
MEDELTAL AV ANALYSER FÖR AVRÄKNING FÖR EN VISS TIDS LEVERANSER. 
 
Provtagning av grödor som lämnas till Lantmännen är en synnerligen angelägen fråga som under en 
lång tid intresserat  lantbrukare .  På grund av att spannmål, oljeväxter, mm odlas under bar himmel 
och inte i växthus med kontrollerat vatten och solljus kommer frön att vara olika på samma fält. 
Mögelgifter falltal protein mm att vara olika på frön vid samma skördetillfälle.  Att då förlita sig till 
ett enkelt prov på några gram , blir då ett lotteri.  För att förhindra och minska det faktum att vissa 
spannmålsleveranser på kanske 35 ton blir klassat som energikärna är inte till gagn för bonden.  
Övriga handels led efter bonden har alla möjligheter att ta flera prov och därmed göra ett medeltal. 
Vid bondens leverans  är det ofta bara ett prov som gäller samt  ett referensprov. Ofta får 
referensprovet ligga i en plastpåse  med kondens lång tid och därmed blir referensprovet sämre.    
 
Ju mer parametrar det kommer till i framtiden som grund för betalning är det av stor betydelse att det 
blir ett bra genomsnitt av  provet vid  varje leverans. Inte ett lotteri. Att bedöma spannmålskärnor är 
inte lika lätt  som att bedöma en vätska . 
 
Vis skördeleverans är det bara en analys som tas på varje lass som är grundande på detta lass. 
Det är av stor vikt att detta enda prov (det finns 1  referensprov med )  Det är viktigt att Lantmännen 
kan ta emot  vid skörden, det är den bästa kvalitén , färska bullar smakar bäst. Många arbetstillfällen 
för silo personal kan fö rsvinna om bonden tappar förtroende till lantmännens sätt att ta prover.   
 
Vid försäljning från gård kan man låta spannmålsköparna via offerter  att själva ta  prov i sin 
gårsdssilo  och att detta gäller för betalning. Då har lantbrukaren ett val att godta eller att välja en 
annan köpare. 
Det är förödande om  lastbilslass går till energikärna på grund av ett dåligt taget prov som inte ät 
representativt för hela mängden 
 
Ofta kan man komma under en viss parameter gräns  exempel protein under 9% för maltkorn och det 
blir foder. 
Får man 8,9 % protein i ett lass vid skördeleverans kl. 8:00  och kommer med ett lass kl. 10:00 till 
samma silo och har ett värde på 11`% blir genomsnittet på 2 leveranser   9,95% och klart godkänt . . 
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att  Lantmännen arbetar för att ge lantbrukaren en avräkning som utgår från ett medeltal av 

samtliga leveranses provtagningar  under en viss tid  Exempelvis 1 dag eller 1 veckas 
leveranser . 

 Detta ska vara frivilligt att be om för lantbrukaren. Att arbeta för att det kommer nya 
sätt att ta prover så ett mer representativt  och rättvist  betalningssystem tas fram  

 


