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Tolkning av laboratoriets analysresultat! 
 
Våra analyser för lantbrukare  
 

 
Grobarhet 
 
Vi utför grobarhetstester på stråsäd och baljväxter 
som ärtor och åkerbönor. 
 
Kärnorna rullas in i papper och får stå och gro i 7 
dygn för stråsäd och i 8 dygn för baljväxter.  
 
Vid avläsningen av grobarheten sorteras fröna in i 
olika kategorier: 
 

Grott frö:  

Normala 
groddar 

Groddar som förväntas utvecklas 
till normala plantor 
 

Abnorma 
groddar 

Groddar som på ett eller annat 
sätt är defekta och som inte 
kommer att klara sig i fält. 

Ogrott frö:  

Hårt frö Frö som inte tar upp vatten då de 
befinner sig i groningsvila. Är 
vanligt hos ärtor, bönor och 
klöver. 
 

Friskt ogrott 
frö 

Frö som tar upp vatten under 
groningstestet men där 
groningsprocessen är blockerad. 
 

Dött frö Frö som ofta tagit upp vatten men 
visar inga tecken på att gro, de är 
ofta mjuka och missfärgade 

 
En låg grobarhet tyder på att utsädet oftast också 
har låg skjutkraft och det kan i normala fall inte 
kompenseras med högre utsädesmängd.  
 

Gröda: Lägst rekommenderad grobarhet 
(%) 

Stråsäd 
Rågvete 

85 
80 

Ärt och 
åkerböna 
Oljelin 

80 
 
85 

Raps och 
ryps 

85 

  

 
Tetrazolium (TZ) – 
Vitalitetstest för stråsäd 
 
TZ är ett vitalitetstest där vi får reda på ifall det är 
liv i grodden eller inte. Kärnorna läggs först i blöt 
och får svälla sedan läggs ett snitt över embryot 
och kärnorna läggs i en infärgningsvätska. Vid 
utläsningen kontrolleras om embryot har tagit upp 
färg eller inte. Analysen tar 2 dagar och är 
lämpligt vid höstsådden när man snabbt vill ha en 
uppfattning av vitaliteten på årets skörd.  
 
Vitaliteten anges i % och är jämförbar med 
summan av normala och abnorma groddar i ett 
vanligt grobarhetstest. 

 

Utsädesburna sjukdomar - 
Sundhet 
 
Vi har två huvudmetoder för att få fram 
utsädesburna svampar. Kärnorna läggs på olika 
specialpreppade papper och efter 7 dygn avläses 
de olika sjukdomarna: 
 

Sjukdom: Växtslag 

Fusarium/Snömögel 
Bipolaris 

Alla sädesslag 
Havre, Korn, Vete, Råg och 
Rågvete 

Brunfläcksjuka 
(Septoria) 
Bladfläcksjuka 
(Drechslera) 

Vete, Råg och Rågvete 
 
Korn och Havre 

Botrytis 
Ärt/Bönfläcksjuka 
(Ascochyta) 

Ärt och Åkerböna 
Ärt och Åkerböna 
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Sotsvamparna undersöks 
med speciella analyser 
 

Flygsot i korn (Naket sot) (Ustilago 
nuda) 
 
För att bestämma andelen naket sot i korn frigör 
man embryot från resten av fröet i en 3 dagar lång 
process. Sedan undersöks embryona och man 
letar efter myceltrådar. Resultatet anges i %. 

 
Flygsot i havre och Stink- och 
dvärgstinksot i vete 
 
Här letar vi efter svampsporer som sitter fast 
utanpå kärnan. Kärnorna tvättas och sporerna 
hamnar i ”tvättvattnet”. Med hjälp av mikroskåp 
räknar vi sedan de aktuella sporerna. Resultatet 
anges i sporer per gram. 
 
 

Tusenkornvikt 
 
Vi räknar mellan 500 och drygt 100 frön beroende 
på art och hur stort prov vi har fått in. Fröna vägs 
och en tusenkornvikt (TKV) som anges i gram 
räknas ut. 
 

Vattenhalt NIT 
 
På spannmål, ärt och nu även åkerböna mäter vi 
vattenhalten i % med hjälp av NIT-instrument. 
Spannmål bör torkas ned till 14% och trindsäd till 
16-17%. Vattenhalter över 15-16% för spannmål 
och över 18% för ärt och åkerböna gynnar 
lagringssvampar som kan förstöra kärnans 
grobarhet. Unken lukt tyder på hög vattenhalt och 
aktivitet av lagringssvampar som snabbt förstör 
kärnans grobarhet. 
 

 
 
 
 

 
Bönsmyg i åkerböna 
 
Bönsmygen är en skalbagge som övervintrar som 
fullvuxen, antingen frilevande eller i bönor. 
Honorna lägger ägg på åkerbönsbaljorna. Efter 
kläckningen borrar sig larverna genom baljorna 
och in i fröna där de utvecklas till fullbildade 
insekter. Åkerbönor som är angripna av 
bönsmygen har tydliga hål som kan innehålla 
larver eller de fullbildade skalbaggarna. Larverna 
har ätit av innehållet i bönan vilket ger en sämre 
grobarhet men framförallt blir plantorna 
försvagade och skörden sänks. Bönsmygen 
sprids till nya platser med utsäde. 
Rekommendationen är att använda utsäde som är 
fritt från bönsmyg. Resultatet anges dels som 
antal angripna bönor i % samt antal levande larver 
eller skalbaggar. 
 

Utsädesmängd 
 
Denna kan räknas ut om en grobarhetsanalys 
samt en tusenkornvikt har utförts. 
Utsädesmängden är beräknad efter normal 
såtidpunkt, och bör ökas vid försenad sådd eller i 
områden med försommartorka. En utsädesmängd 
på 0 kg/ha betyder att vi inte rekommenderar att 
använda utsädet. Vanligen beroende på att 
grobarheten ligger under 85%. 
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