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BESTÄLLNING AV UTSÄDESANALYS 
 

Namn: ....................................................................................  
 

Adress: ...................................................................................  
 

Postadress: .............................................................................  
 

E-postadress: ..........................................................................  

 
Telefon: ..................................................................................  

 
Märktext (valfri märkning):  ......................................................  

 

Art: .................................  Sort: ..............................................    
 

Ev. medlemsnummer SpmO: ....................................................  
 

Kampanjkod: ..........................................................................  

PROVTAGNINGSBESKRIVNING OCH INFORMATION: 
 

 Ta ut ett större prov, helst på flera ställen i ditt lager och blanda detta väl. Från detta prov tar du ut 

ett mindre prov på ca 250 gram som du skickar till oss, förpacka provet i innerpåse av plast innan 

du lägger den i kuvertet.  
 Om du även vill ha analys av sot behöver vi ca 250 gram extra. 

 Använder du vår påse, så behöver du inte frankera, vi tar ut ett enhetsporto som du sedan betalar 

på din faktura.  

 Kryssa för vald analys, nedan finns ett par paket med de vanligast förekommande analyserna. 

Utöver dessa paket, kompletteringar och enskilda analyser finns ett större urval som du kan hitta 

på vår hemsida eller ring till oss för information. 

 REKOMMENDERADE ANALYSPAKET 
 

 RÅVARA       Orensad vara  FÄRDIGT UTSÄDE     Rensad vara 

 Paket A  Paket C 

Obetad grobarhet, sundhet med betningsrekommendation, Grobarhet, tusenkornvikt och beräknad utsädesmängd. 
tusenkornvikt och beräknad utsädesmängd  
  

 Paket B rekommenderas 
 

Obetad grobarhet, sundhet med betningsrekommendation, 
tusenkornvikt, beräknad utsädesmängd och sotanalys 

 

  
Vi rekommenderar att man alltid kontrollerar sot på  
höstvete, vårvete, korn och havre 

 

  

KOMPLETTERINGAR OCH ENSKILDA ANALYSER 
 

 Obetad grobarhet  Sotanalys  Tusenkornvikt 

 Betad grobarhet  Sundhet för 

betningsrekommendation 

 Vattenhalt 

Annan analys: ...............................................................................................................................   

www.frokontrollen.se  

Kontakt: Tel. 019-603 27 30 E-post: frokontrollen@hushallningssallskapet.se 
Postadress: Box 22014, 702 02 Örebro Besöksadress: Gamla vägen 5G, 702 27 Örebro 

För viktig information om hur du skickar ditt prov till oss på bästa sätt, besök vår hemsida. 
 

Genom att skicka prov till Frökontrollen godkänner jag att mina resultat används som underlag för information och forskning för att utveckla svenskt lantbruk. 

(För SpmO-medlemsrabatt skall 
medlemsnummer alltid anges.) 

Faktura till annan adress än angiven  

e-postadress eller postadress, fyll i 
nedan: 

......................................................... 
 

......................................................... 

 

 

Vänd på sidan för paket med spannmålsanalyser 
 

http://www.frokontrollen.se/
mailto:frokontrollen@hushallningssallskapet.se

