
Dyrking av høstrug
Rug har et godt rotsystem. Dette gjør rugen bedre egnet enn andre kornslag på 
næringsfattig og tørkesvak jord. Skal en oppnå gode avlinger og utnytte potensialet i 
hybridsortene, må likevel gjødsling og jordarbeiding følges opp, og gode arealer brukes. 
Rug overvintrer og dekker godt og har stor evne til å konkurrere mot ugras. Dette gjør 
rugen populær i økologisk dyrking. 

Såing
Unngå jorder som er utsatt for stående vann, og 
isdannelse. Best vekst blir det etter god jord-
arbeiding med pløying og harving. Ønsket sådybde 
er 2-4 cm. For dyp såing sinker etableringen, og 
kan gi små planter med tanke på overvintring. Det 
kan være en fordel ikke å tromle ved dyrking av 
høstkorn, da en ujevn overflate kan være fordelaktig.

Såtidspunktet er avgjørende for plantenes 
etablering og evne til overvintring. På områder med 
kortere veksttid (Hedmark, Oppland, Buskerud, 
Trøndelag) kan det være aktuelt å så fra 25. august 
til 1. september. Indre bygder langs Oslofjord-
fylkene, Mjøsområdet, Romerike vil normalt såtids-
punkt være fra 1.-10. september. I områdene med 
lengst veksttid (deler av Østfold, Vestfold, Agder) 
kan passende såtidspunkt være 10.-15. september. 
Tidlig såing øker behovet for soppbekjempelse om 
høsten. Ved sein såing går avlingene ned.

Såmengder
For å oppnå god avling vil det være riktig å øke 
såmengdene desto seinere en sår. Dette for å sikre 
et godt bestand, da spirehastighet og etablering 
går seinere ved lavere temperaturer.

Anbefalte såmengder er:
Caspian: 10 kg/da i slutten av august; 11-12 kg/
da i begynnelsen av september; 13-14 kg/da fra 
midten av september.

Palazzo selges i enheter med 1 million spire-
dyktige korn. Storsekken inneholder 12 enheter 
(12 millioner spiredyktige korn) og rekker til 45 da 
ved tidligste såing (slutten av august). I begynnelsen 
av september bør såmengden økes, da rekker 
storsekken til 38-43 da. 

I midten av september økes såmengden mer, da 
rekker 12 enheter (1 storsekk) til ca 35 da. For å
finne riktig såmengde divideres vekten på sekken 
med antall daa den skal dekke.

Marcelo og andre sorter av populasjonsrug: 
17kg/da ved såing i slutten av august, økende til 
20 kg i midten av september.

Soppbekjempelse
Det anbefales å sprøyte mot overvintringssopp der 
det er stabilt og langvarig snødekke og der det 
erfaringsmessig er stor fare for angrep av over-
vintringssopp. Store planter, høy såmengde og mye 
organisk materiale (ugras, spillkorn og halm) taler 
også for soppsprøyting. Anbefalt behandlingstids-
punkt er begynnelsen av oktober mens det ennå 
er vekst i plantene. Se Plantevernkatalogen for 
aktuelle midler.

Rug er relativt lite utsatt for bladflekk-sjukdommer, 
men er utsatt for infeksjon av mjølauke (Claviceps 
purpurea). Smitten kan komme fra jorda. Det er 
ikke mulig å bekjempe mjølauke kjemisk. Det bør 
derfor ikke dyrkes rug på skifter der det var kraftig 
infisert avling siste år. Skal slike skifter allikevel 
brukes, anbefales en gjennomgående pløying som 
vil fjerne mjølaukerester fra de øvre jordlag. 

Gjødsling 
Er det korn eller eng som forgrøde, kan 2-3 kg N 
brukes om høsten. Bruk i så fall en NPK for å få 
med litt fosfor og kalium. Etter forgrøder som potet, 
grønnsaker og erter kan nitrogengjødsling sløyfes. 
Er jordprøvetallene for fosfor og kalium i klasse 1 
bør det gjødsles med PK gjødsel, 15-20 kg/dekar. 

Delt gjødsling reduserer legdepresset og gir mindre 
halmmengde.Gi 6-8 N kg/dekar i fullgjødsel om 
våren når veksten starter og 5-7 N kg/dekar ved 
strekningsvekst (Zadoks 35-39). Til delgjødsling 
kan Opti-KAS eller Opti-NS brukes. Høyeste 
N-mengde gis ved et avlingspotensiale på 700 kg/
dekar eller mer. 
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Ugras
Se Plantevernkatalogen for sprøytemidler 
og sprøyteplaner. På noen arealer kan 
ugrassprøyting sløyfes hvis rugen har 
overvintret godt. 

Skadedyr
Trips angriper ofte rug og fører til 
avlingstap. Ved angrep brukes et pyretroid 
når flaggbladet er under utvikling og kan 
kombineres med eventuelt andre 
behandlinger. Se Plantevernkatalogen 
for oversikt over skadedyr og midler.

Vekstregulering
Rug har langt strå og dårlig stråstyrke. 
Selv om hybridrug ofte er kortere enn 
vanlig rug, er stråstyrken like dårlig. 
Vekstregulering er derfor som regel 
nødvendig. Cycocel 750 ved Zadoks 
30-31 (4-5 bladstadiet) og Moddus og/
eller Cerone før aksskyting. For å sikre 
mulighet for et høyt falltall er det 
avgjørende at en unngår legde i rugen. 
Bruk Plantevernkatalogen for mer detaljert 
informasjon.

Plantebestand om våren 
Selv om høstrug er en motstandsdyktig 
plante vil overvintringen variere, med 
soppangrep, snø og isdekke. Rugen 
busker seg/fortsetter å buske seg om 
våren, og kan kompensere for planter 
som har gått ut. Dersom utgangen er jevnt 
fordelt, vil åkeren allikevel kunne bli tett. 
Dersom det er sammenhengende partier 
med døde planter vil ikke åkeren kunne 
tette seg. Et plantetall på rundt 100 pr m² 
(jevnt fordelt) vil ofte være tilstrekkelig til å 
gi god åker.
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