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Velkommen til ny sesong
Vekstsesongen 2015 var en kald og våt affære. På 
Østlandet begynte det bra, med god opptørking 
og gode såforhold mange steder i april. Men en 
maimåned fylt av regn og lave temperaturer la nok 
en demper på optimismen. 
Det gamle ordtaket «mai kulde gjør bondens lader 
fulle» var ikke så mye til trøst: lave temperaturer og 
mye nedbør ga sein og dårlig oppspiring og en 
vanskelig ugraskamp for de som hadde sådd. 
De som ikke hadde sådd i april måtte så imellom 
regnbygene i mai eller vente til juni. I Trøndelag var 
det enda vanskeligere. Vedvarende nedbør førte til 
store, usådde arealer langt inn i juni. Det er derfor 
med en viss spenning vi ser fram mot årets korn-
avlinger og kvalitet i 2015. 

I denne katalogen håper vi du kan fi nne inspirasjon 
og informasjon til å velge arter og sorter som passer 
din gård og din drift kommende sesong. Ta kontakt 
med Felleskjøpet eller en av våre forhandlere for 
bestilling av såkorn. Priser og utvalget er best ved 
tidlig bestilling.

Årets såkornkatalog er også slutten på en epoke. 
For første gang på mer enn 20 år er den ikke 
forfattet av Atle Ivar Flaa. Atle Ivar gikk over i 
pensjonistenes rekker i vår etter en lang arbeidsdag 
i Felleskjøpets tjeneste. Vi ønsker ham en god 
pensjonisttilværelse og takker for innsatsen!

Felleskjøpet Agri SA

ThermoSeedanlegget på Holstad ble startet i 2011. 
Dette er det største anlegget av denne typen i verden, 
og det eneste i Norge. Det har en kapasitet på 25-30 
tonn i timen. 
Etter oppstarten har det blitt produsert ca 41.000 tonn 
ThermoSeed behandlet såkorn på Holstad. Sammen 
med produksjonen som foregår i Sverige er det nå 
produsert over 100.000 tonn ThermoSeed såkorn i 
Skandinavia. 
Dette er ikke bare en seier for en ny teknologi, men 
også en seier for miljøet. Disse 100.000 tonnene med 
såkorn ville normalt ha blitt beiset med kjemisk beis, 
med de ulemper det ville medført for miljøet. Dette 
volumet av ThermoSeed såkorn har spart miljøet for 
anslagsvis 200.000 kg kjemisk beis, 
omtrent 80.000 kg av dette 
her i Norge. 

Også arbeidsmiljøet, for såkornprodusenten, 
transportøren og bonden blir bedret med ThermoSeed 
såkorn – ingen blir utsatt for beisekjemikalier. Rester av 
ThermoSeed behandlet såkorn er ikke spesialavfall – 
slik som beiset såkorn er. Bruk av Themoseed såkorn 
vil også passe inn i nye krav og pålegg om integrert 
planteproduksjon hos dyrkerne.
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Felleskjøpet har 4 kontrakter på 
oppformering av Ingrid erter for 
neste sesong. Går alt bra vil vi være 
tilnærmet selvforsynt i 2016. Ingrid 
er en populær sort som utmerker 
seg ved gode høsteegneskaper. Det 
er ønskelig med mer erter fra fôr-
industrien sin side. Som vekstskifte 
er det også en meget god vekst i 
korndistrikta. 

Ingrid (SW-Seed) har veksttid på 
omtrent 117 dager. Frøa er relativt 
store. Anbefalt såmengde er 25-26 
kg pr. dekar.

Ingrid erter

Oljevekster
Oljevekstarealet økte noe i 2015. Det meste av oljevekster er raps – bare en liten andel er rybs. En del
høstraps ble også sådd i fjor. Men det er likevel plass til mer oljevekster enn det som dyrkes. Bare 
kraftfôrindustrien har et behov opp mot 100.000 daa, og det er bruk for mer rapsfrø til matolje-
produksjon. Alt oljevekstfrø leveres ubeiset. Det er derfor nødvendig å være på vakt mot jordloppe-
angrep og sette inn nødvendige tiltak i tide.

Marie (Boreal) 
er den tidligste raps-
sorten. Marie blir litt 
undervurdert i forsøkene. 
Tidlig modning gjør at 
fugler foretrekker Marie 
før de senere sortene. 
Anbefalt såmengde er 
0,7 – 0,8 kg pr. dekar. 
Veksttid 123 dager

Mosaik (SW-seed) 
er blitt hovedsort i Norge. 
Noen dager senere enn 
Marie. I svenske forsøk 
ligger Mosaik helt på 
topp i avling, faktisk på 
høyde med hybrid-
sortene. Såmengde 
0,7-0,8 kg pr. dekar. 
Veksttid 126 dager.

Majong (SW-Seed) 
har ligget på topp i avling 
i svenske forsøk. Litt over 
Mosaik i avling. Majong 
er raskere til å etablere 
seg om våren. Selges i 
enheter til ca. 14 dekar. 
Les av vekt på pakningen 
og divider med 14 for å 
få såmengde pr. dekar. 
Veksttid 126 dager. 

Cordelia (Boreal)
er en nokså ny rybssorten 
på markedet. Anbefales 
i områder hvor raps har 
for lang veksttid. VI har 
en kontrakt på Cordelia. 
Anbefalt såmengde er 
0,7 – 0,8 kg pr. dekar. 
Veksttid 115 dager.  

På tross av ikke altfor gode forhold de to siste seson-
gene holder interessen for åkerbønner seg godt. Som 
forgrøde/vekstskifte for hvete er åkerbønner svært 
populært. Columbo (DLF) blir hovedsort også i 2016. 

Selv om den er noe sein er det gode erfaringer med 
Columbo i Norge. Leveres i 500kg storsekk. Anbefalt 
såmengde er 28-32 kg pr. dekar.

Åkerbønner
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Felleskjøpet har fi re 6-rads sorter og tre 2-rads sorter 
for slag i 2016. En ny, lovende 2-rads sort, Thermus er 
under oppformering. Denne vil det ikke bli levert såkorn 
av i 2016.

Nedenfor er forsøksresultatene for sortene gitt. Det 
fi nnes detaljerte dyrkingsråd for den enkelte sorten på 
www.felleskjopet.no

Bygg

Relative avlinger (kg/daa i parantes)

Hele Østlandet Sør-Østlandet Nord-Østlandet Trøndelag
Tyra 100 (501) 100 (574) 100 (469) 100 (484)
Helium 107 100 110 109
Fairytale 111 109 113 112

  Forsøk med seine byggsorter 2011-2014 - usprøyta felt

Kilde: Bioforsk Vol 10, nr 1, 2015

4

Relative avlinger (kg/daa i parantes)

Hele Østlandet Sør-Østlandet Nord-Østlandet Trøndelag
Tiril 100 (482) 100 (536) 100 (460) 100 (487)
Heder 105 105 104 101
Edel 103 100 104 101
Brage 110 111 109 106

  Forsøk med tidlige byggsorter 2011-2014 - usprøyta felt

Kilde: Bioforsk Vol 10, nr 1, 2015

Sprøyting eller ikke?
En forsøksserie  (21 felt) som har gått i tiden 2011-2014 
har sammenlignet avlingsnivået med og uten sopp-
sprøyting. Heder og Brage hadde en gjennomsnittlig 
avlingsøkning på 9% med soppsprøyting. Tiril økte med 

13% og Edel med hele 17%. I denne serien blir dermed 
Edel den høystytende sorten, fulgt av Brage, med Heder 
på tredjeplass. (tall fra Bioforsk Vol 10, nr 1, 2015).

  Dyrkingsegenskaper hos byggsorter **

Kilde: Bioforsk Vol 10, nr 1, 2015

* Antall dager seinere (+) eller tidligere (-) enn Tyra (108 dager).
** Skala fra 1 til 10 hvor 1=dårlig stråstyrke, dårlig sjukdomsresistens, lav hl-vekt, høye DON tall, lavt proteininnhold, vanskelig å treske.

Veksttid* Strå-
styrke

Strå-
kvalitet

Mjøldogg Grå 
øyeflekk

DON-
verdi

hl-vekt Protein-
innhold

Tresk-
barhet

Tiril -6 7 3 2 4 7 3 7 9

Heder -5 8 5 9 4 5 5 6 8
Brage -4 7 4 7 7 9 5 5 8
Edel 0 6 2 10 5 5 5 3 8
Tyra 0 8 7 5 5 6 8 8 9
Helium +4 8 8 10 6 5 6 5 6
Fairytale +4 8 8 9 7 3 6 3 6

2-rads sortene har også gått i forsøk  (2011-2014) der 
soppsprøyting ble sammenlignet med ubehandlede 
planter. Tyra hadde en gjenomsnittlig avlingsøkning 
på litt under 10% med soppsrøyting i denne perioden; 

Helium økte i underkant av 7%. Fairytale er en ny-
kommer i forsøkene og ikke vært med alle årene. 
I 2014 var avlingsøkningen med sopprøyting i 
Fairytale helt på linje med Helium.
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Tiril
Foredler
Graminor

Tiril 6-rads bygg er tidligste byggsorten på markedet. Resistens mot 
øyeflekk er borte, svak mot mjøldogg, særlig ved sein såing. Noe utsatt 
for stråknekk. Anbefales alle som ønsker eller trenger en tidlig byggsort.

Såmengde 
18-20 
kg/daa

Veksttid 
102 dager

Brage
Foredler
Graminor

Brage 6-rads bygg er en dag seinere enn Heder og 4 dager tidligere enn 
Edel/Tyra. Relativt sterk mot sopp og har litt dårligere stråstyrke enn 
Heder og noe dårligere stråkvalitet. Har ligget over Heder i avling på 
Østlandet og i Trøndelag.

Såmengde 
18-20 
kg/daa

Veksttid 
104 dager

Heder
Foredler
Graminor

Heder 6-rads bygg er en dag seinere enn Tiril. Meget stråstiv sort og best 
stråkvalitet av 6-radssortene, sterk mot mjøldogg og bygg brunflekk, 
men noe svak imot spragleflekk. Heder er storkornet, har høy hl-vekt
og middels proteininnhold. Aktuell for hele Østlandet og Trøndelag.

Såmengde 
19-21 
kg/daa

Veksttid 
103 dager

Edel
Foredler
Graminor

Edel 6-rads bygg har samme veksttid som Tyra. Høyt avlingspotensiale 
med riktig soppbehandling og vekstregulering av sorten. Dette for å 
bedre stråkvaliteten. Edel bør treskes tidlig. Edel er resistent mot 
mjøldogg. Sorten har lavt proteininnhold.

Såmengde 
17-19 
kg/daa

Veksttid 
108 dager

Tyra
Foredler
Graminor

Velkjent og populær 2-rads sort, som gjør det best under gode forhold. 
Tyra er 6 dager senere enn Tiril. Sorten har moderat resistens mot 
sjukdommer, har meget god stråstyrke og er middels mot stråknekk. 
Anbefales spesielt på morenejord og jord med høyt avlingsnivå.

Såmengde 
21-23 
kg/daa

Veksttid 
108 dager

Helium
Foredler
Pajbjerg-
fonden

Helium er fire dager seinere enn Tyra. Meget avlingsrik sort og med 
meget god stråstyrke og stråkvalitet. Resistent mot mjøldogg og 
havrecystenematoder. Helium er meget storkornet. Anbefales på jord 
med høyt avlingsnivå og i områder med nematodeangrep.

Såmengde 
22-24
kg/daa

Veksttid 
112 dager

Fairytale
Foredler

Sejet

Fairytale har samme veksttid som Helium. Meget avlingsrik sort med 
god stråstyrke og stråkvalitet. Sterk mot mjøldogg og grå øyeflekk.

Såmengde 
22-24 
kg/daa

Veksttid 
112 dager



Havredyrkinga har gått ned de siste. Fusariumangrep 
kan være en store utfordringen i havredyrking og 
motstandsevne mot fusarium er et viktig mål i havre-
foredlinga.

ThemoSeed behandlet havre fl yter langt bedre i 
såmaskinen enn beiset havre.

På www.felleskjopet.no fi nnes det detaljerte 
dyrkingsråd for de enkelte sortene. 

Havre

Relative avlinger (kg/da i parantes)

Hele Østlandet Sør-Østlandet Nord-Østlandet Trøndelag
Ringsaker 100 (557) 100 (570) 100 (550) 100 (558)
Haga 105 104 107 107
Odal 100 95 105 102
Belinda 102 97 109 105
Vinger 101 97 105 108

  Forsøk med havresorter 2012 – 2014, 30 felt på Østlandet og 8 felt i Trøndelag

Kilde: Bioforsk  Vol 10, nr 1, 2015.

  Dyrkingsegenskaper hos havre**
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Veksttid* Strå-
styrke

Strå-
lengde

hl-vekt 1000-
korn

Skall % Protein % Fett % DON-
verdi

Ringsaker 0 7 6 7 4 7 7 5 7
Haga +1 7 7 5 5 7 5 4 4
Odal +3 7 5 7 6 6 8 7 8
Vinger +4 8 5 7 7 7 7 3 7
Belinda +6 7 7 5 7 4 6 7 4

* Antall dager seinere enn Ringsaker (108) 
** Skala fra 1 til 10 hvor 1 = dårlig stråstyrke, langt strå, lav 1000-korn- og hl-vekt, lite protein og fett og mye skall, høye DON tall. 

Kilde: Bioforsk  Vol 10, nr 1, 2015.



7

Ringsaker
Foredler
Graminor

Ringsaker er den tidligste havresorten. Ringsaker har vært utsatt for 
fusariumangrep på Østlandet og tilbys derfor ikke der. I Trøndelag 
har problemene med fusarium vært langt mindre og Ringsaker er 
hovedsort.

Såmengde 
21-22 
kg/daa

Veksttid 
108 dager

Haga
Foredler
Graminor

Haga er en dag seinere enn Ringsaker. Haga har avlingspotensiale 
nesten på linje med de seine havresortene. Stråstyrken er god, men 
sorten har vært utsatt for fusariumangrep. 

Såmengde 
21-22 
kg/daa

Veksttid 
109 dager

Odal
Foredler
Graminor

Odal er tre dager tidligere enn Belinda og ligger litt lavere i avling. 
Odal utmerker seg med meget god kornkvalitet og næringsverdi. 
Odal er også en av de beste sorten med hensyn på fusariumangrep. 
Når sorten også har god stråstyrke bør den bli en av hovedsortene 
av havre.

Såmengde 
22-23 
kg/daa

Veksttid 
111 dager

Belinda
Foredler
SW-seed

Belinda har vært hovedsort i mange år, men det er den seineste 
havresorten. Den er meget yterik og stråstiv. Belinda har middels 
skall- og proteininnhold, men høyt fettinnhold. Anbefales i hele 
dyrkingsområdet for sein havre.

Såmengde 
23-24 
kg/daa

Veksttid 
114 dager

Vinger
Foredler
Graminor

Vinger har om lag samme veksttid som Odal og ligger litt over Odal i 
avling. Vinger er stråstiv og av de bedre sortene mot fusatrium. 
Vinger har lavt skallinnhold.

Såmengde 
23-24
kg/daa

Veksttid 
112 dager



Vårhvete utgjør om lag 25 % av kornproduksjonen. Det 
er små endringer i sortsutvalget denne sesongen, men 
det blir større tilgang på den nye sorten Mirakel. 

Fra høsten 2016 blir det ikke betalt matkornpris for 
Demonstrant som derfor er tatt ut av sortimentet.

Vårhvete

Veksttid* Stråstyrke Mjøldogg Septoria hl-vekt Falltall Protein Klasse

Bjarne 0 6 5 3 4 5 7 2
Krabat 2 7 7 5 6 9 6 3
Rabagast 2 7 7 4 6 3 7 2
Mirakel 3 2 8 7 7 6 6 1
Zebra 4 7 5 7 8 8 5 3

  Dyrkingsegenskaper hos vårhvetesorter**

* Antall dager tidligere/seinere (-/+) enn Bjarne. 
** Verditall: 1= dårlig stråstyrke, dårlig sjukdomsresistens, lav hl-vekt, lavt falltall, lavt proteininnhold. 

Relative avlinger (kg/da i parantes)

Hele Østlandet Sør-Østlandet Nord-Østlandet
Bjarne 100 (456) 100 (438) 100 (467)
Krabat 112 114 110
Rabagast 107 108 106
Mirakel 114 114 113
Zebra 116 116 115

  Forsøk med vårhvetesorter i årene 2011-2014, ikke soppbehandlet
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Avling og meravling (kg/da i parantes). Middel av 13 felt i 2012-2014

Avling kg/daa 
usprøytet

Avling kg/daa
soppbehandlet

hl-vekt 
usprøytet

hl-vekt 
soppbehandlet

Bjarne 449 587 77,3 +3,5

Krabat 516 599 79,4 +1,9

Mirakel 525 593 80,3 +0,8

Zebra 525 622 80,5 +1,8

Feltene ble soppsprøytet med 150 ml Stereo ved Z37 (fl aggblad så vidt synlig) og 80 ml Proline ved Z55 (hele akset synlig).

  Vårhvete og soppbekjempelse VIPS

Soppsprøyting har gitt store avlingsutslag, og har endret 
på hvilke sorter som gjør det bra. Mirakel er en sort 
som har gjort det svært bra uten soppbehandling, mens 
Bjarne er en sort som hevder seg bedre når den blir 

soppbehandlet. Soppsprøyting har også hatt en positiv 
effekt på hektolitervekt, noe som tillegges stor vekt ved 
prisavregning.

Kilde: Bioforsk  Vol 10, nr 1, 2015.

Kilde: Bioforsk  Vol 10, nr 1, 2015.

Kilde: Bioforsk  Vol 10, nr 1, 2015.
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Bjarne
Foredler
Graminor

Bjarne er den tidligste vårhvetesorten. Yterik sort som betaler godt 
for soppbehandling. Sorten angripes av mjøldogg og hvete-
aksprikk (septoria) og må passes spesielt. Kort og meget stråstiv, 
Holdbart falltall. Bjarne har god bakekvalitet og er plassert i klasse 2. 

Såmengde 
18-20 
kg/da

Veksttid 
120 dager

Krabat
Foredler
Graminor

Krabat har vekstid mellom Bjarne og Zebra. Avlingsnivået ligger 
også mellom Bjarne og Zebra. Krabat har noe lengre strå enn 
Bjarne, men er allikevel mer stråstiv. Krabat er plassert i klasse 3.

Såmengde 
19-20 
kg/da

Veksttid 
122 dager

Zebra
Foredler
SW-seed

Zebra er fire dager seinere enn Bjarne og har meget høyt 
avlingspotensiale. Langt strå, men likevel meget stråstiv. Sterk 
mot hveteaksprikk (septoria), men angrep kan føre til lav hl vekt og 
soppbekjempelse er ofte nødvendig. Holder falltallet godt. Zebra 
er plassert i klasse 3.

Såmengde 
22-23 
kg/da

Veksttid 
124 dager

Mirakel
Foredler
Graminor

Mirakel har en dag kortere veksttid enn Zebra. Sterk mot sjukdom-
mer, og passer godt i økologisk dyrking. Langt og noe svakt strå 
gjør at den må stråforkortes ved konvensjonell dyrking. Mirakel har 
svært god bakekvalitet og er eneste sort som er plassert i klasse 1.

Såmengde 
21-22 
kg/da

Veksttid 
123 dager

Rabagast
Foredler
Graminor

Ny sort med samme veksttid som Krabat. Rabagast har høyere 
hektolitervekt, og er sterkere mot sjukdommer enn Bjarne. 
Rabagast har god bakekvalitet og er plassert i klasse 2.

Såmengde 
19-20 
kg/da

Veksttid 
122 dager
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Felleskjøpets anlegg er godkjente av Debio for rensing 
og pakking av økologisk såvare. Etterspørselen etter 
økologisk såkorn holder seg stabil. 

Utfordringene er store for å nå de politiske målene. 
Forskrift for såvarer gjelder også for sertifi sert 
økologisk såkorn. Frøoverførte sjukdommer er største 
utfordringen. Med den nye metoden, ThermoSeed, har 
vi mulighet til å løse denne utfordringen. 

Utvalget av kornsorter til økologisk dyrking vil være 
begrenset. Vi lytter til råd fra den økologiske 
rådgivingstjenesten i vårt valg av sorter.

I tabellen nedenfor er resultatene fra økologiske sorts-
forsøk satt opp for en del aktuelle sorter. 

Såkorn til økologisk dyrking

Art Sort Avling, kg pr. daa
Østlandet

Avling, kg pr. daa
Trøndelag

6-rads bygg Brage 437 379
Havre Ringsaker 413 343

Odal 429 337
Belinda 417 337

Vinger 434 353
Vårhvete Zebra 310

Mirakel 344

  Økologisk prøving for årene 2012 - 2014 for bygg, 2009 – 2014 for havre, 
  2008 - 2014 for vårhvete.

Felleskjøpet vil hele sesongen oppdatere www.okofro.no med hva som er tilgjengelig. 
Økologisk såkorn vil ikke være leveringsklart før nyttår.

Kilde: Bioforsk  Vol 10, nr 1, 2015.
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1 2 3 4Resistent Moderat resistent Moderat mottagelighet Mottagelig

Sort Havrecystenematode 
(Ha 11/12)

Havrecystenematode 
Våxtorp

Rugcystenematode 
H.fi lipjevi vest

Edel 6-rads bygg 2                3 3

Tyra 2-rads bygg 3 2 3

Helium 3-rads bygg 1 4 3

Gunhild havre 1 1 1

Tabellen under viser resistens hos kornsorter som 
Felleskjøpet selger såkorn av. Sorter som er mottakelige 
er ikke tatt med i tabellen. Vær tidlig ute hvis du ønsker 

en sort med nematoderesistens. Dessverre er ikke alle 
nye sorter testet for nematoder.

Korncystenematoder

Det lønner seg å være tidlig ute med bestilling av såkorn. 
Da er utvalget av sorter best, du får best pris, og kan 
oppnå leveringsrabatt.

Vi regner med at lagrene sammen med årets produksjon 
vil dekke etterspørselen slik at det ikke blir behov for 
import av såkorn. Noen sorter vil ikke være tilgjengelig 
for levering før etter nyttår. Mer informasjon om hvilke 
sorter dette gjelder, vil komme på www.felleskjopet.no 
og i Samvirke. Våre selgere vil også være oppdaterte. 

Ordre på ThermoSeed såkorn kan bli endret til 
tradisjonell vare dersom tilgangen på ThermoSeed 
såkorn skulle bli begrenset.

Produksjon og tilgang på såkorn

 5 – 8 tonn   4 øre/kg

 8 – 15 tonn   8 øre/kg

 Over 15 tonn 12 øre/kg

  Kvantumsrabatter

September og oktober 2 % av basispris

  Leveringsrabatter betinger     
  at du kan ta imot såkornet når  
  Felleskjøpet bestemmer



Fakturering
Såkorn faktureres etter at vare er mottatt. 
Beisekostnader og sertifi seringsavgift til Mattilsynet er inkludert i prisen. Foredleravgift eller lisensavgift varierer fra 
sort til sort fra 25 til 45 øre pr. kg og er inkludert i prisen.

Frakt
Alle priser er gjeldende fra fabrikk. Frakt belastes kunde etter Felleskjøpet Agri SA sine gjeldende fraktsatser. Ved 
tidlig bestilling kan vi planlegge utkjøring og levere såkornet direkte fra pakkeri. For nærmere opplysning kan du ta 
kontakt med din salgsavdeling.

Levering
Sesongordre gir de beste betingelser. Sesongordre kan bli dellevert og forutsetter at kjøper tar imot varen når 
Felleskjøpet Agri SA ønsker. 

Henting
Sesongordre hvor kjøper står for transport (henteordre) må hentes når Felleskjøpet Agri SA gir beskjed om at 
varene er henteklare.

Storsekk
Egenprodusert havre og erter veier 500 kg, bygg og hvete 600 kg. 

Betalingsvilkår
Netto pr. 15 dager eller kontant pr. autogiro med 1 % kontantrabatt.

Retur
Såkorn tas ikke i retur.

Reklamasjon
Omsetning av såkorn og frø kommer inn under Matloven av 19.12.2003 med Forskrift om såvare av 13.9.1999 og 
senere endringer. Ansvaret overtas etter de bestemmelser som er gitt i nevnte lov og forskrifter. 

Varene må kontrolleres ved mottak med hensyn til merking, vekt og antall i forhold til bestillingen. Eventuelle kla-
ger må skje uten ugrunnet opphold. Dersom kjøper senere mener å ha mottatt feil vare og fremmer reklamasjon, 
må kjøper bevise at varen ikke er i samsvar med merkingen. Merkingen og en frørest må derfor oppbevares!

Utdrag fra leveringsbetingelser for såkorn
Se www.felleskjopet.no for fullstendige salgs- og leveringsbetingelser for såkorn, eller ta kontakt med 
Kundetjeneste (tlf. 03520) eller din selger.

Tlf.: 03520
www.felleskjopet.no
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Såkornservice
På www.felleskjopet.no kan du fi nne Såkornservice. 
Logg deg inn på «Min side» når du har fått såkorn på 
gården. Da kan du få informasjon om de enkelte partier 
du har fått med 1000-kornvekt, spireprosent og en 
anbefaling om såmengde. Såkornservice kan være en 
hjelp, men såtidspunkt og egne erfaringer må også 
tillegges stor vekt før såmengden bestemmes endelig.

Ved såing
Ta vare på en vareprøve og merkelappen på sekken 
(som viser partinummer) ved såing, slik at dette er 
tilgjengelig ved en eventuell reklamasjon. 
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