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Toimipisteet Mikkelissä ja Oulussa
Hyödynnä näytteiden keräilypisteitä ja säästä postikuluissa
Viljavuustutkimuksen tulokset kolmessa viikossa
Tilaa Tilauslaarin kautta ja säästä!
NIR- rehuanalyysipalvelut Mikkelissä

Kääntöpuolella asiaa kotieläintuottajille

Arvoisa asiakkaamme,
Viljavuuspalvelu on toiminut Suomessa jo 65 vuoden ajan, ja vuodesta 2012 olemme olleet osa Eurofins laboratoriokonsernia. Vuoden
2017 keväällä yhdistyimme Suomen Ympäristöpalvelun kanssa Eurofins Agro tuotenimen alle. Tässä asiakaskirjeessä kerromme Eurofins
Agron ajankohtaisista asioista tälle keväälle ja kesälle.

TOIMIPISTEET MIKKELISSÄ JA OULUSSA

RASIA TÄYTEEN MAATA

Eurofins Viljavuuspalvelun ja Suomen Ympäristöpalvelun yhdistyttyä Eurofins Agro tuotenimen alle, tarjoamme teille markkinoiden monipuolisimmat analyysit sekä Mikkelissä että Oulussa.
Voitte jatkossa toimittaa näytteet analysoitaviksi kumpaan tahansa laboratorioon tuttuihin osoitteisiin. Myös Eurofins Ahman
toimipisteet Seinäjoella ja Rovaniemellä jatkavat totutusti näytteiden vastaanottopisteinä. Sähköinen tilaaminen onnistuu jatkossa osoitteessa www.tilauslaari.fi ja analyysitulokset löytyvät
www.tuloslaari.fi. Ennen 6.6.2017 Suomen Ympäristöpalveluun
saapuneiden näytteiden tulokset ovat saatavilla Suomen Ympäristöpalvelun Tulospalvelussa. Voimme tarjota käyttöönne yli 150
000 erilaista laboratoriotutkimusta Eurofins-konsernin analyysivalikoimasta. Valtaosa maatalouden analyyseista tehdään kuitenkin edelleen Mikkelin laboratoriossa.
Säästäkää lähetyskuluissa hyödyntämällä kattavaa näytteidenkeräilyverkostoamme, johon kuuluu Eurofinsin toimipisteiden lisäksi maatalouskauppoja sekä osa 4H-järjestön toimistoista, lisätietoja saatte kotisivuiltamme.

Näyterasian tulee olla täynnä maata. Tällä varmistetaan näytteen riittävyys kaikkiin haluttuihin analyyseihin sekä näytteen
sujuva käsittely automatisoidulla analyysilinjastollamme. Keväällä maa on usein mahdollisesti jäistä tai kosteaa ja tällöin
tulee kiinnittää erityishuomiota, että näytettä tulee olemaan
kuivumisenkin jälkeen täysi rasiallinen. Eloperäisillä mailla
maan riittävyyteen tulee kiinnittää entistä suurempi huomio.
Näytettä voi kuivattaa kotona huoneenlämmössä ennen laboratorioon lähettämistä. 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.
Tutustukaa kotisivuillamme videoon maanäytteenotosta!

VILJAVUUSTUTKIMUKSET KOLMESSA VIIKOSSA
Nyt on oikea aika tarkistaa viljavuustutkimusten voimassaoloaika, joka on ympäristösitoumuksen hyväksyneillä tiloilla viisi
vuotta. Tämä tarkoittaa, että nyt tulisi uusia keväällä 2013 tehdyt
viljavuustutkimukset. Lisäksi keväällä on hyvä varmistaa, että viljelysuunnitelmien perustiedot ovat kunnossa. Valikoimassamme
ovat myös erikseen tilattavat lannoitus- ja kalkitusohjeet halutulle kasvilajille.
Täysin automatisoitu analyysilinjastomme sekä asiantunteva
henkilöstömme takaavat, että saatte tulokset viljavuustutkimuksista viimeistään kolmen viikon kuluttua näytteiden saapumisesta laboratorioon. Lisäksi toimitamme tulokset jopa viidessä arkipäivässä erillistä kiirelisää vastaan.

UUSI PAKETTI: MAAN KASVUKUNTO
Viime keväänä otimme valikoimaamme uuden analyysipaketin
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 %). Kasvukauden 2017
aikana keräsimme Luken ja ProAgrian toimijoiden kanssa yhteistyössä näytesarjaa mm. näytteenottoajankohdan selvittämiseksi. Saatujen tulosten perusteella näytteet Maan kasvukunto ja
Laaja ravinnetila- paketteihin voi ottaa koko kasvukauden ajan,
välttäen kuitenkin hyvin äärimmäisiä olosuhteita. Näytteenottoa
talven aikana ei suositella. Tarkempia tuloksia selvityksestä on
nähtävillä kotisivuillamme. Toimitusaika näille paketeille on neljä
viikkoa.

KÄYTÄ TILAUSLAARIA JA HYÖDY RAHALLISESTI!
Jo yli puolet viljavuustutkimuksistamme tilataan Tilauslaarin
kautta, joten kannattaa kokeilla kätevää järjestelmäämme. Näin
varmistutte mm. lohkotunnusten oikeellisuudesta ja näytteiden
nopeasta analysoinnista. Jos Tilauslaari ei ole vielä tuttu, niin
katsokaa kotisivuiltamme löytyvä Tilauslaarin opastusvideo. Annamme Tilauslaarissa tehdyille tilauksille viiden euron alennuksen käsittelykulusta!
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MUISTATTEHAN LANTA-ANALYYSIN

UUDET REHUT KALIBRAATIOSSA

Kotieläintilojen nitraattiasetuksen mukaan tilan lanta on analysoitava vähintään viiden vuoden välein. Jos näytteenne on analysoitu viimeksi keväällä 2013, 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-analyysien tulokset on myös mahdollista saada jopa kymmenessä arkipäivässä maksaen erillinen kiirelisä. Voitte tilata myös erillisen
lannan käyttösuosituksen halutulle kasvilajille!

Tarkka ja laaja kalibraatio on edellytys oikeille NIR-rehutuloksille.
NIR-laitteemme kalibrointi perustuu yli 130 000 näytteen tausta-aineistoon, joka päivittyy koko ajan uusilla näytteillä. Jo entuudestaan kattava rehukalibraatiomme täydentyi vuodelle 2017
mm. härkäpapusäilörehulla ja apilasäilörehulla sekä kokoviljasäilörehuilla, jotka sisältävät viljan lisäksi virnaa tai hernettä+virnaa.
Katso kotisivuiltamme ajankohtaisin listaus NIR-analysointiin sopivista rehutyypeistä.
Toimitamme tulokset noin neljässä arkipäivässä NIR-rehuanalyyseille. Jos asiakkaan sähköpostiosoite on asiakastiedoissamme, tulokset saapuvat ensimmäisenä sähköpostitse.

PÖTSIPUNTARI
- UUSI TULKINTA KARKEAREHUILLE
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). Laajaan säilörehupakettiin kuuluu myös havainnollinen
Pötsipuntari-tulkinta yleisimmille säilörehuille (nurmi-, maissi- ja
apilapitoinen säilörehu).
Pötsipuntari-tulkinnassa otetaan kantaa säilörehun vaikutuksista ruokintaan, maidontuotantoon ja karjan terveyteen. Lisäksi
annetaan vinkkejä ruokinnan korjaamiseen sekä rehuntekoon,
jos siihen on tarvetta. Maissisäilörehun tulokset sisältävät tärkkelyksen ohella myös ohitustärkkelyksen määrä prosentteina ja
grammoina. Lisäksi tulkinta sisältää ohitustärkkelyksen määrän
vähenemisennusteen säilöntäajan pidentyessä. Tulkinnat esitetään numeroarvojen lisäksi havainnollisina kuvaajina.

MONIPUOLISET KIVENNÄIS- JA HIVENMÄÄRITYKSET
Karkearehuista olisi hyvä tutkia lisäksi kivennäiset ja hivenaineet.
Valikoimastamme löytyy erilaisia paketteja kaikkiin tarpeisiin.
Suppeammassa kivennäispaketissa määritetään Ca, P, K, Mg ja Na
sekä laajemmassa paketissa näiden lisäksi Cu, Mn, Zn, Fe. Hivenistä voi tutkituttaa erikseen seleeniä sekä pakettina Se, I, Co, Mo, B.
Tutkituttamalla karkearehunne kivennäiset ja hivenet voitte optimoida väkirehujen määrän oikeaksi.

Kevätterveisin,
Eurofins Viljavuuspalvelu Oy
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