VINTERSÆD 2021-2022
— Stærkt sortiment af økologisk vintersæd

KONTAKT DIN NÆRMESTE GROVVAREFORRETNING FOR YDERLIGERE INFORMATION
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10 GODE GRUNDE

ØNSKET ANTAL PLANTER PR. M2 AFHÆNGIG AF SÅTIDSPUNKT
AUGUST
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– til at vælge certificeret såsæd
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CERTIFICERET SÅSÆD ER SORTSREN
Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning, stråstyrke, kvalitet o.s.v. Samtidig er der
fuld sporbarhed ved salg til malt, brød m.v.
CERTIFICERET SÅSÆD ER ARTSREN
Når der ikke er blandet fremmede kornarter i, kan avlen
lettere afsættes til industri og eksport med øget sporbarhed,
og foderværdien vil være mere ensartet.
CERTIFICERET SÅSÆD ER FRI FOR SYGDOMME
Udsædsbårne sygdomme, der skader afgrøden, forebygges
ved bejdsning med et anerkendt bejdsemiddel, bejdset i
højteknologiske maskiner og med elektronisk overvågning af
bejdsningen. Certificeret økologisk udsæd er dog ikke bejdset.
CERTIFICERET SÅSÆD HAR EN GARANTERET SPIREEVNE
Høj spireevne giver sikkerhed for normale og kraftige planter
samt ensartet fremspiring.
CERTIFICERET SÅSÆD ER RENSET
FOR UKRUDTSFRØ
Ukrudt påfører afgrøden konkurrence om vand og næringsstoffer, og forurener marken og evt. efterfølgende afgrøder
(frøgræsudlæg).
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CERTIFICERET SÅSÆD ER FRI
FOR FLYVEHAVRE
Certificeret såsæd er dyrket på marker, der
ved markkontrol er fundet fri for flyvehavre.
CERTIFICERET SÅSÆD ER RENSET
FOR SMÅ KERNER
Store, ensartede kerner sikrer god og ensartet etablering af
afgrøden, hvilket giver et sikkert og højere udbytte.

MED CERTIFICERET SÅSÆD
FØLGER RÅDGIVNING
En stab af erfarne såsædsfolk står klar med gode råd om
de enkelte sorters dyrknings- og kvalitetsegenskaber, så
avleren kan få det bedst mulige økonomiske resultat ud af sit
sortsvalg.
CERTIFICERET SÅSÆD OG FREMTIDEN
Ved at vælge certificeret såsæd bidrager man til en fortsat
udvikling af nye og endnu bedre sorter fra forædlerne via
licensindtægterne, forædlernes eneste indtægtskilde.

% FORVENTET MARKSPIRING
SEPTEMBER

BEGYNDELSEN
AF OKTOBER

GOD

85

80

MIDDEL

80

75

DÅRLIG

75

70

SÅDYBDE, CM
KORN

RAPS

KONVENTIONELLE

HYBRIDER

LINIE OG HYBRIDER

4-5

2-3

1-2

Det er helt afgørende at indregne partiets TKV og de anbefalede plantetal på næste side i forhold til arter og såtidspunkter.
De angivne retningsgivende plantetal er fastsat efter landsforsøg og erfaringer. Den varierende faktor for beregning af den
rette udsædsmængde, er fastsættelsen af vurderet fremspiringsprocent under de givne forhold. En forskel i forventet fremspiring på f.eks. 15% betyder en ændret udsædsmængde på 30 kg/ha.

Tusindkornsvægt (TKV) x ønsket plantetal (pl./m2)
Forventet markspiringsprocent

20.-25.

26.-30.

VINTERBYG, 2-RADET

350

400

VINTERBYG, 6-RADET

350

400

450

VINTERHVEDE

375

375

400

450

VINTERRUG

275

325

350

VINTERRUG, HYBRID

250

300

VINTERRAPS, LINIE

70

VINTERRAPS, HYBRID

50

25.-31.

OKTOBER
1.-10.

11.-20.

21.-31.

60

450

*Plantetallet i vinterraps reduceres med 10 pl./m2 ved etablering på 50 cm rækkeafstand.

CERTIFICERET SÅSÆD GIVER
STØRRE SIKKERHED
Hvis uheldet er ude, og såsæden ikke lever op til kvalitetskravene, ydes der erstatningsudbetaling efter Landbrugsstyrelsens regler. Danmark er det eneste land i Europa med
denne ordning.

Vigtigt at beregne den rigtige udsædsmængde – for hver dag, hvert parti og hvert såbed

SÅBEDSKVALITET

10.-24.

SEPTEMBER

= Kg udsæd pr. ha

Spar ikke på udsæden og sørg for, at der er planter nok ved ikke at overvurdere markspireprocenten. Markspireprocenten
er typisk 80-90%, hvor 90% er i et perfekt såbed. Ved at tælle antallet af fremspirede planter per meter sårække kan du på
en nem og hurtig måde tjekke, om der er det ønskede antal planter. Se oversigten nedenfor.

PLANTER PR. M2.

ØNSKET ANTAL PLANTER PR. METER SÅRÆKKE
12,5 CM RÆKKEAFSTAND

25 CM RÆKKEAFSTAND

250

31

63

300

38

75

350

43

88

400

50

100

450

56

113

