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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 

 
Grobarheten bör under normala år inte vara lägre 
än 85 % (rågvete 80 %). En låg grobarhet tyder 
på att utsädet oftast också har låg skjutkraft och 
det kan i normala fall inte kompenseras med 
högre utsädesmängd.  

 

Tetrazolium (TZ) 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 
 
Vi har två huvudmetoder för att få fram 
utsädesburna svampar, Doyer- och OSMO 
metoden. 
 
Doyermetoden används på all stråsäd samt ärtor 
och bönor. Med Osmo-metoden letar vi efter 
Drechslera på havre och korn. Kärnorna läggs på 
specialpreparerade papper och efter 7 dygn så 
avläses de olika sjukdomarna. 
 
 
Drechslera 

Strimsjuka på korn 

Kornets bladfläcksjuka 

Havrens bladfläcksjuka 

Bipolaris Bipolaris på korn, vete, havre 

Septoria Brunfläcksjuka på vete 

Fusarium Fusarioser på alla sädesslag 

 
 

Sotsvampar 
Naket sot i korn (Ustilago nuda) 
 
Kallas även flygsot på korn. För att bestämma 
andelen naket sot i korn frigör man embryot från 
resten av fröet i en 3 dagar lång process. Efter det 
tittar vi på embryona med förstoring och letar efter 
myceltrådar. Resultatet anges i %. Betning 
rekommenderas mellan 0,1-0,5 % och är 
nödvändig om det är mer än 0,5%.  

 
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. 
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För flygsot i havre (Ustilago avenae) är 
betningsgränsen >500 sporer/g och det bör inte 
användas till utsäde om det är >10000 sporer/g. 
 
För stinksot (Tilletia caries) och dvärgstinksot 
(Tilletia contraversa) är betning nödvändig om det 
innehåller fler än 0 sporer/g. Det bör inte 
användas till utsäde om det innehåller mer 1000 
sporer/g för stinksot och mer än 500sporer/g för 
dvärgstinksot. 
 

Tusenkornvikt 
 
Vi räknar minst 300 kärnor och väger dessa för att 
omvandla till en tusenkornvikt (TKV) som anges i 
gram. 
 

Vattenhalt NIT 
 
På spannmål och ärt mäter vi vattenhalten i % 
med hjälp av NIT-instrument. Vattenhalten bör 
helst vara lägre än 15-16% för att 
lagringssvampar inte ska förstöra kärnans 
grobarhet. 
 

 
 
Betningsrekommendation 
 
Ges för stråsäd om Doyer- och OSMO testerna 
utförts. Rådet baseras på betningsgränser som 
gäller vid certifiering av utsäde och ges som 
Betning nödvändig eller Betning ej nödvändig. 
 

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%. 
 
 

              
  

  
 

 
                                             

           
 

 


