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NEULAS- JA  
METSÄMAASAATE
TILAAJAN TIEDOT

Yritys/nimi

Y-tunnus

Yhteyshenkilö

Lähiosoite

Postiosoite

Puhelin

Sähköposti

MAKSAJAN TIEDOT (jos eri kuin tilaaja/verkkolaskutus)

Yritys/nimi

Y-tunnus

Yhteyshenkilö

Lähiosoite

Postiosoite

Sähköposti

Verkkolaskuosoite (OVT)

Lisätietoja

Yhteystietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

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

Puulajisuhteet

mänty %   kuusi %   lehtipuut %

Kasvupaikka

Kivennäismaa tai ohutturpeinen

kangas (turvekerros alle 30 cm)

Turvemaa

(turvekerros yli 30 cm)

lehtomainen kangas turve kangas

tuore kangas rehevä suo

kuiva kangas karu suo

pelto/metsitetty pelto pelto/metsitetty pelto

ojitettu kangas

Kehitysluokka Ojitus kunnossa

taimikko on             ei

nuori kasvatusmetsä Ojanperkaustarvetta     

varttunut kasvatusmetsä on             ei

uudistuskypsä metsä

Puuston tiheys Näytteenottopaikka

harva ylin oksakiehkura

normaali 2-3 ylin

tiheä alempaa

Aikaisempi lannoitus

aika                              lannoitemäärä

Kuvaus mahdollisesta kasvuhäiriöstä

Puulajisuhteet

mänty %   kuusi %   lehtipuut %

Kasvupaikka

Kivennäismaa tai ohutturpeinen

kangas (turvekerros alle 30 cm)

Turvemaa

(turvekerros yli 30 cm)

lehtomainen kangas turve kangas

tuore kangas rehevä suo

kuiva kangas karu suo

pelto/metsitetty pelto pelto/metsitetty pelto

ojitettu kangas

Kehitysluokka Ojitus kunnossa

taimikko on             ei

nuori kasvatusmetsä Ojanperkaustarvetta     

varttunut kasvatusmetsä on             ei

uudistuskypsä metsä

Puuston tiheys Näytteenottopaikka

harva ylin oksakiehkura

normaali 2-3 ylin

tiheä alempaa

Aikaisempi lannoitus

aika                              lannoitemäärä

Kuvaus mahdollisesta kasvuhäiriöstä

NÄYTE 1 (täytä näytetiedot huolellisesti)

      En halua lannoitussuositusta

Näytteen tunniste

Metsän sijaintikunta

Näytteenottopvm

NÄYTE 2 (täytä näytetiedot huolellisesti)

      En halua lannoitussuositusta

Näytteen tunniste

Metsän sijaintikunta

Näytteenottopvm

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

          Haluan tulokset ja laskun paperiversioina (*maksullinen)

www.eurofins.fi/agro/hinnastot
www.eurofins.fi/agro/hinnastot


Neulasnäyte
• Kiinnitä huomiota turvekerroksen paksuuteen. Mikäli turvekerroksen paksuus on alle 30 cm,

niin merkkaa näytteen tietoihin maalajiksi kivennäismaa tai ohutturpeinen kangas.
• näyte kerätään lokakuun-maaliskuun välisenä aikana
• näyte kootaan kuvion 7 - 10 valtapuusta
• näytteeseen otetaan ylimpien oksankiehkuroiden viimeistä vuosikasvua etelän puolelta
• näyte voidaan ottaa myös samana talvena kaadetuista puista
• oksan kärkiä tarvitaan yhteensä noin 0,5 litraa
• näytteeseen ei oteta oksia tai neulasia sienten tai hyönteisten vahingoittamista puista
• neulasia ja oksia ei irroiteta toisistaan

Metsämaanäyte
• näytteitä voidaan ottaa ympärivuoden
• kivennäismaista otetaan näyte sekä kivennäis- että humuskerroksesta
• turvemaista näytteet otetaan 5 - 20 cm syvyydeltä, poistaen maatumaton pintakerros
• metsitettävistä pelloista näyte otetaan muokkauskerroksesta

Pakkaaminen ja lähettäminen
• näytteet pakataan sopivaan pakkaukseen, esim. neulasnäytteet paperipussiin ja maanäytteet

viljavuustutkimuksen rasioihin
• saatelomake täytetään huolellisesti, metsän taustatietoja tarvitaan lannoitussuosituksen tekoon
• näytteet pakataan huolellisesti ja tutkimussaate laitetaan erilliseen muovipussiin
• paketti postitetaan Eurofins Viljavuuspalveluun asiakaspalautuksena (sopimusnumero 601255).

NÄYTTEENOTTO-OHJEET
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PL 500 (Graanintie 7), 50101 Mikkeli • Puh 015 320 400
www.eurofin.fi/agro • viljavuuspalvelu@eurofins.fi

Katso pätevyysalue
www.finas.fi
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