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Fyll in elektroniskt eller skriv ut och texta tydigt.  
 

Undersökningen är beställd av: Packeri/kundnummer: 

            
Adress: 

      
 Sänd analysintyget till denna e-postadress. I annat fall sänds det per post. 

E-postadress:       
 

PROV 1 
Växtarten: Växtsorten: 

            
Identifikation:  

       Råparti  Iordningställd 

Ytterligare information: 

      
 

Bestämningspaket för spannmålprov  Enskilda laboratorieundersökningar för alla växtarter 

 IPE utan sjukdomsbestämningar  Grobarhet 

Grobarhet utan betning och betat, tusenkornsvikt  Grobarhet efter provbetning 

Betningsmedel: Betningsmedel 1: Betningsmedel 2: 

                  
 ITE utan sjukdomsbestämningar  Fukthalt, ungmetoden 

Grobarhet utan betning, tusenkornsvikt  Behov av iordningställande: renhet %, andra arter st. 

 IPE grobarhet och betningsbehov:  Tusenkornsvikt 

Grobarhet utan betning och betat, tusenkornsvikt,  
utsädesburna växtsjukdomar 

 Utsädets livduglighet (tetrazolium-metoden) 

Betningsmedel: Annat (se prislistan): 

            

 ITE grobarhet, utsädesburna växtsjukdomar:  

Grobarhet, tusenkornsvikt, utsädesburna växtsjukdomar 

 RAIMU (ett spannmålsråpartis grobarhet + övriga spannmålsarter, st.) 
 

PROV 2 

Växtarten: Växtsorten: 

            
Identifikation:  

       Råparti  Iordningställd 

Ytterligare information: 

      
 

Bestämningspaket för spannmålprov  Enskilda laboratorieundersökningar för alla växtarter 

 IPE utan sjukdomsbestämningar  Grobarhet 

Grobarhet utan betning och betat, tusenkornsvikt  Grobarhet efter provbetning 

Betningsmedel: Betningsmedel 1: Betningsmedel 2: 

                  
 ITE utan sjukdomsbestämningar  Fukthalt, ungmetoden 

Grobarhet utan betning, tusenkornsvikt  Behov av iordningställande: renhet %, andra arter st. 

 IPE grobarhet och betningsbehov:  Tusenkornsvikt 

Grobarhet utan betning och betat, tusenkornsvikt,  
utsädesburna växtsjukdomar 

 Utsädets livduglighet (tetrazolium-metoden) 

Betningsmedel: Annat (se prislistan): 

            

 ITE grobarhet, utsädesburna växtsjukdomar:  

Grobarhet, tusenkornsvikt, utsädesburna växtsjukdomar 

 RAIMU (ett spannmålsråpartis grobarhet + övriga spannmålsarter, st.) 

Sjukdomsbestämningar i bestämningspaketen. Vete: flygsot, stinksot. Korn: flygsot, strimsjuka hos korn och utsädesburen bladfläcksjuka. 
Havre: havreflygsot. 
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PROV 3 

Växtarten: Växtsorten: 

            
Identifikation:  

       Råparti  Iordningställd 

Ytterligare information: 

      
 

Bestämningspaket för spannmålprov  Enskilda laboratorieundersökningar för alla växtarter 

 IPE utan sjukdomsbestämningar  Grobarhet 

Grobarhet utan betning och betat, tusenkornsvikt  Grobarhet efter provbetning 

Betningsmedel: Betningsmedel 1: Betningsmedel 2: 

                  
 ITE utan sjukdomsbestämningar  Fukthalt, ungmetoden 

Grobarhet utan betning, tusenkornsvikt  Behov av iordningställande: renhet %, andra arter st. 

 IPE grobarhet och betningsbehov:  Tusenkornsvikt 

Grobarhet utan betning och betat, tusenkornsvikt,  
utsädesburna växtsjukdomar 

 Utsädets livduglighet (tetrazolium-metoden) 

Betningsmedel: Annat (se prislistan): 

            

 ITE grobarhet, utsädesburna växtsjukdomar:  

Grobarhet, tusenkornsvikt, utsädesburna växtsjukdomar 

 RAIMU (ett spannmålsråpartis grobarhet + övriga spannmålsarter, st.) 
 

PROV 4 

Växtarten: Växtsorten: 

            
Identifikation:  

       Råparti  Iordningställd 

Ytterligare information: 

      
 

Bestämningspaket för spannmålprov  Enskilda laboratorieundersökningar för alla växtarter 

 IPE utan sjukdomsbestämningar  Grobarhet 

Grobarhet utan betning och betat, tusenkornsvikt  Grobarhet efter provbetning 

Betningsmedel: Betningsmedel 1: Betningsmedel 2: 

                  
 ITE utan sjukdomsbestämningar  Fukthalt, ungmetoden 

Grobarhet utan betning, tusenkornsvikt  Behov av iordningställande: renhet %, andra arter st. 

 IPE grobarhet och betningsbehov:  Tusenkornsvikt 

Grobarhet utan betning och betat, tusenkornsvikt,  
utsädesburna växtsjukdomar 

 Utsädets livduglighet (tetrazolium-metoden) 

Betningsmedel: Annat (se prislistan): 

            

 ITE grobarhet, utsädesburna växtsjukdomar:  

Grobarhet, tusenkornsvikt, utsädesburna växtsjukdomar 

 RAIMU (ett spannmålsråpartis grobarhet + övriga spannmålsarter, st.) 
 
 

Datum Underskrift och namnförtydligande 

            
 

 Sänd oss cirka 0,5 kg spannmål prov väl förpackat till adressen: Livsmedelsverket, Tampereentie 51, 32200 LOIMAA 

 Mera information, prislistan samt tabellen Effekten mot utsädesburna svampsjukdomar för preparat godkända för betning av 
spannmål in Finland: www.ruokavirasto.fi > Laboratorietjänster > Undersökningar om växter > Utsäde > Analystjänster för 
jordbrukaren 
 

Livsmedelsverket förbehåller sig undersökningsresultatens publikationsrätt. Resultaten kan publiceras i rapporter och statistiskt 
material i såväl inhemska som internationella vetenskapliga publikationer förutsatt att beställaren eller prov inte kan identifieras. 
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