
TILATTAVA ANALYYSI

Laaja kasvianalyysi (PFVL2 / PFVLE) 

(marjat, perunat, vihannekset, juurekset, nurmikasvit) 

N, P, Ca, K, Mg, B, S, Fe, Cu, Mn, Zn

Kasvianalyysi (PFVL4 / PFVL3)  (viljat, öljykasvit) 

N, P, K, B, Mn, S

Muu (esim. nitraatti, jonka toimitusaika on pidempi) 

Megalab-lannoitussuositus

(Tekemällä Megalab-tilauksen viljelijä antaa Eurofins Viljavuuspal-
velu Oy:lle oikeuden luovuttaa tietoja Yara Suomi Oy:lle lannoitus-
suosituksen laatimista varten. Analyysipalvelun tuottaa Eurofins Vil-
javuuspalvelu Oy, joka myös laskuttaa viljelijää. Lannoitussuositus 
perustuu Yara Megalab -tietokannan tietoihin ja se saadaan Vilja-
vuuspalvelun tuottaman analyysidatan perusteella.)

KASVISAATE
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Tutkittava kasvi

ohra sokerijuurikas

kaura porkkana

syysvehnä keräkaali

kevätvehnä sipuli

ruis                     peruna
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öljykasvit omena

muu 
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NÄYTE 1 

Näytteen nimi

Näytteenottopvm

NÄYTE 2 

Näytteen nimi

Näytteenottopvm

* Voimassa oleva hinnasto ja tilaukseen sovellettavat Eurofins Viljavuuspalvelu Oy:n yleiset ehdot löytyvät www.eurofins.fi/agro/hinnastot.

TILAAJAN TIEDOT
Nimi

Y-tunnus 

Lähiosoite

Postiosoite  

Puhelin

Sähköposti 

MAKSAJAN TIEDOT (jos eri kuin tilaaja)

Nimi

Y-tunnus

Lähiosoite

Postiosoite  

Puhelin

Sähköposti

Viite/lisätietojaAntamalla sähköpostiosoitteesi hyväksyt, että tulokset ja lasku 
lähetetään sähköpostilla ilman salausta.

          Haluan tulokset ja laskun paperiversioina (*maksullinen)

 Yhteystietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

         TILAN TIEDOT
Tilatunnus                                                                   Kunta

Tilan nimi



Näytteeseen ei oteta sairaita tai vioittuneita kasveja vaan niistä otetaan tarvittaessa erillinen näyte.

Näyte pestään ennen lähetystä, jotta siihen ei jää pölyä tai kasvinsuojeluainejäämiä ja 

sen annetaan kuivua ennen pakkaamista.

Näytteen koko vähintään 150 grammaa tai 1 litra tiukasti pakattuna muovipussiin.

Viljat

•	 Sopiva näytteenoton ajankohta on pensomisvaiheesta  

lippulehtivaiheeseen asti.

•	 Näytteeseen otetaan koko kasvin maanpäällinen osa ja  

varmistetaan ettei näytteeseen tule maata mukaan.

•	 Otetaan vain kasveja, jotka edustavat koko lohkoa.

Peruna

•	 Näytteenottoajankohta on aikaisintaan 1 viikko täydellisen  

taimettumisen jälkeen ja viimeistään kukinnan alussa.

•	 Näytteeseen otetaan nuorimpia täysin kehittyneitä lehtiä.

Öljykasvit

•	 Sopiva näytteenoton ajankohta on ruusukevaiheesta  

kukinnan alkuun asti.

•	 Näytteeseen otetaan koko kasvin maanpäällinen osa ja  

varmistetaan ettei näytteeseen tule maata mukaan.

•	 Otetaan vain kasveja, jotka edustavat koko lohkoa.

Mansikka ja muut kasvit

•	 Näytteeseen otetaan nuorimpia täysin kehittyneitä lehtiä.

Näytteiden pakkaaminen ja lähetys

•	 Postituskuoria saa maatalouskaupoista tai ne voi tilata nettisivuiltamme www.eurofins.fi/agro/tarviketilaus.

•	 Näyte pakataan muoviseen näytepussiin, tilaussaate täytetään ja näyte sekä saate laitetaan postituskuoreen. 

•	 Näyte postitetaan Eurofins Viljavuuspalveluun välittömästi näytteenoton jälkeen, mieluummin alkuviikosta.  

Paketin voi postittaa asiakaspalautuksena (sopimusnumero 601255)

KASVINÄYTTEIDEN OTTO

Leikkaa näyte 2  cm 
pinnan yläpuolelta
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PL	500	(Graanintie	7),	50101	Mikkeli	•	Puh	015	320	400
www.eurofins.fi/agro	•	viljavuuspalvelu@eurofins.fi

Katso pätevyysalue
www.finas.fi


