
n   Nowość wśród odmian Hyvido™ wyróżniająca się zimotrwałością.
n   Dobra zdrowotność.
n   Duża liczba ziaren w kłosie.

WYSOKA STABILNOŚĆ PLONOWANIA

n   Nowy standard plonowania wśród odmian mieszańcowych Hyvido™.
n   Masa 1000 ziaren oraz masa hektolitra duża.
n   Odporność na choroby duża, zimotrwałość oraz zdolności 

regeneracyjne po zimie dobre.

ODMIANA MIESZAŃCOWA JĘCZMIENIA OZIEMGO 
HYVIDO™ TRZECIEJ GENERACJI

NOWOŚĆ

Jęczmień  
ozimy Hyvido™

Więcej paszy  
i białka z 1 ha

Sprawdź na 
www.akademiajeczmienia.pl

11 jednostek 
siewnych (j.s.)  
odmian mieszańcowych  
jęczmienia ozimego Hyvido™  

w cenie 10 j.s.*

Oferta dla  
producentów rolnych
UWAGA!!! Teraz kupujesz 

*Oferta dostępna w punktach handlowych oferujących  
odmiany mieszańcowe jęczmienia ozimego Hyvido™



5 ZŁOTYCH ZASAD UPRAWY JĘCZMIENIA HYBRYDOWEGO

Prawidłowy 
termin oraz norma 

wysiewu

Zwalczanie szkodników 
jesienią oraz wiosną

Nawożenie azotowe 
zgodne z zaleceniami 

Syngenta – szczególnie 
wiosenne!

Utrzymanie wysokiego 
plonu – aplikacja 

regulatora wzrostu 
Moddus®

Ochrona roślin – czyste 
pole i zdrowy łan dzięki 
preparatom Syngenta

Sprawdź na 
www.akademiajeczmienia.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.  
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje 
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia  
i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

 **roślin docelowych/m2

Wyższe normy wysiewu stosować  
w Polsce Wschodniej, gdzie siewy  
powinny być zakończone 30 września.  
Materiał siewny Hyvido™ sprzedawany  
jest w jednostkach siewnych:  
1 jednostka, to 900 tysięcy ziaren.

NORMY WYSIEWU MERCURIOO SY BARACOODA

Termin siewu Bardzo szeroki zakres terminu siewu  
– od 10 września do 5 października

Gęstość siewu Uwzględnić zdolność kiełkowania  
i jakość uprawy przedsiewnej!

Siew wczesny (10-15 września) 130-180** 160-190**
Siew optymalny (16-25 września) 180-220** 190-240**
Siew późny (26 wrz.-5 paźdz.) 220-300** 240-310**

Firma Syngenta wypracowała kompleksową technologię uprawy odmian mieszańcowych jęczmienia 
ozimego Hyvido™, bazując na wieloletnich badaniach interakcji pomiędzy szczególnymi właściwościami 
odmian mieszańcowych Hyvido™, a czynnikami uprawowymi, takimi jak nawożenie i zabiegi ochrony 
roślin. Dzięki temu w łatwy sposób możemy wdrożyć na swoich polach kompletną technologię uprawy 
jęczmienia ozimego Hyvido™ i cieszyć się wysokimi plonami jęczmienia. 

MERCURIOO SY BARACOODA

CHARAKTERYSTYKA TYP O GĘSTYM ŁANIE TYP JEDNOKŁOSOWY  

WZROST

Termin kłoszenia 4 (średnio-wczesny) 5 (średni)
Wczesność 5 (średnia) 5 (średnia)
Wysokość roślin 6 (średnie-wysokie) 7 (wysokie)

Wymagania glebowe odmiana o szerokiej zdolności adap- 
tacyjnej do różnych rodzajów gleb 4 (niewielkie-średnie)

SKŁONNOŚĆ  
DO

Łamliwość źdźbeł 6 (średnia-wysoka) 5 (średnia)
Łamliwość kłosów 6 (średnia-wysoka) 5 (średnia)

PODATNOŚĆ  
NA

Mączniak prawdziwy 3 (niewielka) 3 (niewielka)
Plamistość siatkowa 6 (średnia-wysoka) 5 (średnia)
Rynchosporioza 4 (niewielka-średnia) 4 (niewielka-średnia)
Rdza karłowa 5 (średnia) 6 (średnia-wysoka)
Wirus żółtej mozaiki jęczmienia posiada gen odporności na typ 1 posiada gen odporności na typ 1

PLON

Gęstość łanu 4 (średnia-wysoka) 5 (średnia)
Liczba ziaren/kłos 9 (bardzo wysoka) 5 (średnia)
Masa 1000 ziaren 4 (niska) 7 (wysoka)
Plon ziarna na poziomach 
intensywności 1/2 8;9 (wysoki; bardzo wysoki) 8;9 (wysoki; bardzo wysoki)

JAKOŚĆ Masa hektolitra 5 (średnia) 6 (średnia-wysoka)
źródło: Bundessortenamt doświadczenia oficjalne 2013, 2014, 2015 doświadczenia oficjalne 2016, 2017, 2018


