
Informacja o odmianach i materiale siewnym:
•  na stronach www.danko.pl (giełda nasion) 
•  w materiałach informacyjnych 
•  u przedstawicieli regionalnych
• u dystrybutora

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan

Dystrybutor

JĘCZMIEŃ 
OZIMY

JESIEŃ  
2015

QuadrigaQuadriga

ZenekZenek

HolmesHolmes

GloriaGloria

Pr
ze

ds
ta

w
ic

ie
le

 re
gi

on
al

ni

Grzegorz Magdziak
tel. 669 767 757
e-mail: grzegorz.magdziak@danko.pl

dr Adam Gleń
tel. 601 542 324
e-mail: adam.glen@danko.pl

Bartosz Pochylski
tel. 601 400 864
e-mail: bartosz.pochylski@danko.pl



�Paszowa�odmiana�jęczmienia�o�rekordowym� 
i�stabilnym�plonowaniu�w�Polsce�oraz� 
w�Niemczech.�
	 ��Odmiana wielorzędowa.
	 ��Szczególnie przydatna do intensywnej technologii 

uprawy.
	 ��Posiada grube dorodne ziarno o bardzo dobrym 

wyrównaniu.
	 ��Charakteryzuje�się�dobrą�zimotrwałością,� 
co�minimalizuje�ryzyko�wymarzania.

	 ��Odmiana średnio późna.
	 ��Z uwagi na podwyższoną odporność na 

zakwaszenie gleby toleruje gorsze stanowiska.
	 ��Bardzo dobrze się krzewi. Zalecana norma 

wysiewu wynosi 250-300 ziaren kiełkujących na  
1 m2 (ca. 125-150 kg/ha). W przypadku wczesnych 
siewów i intensywnej technologii uprawy normę 
należy zmniejszyć o 10%. W przypadku  
opóźnionych siewów normę wysiewu należy 
zwiększyć o 10%.

�Plenna�odmiana�jęczmienia�ozimego�o�dużej� 
wczesności�i�zimotrwałości.
	 ��Rośliny średniej wysokości o dobrej odporności  

na wyleganie.
	 ���Posiada�zwiększoną�tolerancję�na�zakwaszenie�
gleby,�co�daje�możliwość�uprawy�na�glebach�
słabszych.

	 ��Wykazuje dobrą odporność na choroby.
	 ��Ziarno�grube,�dobrze�wyrównane,�z�małą�ilością�
pośladu.

	 ���Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym 
terminie siewu wynosi 270-320 kiełkujący ziaren  
na m2 (ca 140-160 kg/ha). W przypadku wczesnych 
siewów i intensywnej technologii uprawy normę 
wysiewu należy zmniejszyć o 10%.  
W siewach opóźnionych normę wysiewu należy 
zwiększyć o 10%.

Prawna ochrona odmian
•   Odmiany roślin rolniczych naszej Firmy objęte są ochroną wyłącznego prawa. Oznacza 

to, że aby je rozmnażać, oferować i sprzedawać na cele siewne konieczne jest uzyskanie 
od nas pisemnej licencji w formie umowy. 

•  Dzięki funduszom uzyskanym z wnoszonych przez rolników i przedsiębiorców opłat 
licencyjnych możliwa jest praca nad tworzeniem nowych odmian i hodowla zachowująca 
odmian już istniejących.

•  Stosowanie zakupionego kwalifikowanego materiału siewnego jest najtańszym 
sposobem zwiększania i poprawy jakości produkcji rolniczej. Siew takich nasion nie 
wymaga uiszczania przez Rolnika opłaty dla Hodowcy.

Odporność na choroby*:  
Mączniak prawdziwy 7,7 dobra
Rdza jęczmienia 7,4 dobra
Rynchosporioza 7,8 wysoka
Plamistość siatkowa 7,1 dobra
Ciemnobrunatna plamistość 7,0 dobra

Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze: 
Termin kłoszenia wczesny
Termin dojrzewania wczesny
Długość źdźbła średnie
MTZ wysoka
Zawartość białka 5* dobra
Odporność na wyleganie 7,3* dobra
Zimotrwałość 5,5* wysoka

* w skali 9 stopniowej
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	Quadriga od wysokich plonów  
się nie miga!

Plon, zimotrwałość, wczesność!

Plon jęczmienia Quadriga na tle wzorca 
(w % wzorca i t/ha)

a1 – 108% (8,5 t/ha)
a2 – 109% (9,8 t/ha)

a1 – 103% (7,8 t/ha)
a2 – 103% (9,1 t/ha)

a1 – 108% (8,0 t/ha)
a2 – 105% (9,9 t/ha)

a1 – 98% (6,9 t/ha)
a2 – 100% (8,0 t/ha)

a1 – 94% (6,9 t/ha)
a2 – 101% (8,5 t/ha)

a1 – 93% (6,5 t/ha)
a2 – 103% (8,9 t/ha)

a1 – technologia średnio intensywna
a2 – technologia intensywna
Źródło: COBORU, (dane za 2013-2014)



�Paszowa�odmiana�dwurzędowego�jęczmienia�
ozimego�o�wysokim�potencjale�plonowania.
	 ��	Odmiana�uniwersalna,�przydatna�do�uprawy��na�glebach�
dobrych�jak�i�na�gorszych�stanowiskach.

	 ���Wczesny termin kłoszenia i dojrzewania. 
	 ���Rośliny średniej wysokości  o bardzo dobrej odporności 

na wyleganie. (Bezpieczeństwo uprawy przy zwiększonych 
dawkach nawożenia azotowego !).

	 ���Ziarno�grube,��bardzo�dobrze�wyrównane�i�o�dużej�gęstości.
	 ��Posiada również dużą zawartość białka, co czyni go idealnym 

w żywieniu zwierząt.
	 ��Odmiana o dobrej zimotrwałości a także dobrej zdrowotności.
	 ���Posiada znakomitą zdolność krzewienia.
	 ��Odmiana o dobrej zimotrwałości a także dobrej zdrowotności.
	 ���Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu 

około 250-300 kiełkujących nasion na m2, (ca 120-140 kg/ha). 
W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii 
uprawy normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku  
opóźnionych siewów normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.

Wielorzędowa�odmiana�jęczmienia�ozimego�
przeznaczona�do�wykorzystanie�na�cele�paszowe.
	 ���Bardzo�dobra�plenność�na�terenie�całego�kraju.�
	 ���Najwyżej�plonująca�odmiana�jęczmienia�ozimego� 
w�2014�roku.�

	 ��Odmiana�bardzo�wczesna,�co�jest�szczególnie�ważne� 
w�latach�suchych.�Może�być�z�powodzeniem�uprawiana� 
na�słabszych�stanowiskach.

	 ���Rośliny o średnio krótkim źdźble i dobrej odporności  
na wyleganie.

	 ���HOLMES�posiada�grube,�dobrze�wyrównane�ziarno� 
o�wysokiej�MTZ�i�niewielkim�udziale�pośladu.

	 ���Dobra zimotrwałość.
	 ��Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu 

około 270-320 kiełkujących nasion na m2, (ca 140-160 
kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej 
technologii uprawy normę należy zmniejszyć o 10%.  
W przypadku opóźnionych siewów normę wysiewu  
należy zwiększyć o 10%.

Odporność na choroby*:  
Pleśn śniegowa 8,0 wysoka
Mączniak prawdziwy 6,7 średnia
Rdza jęczmienia 6,8 średnia
Rynchosporioza 8,0 wysoka
Plamistość siatkowa 7,0 dobra
Czarna plamistość 6,0 średnia

Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze: 
Termin kłoszenia wczesny
Termin dojrzewania wczesny
Długość źdźbła średnie
MTZ wysoka
Zawartość białka 6* wysoka
Odporność na wyleganie 7,8* b.dobra
Zimotrwałość 5* dobra

* w skali 9 stopniowej
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	Quadriga od wysokich plonów  
się nie miga!

Wysoki plon grubego ziarna!

Wczesna, przydatna  
na słabsze stanowiska!

Plon, zimotrwałość, wczesność!

Plon jęczmienia Holmes na tle wzorca 
(w % wzorca i t/ha)

a1 – 101% (7,6 t/ha)
a2 – 102% (8,6 t/ha)

a1 – 102% (6,9 t/ha)
a2 – 107% (7,6 t/ha)

a1 – 102% (8,5 t/ha)
a2 – 102% (9,8 t/ha)

a1 – 99% (8,5 t/ha)
a2 – 96% (10,0 t/ha)

a1 – 105% (8,4 t/ha)
a2 – 103% (10,4 t/ha)

a1 – 108% (5,1 t/ha)
a2 – 100% (7,0 t/ha)

a1 – technologia średnio intensywna
a2 – technologia intensywna
Źródło: COBORU, (dane za 2014)

•  Rolnik korzystający z odstępstwa rolnego (siew nasion z własnego zbioru)  
jest zobowiązany do uiszczenia opłaty na rzecz Hodowcy, który jest właścicielem 
odmiany.  

Z opłaty tej zwolnieni są rolnicy, którzy posiadają grunty rolne o powierzchni do 10 ha  
dla odmian ziemniaków i do 25 ha dla pozostałych gatunków podlegających  
odstępstwu rolnemu. Szczegóły: Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin  
( Dz. U. Nr 137 z 2003 r., z późn. zm.). 




