
Att inte falla igenom som utsädesodlare på 

grund av inblandning av annan art



Utsädesklasser Spannmål

• F- material För att upprätthålla sorten och för att ta fram nytt utsäde

• A- stamutsäde Till produktion av nytt stamutsäde eller bruksutsäde

• B- basutsäde För produktion av certifikatutsäde

• C,C1- Certifikatutsäde För produktion av bruksutsäde

• C2- bruksutsäde Avsett för bruksutsäde och inte för produktion av nytt 

utsäde



Utsädesodling

▪ Noggrann

▪ Flyghavrefritt

▪ Växtföljd

▪ Lagringsmöjligheter

▪ Flera odlare av samma sort

▪ Flera fält

▪ Behovet av utsäde ( planering )



Kontroll av odlingen

• Fältbesiktning ev. ombesiktning

• Rapport jordbruksverket

• Analys vid mottagningen

• Analys vid packningen



Ny EU-norm

• Gräns 14 st AA/kg i C2

• 14 st ger 3100 plantor/ha eller 

31plantor/100m2
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Annan art i odlingen

1 annan art/kg i skörden innebär:

1 ax/100m2

eller

100 ax/ha

eller

0,004 viktprocent 
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Orsakerna till inblandning

• Utsädet

• Förfrukten

• Jordbearbetningen

• Sådden

• Ogräs

• Skörden och Transport

• Lagringen



Utsädet

• Kontroller

• Fältbesiktningar

• Plockning

• Spannmålsanläggningen



Förfrukten

• Besvärliga förfrukter: korn råg rågvete i 

höstveten. Vete rågvete i vårsäd

• Lättare: Havre och ärtor 



Jordbearbetning

• Spill så lite som möjligt

• Stubbearbeta direkt efter tröskan

• Plöj noga med förplog/skumvinge

• Ingen minimerad jordbearbetning!



Sådd

• Kontrollera såmaskinen så att den är helt 

fri från främmande kärnor

• Inga främmande kärnor under säcken

• Utsädesodlingen  tydligt avgränsad från 

intilliggande skiften så att risken för 

inblandning vid skörden minimeras 



Främmande art ogräs

• Åkerrättika och 

Snärjmåra är 

ogräs som kan 

ställa till stora 

problem vid 

renserierna.Vid 

förekomst använd 

kemiska 

bekämpningar

åkerrättika

snärjmåra



Renkavle



Skörd

• Rengörning av tröskan 

• Kontroll av vagnar

• Kontroll av intaget på lagringsplatsen 



Lagring

• Kontrollera torken

• Kontrollera att spjällen är täta

• Kontrollera spannmålsfickorna

• Kontrollera utlastningen

• Använd loggbok


