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Arvoisa asiakkaamme,
Viljavuuspalvelu on toiminut Suomessa pian jo 65 vuoden ajan, ja vuonna 2012 liityimme osaksi Eurofins laboratoriokonsernia. Voimme
tarjota käyttöönne yli 150 000 erilaista laboratoriotutkimusta Eurofins-konsernin analyysivalikoimasta. Kuitenkin valtaosa maatalouden analyyseista tehdään edelleen Mikkelin laboratoriossa. Tässä asiakaskirjeessä kerromme Viljavuuspalvelun ajankohtaisista asioista
kevään edistyessä ja uuden kasvukauden lähestyessä.

VILJAVUUSTUTKIMUS

•

Nyt on oikea aika tarkistaa viljavuustutkimusten voimassaoloaika, joka on ympäristösitoumuksen hyväksyneillä tiloilla viisi
vuotta. Tämä tarkoittaa, että nyt tulisi uusia keväällä 2012 tehdyt
viljavuustutkimukset. Lisäksi keväällä on hyvä varmistaa, että viljelysuunnitelmien perustiedot ovat kunnossa. Kalkitus- ja lannoitustarpeita voi tarkentaa uudella viljavuustutkimuksella.
Maanäytteeseen tulee ottaa vähintään seitsemän osanäytettä,
jotta näyte edustaa riittävän hyvin näytteenottoaluetta. Eri maalajeja ei myöskään tule ottaa samaan näytteeseen, vaan niistä
pitää lähettää erilliset näytteet. On tärkeää, että rasia on täynnä
maata, näin varmistatte näytteen riittävyyden kaikkiin haluamiinne analyyseihin sekä näytteen sujuvan käsittelyn automatisoidulla analyysilinjastollamme. Jos otatte näytteen vielä jäisestä
tai kosteasta maasta, niin kiinnitättehän erityishuomiota, että
näytettä tulee olemaan kuivumisenkin jälkeen täysi rasiallinen.
Tutustukaa kotisivuillamme videoon maanäytteenotosta!

Tänä keväänä tuomme myyntiin uuden analyysipaketin nimeltään ’Maan kasvukunto’, mikä sisältää määritykset maan mikrobiologisesta aktiivisuudesta, maan kokonaistyppivarannosta, hiili/typpi-suhteesta sekä typen vapautumiskapasiteetista kasvien
käyttöön. Paketin hinta on 52,90 eur (alv 0 %).
Suosittelemme näytteen ottamista tähän uuteen ’Maan kasvukunto’- pakettiin sekä viime vuonna kehitettyyn ’Laaja ravinnetila’
-pakettiin joko keväällä tai syksyllä, jolloin maan mikrobiologinen
aktiivisuus on parhaimmillaan suotuisten kosteusolosuhteiden
sekä riittävän maan orgaanisen aineksen määrän takia. Keskikesällä mm. kuivuus voi rajoittaa maan mikrobiologista aktiivisuutta samoin kuin alle 0 °C lämpötilat talvikaudella.
Toimitusaika tälle uutuuspaketille on noin neljä viikkoa, koska
näytettä inkuboidaan aluksi kaksi viikkoa hapettomissa oloissa,
jonka jälkeen varsinaiset mittaukset suoritetaan.

AJANKOHTAISTA JA UUTTA 2017

Haluamme kiittää kaikkia asiakkaitamme, jotka antoivat viime
syksyn tapahtumissa palautetta sähköisistä tilaus- ja tulosjärjestelmistämme.
Tilauslaari onkin kokemassa monia käyttöä helpottavia parannuksia tämän kevään aikana. Jo yli puolet viljavuustutkimuksistamme tilataan Tilauslaarin kautta, joten kannattaa kokeilla kätevää järjestelmäämme! Näin varmistutte mm. lohkotunnusten
oikeellisuudesta. Tutustu kotisivuiltamme löytyvään Tilauslaarin
opastusvideoon! Annamme myös kesäkuun loppuun mennessä
Tilauslaarissa tehdyille tilauksille 25 % alennuksen käsittelykuluista.
Sähköinen tulosjärjestelmämme, Tuloslaari, kokee myös parannuksia keväällä, jolloin rehuanalyysien tulokset tulevat siirtymään MTech Digital Solutions Oy:n (ent. Maatalouden laskentakeskus) tietokantoihin.
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Viljavuustutkimukset kolmessa viikossa

Täysin automatisoitu analyysilinjastomme sekä asiantunteva
henkilöstömme Mikkelissä takaavat sen, että saatte tulokset viljavuustutkimuksista viimeistään kolmen viikon kuluttua tilauksesta. Lisäksi toimitamme tulokset jopa viidessä arkipäivässä erillistä
kiirelisää vastaan.
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Uusi paketti: Maan kasvukunto

Tilaus- ja Tuloslaarin muutokset

Viljavuustutkimuksen tulokset kolmessa viikossa
Maan kasvukunto -analyysi
NIR-rehuanalyysipalvelut Mikkelissä, tulokset 3-4 arkipäivässä
Alennus käsittelykulusta (-25%), kun teet tilauksen Tilauslaarissa huhti-kesäkuussa
Kääntöpuolella asiaa kotieläintuottajille

MUISTATTEHAN LANTA-ANALYYSIN

REHUVILJA-ANALYYSI NIR-ANALYSAATTORILLA

Kotieläintilojen nitraattiasetuksen mukaan tilan lanta on analysoitava vähintään viiden vuoden välein. Jos näytteenne on analysoitu viimeksi keväällä 2012, on nyt aika lähettää uusi näyte.
Näytteenotto lannasta käy helpoiten sen levittämisen yhteydessä, jolloin osanäytteitä saadaan otettua joka puolelta liete- tai
kuivalantavarastoa. Nitraattiasetuksen mukaan lannasta tulee
tutkia vähintään liukoinen typpi sekä kokonaistyppi ja –fosfori.
Viljavuuspalvelun valikoimissa on kaksi lanta-asetukset täyttävää vaihtoehtoa: ’Laaja lanta-analyysi’ sekä ’Lanta-analyysi’. Suppeampi paketti sisältää pakollisten nitraattiasetuksen mukaisten
määritysten lisäksi kaliumanalyysin. Laaja lanta-analyysi sisältää
näiden lisäksi määritykset kalsiumista, magnesiumista, natriumista, kuparista, mangaanista, sinkistä sekä boorista. Lanta-analyysin tulokset on myös mahdollista saada jopa kymmenessä arkipäivässä maksamalla erillinen kiirelisä.

Yhtä viljalajia (ohra, kaura, vehnä, ruis) sisältävät rehuviljat pystytään analysoimaan myös NIR-analysaattorilla. Edullinen analyysipaketti sisältää määritykset kosteudesta, raakavalkuaisesta,
raakakuidusta, NDF-kuidusta, raakarasvasta, sokerista, tärkkelyksestä, hehtolitrapainosta sekä rehuarvot. Yksilajisten viljojen
osalta myös tuoresäilötyt viljat (esim. murskeviljat) soveltuvat
NIR-analysointiin. Mikäli rehu on kuiva- tai tuoresäilötty viljaseos
(esim. ohra-kaura) tai vilja-valkuaiskasviseos (esim. herne-kaura),
täytyy analyysit edelleen suorittaa kemiallisilla menetelmillä.

Analysoimme rehut markkinoiden monipuolisimmilla NIR-analyysipaketeilla Mikkelin laboratoriossamme. NIR-analyysit soveltuvat karkearehuille (säilörehut, heinät, tuore ruoho), viljoille
(ohra, kaura, vehnä, ruis) sekä valkuaiskasveille (herne, härkäpapu). NIR-laitteemme kalibrointi perustuu laajaan yli 130 000 näytteen tausta-aineistoon, joka päivittyy koko ajan uusilla näytteillä.
Tarkka ja laaja kalibraatio on edellytys oikeille NIR-rehutuloksille.
Laaja säilörehupakettimme antaa hyvin laajat tiedot rehusta mm.
käymislaadusta, NDF- ja ADF-kuiduista sekä niiden sulavuuksista, pH:sta, nitraatista ja kloridista. Kokovilja- ja maissisäilörehujen
analyysiin kuuluu automaattisesti myös määritys tärkkelyksestä, joka on tärkeä komponentti mm. lypsylehmien ruokinnassa.
Laajaan säilörehupakettiin kuuluu lisäksi havainnollinen tulkinta
yleisimmille säilörehuille.
Perusrehuanalyysien lisäksi olisi tärkeää selvittää rehun sisältämät kivennäisaineet. Valikoimissamme on sekä suppeampi
että laajempi kivennäispaketti, joiden tulosten avulla kivennäisruokinta voidaan suunnitella oikein. Huomaathan, että suppea
kivennäispakettimme sisältää myös magnesiumin määrityksen.
Hivenravinteista analysoimme seleeniä sekä hivenpakettina seleeniä, jodia, kobolttia ja molybdeeniä.
Toimitamme tulokset 3-4 arkipäivässä NIR-rehuanalyyseista.
Seleenillä ja lisähivenpaketeilla tulosten toimitusaika on 3 viikkoa. Jos sähköpostiosoitteenne on asiakastiedoissamme, tulokset saapuvat ensimmäisenä sähköpostitse.

Olettehan jo tutustuneet uusiin märehtijöiden ja hevosten rehupusseihimme! Paketti sisältää tarvittavat näytesaatteet, näyte- ja
postituspussit sekä postipakettikortin. Pusseja on saatavilla laajasti mm. maatalouskaupoista.
Kevätterveisin,
Eurofins Viljavuuspalvelu Oy
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MARKKINOIDEN MONIPUOLISIMMAT
REHUANALYYSIT

UUDET MÄREHTIJÄ- JA HEVOSREHUPUSSIT
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