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Brug egen udsæd og spar penge 
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En del landmænd anvender deres eget korn til udsæd og opnår derved en besparelse på 
omkostning til udsæd, både når det gælder vårsæd og vintersæd. 

Tekst: Jens Nygaard Olesen, planteavlsrådgiver 

 
Besparelsen er selvfølgelig individuel og afhængig af, hvilken pris du kan sælge dit eget korn til. Men 
en besparelse på 75 -100 kr./hkg (120 kr./ha) bør kunne opnås. Se nedenstående beregning. 
Ved anvendelse af eget korn til udsæd, bør du følge disse råd: 
• Kornets spireprocent bør kendes 
• Max 18 % vand (bør kunne afkøles under lagring) 
• Kornet bør ikke indeholde ukrudtsfrø og specielt ikke græsser 
• Kornet bør ved analyse være testet for udsædsbårne sygdomme 
• Kornsorten bør kendes og ligge med et forholdstal på niveau 100 eller derover. 
• Hybrider er ikke egnet til videre avl. 

Sådan gør du! 
Ved beslutning om at bruge eget korn til udsæd, kan du benytte denne fremgangsmøde: 
Høst foragre først, og anvend ikke dette korn til udsæd (for at undgå evt. græsfrø i udsæden). 
Det øvrige korn lægges i lager, hvor der kan tilsættes luftkøling. Herefter bør der sendes en prøve til et 
anerkendt laboratorium, hvor spireprocent og udsædbårne sygdomme afklares. Byg kan i visse tilfælde 
undvære en bejdsning, men aldrig hvede. 
 
Ved selve bejdsningen er der mobilfirmaer, der tager rundt på landbrugene og foretager rensning, 
sortering, bejdsning og opsækning. Med eller uden landmandens egen medvirken. Såsæden bliver i 
mange tilfælde sneglet direkte op i landmandens egen vogn, herved spares 15 kr./100 kg. 
Fra branchens side forlyder det, at flere landmænd ofte går sammen om at leje anlæg. Herved er der 
en rationalisering på opstart af blandeanlæg og en reduktion af startgebyr på 500 kr. Kapaciteten på 
blandeanlæggene ligger mellem 60 og 150 hkg/time. 
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Kornet suges fra landmandens eget lager. Renses, bejdses og læses direkte op i landmandens egen 
kornvogn. Kapacitet fra 60 - 150 hkg/time. 

Økonomisk kalkulation ved brug af hjemmeavlet udsæd.  
Forudsætning: 95 ha hvede (sorten Benchmark) ønskes tilsået med 150 hkg færdigrenset udsæd. 

Opstartsgebyr   500 kr.  

Rensning og sortering af korn  5.400 kr. 

Bejdsning  4.200 kr. 

Emballage Big Bag  2.250 kr. 

Kornpris  15.000 kr. 

Forædlerafgift 3.750 kr.  

Pris 150 tdr. færdigvare  31.100 kr. 

Pris for 1. hkg udsæd 207 kr. 

 
Det vurderes på nuværende tidspunkt, at Benchmark vil ligge i et prisniveau på 275–300 kr./hkg ved 
køb af udsæd hos kornhandlerne. 
 
Husk at meddele danske sortsejere, at du anvender eget udsæd på følgende 

hjemmeside: https://sortsejere.dk/lovgrundlag/landmand/ 

https://sortsejere.dk/lovgrundlag/landmand/

