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Teknologisk Institut

Denne instruktion omfatter mærkning, emballering og forsendelse af prøver fra Landsforsøg. Alle andre prøver end Landsforsøg håndteres med egne aftaler med Laboratorierne

Generelt
•
•

Prøver indsendes til det laboratorium, der er anført i forsøgsplanen
Mærkning og emballering skal udføres efter vejledning Instruktion for mærkning og emballering af prøver og ved pakningen af prøverne til forsendelse, skal sikres at der er mindst mulig
risiko for, at prøven ødelægges eller forandres under forsendelse.

Prøver til AgroLab
Prøver til AgroLab sendes ved at bruge nedenstående vejledning for oprettelse af en forsendelse.
Marlene Christensen Marlene.Christensen@agrolab.eu tlf. 78 77 54 53
Login på DHL.
I land skrives ”Germany”
Derefter dobbelt klikkes i modtager
adresse felt og AgroLabs adresse
fremkommer.

Hvis der er noget der skal sendes til
anden afdeling i Agrolab kommer
adressen frem når man begynder at
skrive den i feltet.
Når adresse valgt klikkes næste.

Oversigt over forsendelse
Klik Næste

Forsendelses detaljer:
Vælg ”Ikke dokument
Beskriv indholdet af forsendelse
Klik næste

Emballage:
Vælg ”My Own Package” og angiv
dimensioner.

Vælg TD Export
Klik næste

Vælg forsendelses dato og leverings
dato/tidspunkt.
Altid den inden kl. 12

Klik næste
Klik ja til arranger afhentning.
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Ingen retur labels

Gennemse forsendelse og accepter

Slætgræsprøver til Eurofins Agro Testing
•

•

Slætgræsprøver afhentes af Transportfirmaet 3D (dog ikke på Bornholm). Vær OBS på at lave aftale med chaufføren før høst, om afhentning af prøverne, så prøverne, når frem til laboratoriet på
høstdagen eller senest dagen efter.
Organisér prøverne, så chaufføren ikke er i tvivl om, hvilke prøver der skal hentes.
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•
•

Oplys 3D om antallet af prøver, som skal på køl under transporten. 3D vil medbringe kølekasser til
disse prøver.
Afhentningen skal som udgangspunkt bestilles dagen før ønsket afhentning, og prøverne skal stå
klar på afhentningsdagen mellem kl. 9.00 og 16.00.

•
Kontaktoplysninger, Eurofins Agro Testing:
Bestilling af prøveafhentning med 3D*:

Eurofins, 3D
tlf.: 7696 7070 eller på mail eurofins-steins@3d-vejen.dk.
Oplys 3D, at det er prøver fra Landsforsøg.

Bestilling af køletasker og emballage:

Kundecenter Agro
tlf.: 7660 4242 eller mail: agro@eurofins.dk

Prøver til Teknologisk Institut og andre laboratorier
Prøver til Teknologisk Institut og andre laboratorier sendes efter følgende retningslinjer, medmindre
andet er anført i forsøgsplanen:
• Prøverne sendes med fragtmand eller andet pakke/post firma med "Track and Trace". Ved friske
planteprøver skal det sikres, at de er fremme senest næste dag.
• Sørg for at følgesedlerne følger prøverne til laboratoriet.
• Prøveforsendelsen betales af afsenderen. Forsendelse ufranko er dyrere, og vil blive fratrukket
betaling for forsøgsarbejde.
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