2014-12-30

Kunskap nära Dig!

PRISLISTA
FRÅN OCH MED 1 JANUARI 2015.
Till prislistans priser tillkommer lagstadgad moms.
Prislistan gäller tillsvidare.

Medlemsavgift, personmedlem

30 €/år

All rådgivning i fält, (minimitid 1 h och därefter per påbörjad halvtimma)

51,50 €/timme

Besöksavgift samtliga aktiviteter inkl semin

17 €/besök

Rådgivning på kontoret, per påbörjad halvtimma

51,50 €/timme

Odlingsplaner, minimitid 2 h

51,50 €/timme

Stödrådgivning, ekonomirådgivning,
(minimitid 1 h och därefter per påbörjad halvtimma)

67 €/timme

Kurser. ex. Landskapet, effektiv kurstid inkl förberedelse

80€/timme

ERFA grupper (4-6 sammankomster årligen)

150€/deltagare, år

Kokontroll
 Koavgift
(100-199 kor: 17,40, 200-299 kor: 16,90, 300-399: 16,40)
 Besöksavgift
 Timavgift, gårdstid (minimitid 1 h och därefter per påbörjad halvtimma)
 Test av mjölkmätare

17,90 €/ko, år
17 €/besök
51,50€/timme
34 €/mätare

(kostnad för ev. reparation och packningar tillkommer)

 Provmjölkningsregistrering
 Djurregistreringar, icke kontrollgårdar
Semin





Besöksavgift vid samtliga besök
1:a seminering med elittjur/köttras (inkl. dr u)
1:a seminering med elittjur/köttras EJ kokontroll (inkl dr u)
1:a seminering med ungtjur (inkl dr u)

 Omlöp

0,25€/ko och registrering
65€/år

17€
28€
37€
26€
16€








Omlöp, EJ kokontroll
Saknas aktuell avelsplan tillkommer, per seminering
Helgtillägg
Efterbeställning
Äggstocksdiagnostik
Märkning av kalvar
Dräktighetsundersökning, tjurbetäckning

Embryoinläggning (lika avgift som inom Faba):
 Besöksavgift
 Inläggning av embryo
 Förvaringsavgift
Besök, presentationer, exkursioner.
Grupper tillhörande ”branschen” – upp till 2 timmars presentation
är gratis.
Längre presentation eller planeringsuppdrag

21€
2€
12€
10€
3€
1€/öra
5€/djur

60 €
25 €
25 €/år

51,50€/timme

Pro Häst
 Se skild prislista www.prohast.wordpress.com
TRÄDGÅRDSRÅDGIVNING
Baspaket, fruktodling
 Odlarbrev ca 1 ggr/månaden under säsongen april-november, under maj-augusti 1-2
ggr/månaden. Tar upp aktuella saker. Informerar också om aktuella studieresor, kurser o.s.v.
o Om man väljer att ta odlarbreven som e-mail skickas ett SMS ut alltid när ett nytt
brev har kommit ut!
o Grödor som tas upp i breven: äppel, päron. Skickas ut som brev eller e-mail.
 Referat från ev. studieresor + sammandrag/översättningar av intressanta artiklar. Skickas ut
som bilaga till odlarbreven.
 Mognadstester på de vanligaste äppel- och päronsorterna 1 gg/veckan under
skördesäsongen. Info skickas ut som SMS/e-mail. Inklusive sammandrag vid säsongens slut.
 Info om resultat från försöksverksamheten.
Pris 130€ (e-mail) 160€ (post)

Feromonpaket, enl. offert
Väderdata, enl. offert
Grobarhetsanalys

24 €/analys

Ansvarsbegränsning:
Ålands Hushållningssällskaps ansvarstagande för ekonomisk skada begränsas till 10 000 euro för
varje enskilt skadefall. Ev krav skall ställas till Hushållningssällskapet inom 18 månader från utförd
tjänst.

