
   

 

 

Denne instruktion omfatter såning af flerrækkede forsøg med småparcel-såmaskine. Instruktionen skal 

sikre, at parcellerne placeres rigtigt og at minimere såfejl.  

Generelt 
• Den første pose i kassen med såsæd skal være markeret med gul stiketikette. 

• Udsæden opsættes i såkasserne, således at antal poser svarer til en eller to række(r) i forsøget. 

Dette sikrer overskueligheden ved såningen. 

• Såskitse til de aktuelle forsøg skal være lagt i kasserne med udsæden. 

• Stor gul stiketikette skal være udfyldt med forsøgs- og løbenr. samt sånr. og lednr. på 1. parcel i 1. 

gentagelse og vedlagt udsæden. 

• Hvis det er et meget langt forsøg, indsættes fixpunkter på såskitsen og på pose med udsæd. 

• Mappen til at indsætte såskitsen i, skal være på såmaskinen. 

• Til de forsøg, hvor Teknologisk Institut leverer udsæden udvejet og opsorteret, udvejes der til en 

given parcelstørrelse afhængig af afgrøde – se tabel nedenfor. 

 

• Tabel . Parcelstørrelser i forsøg, hvor Teknologisk Institut udvejer frø til enkeltparceller (småpar-

celteknik).   

  
Parcel-

bredde, m 
Såbredde, 

m 

Parcel- 
længde, 

m 

Såareal, 
m2 (Antal 
rækker x 
rækkeaf-

stand) 

Parcelareal, 
m2 (Brutto-

parcel) 

Høst-parcel-
længde, 

m 

Korn, ært, heste-
bønne, hør m.v. 

1,5 1,25 12 15 18 Min. 10 

Raps m. værne-
rækker (Teknolo-
gisk Institut såma-
skine) 

3,5 2,3 12 27,6 42 Min. 10 

Helsæd med en-
kelte græsled 

1,5 1,25 18 22,5 27 Min. 10 

Græsser, kløver 
m.v. 

1,5 1,25 18 22,5 27 Min. 10 
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Majshelsæd 3,0 3,00 12 36 36 
Min. 9 
(2 rk.) 

Majs til kernemajs 3,0 3,00 12 36 36 
Min. 9 
(2 rk.) 

Majs til kolbemajs 3,0 3,00 12 36 36 
Min. 9 
(2 rk.) 

 

Start af parcelsåning 
• Parcelsåningen skal begynde fra den side hvor sånr. 1 er vist på såskitsen. Se skitse nedenfor. 

• Gul stiketikette skal placeres i den første parcel med ledbetegnelse i samme parcelrække som 

sånr. 1. Det vil normalt være sånr. 4, 8 eller 16 afhængig af, om forsøget er anlagt i 2, 4 eller 8 

rækker. Denne parcel er 1. parcel i 1. gentagelse. Se skitse nedenfor, hvor sånr. 8 er 1. parcel i 

1.gentagelse. 

 

Under såningen 
• Sånr. på poserne kontrolleres løbende under ifyldningen ved at følge med i den fortløbende num-

merering. 

• Brug 2, 4, 6, eller 8 tabellen til hurtig kontrol af, at der ikke er sket forskydninger. 

• Tjek såskitsen ved den mindste mistanke. 

• Ved såfejl skal det omgående registreres på såskitsen (der er i mappen på såmaskinen). 

• Brug eventuelt referenceprøven, som er leveret med udsæden, for at rette op på en såfejl i de ikke 

såede parceller. Tjek designet og opsortering af poser en ekstra gang. 

• Parcellen, der er fejlbehandlet, bør markeres med en gul stiketikette med teksten "FEJL". 

• Efter tømning af såposerne sættes de på et spyd i den rækkefølge de er sået. Derved kan man 

dokumentere parcelrækkefølgen, hvis der senere opstår tvivl. 

Efter såning 
• Sådato noteres. 

• Såskitsen afleveres til forsøgslederen. 

• Eventuelle såfejl indberettes i PC markforsøg. 

• Skema med notater ved såning af sortsforsøg og skitse over forsøgets placering udfyldes og ind-

sættes i samlemappen for sortsforsøg. 

• 1. parcel markeres som beskrevet i Markering af startparcel – med en hvid flexstok med label. 

 


