ODLINGSVÄGLEDNING
– HYVIDO

TM

HYVIDO
– HÖGRE SKÖRD, MINDRE STRESS

SÅ TIDIGT – enklaste sättet att nå toppavkastning
Med tidig sådd kan man uppnå vitala,
färdigbestockade 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 erfarenhetsmässigt
anses som ”tidigt” för respektive odlingslokal.
Rekommenderad utsädesmängd i förhållande till
sådatum visas i tabellen, fördelat på områdena A - F.

Innan sådd är det viktigt att ta hänsyn till
tusenkornvikten (som står på säcken) och
den förväntade uppkomsten, för att beräkna
utsädesmängden. Varje storsäck med Hyvido
innehåller 10 000 000 kärnor, det motsvarar cirka 500
kilo. Antalet sidoskott är beroende av temperatur.
Läs mer under rubriken ”bestockning”.

OMRÅDE A
			 Antal grobara kärnor per m2*		
Såtidspunkt
Milda odlingslokaler 		
Kalla odlingslokaler

Förväntat antal sidoskott		
per planta		

130		 160

7-8

9 - 15 september

160

190

5-6

16 - 23 september

200

230

3-4

1 - 8 september

Som milda lokaler räknas områden på Österlen och Sydvästskåne. Nordvästskåne hör till kalla odlingslokaler.

OMRÅDE B
			 Antal grobara kärnor per m2 *		
Såtidspunkt
Milda odlingslokaler 		
Kalla odlingslokaler

Förväntat antal sidoskott		
per planta		

140		 180

4-5

9 - 15 september

190

220

3-4

16 - 23 september

230

-

2-3

1 - 8 september

Som milda odlingslokaler räknas kustnära varma lägen samt områden på Gotland och Öland.

OMRÅDE D
			 Antal grobara kärnor per m2 *		
Såtidspunkt
Milda odlingslokaler 		
Kalla odlingslokaler

Hyvido hybridhöstkorn skiljer sig på flera sätt från linjesorterna rent
odlingstekniskt. Det gäller främst såtidpunkt, utsädesmängd och
gödsling. Den tidiga sådden medför bland annat att det är viktigt med
ett större fokus på skadegörare på hösten. För att utnyttja den stora
avkastningspotentialen fullt ut rekommenderar vi att du läser igenom
den här odlingsrekommendationen.

150		 170

4-5

1 - 5 september

180

200

3-4

6 - 15 september

210

230

ca. 3

26 - 31 augusti

Som milda odlingslokaler räknas gynnsamma lägen på lätta jordar där plantorna etableras och utvecklas snabbt under hösten.

OMRÅDE E
			 Antal grobara kärnor per m2 *		
Såtidspunkt
Milda odlingslokaler 		
Kalla odlingslokaler

Hyvido-sorterna bör ersätta konventionellt höstkorn,
andraårsvete eller höstråg i växtföljden. Hyvido
höstkorn utmärker sig positivt i förhållande till
andraårsvete eftersom det mognar cirka 14 dagar
tidigare. Utöver detta har Hyvido ett lägre behov av
kväve, är mindre mottagliga för svampsjukdomar
och drabbas normalt inte av rotdödare. Dessutom är
höstkorn en perfekt förfrukt till höstraps.

I områdena D-F blir höstrapsen ofta sådd efter
optimal tidpunkt. Med Hyvido i växtföljden blir det
däremot möjligt att så rapsen tidigare och Svensk
Raps värderar i dessa fall den tidigarelagda sådden
till ca 45 kilo rapsfrö/hektar*dag. Vid en veckas
tidigarelagd sådd motsvarar skördeökningen då ca
10% skördeökning i höstrapsen – en betydande
skillnad med stort värde.

Förväntat antal sidoskott		
per planta		

140		 165

4-6

1 - 5 september

160

200

3-5

6 - 10 september

200

230

3-4

26 - 31 augusti

VAR PASSAR HYVIDO I VÄXTFÖLJDEN?

Förväntat antal sidoskott		
per planta		

Som milda odlingslokaler räknas kustnära områden med gynnsamma förutsättningar. Slättområdena runt Vänern räknas som kalla odlingslokaler
inom område E.

OMRÅDE F
			 Antal grobara kärnor per m2 *		
Såtidspunkt
Milda odlingslokaler 		
Kalla odlingslokaler

Förväntat antal sidoskott		
per planta		

160		 180

>4

1 - 5 september

180

210

3-4

6 - 10 september

210

250

2-3

26 - 31 augusti

Som milda odlingslokaler räknas typiskt gynnsamma områden i Södermanland och slättområdena nära Mälaren och Hjälmaren. Stora lokala
variationer förekommer inom område F. För att hitta rätt utsädesmängd är det viktigt att reflektera över hur förutsättningarna ser ut i ditt fält vid
sådden.

* Se mer om utsädesmängd för specifika sorter på vår hemsida.

BLADLÖSS

– var särskilt uppmärksam under hösten
Tidig sådd innebär också 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 höga genomsnittstemperaturer
eftersom det är då lusens utveckling främjas. Att
hitta löss med vingar är inte så lätt, därför kan det
vara en idé att ta med 0,2 kg Karate / hektar vid
ogrässprutningen, strax efter groning, och upprepa
behandlingen 10-14 dagar senare om det fortfarande
finns bladlöss. Tänk på att reducerade doser av
insektsmedel begränsar verkningsperioden och ökar
risken för att bygga upp resistens.

BESTOCKNING

– skall ske under hösten
Det är viktigt att bestockningen till störst del sker
under hösten eftersom det ger möjlighet att uppnå de
600-650 ax per kvadratmeter, som är nödvändigt för
att maximera avkastningen. Det krävs minst 4-6 skott
per planta och cirka 70 daggrader per utvecklat skott.
Våra undersökningar visar att Mercurioo behöver
minst 280 daggrader på hösten för att utveckla 4
sidoskott. Tillväxten fortsätter tills att temperaturen
hamnar under 5 grader. På våren slutar Hyvidosorterna bestocka sig när dagslängden överstiger 14
timmar (cirka 12 april i Skåne). Därför ger tidig sådd
den största bestockningen på hösten.

VINTERSÄKRING

– om grödan blir kraftig på hösten
Om grödan blir mycket kraftig på hösten bör
en fungicidbehandling mot utvintringssvampar
(snömögel, trådklubba) övervägas.

KVÄVE

GÖDSLING

VÄXTREGLERING

– tidig sådd ger ökad
mineralisering

– strategi efter antal huvudskott
per planta

– undvik liggsäd och axbrytning

Tidig sådd ger god rotutveckling, vilket är till stor hjälp
när plantan ska ta upp vatten och näringsämnen.
I samband med tidig sådd sker det en ökning i
mineraliseringen av kväve, vilket kan utnyttjas av
Hyvido-sorterna. Vid mycket tidig sådd är upptaget av
kväve ofta 30-40 kg per hektar.

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. Vid
tillväxtens start på våren är det viktigt att gå ut i fältet
och räkna antal huvudskott per planta.
Tillförsel av gödsel på våren rekommenderas
enligt nedanstående plan. Ett alltför tätt bestånd
kan medföra låg rymdvikt, men ett glest bestånd
försämrar avkastningspotentialen.

MANGAN

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 rotutveckling och stärker 		
stråbasen för att undvika rotliggsäd.
• Stadie 31-33 – en behandling vid stråskjutningen 		
har störst effekt på grödans höjd och stråstyrka, 		
därmed kan stråliggsäd undvikas.
• Stadie 37-39 – värdera behovet för växtreglering för
att undvika axbrytning av de stora axen.

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%

– kom ihåg att frostsäkra grödan
Alla Hyvido-sorter är betade med Celest Extra och
mangan, vilket säkrar att grödan får en bra start.
Trots manganbetningen är det oftast nödvändigt med
ytterligare tillskott av mangan. Speciellt viktigt är det
att du frostsäkrar grödan med 1-2 liter mangannitrat
innan vintern.

SVAMPSTRATEGI
OGRÄS

– bekämpa på hösten
Ogräsen bekämpas bäst på hösten. Boxer bör ingå
i alla behandlingar på grund av dess breda effekt
samt att produkten kan fungera som resistensbrytare.
Det bästa resultatet uppnås vid tidig behandling,
när sprutspåren syns i fältet. Se upp med att blanda
i DFF vid varm väderlek, likaså bör doseringen
av DFF aldrig överstiga 0,05 l/ hektar. En delad
ogräsbehandling är det mest optimala.

SKÖRD

– tillämpa ett effektivt växtskydd

– Hyvido mognar tidigt

Hyvido-sorterna är inte mer
mottagliga för svampsjukdomar än
andra sorter, dock skall du vara
uppmärksam på kornrost. Angrepp
kan komma redan på hösten, men
normalt har det inte så stor betydelse.
Var särskilt uppmärksam när
temperaturen är mellan 16 och 20 grader
och det samtidigt är fuktigt. En delad
strategi ger ofta bäst resultat.

Hyvido-sorterna mognar mycket tidigt. Det är en
stor fördel eftersom det ger extra tid för bärgning
av halmen. En tidig skörd ger samtidigt möjlighet
att etablera höstrapsen tidigt, innan skörd av andra
grödor. Det ger ett bättre täckningsbidrag och en
bättre fördelning av arbetet under säsong.

Se mer om sjukdomsresistens för specifika		
sorter på vår hemsida.

HÖGRE SKÖRD OCH MINDRE STRESS?
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