
Sådan prioriterer du dyrkning af hybridvinterbyg
Optimer dit sædskifte - pluk de lavthængende frugter og spred din arbejdsbyrde

Sæsonen 2017/18 har vist os alle 
værdien af at have forskellige afgrøder 
med forskellige høsttidspunkter på hver 
eneste bedrift. For mange var 2017 
høsten et mareridt, der gav alt for få 
sammenhængende høsttimer, og som 
konstant blev afbrudt af våde og umu-
lige høstbetingelser. 

Spred høsten over flere dage
Tidlige afgrøder, som f.eks vinterbyg 
og tidlige frøgræsarter, kan give op til 
21 høstdage ekstra per år, hvilket giver 
bedre tid til halmbjærgning, færre over-
arbejdstimer og mindre omkostninger 
til tørring.  
Hvis man vælger at så f.eks hybridvin-
terbyg på 20 procent af sit areal, svarer 
det i praksis til, at en 30 fods mejetær-
sker lige pludselig har seks fod ekstra 
eller 20 procent større kapacitet. 
Samtidig giver det flere dage til at etab-
lere næste års afgrøder rettidigt, hvilket 
betyder højere udbytter, fordi alle vin-
tersædsarter vil opnå et markant større 
rodnet og samtidigt have de bedste 
betingelser for at udnytte den enkelte 
sorts fulde potentiale optimalt. 
For de fleste kornarter og -sorter vil 
potentialet øges med 10-15 procent i 
forhold til såning tre uger senere, hvis 
man vel at mærke har valgt en sort, der 
er velegnet til tidlig såning. 

Planlægger du tidlig såning, vil du 
samtidig have muligheden for at 
halvere den planlagte udsædsmængde 
- du kan med fordel beregne en præcis 
udsædsmængde til netop dit område 
og såtidspunkt ved at besøge hjemme-
siden www.hyvido.syngenta.dk

Lus og mindre græsukrudt
Det er en udbredt opfattelse, at man 
skal passe på ikke at så vinterbyg for 
tidligt på grund af risikoen for angreb/
overførsel af viruset havrerødsot fra 
bladlus i efteråret. Men i flere år har 
vi set, at tidlig såning bedre udnytter 
udbyttepotentialet, og at den sene så-
ning har medført dårligere etablering 
og heraf skuffende udbytter. Det er 
dog vigtigt, når man sår tidligt, at man 
har en målrettet strategi, der hindrer 
luseangreb.
Tilsvarende er opfattelsen ofte, at tid-
lig såning altid giver øgede udfordrin-
ger med græsukrudt. Men erfaringer 
fra England viser, at tidligt sået 
hybridbyg kan begrænse udviklingen 
af den meget udbredte agerrævehale 
på grund af en høj konkurrenceevne. 
Hybridbyg sanerer ikke agerrævehale, 
men begrænser dens udvikling og 
frøsætning. 
I 2018 undersøger vi, om dette også 
gælder for væselhale i Danmark.

Høje udbytter og tidlig såning
Vores egne forsøg og flere lokale land-
boforeningers forsøg viser meget store 
merudbytter ved tidlig såning. I forsøg 
fra Ringsted er opnået to tons ekstra 
ved såning 7. september i forhold til 
24. september. I de tidligt såede forsøg 
ser vi udbytter over 10 tons/ha ved et 
plantetal på 130 planter/m2 (ca. 70 kg 
udsæd/ha). 
Tidlig såning af vinterbyg giver større 
udbytter og større dyrkningssikker-
hed, så hvorfor vente til senere? Alle 
hybridbyg-sorterne til kommende 
sæson, Bazooka, Belfry, Toreroo, Jet-
too, Galileoo og Wootan er velegnede 
til tidlig såning. Det er her, de primært 
busker sig og opnår en kompakt vækst 
tæt ved jordoverfladen. 
Inden såning påbegyndes, bør man 
altid tjekke jordtemperaturen i 10 cms 
dybde. Den kan måles direkte med et 
jordtermometer, eller den kan findes på:  
https://www.landbrugsinfo.dk/planteavl/
vejret/sider/pl_jordtemperatur.aspx
Er jordtemperaturen under 15 grader, 
kan du med fordel starte såningen af 
hybridvinterbyg, hybridrug og de fleste 
vinterhvedesorter i første uge af septem-
ber. Dermed udnytter du afgrødernes 
potentiale bedst muligt.

Af Carsten Lundsteen, Seed Manager, 
Syngenta Nordic
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Figur 1: Udbytter i 
forhold til såtider 
for hybrid-vinterbyg-
sorterne Trooper og 
Wootan og linjesorten 
Frigg. Kilde: Syngenta 
eget forsøg, Ringsted, 
2016
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