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Hest  
Nye tider for grovfoderanalyser til heste  

Agro Testing i Danmark har øget fokus og service på hesteområdet. Eurofins Agro Testing Denmark har lavet flere 
nye tiltag for at kunne servicerer hesteejerne nemmere, hurtigere og billigere 

 
Grovfodernalayser 
Eurofins har ændret analysepakkerne og 
beregningerne så du nu får foderenheder til hest 
(FEhest) i analysen, samt en fil til PCHorse. NIR 
analysen og mineralpakken indeholder følgende 
parametre:  

NIR analyse Mineralpakke 
Tørstof Cacium 
Aske Fosfor 
Råprotein Magnesium 
Sukker Kalium 
Træstof Natrium 
NDF Mangan 
Sukker Zink 
IVOS (fordøjelighed) Kobber 
Chlorid Jern 
FK org (beregnet) Svovl 
FEhest (beregnet)  
Kg TS pr. FEhest (beregnet)  

Priserne for de forskellige kombinationer er: 

Analysepakke Pris kr 
NIR analyse Hø/Wrap 750,- 
NIR analyse Hø/Wrap + mineraler 1250,- 
NIR analyse Hø/Wrap + mineraler + selen 1650,- 
Alle priser er ekskl. moms og registreringsgebyr (185kr) 

Ønskes andre analyser oplyses priser og leveringstider 
ved henvendelse ved laboratoriet på nedenstående 
mail eller telefonnummer. 

Andre analyser 
Eurofins Agro Testing tilbyder endvidere 
mikrobiologiske analyser og analyser af tilskudsfoder.  

Eurofins Online (EOL) 
EOL er et gratis system til registrering af prøver til 
analyse – ved at anvende systemet sparer du 
registreringsgebyret. Ud over en nem, hurtig og rigtig 
registrering, får du endvidere muligheden for at kunne 
se dine gamle certifikater samt at trække data ud i 
elektronisk form.  

 

Rabatordning 
Eurofins Agro Testing tilbyder en rabatordning efter 
nedenstående system, såfremt at du registrerer dine 
prøver via Eurofins Online. 

Antal prøver pr. år Rabat % 
< / = 4 prøver 0% 
5 – 7 prøver 10% 
8 – 10 prøver 15% 
11 – 13 prøver 20% 
> 13 prøver 25% 
 

Prøveafhentning, -indlevering og 
forsendelse 
For at lette ekspeditionen for dig tilbyder Eurofins 
flere forskellige logistikløsninger alt efter hvad der 
passer bedst til din produktion: 

Prøveafhentning:  

Eurofins tilbyder i samarbejde med transport og 
logistik firmaet 3D prøveafhentning i hele landet. Ved 
bestilling af afhentning senest dagen før koster en 
afhentning fra Dkr155,- til Dkr235,- ekskl. moms, 
billigst på fyn og i det sydlige Jylland og dyrest på 
Lolland og Falster.  

Prøveindsendelse:  

Eurofins tilbyder at udsende returpakke labels til en 
favorabel pris. Prøverne emballeres godt, returpakke 
label sættes på og pakken afleveres i pakkeburet på 
den nærmeste postkekspedition – så du slipper for 
køen.  

Prøveindlevering:  

Eurofins Agro Testing Denmark A/S 
Ladelundvej 85 
6600 Vejen 

Prøverne afleveres i prøveindleveringen på bagsiden 
af den grå bygning. Åbningstiderne er normalt 8-16 på 
hverdage.  

  


