
Skörd: Provtagningsdatum:

Rent gräs Blandvall Blandvall
     0 % baljväxter 1-50 % baljväxter >50 % baljväxter Majs, färsk

Hö Majs, ensilerad

Grönmassa Helsäd, ange gröda:____________________

Ensilage Annat: 

Vid frågor ring vår kundsupport: 010- 490 84 10 eller skicka ett mail till grovfoder@eurofins.se

Analysresultaten kan komma att användas i underlag för statistik och forskning, som kartlägger och utvecklar svenskt lantbruk.

Följesedel Nöt 2018 EJ NorFor

Boxadressen:                                                                

Eurofins Agro Testing Sweden AB                                                                  

Box 9024                                                                                                                 

291 09 KRISTIANSTAD

Ammoniumkväve  och pH (ensilerade prov)                                                                                          

OBS! Endast tilläggspaket till näring  (PRHKW)

Sporpaket (ensilerade prov)   (PRH16)                                                                     

pH, smörsyrasporer

Näring vall NIR   (PRH0Z ens, PRH10 hö/gm)

Torrsubstans, aska, råprotein, energi, socker, NDF

Önskar svar via:             epost                                  brev (avgift 50 kr tilkommer)

Näringsinnehåll, analyspaket Mikrobiologiska och hygieniska paket*:

Kundnummer hos Eurofins

Namn: 

Adress:

Organisationsnr./Personnr:

Mineraler 10 st  (PRH0P)                                                       

Ca, P, Mg, K, Na, S, Cu, Zn, Fe och Mn

Mögel och bakterier i grovfoder                                                                               
Hö/halm: (PSB51) Vattenaktivitet, mögel, aeroba 

mikroorg., aspergillus.                                                             

Ensilage: (PSB1B) pH, smörsyrasporer, aeroba 

sporbildare, jäst, mögel, enterobakter, e-coli

Beräkningar för häst  (PLTGC)                                   

Omsättbar energi och smältbart råprotein

Besöksadress: OBS skicka paket hit!                                                                                                                                        

Eurofins  Agro Testing Sweden AB                                                                                                 

Estrids väg 1                                                                                                                            

291 65 KRISTIANSTAD

Provmärkning:

OBS! Välj kemiska paket vid blandningsensilage, krossat spannmål eller inblandning av åkerböna.

Näring grovfoder Kemisk (PRH17)                           

Råprotein, råaska, stärkelse, socker, växttråd, aNDF, 

torrsubstans, energi, AAT/PBV

Näring Spannmål (NIR) (DR250)                               

OBS! Endast hel spannmål!                                       

Vattenhalt, stärkelse, Råaska, Råprotein, Råfett

Molybden  (PRH11)

Tilläggsanalyser

Telefonnr:

E-post:

Kopiemottagare:

Lägg ett representativ prov (ca 1-2 liter) i lämpligt emballage och skicka in tillsammans med följesedeln. Brev skickas 

till boxadressen och paket till besöksadressen: 

Postadress:

Annan faktureringsadress än ovan:

Lagringskvalitet, hel spannmål (PSB52) 

Vattenaktivitet, mögel, Aspergillus, infekterade 

kärnor  Malt prov (PSB1K)

Näring helsäd-, majsensilage  (PRH0T helsäd, PRH1L 

majsens, PRH26 färsk majs)                                                                                                                 

Selen  (PRH12)

Prognosprov NIR (PRH1M)  1/4-30/9  Endast inför 

skörd, i växande gröda!  Råprotein, energi, NDF

Organiska syror (ensilerade prov)   (PLTIC)                                      

Etanol, mjölksyra, myrsyra, propionsyra,                            

smörsyra och ättiksyra

* OBS!!  Lägg prov för mikrobiologisk/hygienisk analys i en separat plastpåse!


