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av prov ur de beslag underkastade
havre, som erbjudits staten till

förråd
utsäde.

av spannmål

och

Provuttagningen verkställes av en person, soni av Frökontrollanstalten vid Senatens Kammarexpeditions Livsmedelsavdelning därtill
befullmäktigats. Yid provuttagningen bör förrådsägaren eller en av
honom befullmäktigad person närvara jämte ett ojävigt vittne.
Provuttagaren bör genast vid förrättningens början underkasta sädesförrådet an okulär besiktning. I händelse varan härvid icke är så
torr att den utan särskild torkning kan till sådden förvaras utan att taga
skada, må provtagningen uppskjutas tills torkning värkstälts. Ar varan
åter mycket uppblandad ooh innehåller frön av främmande växtslag eller
sorter i sådan grad, att den icke ens kan hänföras till lägsta klass av
utsäde, bör förrådets ägare härom underrättas och uppmanas överlämna
varan till ordinarie konsumtion.
Spannmålen, ur vilken prov skall tagas, bör vara i säckar eller upplagd i sådana högar, att särprov från dass olika delar med lätthet erhålles.
Är spannmålen i säckar, tages med fröprovtagare eller på annat
sätt särprov ur varje säck skilt för sig och sålunda, att frön erhålles
från säckens olika delar. Ur varje säck uttaget prov bör väga minst
100 gr. När särprov tagits ur alla till förrådet hörande säckar, underkastas de okulär besiktning. Visar det sig härvid att särproven ur de
skilda säckarna äro lika, blandas de grundligt i ett lämpligt kärl. Från

denna blandning tages sedan tvanne generalprov om c:a 200 gr. Om de
skilda särproven visa sig vara olika, böra säckarna tömmas och säden
väl blandas, varefter proven tagas på sätt som nedan beskrivas i fråga
om säd, som förvaras i hög.
Förvaras säden i hög bör denna innan proven uttagas vara väl blandad. Särproven uttagas sedan ur högens olika delar sålunda att för
varje 100 kg. spannmål tages ett prov på 100 gr. Oeneralproven uttagas
därefter såsom ovan är nämnt.
Om förrådet av ett fröslag uppgår till mer än 6,000 kg. bör ur detta
tagas flere olika prov sålunda, att ett prov gäller en kvantitet om högst
600 kg., som alltid förses med skilda märken.
De två generalprov som tagits, förvaras i papperspåsar. Till det ena
provet närslutets en bevittnad avskrift av det protokoll, som förts vid
förrättnningen. Påsarna böra förseglas med provtagarens sigill, den
ena påsen stannar hos förrådsägaren. Den andra (den med protokollsavskriften) bör genast sändas till Frökontrollanstalten vid Senatens
I ävsmedelsavdelning.
Vid provtagningsförrättningen bör protokoll föras enligt formulär,
som utsändes av Frökontrollanstalten vid Senatens Livsmedelsavdelning.
Den som äger förrådet eller hans fullmäktige bör vid provtagningstillfället
genom en protokollet medföljande, underskriven förbindelse
förbinda sig att förvara förrådet såsom i förbindelsen närmare är
angivet.
Det orginala protokollet över provtagningsförrättningen stannar
hos provtagaren.

