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SPIR SPARRING - PLANLÆGNING - IMPLEMENTERING OG RESULTAT

• Lejesæd i vintersæd kan koste store udbyttetab
• Lejesæd kan nedsætte høstkapaciteten og øger risikoen for at 

kornet må høstes med for høj vandprocent
• Risikoen for fusariumtoksiner i kornet øges når der forekommer 

lejesæd.

Det kan du selv gøre for at minimere
lejesædsrisikoen!
• Tilpas plantetallet til såtidspunktet. Korrekt plantetal er en vigtig 

faktor i at undgå lejesæd
• Vælg sorter med god stråstyrke
• Udsættelse af såtiden reducerer risikoen for lejesæd
• Undgå overlap med gødningsspreder/gyllevogn
• Knække- og goldfodsyge kan være årsag til lejesæd. Risikoen mini-

meres ved at have et godt sædskifte
• Tidlig tildeling af kvælstof i foråret fremmer lejesæd. Del kvælstof-

mængden og undgå store mængder kvælstof tidligt.

Husk dette hvis du skal vækstregulere
• Den bedste vækstregulerende effekt opnås ved behandling i første 

halvdel af strækningsvæksten
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• Anvend sensorteknik på sprøjten. Bestemte områder af en mark har 
erfaringsvis større lejesædsrisiko

• Anvend kun vækstreguleringsmidler i sunde afgrøder som er i god 
vækst og uden vandmangel

• Anvend vækstreguleringsmidlerne under temperaturforhold der 
passer til det anvendte middel

• Vækstregulering kan skade en stresset afgrøde, og koste store 
udbyttetab.

Hvad koster lejesæd?
Jo tættere på høst der opstår lejesæd, jo mindre betyder det for 
udbyttet. En udenlandsk model, figur 2, lavet på baggrund af en række 
forsøg, beskriver udbyttetabet ved lejesæd. Her kommer man frem til 
et relativt udbyttetab pr. dag før høst, ved forskellige hældningsgrader 
af lejesæd, figur 1. Modellen viser at 90 grader lejesæd fra blomstring 
(helt liggende) vil resultere i 70 pct. udbyttetab. Optræder lejesæden 
med 90 grader midt i kernefyldningsperioden forventes der 35 pct. ud-
byttetab. I udarbejdelse af modellen har der været en del forsøg med 
meget høje plantetal, hvilket forstærker risikoen for lejesæd.  Hvorvidt 
modellens konklusioner kan overføres til danske forhold er der ikke 
grundlag for at udtale sig om.

Kraftig lejesæd kan forøge tidsforbruget til høst med mere end 50 
pct. Det vurderes at 40 pct. længere høsttid er et rimeligt estimat, da 
kornet ikke altid ligger helt ned, og da man kan hjælpe sig selv ved at 
høste lejesæd midt på dagen med høj sol, og så høste regulære marker 
når solen går væk. Høst af korn koster ca. 875 kr./ha, og merom-
kostningen ved 40 pct. ekstra tid er 350 kr./ha, tabel 1. Variationen 
vil være meget stor i forhold til graden af lejesæd og afgrøde. En 
kapacitetsreduktion på mere end 100 pct. kan forekomme ved høst af 
marker der ligger helt ned.

I de fleste tilfælde vil korn med lejesæd blive høstet med et højere 
vandindhold, som kan resultere i tørringsomkostninger.

En alm. dosis af et vækstreguleringsmiddel og additiv koster ca. 160 
kr./ha.  En sprøjtning koster 160 kr./ha.   I mange tilfælde medbringes 
vækstreguleringsmidlet samtidig med en anden sprøjtning. Som et 
kompromis regnes der med en halv sprøjteudgift svarende til 80 kr./ha 
+ midlets pris. Samlet bliver udgiften til vækstregulering 240 kr./ha.

Skal der vækstreguleres?
• Vurdér risikoen for lejesæd ud fra tidligere erfaringer på egne mar-

ker og sammenhold med forholdene i de aktuelle marker.
• Vækstregulering er ingen garanti for at undgå lejesæd. Der kan 

stadig opstå lejesæd i større eller mindre omfang.
 

• 25 grader lejesæd = 0,1 pct.
• 65 grader lejesæd = 0,3 pct.
• 90 grader lejesæd = 0,7 pct.

Figur 1. Sammenhængen mellem hældningen af lejesæd, og det 
relative udbyttetab i procent pr. dag i kernefyldningsperioden, efter 
lejesæden er opstået.  
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Ekstra vandindhold, pct. 2 4 6

Tørreomkostning, kr./hkg
Eget tørreri 3,26 5,63 8,01

Grovvare 7,2 10,2 13,2

Meromkostning ved høst af 
lejesæd, kr./ha 350

Samlet meromkostning for 
tørring og høst, kr./ha

Eget tørreri 559 710 863

Grovvare 811 1.003 1.195

Udbytte hkg pr. ha
Uden lejesæd 80

Med lejesæd 64

Udbyttetab, kr./ha 1.840

Tabel 1. Beregning af meromkostninger til tørring og høst samt udbyt-
tetab ved lejesæd. Tabellen er beregnet ved et udbyttetab på 20 pct. 
og en kornpris på 115 kr. /hkg
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Dage før høst, hvor hele marken går i leje

90 grader 65 grader 25 grader

Figur 2. Udenlandsk 
model til vurdering af 
udbyttetab i vinterhve-
de som følge af lejesæd, 
i forskellig vinkel (25-90 
grader fra lodret). Der 
er ikke taget hensyn 
til kvalitetsforringelse, 
høstbesvær osv. Leje-
sæden er ikke opstået 
som følge af fodsyge, 
dvs. vandforsyningen 
til skuddet anses ikke 
for afbrudt. Udbytteta-
bet opstår pga. dårlig 
udnyttelse af solind-
strålingen og dermed 
nedsat kerneindlejring. 
Estimeret ud fra Barry 
og Spink 2012, Field 
Crops Research 137, 
19-26.  
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