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Tidlighet
Zebra har en veksttid på 124 
dager, fire dager etter Bjarne, 
like lang som Demonstrant. 
Sorten anbefales i områder der 
veksttida er lang nok.

Såmengde 
Zebra har relativt store korn. 
1000-kornvekta (TKV) er i mid-
del målt til 36,8 gram. Med et 
ønsket plantetall på 525–550 
per m² vil såmengden for Zebra 
være 22-23 kg per dekar. Korn-
størrelsen kan variere fra parti 
til parti. Partiets TKV vil være 
trykt på SPIRE-sekken. 

Gjødsling
Optimal gjødsling til Zebra 
ligger i området 11-15 kg nitro-
gen per da. Faglige og miljø-
messige hensyn tilsier delt 
gjødsling i de fleste tilfeller. 

9-11 kg N per da gis om våren 
som NPK eller tilsvarende og 
3-5 kg som nitrogengjødsel ved 
skyting. De største meng-
dene ved tidlig såing, ensidig 
korndyrking og forventning om 
stor avling. Egne erfaringer og 
lokale forsøksresultater bør 
telle med i vurderingen. 

Vekstregulering 
Zebra er stråstiv og vekst-
regulering er bare aktuelt i 
ekstra frodig åker og der det er 
brukt husdyrgjødsel. 

Ugraskontroll 
Zebra har relativt langt strå og 
dekker bedre mot ugras enn 
andre vårhvetesorter. Unngå å 
så Zebra på skifter der kveke 
begynner å bli et problem. 
Bruk et ugrasmiddel med god 
effekt mot de dominerende 
frøugrasartene. Sprøyting etter 

4-bladstadiet hos kornet kan gi 
avlingsreduksjoner. Floghavre-
midler godkjent for vårhvete 
kan brukes i Zebra.

Soppsjukdommer
Zebra kan angripes av mjøl-
dogg. Med tanke på andre 
sopper er det viktig å følge med 
i veksttiden og sett inn tiltak. 
Ved fuktighet i blomstringa bør 
soppsprøyting mot Fusarium 
vurderes, da Zebra lett utvikler 
høye DON-tall.

Avling
I usprøyta forsøk på Østlandet 
ligger Zebra på topp. Sopp-
sprøyting økte avlingsnivået i 
2013 med ca 129 kg per da. 
Hektolitervekta økte i 2013 
etter soppsprøyting. I økologisk 
dyrking er Zebra på linje med 
Krabat i avling og dekker noe 
bedre mot ugras. 

Sortseier: Lantmännen SW Seed
Norsk representant: Graminor AS
Godkjenningsår: 2001
Foredlingsnr.: SW35098
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vårhvete

Zebra har meget høyt avlingsnivå og sterk proteinkvalitet. Langt stivt strå. Holder falltallet godt. Klasse 3.

Dyrkingsegenskaper
Zebra har stive, lange strå, ca. 
9 cm lengre enn Demonstrant. 
Zebra har sterkt falltall. 

Hektolitervekten er høy, på linje 
med Demonstrant. Zebra 
kommer noe svakere ut med 

tanke på soppgifter (høyt DON 
innhold), enn Bjarne og Krabat.

Sort Hele
Østlandet 

Sør-
Østlandet

Nord-
Østlandet

Bjarne 100 (456) 100 (462) 100 (446)

Rabagast 106 105 108

Krabat 110 109 113

Mirakel 115 115 114

Zebra 117 117 118

Demonstrant 114 115 112

Avling kg/daa 
usprøytet

Avling kg/daa 
soppbehandlet

hl-vekt 
usprøytet

hl-vekt 
soppbehandlet

100 (485) 100 (630) 79,7 82,8

107 100 80,4 83,3

105 101 81,3 83,2

109 102 81,9 82,8

114 109 82,8 84,0

113 107 82,8 84,1

Forsøk med vårhvetesorter, 2011-2013
Ikke soppbehandlet. 
Relative avlinger (kg/daa i parantes)

Vårhvete og soppbekjempelse VIPS.
Relative avlinger (kg/da i parantes). 4 felt i 2013.

Sprøyting med 150ml Stereo ved Z 37 (flaggblad så vidt synlig)
og 80ml Proline ved skyting, Z 55 (hele akset synlig).

Kilde: Bioforsk Øst, Apelsvoll. 

Sort Veksttid* Stråstyrke Mjøldogg Septoria DON-verdi Hl-vekt TKV Falltall Protein Klasse

Bjarne 0 7 5 3 4 4 3 5 6 2

Rabagast 2 7 7 4 7 6 3 3 6 2

Krabat 2 8 7 5 6 6 5 9 5 3

Mirakel 3 2 8 7 7 7 8 6 5 1

Zebra 4 8 5 7 2 8 9 8 4 3

Demonstrant 4 8 3 6 3 8 7 7 3 3

Dyrkingsegenskaper hos vårhvetesorter**

* Antall dager seinere enn Bjarne. 
** Karakter: 1 dårlig stråstyrke, dårlig sjukdomsresistens, høye DON-tall, lav hl vekt/falltall/proteininnhold
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Dyrking av vårhvete

Spesielle krav
Vårhvete krever lang veksttid og forholds-
vis høy temperatur i modningsfasen. Godt 
vekstskifte og tilnærmet kvekefri jord er 
en forutsetning for et godt resultat.

Vekstskifte
Vekstskifteforsøk både i Norge og Sverige 
viser ca. 10 % avlingsnedgang ved ensidig 
dyrking av vårhvete. Ensidig dyrking 
krever ekstra årvåkenhet når det gjelder 
ugras- og sjukdomskontroll og kan med-
føre økt bruk av plantevernmidler. Gode 
forgrøder er poteter, grønnsaker, rot-
vekster, erter, oljevekster, havre og eng.

Jord og jordarbeiding
Vårhvete foretrekker leirholdig jord. Skarp 
og tørkesvak jord bør unngås dersom en 
ikke har vatning. Vårhvete er ømtålig for 
dårlig jordstruktur, særlig i spiringsfasen. 
Det er derfor viktig at jordarbeidinga skjer 
under optimale fuktighetsforhold, slik at 
såbedet får ønsket grynstruktur. Ønsket 
om å så hveten tidlig, må ikke føre til at 
den såes i ubekvem jord. Vær spesielt 
oppmerksom på dette ved vårpløying eller 
redusert jordarbeiding.

Kalking og gjødsling
pH-verdien bør være i området 6,0-6,5. 
Er pH under 6,0 bør skiftet kalkes. Valg av 
gjødseltype må baseres på jordanalyser, 
tidligere gjødsling og eventuell tilgang på 
husdyrgjødsel. Nitrogenmengden be-
stemmes på grunnlag av vekstskifte, om 
halmen er pløyd ned, berget eller brent 
og forventet avlingsnivå. NPK-gjødsel 
22-3-10 vil ofte passe godt som vårgjøds-
ling på jord i alminnelig god hevd. Aktuell 
nitrogenmengde i sum er 11-15 kg per 
dekar. For å oppnå høyere proteininnhold, 
anbefales delt gjødsling. Dette gjøres ved 
å tilføre 3-5 kg av nitrogenet i form av 
nitrogengjødsel ved eller like etter skyting. 
Denne gjødslinga kan reduseres eller 
sløyfes til dårlig utviklet eller tørkestresset 
åker.

Såing og såmengde
Sådybde for hvete er 3-5 cm. Korn-
størrelsen hos de aktuelle sortene er 
ganske forskjellig. Såmengden må til-
passes deretter. TKV for hvert enkelt 
SPIRE-såkornparti står på sekken. Dermed 
kan såmengden optimaliseres. Såmengden 
beregnes ved hjelp av formelen: 

Vanning
Vårhvete er den kornarten som betaler 
best for vanning. Vanning kan bedre 
spireforholdene (forsiktig på skorpe-
dannende jordarter), hindre grønnskudd 
etter tørkeperioder og øke avlinga. Forsøk 
viser at vanning er lønnsomt helt fram til 
hveten blomstrer.

Ugraskontroll
De fleste av dagens vårhvetesorter er 
korte, og dekker derfor dårlig mot ugras. 
Kveke får gode betingelser i en hveteåker 
og bør bekjempes på forhånd. Lysgjennom-
gangen begunstiger også frøugraset. 
I vårhvete er det derfor sjeldnere aktuelt 
med reduserte doser av frøugrasmiddel 
enn i 6-rads bygg og havre. Ugrasmiddel 
må velges etter ugrasfloraen. 
Bruk Plantevernkatalogen fra Felleskjøpet 
med råd om bekjempelse og valg av 
middel. Kjemisk bekjempelse av floghavre 
og hirser er fullt mulig i vårhvete. Luking 
av floghavre er lett i vårhvete. Gå 
systematisk på leting flere ganger mellom 
skyting og tresking.

Vekstregulering
De fleste aktuelle vårhvetesortene er alle 
meget stråstive og går sjelden i legde ved 
moderat og delt N-gjødsling. Stråforkorting 
er kun aktuelt ved sterk nitrogentilførsel 
og dersom delt gjødsling ikke praktiseres. 
Aktuelle midler finner du i Plantevern-
katalogen.

Sjukdomskontroll
Vårhvetesortene har ofte noe mjøldogg-
resistens når de godkjennes. Resistensen 
brytes ned over tid. Det er derfor 
nødvendig å gå ofte i åkeren for å opp-
dage eventuelle angrep i tide. Sprøyting 
ved begynnende angrep med halv dose 
soppmiddel vil være tilstrekkelig i sorter 
med noe resistens. Hveteaksprikk 
(septoria), angriper sortene noe forskjellig. 
Behandling er som regel aktuelt i fuktige 
år omkring begynnende skyting. Vårhvete 
angripes lett av ”fotsjuke” (rotdreper/
stråknekker). Vekstskifte er det beste 
botemiddelet. Aktuelle soppmidler for 
vårhvete finner du i Plantevernkatalogen.

Soppgifter - mykotoksiner
De senere år er det sett økende fore-
komster av soppgifter i korn, særlig DON 
(deoxynivalenol) men også HT2 og T2. 
Risikoen for utvikling av DON øker ved 
redusert jordarbeiding, dårlig vekstskifte, 
nedbør og fuktige forhold under blom-
stringa. Legde er også uheldig med tanke 
på DON-innhold. Sortene er ulikt mottake-
lige for Fusarium. For å redusere utvikling 
av DON og andre gifter bør følgende 
tiltak settes inn: God pløying reduserer 
mengden av planterester. Unngå ensidig 
korndyrking. Velg sorter som er lite mot-
takelige. Unngå legde. Sprøyt med Proline 
dersom det er fuktige forhold under blom-
stringa (en til to uker etter full aksskyting). 
Se mer om mykotoksiner på Bioforsk.no.

Skadedyrkontroll
Behovstilpasset bekjempelse er å 
foretrekke. Følg med i åkeren og på 
varslinger fra rådgivingstjenesten. 
Hveteflue gjør enkelte år skade i områ-
dene rundt Oslofjorden. Bekjempelse må 
skje forebyggende når hveteplanta har 1-2 
blad. Havre- og kornbladlus kan av og til 
være et problem som krever bekjempelse. 
Bruk et egnet insektmiddel, se Plantevern-
katalogen. Husk behandlingsfristene!

Såmengde kg pr da = ____________________Antall planter pr m² * TKV
Spire% * 10

http://epapir.info/felleskjopet/plantevern2013/#/1/
http://epapir.info/felleskjopet/plantevern2013/#/124/
http://epapir.info/felleskjopet/plantevern2013/#/124/
http://epapir.info/felleskjopet/plantevern2013/#/1/
http://epapir.info/felleskjopet/plantevern2013/#/1/
http://epapir.info/felleskjopet/plantevern2013/#/142/
http://epapir.info/felleskjopet/plantevern2013/#/142/
http://epapir.info/felleskjopet/plantevern2013/#/144/
http://epapir.info/felleskjopet/plantevern2013/#/142/
http://epapir.info/felleskjopet/plantevern2013/#/142/
http://epapir.info/felleskjopet/plantevern2013/#/1/
http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/104100/TEMA_8%285%29Dyrk-veil_Fusarium.pdf
http://epapir.info/felleskjopet/plantevern2013/#/1/
http://epapir.info/felleskjopet/plantevern2013/#/1/

