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DABEST 2020 ozime siewne pozostałe DANKO – worki 50kg 

Jęczmień Quadriga – od wysokich plonów się nie miga !Odmiana wielorzędowa. Charakteryzuje 
się rekordowym poziomem plonowania. Bardzo wysokie plony odnotowano w Polsce oraz 
Niemczech. 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 oraz 
intensywnej technologii uprawy normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku opóźnionych 
siewów normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Jęczmień Concordia dwurzędowy, paszowy. Osiąga wysoki plon ziarna zarówno na uprawach o 
intensywnym, jak i średnio intensywnym poziomie technologii uprawy. 
Jest to roślina o wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania. Concordia to odmiana odznaczająca 
się również wysoką odpornością na mrozy, jak i dobrym profilu zdrowotności. Wysoka zawartość 
białka sprawia, że jest to odmiana szczególnie nadająca się do żywienia trzody chlewnej.  
Dodatkowo jest to jęczmień, który może być uprawiany na stanowiskach o średniej i dobrej jakości, 
przy czym posiada bardzo dobre zdolności krzewienia. Ogólnie zalecana norma wysiewu odmiany 
Concordia to 250-300 ziaren na 1 m2, co daje 120-140 kg/ha. W przypadku opóźnionego terminu 
wysiewu zaleca się zwiększyć normę wysiewu o 10%, natomiast przy wczesnym terminie wysiewu 
i przy zastosowaniu intensywnej technologii uprawy wskazane jest zmniejszenie normy wysiewu o 
10%. Zalety: Wyjątkowo wysoki plon w średnio intensywnej i intensywnej technologii uprawy; 
Wysoka zawartość białka; Bardzo dobra zimotrwałość; Odmiana krótko-słoma z wysoką 
odpornością na wyleganie; Bardzo grube ziarno, z niewielkim udziałem pośladu;  Dobry profil 
zdrowotności, wysoka odporność na choroby. 

PSZENŻYTO MELOMAN ·  Lider plonowania w 2014 i 2015 roku!  ·  Bardzo dobra 

mrozoodporność  (5,5)  ·   Bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.  ·  Niskie wymagania 

glebowe.  ·  Wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie (6)!  ·  Wysoka odporność na 

choroby grzybowe.  ·  Ziarno duże i bardzo dobrze wyrównane. 

PSZENŻYTO AVOKADO -  Król słabych gleb! Nowa odmiana pszenżyta hodowli DANKO o 
tradycyjnej długości słomy. Szczególnie zalecana jest do uprawy na glebach słabych i bardzo 
słabych. Nr 1 na słabe gleby! Wysoko i stabilnie plonuje na terenie całego kraju. Posiada bardzo 
dobrą odporność na większość chorób pszenżyta, w szczególności na rdzę brunatną, fuzariozę 
kłosa i septoriozę plew. Ziarno posiada wysoką liczbę opadania co sprawia że Avakado 
charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na porastanie ziarna w kłosie (poziom odmiany 
Fredro). Charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością – 5,5 w skali 90 Ziarno ma wysoką MTZ, 
dobre wyrównanie i niewielki udział pośladu. Avokado należy do odmian o średniej wczesności i o 
bardzo dobrej zdolności krzewienia. Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie to 300-
350 kiełkujących ziaren na 1 m2, tj. 150-175 kg/ha. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej 
technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę 
wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

PSZENŻYTO OCTAVIO - odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra, przyrost plonu na wysokim 

poziomie agrotechniki poniżej średniej. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Zimotrwałość 
dość duża. Odporność na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą, rynchosporiozę i 

fuzariozę kłosów dość duża; na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę liści i 

septoriozę plew średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na 

porastanie w kłosie dość duża. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 

ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Liczba 

opadania duża. Zawartość białka mała. 
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Pszenżyto PANTEON Odmiana o tradycyjnej długości słomy, Wysokie plonowanie, Bardzo dobra 
mrozoodporność - 5,5; Odporny na suszę; Wysoka zawartość białka- bardzo dobre ziarno na 
paszę; Bardzo dobre plonowanie w całym kraju; Odmiana wczesna o podwyższonej tolerancji na 
suszę; Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby; Najwyższa waga hektolitra; Zalecana obsada 
roślin: 300-350 szt./m2  

Pszenżyto TRAPERO - Rekordowy i stabilny plon ziarna na terenie całej Polski. Jest odmianą o 
tradycyjnej długości słomy i dobrej sztywności. Posiada wysoką zawartość białka o bardzo dobrym 
składzie aminokwasowym (gwarantuje bardzo dobrą strawność), co sprawia, że jest bardzo 
dobrym komponentem w żywieniu trzody chlewnej i drobiu. Dobra zimotrwałość, dająca duże 
bezpieczeństwo uprawy. Charakteryzuje się bardzo dobrą zdrowotnością (pleśń śniegowa, choroby 
podstawy źdźbła, rdza brunatna, fuzarioza kłosów, rynchosporioza). Dobrze się krzewi. Zalecana 
norma wysiewu wynosi 320-360 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 140-170 kg/ha). W przypadku 
wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy normę wysiewu należy zmniejszyć o 10%. W 
przypadku opóźnionych siewów normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Żyto Rostockie. Odmiana populacyjna. Odporność na rdzę brunatną – duża do bardzo dużej, na 

mączniaka i rdzę źdźbłową – dość duża, na septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy 

źdźbła – średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i 

dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn przeciętna, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie 

zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość duża, liczba opadania średnia. 

Zawartość białka dość duża. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość mała, końcowa 

temperatura kleikowania niska. Plenność słaba do bardzo słabej. 

Pszenica WILEJKA - odmiana oścista, jakościowa, grupa A; odmiana o najwyższej zimotrwałości 
– 7,5º w skali 9º; wysoki potencjał plonowania; dobra odporność na choroby grzybowe; tolerancja 
na zakwaszenie gleby wysoka; rośliny średnie o dobrej odporności na wyleganie; ziarno bardzo 
ciężkie (wysoka waga hektolitra); odporność na porastanie w kłosie dobra; termin kłoszenia i 
dojrzewania średni; zawartość białka i liczba opadania wysoka; tolerancyjna na opóźniony siew; 
odmiana o niskich wymaganiach glebowych. 

-----------------------------------------   GRANUM, worki 25kg    ----------------------------------------- 

Jęczmień ZENEK - Plon, zimotrwałość, wczesność!  Nowa, 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, szczególnie na mączniaka prawdziwego, 
rynchosporiozę i rdzę jęczmienia. Ziarno grube, dobrze wyrównane, z małą ilością pośladu, o 
wysokiej zawartości białka. Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 270-
320 kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca. 140-160 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów oraz 
intensywnej technologii wysiewu normę należy zmniejszyć o 10%. W siewach opóźnionych normę 
wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Jęczmień GLORIA -  Wysoki plon grubego ziarna!  Paszowa odmiana dwurzędowego jęczmienia 
ozimego. Charakteryzuje się wysokim potencjałem 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, co 
daje bezpieczeństwo uprawy przy zwiększonych dawkach nawożenia azotowego. Ziarno Glorii jest 
grube, bardzo dobrze wyrównane i o dużej gęstości. Posiada również dużą zawartość białka, co 
czyni ją idealną w żywieniu zwierząt. Odmiana o dobrej zimotrwałości (5 w skali 90), a także dobrej 
zdrowotności. Szczególnie odporna jest na pleśń śniegową, plamistość siatkową i rynchosporiozę. 
Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 250-300 ziaren kiełkujących na 
1 m2 (ca. 120-140 kg/ha). 
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Żyto populacyjne HORYZO  rok rejestracji 2011 – SMOLICE; 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  

Żyto Dankowskie 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%. 

Pszenżyto ROTONDO -  Nagrodzone Złotym Medalem MTP Polagra – Premiery 2016! Rekordowy 

plon. Grube  ziarno!  Rewelacyjna krzewistość!  Krótkosłoma odmiana pszenżyta o dobrej 
sztywności. Charakteryzuje się rekordowym i stabilnym poziomem plonowania na terenie całej 
Polski.  Bardzo dobra mrozoodporność pozwala na uprawę na terenie całego kraju. Posiada 
piękne, grube ziarno w typie pszennym o wysokiej zawartości białka. Rotondo jest odmianą średnio 
wczesną. Posiada dobrą zdrowotność. Jednak w przypadku intensywnej technologii uprawy, 
zaleca się zastosowanie dwóch zabiegów ochrony fungicydowej. Charakterystyczną cechą jest 
nadzwyczajna krzewistość, co sprawia, że zalecane jest stosowanie niskich norm wysiewu, co 
znacznie obniża koszty zakupu nasion kwalifikowanych. Zalecana norma wysiewu przy 
optymalnym terminie wysiewu wynosi 250-300 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 130-150 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%. 

PSZENŻYTO  GRANADO - Najpopularniejsze pszenżyto w Europie!  Odmiana półkarłowa. Wyróżnia się 
bardzo wysokim potencjałem plonowania w różnych warunkach glebowo – klimatycznych. Jest jedna z 
najkrótszych odmian wśród pszenżyt zarejestrowanych w Polsce. Posiada bardzo dobrą odporność na 
wyleganie. Charakteryzuje się średnio wczesnym terminem dojrzewania oraz dobrą odpornością na 
większość chorób, uwaga jednak na rdzę żółtą! Jest to odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości. Według 
badań polskich i niemieckich Grenado charakteryzuje się dużą przydatnością dla przemysłu spirytusowego 
(wysoki uzysk spirytusu). Atutem tej odmiany jest duża odporność na zakwaszenie gleby, co sprawia, że 
Grenado może być uprawiane również na glebach słabych. Pszenżyto to odznacza się dobrą zdolnością 
krzewienia. Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 320 -350 ziaren kiełkujących 
na 1 m2 (ca. 130-150 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę 
należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Pszenżyto PRELUDIO - Wstęp do wymarzonego plonu! Odmiana półkarłowa o bardzo dobrej 
plenności. Bardzo dobra odporność na wyleganie i większość chorób. Nadzwyczajna zimotrwałość 
(6,5 w skali 90).  Nr 1 w zimotrwałości w Polsce! Średnio wczesny termin dojrzewania. Nasiona są 
duże i dobrze wypełnione. Posiada doskonałe właściwości adaptacyjne do różnych warunków 
klimatyczno-glebowych. Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 340-380 
ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 150-180 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów oraz intensywnej 
technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę 
wysiewu należy zwiększyć o 10%. 
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podstawy źdźbła, rdza brunatna, fuzarioza kłosów, rynchosporioza). Dobrze się krzewi. Zalecana 
norma wysiewu wynosi 320-360 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 140-170 kg/ha). W przypadku 
wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy normę wysiewu należy zmniejszyć o 10%. W 
przypadku opóźnionych siewów normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Żyto Rostockie. Odmiana populacyjna. Odporność na rdzę brunatną – duża do bardzo dużej, na 

mączniaka i rdzę źdźbłową – dość duża, na septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy 

źdźbła – średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i 

dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn przeciętna, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie 

zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość duża, liczba opadania średnia. 

Zawartość białka dość duża. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość mała, końcowa 

temperatura kleikowania niska. Plenność słaba do bardzo słabej. 

Pszenica WILEJKA - odmiana oścista, jakościowa, grupa A; odmiana o najwyższej zimotrwałości 
– 7,5º w skali 9º; wysoki potencjał plonowania; dobra odporność na choroby grzybowe; tolerancja 
na zakwaszenie gleby wysoka; rośliny średnie o dobrej odporności na wyleganie; ziarno bardzo 
ciężkie (wysoka waga hektolitra); odporność na porastanie w kłosie dobra; termin kłoszenia i 
dojrzewania średni; zawartość białka i liczba opadania wysoka; tolerancyjna na opóźniony siew; 
odmiana o niskich wymaganiach glebowych. 

-----------------------------------------   GRANUM, worki 25kg    ----------------------------------------- 

Jęczmień ZENEK - Plon, zimotrwałość, wczesność!  Nowa, 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, szczególnie na mączniaka prawdziwego, 
rynchosporiozę i rdzę jęczmienia. Ziarno grube, dobrze wyrównane, z małą ilością pośladu, o 
wysokiej zawartości białka. Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 270-
320 kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca. 140-160 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów oraz 
intensywnej technologii wysiewu normę należy zmniejszyć o 10%. W siewach opóźnionych normę 
wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Jęczmień GLORIA -  Wysoki plon grubego ziarna!  Paszowa odmiana dwurzędowego jęczmienia 
ozimego. Charakteryzuje się wysokim potencjałem 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, co 
daje bezpieczeństwo uprawy przy zwiększonych dawkach nawożenia azotowego. Ziarno Glorii jest 
grube, bardzo dobrze wyrównane i o dużej gęstości. Posiada również dużą zawartość białka, co 
czyni ją idealną w żywieniu zwierząt. Odmiana o dobrej zimotrwałości (5 w skali 90), a także dobrej 
zdrowotności. Szczególnie odporna jest na pleśń śniegową, plamistość siatkową i rynchosporiozę. 
Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 250-300 ziaren kiełkujących na 
1 m2 (ca. 120-140 kg/ha). 
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Żyto populacyjne HORYZO  rok rejestracji 2011 – SMOLICE; 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  

Żyto Dankowskie 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%. 

Pszenżyto ROTONDO -  Nagrodzone Złotym Medalem MTP Polagra – Premiery 2016! Rekordowy 

plon. Grube  ziarno!  Rewelacyjna krzewistość!  Krótkosłoma odmiana pszenżyta o dobrej 
sztywności. Charakteryzuje się rekordowym i stabilnym poziomem plonowania na terenie całej 
Polski.  Bardzo dobra mrozoodporność pozwala na uprawę na terenie całego kraju. Posiada 
piękne, grube ziarno w typie pszennym o wysokiej zawartości białka. Rotondo jest odmianą średnio 
wczesną. Posiada dobrą zdrowotność. Jednak w przypadku intensywnej technologii uprawy, 
zaleca się zastosowanie dwóch zabiegów ochrony fungicydowej. Charakterystyczną cechą jest 
nadzwyczajna krzewistość, co sprawia, że zalecane jest stosowanie niskich norm wysiewu, co 
znacznie obniża koszty zakupu nasion kwalifikowanych. Zalecana norma wysiewu przy 
optymalnym terminie wysiewu wynosi 250-300 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 130-150 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%. 

PSZENŻYTO  GRANADO - Najpopularniejsze pszenżyto w Europie!  Odmiana półkarłowa. Wyróżnia się 
bardzo wysokim potencjałem plonowania w różnych warunkach glebowo – klimatycznych. Jest jedna z 
najkrótszych odmian wśród pszenżyt zarejestrowanych w Polsce. Posiada bardzo dobrą odporność na 
wyleganie. Charakteryzuje się średnio wczesnym terminem dojrzewania oraz dobrą odpornością na 
większość chorób, uwaga jednak na rdzę żółtą! Jest to odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości. Według 
badań polskich i niemieckich Grenado charakteryzuje się dużą przydatnością dla przemysłu spirytusowego 
(wysoki uzysk spirytusu). Atutem tej odmiany jest duża odporność na zakwaszenie gleby, co sprawia, że 
Grenado może być uprawiane również na glebach słabych. Pszenżyto to odznacza się dobrą zdolnością 
krzewienia. Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 320 -350 ziaren kiełkujących 
na 1 m2 (ca. 130-150 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę 
należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Pszenżyto PRELUDIO - Wstęp do wymarzonego plonu! Odmiana półkarłowa o bardzo dobrej 
plenności. Bardzo dobra odporność na wyleganie i większość chorób. Nadzwyczajna zimotrwałość 
(6,5 w skali 90).  Nr 1 w zimotrwałości w Polsce! Średnio wczesny termin dojrzewania. Nasiona są 
duże i dobrze wypełnione. Posiada doskonałe właściwości adaptacyjne do różnych warunków 
klimatyczno-glebowych. Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 340-380 
ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 150-180 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów oraz intensywnej 
technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę 
wysiewu należy zwiększyć o 10%. 
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DABEST 2020 ozime siewne pozostałe DANKO – worki 50kg 

Jęczmień Quadriga – od wysokich plonów się nie miga !Odmiana wielorzędowa. Charakteryzuje 
się rekordowym poziomem plonowania. Bardzo wysokie plony odnotowano w Polsce oraz 
Niemczech. 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 oraz 
intensywnej technologii uprawy normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku opóźnionych 
siewów normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Jęczmień Concordia dwurzędowy, paszowy. Osiąga wysoki plon ziarna zarówno na uprawach o 
intensywnym, jak i średnio intensywnym poziomie technologii uprawy. 
Jest to roślina o wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania. Concordia to odmiana odznaczająca 
się również wysoką odpornością na mrozy, jak i dobrym profilu zdrowotności. Wysoka zawartość 
białka sprawia, że jest to odmiana szczególnie nadająca się do żywienia trzody chlewnej.  
Dodatkowo jest to jęczmień, który może być uprawiany na stanowiskach o średniej i dobrej jakości, 
przy czym posiada bardzo dobre zdolności krzewienia. Ogólnie zalecana norma wysiewu odmiany 
Concordia to 250-300 ziaren na 1 m2, co daje 120-140 kg/ha. W przypadku opóźnionego terminu 
wysiewu zaleca się zwiększyć normę wysiewu o 10%, natomiast przy wczesnym terminie wysiewu 
i przy zastosowaniu intensywnej technologii uprawy wskazane jest zmniejszenie normy wysiewu o 
10%. Zalety: Wyjątkowo wysoki plon w średnio intensywnej i intensywnej technologii uprawy; 
Wysoka zawartość białka; Bardzo dobra zimotrwałość; Odmiana krótko-słoma z wysoką 
odpornością na wyleganie; Bardzo grube ziarno, z niewielkim udziałem pośladu;  Dobry profil 
zdrowotności, wysoka odporność na choroby. 

PSZENŻYTO MELOMAN ·  Lider plonowania w 2014 i 2015 roku!  ·  Bardzo dobra 

mrozoodporność  (5,5)  ·   Bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.  ·  Niskie wymagania 

glebowe.  ·  Wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie (6)!  ·  Wysoka odporność na 

choroby grzybowe.  ·  Ziarno duże i bardzo dobrze wyrównane. 

PSZENŻYTO AVOKADO -  Król słabych gleb! Nowa odmiana pszenżyta hodowli DANKO o 
tradycyjnej długości słomy. Szczególnie zalecana jest do uprawy na glebach słabych i bardzo 
słabych. Nr 1 na słabe gleby! Wysoko i stabilnie plonuje na terenie całego kraju. Posiada bardzo 
dobrą odporność na większość chorób pszenżyta, w szczególności na rdzę brunatną, fuzariozę 
kłosa i septoriozę plew. Ziarno posiada wysoką liczbę opadania co sprawia że Avakado 
charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na porastanie ziarna w kłosie (poziom odmiany 
Fredro). Charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością – 5,5 w skali 90 Ziarno ma wysoką MTZ, 
dobre wyrównanie i niewielki udział pośladu. Avokado należy do odmian o średniej wczesności i o 
bardzo dobrej zdolności krzewienia. Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie to 300-
350 kiełkujących ziaren na 1 m2, tj. 150-175 kg/ha. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej 
technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę 
wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

PSZENŻYTO OCTAVIO - odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra, przyrost plonu na wysokim 

poziomie agrotechniki poniżej średniej. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Zimotrwałość 
dość duża. Odporność na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą, rynchosporiozę i 

fuzariozę kłosów dość duża; na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę liści i 

septoriozę plew średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na 

porastanie w kłosie dość duża. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 

ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Liczba 

opadania duża. Zawartość białka mała. 
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Pszenżyto PANTEON Odmiana o tradycyjnej długości słomy, Wysokie plonowanie, Bardzo dobra 
mrozoodporność - 5,5; Odporny na suszę; Wysoka zawartość białka- bardzo dobre ziarno na 
paszę; Bardzo dobre plonowanie w całym kraju; Odmiana wczesna o podwyższonej tolerancji na 
suszę; Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby; Najwyższa waga hektolitra; Zalecana obsada 
roślin: 300-350 szt./m2  

Pszenżyto TRAPERO - Rekordowy i stabilny plon ziarna na terenie całej Polski. Jest odmianą o 
tradycyjnej długości słomy i dobrej sztywności. Posiada wysoką zawartość białka o bardzo dobrym 
składzie aminokwasowym (gwarantuje bardzo dobrą strawność), co sprawia, że jest bardzo 
dobrym komponentem w żywieniu trzody chlewnej i drobiu. Dobra zimotrwałość, dająca duże 
bezpieczeństwo uprawy. Charakteryzuje się bardzo dobrą zdrowotnością (pleśń śniegowa, choroby 
podstawy źdźbła, rdza brunatna, fuzarioza kłosów, rynchosporioza). Dobrze się krzewi. Zalecana 
norma wysiewu wynosi 320-360 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 140-170 kg/ha). W przypadku 
wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy normę wysiewu należy zmniejszyć o 10%. W 
przypadku opóźnionych siewów normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Żyto Rostockie. Odmiana populacyjna. Odporność na rdzę brunatną – duża do bardzo dużej, na 

mączniaka i rdzę źdźbłową – dość duża, na septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy 

źdźbła – średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i 

dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn przeciętna, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie 

zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość duża, liczba opadania średnia. 

Zawartość białka dość duża. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość mała, końcowa 

temperatura kleikowania niska. Plenność słaba do bardzo słabej. 

Pszenica WILEJKA - odmiana oścista, jakościowa, grupa A; odmiana o najwyższej zimotrwałości 
– 7,5º w skali 9º; wysoki potencjał plonowania; dobra odporność na choroby grzybowe; tolerancja 
na zakwaszenie gleby wysoka; rośliny średnie o dobrej odporności na wyleganie; ziarno bardzo 
ciężkie (wysoka waga hektolitra); odporność na porastanie w kłosie dobra; termin kłoszenia i 
dojrzewania średni; zawartość białka i liczba opadania wysoka; tolerancyjna na opóźniony siew; 
odmiana o niskich wymaganiach glebowych. 

-----------------------------------------   GRANUM, worki 25kg    ----------------------------------------- 

Jęczmień ZENEK - Plon, zimotrwałość, wczesność!  Nowa, 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, szczególnie na mączniaka prawdziwego, 
rynchosporiozę i rdzę jęczmienia. Ziarno grube, dobrze wyrównane, z małą ilością pośladu, o 
wysokiej zawartości białka. Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 270-
320 kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca. 140-160 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów oraz 
intensywnej technologii wysiewu normę należy zmniejszyć o 10%. W siewach opóźnionych normę 
wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Jęczmień GLORIA -  Wysoki plon grubego ziarna!  Paszowa odmiana dwurzędowego jęczmienia 
ozimego. Charakteryzuje się wysokim potencjałem 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, co 
daje bezpieczeństwo uprawy przy zwiększonych dawkach nawożenia azotowego. Ziarno Glorii jest 
grube, bardzo dobrze wyrównane i o dużej gęstości. Posiada również dużą zawartość białka, co 
czyni ją idealną w żywieniu zwierząt. Odmiana o dobrej zimotrwałości (5 w skali 90), a także dobrej 
zdrowotności. Szczególnie odporna jest na pleśń śniegową, plamistość siatkową i rynchosporiozę. 
Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 250-300 ziaren kiełkujących na 
1 m2 (ca. 120-140 kg/ha). 
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Żyto populacyjne HORYZO  rok rejestracji 2011 – SMOLICE; 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  

Żyto Dankowskie 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%. 

Pszenżyto ROTONDO -  Nagrodzone Złotym Medalem MTP Polagra – Premiery 2016! Rekordowy 

plon. Grube  ziarno!  Rewelacyjna krzewistość!  Krótkosłoma odmiana pszenżyta o dobrej 
sztywności. Charakteryzuje się rekordowym i stabilnym poziomem plonowania na terenie całej 
Polski.  Bardzo dobra mrozoodporność pozwala na uprawę na terenie całego kraju. Posiada 
piękne, grube ziarno w typie pszennym o wysokiej zawartości białka. Rotondo jest odmianą średnio 
wczesną. Posiada dobrą zdrowotność. Jednak w przypadku intensywnej technologii uprawy, 
zaleca się zastosowanie dwóch zabiegów ochrony fungicydowej. Charakterystyczną cechą jest 
nadzwyczajna krzewistość, co sprawia, że zalecane jest stosowanie niskich norm wysiewu, co 
znacznie obniża koszty zakupu nasion kwalifikowanych. Zalecana norma wysiewu przy 
optymalnym terminie wysiewu wynosi 250-300 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 130-150 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%. 

PSZENŻYTO  GRANADO - Najpopularniejsze pszenżyto w Europie!  Odmiana półkarłowa. Wyróżnia się 
bardzo wysokim potencjałem plonowania w różnych warunkach glebowo – klimatycznych. Jest jedna z 
najkrótszych odmian wśród pszenżyt zarejestrowanych w Polsce. Posiada bardzo dobrą odporność na 
wyleganie. Charakteryzuje się średnio wczesnym terminem dojrzewania oraz dobrą odpornością na 
większość chorób, uwaga jednak na rdzę żółtą! Jest to odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości. Według 
badań polskich i niemieckich Grenado charakteryzuje się dużą przydatnością dla przemysłu spirytusowego 
(wysoki uzysk spirytusu). Atutem tej odmiany jest duża odporność na zakwaszenie gleby, co sprawia, że 
Grenado może być uprawiane również na glebach słabych. Pszenżyto to odznacza się dobrą zdolnością 
krzewienia. Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 320 -350 ziaren kiełkujących 
na 1 m2 (ca. 130-150 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę 
należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Pszenżyto PRELUDIO - Wstęp do wymarzonego plonu! Odmiana półkarłowa o bardzo dobrej 
plenności. Bardzo dobra odporność na wyleganie i większość chorób. Nadzwyczajna zimotrwałość 
(6,5 w skali 90).  Nr 1 w zimotrwałości w Polsce! Średnio wczesny termin dojrzewania. Nasiona są 
duże i dobrze wypełnione. Posiada doskonałe właściwości adaptacyjne do różnych warunków 
klimatyczno-glebowych. Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 340-380 
ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 150-180 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów oraz intensywnej 
technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę 
wysiewu należy zwiększyć o 10%. 
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DABEST 2020 ozime siewne pozostałe DANKO – worki 50kg 

Jęczmień Quadriga – od wysokich plonów się nie miga !Odmiana wielorzędowa. Charakteryzuje 
się rekordowym poziomem plonowania. Bardzo wysokie plony odnotowano w Polsce oraz 
Niemczech. 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 oraz 
intensywnej technologii uprawy normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku opóźnionych 
siewów normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Jęczmień Concordia dwurzędowy, paszowy. Osiąga wysoki plon ziarna zarówno na uprawach o 
intensywnym, jak i średnio intensywnym poziomie technologii uprawy. 
Jest to roślina o wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania. Concordia to odmiana odznaczająca 
się również wysoką odpornością na mrozy, jak i dobrym profilu zdrowotności. Wysoka zawartość 
białka sprawia, że jest to odmiana szczególnie nadająca się do żywienia trzody chlewnej.  
Dodatkowo jest to jęczmień, który może być uprawiany na stanowiskach o średniej i dobrej jakości, 
przy czym posiada bardzo dobre zdolności krzewienia. Ogólnie zalecana norma wysiewu odmiany 
Concordia to 250-300 ziaren na 1 m2, co daje 120-140 kg/ha. W przypadku opóźnionego terminu 
wysiewu zaleca się zwiększyć normę wysiewu o 10%, natomiast przy wczesnym terminie wysiewu 
i przy zastosowaniu intensywnej technologii uprawy wskazane jest zmniejszenie normy wysiewu o 
10%. Zalety: Wyjątkowo wysoki plon w średnio intensywnej i intensywnej technologii uprawy; 
Wysoka zawartość białka; Bardzo dobra zimotrwałość; Odmiana krótko-słoma z wysoką 
odpornością na wyleganie; Bardzo grube ziarno, z niewielkim udziałem pośladu;  Dobry profil 
zdrowotności, wysoka odporność na choroby. 

PSZENŻYTO MELOMAN ·  Lider plonowania w 2014 i 2015 roku!  ·  Bardzo dobra 

mrozoodporność  (5,5)  ·   Bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.  ·  Niskie wymagania 

glebowe.  ·  Wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie (6)!  ·  Wysoka odporność na 

choroby grzybowe.  ·  Ziarno duże i bardzo dobrze wyrównane. 

PSZENŻYTO AVOKADO -  Król słabych gleb! Nowa odmiana pszenżyta hodowli DANKO o 
tradycyjnej długości słomy. Szczególnie zalecana jest do uprawy na glebach słabych i bardzo 
słabych. Nr 1 na słabe gleby! Wysoko i stabilnie plonuje na terenie całego kraju. Posiada bardzo 
dobrą odporność na większość chorób pszenżyta, w szczególności na rdzę brunatną, fuzariozę 
kłosa i septoriozę plew. Ziarno posiada wysoką liczbę opadania co sprawia że Avakado 
charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na porastanie ziarna w kłosie (poziom odmiany 
Fredro). Charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością – 5,5 w skali 90 Ziarno ma wysoką MTZ, 
dobre wyrównanie i niewielki udział pośladu. Avokado należy do odmian o średniej wczesności i o 
bardzo dobrej zdolności krzewienia. Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie to 300-
350 kiełkujących ziaren na 1 m2, tj. 150-175 kg/ha. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej 
technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę 
wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

PSZENŻYTO OCTAVIO - odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra, przyrost plonu na wysokim 

poziomie agrotechniki poniżej średniej. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Zimotrwałość 
dość duża. Odporność na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą, rynchosporiozę i 

fuzariozę kłosów dość duża; na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę liści i 

septoriozę plew średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na 

porastanie w kłosie dość duża. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 

ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Liczba 

opadania duża. Zawartość białka mała. 
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Pszenżyto PANTEON Odmiana o tradycyjnej długości słomy, Wysokie plonowanie, Bardzo dobra 
mrozoodporność - 5,5; Odporny na suszę; Wysoka zawartość białka- bardzo dobre ziarno na 
paszę; Bardzo dobre plonowanie w całym kraju; Odmiana wczesna o podwyższonej tolerancji na 
suszę; Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby; Najwyższa waga hektolitra; Zalecana obsada 
roślin: 300-350 szt./m2  

Pszenżyto TRAPERO - Rekordowy i stabilny plon ziarna na terenie całej Polski. Jest odmianą o 
tradycyjnej długości słomy i dobrej sztywności. Posiada wysoką zawartość białka o bardzo dobrym 
składzie aminokwasowym (gwarantuje bardzo dobrą strawność), co sprawia, że jest bardzo 
dobrym komponentem w żywieniu trzody chlewnej i drobiu. Dobra zimotrwałość, dająca duże 
bezpieczeństwo uprawy. Charakteryzuje się bardzo dobrą zdrowotnością (pleśń śniegowa, choroby 
podstawy źdźbła, rdza brunatna, fuzarioza kłosów, rynchosporioza). Dobrze się krzewi. Zalecana 
norma wysiewu wynosi 320-360 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 140-170 kg/ha). W przypadku 
wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy normę wysiewu należy zmniejszyć o 10%. W 
przypadku opóźnionych siewów normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Żyto Rostockie. Odmiana populacyjna. Odporność na rdzę brunatną – duża do bardzo dużej, na 

mączniaka i rdzę źdźbłową – dość duża, na septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy 

źdźbła – średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i 

dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn przeciętna, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie 

zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość duża, liczba opadania średnia. 

Zawartość białka dość duża. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość mała, końcowa 

temperatura kleikowania niska. Plenność słaba do bardzo słabej. 

Pszenica WILEJKA - odmiana oścista, jakościowa, grupa A; odmiana o najwyższej zimotrwałości 
– 7,5º w skali 9º; wysoki potencjał plonowania; dobra odporność na choroby grzybowe; tolerancja 
na zakwaszenie gleby wysoka; rośliny średnie o dobrej odporności na wyleganie; ziarno bardzo 
ciężkie (wysoka waga hektolitra); odporność na porastanie w kłosie dobra; termin kłoszenia i 
dojrzewania średni; zawartość białka i liczba opadania wysoka; tolerancyjna na opóźniony siew; 
odmiana o niskich wymaganiach glebowych. 

-----------------------------------------   GRANUM, worki 25kg    ----------------------------------------- 

Jęczmień ZENEK - Plon, zimotrwałość, wczesność!  Nowa, 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, szczególnie na mączniaka prawdziwego, 
rynchosporiozę i rdzę jęczmienia. Ziarno grube, dobrze wyrównane, z małą ilością pośladu, o 
wysokiej zawartości białka. Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 270-
320 kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca. 140-160 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów oraz 
intensywnej technologii wysiewu normę należy zmniejszyć o 10%. W siewach opóźnionych normę 
wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Jęczmień GLORIA -  Wysoki plon grubego ziarna!  Paszowa odmiana dwurzędowego jęczmienia 
ozimego. Charakteryzuje się wysokim potencjałem 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, co 
daje bezpieczeństwo uprawy przy zwiększonych dawkach nawożenia azotowego. Ziarno Glorii jest 
grube, bardzo dobrze wyrównane i o dużej gęstości. Posiada również dużą zawartość białka, co 
czyni ją idealną w żywieniu zwierząt. Odmiana o dobrej zimotrwałości (5 w skali 90), a także dobrej 
zdrowotności. Szczególnie odporna jest na pleśń śniegową, plamistość siatkową i rynchosporiozę. 
Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 250-300 ziaren kiełkujących na 
1 m2 (ca. 120-140 kg/ha). 
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Żyto populacyjne HORYZO  rok rejestracji 2011 – SMOLICE; 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  

Żyto Dankowskie 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%. 

Pszenżyto ROTONDO -  Nagrodzone Złotym Medalem MTP Polagra – Premiery 2016! Rekordowy 

plon. Grube  ziarno!  Rewelacyjna krzewistość!  Krótkosłoma odmiana pszenżyta o dobrej 
sztywności. Charakteryzuje się rekordowym i stabilnym poziomem plonowania na terenie całej 
Polski.  Bardzo dobra mrozoodporność pozwala na uprawę na terenie całego kraju. Posiada 
piękne, grube ziarno w typie pszennym o wysokiej zawartości białka. Rotondo jest odmianą średnio 
wczesną. Posiada dobrą zdrowotność. Jednak w przypadku intensywnej technologii uprawy, 
zaleca się zastosowanie dwóch zabiegów ochrony fungicydowej. Charakterystyczną cechą jest 
nadzwyczajna krzewistość, co sprawia, że zalecane jest stosowanie niskich norm wysiewu, co 
znacznie obniża koszty zakupu nasion kwalifikowanych. Zalecana norma wysiewu przy 
optymalnym terminie wysiewu wynosi 250-300 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 130-150 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%. 

PSZENŻYTO  GRANADO - Najpopularniejsze pszenżyto w Europie!  Odmiana półkarłowa. Wyróżnia się 
bardzo wysokim potencjałem plonowania w różnych warunkach glebowo – klimatycznych. Jest jedna z 
najkrótszych odmian wśród pszenżyt zarejestrowanych w Polsce. Posiada bardzo dobrą odporność na 
wyleganie. Charakteryzuje się średnio wczesnym terminem dojrzewania oraz dobrą odpornością na 
większość chorób, uwaga jednak na rdzę żółtą! Jest to odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości. Według 
badań polskich i niemieckich Grenado charakteryzuje się dużą przydatnością dla przemysłu spirytusowego 
(wysoki uzysk spirytusu). Atutem tej odmiany jest duża odporność na zakwaszenie gleby, co sprawia, że 
Grenado może być uprawiane również na glebach słabych. Pszenżyto to odznacza się dobrą zdolnością 
krzewienia. Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 320 -350 ziaren kiełkujących 
na 1 m2 (ca. 130-150 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę 
należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Pszenżyto PRELUDIO - Wstęp do wymarzonego plonu! Odmiana półkarłowa o bardzo dobrej 
plenności. Bardzo dobra odporność na wyleganie i większość chorób. Nadzwyczajna zimotrwałość 
(6,5 w skali 90).  Nr 1 w zimotrwałości w Polsce! Średnio wczesny termin dojrzewania. Nasiona są 
duże i dobrze wypełnione. Posiada doskonałe właściwości adaptacyjne do różnych warunków 
klimatyczno-glebowych. Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 340-380 
ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 150-180 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów oraz intensywnej 
technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę 
wysiewu należy zwiększyć o 10%. 
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DABEST 2020 ozime siewne pozostałe DANKO – worki 50kg 

Jęczmień Quadriga – od wysokich plonów się nie miga !Odmiana wielorzędowa. Charakteryzuje 
się rekordowym poziomem plonowania. Bardzo wysokie plony odnotowano w Polsce oraz 
Niemczech. 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 oraz 
intensywnej technologii uprawy normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku opóźnionych 
siewów normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Jęczmień Concordia dwurzędowy, paszowy. Osiąga wysoki plon ziarna zarówno na uprawach o 
intensywnym, jak i średnio intensywnym poziomie technologii uprawy. 
Jest to roślina o wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania. Concordia to odmiana odznaczająca 
się również wysoką odpornością na mrozy, jak i dobrym profilu zdrowotności. Wysoka zawartość 
białka sprawia, że jest to odmiana szczególnie nadająca się do żywienia trzody chlewnej.  
Dodatkowo jest to jęczmień, który może być uprawiany na stanowiskach o średniej i dobrej jakości, 
przy czym posiada bardzo dobre zdolności krzewienia. Ogólnie zalecana norma wysiewu odmiany 
Concordia to 250-300 ziaren na 1 m2, co daje 120-140 kg/ha. W przypadku opóźnionego terminu 
wysiewu zaleca się zwiększyć normę wysiewu o 10%, natomiast przy wczesnym terminie wysiewu 
i przy zastosowaniu intensywnej technologii uprawy wskazane jest zmniejszenie normy wysiewu o 
10%. Zalety: Wyjątkowo wysoki plon w średnio intensywnej i intensywnej technologii uprawy; 
Wysoka zawartość białka; Bardzo dobra zimotrwałość; Odmiana krótko-słoma z wysoką 
odpornością na wyleganie; Bardzo grube ziarno, z niewielkim udziałem pośladu;  Dobry profil 
zdrowotności, wysoka odporność na choroby. 

PSZENŻYTO MELOMAN ·  Lider plonowania w 2014 i 2015 roku!  ·  Bardzo dobra 

mrozoodporność  (5,5)  ·   Bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.  ·  Niskie wymagania 

glebowe.  ·  Wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie (6)!  ·  Wysoka odporność na 

choroby grzybowe.  ·  Ziarno duże i bardzo dobrze wyrównane. 

PSZENŻYTO AVOKADO -  Król słabych gleb! Nowa odmiana pszenżyta hodowli DANKO o 
tradycyjnej długości słomy. Szczególnie zalecana jest do uprawy na glebach słabych i bardzo 
słabych. Nr 1 na słabe gleby! Wysoko i stabilnie plonuje na terenie całego kraju. Posiada bardzo 
dobrą odporność na większość chorób pszenżyta, w szczególności na rdzę brunatną, fuzariozę 
kłosa i septoriozę plew. Ziarno posiada wysoką liczbę opadania co sprawia że Avakado 
charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na porastanie ziarna w kłosie (poziom odmiany 
Fredro). Charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością – 5,5 w skali 90 Ziarno ma wysoką MTZ, 
dobre wyrównanie i niewielki udział pośladu. Avokado należy do odmian o średniej wczesności i o 
bardzo dobrej zdolności krzewienia. Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie to 300-
350 kiełkujących ziaren na 1 m2, tj. 150-175 kg/ha. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej 
technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę 
wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

PSZENŻYTO OCTAVIO - odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra, przyrost plonu na wysokim 

poziomie agrotechniki poniżej średniej. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Zimotrwałość 
dość duża. Odporność na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą, rynchosporiozę i 

fuzariozę kłosów dość duża; na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę liści i 

septoriozę plew średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na 

porastanie w kłosie dość duża. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 

ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Liczba 

opadania duża. Zawartość białka mała. 
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Pszenżyto PANTEON Odmiana o tradycyjnej długości słomy, Wysokie plonowanie, Bardzo dobra 
mrozoodporność - 5,5; Odporny na suszę; Wysoka zawartość białka- bardzo dobre ziarno na 
paszę; Bardzo dobre plonowanie w całym kraju; Odmiana wczesna o podwyższonej tolerancji na 
suszę; Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby; Najwyższa waga hektolitra; Zalecana obsada 
roślin: 300-350 szt./m2  

Pszenżyto TRAPERO - Rekordowy i stabilny plon ziarna na terenie całej Polski. Jest odmianą o 
tradycyjnej długości słomy i dobrej sztywności. Posiada wysoką zawartość białka o bardzo dobrym 
składzie aminokwasowym (gwarantuje bardzo dobrą strawność), co sprawia, że jest bardzo 
dobrym komponentem w żywieniu trzody chlewnej i drobiu. Dobra zimotrwałość, dająca duże 
bezpieczeństwo uprawy. Charakteryzuje się bardzo dobrą zdrowotnością (pleśń śniegowa, choroby 
podstawy źdźbła, rdza brunatna, fuzarioza kłosów, rynchosporioza). Dobrze się krzewi. Zalecana 
norma wysiewu wynosi 320-360 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 140-170 kg/ha). W przypadku 
wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy normę wysiewu należy zmniejszyć o 10%. W 
przypadku opóźnionych siewów normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Żyto Rostockie. Odmiana populacyjna. Odporność na rdzę brunatną – duża do bardzo dużej, na 

mączniaka i rdzę źdźbłową – dość duża, na septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy 

źdźbła – średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i 

dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn przeciętna, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie 

zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość duża, liczba opadania średnia. 

Zawartość białka dość duża. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość mała, końcowa 

temperatura kleikowania niska. Plenność słaba do bardzo słabej. 

Pszenica WILEJKA - odmiana oścista, jakościowa, grupa A; odmiana o najwyższej zimotrwałości 
– 7,5º w skali 9º; wysoki potencjał plonowania; dobra odporność na choroby grzybowe; tolerancja 
na zakwaszenie gleby wysoka; rośliny średnie o dobrej odporności na wyleganie; ziarno bardzo 
ciężkie (wysoka waga hektolitra); odporność na porastanie w kłosie dobra; termin kłoszenia i 
dojrzewania średni; zawartość białka i liczba opadania wysoka; tolerancyjna na opóźniony siew; 
odmiana o niskich wymaganiach glebowych. 

-----------------------------------------   GRANUM, worki 25kg    ----------------------------------------- 

Jęczmień ZENEK - Plon, zimotrwałość, wczesność!  Nowa, 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, szczególnie na mączniaka prawdziwego, 
rynchosporiozę i rdzę jęczmienia. Ziarno grube, dobrze wyrównane, z małą ilością pośladu, o 
wysokiej zawartości białka. Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 270-
320 kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca. 140-160 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów oraz 
intensywnej technologii wysiewu normę należy zmniejszyć o 10%. W siewach opóźnionych normę 
wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Jęczmień GLORIA -  Wysoki plon grubego ziarna!  Paszowa odmiana dwurzędowego jęczmienia 
ozimego. Charakteryzuje się wysokim potencjałem 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, co 
daje bezpieczeństwo uprawy przy zwiększonych dawkach nawożenia azotowego. Ziarno Glorii jest 
grube, bardzo dobrze wyrównane i o dużej gęstości. Posiada również dużą zawartość białka, co 
czyni ją idealną w żywieniu zwierząt. Odmiana o dobrej zimotrwałości (5 w skali 90), a także dobrej 
zdrowotności. Szczególnie odporna jest na pleśń śniegową, plamistość siatkową i rynchosporiozę. 
Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 250-300 ziaren kiełkujących na 
1 m2 (ca. 120-140 kg/ha). 
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Żyto populacyjne HORYZO  rok rejestracji 2011 – SMOLICE; 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  

Żyto Dankowskie 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%. 

Pszenżyto ROTONDO -  Nagrodzone Złotym Medalem MTP Polagra – Premiery 2016! Rekordowy 

plon. Grube  ziarno!  Rewelacyjna krzewistość!  Krótkosłoma odmiana pszenżyta o dobrej 
sztywności. Charakteryzuje się rekordowym i stabilnym poziomem plonowania na terenie całej 
Polski.  Bardzo dobra mrozoodporność pozwala na uprawę na terenie całego kraju. Posiada 
piękne, grube ziarno w typie pszennym o wysokiej zawartości białka. Rotondo jest odmianą średnio 
wczesną. Posiada dobrą zdrowotność. Jednak w przypadku intensywnej technologii uprawy, 
zaleca się zastosowanie dwóch zabiegów ochrony fungicydowej. Charakterystyczną cechą jest 
nadzwyczajna krzewistość, co sprawia, że zalecane jest stosowanie niskich norm wysiewu, co 
znacznie obniża koszty zakupu nasion kwalifikowanych. Zalecana norma wysiewu przy 
optymalnym terminie wysiewu wynosi 250-300 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 130-150 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%. 

PSZENŻYTO  GRANADO - Najpopularniejsze pszenżyto w Europie!  Odmiana półkarłowa. Wyróżnia się 
bardzo wysokim potencjałem plonowania w różnych warunkach glebowo – klimatycznych. Jest jedna z 
najkrótszych odmian wśród pszenżyt zarejestrowanych w Polsce. Posiada bardzo dobrą odporność na 
wyleganie. Charakteryzuje się średnio wczesnym terminem dojrzewania oraz dobrą odpornością na 
większość chorób, uwaga jednak na rdzę żółtą! Jest to odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości. Według 
badań polskich i niemieckich Grenado charakteryzuje się dużą przydatnością dla przemysłu spirytusowego 
(wysoki uzysk spirytusu). Atutem tej odmiany jest duża odporność na zakwaszenie gleby, co sprawia, że 
Grenado może być uprawiane również na glebach słabych. Pszenżyto to odznacza się dobrą zdolnością 
krzewienia. Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 320 -350 ziaren kiełkujących 
na 1 m2 (ca. 130-150 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę 
należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Pszenżyto PRELUDIO - Wstęp do wymarzonego plonu! Odmiana półkarłowa o bardzo dobrej 
plenności. Bardzo dobra odporność na wyleganie i większość chorób. Nadzwyczajna zimotrwałość 
(6,5 w skali 90).  Nr 1 w zimotrwałości w Polsce! Średnio wczesny termin dojrzewania. Nasiona są 
duże i dobrze wypełnione. Posiada doskonałe właściwości adaptacyjne do różnych warunków 
klimatyczno-glebowych. Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 340-380 
ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 150-180 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów oraz intensywnej 
technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę 
wysiewu należy zwiększyć o 10%. 
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DABEST 2020 ozime siewne pozostałe DANKO – worki 50kg 

Jęczmień Quadriga – od wysokich plonów się nie miga !Odmiana wielorzędowa. Charakteryzuje 
się rekordowym poziomem plonowania. Bardzo wysokie plony odnotowano w Polsce oraz 
Niemczech. 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 oraz 
intensywnej technologii uprawy normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku opóźnionych 
siewów normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Jęczmień Concordia dwurzędowy, paszowy. Osiąga wysoki plon ziarna zarówno na uprawach o 
intensywnym, jak i średnio intensywnym poziomie technologii uprawy. 
Jest to roślina o wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania. Concordia to odmiana odznaczająca 
się również wysoką odpornością na mrozy, jak i dobrym profilu zdrowotności. Wysoka zawartość 
białka sprawia, że jest to odmiana szczególnie nadająca się do żywienia trzody chlewnej.  
Dodatkowo jest to jęczmień, który może być uprawiany na stanowiskach o średniej i dobrej jakości, 
przy czym posiada bardzo dobre zdolności krzewienia. Ogólnie zalecana norma wysiewu odmiany 
Concordia to 250-300 ziaren na 1 m2, co daje 120-140 kg/ha. W przypadku opóźnionego terminu 
wysiewu zaleca się zwiększyć normę wysiewu o 10%, natomiast przy wczesnym terminie wysiewu 
i przy zastosowaniu intensywnej technologii uprawy wskazane jest zmniejszenie normy wysiewu o 
10%. Zalety: Wyjątkowo wysoki plon w średnio intensywnej i intensywnej technologii uprawy; 
Wysoka zawartość białka; Bardzo dobra zimotrwałość; Odmiana krótko-słoma z wysoką 
odpornością na wyleganie; Bardzo grube ziarno, z niewielkim udziałem pośladu;  Dobry profil 
zdrowotności, wysoka odporność na choroby. 

PSZENŻYTO MELOMAN ·  Lider plonowania w 2014 i 2015 roku!  ·  Bardzo dobra 

mrozoodporność  (5,5)  ·   Bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.  ·  Niskie wymagania 

glebowe.  ·  Wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie (6)!  ·  Wysoka odporność na 

choroby grzybowe.  ·  Ziarno duże i bardzo dobrze wyrównane. 

PSZENŻYTO AVOKADO -  Król słabych gleb! Nowa odmiana pszenżyta hodowli DANKO o 
tradycyjnej długości słomy. Szczególnie zalecana jest do uprawy na glebach słabych i bardzo 
słabych. Nr 1 na słabe gleby! Wysoko i stabilnie plonuje na terenie całego kraju. Posiada bardzo 
dobrą odporność na większość chorób pszenżyta, w szczególności na rdzę brunatną, fuzariozę 
kłosa i septoriozę plew. Ziarno posiada wysoką liczbę opadania co sprawia że Avakado 
charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na porastanie ziarna w kłosie (poziom odmiany 
Fredro). Charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością – 5,5 w skali 90 Ziarno ma wysoką MTZ, 
dobre wyrównanie i niewielki udział pośladu. Avokado należy do odmian o średniej wczesności i o 
bardzo dobrej zdolności krzewienia. Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie to 300-
350 kiełkujących ziaren na 1 m2, tj. 150-175 kg/ha. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej 
technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę 
wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

PSZENŻYTO OCTAVIO - odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra, przyrost plonu na wysokim 

poziomie agrotechniki poniżej średniej. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Zimotrwałość 
dość duża. Odporność na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą, rynchosporiozę i 

fuzariozę kłosów dość duża; na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę liści i 

septoriozę plew średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na 

porastanie w kłosie dość duża. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 

ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Liczba 

opadania duża. Zawartość białka mała. 
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Pszenżyto PANTEON Odmiana o tradycyjnej długości słomy, Wysokie plonowanie, Bardzo dobra 
mrozoodporność - 5,5; Odporny na suszę; Wysoka zawartość białka- bardzo dobre ziarno na 
paszę; Bardzo dobre plonowanie w całym kraju; Odmiana wczesna o podwyższonej tolerancji na 
suszę; Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby; Najwyższa waga hektolitra; Zalecana obsada 
roślin: 300-350 szt./m2  

Pszenżyto TRAPERO - Rekordowy i stabilny plon ziarna na terenie całej Polski. Jest odmianą o 
tradycyjnej długości słomy i dobrej sztywności. Posiada wysoką zawartość białka o bardzo dobrym 
składzie aminokwasowym (gwarantuje bardzo dobrą strawność), co sprawia, że jest bardzo 
dobrym komponentem w żywieniu trzody chlewnej i drobiu. Dobra zimotrwałość, dająca duże 
bezpieczeństwo uprawy. Charakteryzuje się bardzo dobrą zdrowotnością (pleśń śniegowa, choroby 
podstawy źdźbła, rdza brunatna, fuzarioza kłosów, rynchosporioza). Dobrze się krzewi. Zalecana 
norma wysiewu wynosi 320-360 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 140-170 kg/ha). W przypadku 
wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy normę wysiewu należy zmniejszyć o 10%. W 
przypadku opóźnionych siewów normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Żyto Rostockie. Odmiana populacyjna. Odporność na rdzę brunatną – duża do bardzo dużej, na 

mączniaka i rdzę źdźbłową – dość duża, na septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy 

źdźbła – średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i 

dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn przeciętna, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie 

zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość duża, liczba opadania średnia. 

Zawartość białka dość duża. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość mała, końcowa 

temperatura kleikowania niska. Plenność słaba do bardzo słabej. 

Pszenica WILEJKA - odmiana oścista, jakościowa, grupa A; odmiana o najwyższej zimotrwałości 
– 7,5º w skali 9º; wysoki potencjał plonowania; dobra odporność na choroby grzybowe; tolerancja 
na zakwaszenie gleby wysoka; rośliny średnie o dobrej odporności na wyleganie; ziarno bardzo 
ciężkie (wysoka waga hektolitra); odporność na porastanie w kłosie dobra; termin kłoszenia i 
dojrzewania średni; zawartość białka i liczba opadania wysoka; tolerancyjna na opóźniony siew; 
odmiana o niskich wymaganiach glebowych. 

-----------------------------------------   GRANUM, worki 25kg    ----------------------------------------- 

Jęczmień ZENEK - Plon, zimotrwałość, wczesność!  Nowa, 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, szczególnie na mączniaka prawdziwego, 
rynchosporiozę i rdzę jęczmienia. Ziarno grube, dobrze wyrównane, z małą ilością pośladu, o 
wysokiej zawartości białka. Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 270-
320 kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca. 140-160 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów oraz 
intensywnej technologii wysiewu normę należy zmniejszyć o 10%. W siewach opóźnionych normę 
wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Jęczmień GLORIA -  Wysoki plon grubego ziarna!  Paszowa odmiana dwurzędowego jęczmienia 
ozimego. Charakteryzuje się wysokim potencjałem 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, co 
daje bezpieczeństwo uprawy przy zwiększonych dawkach nawożenia azotowego. Ziarno Glorii jest 
grube, bardzo dobrze wyrównane i o dużej gęstości. Posiada również dużą zawartość białka, co 
czyni ją idealną w żywieniu zwierząt. Odmiana o dobrej zimotrwałości (5 w skali 90), a także dobrej 
zdrowotności. Szczególnie odporna jest na pleśń śniegową, plamistość siatkową i rynchosporiozę. 
Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 250-300 ziaren kiełkujących na 
1 m2 (ca. 120-140 kg/ha). 
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Żyto populacyjne HORYZO  rok rejestracji 2011 – SMOLICE; 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  

Żyto Dankowskie 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%. 

Pszenżyto ROTONDO -  Nagrodzone Złotym Medalem MTP Polagra – Premiery 2016! Rekordowy 

plon. Grube  ziarno!  Rewelacyjna krzewistość!  Krótkosłoma odmiana pszenżyta o dobrej 
sztywności. Charakteryzuje się rekordowym i stabilnym poziomem plonowania na terenie całej 
Polski.  Bardzo dobra mrozoodporność pozwala na uprawę na terenie całego kraju. Posiada 
piękne, grube ziarno w typie pszennym o wysokiej zawartości białka. Rotondo jest odmianą średnio 
wczesną. Posiada dobrą zdrowotność. Jednak w przypadku intensywnej technologii uprawy, 
zaleca się zastosowanie dwóch zabiegów ochrony fungicydowej. Charakterystyczną cechą jest 
nadzwyczajna krzewistość, co sprawia, że zalecane jest stosowanie niskich norm wysiewu, co 
znacznie obniża koszty zakupu nasion kwalifikowanych. Zalecana norma wysiewu przy 
optymalnym terminie wysiewu wynosi 250-300 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 130-150 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%. 

PSZENŻYTO  GRANADO - Najpopularniejsze pszenżyto w Europie!  Odmiana półkarłowa. Wyróżnia się 
bardzo wysokim potencjałem plonowania w różnych warunkach glebowo – klimatycznych. Jest jedna z 
najkrótszych odmian wśród pszenżyt zarejestrowanych w Polsce. Posiada bardzo dobrą odporność na 
wyleganie. Charakteryzuje się średnio wczesnym terminem dojrzewania oraz dobrą odpornością na 
większość chorób, uwaga jednak na rdzę żółtą! Jest to odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości. Według 
badań polskich i niemieckich Grenado charakteryzuje się dużą przydatnością dla przemysłu spirytusowego 
(wysoki uzysk spirytusu). Atutem tej odmiany jest duża odporność na zakwaszenie gleby, co sprawia, że 
Grenado może być uprawiane również na glebach słabych. Pszenżyto to odznacza się dobrą zdolnością 
krzewienia. Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 320 -350 ziaren kiełkujących 
na 1 m2 (ca. 130-150 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę 
należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Pszenżyto PRELUDIO - Wstęp do wymarzonego plonu! Odmiana półkarłowa o bardzo dobrej 
plenności. Bardzo dobra odporność na wyleganie i większość chorób. Nadzwyczajna zimotrwałość 
(6,5 w skali 90).  Nr 1 w zimotrwałości w Polsce! Średnio wczesny termin dojrzewania. Nasiona są 
duże i dobrze wypełnione. Posiada doskonałe właściwości adaptacyjne do różnych warunków 
klimatyczno-glebowych. Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 340-380 
ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 150-180 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów oraz intensywnej 
technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę 
wysiewu należy zwiększyć o 10%. 
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DABEST 2020 ozime siewne pozostałe DANKO – worki 50kg 

Jęczmień Quadriga – od wysokich plonów się nie miga !Odmiana wielorzędowa. Charakteryzuje 
się rekordowym poziomem plonowania. Bardzo wysokie plony odnotowano w Polsce oraz 
Niemczech. 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 oraz 
intensywnej technologii uprawy normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku opóźnionych 
siewów normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Jęczmień Concordia dwurzędowy, paszowy. Osiąga wysoki plon ziarna zarówno na uprawach o 
intensywnym, jak i średnio intensywnym poziomie technologii uprawy. 
Jest to roślina o wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania. Concordia to odmiana odznaczająca 
się również wysoką odpornością na mrozy, jak i dobrym profilu zdrowotności. Wysoka zawartość 
białka sprawia, że jest to odmiana szczególnie nadająca się do żywienia trzody chlewnej.  
Dodatkowo jest to jęczmień, który może być uprawiany na stanowiskach o średniej i dobrej jakości, 
przy czym posiada bardzo dobre zdolności krzewienia. Ogólnie zalecana norma wysiewu odmiany 
Concordia to 250-300 ziaren na 1 m2, co daje 120-140 kg/ha. W przypadku opóźnionego terminu 
wysiewu zaleca się zwiększyć normę wysiewu o 10%, natomiast przy wczesnym terminie wysiewu 
i przy zastosowaniu intensywnej technologii uprawy wskazane jest zmniejszenie normy wysiewu o 
10%. Zalety: Wyjątkowo wysoki plon w średnio intensywnej i intensywnej technologii uprawy; 
Wysoka zawartość białka; Bardzo dobra zimotrwałość; Odmiana krótko-słoma z wysoką 
odpornością na wyleganie; Bardzo grube ziarno, z niewielkim udziałem pośladu;  Dobry profil 
zdrowotności, wysoka odporność na choroby. 

PSZENŻYTO MELOMAN ·  Lider plonowania w 2014 i 2015 roku!  ·  Bardzo dobra 

mrozoodporność  (5,5)  ·   Bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.  ·  Niskie wymagania 

glebowe.  ·  Wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie (6)!  ·  Wysoka odporność na 

choroby grzybowe.  ·  Ziarno duże i bardzo dobrze wyrównane. 

PSZENŻYTO AVOKADO -  Król słabych gleb! Nowa odmiana pszenżyta hodowli DANKO o 
tradycyjnej długości słomy. Szczególnie zalecana jest do uprawy na glebach słabych i bardzo 
słabych. Nr 1 na słabe gleby! Wysoko i stabilnie plonuje na terenie całego kraju. Posiada bardzo 
dobrą odporność na większość chorób pszenżyta, w szczególności na rdzę brunatną, fuzariozę 
kłosa i septoriozę plew. Ziarno posiada wysoką liczbę opadania co sprawia że Avakado 
charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na porastanie ziarna w kłosie (poziom odmiany 
Fredro). Charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością – 5,5 w skali 90 Ziarno ma wysoką MTZ, 
dobre wyrównanie i niewielki udział pośladu. Avokado należy do odmian o średniej wczesności i o 
bardzo dobrej zdolności krzewienia. Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie to 300-
350 kiełkujących ziaren na 1 m2, tj. 150-175 kg/ha. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej 
technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę 
wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

PSZENŻYTO OCTAVIO - odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra, przyrost plonu na wysokim 

poziomie agrotechniki poniżej średniej. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Zimotrwałość 
dość duża. Odporność na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą, rynchosporiozę i 

fuzariozę kłosów dość duża; na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę liści i 

septoriozę plew średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na 

porastanie w kłosie dość duża. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 

ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Liczba 

opadania duża. Zawartość białka mała. 
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Pszenżyto PANTEON Odmiana o tradycyjnej długości słomy, Wysokie plonowanie, Bardzo dobra 
mrozoodporność - 5,5; Odporny na suszę; Wysoka zawartość białka- bardzo dobre ziarno na 
paszę; Bardzo dobre plonowanie w całym kraju; Odmiana wczesna o podwyższonej tolerancji na 
suszę; Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby; Najwyższa waga hektolitra; Zalecana obsada 
roślin: 300-350 szt./m2  

Pszenżyto TRAPERO - Rekordowy i stabilny plon ziarna na terenie całej Polski. Jest odmianą o 
tradycyjnej długości słomy i dobrej sztywności. Posiada wysoką zawartość białka o bardzo dobrym 
składzie aminokwasowym (gwarantuje bardzo dobrą strawność), co sprawia, że jest bardzo 
dobrym komponentem w żywieniu trzody chlewnej i drobiu. Dobra zimotrwałość, dająca duże 
bezpieczeństwo uprawy. Charakteryzuje się bardzo dobrą zdrowotnością (pleśń śniegowa, choroby 
podstawy źdźbła, rdza brunatna, fuzarioza kłosów, rynchosporioza). Dobrze się krzewi. Zalecana 
norma wysiewu wynosi 320-360 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 140-170 kg/ha). W przypadku 
wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy normę wysiewu należy zmniejszyć o 10%. W 
przypadku opóźnionych siewów normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Żyto Rostockie. Odmiana populacyjna. Odporność na rdzę brunatną – duża do bardzo dużej, na 

mączniaka i rdzę źdźbłową – dość duża, na septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy 

źdźbła – średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i 

dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn przeciętna, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie 

zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość duża, liczba opadania średnia. 

Zawartość białka dość duża. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość mała, końcowa 

temperatura kleikowania niska. Plenność słaba do bardzo słabej. 

Pszenica WILEJKA - odmiana oścista, jakościowa, grupa A; odmiana o najwyższej zimotrwałości 
– 7,5º w skali 9º; wysoki potencjał plonowania; dobra odporność na choroby grzybowe; tolerancja 
na zakwaszenie gleby wysoka; rośliny średnie o dobrej odporności na wyleganie; ziarno bardzo 
ciężkie (wysoka waga hektolitra); odporność na porastanie w kłosie dobra; termin kłoszenia i 
dojrzewania średni; zawartość białka i liczba opadania wysoka; tolerancyjna na opóźniony siew; 
odmiana o niskich wymaganiach glebowych. 

-----------------------------------------   GRANUM, worki 25kg    ----------------------------------------- 

Jęczmień ZENEK - Plon, zimotrwałość, wczesność!  Nowa, 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, szczególnie na mączniaka prawdziwego, 
rynchosporiozę i rdzę jęczmienia. Ziarno grube, dobrze wyrównane, z małą ilością pośladu, o 
wysokiej zawartości białka. Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 270-
320 kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca. 140-160 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów oraz 
intensywnej technologii wysiewu normę należy zmniejszyć o 10%. W siewach opóźnionych normę 
wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Jęczmień GLORIA -  Wysoki plon grubego ziarna!  Paszowa odmiana dwurzędowego jęczmienia 
ozimego. Charakteryzuje się wysokim potencjałem 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, co 
daje bezpieczeństwo uprawy przy zwiększonych dawkach nawożenia azotowego. Ziarno Glorii jest 
grube, bardzo dobrze wyrównane i o dużej gęstości. Posiada również dużą zawartość białka, co 
czyni ją idealną w żywieniu zwierząt. Odmiana o dobrej zimotrwałości (5 w skali 90), a także dobrej 
zdrowotności. Szczególnie odporna jest na pleśń śniegową, plamistość siatkową i rynchosporiozę. 
Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 250-300 ziaren kiełkujących na 
1 m2 (ca. 120-140 kg/ha). 
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Żyto populacyjne HORYZO  rok rejestracji 2011 – SMOLICE; 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  

Żyto Dankowskie 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%. 

Pszenżyto ROTONDO -  Nagrodzone Złotym Medalem MTP Polagra – Premiery 2016! Rekordowy 

plon. Grube  ziarno!  Rewelacyjna krzewistość!  Krótkosłoma odmiana pszenżyta o dobrej 
sztywności. Charakteryzuje się rekordowym i stabilnym poziomem plonowania na terenie całej 
Polski.  Bardzo dobra mrozoodporność pozwala na uprawę na terenie całego kraju. Posiada 
piękne, grube ziarno w typie pszennym o wysokiej zawartości białka. Rotondo jest odmianą średnio 
wczesną. Posiada dobrą zdrowotność. Jednak w przypadku intensywnej technologii uprawy, 
zaleca się zastosowanie dwóch zabiegów ochrony fungicydowej. Charakterystyczną cechą jest 
nadzwyczajna krzewistość, co sprawia, że zalecane jest stosowanie niskich norm wysiewu, co 
znacznie obniża koszty zakupu nasion kwalifikowanych. Zalecana norma wysiewu przy 
optymalnym terminie wysiewu wynosi 250-300 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 130-150 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%. 

PSZENŻYTO  GRANADO - Najpopularniejsze pszenżyto w Europie!  Odmiana półkarłowa. Wyróżnia się 
bardzo wysokim potencjałem plonowania w różnych warunkach glebowo – klimatycznych. Jest jedna z 
najkrótszych odmian wśród pszenżyt zarejestrowanych w Polsce. Posiada bardzo dobrą odporność na 
wyleganie. Charakteryzuje się średnio wczesnym terminem dojrzewania oraz dobrą odpornością na 
większość chorób, uwaga jednak na rdzę żółtą! Jest to odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości. Według 
badań polskich i niemieckich Grenado charakteryzuje się dużą przydatnością dla przemysłu spirytusowego 
(wysoki uzysk spirytusu). Atutem tej odmiany jest duża odporność na zakwaszenie gleby, co sprawia, że 
Grenado może być uprawiane również na glebach słabych. Pszenżyto to odznacza się dobrą zdolnością 
krzewienia. Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 320 -350 ziaren kiełkujących 
na 1 m2 (ca. 130-150 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę 
należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Pszenżyto PRELUDIO - Wstęp do wymarzonego plonu! Odmiana półkarłowa o bardzo dobrej 
plenności. Bardzo dobra odporność na wyleganie i większość chorób. Nadzwyczajna zimotrwałość 
(6,5 w skali 90).  Nr 1 w zimotrwałości w Polsce! Średnio wczesny termin dojrzewania. Nasiona są 
duże i dobrze wypełnione. Posiada doskonałe właściwości adaptacyjne do różnych warunków 
klimatyczno-glebowych. Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 340-380 
ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 150-180 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów oraz intensywnej 
technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę 
wysiewu należy zwiększyć o 10%. 
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DABEST 2020 ozime siewne pozostałe DANKO – worki 50kg 

Jęczmień Quadriga – od wysokich plonów się nie miga !Odmiana wielorzędowa. Charakteryzuje 
się rekordowym poziomem plonowania. Bardzo wysokie plony odnotowano w Polsce oraz 
Niemczech. 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 oraz 
intensywnej technologii uprawy normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku opóźnionych 
siewów normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Jęczmień Concordia dwurzędowy, paszowy. Osiąga wysoki plon ziarna zarówno na uprawach o 
intensywnym, jak i średnio intensywnym poziomie technologii uprawy. 
Jest to roślina o wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania. Concordia to odmiana odznaczająca 
się również wysoką odpornością na mrozy, jak i dobrym profilu zdrowotności. Wysoka zawartość 
białka sprawia, że jest to odmiana szczególnie nadająca się do żywienia trzody chlewnej.  
Dodatkowo jest to jęczmień, który może być uprawiany na stanowiskach o średniej i dobrej jakości, 
przy czym posiada bardzo dobre zdolności krzewienia. Ogólnie zalecana norma wysiewu odmiany 
Concordia to 250-300 ziaren na 1 m2, co daje 120-140 kg/ha. W przypadku opóźnionego terminu 
wysiewu zaleca się zwiększyć normę wysiewu o 10%, natomiast przy wczesnym terminie wysiewu 
i przy zastosowaniu intensywnej technologii uprawy wskazane jest zmniejszenie normy wysiewu o 
10%. Zalety: Wyjątkowo wysoki plon w średnio intensywnej i intensywnej technologii uprawy; 
Wysoka zawartość białka; Bardzo dobra zimotrwałość; Odmiana krótko-słoma z wysoką 
odpornością na wyleganie; Bardzo grube ziarno, z niewielkim udziałem pośladu;  Dobry profil 
zdrowotności, wysoka odporność na choroby. 

PSZENŻYTO MELOMAN ·  Lider plonowania w 2014 i 2015 roku!  ·  Bardzo dobra 

mrozoodporność  (5,5)  ·   Bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.  ·  Niskie wymagania 

glebowe.  ·  Wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie (6)!  ·  Wysoka odporność na 

choroby grzybowe.  ·  Ziarno duże i bardzo dobrze wyrównane. 

PSZENŻYTO AVOKADO -  Król słabych gleb! Nowa odmiana pszenżyta hodowli DANKO o 
tradycyjnej długości słomy. Szczególnie zalecana jest do uprawy na glebach słabych i bardzo 
słabych. Nr 1 na słabe gleby! Wysoko i stabilnie plonuje na terenie całego kraju. Posiada bardzo 
dobrą odporność na większość chorób pszenżyta, w szczególności na rdzę brunatną, fuzariozę 
kłosa i septoriozę plew. Ziarno posiada wysoką liczbę opadania co sprawia że Avakado 
charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na porastanie ziarna w kłosie (poziom odmiany 
Fredro). Charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością – 5,5 w skali 90 Ziarno ma wysoką MTZ, 
dobre wyrównanie i niewielki udział pośladu. Avokado należy do odmian o średniej wczesności i o 
bardzo dobrej zdolności krzewienia. Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie to 300-
350 kiełkujących ziaren na 1 m2, tj. 150-175 kg/ha. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej 
technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę 
wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

PSZENŻYTO OCTAVIO - odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra, przyrost plonu na wysokim 

poziomie agrotechniki poniżej średniej. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Zimotrwałość 
dość duża. Odporność na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą, rynchosporiozę i 

fuzariozę kłosów dość duża; na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę liści i 

septoriozę plew średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na 

porastanie w kłosie dość duża. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 

ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Liczba 

opadania duża. Zawartość białka mała. 
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Pszenżyto PANTEON Odmiana o tradycyjnej długości słomy, Wysokie plonowanie, Bardzo dobra 
mrozoodporność - 5,5; Odporny na suszę; Wysoka zawartość białka- bardzo dobre ziarno na 
paszę; Bardzo dobre plonowanie w całym kraju; Odmiana wczesna o podwyższonej tolerancji na 
suszę; Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby; Najwyższa waga hektolitra; Zalecana obsada 
roślin: 300-350 szt./m2  

Pszenżyto TRAPERO - Rekordowy i stabilny plon ziarna na terenie całej Polski. Jest odmianą o 
tradycyjnej długości słomy i dobrej sztywności. Posiada wysoką zawartość białka o bardzo dobrym 
składzie aminokwasowym (gwarantuje bardzo dobrą strawność), co sprawia, że jest bardzo 
dobrym komponentem w żywieniu trzody chlewnej i drobiu. Dobra zimotrwałość, dająca duże 
bezpieczeństwo uprawy. Charakteryzuje się bardzo dobrą zdrowotnością (pleśń śniegowa, choroby 
podstawy źdźbła, rdza brunatna, fuzarioza kłosów, rynchosporioza). Dobrze się krzewi. Zalecana 
norma wysiewu wynosi 320-360 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 140-170 kg/ha). W przypadku 
wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy normę wysiewu należy zmniejszyć o 10%. W 
przypadku opóźnionych siewów normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Żyto Rostockie. Odmiana populacyjna. Odporność na rdzę brunatną – duża do bardzo dużej, na 

mączniaka i rdzę źdźbłową – dość duża, na septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy 

źdźbła – średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i 

dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn przeciętna, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie 

zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość duża, liczba opadania średnia. 

Zawartość białka dość duża. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość mała, końcowa 

temperatura kleikowania niska. Plenność słaba do bardzo słabej. 

Pszenica WILEJKA - odmiana oścista, jakościowa, grupa A; odmiana o najwyższej zimotrwałości 
– 7,5º w skali 9º; wysoki potencjał plonowania; dobra odporność na choroby grzybowe; tolerancja 
na zakwaszenie gleby wysoka; rośliny średnie o dobrej odporności na wyleganie; ziarno bardzo 
ciężkie (wysoka waga hektolitra); odporność na porastanie w kłosie dobra; termin kłoszenia i 
dojrzewania średni; zawartość białka i liczba opadania wysoka; tolerancyjna na opóźniony siew; 
odmiana o niskich wymaganiach glebowych. 

-----------------------------------------   GRANUM, worki 25kg    ----------------------------------------- 

Jęczmień ZENEK - Plon, zimotrwałość, wczesność!  Nowa, 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, szczególnie na mączniaka prawdziwego, 
rynchosporiozę i rdzę jęczmienia. Ziarno grube, dobrze wyrównane, z małą ilością pośladu, o 
wysokiej zawartości białka. Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 270-
320 kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca. 140-160 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów oraz 
intensywnej technologii wysiewu normę należy zmniejszyć o 10%. W siewach opóźnionych normę 
wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Jęczmień GLORIA -  Wysoki plon grubego ziarna!  Paszowa odmiana dwurzędowego jęczmienia 
ozimego. Charakteryzuje się wysokim potencjałem 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, co 
daje bezpieczeństwo uprawy przy zwiększonych dawkach nawożenia azotowego. Ziarno Glorii jest 
grube, bardzo dobrze wyrównane i o dużej gęstości. Posiada również dużą zawartość białka, co 
czyni ją idealną w żywieniu zwierząt. Odmiana o dobrej zimotrwałości (5 w skali 90), a także dobrej 
zdrowotności. Szczególnie odporna jest na pleśń śniegową, plamistość siatkową i rynchosporiozę. 
Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 250-300 ziaren kiełkujących na 
1 m2 (ca. 120-140 kg/ha). 
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Żyto populacyjne HORYZO  rok rejestracji 2011 – SMOLICE; 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  

Żyto Dankowskie 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%. 

Pszenżyto ROTONDO -  Nagrodzone Złotym Medalem MTP Polagra – Premiery 2016! Rekordowy 

plon. Grube  ziarno!  Rewelacyjna krzewistość!  Krótkosłoma odmiana pszenżyta o dobrej 
sztywności. Charakteryzuje się rekordowym i stabilnym poziomem plonowania na terenie całej 
Polski.  Bardzo dobra mrozoodporność pozwala na uprawę na terenie całego kraju. Posiada 
piękne, grube ziarno w typie pszennym o wysokiej zawartości białka. Rotondo jest odmianą średnio 
wczesną. Posiada dobrą zdrowotność. Jednak w przypadku intensywnej technologii uprawy, 
zaleca się zastosowanie dwóch zabiegów ochrony fungicydowej. Charakterystyczną cechą jest 
nadzwyczajna krzewistość, co sprawia, że zalecane jest stosowanie niskich norm wysiewu, co 
znacznie obniża koszty zakupu nasion kwalifikowanych. Zalecana norma wysiewu przy 
optymalnym terminie wysiewu wynosi 250-300 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 130-150 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%. 

PSZENŻYTO  GRANADO - Najpopularniejsze pszenżyto w Europie!  Odmiana półkarłowa. Wyróżnia się 
bardzo wysokim potencjałem plonowania w różnych warunkach glebowo – klimatycznych. Jest jedna z 
najkrótszych odmian wśród pszenżyt zarejestrowanych w Polsce. Posiada bardzo dobrą odporność na 
wyleganie. Charakteryzuje się średnio wczesnym terminem dojrzewania oraz dobrą odpornością na 
większość chorób, uwaga jednak na rdzę żółtą! Jest to odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości. Według 
badań polskich i niemieckich Grenado charakteryzuje się dużą przydatnością dla przemysłu spirytusowego 
(wysoki uzysk spirytusu). Atutem tej odmiany jest duża odporność na zakwaszenie gleby, co sprawia, że 
Grenado może być uprawiane również na glebach słabych. Pszenżyto to odznacza się dobrą zdolnością 
krzewienia. Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 320 -350 ziaren kiełkujących 
na 1 m2 (ca. 130-150 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę 
należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Pszenżyto PRELUDIO - Wstęp do wymarzonego plonu! Odmiana półkarłowa o bardzo dobrej 
plenności. Bardzo dobra odporność na wyleganie i większość chorób. Nadzwyczajna zimotrwałość 
(6,5 w skali 90).  Nr 1 w zimotrwałości w Polsce! Średnio wczesny termin dojrzewania. Nasiona są 
duże i dobrze wypełnione. Posiada doskonałe właściwości adaptacyjne do różnych warunków 
klimatyczno-glebowych. Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 340-380 
ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 150-180 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów oraz intensywnej 
technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę 
wysiewu należy zwiększyć o 10%. 
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DABEST 2020 ozime siewne pozostałe DANKO – worki 50kg 

Jęczmień Quadriga – od wysokich plonów się nie miga !Odmiana wielorzędowa. Charakteryzuje 
się rekordowym poziomem plonowania. Bardzo wysokie plony odnotowano w Polsce oraz 
Niemczech. 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 oraz 
intensywnej technologii uprawy normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku opóźnionych 
siewów normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Jęczmień Concordia dwurzędowy, paszowy. Osiąga wysoki plon ziarna zarówno na uprawach o 
intensywnym, jak i średnio intensywnym poziomie technologii uprawy. 
Jest to roślina o wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania. Concordia to odmiana odznaczająca 
się również wysoką odpornością na mrozy, jak i dobrym profilu zdrowotności. Wysoka zawartość 
białka sprawia, że jest to odmiana szczególnie nadająca się do żywienia trzody chlewnej.  
Dodatkowo jest to jęczmień, który może być uprawiany na stanowiskach o średniej i dobrej jakości, 
przy czym posiada bardzo dobre zdolności krzewienia. Ogólnie zalecana norma wysiewu odmiany 
Concordia to 250-300 ziaren na 1 m2, co daje 120-140 kg/ha. W przypadku opóźnionego terminu 
wysiewu zaleca się zwiększyć normę wysiewu o 10%, natomiast przy wczesnym terminie wysiewu 
i przy zastosowaniu intensywnej technologii uprawy wskazane jest zmniejszenie normy wysiewu o 
10%. Zalety: Wyjątkowo wysoki plon w średnio intensywnej i intensywnej technologii uprawy; 
Wysoka zawartość białka; Bardzo dobra zimotrwałość; Odmiana krótko-słoma z wysoką 
odpornością na wyleganie; Bardzo grube ziarno, z niewielkim udziałem pośladu;  Dobry profil 
zdrowotności, wysoka odporność na choroby. 

PSZENŻYTO MELOMAN ·  Lider plonowania w 2014 i 2015 roku!  ·  Bardzo dobra 

mrozoodporność  (5,5)  ·   Bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.  ·  Niskie wymagania 

glebowe.  ·  Wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie (6)!  ·  Wysoka odporność na 

choroby grzybowe.  ·  Ziarno duże i bardzo dobrze wyrównane. 

PSZENŻYTO AVOKADO -  Król słabych gleb! Nowa odmiana pszenżyta hodowli DANKO o 
tradycyjnej długości słomy. Szczególnie zalecana jest do uprawy na glebach słabych i bardzo 
słabych. Nr 1 na słabe gleby! Wysoko i stabilnie plonuje na terenie całego kraju. Posiada bardzo 
dobrą odporność na większość chorób pszenżyta, w szczególności na rdzę brunatną, fuzariozę 
kłosa i septoriozę plew. Ziarno posiada wysoką liczbę opadania co sprawia że Avakado 
charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na porastanie ziarna w kłosie (poziom odmiany 
Fredro). Charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością – 5,5 w skali 90 Ziarno ma wysoką MTZ, 
dobre wyrównanie i niewielki udział pośladu. Avokado należy do odmian o średniej wczesności i o 
bardzo dobrej zdolności krzewienia. Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie to 300-
350 kiełkujących ziaren na 1 m2, tj. 150-175 kg/ha. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej 
technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę 
wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

PSZENŻYTO OCTAVIO - odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra, przyrost plonu na wysokim 

poziomie agrotechniki poniżej średniej. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Zimotrwałość 
dość duża. Odporność na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą, rynchosporiozę i 

fuzariozę kłosów dość duża; na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę liści i 

septoriozę plew średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na 

porastanie w kłosie dość duża. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 

ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Liczba 

opadania duża. Zawartość białka mała. 
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Pszenżyto PANTEON Odmiana o tradycyjnej długości słomy, Wysokie plonowanie, Bardzo dobra 
mrozoodporność - 5,5; Odporny na suszę; Wysoka zawartość białka- bardzo dobre ziarno na 
paszę; Bardzo dobre plonowanie w całym kraju; Odmiana wczesna o podwyższonej tolerancji na 
suszę; Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby; Najwyższa waga hektolitra; Zalecana obsada 
roślin: 300-350 szt./m2  

Pszenżyto TRAPERO - Rekordowy i stabilny plon ziarna na terenie całej Polski. Jest odmianą o 
tradycyjnej długości słomy i dobrej sztywności. Posiada wysoką zawartość białka o bardzo dobrym 
składzie aminokwasowym (gwarantuje bardzo dobrą strawność), co sprawia, że jest bardzo 
dobrym komponentem w żywieniu trzody chlewnej i drobiu. Dobra zimotrwałość, dająca duże 
bezpieczeństwo uprawy. Charakteryzuje się bardzo dobrą zdrowotnością (pleśń śniegowa, choroby 
podstawy źdźbła, rdza brunatna, fuzarioza kłosów, rynchosporioza). Dobrze się krzewi. Zalecana 
norma wysiewu wynosi 320-360 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 140-170 kg/ha). W przypadku 
wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy normę wysiewu należy zmniejszyć o 10%. W 
przypadku opóźnionych siewów normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Żyto Rostockie. Odmiana populacyjna. Odporność na rdzę brunatną – duża do bardzo dużej, na 

mączniaka i rdzę źdźbłową – dość duża, na septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy 

źdźbła – średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i 

dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn przeciętna, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie 

zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość duża, liczba opadania średnia. 

Zawartość białka dość duża. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość mała, końcowa 

temperatura kleikowania niska. Plenność słaba do bardzo słabej. 

Pszenica WILEJKA - odmiana oścista, jakościowa, grupa A; odmiana o najwyższej zimotrwałości 
– 7,5º w skali 9º; wysoki potencjał plonowania; dobra odporność na choroby grzybowe; tolerancja 
na zakwaszenie gleby wysoka; rośliny średnie o dobrej odporności na wyleganie; ziarno bardzo 
ciężkie (wysoka waga hektolitra); odporność na porastanie w kłosie dobra; termin kłoszenia i 
dojrzewania średni; zawartość białka i liczba opadania wysoka; tolerancyjna na opóźniony siew; 
odmiana o niskich wymaganiach glebowych. 

-----------------------------------------   GRANUM, worki 25kg    ----------------------------------------- 

Jęczmień ZENEK - Plon, zimotrwałość, wczesność!  Nowa, 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, szczególnie na mączniaka prawdziwego, 
rynchosporiozę i rdzę jęczmienia. Ziarno grube, dobrze wyrównane, z małą ilością pośladu, o 
wysokiej zawartości białka. Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 270-
320 kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca. 140-160 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów oraz 
intensywnej technologii wysiewu normę należy zmniejszyć o 10%. W siewach opóźnionych normę 
wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Jęczmień GLORIA -  Wysoki plon grubego ziarna!  Paszowa odmiana dwurzędowego jęczmienia 
ozimego. Charakteryzuje się wysokim potencjałem 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, co 
daje bezpieczeństwo uprawy przy zwiększonych dawkach nawożenia azotowego. Ziarno Glorii jest 
grube, bardzo dobrze wyrównane i o dużej gęstości. Posiada również dużą zawartość białka, co 
czyni ją idealną w żywieniu zwierząt. Odmiana o dobrej zimotrwałości (5 w skali 90), a także dobrej 
zdrowotności. Szczególnie odporna jest na pleśń śniegową, plamistość siatkową i rynchosporiozę. 
Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 250-300 ziaren kiełkujących na 
1 m2 (ca. 120-140 kg/ha). 
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Żyto populacyjne HORYZO  rok rejestracji 2011 – SMOLICE; 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  

Żyto Dankowskie 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%. 

Pszenżyto ROTONDO -  Nagrodzone Złotym Medalem MTP Polagra – Premiery 2016! Rekordowy 

plon. Grube  ziarno!  Rewelacyjna krzewistość!  Krótkosłoma odmiana pszenżyta o dobrej 
sztywności. Charakteryzuje się rekordowym i stabilnym poziomem plonowania na terenie całej 
Polski.  Bardzo dobra mrozoodporność pozwala na uprawę na terenie całego kraju. Posiada 
piękne, grube ziarno w typie pszennym o wysokiej zawartości białka. Rotondo jest odmianą średnio 
wczesną. Posiada dobrą zdrowotność. Jednak w przypadku intensywnej technologii uprawy, 
zaleca się zastosowanie dwóch zabiegów ochrony fungicydowej. Charakterystyczną cechą jest 
nadzwyczajna krzewistość, co sprawia, że zalecane jest stosowanie niskich norm wysiewu, co 
znacznie obniża koszty zakupu nasion kwalifikowanych. Zalecana norma wysiewu przy 
optymalnym terminie wysiewu wynosi 250-300 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 130-150 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%. 

PSZENŻYTO  GRANADO - Najpopularniejsze pszenżyto w Europie!  Odmiana półkarłowa. Wyróżnia się 
bardzo wysokim potencjałem plonowania w różnych warunkach glebowo – klimatycznych. Jest jedna z 
najkrótszych odmian wśród pszenżyt zarejestrowanych w Polsce. Posiada bardzo dobrą odporność na 
wyleganie. Charakteryzuje się średnio wczesnym terminem dojrzewania oraz dobrą odpornością na 
większość chorób, uwaga jednak na rdzę żółtą! Jest to odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości. Według 
badań polskich i niemieckich Grenado charakteryzuje się dużą przydatnością dla przemysłu spirytusowego 
(wysoki uzysk spirytusu). Atutem tej odmiany jest duża odporność na zakwaszenie gleby, co sprawia, że 
Grenado może być uprawiane również na glebach słabych. Pszenżyto to odznacza się dobrą zdolnością 
krzewienia. Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 320 -350 ziaren kiełkujących 
na 1 m2 (ca. 130-150 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę 
należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Pszenżyto PRELUDIO - Wstęp do wymarzonego plonu! Odmiana półkarłowa o bardzo dobrej 
plenności. Bardzo dobra odporność na wyleganie i większość chorób. Nadzwyczajna zimotrwałość 
(6,5 w skali 90).  Nr 1 w zimotrwałości w Polsce! Średnio wczesny termin dojrzewania. Nasiona są 
duże i dobrze wypełnione. Posiada doskonałe właściwości adaptacyjne do różnych warunków 
klimatyczno-glebowych. Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 340-380 
ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 150-180 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów oraz intensywnej 
technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę 
wysiewu należy zwiększyć o 10%. 
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DABEST 2020 ozime siewne pozostałe DANKO – worki 50kg 

Jęczmień Quadriga – od wysokich plonów się nie miga !Odmiana wielorzędowa. Charakteryzuje 
się rekordowym poziomem plonowania. Bardzo wysokie plony odnotowano w Polsce oraz 
Niemczech. 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 oraz 
intensywnej technologii uprawy normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku opóźnionych 
siewów normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Jęczmień Concordia dwurzędowy, paszowy. Osiąga wysoki plon ziarna zarówno na uprawach o 
intensywnym, jak i średnio intensywnym poziomie technologii uprawy. 
Jest to roślina o wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania. Concordia to odmiana odznaczająca 
się również wysoką odpornością na mrozy, jak i dobrym profilu zdrowotności. Wysoka zawartość 
białka sprawia, że jest to odmiana szczególnie nadająca się do żywienia trzody chlewnej.  
Dodatkowo jest to jęczmień, który może być uprawiany na stanowiskach o średniej i dobrej jakości, 
przy czym posiada bardzo dobre zdolności krzewienia. Ogólnie zalecana norma wysiewu odmiany 
Concordia to 250-300 ziaren na 1 m2, co daje 120-140 kg/ha. W przypadku opóźnionego terminu 
wysiewu zaleca się zwiększyć normę wysiewu o 10%, natomiast przy wczesnym terminie wysiewu 
i przy zastosowaniu intensywnej technologii uprawy wskazane jest zmniejszenie normy wysiewu o 
10%. Zalety: Wyjątkowo wysoki plon w średnio intensywnej i intensywnej technologii uprawy; 
Wysoka zawartość białka; Bardzo dobra zimotrwałość; Odmiana krótko-słoma z wysoką 
odpornością na wyleganie; Bardzo grube ziarno, z niewielkim udziałem pośladu;  Dobry profil 
zdrowotności, wysoka odporność na choroby. 

PSZENŻYTO MELOMAN ·  Lider plonowania w 2014 i 2015 roku!  ·  Bardzo dobra 

mrozoodporność  (5,5)  ·   Bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.  ·  Niskie wymagania 

glebowe.  ·  Wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie (6)!  ·  Wysoka odporność na 

choroby grzybowe.  ·  Ziarno duże i bardzo dobrze wyrównane. 

PSZENŻYTO AVOKADO -  Król słabych gleb! Nowa odmiana pszenżyta hodowli DANKO o 
tradycyjnej długości słomy. Szczególnie zalecana jest do uprawy na glebach słabych i bardzo 
słabych. Nr 1 na słabe gleby! Wysoko i stabilnie plonuje na terenie całego kraju. Posiada bardzo 
dobrą odporność na większość chorób pszenżyta, w szczególności na rdzę brunatną, fuzariozę 
kłosa i septoriozę plew. Ziarno posiada wysoką liczbę opadania co sprawia że Avakado 
charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na porastanie ziarna w kłosie (poziom odmiany 
Fredro). Charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością – 5,5 w skali 90 Ziarno ma wysoką MTZ, 
dobre wyrównanie i niewielki udział pośladu. Avokado należy do odmian o średniej wczesności i o 
bardzo dobrej zdolności krzewienia. Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie to 300-
350 kiełkujących ziaren na 1 m2, tj. 150-175 kg/ha. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej 
technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę 
wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

PSZENŻYTO OCTAVIO - odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra, przyrost plonu na wysokim 

poziomie agrotechniki poniżej średniej. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Zimotrwałość 
dość duża. Odporność na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą, rynchosporiozę i 

fuzariozę kłosów dość duża; na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę liści i 

septoriozę plew średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na 

porastanie w kłosie dość duża. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 

ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Liczba 

opadania duża. Zawartość białka mała. 
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Pszenżyto PANTEON Odmiana o tradycyjnej długości słomy, Wysokie plonowanie, Bardzo dobra 
mrozoodporność - 5,5; Odporny na suszę; Wysoka zawartość białka- bardzo dobre ziarno na 
paszę; Bardzo dobre plonowanie w całym kraju; Odmiana wczesna o podwyższonej tolerancji na 
suszę; Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby; Najwyższa waga hektolitra; Zalecana obsada 
roślin: 300-350 szt./m2  

Pszenżyto TRAPERO - Rekordowy i stabilny plon ziarna na terenie całej Polski. Jest odmianą o 
tradycyjnej długości słomy i dobrej sztywności. Posiada wysoką zawartość białka o bardzo dobrym 
składzie aminokwasowym (gwarantuje bardzo dobrą strawność), co sprawia, że jest bardzo 
dobrym komponentem w żywieniu trzody chlewnej i drobiu. Dobra zimotrwałość, dająca duże 
bezpieczeństwo uprawy. Charakteryzuje się bardzo dobrą zdrowotnością (pleśń śniegowa, choroby 
podstawy źdźbła, rdza brunatna, fuzarioza kłosów, rynchosporioza). Dobrze się krzewi. Zalecana 
norma wysiewu wynosi 320-360 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 140-170 kg/ha). W przypadku 
wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy normę wysiewu należy zmniejszyć o 10%. W 
przypadku opóźnionych siewów normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Żyto Rostockie. Odmiana populacyjna. Odporność na rdzę brunatną – duża do bardzo dużej, na 

mączniaka i rdzę źdźbłową – dość duża, na septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy 

źdźbła – średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i 

dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn przeciętna, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie 

zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość duża, liczba opadania średnia. 

Zawartość białka dość duża. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość mała, końcowa 

temperatura kleikowania niska. Plenność słaba do bardzo słabej. 

Pszenica WILEJKA - odmiana oścista, jakościowa, grupa A; odmiana o najwyższej zimotrwałości 
– 7,5º w skali 9º; wysoki potencjał plonowania; dobra odporność na choroby grzybowe; tolerancja 
na zakwaszenie gleby wysoka; rośliny średnie o dobrej odporności na wyleganie; ziarno bardzo 
ciężkie (wysoka waga hektolitra); odporność na porastanie w kłosie dobra; termin kłoszenia i 
dojrzewania średni; zawartość białka i liczba opadania wysoka; tolerancyjna na opóźniony siew; 
odmiana o niskich wymaganiach glebowych. 

-----------------------------------------   GRANUM, worki 25kg    ----------------------------------------- 

Jęczmień ZENEK - Plon, zimotrwałość, wczesność!  Nowa, 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, szczególnie na mączniaka prawdziwego, 
rynchosporiozę i rdzę jęczmienia. Ziarno grube, dobrze wyrównane, z małą ilością pośladu, o 
wysokiej zawartości białka. Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 270-
320 kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca. 140-160 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów oraz 
intensywnej technologii wysiewu normę należy zmniejszyć o 10%. W siewach opóźnionych normę 
wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Jęczmień GLORIA -  Wysoki plon grubego ziarna!  Paszowa odmiana dwurzędowego jęczmienia 
ozimego. Charakteryzuje się wysokim potencjałem 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, co 
daje bezpieczeństwo uprawy przy zwiększonych dawkach nawożenia azotowego. Ziarno Glorii jest 
grube, bardzo dobrze wyrównane i o dużej gęstości. Posiada również dużą zawartość białka, co 
czyni ją idealną w żywieniu zwierząt. Odmiana o dobrej zimotrwałości (5 w skali 90), a także dobrej 
zdrowotności. Szczególnie odporna jest na pleśń śniegową, plamistość siatkową i rynchosporiozę. 
Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 250-300 ziaren kiełkujących na 
1 m2 (ca. 120-140 kg/ha). 
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Żyto populacyjne HORYZO  rok rejestracji 2011 – SMOLICE; 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  

Żyto Dankowskie 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%. 

Pszenżyto ROTONDO -  Nagrodzone Złotym Medalem MTP Polagra – Premiery 2016! Rekordowy 

plon. Grube  ziarno!  Rewelacyjna krzewistość!  Krótkosłoma odmiana pszenżyta o dobrej 
sztywności. Charakteryzuje się rekordowym i stabilnym poziomem plonowania na terenie całej 
Polski.  Bardzo dobra mrozoodporność pozwala na uprawę na terenie całego kraju. Posiada 
piękne, grube ziarno w typie pszennym o wysokiej zawartości białka. Rotondo jest odmianą średnio 
wczesną. Posiada dobrą zdrowotność. Jednak w przypadku intensywnej technologii uprawy, 
zaleca się zastosowanie dwóch zabiegów ochrony fungicydowej. Charakterystyczną cechą jest 
nadzwyczajna krzewistość, co sprawia, że zalecane jest stosowanie niskich norm wysiewu, co 
znacznie obniża koszty zakupu nasion kwalifikowanych. Zalecana norma wysiewu przy 
optymalnym terminie wysiewu wynosi 250-300 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 130-150 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%. 

PSZENŻYTO  GRANADO - Najpopularniejsze pszenżyto w Europie!  Odmiana półkarłowa. Wyróżnia się 
bardzo wysokim potencjałem plonowania w różnych warunkach glebowo – klimatycznych. Jest jedna z 
najkrótszych odmian wśród pszenżyt zarejestrowanych w Polsce. Posiada bardzo dobrą odporność na 
wyleganie. Charakteryzuje się średnio wczesnym terminem dojrzewania oraz dobrą odpornością na 
większość chorób, uwaga jednak na rdzę żółtą! Jest to odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości. Według 
badań polskich i niemieckich Grenado charakteryzuje się dużą przydatnością dla przemysłu spirytusowego 
(wysoki uzysk spirytusu). Atutem tej odmiany jest duża odporność na zakwaszenie gleby, co sprawia, że 
Grenado może być uprawiane również na glebach słabych. Pszenżyto to odznacza się dobrą zdolnością 
krzewienia. Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 320 -350 ziaren kiełkujących 
na 1 m2 (ca. 130-150 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę 
należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

Pszenżyto PRELUDIO - Wstęp do wymarzonego plonu! Odmiana półkarłowa o bardzo dobrej 
plenności. Bardzo dobra odporność na wyleganie i większość chorób. Nadzwyczajna zimotrwałość 
(6,5 w skali 90).  Nr 1 w zimotrwałości w Polsce! Średnio wczesny termin dojrzewania. Nasiona są 
duże i dobrze wypełnione. Posiada doskonałe właściwości adaptacyjne do różnych warunków 
klimatyczno-glebowych. Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 340-380 
ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 150-180 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów oraz intensywnej 
technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę 
wysiewu należy zwiększyć o 10%. 

 


