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Neptun
Comeback

KWS Kosmos

Cleopatra
KWS Meridian

Valerie

Bordeaux 

KWS Patriot

KWS Tardis

SY Galileoo
LG Globetrotter 
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Højt  
udbytte og 
hektoliter-

vægt

Så tidligt – det er den  
nemmeste vej til topudbytte
I september måned med en jordtempe-
ratur* under 15 °C kan du starte med 
at så dine hybridvinterbyg-marker. Ved 
tidlig etablering er der mulighed for at 
anvende en mindre udsædsmængde. 
Anbefalet plantetal i forhold til sådato 
finder du i tabellen. Du skal altid tage 
hensyn til, om din mark ligger på en 
mild eller koldere lokalitet. Når du skal 
beregne udsædsmængden, bør du tage 
højde for tusindkornsvægten samt den 
forventede markspiringsprocent.

Bladlus kræver særlig  
opmærksomhed i efteråret
Ved tidlig såning bør man være særlig 
opmærksom på bladlus, som kan over-
føre havrerødsot. En eller to velplacere-
de sprøjtninger kan være nødvendig i 
efteråret med høje gennemsnitstempe-
raturer, der fremmer lusenes udvikling. 
At finde vingede lus er svært. 

Gødningsstrategien  
planlægges efter antal  
hovedskud per plante
Normalt vil Hyvido-sorterne ikke 
have behov for kvælstof i efteråret. 
Sen såning (ca fra den 20. September 
afhængig af lokale forhold) eller såning 
efter store mængder nedmuldet halm 
af specielt vårbyg kan dog nødvendig-
gøre, at der tilføres 20-30 kg kvælstof 
pr. hektar om efteråret for at fremme 
skudsætning. Ved vækststart i foråret 
er det vigtigt, at du går ud i marken og 
laver optællinger af antal hovedskud pr. 
plante. 

Vækstregulering. Hyvido 
sætter pris på Moddus
Med det store udbyttepotentiale i  
Hyvidosorterne er det vigtigt at lægge 
en klar vækstreguleringsstrategi. En 
tidlig indsats med 0,25-0,3 l/ha Mod-
dus-produkt i vækststadie 30-31 styrker 
de nedre dele af strået og forebygger 
lejesæd, samtidig får du mulighed for 
senere opfølgning efter behov. Ved en 
kraftig afgrøde i god vækst kan behand-
lingen følges op af en blanding af et 
Moddus-produkt + Cerone2 i vækststa-
die 34-39 for god effekt på både strå- og 
aksnedknækning af de store tunge 
Hyvido-aks. 

Forhandles af Brdr. Ewers

På hyvido.syngenta.dk kan du 
læse mere.

Sortsprofil

Sundhed

Højde

Tendens til lejesæd

Resistens overfor meldug

Resistens overfor skoldplet

Resistens overfor bladplet

Resistens overfor bygrust

Resistens overfor ramularia

Proteinindhold

Overvintring

Modningstidspunkt (svag=sen, stærk=tidlig)

Skala 1 Svag egenskab 5 Middel 9 Stærk egenskab

BYDV Assist  
– din app mod havrerødsot

Udsædsberegner
https://www.syngenta.dk/udsaed/beregner

https://www.syngenta.dk/udsaed/hyvido-hybrid-vinterbyg/bydv-app-mod-skadedyr-udbyttetab


