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Fyll i med dator eller skriv ut och fyll i med tydliga tryckbokstäver.  

 

Sänd med provet till laboratoriet. 
 

 

Beställare av undersökningen: Telefon: 

            
Adress: 

      

 Jag önskar att analysintyget sänds till e-postadressen. Annars sänds det per post. 

E-postadress:      
 

   C!Y¢¦w9wLbD 

 Jag önskar att fakturan sänds till nätfakturaadressen 

Fakturans mottagare om annan än den som beställde fakturan.  
      

E-fakturaadress/EDI-kod: 
      

Operatör: 
      

Förmedlarens kod: 
      

FO-nummer: 

      

Momsnummer: 

      

 
 
UPPGIFTER AV PROVET 

Prov       

Misstänkt växtskadegörare       

Beskrivning av observerade 
symptom 

      

Beskrivning av skadans eller 
symptomens omfattning 

      

 
 
UNDERSÖKNINGAR SOM SKA BESTÄLLAS (X) 

 1. Identifiering av en virussjukdom med en snabbmetod 
 2. Identifiering av insekter och kvalster 
 3. Identifiering av svampsjukdomar 
 4. Identifiering av växtsjukdomar med en analysmetod 
 5. Bestämmning av en dold infektion av mörk och ljus ringröta i ett potatisparti 
 6. Testing av förekomsten av virusinfektioner i en växt eller växtparti 
 7. Undersökning av virussjukdomar hos potatis i ett parti på 100 knölar 
 8. Undersökning av nematoder i ett växtprov 
 9. Identifiering av en okand växtskadegörare med en metod som laboratoriet valt 

  En kostnadsberäkning har redan getts 
  Jag önskar få en kostnadsberäkining 

 
Proven kan undersökas även på andra sätt än de beställaren bett om. Dessa undersökningar debiteras inte av beställaren. 
Livsmedelsverket 
förbehåller sig undersökningsresultatens publikationsrätt. Resultaten kan publiceras i rapporter och statistiskt material i såväl 
inhemska som internationella vetenskapliga publikationer. 
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TILLLÄGGSINFORMATION 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
 

HUR PROVER SÄNDS IN 

Proverna sänds in till adressen: 
Livsmedelsverket 
Sektionen av växtskadegörare 
Mustialagatan 3, 00790 HELSINGFORS 

 
 

JAG HAR KONTAKTAT (X): 

 Allmänna förfrågningar, e-postadressen kasvintuhoojalaboratorio@livsmedelsverket.fi 
 Laboratorietjänster Jukka Tegel 
 Växtsjukdomar Mirkka Soukainen 
 Växtsjukdomar Johanna Santala 
 Växtsjukdomar Mikko Lehtonen 
 Skadegörare Ville Welling 
 Annan kontakt:       

 
 
 
Laboratoriet meddelar resultatet av undersökningen enbart till den som beställt undersökningen. Om 
växtskadegörare som i lagstiftningen definierats som skadliga påträffas i proverna, meddelar laboratoriet resultatet 
också till Eviras tillsyn över växthälsan (lagen om skydd för växters sundhet 702/2003). 
 
 

   
Datum       Beställarens underskrift       

 Namnförtydligande       
 

 
 
 
 
 
 
LABORATORIET FYLLER I: 

 
Provet anlänt datum       

 
Provnummer       

 
Resultatet har meddelats ti beställaren datum       
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