LANNOITEVALMISTEET
Tuoteselosteen laatimista tai omavalvontaa varten
Saapumispvm

TILAAJAN TIEDOT

MAKSAJAN TIEDOT (jos eri kuin tilaaja/verkkolaskutus)

Yritys/nimi

Yritys/nimi

Y-tunnus

Y-tunnus

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

Lähiosoite

Lähiosoite

Postiosoite		

Postiosoite		

Puhelin

Sähköposti

Sähköposti

Verkkolaskuosoite (OVT)

Antamalla sähköpostiosoitteesi hyväksyt, että tulokset ja lasku
lähetetään sähköpostilla ilman salausta.

Viite/lisätietoja

Haluan tulokset ja laskun paperiversioina (*maksullinen)

TILATTAVA ANALYYSI

Yhteystietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Näytenumero

1

Näytetunniste tai -nimi
Näytteenottopvm
Kasvualusta-analyysi (lannoitelain mukaan): seosmullat, turpeet (5A1, 5A2)
tilavuuspaino, kosteus, vesiliuk. N, pH, org.aines, johtokyky, K, P

PFVT1

Hivenravinteet edelliseen Cu, Fe, Mn, Na, S, Zn, Mg, B

PFVTA

Orgaanisen maanparannusaineen analyysi: kompostit, jätevesilietteet,
lantaseokset, mädätysjäännökset (3A2, 3A5)
tilavuuspaino, kuiva-aine, kosteus, orgaaninen aines, P, K, johtokyky, pH, vesiliuk. P,
vesiliuk. N, kok. N, Cd, Cr, Cu, As, Ni, Pb, Hg, Zn
PFVT4 + PFVT2
Tuhka-analyysi (1A7)
tilavuuspaino, kuiva-aine, P, K, Mg, Ca, B, neutralointikyky, vesiliuk. P, kok. Cd, Cr,
Cu, As, Ni, Pb, Hg, Zn

PFVT3

Kalkitusaineanalyysi (2A1, 2A2)
tilavuuspaino, kuiva-aine, nopeavaikutteinen ja kokonaisneutralointikyky, raekoko,
PFVT9
neutraaliin ammoniumsitraattiin ja veteen liukoinen P, kok. K, Ca, Mg
Raskasmetallit (ISO 11466:1995, kuningasvesimenetelmä)
Cd, Cr, Cu, As, Ni, Pb, Hg, Zn

PFVT2

Mikrobiologinen laatu Salmonella ja Escherichia coli

PFVBL

CO2-tuotto (kompostin kypsyys)

FVT30

Rakeisuuskäyrä SFS-EN 933-1

FVM32

Muu analyysi
Käyttösuositus tuhka-, jätevesiliete- tai kompostianalyysiin

FVS02

*Tilauksiin sovelletaan Eurofins Viljavuuspalvelu Oy:n yleisiä ehtoja, jotka löytyvät www.eurofins.fi/agro/hinnastot.
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LANNOITEVALMISTEET
Tuoteselosteen laatimista tai omavalvontaa varten

Näytteenotto-ohje
Näytteenottoa varten varataan huolellisesti pesty lapio tai kaira. Lisäksi tarvitaan noin 50 litran astia esim. muovisaavi, johon
osanäytteet otetaan. Näytteenotossa käytettävien välineiden tulee olla puhtaita ja kuivia. Näytteenottovälineiden pitää olla
materiaalia, joka ei vaikuta tutkittavan näytteen ominaisuuksiin.

Tuote-erä m3

Osanäytteiden lukumäärä

< 1000

12

1000 - 2000

20

2500 - 5000

30

> 5000

ota 2 erillistä näytettä

Yhden osanäytteen suuruus on noin 0,5 litraa

•

osanäytteitä 12 - 30 kpl, riippuen tuote-erän koosta

•

osanäytteen koko 0,5 litraa, jotka otetaan eri puolilta tutkittavaa tuotetta

•

osanäytteet sekoitetaan huolellisesti

•

sekoitetusta näytteestä lähetetään tutkittavaksi vähintään 2 litraa näytettä

•

säilytä itselläsi toinen näyte mahdollisia tarkastusanalyysejä varten. Näyte voidaan esim. pakastaa, jotta sen koostumus ei pääse
muuttumaan.

•

näyte pakataan sopivaan astiaan, esim. tiiviiseen muovipussin tai purkkiin

•

saatekirje täytetään huolellisesti kaikkien tietojen osalta: näytteen tiedot, tilattavat analyysit, lähettäjän tiedot ja tulosten
toimitusosoite sekä laskutusosoite

•

lähetys pakataan postin kuljetettavaksi siten, että näytteet eivät pääse vuotamaan

•

näyte lähetetään välittömästi laboratorioon tutkittavaksi

•

paketin voi postittaa Eurofins Viljavuuspalveluun asiakaspalautuksena (sopimusnumero 601255)

Katso pätevyysalue
www.finas.fi

PL 500, 50101 Mikkeli (Graanintie 7) • Puh 015 320 400
www.eurofins.fi/agro • viljavuuspalvelu@eurofins.fi
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Pakkaaminen ja lähettäminen

