
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. rekomenduje Firmę Nasienną GRANUM Sp. J. jako producenta nasion 

kwalifikowanych w programie 

UWAGA ROLNIKU!

Czy potrzebujesz na swoje pole:

materiału siewnego o wysokich parametrach jakościowych?

najplenniejszych odmian zbóż uprawianych w Polsce?

cenisz sobie fachowe doradztwo agrotechniczne?

skorzystaj z nasion kwalifikowanych o podwyższonych 

parametrach  jakościowych z programu
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Wodzierady 81, 98-105 Wodzierady, woj. łódzkie
tel. 43 677 31 26, 43 677 33 00, fax 43 675 99 53
e-mail: biuro@granumfn.pl, www.granumfn.pl

Firma Nasienna GRANUM Sp.J.

Oddział Łowicz, ul. Katarzynów 46, tel. 46 8372305
e-mail: lowicz@granumfn.pl
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6,0 Rekordowy plon wyśmienitej paszy! 

Odmiana pszenżyta o tradycyjnej długości słomy i dobrej sztywności.

Rekordowy i stabilny plon ziarna na terenie całej Polski.

Wysoka zawartość białka - doskonały komponent w żywieniu trzody chlewnej i drobiu.

Nadzwyczajna zimotrwałość (6,0 w skali 9°), dająca duże bezpieczeństwo uprawy.

Charakteryzuje się bardzo dobrą zdrowotnością, szczególnie na pleśń śniegową, choroby 
podstawy źdźbła, rdzę brunatną, rynchosporiozę.

2Zalecana norma wysiewu wynosi 320-360 ziaren kiełkujących na 1 m  (ca. 140-170 kg/ha).

5,5

Krótkosłoma odmiana pszenżyta o dobrej sztywności.

Charakteryzuje się rekordowym i stabilnym poziomem plonowania na terenie całej Polski.

Bardzo dobra zimotrwalość (5,5 w skali 9°) pozwala na uprawę na terenie całego kraju.

Posiada piękne, grube ziarno w typie pszennym o wysokiej zawartości białka.

Rotondo jest odmianą średnio wczesną.

Dobra zdrowotność. 

Odmiana o nadzwyczajnej krzewistości - zalecane jest stosowanie niskich norm wysiewu.
Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 250-300 ziaren 
kiełkujących na 1 m² (ca. 130-150 kg/ha).

Rekordowy plon! Grube ziarno! 
Rewelacyjna krzewistość!

  

 

6,5

Wstęp do wymarzonego plonu!

Odmiana półkarłowa o bardzo dobrej plenności.

Nr 1 w zimotrwałości w Polsce (6,5 w skali 9°).

Bardzo dobra odporność na wyleganie i większość chorób.

Ziarno duże i dobrze wypełnione, o dużej zawartości białka, co czyni je doskonałe w żywieniu
zwierząt.

Posiada doskonałe właściwości adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych.

Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 340-380 ziaren kiełkujących 
2na 1 m  (ca. 150-180 kg/ha).
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Nagroda w konkursie 

 

„Innowacyjny Produkt
Targów Polskie Zbo ża” 

Kąkolewo 2012

Złoty Medal  – 
„Wybór Konsumentó w”

Polagra 2014

Złoty Meda l 
Polagra Premiery  

2014

Plenna, zimotrwała o niskich wymaganiach glebowych!

NOWOŚĆ

 

a1 – 9,0 t/ha
a2 – 10,7 t/ha

a1 – 10,6 t/ha
a2 – 12,2 t/ha

a1 – 9,2 t/ha
a2 – 10,2 t/ha

a1 – 8,5 t/ha
a2 – 10,3 t/ha

a1 – 8,4 t/ha
a2 – 10,5 t/ha

a1 – technologia 
 średnio intensywna

a2 – technologia intensywna

Źródło: COBORU, 2015

Plon pszenicy ozimej Arkadia 
na tle wzorca  (w t/ha)

Jakościowa pszenica ozima – grupa E/A.

Ładne, grube ziarno, o dobrym wyrównaniu i małym udziale 
pośladu.

Wczesna o dobrej odporności na zakwaszenie gleby, 
co daje możliwość uprawy na glebach słabszych.

Wysokie i stabilne plony.

W 2014 i w 2105 roku najchętniej wybierana 
przez rolników odmiana pszenicy ozimej.

Nadzwyczajna zimotrwałość (6,0 w skali 9°) i dobra 
zdolność krzewienia.

Dobra odporność na fuzariozę (mykotoksyny).

Przydatna do późnych siewów po burakach i kukurydzy.

Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu 
2wynosi 350-390 ziaren kiełkujących na 1 m  (ca. 170-200 kg/ha).

6,0

a1 – 9,6 t/ha
a2 – 10,7 t/ha

 

Memory posiada dobrą zimotrwałość (4,5).

Odmiana średnio wczesna.

Rośliny średniej wysokości i bardzo dobrej 

sztywności oraz bardzo dobrej zdolności 

krzewienia.

Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym 

terminie siewu wynosi 330-360  kiełkujących 
2ziaren na m  (ca.160-170 kg/ha).

4,5

Plon, plon i jeszcze raz plon!

Rewelacyjny potencjał plonowania.

Zaliczana do grupy jakościowej A/B, posiada 

bardzo dobre parametry skupowe ziarna.

Ziarno dobrze wyrównane, z małym udziałem 

pośladu, o średnio wysokiej MTZ.

Bardzo dobra odporność na choroby, 

szczególnie na mączniaka prawdziwego, 

rdzę brunatną i żółtą oraz choroby podstawy 

źdźbła.
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 Polecamy również:

- wysoki plon w całym kraju
- krótka słoma
- odporna na wyleganie

pszenżyto ozime

4,5

- nr 1 na LZO w Polsce
- dobra zimotrwałość
- nadzwyczajna odporność 
  na porastanie

FREDRO

pszenicę ozimą

jęczmień ozimy

5,5
5,5

MEWA (B)
- oścista o grubym ziarnie
- dobrze znosi susze
- dla drobiu i trzody chlewnej

ZENEK QUADRIGA
- wczesny, wielorzędowy
- zwiększona tolerancja 
  na zakwaszenie gleby
- wysoka mrozoodporność (5.5)

- dla poszukujących 
  idealnego plonu
- dobra zimotrwałość (5.0)
- do intensywnej technologii uprawy

5,0

5,0

5,0

6,0

5,5

 

żyto 

DANKOWSKIE 
OPAL

DAŃKOWSKIE 
DIAMENT

DAŃKOWSKIE 
RUBIN
- niskie wymagania glebowe
- nadzwyczajna zdolność krzewienia

- wysoka wartość wypiekowa
- duża odporność na porastanie

- nr 1 w Europie
- na paszę i spirytus- krótkie i sztywne

- wczesne i zimotrwałe

GLORIA
- topowa odmiana 2-rzędowa
- dorodne ziarno
- wysoka zawartość białka
- dobra zimotrwałość (5,0)

TWINGO GRENADOREMIKO

DESAMO (A/B) 
- krótkosłoma, 
  o dobrej krzewistości
- wysokie i stabilne plony
- dobra zimotrwałość 
  i zdrowotność

SAILOR (A) 
- wysoki plon jakościowego ziarna
- sprawdza się po kukurydzy
- bardzo dobra zimotrwałość

JANTARKA (A/B) MUSZELKA (A/B) 

BOGATKA (B) 

- toleruje zakwaszenie gleby
- bardzo dobra zimotrwałość 
- zalecana do uprawy na glebach 
  słabszych

5,5

5,5
- pszenica o najgrubszym ziarnie 
  do wszechstronnego wykorzystaniaESTIVUS (E/A) 

- bardzo dobre parametry ziarna
- wysoka zawartość białka i glutenu
- wysoka plenność
- bardzo dobra odporność na wyleganie

- bardzo dobre wartości młynarskie
 - do uprawy na glebach słabych

 

Plony, zdrowie i postura to zalety żyta TURa!

 

Świetnie sprawdza się w monokulturze 
zbożowej.
Silny system korzeniowy. 
Ciężkie ziarno, o bardzo dobrych właściwościach 
piekarniczych.
Zalecana norma wysiewu: termin optymalny: 2 j.s./ha;
termin opóźniony (po 1 października): 2,2 j.s./ha

Nadzwyczajna zimotrwałość 
(odporny na mróz i pleśń śniegową).
Idealny na gleby słabe.
Rewelacyjny i stabilny plon na terenie 
całej Polski!
Nadzwyczajna zdrowotność wśród żyt 
hybrydowych.
.

       

 

 

ŻYTO OZIME –  HYBRYDOWE

- wysokie 
  i stabilne plonowanie 
- podwyższona zawartość 
  białka


