Uttak av grovfôrprøver
Å ta ut en grovfôrprøve til analyse er ikke vanskelig, men uttaket bør gjøres
på en gjennomtenkt måte. Først og fremst er det viktig at den enkelte prøven
er mest mulig representativ for det partiet med fôr som skal vurderes. Har har
du flere partier med grovfôr, anbefaler vi at du deler disse i flere prøver som
analyseres hver for seg.

Send inn nok prøvemateriale!

Til en vanlig næringsanalyse av ensilage/gras med under 60% tørrstoff trenger
vi 300 gram prøvemateriale. Ut over det trenger vi ytterligere 100 gram per
ekstra analysepakke.
Av tørrt høy eller høyensilage med over 60% tørrstoff trenger vi en helt fullstappet
brødpose med materiale. Press lufta godt ut av prøven før den sendes.
NB! Ønskes hygienisk kvalitet som tillegg til annen analyse, må det sende
inn to prøveposer med minst 300 gram i hver. Prøvene sendes i samme
konvolutt/pakke. Merk prøvene likt og bruk kun ett skjema.

Emballasje til grovfôrprøver får du hos
din rådgiver, hos Norgesfôr og i mange
Felleskjøpetbutikker. Du kan også bruke egen
emballasje dersom du ønsker det.

SURFÔR / ENSILAGE
Fra rundball
Bruk av prøvebor anbefales for å ta ut en representativ prøve. Ta ut 2-3 stikk i hver av 2-3 rundballer og bland
prøven godt. Fra rundballer er det en fordel å ta prøve både øverst/nederst og ytterst/innerst i rundballen,
fordi tørrstoffinnholdet kan variere i ballen. Uten prøvebor kan en ta ut prøve over tid. Ved åpning av ny
rundball kan en ta ut en delprøve, fryse denne ned og ta ut mer prøve ved åpning av neste rundball. Slik kan
en få samlet en prøve med delprøver fra flere rundballer.
Fra tårn- eller plansilo
Ved prøveuttak av fôr fra tårn/plansilo bør en ta ut 5-7 stikk med prøvebor forskjellige steder i siloen. Bruk av
prøvebor gir anledning til å borre et godt stykke ned gjennom silomassen slik at en får med fôr fra flere lag i
siloen. Bland fôret i ei bøtte og ta ut prøven fra bøtta. Uten prøvebor kan en ta bort det aller øverste laget, for
så å ta en neve her og der rundt i siloen. Det kan også her være en fordel å ta ut prøve over flere dager eller
ta ut litt prøve før og etter uttak til foring.
HØY og HØYENSILAGE
Løst høy
Ta ut en god neve her og der i partiet. Legg prøven i en brødpose. Brødposen bør være godt stappet for at vi
skal få nok prøvemateriale.
Pressa høy/høyensilage
Når høyet er pressa er det viktig å åpne firkant/rundballene før prøveuttak. En bør åpne flere baller for å få
en representativ prøve. Ta en god neve på flere steder. Ikke dra ut høy fra pressede baller. Da blir bladverket
igjen inne i ballen. Blad og stengler har forskjellig næringsverdi. Høyprøver kan også tas ut med prøvebor.
GRAS
Gras til rundball
Ta gras fra strengen på jordet like før pressing av rundballene. Ta gras fra både underside og overside av
strengen. Ekstra godt prøveuttak får en ved bruk av prøvebor i flere rundballer før innpakking.
Gras til tårn/plansilo
Ta en neve fra hvert lass en dag omtrent midt i den aktuelle slåtten. Samle graset i en plastpose som lukkes
mellom hvert uttak for å unngå at prøven tørker. Bland prøven godt og ta uten endelig prøve av denne
blandinga ved dagens slutt. Prøveuttak kan også gå over flere dager, da må en fryse ned mindre prøver fra
hver dag og samle dem til en prøve.
INNSENDING AV PRØVER
Alle grovfôrprøver skal sendes inn i tett plastpose for at prøven skal beholde sin opprinnelige kvalitet.
Plastposen bør være gjennomsiktig, slik at vi kan se og vurdere prøven før videre behandling. Dersom
prøven ikke sendes inn umiddelbart etter uttak, bør den fryses ned.
Fyll ut ett bestillingsskjema per prøve, og sørg for at skjemaet ikke blir vått dersom det sendes sammen med
frossen prøve. Vi anbefaler å bruke vårt elektroniske bestillingsskjema som finnes på vår hjemmeside.
Bruk gjerne våre standard konvolutter med svarsendingsavtale. Disse konvoluttene er ferdig adressert og trenger
ikke påføres porto. Ved bruk av svarsendingskonvolutt vil porto faktureres sammen med grovfôranalysene.
Dersom du ønsker å bruke egen emballasje kan godt pakkede prøver sendes til postadressen nedenfor.
NB! Adressen på svarsendingskonvolutten kan ikke brukes på vanlige pakker og brev!
Grovfôrprøver bør postlegges mandag til onsdag for at de ikke skal bli liggende i posten over helgen.
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