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TUTKIMUSLÄHETE 

Viljanäytteet 
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Täytä koneella tai tulosta ja täytä selvästi tekstaten 

Osoite:

Tutkimuksen tilaaja:  Puhelin: 

Näytteen lähettäjä (jos eri kuin tilaaja): Puhelin: 

Osoite: 

näytteen lähettäjälle 

Lasku lähetetään: 

muu osoite:

Haluan, että tutkimustodistus lähetetään tähän sähköpostiosoitteeseen.  Muutoin se lähetetään postitse. 

Sähköpostiosoite:

Kiireellisyyslisä: Tulokset asiakkaalle 2 työpäivän aikana. Valittavissa seuraaville tutkimuksille: 
hehtolitrapaino, kosteus, NIT-määritykset, sakoluku, rikkapitoisuus.

Tutkimustodistus lähetetään: 

tutkimuksen tilaajalle  

näytteen lähettäjälle

Muut tiedot:

NÄYTETIEDOT 

Viljalaji:  Lajike: 

TILATTAVAT TUTKIMUKSET 

Vilja 

Hehtolitrapaino, NIT-pikamääritys   

Hehtolitranpaino, viljankoettimella   

Kosteus,  lämpökaappi 

Kosteus, NIT-pikamääritys   

Rikkapitoisuus  

Rikkajyväpitoisuus

Roskapitoisuus 

Lajittelu (mallasohra) 

Lasimaiset jyvät  (durum-vehnä)   

Sakoluku 

Valkuaispitoisuus (Kjeldahl)   

Valkuaispitoisuus, NIT-pikamääritys 

Kostea sitko 

Gluteeni indeksi 

Zeleny-luku 

Tuhkapitoisuus

Amylogrammi 

Farinogrammi 

Ekstensogrammi 

Jauhatus (Brabender Quadrumat senior)  
Mallasohra, itävyys vetyperoksidi 

Mallasohra, itävyysenergia 

Deoksinivalenoli (DON-hometoksiini) Elisa-menetelmä 

Deoksinivalenoli (DON-hometoksiini) pikamenetelmä 

Seulonta ilman roskien ja rikkajyvien poistamista 

näytteestä esim.  jälkitarkastus 

Puhdaskaura, vieraat viljat 1 kg näytteestä 

tutkimuksen tilaajalle 
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Lisätietoja: 

LASKUTUS 

  Tilaan laskun verkkolaskuosoitteeseen 

Laskun saaja, jos eri kuin tilaaja: 

Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 

Välittäjätunnus: 

Y-tunnus:

ALV-tunnus: 

Täytä laskutustiedot huolellisesti, jos lähetät näytteitä ensimmäistä kertaa tai tiedot ovat muuttuneet. 

NÄYTTEENOTTO JA LÄHETYS 

Toimittakaa hyvin pakattu näyte  (2 - 3 kg) osoitteeseen: 

Ruokavirasto 
Viljalaboratorio 
Mustialankatu 3 
00790 HELSINKI 

Analysointiaika n. 2 viikkoa. 

Tiedustelut: viljalaboratorio@ruokavirasto.fi / puh. 0400 131 429 

Päiväys: Allekirjoitus ja nimenselvennys: 
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