
Högst  avkastande  höstkornsort  i svensk  sortprovning  
2020-2021

Jettoo 
• Mycket hög avkastning i svenska  

sortförsök
• God rymdvikt
• Konkurrenskraftig mot ogräs
• Vinterhärdig
• Halmskörd med hög kvalitet

HÖSTKORN

JettooJettoo

www.syngenta.se

Hyvido

SY Galileoo
Sy Galileoo lanseras 2019 och ersätter välkända Wootan. Sorten har en bred 
anpassningsförmåga och är mycket odlingssäker med höga kärnskördar i 
Nordvästeuropa. Tack vare sin goda bestockningsförmåga har SY Galileoo ett 
relativt brett såfönster.

l  Toppsort i Nordvästeuropa

l  God sundhetsprofil

l  Kraftig bestockningsförmåga

l  Stor kärna med hög rymdvikt

l  Hög proteinskörd

SY Galileoo

Kärnskörd rel. Litervikt (g/l)
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Fht. 2018

Stråstyrka **

Mjöldagg *

Sköldfläcksjuka *

Bladfläcksjuka *

Kornrost *

Proteinhalt **

Vinterhärdighet **

Mognadstid **

Strålängd **

1      5      9

Kärnskörd **, ej svampbehandlat

Sortsprofil
Skala

Sortprofil

* 1 = låg mottaglighet, 9 = hög mottaglighet.

** 1 = låg/kort/svag; 9 = hög/lång/stark

Källa: SLU, Seriesammanstälning, Höstkorn 2016,2017,2018, Sverige, Behandlat. Standart  5130 kg/ha

TM
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WootanSY GalileooJettooSäljs av Scandinavian Seed-gruppen 
och därtill knutna distributörer.

SÅ TIDIGT – enklaste sättet  
att nå toppavkastning
Med tidig sådd kan man uppnå färdig- 
bestockade plantor på hösten med goda 
förutsättningar att klara vinterns påfrestningar. 
Tidig sådd gör det också möjligt att använda 
en lägre utsädesmängd. Begreppet ”tidig sådd” 
måste dock alltid utgå ifrån vad som erfaren-
hetsmässigt anses som ”tidigt” för respektive 
odlingslokal. Vid utsädesmängden 160 kärnor/
m2 rekommenderas sådatum enl. tabellen för 
resp. odlingsområde A-F.

BLADLÖSS – Håll utkik efter  
bladlöss på hösten
Tidig sådd innebär att det blir viktigt att vara 
uppmärksam på bladlusangrepp under hösten, 
eftersom bladlössen sprider rödsotvirus. En 
eller två välplacerade behandlingar kan vara 
nödvändigt under höstar med hög genomsnitts-
temperatur eftersom det är då lusens utveckling 
främjas. Var särskilt uppmärksam på 2- och 
4-bladsstadierna. Att hitta löss med vingar är 
inte så lätt, men att titta på plantorna i motljus 
nere i marknivå kan avslöja ev förekomst.
Tänk på att reducerade doser av insektsmedel 
begränsar verkningsperioden och ökar risken 
för resistensuppbyggnad.
 
GÖDSLING – strategi efter  
antal huvudskott per planta
Normalt har inte Hyvido-sorterna något behov 
av kväve under hösten. Sen sådd eller stora 
mängder nedplöjd halm (speciellt från vårkorn), 
kan göra det nödvändigt att tillföra 20-30 
kilo kväve per hektar på hösten för att främja 
utvecklingen av sidoskott. Om detta sker så 
är en NPK, gärna innehållande mangan, att 
föredra för att stärka plantan inför vintern.                                                                   
Vid tillväxtens start på våren är det viktigt att gå 
ut i fältet och räkna antal sidoskott per planta. 
Tillförsel av gödsel på våren rekommenderas 
enligt nedanstående plan. Ett alltför tätt be-
stånd kan medföra låg rymdvikt, men ett glest 
bestånd försämrar avkastningspotentialen. 

VÄXTREGLERING – undvik  
liggsäd och axbrytning
Växtreglering skall alltid anpassas efter
grödans utveckling. Växtreglering har olika
effekt beroende på i vilket utvecklingsstadie 
som behandlingen sker.

• Stadie 25 (medelbestockning) – en tidig 
behandling har positiv effekt på rotutveck-
ling och stärker stråbasen för att undvika 
rotliggsäd.

• Stadie 31-33 – en behandling vid stråskjut-
ningen har störst effekt på grödans höjd och 
stråstyrka, därmed kan stråliggsäd undvikas.

• Stadie 37-39 – värdera behovet för växtreg-
lering för att undvika axbrytning av de stora 
axen.

På hyvido.syngenta.se kan du 
läsa mer.

Seriesammanställning höstkorn  
2017-2021, Sverige (utdrag)   
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Källa: SLU. Seriesammanställning 2017-2021

Hög  
skördenivå – 

frisk sort
Höstkorn Syntetisk mätare

Jettoo 

Sortprofil
Skala                                                           1                                                          5                                                           9

* 1 = låg mottaglighet, 9 = hög mottaglighet.
** 1 = låg/kort/svag; 9 = hög/lång/stark

Strålängd **  

Stråstyrka **

Mjöldagg *

Sköldfläcksjuka *

Bladfläcksjuka * 

Kornrost *

Proteinhalt **

Vinterhärdighet **

Mognadstid **

Odlingsområde A B D E F

Erforderligt sådatum vid
uts.mängden 160 kärnor/m2

9-15
sept

4-11
sept

28 aug-
3 sept

1-5 
sept

26-31
aug

Antal skott 
per planta

% av total 
N-mängd mitten av mars

% av total 
N-mängd mitten av april

> 6 skott 30% 70%

3-6 skott 50% 50%

1-2 skott 70% 30%


