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SY INSITOR
 - Ny højtydende hvedesort
 - Højest ydende i sin gruppe, England 2020*
 - Viser høje stabile udbytter på alle jordtyper 
 - Udbytte fht 103 i de danske registreringsforsøg 2020  
 - Kort og stivstrået
 - Hvedegalmyg resistens

*Hard group 4, Recomended List

SY INSITOR er en ny spændende hvedesort med gode 
stråegenskaber og en god allround sygdomsresistens.  
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JOYFUL
 - Krybende vækst i efteråret
 - Sætter mange sideskud.
 - Ved sen såning sætter den også sideskud i foråret. 
 - Har et meget bredt såvindue.
 - Stærkt og ikke for langt strå.
 - Meget højt udbytte ved intensiv dyrkning
 
JOYFUL er en ny sort, som er engelsk forædlet. 

JOYFUL kombinerer europæisk vinterfasthed med det velkendte 
stærke engelske udbyttepotentiale, og en stærk resistenspakke. 

SORTSBLANDING
Vinterhvedesorterne: Graham -  Momentum - Informer  
 - Højtydende og robust sortsblanding
 - Meget sund blanding og høj tolerance overfor gulrust
 - En stærk ”cocktail” til opfodring
 - Kombinerer høje udbytter i hkg og protein.
 - Sikrer en stærk gennemsnitlig IPM på 8. 

SORTSBLANDING er sammensat af velkendte og stabile 
vinterhvedesorter. 
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KWS FIREFLY
 - Egnet til både foder- og eksporthvede
 - Særdeles højt udbyttepotentiale, især ved tidlig såning
 - Højt indhold af foderenheder
 - Kort og meget stift strå
 - Kompakt type med �ad vækst i efteråret, og starter væksten 
   tidligt i foråret.

KWS FIREFLY  er en særdeles højtydende vinterhvedesort med 
kort og stift strå, samt kompakt vækst i efteråret. 

KWS FIREFLY  starter væksten tidligt i foråret. Det stive strå 
betyder minimalt eller intet behov for vækstregulering, selv med 
ekstra N. 

 

GRAHAM

 - Topkarakter for egnethed til tidlig såning
 - Stabile udbytter  
 - Kort og særdeles stift strå
 - Stærk allround sygdomsresistens
 - God vinterfasthed grundet lavt vækstpunkt
 - Kraftig buskning
 - Sen vækststart i foråret men tidlig moden

GRAHAM  er en vinterhvede med et meget højt udbyttepotentiale, 
specielt ved såning fra  starten af september.

GRAHAM er et oplagt valg til stabile og sikre udbytter.

GRAHAM kan leveres med latitudebejdsning.

GRAHAM tilbydes også økologisk.  

Stabile udbytter kombineret med god sygdomsresistens
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INFORMER
 - Stabil højtydende sort
 - Højt proteinudbytte og faldtal
 - Lav modtagelighed for alle sygdomme
 - Langt men stærkt strå
 - Stærk sort til både foder og brød
 - Meget lav IPM Score
  
 INFORMER  er egnet til både foder- og brødhvede.

LG SKYSCRAPER
Hvede med stabilt topudbytte
 - Udbyttestabilitet i særklasse
 - Høj foderværdi
 - Lav modtagelighed for meldug
 - Resistens mod gulrust
 - Resistens mod hvedegalmyg
 - God standfasthed

LG SKYSCRAPER  har efter �re år i landsforsøgene opnået en 
andenplads i udbytte med forholdstal 104, svarende til 108,4 hkg
pr. ha.

LG SKYSCRAPER  har en god kernekvalitet der giver en høj 
fordøjelighed og højt energiindhold. Sorten er placeret med 
karakteren 6 for energiindhold på en 1-10 skala, dette er den 
næsthøjeste karakter der er givet. 
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KWS JETHRO
 PollenPlus® - hybrid med topudbytte og stift strå 
 - PollenPlus® = markedets bedste middel mod meldrøjer
 - Topudbytte i landsforsøgene 2019-2020
 - God resistens mod skoldplet og brunrust
 - Kompakt vækst og kold stift strå
 - Fremragende vinterfasthed

KWS JETHRO  er en meget højtydende og kompakt 
PollenPlus®-sort. Hybriden ligger således med helt i toppen af 
landsforsøgene 2019-2020 med forholdstal for kerneudbyttet på 
henholdsvis 105 og 104.  Det vidner om udbyttestabilitet. 

KWS LIVADO
Velkendt PollenPlus® - hybrid med topudbytte og stift strå
 - PollenPlus® = markedets bedste middel mod meldrøjer
 - Stærk hybrid der også egner sig ved senere og udfordrende 
   etableringsforhold
 - God og hurtig joddækning efter såning
 - Velegenet til både konventionel og økologisk drift
 - Særdeles god resistens mod brunrust og skoldplet

KWS LIVADO  har ligget med et stabilt højt udbytte svarende 
til forholdstal 102, som gennemsnit af de seneste 6 års 
landsforsøg.

KWS LIVADO  er en resistent og relativt buskningsstærk type
med gode kompensationsevner. Sorten er derfor også særdeles
velegnet til økologisk dyrkning. 

KWS LIVADO  tilbydes også økologisk.

VINTERRUG HYBRIDER  sælges i bigbags med 12 millioner 
spiredygtige kerner (12 units pr. bigbag)
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SY KINGSTON
 - Blandt de 3 højestydende i landsforsøgene 2020
 - God kernekvalitet 
 - Høj hektolitervægt
 - Blandt de sundeste af alle vinterbygsorter

 

SÅ TIDLIGT
Det er den nemmeste vej til topudbytte
I september måned med en jordtemperatur 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 �nder du i tabellen. 
Du skal altid tage hensyn til, om din mark ligger på en mild eller 
kold lokalitet. Når du skal beregne udsædsmængden, bør du 
tage højde for tusindkornsvægten samt den forventede 
markspiringsprocent.

På hyvido.syngenta.dk kan du beregne mængden af udsæd, du 
har behov for. Optimal sådybde er 2,5-3,5 cm med placering på 
fast og fugtig bund, for at opnå bedst mulige fremspiring. 

VINTERBYG HYBRIDER  sælges i bigbags med 10 millioner 
spiredygtige kerner (10 units pr. bigbag)
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Højt udbytte og hektolitervægt (2020)

Hektolitervægt (kg/hl)
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Uddrag af landforsøgene 2020
Kilde: Sortsinfo
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LG GLOBETROTTER
 2-radet vinterbyg med fremragende sundhed
 - Stort stabilt udbytte
 - God kernekvalitet
 - Lavt merudbytte for svampebekæmpelse
 - Lav modtagelighed for bygrust
 - Lav modtagelighed for skoldplet

LG GLOBETROTTER  er en ny højtydende 2-radet vinterbyg, 
der er kendetegnet  ved en god kernekvalitet og en god
sygdomsresistens

LG GLOBETROTTER  har deltaget i landsforsøgene i tre år, og 
har opnået det største  udbytte blandt de 2-radede 
vinterbygsorter i de tre år.

COMEBACK
2-radet vinterbyg
 - Stabilt udbyttepotentiale
 - Dyrkningsegnet på alle jordtyper
 - God sundhed 
 - God stråstyrke
 - Højeste hektolitervægt af alle sorter
 - Meget højt protein indhold 
 - Velegenet til hjemmeblandere

COMEBACK  er en kendt 2-radet vinterbyg med stærk karakter

på bygrust og skoldplet.
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EFTERAFGRØDER
 Vi tilbyder et bredt udvalg af efterafgrøder, bl.a. : 
 Olieræddike: 
 - Romesa 
 - Trident (Multiresistent til karto�elsædskifte)

Mark-/Foderradis (Foderradis-Typer med ekstra kraftig rodudvikling, angribes ikke af kålbrok):
- Strukturator 
- DeepTill 

MFO efterafgrøde:
 - MFO 90/10 (90 % olieræddike + 10% honningurt)

Gul sennep:
- Litember
- Passion (nematoderesistent kl. II)

Certi�ceret såsæd:
 - Vårbyg
 - Havre
 - Vinterrug

SÅTABEL
Tusindkornsvægt(TKV) x ønsket plantetal(pl. pr. m2) / Forventet markspiringsprocent = kg udsæd pr. ha

Foruden såsædens angivne spiringsprocent er det vigtigt at vurdere såbeddets karakter, når den forventede 
markspiringsprocent fastsættes.
Ved optimal sådybde og såbed kan der regnes med ca. 90 % markspiring, mens der ved mindre optimale forhold 
bør regnes med en lavere markspiring


