REHUSAATE
Muut kuin nurmirehut

REHUNÄYTTEIDEN OTTAMINEN
•
•

Näytettä varten otetaan 5–8 osanäytettä suureen
astiaan varaston eri puolilta.
Osanäytteet sekoitetaan hyvin ja sekoituksen jälkeen otetaan varsinainen lähetettävä näyte.

NÄYTTEEN PAKKAUS JA LÄHETTÄMINEN
Näytteet pakataan huolellisesti suljettuun muovi
pussiin. Näytteet olisi hyvä lähettää alkuviikosta, etteivät ne joudu seisomaan avaamattomina viikonlopun yli

•

Eri kasvulohkoista tehtyjä rehueriä ei tulisi sekoittaa, koska rehuarvot voivat poiketa suuresti.

postissa. Näytteitä postitettaessa voi käyttää  Economy

•

Lähetettävän näytteen koko eri rehuilla:

pakettikorttia.

16 -postipakettikorttia ja liemirehuille Express 9 -posti-

      - vilja, väkirehu, rypsi         2  litraa
      - heinä, oljet                  0,3  kg

Näytteet pakataan ilmatiiviisti kuivumisen ehkäisemi-

      - säilörehu

     2  litraa

seksi. Tilauslomakkeeseen tulee merkitä asiakastiedot,

      - juurekset, peruna

     1  kg

näytteiden numerot ja halutut analyysit, sekä mille

      - seos- ja liemirehut

     1  litra

•

Nurmirehuille käytetään NIR-rehusaatetta

eläinryhmälle rehua syötetään. Muista ilmoittaa appeen
ja seosrehun (esim. viljaseos) seossuhde rehuarvolaskentaa varten. Lomakkeet laitetaan suojapussiin ja

Osanäytteet kerätään puhtaaseen astiaan käsin. Näyt
teet sekoitetaan ja koottu rehunäyte lähetetään analy
soitavaksi. Viljoista kerätään “kourallisia” puhtaaseen
sankoon lohko- tai viljaeräkohtaisesti, sekoitetaan ja
otetaan näyte.

Rehuvilja-analyysi
NIR-rehuvilja-analyysi soveltuu kuivatuille viljan jyville,

useita näytteitä, pakkaa ne samaan postituspussiin
tai pahvilaatikkoon.
Tulosten toimitusaika on noin 1–2 viikkoa, NIR-rehuvilja-analyyseillä 3-4 työpäivää ja seleenillä 3 viikkoa
näytteiden saapumisesta. Tulokset toimitetaan sähköpostilla ja/tai postitse. Ne löytyvät sähköisesti myös
osoitteesta: www.viljavuuspalvelu.fi/tuloslaari

yhtä viljalajia sisältäville murskeviljoille, herneelle,
härkäpavulle sekä mäskille. Hehtolitrapaino voidaan
tehdä ainoastaan kuivatuista ohran, kauran, vehnän ja
rukiin jyvistä. Kaikki vilja- tai vilja + valkuaiskasviseokset analysoidaan kemiallisesti (suppea tai laaja rehuanalyysi).

Nestemäiset rehut
Näyte otetaan huolellisen sekoittamisen jälkeen. Näyte
koostetaan osanäytteistä. Näyte pakataan puhtaaseen
muovipulloon. Nestemäiset rehut lähetetään mieluum
min pakastettuina, etteivät lämpene kuljetuksen aika
na. Näytepullot kääritään sanomalehteen ja pakataan
pahvilaatikkoon.
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Viljat

pakataan näytteiden mukaan. Mikäli lähetät samalla

