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na słabych
glebach!

ŻYTO OZIME

DANKO – lider na rynku
żyta w Polsce!

na mąkę
i paszę!

Bartosz Pochylski
tel. 601 400 864

Przedstawiciele regionalni

JESIEŃ
2015
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e-mail: bartosz.pochylski@danko.pl
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w ilości
odmian!

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

Dystrybutor

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
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w powierzchni
uprawy!

Plony, zdrowie i postura to zalety żyta TURa!
Odmiana wyhodowana wspólnie
z HR Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR.
ŻYTO OZIME – HYBRYDOWE

NOWOŚĆ

Nadzwyczajna

zimotrwałość

(mocny na mróz i pleśń śniegową).


Idealny

Plon żyta hybrydowego TUR w 2014 roku
(w % wzorca i t/ha)

a1 - 124% (9,7 t/ha) a1 - 117% (7,8 t/ha)
a2 - 120% (10,6 t/ha) a2 - 121% (9,8 t/ha)

a1 - 114% (8,5 t/ha)
a2 - 115% (10,3 t/ha)

na gleby słabe.


Rewelacyjny

i stabilny plon
na terenie całej Polski!
Żyto Tur to najnowsza odmiana mieszańcowa

charakteryzująca się bardzo wysoką
zdrowotnością.


Świetnie sprawdza się w monokulturze
a1 - 121% (8,3 t/ha)
a2 - 121% (9,8 t/ha)

zbożowej.

Nadzwyczajna zdrowotność
wśród żyt hybrydowych

a1 - 119% (7,5 t/ha)
a2 - 126% (10,1 t/ha)

a1 - 137% (6,5 t/ha)
a2 - 123% (7,3 t/ha)
a1 – technologia średnio intensywna
a2 – technologia intensywna
Źródło: COBORU

Choroby podstawy źdźbła

8,5

Mączniak prawdziwy

8,1

Rynchosporioza


Silny system korzeniowy.

Ciężkie ziarno, o bardzo dobrych

Septorioza liści


Zalecana norma wysiewu:

Rdza brunatna

właściwościach piekarniczych.

termin optymalny: 2 j.s./ha;
termin opóźniony (po 1 października):
2,2 j.s./ha. Nie zaleca się zwiększania
gęstości na glebach słabszych.
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Rdza źdźbłowa
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* w skali 9 stopniowej. Źródło COBORU, DANKO

UWAGA !!!

Odmiana mieszańcowa

Zabronione prawem jest:

Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze:
Termin kłoszenia

średnio wczesny

Termin dojrzewania

średnio wczesny

Długość źdźbła

tradycyjna

MTZ

wysoka

Odporność na wyleganie średnia
Zimotrwałość
Agencja Nasienna Sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Jana Dekana 6 e
tel. 65 529 31 62, fax 65 520 30 62
NIP: 6972114964, REGON: 411532919
KRS: 0000180897

Prawna ochrona odmian populacyjnych

• 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.

bardzo dobra

* w skali 9 stopniowej
• 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.
• 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.).

Dankowskie

Opal

NOWOŚĆ

Wysoki plon, doskonała krzewistość!

Dańkowskie
w jednostkach
siewnych

Odmiana populacyjna o wysokim i stabilnym plonie.

Rośliny średniej długości i dobrej odporności na wyleganie.

Dobra odporność na choroby oraz dobra odporność

na porastanie ziarna w kłosie.
Ziarno o bardzo dobrej wartości przemiałowej i wypiekowej.

Bardzo dobre właściwości adaptacyjne do różnych warunków

klimatycznych i glebowych (poza Polską uprawiana również
w Austrii).
Zalecana do uprawy na glebach słabszych, choć z uwagi

na dużą sztywność słomy można z powodzeniem
uprawiać ją na glebach mocniejszych.
Odmiana wczesna o rewelacyjnej krzewistości.

Zalecana norma wysiewu w warunkach optymalnych to:

2,0 jednostki siewne/ha – 260 ziaren/m² (ca. 80-90 kg/ha).

Dańkowskie

Rubin

w jednostkach
siewnych

Odmiana populacyjna o wysokim i stabilnym plonowaniu

w Polsce, Niemczech, Austrii oraz Szwecji.
Wczesna, przydatna do uprawy w różnych warunkach

klimatyczno-glebowych.
Szczególne przydatna na gleby słabe.

Odmiana o skróconym źdźble i dobrej odporności

na wyleganie, co sprawia, że może być uprawiana
w intensywniejszej technologii.
Posiada piękne, grube ziarno.

Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na choroby

oraz niską podatnością na sporysz.
Nadzwyczajna krzewistość, zalecana niska norma wysiewu

nasion. W warunkach optymalnych to: 2,0 jednostki
siewne/ha – 260 ziaren/m² (ca. 80-90 kg/ha).

Pierwsza

Agat

Zdrowe i stoi!
Odmiana populacyjna

do wszechstronnego wykorzystania.
Dobra odporność na wyleganie.

Bardzo dobre parametry wypiekowe

(ciasto łatwo się zakwasza i wyrasta).
Wysoka odporność na choroby:

szczególnie na choroby podstawy źdźbła,
mączniaka, rdzę źdźbłową, rynchosporiozę.
Możliwość uprawy w monokulturze.

Odmiana wczesna, sprawdzona

w rejonach suszy.
Predysponowana do produkcji bioenergii

(etanol i biogaz) zawartość cukrów aż
68,3% s.m.
Zalecana norma wysiewu w warunkach

optymalnych to: 280-320 ziaren/m2
(ca. 90-110 kg/ha).

NOWOŚĆ

Na gleby słabe i nie tylko!

Dańkowskie

Amber

NOWOŚĆ

odmiana żyta populacyjnego
dostępna w jednostkach siewnych!

w jednostkach
siewnych

Nowa, populacyjna forma żyta o skróconym źdźble

przeznaczona do uprawy na ziarno.
Posiada wysoką odporność na choroby podstawy

źdźbła, mączniaka prawdziwego i rdzę źdźbłową.
Sprawdza się na bardzo słabych glebach oraz

w uprawie w monokulturze zbożowej.
Ziarno jest dobrze wyrównane, o bardzo dobrej jakości

młynarsko-piekarskiej.
Rewelacyjnie się krzewi, doskonale znosi rozrzedzony

siew – 2 jednostki siewne (ca. 80-90 kg/ha).

Dańkowskie

Diament

Żyto

Dańkowskie Diament
– diament wśród zbóż!

Charakteryzuje się jedną z najwyższych

plenności spośród zarejestrowanych w
Polsce odmian populacyjnych.
Odmiana o dobrej odporności na choroby.

Rośliny średniej wysokości, o dobrej

odporności na wyleganie.
W warunkach intensywnej uprawy zalecane

jest skracanie źdźbła oraz ochrona
przeciwko rdzy brunatnej.
Bardzo dobra jakość ziarna, idealnie nadaje

się na cele młynarsko-piekarskie.
Dobra odporność na porastanie ziarna

w kłosie.
W latach o niekorzystnych warunkach

pogodowych w czasie zbioru długo
utrzymuje dobrą jakość.
Zalecana norma wysiewu przy optymalnym

terminie siewu wynosi 280 – 320 ziaren
kiełkujących na 1m2 (ca. 90 – 110 kg/ha).

Korzyści ze siewu żyta Dańkowskie
Rubin, Dankowskie Opal i Dańkowskie
Agat, w jednostkach siewnych:
Z uwagi na nadzwyczajną krzewistość,

zbliżoną do odmian mieszańcowych
zyskujesz dużą oszczędność na ilości
i kosztach wysiewu.
Precyzyjny siew dzięki oferowaniu nasion

o wysokich parametrach jakości siewnej.
Łatwe i szybkie wschody.


