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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

Arvoisa asiakkaamme,
Eurofins Viljavuuspalvelun ja Suomen Ympäristöpalvelun yhdistyttyä Eurofins Agro tuotenimen alle, tarjoamme teille
markkinoiden monipuolisimmat analyysit yli 65 vuoden kokemuksella sekä Mikkelin että Oulun toimipisteiden kautta.
Voitte jatkossa toimittaa näytteet kumpaan tahansa laboratorioon. Sähköinen tilaaminen onnistuu jatkossa osoitteessa
www.tilauslaari.fi ja analyysitulokset löytyvät www.tuloslaari.fi. Ennen 6.6.2017 Suomen Ympäristöpalveluun saapuneiden näytteiden tulokset löytyvät Suomen Ympäristöpalvelun tulospalvelusta.

Tarkista viljavuustutkimustesi voimassaolo
Nyt on oikea aika tarkistaa viljavuustutkimusten voimassaoloaika, joka on ympäristösitoumuksen hyväksyneillä tiloilla viisi
vuotta. Tämä tarkoittaa, että nyt tulisi uusia syksyllä 2013 tehdyt viljavuustutkimukset. Muistattehan, että yhdellä viljavuustutkimuksella voi suunnitella enintään viiden peräkkäisen kasvukauden lannoitukset.
Jokaiselta peruslohkolta joka on 0,50 ha tai suurempi, tulee ottaa oma viljavuusnäyte. Lisäksi jokaiselta alkavalta viideltä
hehtaarilta tulee ottaa uusi näyte. Lohkolta, joka on 0,49 ha tai pienempi, ei tarvitse ottaa omaa näytettä, jos tällainen pieni
lohko sijaitsee lohkon vieressä, jolta on oma näyte (välissä voi olla oja tai tie).
Ota maanäytteeseen vähintään seitsemän osanäytettä, jotta näyte edustaa riittävän hyvin näytteenottoaluetta. Ota
rasia täyteen maata, millä varmistat näytteen riittävyyden kaikkiin haluamiisi analyyseihin sekä näytteen sujuvaan käsittelyyn automatisoidulla analyysilinjastollamme Mikkelissä. Täysin automatisoitu linjastomme sekä asiantunteva henkilöstömme takaavat sen, että saatte tulokset viljavuustutkimuksista kolmen viikon sisällä tilauksesta.
Tutustu kotisivuillamme videoihin maanäytteenotosta sekä Tilauslaarin käytöstä!

Käytä Tilauslaaria ja säästä
Annamme Tilauslaarissa tehdyille viljavuustutkimuksille 5 euron alennuksen käsittelykuluista.

Hyödynnä näytteiden keräilypisteitä ja säästä postikuluissa
Säästä näytteiden lähetyskuluissa hyödyntämällä kattavaa näytteidenkeräilyverkostoamme. Tarkista kotisivuiltamme,
onko käyttämäsi maatalouskauppa tai paikallinen 4H-järjestö mukana keräilypistelistalla, keräilypisteistä toimitetaan
näytteesi meille veloituksetta.

Lisää tuottoa analyysien avulla
Miten voit parantaa tilasi kannattavuutta analyysien avulla? Lue lisää kotisivuiltamme www.viljavuuspalvelu.fi.
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Postin pakettikortit
muuttuvat vuoden 2019
alussa

Kuva 1: Pötsipuntari

KORKEA
pötsivalkuainen

HIDAS
sulavuus

OPTIMAALINEN

NOPEA
sulavuus

Hajoamisominaisuudet

Tulos
Kuiva-aine

Tavoite
arvo

kdOM (%/h)

4,5

4,0-5,0

kdNDF (%/h)

5,8

4,3-4,7

kdProt (%/h)

6,5

4,5-5,5

gWProt

70

70-80

%WProt

40,4

Keskiarvo

Selitys:
kd = org. aineksen, NDF:n ja raakavalkuaisen sulamisnopeus
WProt = pötsivalkuainen (raakavalkuaisen pestäva fraktio)

pötsivalkuainen
MATALA

Posti muuttaa sopimusnumerolla
olevia postipakettikorttejaan siten,
että vanhat pakettikortit eivät ole
enää voimassa 1.1.2019. Kaupoissa
on vielä jaossa tarvikepakkauksia,
joissa on poistuvat pakettikortit, voitte postittaa niillä näytteet vuoden
2018 aikana. Vuodesta 2019 alkaen
voitte joko tulostaa pakettikortit Postin SmartShip-palvelusta tai postittaa
kiireettömät näytteet asiakaspalautuksena. Asiakaspalautusten postikulut veloitetaan laskulla analyysikulujen kanssa samanaikaisesti.

Ilmoitathan sähköpostiosoitteesi
Ilmoitathan meille aina voimassaolevan sähköpostiosoitteesi. Lähetämme tulokset ensin sähköpostilla,
tästä emme veloita lisämaksua. Analyysitulokset siirtyvät myös aiemmin
mainitulle Tuloslaari.fi-sivustolle ja
saatte ne lisäksi postitse laskun liitteenä.
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soveltuvat
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ruoho), viljoille
(ohra, kaura, vehnä, ruis) sekä valkuaiskasveille
härkäpapu).
Selitysvärit vastaavat tavoitearvoja: sivu 1
Laajaan säilörehupakettiin kuuluu myös havainnollinen Pötsipuntari-tulkinta yleisimmille säilörehuille (nurmi- ja apilapitoinen säilörehu, säilöheinä, maissisäilörehu). Tulkinnassa otetaan kantaa säilörehun vaikutuksista ruokintaan, maidontuotantoon ja karjan
terveyteen. Lisäksi annetaan vinkkejä ruokinnan korjaamiseen sekä rehuntekoon, jos siihen on tarvetta. Tutustu Pötsipuntariin kotisivuiltamme löytyvässä videossa!

Syysterveisin,
Eurofins Viljavuuspalvelu Oy

Uudet rehut kalibraatiossa
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 kesäkuussa sisältäen
nyt mm. eri viljojen oljet. Katso kotisivuiltamme ajankohtaisin listaus kaikista saatavilla
olevista kalibraatioista.
Toimitamme tulokset 3-4 arkipäivässä NIR-rehuanalyyseille.
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