
 

 

 

 

              

         

 

   

      

    

         
          

 
        

       

 

REMISS 
SPANNMÅLSSKÖRDENS KVALITETSUPPFÖLJNING 

2022 
Frågorna på blanketten gäller uppgifter om skiftet som provet tagits ifrån. 
Denna blankett finns i elektroniskt format på våra hemsidor: 
https://www.ruokavirasto.fi/sv/laboratorietjanster/undersokningar-om-vaxter/sa-har-skickar-du-proverna/

Sändarens uppgifter
Namn: 

Adress: 

Postnummer: 

Postkontor: 

e-post:

ekologisk
Sädesslag: 

Sort: 

Spannmålens primär 
användning: 

livsmedel  eget foder stärkelseför maltkorn

utsäde

foderindustri 

försäljan gårdar emellan annat

Utsäde: eget sorterat certifierat

betat ej betat

 1000-kornsvikt (g) utsädesmängd (kg/ha) 

 eget

 grobarhet

sådatum 

Föreväxt: 2021 2020 2019 

Fånggrödor: grässväxter klöver oljeväxter

Skiftesuppgifter Prov från olika skiften

Jordbruksskiftets signum skiftets areal(ha): 

Skiftesuppgifter: fosfor (P) kalium (K) kalcium (Ca) 
magnesium (Mg) pH: 

Huvudjordart: molera mjäla mjällera   mo mulljord 

torvmylla lera torv mellanlera gytja/gyttjelera 

Mullhalt: mf, mullfattig mh, mullhaltig mr, mullrik

mmr, mycket mullrik

Grundbearbetning: höstplöjning vårplöjning lättbearbetning direktsådd

Jordstrukturen: i skick icke i skick

Livsmedelsverket · Växtanalytik · Mustialankatu 3, 00790 Helsinki · Puh. 0400 131 429 ·viljalaboratorio@ruokavirasto.fi 
www.ruokavirasto.fi 

Namn- eller adressuppgifter har ändrats: 

Provets information

konventionellProduktionsform:

betningsmedel:

mailto:viljalaboratorio@ruokavirasto.fi
http://www.ruokavirasto.fi/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/laboratoriotutkimukset/viljatutkimukset/
www.ruokavirasto.fi
mailto:viljalaboratorio@ruokavirasto.fi


    
 

  

 

 

Gödningsmedel som använts på skiftet:
Gödningsmedel-, gödsel-, 
blandgödsel eller kompostnamn 

N – P – K Använd mängd /ha Datum för gödsling 
(höst/vår)

Används återvunna gödselmedel på blocket: 

Växtskyddmedel som använts på skiftet 

nej ja

Medlets namn Mängd DatumAnvändning 

Livsmedelsverket · Växtanalytik · Mustialankatu 3, 00790 Helsinki · Puh. 0400 131 429 · viljalaboratorio@ruokavirasto.fi 
www.ruokavirasto.fi 

Har bekämpningsmedel mot mögeltoxiner använts i förebyggande syfte under slutet av blomningen? 

Ammärkningsvärda observationer 
av sjukdomar, skadeinsekter och/
eller andra observationer under 
växtsäsongen:

Växtskyddbehandlingar av 
ekologisk spannmål eller andra 
icke-kemiska fytosanitära 
åtgärder: 

ja

nej
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Skördeuppgifter
Skördedatum: 

Skördefukthalt (%): 

Frostskador %  av åkerarealen: 

Liggsäd % av åkerarealen: 

Skördeuppskattning (kg/ha) 

Torktyp: varmluftstork

kalluftstork/ torkande silo 

ja nejtorken har förrensare:

förrensartyp: såll luft

Fukthalt efter torkning (%): 

Tiden mellan skörd och torkning (dygn):
Mer information: Har det förekommit problem med mogeltoxiner i

spannmålet på skiftet under de senaste 2-3 åren?

 ja     nej  ingen information

Regnmängd (mm):  Maj Juni    Juli Augusti September

Den ifyllda blanketten bifogas till sädesprovet, helst i 

ytterkuvertet (inte inuti plastpåsen). 

Livsmedelsverket · Växtanalytik · Mustialankatu 3, 00790 Helsinki · Puh. 0400 131 429 · viljalaboratorio@ruokavirasto.fi 
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Datum för provtagning:
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