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Täytä koneella tai selvästi tekstaten.     
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Tutkimuksen tilaaja  Puhelin  

            
Lähiosoite  

      

Postinumero- ja postitoimipaikka  

      

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

Sähköpostiosoite:       
 
LASKUTUS 

 Haluan laskun verkkolaskuosoitteeseen 

Laskun saaja, jos eri kuin tilaaja  

      

Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus 

      

Operaattori 

      

Välittäjätunnus 

      

Y-tunnus 

      

ALV-tunnus 

      

 
NÄYTETIEDOT 

Näyte       

Epäilty kasvintuhooja       

Kuvaus havaituista 
oireista 

      

Kuvaus tuhon tai 
oireiden laajuudesta 

      

 
TILATTAVAT TUTKIMUKSET (X) 

 1.Virustaudin tunnistaminen pikamenetelmällä 
 2. Hyönteisten ja punkkien tunnistaminen 
 3. Sienitautien tunnistaminen 
 4. Kasvitautien tunnistaminen alalyysimenetelmällä 
 5. Perunan tumma- ja vaalearengasmädän piilosaastunnan määritys perunaerästä 
 6. kasvin tai kasvierän viroottisuuden testaaminen 
 7. Perunan virustautien tutkiminen 100 mukulan erästä 
 8. Ankeroisten tutkiminen kasvinäytteestä 
 9. Tuntemattoman kasvintuhoojan tunnistaminen laboratorion valitsemalla menetelmällä 

  Kustannusarvio on jo annettu 
  Haluan kustannusarvion 

 
 
 
Näytteistä voidaan tehdä myös muita kuin tilaajan pyytämiä tutkimuksia. Näitä tutkimuksia ei laskuteta tilaajalta. Ruokavirasto 
pidättää itsellään tutkimustulosten julkaisuoikeudet. Tulokset voidaan julkaista erilaisissa raporteissa ja tilastoissa sekä kotimaisissa 
että kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa. 
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LISÄTIETOJA 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 

NÄYTTEIDEN LÄHETTÄMINEN 

Lähetysosoite: 
Ruokavirasto 
Kasvintuhoojajaosto 
Mustialankatu 3, 00790 Helsinki 

 

OLEN OLLUT YHTEYDESSÄ (X): 

 Yleiset tiedustelut, sähköposti kasvintuhoojalaboratorio@ruokavirasto.fi 
 Laboratoriopalvelut Jukka Tegel 
 Kasvitaudit Mirkka Soukainen 
 Kasvitaudit Johanna Santala 
 Tuholaiset Ville Welling 
 Muu yhteydenotto:       

 
 
 
Laboratorio ilmoittaa tutkimustuloksen ainoastaan tutkimuksen tilaajalle. Jos näytteistä löytyy lainsäädännössä 
määriteltyjä vaarallisia kasvintuhoojia, laboratorio ilmoittaa tuloksen myös Eviran kasvinterveyden valvontaan 
(laki kasvinterveyden suojelimisesta 702/2003). 
 
 
 

   
Päiväys:       Tilaajan allekirjoitus:       

 Nimenselvennys:       
 

 
 
 
 
 
 
KASVINTUHOOJALABORATORIO TÄYTTÄÄ: 

 
Näyte saapunut pvm.       

 
Näytenumero:       

 
Tulos ilmoitettu tilaajalle pvm.       
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