
 
  

          
 

  
  

 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

              

          

                        

             

 

     

        

 
 

  

                   
    

                         

                 
          

    
        

       

 

LÄHETE 
KOTIMAISEN VILJASADON LAATUSEURANTA 2020 

Lomakkeen kysymykset koskevat lähettämänne näytteen lohkotietoja. 
Lomake on saatavana sähköisessä muodossa: 
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/laboratoriotutkimukset/viljatutkimukset/ 

Lähettäjän yhteystiedot
Nimi: 

Osoite: 

Postinumero 

Postitoimipaikka: 

Sähköpostiosoite: 

Näytteen tuotantomuoto (pakollinen kenttä): luomutuotanto

Viljalaji: 

Lajike: 

Viljan käyttötarkoitus: elintarvike  oma rehu tärkkelys mallastus 

siemen 

rehuteollisuus 

tilojen välinen kauppa muu, mikä 

Kylvösiemen: oma oma lajiteltu  sertifioitu siemen peitattu ei peitattu 

itävyys  tuhannen siemenen paino  siemenen määrä (kg/ha) 

kylvöpäivämäärä: 

Esikasvi: 2019 2018 2017 

Kerääjäkasvi: heinä  apila öljykasvi 

Kasvulohkotiedot 
Näyte useammalta lohkolta 

Kasvulohkotunnus: lohkon pinta-ala (ha): 

Viljavuustiedot: kalsium (Ca) fosfori (P) kalium (K) 
magnesium (Mg) pH: 

Päämaalaji: hiekka/hietasavi hiesu hiesusavi     hieta multa 

muta  savi turve hiuesavi lieju/liejusavi 

Multavuus: vm, vähämultainen m, multava rm, runsasmultainen 

erm, erittäin runsasmultainen 

Perusmuokkaus: syyskyntö  kevätkyntö  kevytmuokkaus suorakylvö 

Maan rakenne: kunnossa ei kunnossa 

Ruokavirasto · Kasvianalytiikka · Mustialankatu 3, 00790 Helsinki · Puh. 029 530 0400 · viljalaboratorio@ruokavirasto.fi 
www.ruokavirasto.fi 

Nimi- tai osoitetiedot ovat muuttuneet: 

tavanomainen
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Lohkolla käytetyt lannoitus 
Lannoitteen, lannan, lehtilannoitteen 
tai kompostin nimi 

N – P – K Käytetty määrä/ha Levitysajankohta: 
syksy/kevät/kesä 

Onko lohkolla käytetty kierrätyslannoitteita: kyllä ei 

Lohkolla käytetyt kasvinsuojeluaineet 
Valmisteen nimi Määrä Käyttöpäivä Käyttötarkoitus 

Ruokavirasto · Kasvianalytiikka · Mustialankatu 3, 00790 Helsinki · Puh. 029 530 0400 · viljalaboratorio@ruokavirasto.fi 
www.ruokavirasto.fi 

Onko tautien torjunta-aineita käytetty hometoksiinien ehkäisemiseksi myöhäisessä kukintavaiheessa: 

Merkittävät tauti- ja tuholais- 
havainnot ja/tai muut 
havainnot kasvukaudesta:

Luomuviljan kasvinsuojelun
toimenpiteet: 

ei

kyllä
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Sadonkorjuu 
Korjuupäivämäärä: 

Puintikosteus: 

Hallavaurio (%) tuleentumisvaiheessa: 

Lakoontuminen (%) pinta-alasta: 

Satoarvio (kg/ha) 

Viljankuivaamo: lämminilmakuivuri 

kylmäilmakuivuri/kuivaava siilo 

kuivurissa esipuhdistaja:  kyllä ei 

puhdistajan tyyppi: seula ilma 

Kosteus (%) kuivatuksen jälkeen: 

Puinnin ja kuivauksen välinen aika (vrk): 

Lisätiedot: Onko lohkolla viljellyissä viljakasveissa havaittu 

hometoksiiniongelmia edelliseen 2-3 vuoteen? 

kyllä  ei  ei tietoa 

Sademäärä (mm): touko kesä    heinä elo syys 

Lähetä täytetty lomake oheisessa postituskuoressa yhdessä 

viljanäytteen kanssa (ei muovipussin sisällä). 
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