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ANVISNING

FÖR SÅDD AV VILTÅKER
(Diana Solo-metoden)

Viltåkern plöjs på våren och utjämnas med harv direkt när markytan har hunnit torka så att den 
kan bearbetas. Sedan låter man jorden vara orörd ungefär tre veckor. Under den tiden hinner såväl 
ettåriga som fleråriga ogräs utvecklas och bli stora

Sådden kan utföras direkt efter besprutningen när beståndet har hunnit torka helt och hållet. Det 
lönar sig att följa upp väderleksförhållandena eftersom det i juni kan förekomma t.o.m. långa torra 
perioder. Sådden utförs med den manuella Solo-spridaren varvid utsädet sås jämnt på markytan, 
direkt bland ogräsen varefter man välter jorden. Samtidigt när ogräsen gulnar och dör kommer 
viltåkerväxterna åt att gro och fritt växa till sig.

När man använder traktordriven lantbrukssåmaskin skall såbillarna justeras så att de rör sig precis 
vid markytan eftersom frön som hamnat alltför djupt i jorden inte orkar komma upp till markytan. 

I juni besprutas åkern med glyfosat 
varvid ogräsen snabbt börjar gulna och 
dör helt och hållet inom 2-3 veckor. 
(Eller mekanisk bekämpning strax 
innan sådd)   
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I skuggan av de besprutade ogräsen finns det vanligtvis så mycket fukt att fröna gror också när de 
sås på markytan och t.o.m. litet regn håller markytan fuktig länge.

Många viltåkerväxter, såsom foderkål och foderraps, växer frodigt och ger en stor skörd. För 
att kunna växa ordentligt behöver de därför kraftig kvävegödsling. Detsamma gäller andra 
viltåkerväxter som skall gödslas med minst samma doseringar som andra motsvarande 
lantbruksgrödor.

I den manuellt drivna SOLO centrifugal-
spridarens behållare lägger man den 
utsädesmängd som är vägd för såddarealen 
och sedan sår man jämnt över hela arealen. 
Stora frön skall ända harvas, eller sås på ett 
djup av 3-4 cm. . 

För att underlätta sådden kan man blanda 
utsädet t.ex. i gödselmedel. Det lönar sig 
också att sprida tilläggskväve med SOLO-
spridaren i juli-augusti före regn.

På bilden har ogräsen blivit bruna 
och de i rad sådda viltåkerväxterna 
får växa fritt utan den konkurrens om 
utrymme och näringsämnen som ogräs 
förorsakar. 

Underskatta inte den totala förstörelse 
som jordloppor kan förorsaka efter 
plantbildningen. Plantorna kan förstöras 
helt och hållet redan inom några dagar. 
(EFA-kantzon!)


