Analyse av vann og vekstmedium
Eurofins tilbyr analyser av råvann, næringsløsning, pressvann og
vekstmedium. Våre analysepakker er tilpasset ditt behov.
For å beregne gjødseltilsetning og kontrollere pH i utgående gjødselvann til
kulturer, er analyser av vann avgjørende. Råvannsanalyser er et nødvendig
grunnlag i gjødslingsplanleggingen. Analyse av næringsløsning gir deg
kontroll over om gjødslingsplan og gjødselblander fungerer som ønsket.
Analyse av torv ved mottak, før bruk, gir en god kontroll av at du har fått
levert torv med ønsket næringsinnhold og pH. Uttak av torvprøve for analyse
i løpet av kulturtiden gir oversikt over nivået av de enkelte næringsstoffene.
Gjennomfør gjerne egne pH og Lt målinger på torv du sender til analyse,
så kan du samtidig kvalitetssikre dine egne målinger. Vår analysepakke for
tungmetaller gir oversikt over innholdet av de syv viktigste tungmetallene.
Ved innsending av prøve er det viktig at vi får tilstrekkelig prøvemateriale.
Se oversikten på neste side for prøvemengde til hver enkelt pakke.

Kunnskap gir kvalitet!
Få oversikt med analyser fra Eurofins Agro

Alle priser er oppgitt eks. mva og er gyldige fra 01.08.2018

Vann
Analysepakke
Råvann
kilde: grunnvann
Råvann
kilde: kommunalt og
regnvann
Næringsløsning

Pressvann

Vekstmedium
Analysepakke

Parametre
pH, ledningsevne, HCO3 , Cl, NO3-N,
NH4-N, P, K, S, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Mn,
Zn, B, Mo og Si
pH, ledningsevne, HCO3 , Cl, NO3-N,
NH4-N, P, K, S, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Mn,
Zn, B, Mo og Si
pH, ledningsevne, HCO3 , Cl, NO3-N,
NH4-N, P, K, S, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Mn,
Zn, B, Mo og Si
pH, ledningsevne, HCO3 , Cl, NO3-N,
NH4-N, P, K, S, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Mn,
Zn, B, Mo og Si

Parametre

Prøvevolum og
beholdere
200 ml glass/plastflaske

Pris eks. mva.
790,-

200 ml glass/plastflaske

790,-

200 ml glass/plastflaske

790,-

200 ml glass/plastflaske

790,-

Prøvevolum

Pris eks. mva.

1:1,5 metoden

pH, ledningsevne, NO3-N, NH4-N, P, K, S, 1 liter
Ca, Mg, Mn, Na, B, Fe, Zn, Cl, Mo, Cu, Si

650,-

Varedeklarasjon CAT
(produktet inneholder
sphagnumtorv)

Tørrstoff, organisk innhold, pH, elektrisk
konduktivitet, næringsstoffer (CATløselig), totalnitrogen, partikkelstørrelse
- siktet, densitet, omdanningsgrad.
Tørrstoff, organisk innhold, pH, elektrisk
konduktivitet, næringsstoffer (CATløselig), totalnitrogen, partikkelstørrelse
- siktet, densitet.
Kadmium, bly, nikkel, sink, kobber, krom,
kvikksølv og tørrstoff

2x2 liter

2250,-

2x2 liter

1950,-

0,5 liter

995,-

Varedeklarasjon CAT
(produktet inneholder
ikke sphagnumtorv)
Tungmetaller

Eurofins forbeholder seg retten til endringer. Oppdaterte prislister finner du alltid på www.eurofins.no
Sammen med prøvene må det sendes et bestillingsskjema. På våre hjemmesider finner du skjemaet du skal bruke.
Pass på å fylle ut alle feltene slik at vi har den informasjonen som er nødvendig.
Har du spørsmål vedrørende våre analysepakker, eller ønsker du andre analyser er du velkommen til å ta kontakt med Avdeling jord og planter på e-post jord@eurofins.no eller på telefon 92 23 99 99.
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