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Żyto HORYZO 

• wysoki potencjał plonowania w różnych 
warunkach glebowo-klimatycznych 

• ziarno bardzo dobrze wyrównane, o 
wysokiej MTZ i wysokiej zawartości 
białka 

• rośliny średniej wysokości o długim, 
eliptycznie wydłużonym kłosie 

• dobra odporność na choroby podstawy 
źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę 
brunatną i rdzę źdźbłową 

• odmiana tolerancyjna na zakwaszenie 
gleby 

• bardzo dobra zdolność regeneracyjna po 
wystąpieniu pleśni śniegowej  

 

Ważniejsze cechy rolniczo-użytkowe 

termin kłoszenia   średniowczesny 

termin dojrzewania   średniowczesny 

długość źdźbła 145 średnia 

odporność na wyleganie 6 wysoka 

odporność na porastanie 
 

wysoka 

masa 1000 ziaren 35-36 g wysoka 

Odporność na choroby w skali 9° 

mączniak prawdziwy 7,7 dobra 

rdza brunatna 6,6 średnia 

rynchosporioza 7,2 dobra 

choroby podstawy źdźbła 6,1 dobra 

septorioza liści 6,8 średnia 

fuzarioza kłosa 8,0 dobra 

rdza źdźbłowa 7,5 dobra 

pleśń śniegowa 8,5 bardzo dobra 

sporysz (szt./kg) 4-5 dobra 
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Żyto Dańkowskie Amber - zdrowe i stoi! 

Odmiana populacyjna żyta ozimego. Bardzo wysoki poziom plonowania na terenie 
całej  Polski. Rośliny o tradycyjnej długości słomy i o dobrej odporności na wyleganie. 
Dańkowskie Amber charakteryzuje dobra odporność na choroby, szczególnie na mącznika 
oraz choroby podstawy źdźbła. Jest odmianą wczesną, sprawdza się na glebach ubogich w 
wodę. Ziarno dobrej jakości i o dużej wydajności mąki, co sprawia, że jest przydatne na cele 
młynarsko-piekarskie. Ponadto charakteryzuje je podwyższona zawartość białka. Odmianę 
wyróżnia również najwyższa zawartość cukrów (68,3%), co czyni ją także przydatną do 
produkcji spirytusu. Zalecana norma wysiewu w warunkach optymalnych wynosi 280-320 
ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 90-110 kg/ha). Przy terminie opóźnionym zaleca się normę 
wysiewu zwiększyć o 10%. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii 
uprawy, wysiew należy zmniejszyć o 10%. 
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Żyto HORYZO 

wysoki potencjał plonowania w różnych warunkach glebowo-klimatycznych ziarno, bardzo 
dobrze wyrównane, o wysokiej MTZ i wysokiej zawartości białka , rośliny średniej 
wysokości o długim, eliptycznie wydłużonym kłosie, dobra odporność na choroby podstawy 
źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i rdzę źdźbłową, odmiana tolerancyjna na 
zakwaszenie gleby, bardzo dobra zdolność regeneracyjna po wystąpieniu pleśni śniegowej  

 
 

 

 

 


