
Prisliste
AnAlyse Av grovfôr til hest

growing insight

Hesten er avhengig av nok grovfôr i fôrrasjonen for at fordøyelsen skal fungere normalt. Ulike hester 
har ulike behov og fôrrasjonen må tilpasses det enkelte individ. Grovfôret er hovedbestanddelen i 
hestens fôrrasjon, og eventuell tilleggsfôring med kraftfôr eller annet tilleggsfôr bør tilpasses grovfôrets 
næringsinnhold, mineralstatus og kvalitet forøvrig. 

Sammen med analysebeviset får du en 14 dagers prøvelisens på PC-Horse og en resultatfil 
som kan lastes direkte opp i programmet, eller i andre tilsvarende programmer. Det gjør fôrplanleggingen 
enklere og sikrer hesten en best mulig fôrrasjon.

Analysepakker næringsinnhold Pris
Hest Næringsinnhold høy                                                                                       PNF04
Tørrstoff, aske, energi (FEh), H-klasse, protein, NDF, trevler, klorid, sukker.
Analysepakken kan benyttes for høy av vanlig eng med inntil 90% kløver.

kr 479,-

Hest Næringsinnhold ensilage                                                                                       PNF06
Tørrstoff, aske, energi (FEh), H-klasse, protein, NDF, trevler, klorid, sukker.  
For ensilage: + pH
Analysepakken kan benyttes for ensilage av vanlig eng med inntil 90% kløver.
For at fôret skal kunne analyseres som “Høyensilage” eller “Surfôr” bør det ha vært plastinnpakket i ca 
6 uker før prøveuttak, slik at fôret er ensilert. Dersom uttak før innpakking, velg fôrkode høy.

kr 479,-

Hest Næringsinnhold fersk helsæd og helsædensilage                                     PNF29   PNF30
Tørrstoff, fett, aske, protein, trevler, NDF, klorid, sukker, stivelse.
For ensilage: + pH
Analysen kan benyttes for helsædensilage av korn/korn+erter med inntil 30% gras. Ved mer enn 10% 
innblanding av andre vekster må det velges en kjemisk næringspakke. 

kr 614,-

Kjemisk næringsinnhold                                                                                              PNFK1  PNFK2  PNFK6 
Tørrstoff, aske, protein, OMD, NDF.  
For ensilage og halm: + løselig protein og pH 
Analysepakken kan benyttes for de fleste typer grovfôr med lite/ingen stivelse, herunder halm.

kr 1395,

Sukker og TS i halm                                                                                                                  PNF24 kr 525,-

Generelt Pris
Administrasjonsavgift belastes pr prøve                                                                                      ME736 kr 149,-

Hakking (belastes prøver som har strålengde over 3 cm)                                                              ME734 kr 75,-

Porto for bruk av Postens returetikett.                                                                                         NF872 kr 50,-

Porto for bruk av standard svarsendingskonvolutt                                                                   ME735 kr 80,-

Alle priser er eks. mva. Prislistene har begrenset gyldighet. På www.eurofins.no 
finner du de til enhver tid gjeldende prislister og generelle salgsbetingelser.   
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Hygienisk kvalitet                  NB! Det må sendes inn to poser med prøvemateriale! Pris
Hygienisk kvalitet høy og halm                                                                                             PME7P  
Mugg, Aerobe mikroorganismer 30oC, Aspergillus fumigatus og vannaktivitet kr 720,-

Mugg i høy og halm                                                                                                        PSBFV 
Mugg total og mugg lagringsflora 
Ønskes hygienisk kvalitet som tillegg til andre analyser må det sendes to poser prøvemateriale

kr 399,-

Hygienisk kvalitet ensilage                                                                                                     PME7T
Mugg, gjær, E.coli, bacillussporer, Aspergillus fumigatus, pH, tørrstoff kr 779,-

Mugg og gjær i ensilage                                                                                                PSBA3 
Mugg og gjærsopp  
Ønskes hygienisk kvalitet som tillegg til andre analyser må det sendes to poser prøvemateriale

kr 419,-

Hygienisk kvalitet korn                                                                                                   PNF31 
Vannaktivitet, Aspergillus fumigatus, andel infiserter kjerner (%), mugg lagringsflora, mugg totalt kr 720,-

DON i havre                                                                                                                               MO094 kr 555,-

Mineraler og stivelse (Bestilles som tillegg til en pakke for næringsinnhold) Pris
Mineraler                                                                                                                             PNF09
Ca, K, P, Mg, Na, S, Mn, Zn, Cu, Fe, B.  (Alle parametere analyseres kjemisk.) kr 395,-

4 mikromineraler                                                                                                                             PNF13  
Jod, Selen, Kobolt, Molybden. (Alle parametere analyseres kjemisk.) kr 295,-

Stivelse i høy og høyensilage.                                                                                               PNF22
Analyseres kjemisk kr 418,-

Gratis emballasje
Eurofins Agro tilbyr gratis emballasje til grovfôrprøver; plastposer med lynlås og svarsendingskonvolutter.  
Emballasjen får du tak i hos din rådgiver, hos Norgesfôr eller hos mange av Felleskjøpets butikker. 
Alternativt kan du sende prøvene inn i en vanlig gjennomsiktig, ren og tett plastpose. Bestillingsskjema 
finner du på våre hjemmesider. Vi har ulike skjema for hest og drøvtygger, så pass på at du bruker riktig 
skjema. 

Uttak og innsending av prøver
Du finner en uttaksbeskrivelse på våre hjemmesider. Denne hjelper deg å ta ut representative prøver 
av ditt fôr. For innsending av prøver finnes det flere alternativer. Svarsendingskonvoluttene kan brukes 
som de er, men den rimeligste måten å sende inn grovfôrprøver på er ved bruk av Postens returetikett. 
Disse sendingene tar gjerne også en dag kortere i postgangen enn svarsendingskonvoluttene. På våre 
hjemmesider har vi oppskrift på hvordan du lager og skriver ut etiketten du trenger. Dette gjør du enkelt 
hjemme fra en helt vanlig pc og printer, på helt vanlige ark. Etiketten som skrives ut kan tapes fast over 
eksisterende adresse på svarsendingskonvoluttene, så kan du bruke disse som emballasje. Porto for 
begge disse løsningene faktureres sammen med analysene. 

To prøveposer ved hygienisk analyse 
Dersom det bestilles hygienisk kvalitet som tillegg til analyser for næringsinnhold må det sendes inn to 
poser med prøvemateriale. 

Les våre veiledere 
På våre hjemmesider finner du ulike veiledere til analyseresultatene, både for næringsinnhold og for 
hygienisk kvalitet. Veilederne hjelper deg å vurdere kvaliteten på ditt grovfôr. 

Send nok prøvemateriale
Av ensilage trenger vi 300g for analyse av næringsinnhold + 100g per kjemisk analysepakke 
ut over dette. Ønskes hygieniske kvalitet må det sendes en egen prøvepose med 300 gram til 
hygieneanalysene.  
Av høy trenger vi en full brødpose (press fôret sammen), og av korn trenger vi 300g. 

Nyhet!

Nyhet!


