Vækstregulering

- Hyvido sætter pris på Moddus Start
En tidlig behandling i stadie 25 med Moddus Start har en særdeles gavnlig
effekt på Hyvido sorterne. Du opnår her den bedste vækstregulerende effekt,
samt den største rodudvikling på det bedste tidspunkt. Lige inden skridning
bør du vurdere behovet for en behandling, som forhindrer nedknækning af de
store Hyvido aks.

Svampstrategi

- vælg en to-delt svampestrategi
Hyvido sorterne er ikke mere modtagelige for svampe infektioner end andre vinterbyg
sorter, dog skal du være opmærksom på bygrust. Angreb kan optræde allerede om efteråret,
men er normalt uden betydning. Vær særlig opmærksom når temperaturen om foråret er mellem 16-20 °C og det samtidigt er meget fugtigt. En to-delt svampestrategi vil ofte give det bedste resultat. Start første sprøjtning med et bredspektret middel og inden skridning bør du vælge en anden bredspektret løsning f.eks. Amistar + Prosaro.

Høst

- Hyvido sorter modner tidligt
Hyvido sorterne modner op til en uge før mange andre vinterbyg sorter på markedet. Dette vil for mange landmænd
være en kæmpe fordel, da det giver ekstra tid til bjærgning af halm. Samtidig kan eventuelt spildte kerner i jorden blive
bragt til spiring.
Den tidlige høst giver dig samtidigt mulighed for at få etableret vinterrapsen tidligt inden høsten af ejendommens øvrige
afgrøder. Hyvido sorter giver dig med andre ord en række fordele, både i form af et væsentlig større dækningsbidrag,
og en bedre udnyttelse af den tid der er til rådighed i en travl vækstsæson..
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Hyvido hybrid vinterbyg sorter adskiller sig på en række områder rent dyrkningsteknisk fra linjesorter. Hyvido sorter adskiller sig specielt omkring såtid, plantetal og gødskning, hvor primært tidlig
såning medfører behov for øget fokus på skadegørere i efteråret. For at udnytte det store udbyttepotentiale fuldt ud anbefaler vi, at du læser denne dyrkningsvejledning igennem.
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Hvor skal Hyvido sorterne placeres i sædskiftet?
Hyvido sorterne bør erstatte konventionel vinterbyg, andenårs-vinterhvede eller vinterrug i sædskiftet. Hybrid vinterbyg udmærker sig positivt i forhold til andenårs-hvede ved at være 14-17 dage tidligere moden. Ud over dette har
Hyvido sorterne et mindre behov for kvælstof, er mindre modtagelige overfor svampesygdomme og får normalt ikke
goldfodsyge. Desuden er vinterbyg ideel som forfrugt til vinterraps. Tyske undersøgelser viser et stabilt merudbytte
i raps på mere end 200 kg/ha ved vinterbyg som forfrugt i forhold til vinterhvede. Baggrunden for dette er en bedre
struktur i jorden. Hybridbyg som forfrugt til vinterraps giver dig samtidig mulighed for at starte såningen af vinterrapsen fra starten af august. Dette har i forsøg vist sig at være særdeles vigtigt, hvis udbyttet i vinterrapsen også skal
helt i top.

Så tidligt

- den nemmeste vej til top udbytte
Når vi kommer ind i september måned, kan du starte med at så dine Hyvido marker. Ved tidlig etablering er der mulighed for at anvende en mindre udsædsmængde. Anbefalet plantetal i forhold til sådato finder du i nedenstående tabel.
Du skal altid tage hensyn til om din mark ligger på en mild eller koldere lokalitet.

Såtidspunkt

Antal spiredygtige kerner pr. m2
Milde lokaliteter

Kolde lokaliteter

Antal graddage

Forventet
skud pr. plante

1. - 8. september

130

160

490-560

7-8

9. - 15. september

160

190

350-420

5-6

16. - 23. september

200

230

210-240

3-4

24. - 30. september

325

355

70-140

1-2

Inden du starter såningen, bør du naturligvis altid tage højde for tusindkornsvægten, som står på sækken og den forventede markspirings procent, når du skal beregne udsædsmængden. Hver storsæk med Hyvido sorter, indeholder
10.000.000 spiredygtige kerner, svarende til ca 500 kg. På vores Hyvido hjemmeside kan du beregne mængden af
udsæd du har behov for til din mark (hyvido.syngenta.dk)

Bladlus

- kræver særlig opmærksomhed i efteråret
Ved tidlig såning bør man være særlig opmærksom på bladlus, som kan overføre havrerødsot. En eller to velplacerede sprøjtninger kan være nødvendig i
efterår med høje gennemsnitstemperaturer, der fremmer lusenes udvikling.
At finde vingede lus er en vanskelig øvelse, derfor vil det ofte være rentabelt at medtage 0,2 kg/ha Karate ved ukrudtssprøjtningen straks efter fremspiring og gentage behandlingen igen 10-14 dage senere, hvis der fortsat
findes lus i marken. Reducerede doseringer af insektmidlerne begrænser
virkningsperioden og du øger risikoen for resistens opbyggelse.

Kvælstof

- tidlig såning giver større mineralisering
Den tidlige såning giver en god rodudvikling, som senere i vækstsæsonen vil være til stor gavn, når planten skal optage
vand og næringsstoffer. I forbindelse med tidlig såning vil der ske en større kvælstofmineralisering, som Hyvidosorterne
vil kunne udnytte. Denne kvælstofoptagelse vil ofte være 30 – 40 kg/ha ved meget tidlig såning.

Buskning

-skal foregå i efteråret
Det er vigtigt, at alt buskningen primært foregår i efteråret. Hermed har
du mulighed for at opnå de 600 - 650 aks/m2, som er nødvendig for at
få udbyttet helt i top. Dette kræver minimum 4 – 6 skud per plante. Der
kræves ca. 70 graddage per skud der udvikles.
Vores undersøgelser viser således, at Hyvido sorter kræver minimum
280 graddage om efteråret for at udvikle 4 skud, samt at Hyvido sorterne
slutter væksten når temperaturen kommer ned under 5 grader. Om foråret
stopper Hyvido sorterne med at buske sig når dagslængden overstiger
14 timer (ca. 12. april). Derfor vil tidlig såning altid betyde, at du får den
største buskning i efteråret.

Ukrudt

- bekæmpes om efteråret
Ukrudtet bekæmpes bedst og billigst om efteråret. Boxer bør indgå i alle behandlinger pga. den bredspektrede effekt,
samt midlets evne som resistens bryder. Det bedste resultat opnås ved sprøjtning, når du kan se sprøjtesporene. Pas
på med iblanding af DFF i varmt vejr og ligeledes bør doseringen af DFF aldrig overstige 0,05 ltr./ha. Ofte vil en to-delt
løsning være det optimale.

Mangan

- husk at frostsikre afgrøden
Hyvido sorterne er som standard bejdset med Celest Extra og mangan, hvilket sikrer afgrøden en god start. Selvom
sorterne generelt har en lille følsomhed overfor mangan mangel, anbefaler vi, at du frostsikrer afgrøden med 1-2 ltr.
mangan nitrat inden vinteren sætter ind.

Vintersikring

- hvis afgrøden er blevet meget kraftig om efteråret
Hvis afgrøden er blevet meget kraftig inden vinteren, anbefaler vi, at du behandler de områder, hvor der kan forekomme snedække i længere perioder med et tebuconazol holdigt produkt. Vær ligeledes opmærksom på trådkølle, som
er en sædskifte sygdom, der kan overleve i jorden i ca. 3 år efter en tidligere angrebet vinterbygmark. Tebuconazol
midlerne har også god effekt på trådkølle.

Gødning

- Strategien planlægges efter antal hovedskud per plante
Normalt vil Hyvido sorterne ikke have behov for kvælstof i efteråret. Sen såning eller såning efter store mængder nedmuldet halm af specielt vårbyg, kan dog nødvendigøre at der tilføres 20 – 30 kilo kvælstof per 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 per plante. Gødningstilførsel foregår efter nedenstående tilførsel plan. En for tæt mark kan medføre at hektolitervægten efterfølgende bliver for lav. Modsat vil en for åben mark forhindre udbyttet i at komme helt i top.
Antal skud pr. plante

Medium marts %
af samlet N mængde

Medium april %
af samlet N mængde

> 6 skud

30%

70%

3 - 6 skud

50%

50%

1 – 2 skud

70%

30%

