
DisinfectorCheck
Viljelyjärjestelmän puhtaus on onnistuneen viljelyn perusehtoja, joten on tärkeää 
tietää toimiiko desinfioijasi kunnolla? Suorita DisinfectorCheck!

Monet kasvipatogeenit (virukset, bakteerit, sienet 
ja sukkulamadot) leviävät kasveille ravinteita 
kuljettavien vesikiertojärjestelmien kautta. 
Kasvipatogeenien leviämisen estäminen veden 
välityksellä edellyttää desinfioijan asentamista. 
Tämäkään kallis investointi ei kuitenkaan 
välttämättä takaa, että järjestelmä toimii. Jos 
haluat olla varma, että desinfioijasi toimii oikein, 
suorita Eurofins Agron DisinfectorCheck.

DisinfectorCheck-tarkistuksessa vesinäyte otetaan 
sekä desinfioijaa ennen että sen jälkeen. Lähetä 
näytteet steriileissä pulloissa Eurofins Agron 
ohjeiden mukaisesti mikrobiologiseen 
laboratorioon. Laboratoriossamme määritämme 
aerobisen pesäkeluvun (bakteerien ja sienien 
lukumäärä) sekä sienien kokonaismäärän.  
Tarkistamme desinfioinnin tehokkuuden 
vertaamalla edellä mainittuja kahta näytettä. 
Prosessi kestää 5 - 7 työpäivää näytteiden 
vastaanotosta laboratorioon. DisinfectorCheck 

soveltuu kaiken tyyppisille desinfioijille (lämpö, 
UV-säteily tai hapetus otsonin tai vetyperoksidin 
avulla).

Luotettava
Eurofins Agron DisinfectorCheck on akkreditoitu 
(Dutch Accreditation Council, ISO 17025). Tämä 
tarkoittaa sitä, että suoritamme analyysit erittäin 
luotettavalla tavalla ennalta määrättyjä 
ohjesääntöjä noudattamalla. Luonnollisesti 
DisinfectorCheck tuottaa tilannekuvan aikajanan 
yhdestä pisteestä. Voidaksesi olla varma, että 
desinfioijasi toimii varmasti oikein, tarkistus tulisi 
suorittaa vähintään neljä kertaa vuodessa. Tämä 
takaa sen, että olet tietoinen desinfioijaasi 
liittyvistä ongelmista mahdollisimman pian niiden 
ilmenemisen jälkeen.



  

 

 Kysy näytteenotto-ohjeet ja tarvikkeet asiakaspalvelustamme:
 
 puh. 015 320 400

 Tai lähetä sähköposti: viljavuuspalvelu@eurofins.fi

Selkeä kuva kasvien kunnosta
Me voimme auttaa sinua varmistamaan satosi 
kunto ja elinvoimaisuus - ja säilyttämään tilanne 
sellaisena. PlantDoctorin lisäksi Disinfector-
Check:iin ja DNA Multiscan:iin perustuva analyysi 
auttaa tässä.

Onko sinulla kysymyksiä analyysiraportista?
Asiakaspalvelumme henkilöstö auttaa sinua 
mielellään.

DisinfectorCheck
Sienet ja bakteerit lasketaan vesinäytteiden 
avulla ottamalla näytteet sekä ennen 
desinfioijaa että desinfioijan jälkeen. Saat 
analyysiraportin tavoitearvoineen sekä 
selityksineen 5 - 7 päivän kuluessa.

DNA Multiscan
Nopea rutiininomainen tarkistus 
mahdollisten sienien ja bakteerien 
havaitsemiseksi. Vauriot eivät (vielä) ole 
havaittavia. Vesi, sato ja kasvualusta 
tarkistetaan käyttämällä DNA-testausta. 
Kolmen päivän kuluessa saat 
analyysiraportin, joka ilmaisee missä 
määrin satosi on altistunut. Voit myös 
halutessasi pyytää neuvoja. Tällöin saat 
tutkimusraportin, joka sisältää tiedon 
vaurioiden laajuudesta, arvion sekä 
selityksen.

PlantDoctor
Satosi on kärsinyt. Käynnistämme kattavan 
tutkimuksen, joka kattaa sienet, bakteerit, 
hyönteiset/tuhoeläimet ja virukset. 
Analyysin kesto riippuu ongelman luon-
teesta. Konsultoimme sinua näytteet 
vastaanotettuamme ja kun tulokset ovat 
valmistuneet. Analyysiraportti sisältää 
ongelmakuvauksen sekä neuvoja ennaltae-
hkäisevistä toimenpiteistä, sekä hoitotoi-
menpiteistä silloin, ne ovat tarpeen. 
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