
Quando as suas plantas estão doentes

ou apresentam problemas que

desconhece, naturalmente quer

descobrir a causa o mais rápido

possível. Essa é a única maneira de

garantir que o tratamento adequado é

aplicado e o risco de disseminação é

minimizado. O serviço E-agro. Plant

Doctor Eurofins oferece um diagnóstico

rápido e confiável e aconselha sobre as

medidas necessárias. Existe uma ampla

gama de fatores que podem causar

problemas aos diferentes cultivos. As

bactérias patogênicas podem

desempenhar um papel, mas as

condições de cultivos, como a

fertilização e o clima também podem ter

um efeito.

Os especialistas da Eurofins Agro

determinam a técnica de pesquisa

apropriada com base em uma avaliação

visual e informações prévias sobre a

amostra enviada.

Um diagnóstico inicial é essencial para

determinar a natureza do problema e a

necessidade de avançar para uma

investigação mais detalhada. Existe uma

ampla gama de técnicas, incluindo

técnicas de ELISA para vírus,

microscopia para nematódeos e fungos,

DNA Multiscan e métodos de cultura em

placas para bactérias e fungos.

Um diagnóstico inicial é essencial para determinar a natureza do
problema e a necessidade de avançar para uma investigação
mais detalhada.
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E.Agro – Plant Doctor



Quando as suas plantas estão doentes ou apresentam
problemas desconhecidos, naturalmente quer descobrir
a causa o mais rapidamente possível. Essa é a única
maneira de garantir que o tratamento adequado seja
aplicado e o risco de disseminação seja minimizado. O
serviço de consultoria Eurofins Agro Plant Doctor
oferece um diagnóstico rápido e fiável e aconselha
sobre as medidas necessárias a tomar.

Eurofins Agro. Excelência em  Agronomia

Análise fungos e 
bactérias

Diagnóstico 
inicial

DNA multiscan
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