Kartoffelprøver til test for virus- og
bakteriepatogener

Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsens Laboratorie
Søndervang 4, 4100 Ringsted
Tlf.: 72 27 69 00
E-mail: xlkar@fvst.dk
Rekvirent (udfyldes kun ved rekvireret ydelse)
Navn:
Adresse:
E-mail:
E-mail:

Tlf:

CVR-nr:

P-nr.:

Avler
Navn:

Autorisationsnr. (læggekartoffelavler):

Adresse:

Reg.nr. (avlenummer):

Prøvetype (afkryds ved rekvireret eller anfør prøvetype ved anden prøve) 1.
1. Dansk avl:
Læggekartofler:

Rekvireret prøve

Konsumkartofler:

Rekvireret prøve

Andet:

2. Udenlandsk avl:
Læggekartofler fra (land):
Konsumkartofler fra (land):
3. Diverse

Affald-frasortering

kvantum:

hkg

kvantum:

hkg

Diverse:
vand / fl. affald / sol. dulcamara

Prøveoplysninger
Sort og klasse

Høstnr.

Udtagningsdato:

Kontrollør
(initialer og lokalafdeling)

Udtagningssted (adresse samt mark/kule/kasse/box/etc.):

Afkryds ud for de relevante testtyper:
Kombiprøve
Virusanalyser:
Kartoffelvirus Y (PVY) og kartoffelbladrullevirus (PLRV)
Andre vira og viroider (PVA, PVM, PVS, PVX, TSW, PMTV,TRV og PSTVd)
- anfør hvilke:
Bakterieanalyser
Ringbakteriose: (Clavibacter sepedonicus – CS)
Brunbakteriose (Ralstonia solanacearum - RSol)
Pectobaterium/Dickeya (sortben)
Blanketten udfyldes og sendes pr. e-mail til xlka@fvst.dk før prøven fremsendes. Kun 1 prøve pr. blanket og
hvis flere blanketter fra samme parti anfør (f.eks. 1/3) Prøven sendes til Fødevarestyrelsen, Thorsvej 6,
Port 6, 4100 Ringsted, Denmark. Aflevering skal ske i tidsrummet 8-15 mandag til torsdag 8-14 fredag. Når
prøven afleveres sendes en SMS til 72276091 med teksten ”Kartofler kl. xx”.
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Oplysningspligt
Fødevarestyrelsens laboratorier er en del af en offentlig myndighed, hvorfor de er forpligtede til at
informere den relevante tilsynsmyndighed om overtrædelser af gældende love og regler og om
forhold, der kan være til fare for menneskers, dyrs eller planters sundhed. Kunden vil i sådanne
tilfælde blive informeret herom. Således er Fødevarestyrelsens laboratorier også forpligtet til at
underrette Landbrugsstyrelsen, hvis der i rekvirerede prøver identificeres insekter, svampe,
bakterier eller virus mm., som er regulerede planteskadegørere.
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