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Aika uusia viljavuustutkimus!
Maanviljelijä

Hyödyllisiä analyysejä

Uusi sekä vanha asiakas, toivottavasti tälläkin kerralla lähetät maanäytteesi Hortilabiin, joustavan ja asia- Meillä Hortilabissa tehdään siemenkasläheisen palvelun laboratorioon. ten itävyystestien lisäksi myös DON
-analyysejä ja muita viljan laatutestejä
Meneillään olevassa ympäristönkor- ja nyt onnistuu myös valkuais-%:n
vausjärjestelmän ohjelmakaudessa määritys.
täytyy viljelijän edelleenkin teettää
viljavuustutkimus viljeltävistä Typpilannoitusta varten voidaan
pelloista. Viljavuustutkimus on uusit- aistinvarainen multavuusmääritys
tava vähintään viiden vuoden välein, tarkistaa hehkutushäviönä, eli
jos käytetään hajapistemenetelmää. polttamalla orgaaninen materiaali
Käytettäessä lohkolla linjanäyteme- pois.
netelmää on näytteet otettava kolmen vuoden välein. Jos edellinen Hortilabissa tehdään myös kasviviljavuustutkimuksesi on vuodelta analyysejä, esimerkiksi viljelykas2014 ja jos vielä viljelet samoja loh- veista niiden orasvaiheessa.
koja, etkä vielä ole uusinut viljavuustutkimusta, pitäisi maanäytteet ana- Kysy lisää tietoa analyyseistä laboralysoida näiltä lohkoilta tänä vuonna. toriostamme!

Hivenravinteet ovat tärkeitä viljelmillesi
Monet hivenravinteet liukenevat
huonosti hyvin kalkitussa maassa.
Liukoisuus paranee, kun maan pH
laskee, mutta on taas huono aivan
happamissa maissa. Oikea hivenravinnetaso kohottaa sadon laatua.
Muista perunalle myös boori.

Luotettavat ja tarkat
analyysit
Vuodesta 2000 on Hortilab ollut
Finas-akkreditoitu laboratorio, T187
ja voimme taata, että analyysivastausten oikeellisuus on kansainvälisen
laatustandardin SFS-EN ISO/IEC
17025 mukaista. Osallistumme vuosittain Luke:n (MTT) järjestämiin
laboratorioiden välisiin vertailututkimuksiin.

Etumme 2019!

Sähköiset palvelut

1

Perustutkimukseen sisältyy aina
rikki- tai vaihtoehtoisesti
natriumanalyysi.

2

Kalkitussuositus
kaikkiin näytteisiin!

ilmaiseksi

viides hivenravinnepa3 Joka
ketti (Cu, Mn, Zn) ilmaiseksi
huhti-toukokuussa ja syys-lokakuussa.

vaatimat tie4 Tulkintaohjelmien
dostot ilmaiseksi Tulospalvelun kautta.

Lähetettäessä näytteet Hortilabin
5 pakettikortilla
tai asiakaspalautuk-

sena on postimaksu vain 11,90 €
(+alv), laskutus analyysitulosten
yhteydessä.

Osoitteessa www.hortilab.fi löytyy
Hortilabin sähköinen Tilaus– ja
Tulospalvelu. Tilauspalvelussa
voit helposti tehdä viljavuustutkimuksen tilauksen. Tulospalvelusta
saat analyysituloksesi heti niiden
valmistuttua. Voit tulostaa ne itse
tai lähettää omalle neuvonantajallesi
viljelysuunnitelman tekoa varten.
Tulospalvelusta saat myös oikeat
tiedostot tavallisimmin käytössä
oleviin tulkintaohjelmiin.

Näytteenotto
Huomaa, että Hortilabissa voit itse
päättää näytteidesi toimitusajan!
Voit saada analyysituloksesi jopa
viikossa. Hae Hortilabin ilmaisia
näyterasioita ja tilauslomakkeita
maatalouskaupastasi, ProAgriasta
tai soita meille. Tilauslomakkeita
voi myös tulostaa kotisivultamme.
Käytä hyväksesi kaikki etumme!

Näytteiden lähetys
Näytteiden keräily ja kuljetus on järjestetty maatalousliik6
keistä huhti-toukokuussa ja syyskuun

Oy Hortilab Ab
Vasavägen 41
64200 Närpiö
Puhelin: 06-347 4250
Sähköposti: hortilab@hortilab.fi

alusta joulukuun loppuun. Keräilypaikoista näytteet kuljetetaan Hortilabiin täysin ilmaiseksi!
sähköisesti
7 Tilaus
velun kautta!

Tilauspal-

Näytteet voi kätevästi toimittaa
laboratorioon käyttämällä Hortilabin, asiakaspalautusta tunnus on
603818. Ohjeet löytyvät rasiapakkauksesta.
Eri puolilla Suomea on useita yhteistyökumppaneita ja maatalousliikkeitä, mistä järjestämme ilmaisen
näytteiden kuljetuksen laboratorioon. Kuljetusta järjestetään sekä
keväällä että syksyllä. Aikataulut
löytyvät
osoitteesta
www.hortilab.fi

