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FORDELE OG ULEMPER VED 
TIDLIG SÅNING AF VINTERSÆD

Vurdér bestanden af græsukrudt, og så kun tidligt på arealer uden væsent-
lige problemer med græsser.

SÅTIDER
I vinterhvede, triticale og vinterrug opnås størst sikkerhed ved såning fra 
1. september og frem. Ved tidlig såning forstås såning mellem 1. og 7. 
september. 

Optimal såtid for vinterbyg er 10.-20. september. Såning før 10. sep-
tember kræver, at du er særlig opmærksom på at tilpasse plantetallet og 
holder godt øje med bladlusene.

FORDELE VED TIDLIG SÅNING 
• Udbyttet som gennemsnit af flere år er højere.
• Du får udjævnet arbejdsopgaverne i efteråret.
• Der er mindre risiko for overfladeafstrømning.
• Du kan anvende tidlig såning som alternativ til efterafgrøder.
• Bedre rodudvikling og buskning, som giver en større kvælstofoptagelse.

ULEMPER VED TIDLIG SÅNING
• Større variation i udbytterne mellem årene.
• Hvis der er meget græsukrudt i marken, bør der aldrig sås tidligt.
• Risikoen for goldfodsyge øges i vinterhvede med forfrugt korn ved 

tidlig såning.
• Risikoen for havrerødsot øges, da bladlus har længere tid til at overføre 

smitten.
• Øget risiko for lejesæd.
• Øget risiko for udvintring.
• Risikoen for sneskimmel i vintersæd og trådkølle (vinterbyg, er sjæl-

dent et problem) øges i kraftigt udviklede marker.
• Øget risiko for knækkefodsyge (ved vintersæd indenfor de sidste to år).

VED TIDLIG SÅNING SKAL DU ISÆR HUSKE
• Vælg de sorter, som bedst egner sig til tidlig såning, det vil sige sorter 

med relativ langsom udvikling og krybende vækst i efteråret.
• Så 2. års hvede til sidst.
• Overvej Latitudebejdset udsæd i vinterhvede for at mindske risikoen 

for goldfodsyge.
• Nedsæt plantetallet, så det tilpasses såtidspunktet. Den øgede busk-

ning ved tidlig såning betyder, at der skal være færre planter.
• Vær opmærksom på, at der kan være et øget behov for mangansprøjt-

ning.
• Vurdér behovet for bekæmpelse af sneskimmel i efteråret.
• Vurdér, om der er behov for vækstregulering i foråret.
• Septoria og rustsvampe fremmes af tidlig såning, mens meldug frem-

mes af sen såning.
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Ved tidlig såning øger du risikoen for havrerødsot.

Ved tidlig såning er der større risiko for goldfodsyge i vinterhvede.
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