
Minkälainen on kasvihuoneesi vedenlaatu? Mitä tiedät kasvatusalustasi ravinne-
tasoista? Onko kasvihuoneessasi patogeeneja? Eurofins Agron suorittama analyysi 
antaa vastaukset näihin kysymyksiin ja tarjoaa tietoja, jotka tukevat ja parantavat 
päätöksentekoasi.

Eurofins Agro tarjoaa kattavan valikoiman 
innovatiivisia analyysivaihtoehtoja ja niiden 
pohjalta selkeät neuvot ja tiedot, joiden avulla 
voit  optimoida viljelytoimesi.

Vesi
Käyttämäsi veden kemiallisen koostumuksen 
tunteminen on oleellinen tekijä haluttaessa 
tuottaa elinvoimaisia kasveja maksimituotolla. 
Eurofins Agro tarjoaa erilaisia analyysejä, jotka 
tuottavat tietoa kasvihuoneesi vesijärjestelmän 
vedenlaadusta.

Multa ja kasvupohja
Mullan ja kasvualustan tulee olla optimaalisessa 
kunnossa. Pitäisikö lannoitteita lisätä, ja jos niin 
minkä tyyppisiä ja missä suhteessa? Mikä on 
mullan orgaanisten ainesosien jakauma? Onko 

mullan mikrobinen tila edelleen hyvä? Eurofins 
Agron analyysit tarjoavat kaiken tiedon, jota 
tarvitset mullan ja/tai kasvualustan kunnon 
määrittämiseksi.

Sato
Kasvien terveydentilan tunteminen on entistä 
tärkeämpää. Erittäin innovatiivinen DNA 
Multiscan -teknologiamme tunnistaa ja 
määrittää yli 100 erilaista sienikasvustotyyppiä 
sekä erinäisen joukon oleellisia bakteereja 
vedestä, mullasta ja kasvikudoksista jo 
varhaisessa vaiheessa. Haastavammissa 
tapauksissa, PlantDoctor-tiimimme pystyy 
tutkimaan ja diagnosoimaan monipuolisesti 
satokasviesi kasvitauteja.

Optimaaliset kasvuolosuhteet 
Tietoa lannoituksesta ja kasvien terveydestä



Täydellinen paketti

Tulovesi, poisto-/paluuvesi ja kasteluvesi 1, 3, 6
• pH, johtokyky, pääravinteet ja hivenaineet
• Kasvinsuojeluainejäämät
• Raskasmetallit
•  Sienet ja bakteerit (DNA Multiscan, aerobisten 

bakteerien määrä, sienten kokonaismäärä)
• E. coli (GLOBAL G.A.P.)
• Metaani
• Pisarakastelujärjestelmän tukosten analyysi

Lannoitteet 2
•  A- ja 8-säiliön sisällön analyysi pH-, johtokyky, 
    pääravinteiden ja hivenaineiden sisällön
    määrittämiseksi
•  Sadeanalyysi 
•  Puhtaiden lannoitteiden koostumus
•  Raskasmetallit

Kasvimateriaalit (lehdet, vihannekset, hedelmät) 4
• Pääalkuaineet ja hivenalkuaineet (CropCheck)
• Sadon terveys (PlantDoctor, DNA Multiscan)
• Kasvinsuojeluainejäämät
• Raskasmetallit
• Humaanipatogeenit

Kasvupohja (komposti, kookoskuitu, jne.) 5
•  pH, johtokyky, pääravinteet ja hivenalkuaineet  

(Potting SoilCheck, analyysi)
•  Fysikaalinen analyysi
•  Sienet ja bakteerit (DNA Multiscan)
•  Sukkulamadot
•  Taudinaiheuttajat
•  Muut RPP-sertifiointiin liittyvät analyysit

Kasvihuonemulta 5
•  pH, johtokyky, pääravinteet ja hivenaineet  

(Greenhouse SoilCheck, kasvihuoneen multa-
analyysi)

• Sienet ja bakteerit (DNA Multiscan)
•  Sukkulamadot

Veden puhdistus 7
• Kasvinsuojeluainejäämät

Puhdistaminen 8
• Aerobisten bakteerien määrä, sienien 

kokonaismäärä (DisinfectorCheck)

1. Tulovesi
2. Lannoiteliuokset
3. Kasteluvesi/Tippu-/Tihkukasteluvesi
4. Kasvimateriaali
5. Kasvualusta
6. Poistovesi/Paluuvesi
7. Kasvinsuojeluaineet
8. Desinfionointi
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Eurofins Agro tarjoaa täydellisen paketin kasvihuoneiden puutarhatalouden analysointia.


