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Informacja o odmianach  
i materiale siewnym:

•  na stronach  
www.danko.pl  
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•  w materiałach  
informacyjnych 

•  u przedstawicieli  
regionalnych

• u dystrybutorów
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Korzyści z uprawy Technologia uprawy jęczmion browarnych

Prawna ochrona odmian
•   Odmiany roślin rolniczych naszej Firmy objęte są ochroną wyłącznego prawa. Oznacza to, że aby je rozmnażać,  

oferować i sprzedawać na cele siewne konieczne jest uzyskanie od nas pisemnej licencji w formie umowy. 
•  Dzięki funduszom uzyskanym z wnoszonych przez rolników i przedsiębiorców opłat licencyjnych możliwa jest praca  

nad tworzeniem nowych odmian i hodowla zachowująca odmian już istniejących.
•  Stosowanie zakupionego kwalifikowanego materiału siewnego jest najtańszym sposobem zwiększania  

i poprawy jakości produkcji rolniczej.  

•  wysoki plon wyrównanego ziarna
•   wyśmienita zdrowotność liści  

(szczególnie duża odporność  
na mączniaka prawdziwego)

•   niewysoka, sztywna słoma
•   zalecany we wszystkich regionach  

uprawy jęczmienia w Polsce
•   szeroka akceptacja przez słodownie

Plon i jakość!

•   uznane plonowanie wśród odmian  
browarnych i paszowych w całej Europie

•   odmiana o zdrowych liściach  
i dużej odporności na wyleganie

•   bardzo niska zawartość białka 
gwarantująca podczas żniw spokój  
o jakość

•   zalecana we wszystkich regionach  
uprawy jęczmienia w Polsce, szczególnie 
na terenach z deficytem wilgoci

•   szeroka akceptacja przez słodownie

Nowy standard jakości dla słodowni!

Odmiana LAUREATE AVALON PROPINO QUENCH
Wysokość roślin krótkie średnio-krótkie średnio-krótkie krótkie
MTZ bardzo wysoka wysoka wysoka średnia
Odporność na:
Wyleganie dobra wysoka wysoka wysoka
Mączniaka prawdziwego wysoka średnia wysoka dobra
Plamistość siatkową wysoka dobra wysoka dobra
Rynchosporiozę wysoka dobra dobra dobra

Wysiew wczesny – koniec lutego początek marca – około 270 ziaren kiełkujących/m2 (tj. 130 kg/ha)
Wysiew normalny – od połowy do końca marca około 300-340 ziaren kiełkujących/m2 (150-160 kg/ha)
Wysiew późny – od początku kwietnia 350-400 ziaren kiełkujących/m2 (170 -190 kg/ha)

Wysiew:  W celu zapewnienia wysokich plonów zaleca się możliwie wczesny siew w ciepłą, napo-
wietrzoną glebę na głębokość 2-3 cm.

Zalecenia uprawowe: Odmiany polecane do 
uprawy na terenie całej Polski. 
Nawożenie azotem:  Przy założeniu, (po 
przedplonach zbożowych), że zawartość  
azotu mineralnego wynosi około 40 kg N/ha  
i oczekiwanym plonie 50-60 dt/ha powinno 
się, w zależności od stanowiska i przedplonu, 
wprowadzić jednorazowo od 60-80 kg N/ha 
(każde 2 kg azotu pozwala uzyskać 1 dt plonu). 
Na mocnych stanowiskach (zasobnych w azot) 
oraz na glebach słabych, gdzie przewidywany 
plon może być niższy, należy nawożenie azo-
tem odpowiednio ograniczyć.
Na stanowiskach z ograniczonym przyswaja-
niem azotu i niewysoką zawartością N mineral-
nego można nawożenie azotem odpowiednio 
zwiększyć.
Odmiany te charakteryzują się niską zawarto-
ścią białka, co sprawia, iż ryzyko przekrocze-
nia zawartości białka w ziarnie do słodowania  
jest małe, nawet przy zwiększonym (o ok.  
15 kg N/ha) nawożeniu.

Stosowanie regulatorów wzrostu: Ze względu 
na dobrą odporność na wyleganie oferowa-
nych odmian można, przy normalnie rozwija-
jącym się łanie, ograniczyć lub pominąć regu-
latory wzrostu.
Ochrona przeciwgrzybowa: 
W warunkach niskiej presji chorób, ochronę 
fungicydową można ograniczyć do 1 zabiegu. 
Należy w takim przypadku zastosować Elatus 
Era w dawce 0.8l/ha. Zabieg należy wykonać 
w fazie liścia flagowego (BBCH 37/39).
W warunkach występowania wysokiej presji 
chorób, zaleca się wykonać ochronę w techno-
logii trzy zabiegowej.
Pierwszy zabieg należy wykonać w fazie strze-
lania w źdźbło/pierwszego kolanka (BBCH 
30/31) preparatem o szerokim spetkrum zwal-
czania chorób Tilt Turbo w dawce 0,6 l/ha.
Drugi zabieg należy wykonać w fazie liścia fla-
gowego (BBCH 37/39) preparatem Elatus Era  
w dawce 0,8 l/ha.
W warunkach deszczowej pogody zaleca się 
ochronę kłosów przed chorobami fuzaryjny-
mi poprzez zastosowanie produktu Menara  
w dawce 0,5 l/ha.

Siew takich nasion nie wymaga uiszczania przez Rolnika opłaty dla Hodowcy.
•  Rolnik korzystający z odstępstwa rolnego (siew nasion z własnego zbioru) jest zobowiązany do uiszczenia opłaty na rzecz 

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

•   doskonałe parametry browarne ziarna 
•   bardzo wysoki poziom plonowania
•   odmiana kontynentalna, toleruje  

niekorzystne warunki klimatyczne  
– okresowe niedobory wody. Zalecany do 
uprawy we wszystkich regionach w Polsce

•   dobra odporność na choroby 
•   odmiana średniej wysokości, o wysokiej 

gęstości łanu 
•   niska zawartość białka i dobra odporność 

na wyleganie pozwala na intensywną 
technologię uprawy

•   szeroka akceptacja przez słodownie

Zysk dla rolnika, niski koszt dla browaru!
Niespotykana plenność wśród  

jęczminon browarnych!

•   bardzo wysoki potencjał plonowania 
we wszystkich rejonach uprawy 
jęczmienia

•   dobra sztywność słomy i ni-
ska zawartość białka pozwalają na 
intensywną technologię uprawy

•   rewelacyjna zdrowotność liści
•   ponadprzeciętne wyrównanie
•   duża odporność na łamliwość dokłosia
•   szeroka akceptacja przez słodownie
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