
Kunsten 
å vekst-
regulere

For advarselssetninger og symboler 
les etiketten eller se www.syngenta.no.
Medlem av Norsk Plantevern Forening.

En veiledning til å vekstregulere etter  
behov og på det riktige tidspunktet.



Tett plantebestand, drivende vekstforhold med god vann og 
næringstilgang er alle faktorer, som øker risikoen for legde og dermed 
behovet for vekstregulering. Med rett strategi, kan vi regulere veksten 
for å bevare det potensialet, som finnes i åkeren. Moddus Start har 
en ny formulering som sikrer hurtigere og mer effektivt opptak og 
fordeling i plantene. Det kan brukes fra busking og helt 
frem til skyting. Moddus Start virker effektivt, også under 
kjølige forhold. Men for alle vekstreguleringsmidler er det 
slik at det må være aktiv vekst i plantene for at de skal 
virke. Les mer om plantenes vekstfaser og behov i  
denne veiledningen!

Kunsten å vekstregulere til  
rett tid når der er behov
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To typer 
legde
Rot-legde. Hvor godt en plante 
er forankret i jorden avhenger 
av rotsystemets spredning og 
dybde. Kraftig regn kan svekke 
jordens struktur og motstandsev-
ne så mye, at planten kan velte. 

Rot-legde er mest utbredt under 
våte forhold og på lette jordarter 
eller humusjord. Risikoen økes 
ved tett plantebestand.

Strå-legde. Hvert strå skal kun-
ne bære et fylt, tungt aks. Stråets 
styrke og stivhet avgjøres av 
diameteren og tykkelse i stråveg-
gene. Normalt knekker hvete ved 
de nedre leddknutene og bygg 
knekker i den øverste delen av 
strået.

Strå-legde. Oppstår på grunn 
av at strået er for svakt i forhold 
til sin lengde og derfor ikke kan 
stå imot vær og vind. Strå-legde 
skjer oftest senere på sesongen 
enn rot-legde.

Introduksjon: Hva er legde?

Kraft
Vind og regn.

Stråstyrke
Tykkelse av strå.

Siderøtter  
Sikrer opptak  
av vann og  
næringsstoffer.

Rotklump
Plantens forankring 
i jorden. Legde kan 

medføre:
• Redusert opptak av vann  

og næringsstoffer
•  Mindre kornkjerner
•  Dårligere halmkvalitet
•  Seinere opptørking og spiring 

i akset
•  Komplisert høsting og større 

tørkebehov
•  Dårligere kornkvalitet
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Kraftig regn og sterk vind kan medføre legde i kornåkeren. 
Store aks på lange strå stiller høye krav til både stråstyrke og 
rotstyrke. I hardt vær kan belastningen på planten bli så stor at 
strået knekker, eller at roten gir etter og velter. Heldigvis finnes 
det gode muligheter for effektiv forebygging av legde. I denne 
veilederen gir vi eksempler på, hvordan forskjellige tiltak kan 
kombineres for å oppnå best effekt.

Hva er legde?
Strå-legde oppstår når:
Vindens kraft + regn + tyngdepunktet er større enn stråstyrken på planten.

Rot-legde oppstår når:
Vindens kraft + regn + tyngdepunktet er større enn plantens forankring i jorden.



Hvilke faktorer påvirker 
risikoen i min åker?
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Vekstfølgesykdommer som rotdreper, stråknekker og fusarium 
svekker roten og stråstyrken og gir økt risiko for legde. Mye 
ugras fører til svakere planter som lettere legger seg.

Sykdom  
og ugras 

En forkultur eller tilførsel av organisk material som etterlater
mye nitrogen i jorden, gir ofte en bedre etablering, kraftigere
vekst og mer strekning i kornåkern. Bruk da en litt lavere 
såmengde for å få sterkere planter.

Nærings-
innhold i jord 

Sortsvalg, såmengde og tidspunkt for såing påvirker risikoen for 
legde. En tett plantebestand utvikler svakere strå ved strekning, og 
spesielt langstråede sorter som såes tidlig. Ved tidlig såing kan det 
med fordel brukes en lavere såmengde.

Sort og 
såing 

Jordtypen avgjør, hvor godt eller dårligt røttene kan forankre 
seg i jorden. Risikoen for rot-legde stiger i jord med lavt 
leirinnhold eller høyt innhold av organisk stoff.

Jordtype

En lang dyrkningssesong øker risikoen for legde. Tidlig såing 
og god næringstilgang gir frodige åkre med stor bladmasse og 
dermed svakere strå.

Sesong

Plantene strekker seg mer med god vanntilgang. Men kraftige 
regnbyger i kombinasjon med sterk vind, utsetter plantene for 
store krefter. For at strået skal klare å bære et tungt aks er det 
behov for å regulere veksten for å beskytte mot legde.

Klima
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Vekstregulering – hvorfor?

En kornåker skal kunne stå sterk og frisk, 
inntil det er tid for tresking, selv om den støter 
på mange utfordringer i dyrkingssesongen. 
Klimaet, jorden og dyrkningsteknikken har stor 
betydning for vekstreguleringsbehovet.  

Planlegg vekstreguleringen med hensyn på 
gjødsling, jordbearbeiding og sortvalg for å 
optimere avlingen og redusere legde risikoen.

Husk, at vekstreguleringen virker på den delen 
av planten som er i tilvekst ved behandling. 
Det er viktig at kornet er i aktiv vekst og ikke er 
stresset av klima, vann- eller næringsmangel 
ved behandling. Vekstregulering på stressede 
planter forsterker skaden av stresset. 

Moddus Start er utviklet til å tas raskt opp i 
planten og hemme dannelsen av streknings-
hormonet gibberelin. Midlet kan brukes i alle 
kornarter helt fra midt i buskingen (BBCH 25) 
og ut igjennom strekningsfasen for å styre 
tilveksten. Moddus Start er også godkjent til 
bruk i grasfrøeng, her fra begynnende 
strekning (BBCH 30).

En tidlig behandling stiller særlige krav til 
midlets egenskaper, da plantene er mindre og 
temperaturen lavere. Moddus Start er spesielt 
designet til også å kunne bruks under disse 
forhold.

Legg en strategi, så din åker kan klare 
sesongens belastninger. Lær deg plantens 
behov i de ulike vekstfaser og følg med på 
tilveksten, slik at du kan reguler veksten ved 
behov.

Ved vekstregulering påvirkes de plantedelene 
som er i aktiv vekst ved behandling og det 
som vokser de neste 7-10 dagene. Når det 
er vedvarende drivende vekstforhold er det 
derfor behov for å gjenta behandlingen. Det 
skal gå minimum 7 dager mellom behandlinger 
og man bør justere for effekten av tidligere 
behandling hvis det har gått under 10 dager  
fra sist behandling.

St. 00–09 10 13 21 25 30 31 32 33–34 37–39 49 51–59
Buskning  Tidlig strekning  Sen strekning

Risiko for...

...rot-legde øker med lav 

rotdybde og stor plantettetthet

... strå-legde er størst i frodig 

åker. Når plantene dekker mer enn 

60% av jorden ved begynnende 

strekning blir stråene  

ofte svakere.

Kilde: How to avoid lodging,

HGCA, 2005.
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1 2 3
Vekstregulering
ved busking
– st 25-29

Vekstregulering ved
begynnende strekning
– st 31-32

Vekstregulering
ved sen strekning/
flaggbladets fremkomst
– st 37-49

Moddus Start stimulerer rotutvikling 
og harmonerer vekst og dannelse 
av sideskudd, og reduserer strek-
ningen i den nedre delen av strået.

Moddus Start har et bredt bruks-
vindu, fra busking til rett før skyting 
(st 25 til 49) i bygg og hvete og fra 
busking til tidlig strekning i rug og 
havre (til st 30 i rug og st 32 i havre).

Det skal være vekst i plantene for at 
behandlingen skal ha effekt, typisk 
må det være vanntilgang og jordtem-
peraturen må være over 6 grader.

En tidlig behandling stiller særlige 
krav til midlets egenskaper, da 
planten er mindre og temperaturen 
lavere. Moddus Start er spesielt de-
signet til at møte disse utfordringer.

Moddus Start:

•  Kan brukes fra 6 grader såfremt 
det er aktiv vekst i plantene.

•  Er tilpasset til bruk på små planter 
gjennom økt opptak og bedre 
fordeling.

•  Er blandbar med andre midler 
og skummer ikke. 
Krever ikke sprede 
eller klebemiddel.

Vekstregulering ved begynnende 
strekning styrker og forkorter strået, 
hvilket minimerer risikoen for legde.

Mengde og tidspunkt for gjødsling 
påvirker stråets oppbygning og styr-
ke. Tidlig gjødsling eller høy nitrogen 
mengde gir en frodig åker, men også 
svake strå, som kan resultere i legde.

Ved å planlegge vekstregulering inn 
i dyrkningsstrategien blir det mulig å 
styrke både rot og strå avhengig av 
plantenes behov, og dermed ivareta 
åkerens potensiale.

Vekstregulering ved begynnende 
strekning (st 31-32):

• Sterkere og tykkere stengler.

• Redusert strålengde.

• Blanding med soppmidler som 
inneholder triazoler, 
kan gi ekstra effekt 
av Moddus Start og 
Moddus M.

For at få god effekt, er 
det viktig, at plantene 
er i aktiv vekst og ikke 
er stresset.

En senere behandling ved flagg-
bladets fremkomst, har størst effekt 
på den øvre delen av stengelen, 
strået blir sterkere og kortere, hvilke 
beskytter mot aksnedknekning.

Sen behandling kan utføres i for-
bindelse med soppbehandling. Det 
er størst behov for vekstregulering 
når kornet er i god vekst, og da er 
effekten best. Behandling av stres-
sede planter kan gi skade.

Vekstregulering ved sen strekning 
(st 37-49):

•  Forsterker øvre 
del av strået.

•  Kraftig 
høydereduksjon.

•  Begrenser 
aksnedknekning.

Behandlingen 
forkorter 
stengelstykket 
mellom flaggbladet 
og aks.

Anbefalinger, st 37-49

Hvete: 20ml Moddus Start  
eller 30 ml Moddus M  
i st 37-39.

Rug: 30 ml Moddus M  
i st 37-39.

Bygg: 20ml Moddus Start 
(eller 15ml Moddus Start
+ 15ml Cerone) i st 37-49
(eller 20 ml Moddus M
+ 0,15ml Cerone i st 37-39).

Anbefalinger, st 31-32

Hvete, bygg, havre:  
20-25 ml Moddus Start eller  
30 ml Moddus M.

Rug: 25 ml Moddus  
Start i st 30 eller 40 ml   
Moddus M.

Anbefalinger, st 25-29

Høsthvete, vårhvete: 20-25 
ml Moddus Start  (eller 15 ml 
Moddus Start + 25 ml CCC).

Bygg: 20-30 ml Moddus Start  

Havre: 15-30 ml Moddus 
Start  (eller 15 ml Moddus 
Start + 50 ml CCC).

Rug: 25 Moddus Start  
(+ 50 ml CCC).
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Det blir beste effekt av vekstregulering når plantene er i god vekst  
uten noe stress.



Samlet oversikt

For advarselssetninger og symboler les etiketten
eller se www.syngenta.no.

Medlem av Norsk Plantevern Forening

Moddus Start
Vekstreguleringsmiddel i hvete, bygg, havre, rug, rughvete og grasfrøeng. Godkjent til bruk  
når det er god tilvekst en eller to ganger, fra midt busking og fram til begynnende skyting  
(st 25-49) i hvete, bygg og rughvete. I havre kun frem til 2. ledd kjennes (st 25-32). I rug frem 
til begynnende strekning (st 30). Godkjent til vekstregulering av grasfrøeng fra begynnende 
strekning fram til begynnende skyting (st 30-49)

Moddus M
Godkjent til bruk i hvete, bygg, rug og rughvete fra 
begynnende strekning fram til flaggbladet har kommet 
fram (st 30-39), i havre fram til 4 leddknute kjennes  
(st 30-34) og i grasfrøeng fram til skyting (st 30-49).

VALG AV TIDSPUNKT HVOR OG NÅR ER DET BEHOV FOR 
VEKSTREGULERING? 

VALG AV PRODUKT OG
MULIGE BLANDINGSPARTNERE

Tidspunkt 1
St. 25-29
Busking

Tidspunkt 2
St. 31-32
Strekning

Tidspunkt 3
St. 37-49
Flagblad
og frem til
skyting

Tidlig behandling i buskingen fremmer utviklingen av sideskudd og aks, 
samt at den forsterker stråbasis og rotvekst, hvilket minimerer risikoen for 
at plantene velter.

Behov for behandling avgjøres av flere faktorer; sortsegenskaper, N-nivå, 
jordtype, vekstforhold og såmengde.

• Stråsvake og lange sorter har større behov.

•  Høye N-mengder øker behovet.

•  Tette og kraftige bestander har større behov.

•  Åkrer med høyt avlingspotensial har større behov for beskyttelse.

Disse faktorer er viktige for vurdering av behandlingsbehov igjennom
hele sesongen. Når det samtidig er behov for ugrasbekjempelse, kan
man blande Moddus Start med SU’midlene som kan brukes på dette
tidspunktet. Her er det viktig at kornet er i god vekst og ikke hemmet av
vann- eller næringsmangel.

Behandling i strekningen er viktig for å sikre en bedre stråstyrke. Moddus
Start hjelper med å øke stråstyrke og forkorte strået. Ved at strået blir
tykkere og kraftigere i den nedre og midtre delen av strået, minimeres
risikoen for at strået knekker.

Det er størst behov i hurtigvoksende planter med høy N- gjødsling, i tette 
og kraftige bestander og i sorter med langt og bløt strå.

Det er større effekt på strålengden her enn ved behandling i buskingsfasen. 

Det er god mulighet for å blande med insekt eller soppmidler. Blanding 
med soppmidler som inneholder triazoler gir en forsterket effekt av Moddus 
Start og Moddus M.

Moddus Start (+ CCC).

Moddus Start kan brukes tidlig, da 
den vedhefter og opptas bedre enn 
andre midler, hvilket gir bedre effekt.

Blandinger med mikronæringsstoffer 
er mulig i buskingen under gode 
vekstforhold.

Vær forsiktig ved blanding med 
mangansulfat.

Moddus Start

Blandinger med relevante 
ugras-, sopp- og insektmidler og 
mikronæringsstoffer er mulig.

Vær forsiktig ved blanding med 
mangansulfat.

Behandling omkring framkomst av flaggbladet forsterker og forkorter 
primært den øvre delen av stengelen. Dette reduserer risiko for strå- og 
aksnedkneking.

Behandlingen vil gi en ’stopp’ effekt på strekningen av stengelen mellom 
flaggbladet og akset.

Moddus Start og Moddus M

Blandning med Cerone øker 
’stopp’-effekten og vil gi betydelig 
høydereduksjon i både bygg og 
hvete, og er bare aktuell under de 
mest utfordrende våte forholdene.

Moddus Start Trinexapak-ethyl
Stopper gibberellin  
syre-syntesen

Busking 
Strekning

Økt rotvekst og dannelse av 
sideskudd. Forsterker stråbasis.
Kortere, kraftigere og tykkere strå.

Moddus M Trinexapak-ethyl
Stopper gibberellin  
syre-syntesen

Strekning Kortere, kraftigere og tykkere strå.

PRODUKTER AKTIVSTOFF VIRKNINGSMEKANISME BEHANDLINGS TIDSPUNKT EFFEKT
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