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Kontrollodling av försöksutsäde 

För att kontrollera sortäkthet och sortrenhet ska en viss mängd försöksutsäde 

kontrollodlas hos Jordbruksverkets utsädesenhet. Detta gäller sorter som DUS-

provas i andra länder och sorter som VCU-provas i Sverige.  

Proven tas ut i samband med utskick till Riksförsöken och ska ha samma 

behandling, t.ex. betning som utsädet till försöken. Proven skickas till 

Jordbruksverkets Utsädesenhet, Österleden 165, 261 51 Landskrona. 

Stråsäd Minsta antal gram 

Havre 420 

Höstkorn 450 

Höstråg 450 

Höstrågvete 450 

Höstvete 450 

Vårkorn 375 

Vårråg 450 

Vårrågvete 450 

Vårvete 600 

Speltvete 650 

Majs 180 

Nakenhavre 330 

 

Trindsäd Minsta antal gram 

Åkerböna 1350 

Ärt 1080 

Brun böna   400 

Lupin   560 

 

Oljeväxter Minsta antal gram 

Höstoljeväxter   75 

Våroljeväxter 100 

Lin 120 

 

Övrigt Minsta antal gram 

Beta, pelleterad 150 

Foderraps   75 

Vallbaljväxter 100 

Vallgräs 100 
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Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade inga problem i det här dokumentet.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 1

		Godkänt: 29

		Underkänt: 0
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