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TILAAJA NÄYTTEENOTTO PVM NÄYTTEEN SAAPUMINEN PVM 

LASKUTUSOSOITE SÄHKÖPOSTI RAPORTIN LÄHETTÄMISTÄ VARTEN 

PUHELINNUMERO LISÄTIETOJA VARTEN 

KOHDE (osoite tai muu yksilöivä tieto) NÄYTTEENOTTAJA 

Maksullinen alustava tulosraportti 7 vrk viljelystä 

 ILMOITATHAN LABORATORIOON SUUREMMISTA NÄYTE-ERISTÄ ETUKÄTEEN , KIITOS! 

VALITSE TUTKIMUS:  
Laimennossarjaviljely (kvantitatiivinen)    Suoraviljely (semikvantitatiivinen) 

ASIAKKAAN 
NÄYTETUNNUS NÄYTETIEDOT   materiaali, näytteenottokohta, 

        vaurioepäily- vai vertailunäyte, 
        muut oleelliset tiedot

LABORATORION 
NÄYTENUMERO 

Päivämäärä Asiakkaan allekirjoitus 

Paikka Nimenselvennys 

TYÖNUMERO / VIITE
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Jatka tarvittaessa saman kohteen näytetiedoilla. 

 

ASIAKKAAN 
NÄYTETUNNUS 

NÄYTETIEDOT         materiaali, näytteenottokohta, 
        vaurioepäily- vai vertailunäyte, 
        muut oleelliset tiedot 

LABORATORION 
NÄYTENUMERO 
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