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Rik
på utbytte

 Svært høytytende høstbygg, høyest ytende sort,  
 i Norge, Sverige og Danmark
 Store kjerner og god hektolitervekt
 God sundhetsprofil
 Stor buskingsevne, og et langt såvindu
 Super overvintringsevne

Avling (sortsforsøk 2017-2019, Danmark)
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Avling med soppbehandling
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Høyseste avling uansett 
soppbehandling

ComebackComeback

IndianaIndiana
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MeridianMeridian
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FriggFrigg

Sortsprofil
Skala 1 Svak/lav 9 Sterk/høy

Sundhet

Høyde

Stråstyrke

Resistens mot meldugg

Resistens mot grå øyeflekk

Resistens mot byggbrunflekk

Resistens mot dvergrust

Resistens mot ramularia

Proteininnhold

Overvintringsevne

Modningstidspunkt (Svak=sen, sterk=tidlig)

5 Middels
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SÅ TIDLIG
- Enkleste måten å få  
toppavling på
Med tidlig såing får man en vital 
plantebestand som danner mange 
buskingsskudd på høsten. Det gir 
gode forutsetninger for å klare 
vinterens utfordringer. Det er øn- 
skelig med minimum 280 vekst-
døgngrader (sum døgngrader over 
5 grader) fra såing til vekstavslut-
ting, slik at plantene får dannet 4 
buskingsskudd eller mer. Rundt 
Oslofjorden betyr det såing i slut- 
ten av august eller førte uken i sep- 
tember. Tidlig såing gjør at man får 
utnyttet sortens store busknings- 
evne, og at man får sterkere planter 
som overlever vinteren bedre, i 
tillegg til at man kan bruke mindre 
såmengde. Anbefalt såmengde er 
160 til 200 frø/m2, som tilsvarer 
8-11 kg/daa. 

Ved en mild vår kan buskingen fort- 
sette på våren, men den stopper 
når daglengden blir 14 timer (ca 
10 april).  Derfor gir tidlig såing 
best busking.  

BLADLUS
- Vær oppmerksom på 
høsten
Baldlus kan fly inn fra kornåker og 
eng til det nyspirte kornet. Prob-
lemet er at disse bladlusene kan 
overføre et virus som gir dverg-
vekst i høstbygg. I bygg gir dette 
viruset gul dvergsyke. På dansk 
kalles sykdommen for havrerød-
sot fordi det gir røde blader og mis- 
vekst i havre. Hvete og gras får 
normalt ikke så sterke symptomer 
av dette viruset, så det kan være 
vanskelig å estimere hvor mye 
smitte det har.  I et år med mye 
bladlus i omliggende korn og eng 
er det derfor behov for å beskytte 
det nyspirte høstbygget med Evure 
Neo slik at ikke bladlusene får 
spredt viruset inn i byggåkeren.  
 

GJØDSLING
- Stategien planlegges etter 
 antall skudd per plante
Høstbygg har lavt behov for nitro- 
gen på høsten. Men nedbryting av 
halm og tilsvarende konkurrerer 
om nitrogenet, så det kan være 
passende å tilføre 2-3 kg N per 
dekar på høsten for å få god bus- 
king. Fosfor (og kaliumgjødsel) 
kan med fordel legges ned i jorden 
ved såing, da fosfor i gjødsla som 
brukes til overgjødsling på våren 
ikke er mobilt og derfor ikke vil 
bli tilgjengelig for høstkornet. 

På våren tilpasses gjødslingen til 
plantebestanden. Høstbygget skal 
gjødsles ved vekststart (jordtem-
peratur over 3 grader) med om-
kring 50 % av nitrogenmengden. 
Man øker nitrogenmengden hvis 
man vil fremme buskingen, eller 
holder igjen litt hvis plantebe-
standen er tett, se tabell. 

trådkølle vurderes. Det kan også 
være en fordel å tilføre 100-200 
ml mangannitrat per dekar for å 
styrke overvintringsevnen.  

VEKSTREGULERING
- Unngå legde og aksknekk
Med det store avlingspotensialet i 
Hyvido-sortene er det viktig å 
legge en vekstreguleringsstrategi. 
Hvis det er gode tilvekstforhold er 
det en fordel å vekstregulere med 
25-30 ml /daa Moddus-produkt 
ved begynnende strekning (BBCH 
30-31) for å styrke de nedre delene 
av strået og forebygge legde. Hvis 
det er god vann og næringstilgang 
gjennom sesongen vi det også 
bli behov for å følge opp med en 
vekstregulering i vekststadium 34 
til 39 for å sikre mot nedknekking 
av de store tunge Hyvido-aksene. 
Behandlingene kan utføres sam-
men med soppsprøytingen.   

  
SOPPSTRATEGI
- Tilpass etter smittepresset
Hyvido-sortene er ikke mer mot-
takelige enn andre høstbyggsort-
er, tvert imot, men høstbygg er 
generelt mottakelig for dvergrust, 
grå øyeflekk, byggbrunflekk og 
mjøldogg. Vær spesielt oppmerk-
som når det er 16-20 grader og 
fuktig samtidig. En to-delt sopp- 
behandling vil ofte gi best resultat. 
For eksempel en tidlig behandling 
med Amistar som blir fulgt opp 
med Elatus Era. 

VINTERSIKRING
- Tilfør mangan for å  
styrke overvintringsevnen
Bladflekksykdommer og mjøl-
dogg kan angripe allerede på 
høsten, men normalt har det 
ikke så stor betydning.  Man skal 
også være oppmerksom på at 
dvergrust overvintre på høstbygg, 
men dvergrust er lite utbredt i 
Norge. Hvis plantebestanden blir 
stor og kraftig på høsten bør 
en behandling mot overvin-
tringssopp som snømugg og 

Antall skudd  
per plante

> 6 skudd

3-6 skudd

1-2 skudd

% av total N-mengde  
ved vekstart

30%

50%

70%

% av total N-mengde ved 
begynnende strekning

70%

50%

30%

Plantevernmidler skal brukes på en forsvarlig måte.  
Les alltid etiketten og opplysninger om produktet før bruk. 
Vær oppmerksom på de advarselsetninger og advarsel- 
symboler som står på etiketten. 
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