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Garou F1 sy ilona  TrouBaDour F1 Da Vinci®

inForMacJE PoDsTaWoWE

HODOWLA Rapool Syngenta RAGT Syngenta

TYP ODMIANY hybrydowa liniowa hybrydowa liniowa

PLONOWANIe W 2017 r., % WZORCA 109 109 brak danych brak danych

PLONOWANIe W 2016 r., % WZORCA 118 110 brak danych brak danych

PLONOWANIe W 2015 r., % WZORCA 112 106 brak danych 98

POCZąTeK KWITNIeNIA średnio wczesny średni bardzo wczesny wczesny

TeRMIN DOJRZeWANIA średnio wczesny średni bardzo wczesny średnio wczesny

WYSOKOść ROśLIN średnia średnia średnia niska

ZIMOTRWAłOść bardzo dobra bardzo dobra dobra bardzo dobra

ZAWARTOść TłUSZCZU bardzo wysoka  wysoka bardzo wysoka wysoka

ODPORNOść NA WYLeGANIe bardzo dobra bardzo dobra dobra bardzo dobra

ZDroWoTnoŚĆ

PHOMA +++ + + ++

ZGNILIZNA TWARDZIKOWA +++ +++ +++ +++

CZeRń KRZYżOWYCH +++ ++ ++ ++

WyMaGania aGroTEcHnicZnE

ZALeCANY TeRMIN WYSIeWU wczesny – opóźniony wczesny – opóźniony optymalny – opóźniony wczesny – optymalny

OBSADA ROśLIN szt./m2 40–50 45–60 40–55 45–60

WYMAGANIA GLeBOWe mniejsze/średnie mniejsze/średnie mniejsze/średnie mniejsze/średnie

Najlepsze odmiany rzepaku ozimego w sezonie 2018

rzepak

Opracowano na podstawie wyników COBORU, BSA, informacji hodowców i obserwacji własnych.

Cecha: +++ – bardzo dobra, ++ – dobra, + – średnia
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rzepak

Optymalne terminy siewu

Rzepak – wymagania glebowe

Rzepak – termin kwitnienia

Rzepak – termin dojrzewania

Zalecana ilość wysiewu (nasion/m2) odmiany 
populacyjne

odmiany  
mieszańcowe

wczesny termin siewu 10–20 sierpnia 45–55 35–50

optymalny termin siewu 20–31 sierpnia 50–60 40–50

opóźniony termin siewu 1–10 września 60–70 50–60

5–10 sierpnia

10–15 sierpnia

15–20 sierpnia

20–25 sierpnia

Mniejsze | średnie | Większe

Wczesny | średnio wczesny | średni | średnio późny | PóźnyBardzo wczesny   | 

Wczesny | średnio wczesny | średni | średnio późny | PóźnyBardzo wczesny   | 

Odmiany liniowe Odmiany hybrydowe Odmiany liniowe Odmiany hybrydowe

Odmiany liniowe Odmiany hybrydowe

trinity®

da vinci®

marley

troubadour F1

garou F1

cHopin F1

dk exalte F1

acapulco F1

patron

sy ilona

sy Florian F1

da vinci®

trinity®

marley

troubadour F1

patron

cHopin F1

garou F1

dk exalte F1

sy Florian F1

sy ilona

acapulco F1

TriniTy®

Da Vinci®

MarlEy

TrouBaDour F1

Garou F1

acaPulco F1

Dk ExalTE F1

sy Florian F1

PaTron

sy ilona

cHoPin F1
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rzepak

RZePAK OZIMY
Odmiana: hybrydowa

Rejestracja: Polska 2013
Hodowla: Rapool

zalety:

•	bardzo wysoki plon nasion we wszystkich rejonach Polski, jedna z najwyżej 

plonujących odmian Rapool w ostatnich latach

•	wybitna zimotrwałość, jedna z najlepiej zimujących odmian w 2012 r. i w 2016 r.

•	doskonale radzi sobie na słabszych glebach, a jako odmiana typowo 

kontynentalna toleruje stres suszy

•	bardzo dobra odporność na choroby, szczególnie suchą zgniliznę kapustnych, 

zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi

proFil agrotecHniczny

cecHy JakoŚcioWe

Początek kwitnienia: średnio wczesny

Termin dojrzewania: średnio wczesny

Wysokość roślin: średnia

Zimotrwałość: bardzo dobra

Odporność na wyleganie: bardzo dobra

Wymagania glebowe: mniejsze/średnie

Plon nasion: bardzo wysoki

Zawartość tłuszczu: bardzo wysoka

MTN: wysoka

Zawartość glukozynolanów: niska

termin WysieWu norma WysieWu

Garou F1
40–50 szt./m²

bardzo wczesny

wczesny

optymalny

lekko opóźniony

opóźniony

plonoWanie

Plonowanie odmiany Garou F1  
w poszczególnych rejonach, % wzorca, 
badania PDOiR COBORU, 2016–2017

Przezimowanie 
odmiany Garou F1, 
% martwych roślin 
po zimie, badania 
rejestrowe COBORU, 
2012 r. 

poraŻenie przez cHoroby – % roŚlin

8%

4%

10%
8%

16%
11%

WZORZeC

GAROU F1

WZORZeC

WZORZeC

GAROU F1

GAROU F1

Choroby  
podstawy 
łodygi

Zgnilizna 
twardzikowa

Phoma

Źródło danych: COBORU

Niższy wynik oznacza korzystniejszą cechę

41

16

WZORZeC GAROU F1

GaROu F1

WZMOCNIONA ODPORNOść

i – 118%
ii – 120%

iii – 113%

iV – 119%

V – 112%

Vi – 110%

Plonowanie odmiany Garou F1, 
% wzorca, badania COBORU, 
2012–2017

100
111 111 109112

118

WZORZeC 2013 20172014 2015 2016
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RZePAK OZIMY
Odmiana: liniowa

Rejestracja: Polska 2016
Hodowla: Syngenta

zalety:
•	nowoczesna odmiana liniowa, o potencjale plonowania odmian hybrydowych

•	wybitna odporność na choroby podstawy łodygi

•	toleruje słabsze kompleksy glebowe

•	bardzo grube nasiona o wysokiej MTN

•	szczególnie polecana do uprawy w rejonie III COBORU (Wielkopolska, Kujawy, 

Lubuskie)

SY ILONa

MIARA SUKCeSU

rzepak

plonoWanie

proFil agrotecHniczny

cecHy JakoŚcioWe

Początek kwitnienia: średni

Termin dojrzewania: średni

Wysokość roślin: średnia

Zimotrwałość: bardzo dobra

Odporność na wyleganie: bardzo dobra

Wymagania glebowe: mniejsze/średnie

Plon nasion: bardzo wysoki

Zawartość tłuszczu: wysoka

MTN: bardzo wysoka

Zawartość glukozynolanów: średnia

termin WysieWu norma WysieWu

sy ilona 
45–60 szt./m²

bardzo wczesny

wczesny

optymalny

lekko opóźniony

opóźniony

7%

12%

15%
15%

33%
15%

WZORZeC

SY ILONA

WZORZeC

WZORZeC

SY ILONA

SY ILONA

Choroby 
podstawy 
łodygi

Zgnilizna 
twardzikowa

Phoma

Plonowanie odmiany SY Ilona w poszczególnych 
rejonach, % wzorca, badania PDO COBORU, 
2017 r.

Plonowanie odmiany SY Ilona w poszczególnych 
rejonach, % wzorca, badania COBORU, 2014–2017

i – 113%
ii – 106%

iii – 113%

iV – 104%

V – 112%

Vi – 103%

100 107 106
110 109

WZORZeC 2014 2015 2016 2017

poraŻenie przez cHoroby – % roŚlin

Źródło danych: badania rejestrowe, Słowacja, 2013 r. 

Wyższy wynik oznacza korzystniejszą cechę
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RZePAK OZIMY
Odmiana: hybrydowa

Rejestracja: Dania 2011
Hodowla: RAGT

zalety:
•	bardzo wysoki i stabilny potencjał plonotwórczy, szczególnie potwierdzony 

w suchym roku 2015

•	dobrze sprawdza się na słabszych stanowiskach glebowych i w warunkach 

okresowych niedoborów wody

•	niskie rośliny gwarantują bardzo dobrą odporność na wyleganie

•	spokojny przyrost jesienny bez tendencji do wybujania, nie wymaga intensywnej 

regulacji łanu

TROuBaDOuR F1

PeWNOść PLONU NIeZALeżNA OD STANOWISKA

rzepak

plonoWanie

proFil agrotecHniczny

cecHy JakoŚcioWe

Początek kwitnienia: bardzo wczesny

Termin dojrzewania: bardzo wczesny

Wysokość roślin: średnia

Zimotrwałość: dobra

Odporność na wyleganie: dobra

Wymagania glebowe: mniejsze/średnie

Plon nasion: bardzo wysoki

Zawartość tłuszczu: bardzo wysoka

MTN: średnia

Zawartość glukozynolanów: niska

termin WysieWu norma WysieWu

TrouBaDour F1 
40–55 szt./m²

bardzo wczesny

wczesny

optymalny

lekko opóźniony

opóźniony

5%

7%

9%
7%

15%
9%

WZORZeC

TROUBADOUR F1

WZORZeC

WZORZeC

TROUBADOUR F1

TROUBADOUR F1

Choroby 
podstawy 
łodygi

Zgnilizna 
twardzikowa

Phoma

Plonowanie odmiany Troubadour F1 w poszcze-
gólnych rejonach, % wzorca, doświadczenia 
rozpoznawcze COBORU, 2014 r.

Plonowanie odmiany Troubadour F1, dt/ha, ba-
dania rozpoznawcze COBORU, 2012–2014

i – 108%
ii – 96%

iii – 100%

iV – 102%

V – 101%

Vi – 105%

41,5
47,3

51,7

42,9

51,5

52,6

WZORZeC WZORZeC WZORZeC TROUBA-
DOUR F1

TROUBA-
DOUR F1

TROUBA-
DOUR F1

2012 2013 2014

1
0

3
%

 w
zo

rc
a

1
0

9
%

 w
zo

rc
a

1
0

2
%

 w
zo

rc
a

poraŻenie przez cHoroby – % roŚlin

Źródło danych: COBORU

Niższy wynik oznacza korzystniejszą cechę
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RZePAK OZIMY
Odmiana: liniowa

Rejestracja: Niemcy 2011, Czechy 2010
Hodowla: Syngenta

zalety:

•	ze względu na wybitny poziom plonowania od 2014 r. odmiana została włączona 

do serii PDO COBORU

•	bardzo dobry i szybki wigor wiosenny, świetnie regeneruje się po zimie

•	doskonale sprawdza się w różnych technologiach uprawy

•	toleruje słabsze warunki glebowe

Da vINcI® 
Sw 05025 a

NASIONA NATURALNIe DOSKONAłe

proFil agrotecHniczny

cecHy JakoŚcioWe

Początek kwitnienia: wczesny

Termin dojrzewania: średnio wczesny

Wysokość roślin: niska

Zimotrwałość: bardzo dobra

Odporność na wyleganie: bardzo dobra

Wymagania glebowe: mniejsze/średnie

Plon nasion: bardzo wysoki

Zawartość tłuszczu: wysoka

MTN: średnia

Zawartość glukozynolanów: niska

termin WysieWu norma WysieWu

Da Vinci® 
45–60 szt./m²

bardzo wczesny

wczesny

optymalny

lekko opóźniony

opóźniony

8%

8%

10%
11%

16%
17%

WZORZeC

DA VINCI®

WZORZeC

WZORZeC

DA VINCI®

DA VINCI®

Zgnilizna 
twardzikowa

Phoma

plonoWanie

Plonowanie odmiany Da Vinci® w poszczególnych 
rejonach, % wzorca, PDOiR COBORU, 2015 r.

Plonowanie odmiany Da Vinci®, dt/ha,  
badania rozpoznawcze COBORU, 2014 r.

i – 100%
ii – 92%

iii – 98%

iV – 98%

V – 101%

Vi – 95%

50,550,6
52,8

CHAGALL 
– WZORZeC 

LINIOWY 

MONOLIT  
– WZORZeC 

LINIOWY 

DA VINCI® 

Choroby 
podstawy 
łodygi

rzepak

poraŻenie przez cHoroby – % roŚlin

Źródło danych: COBORU

Niższy wynik oznacza korzystniejszą cechę
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xxx – bardzo dobre działanie, xx – dobre działanie, x – zadowalające działanie, 0 – działanie niezadowalające, ( ) – z zastrzeżeniem
* dawka preparatu zawierającego chlomazon o formulacji 480 eC

rzepak

preparat
substancja

aktywna 
(g/l, g/kg)

Więcej  
informacji 

w „Herbologia  
w tabelach” 

strona:

dawka 
(l/ha, kg/ha)

sa
m

os
ie

w
y 

zb
óż

b
od

zi
sz

ek

c
ha

be
r 

bł
aw

at
ek

Fi
oł

ek
 p

ol
ny

g
w

ia
zd

ni
ca

Ja
sn

ot
y

m
ak

 p
ol

ny

p
rz

et
ac

zn
ik

i

p
rz

yt
ul

ia

r
de

st
y

r
um

ia
no

w
at

e

ta
sz

ni
ki

to
bo

łk
i

butisan 500 sc metazachlor 500 423 2 0 0 (x) 0 xxx xxx (x) xx x(x) xx xxx xx x

butisan 500 sc  
+ 
chlomazon* 480 ec

metazachlor 500  
+ chlomazon 480

423, 375 1,5 + 0,15–0,2 x xx (x) 0 xxx xxx (x) xxx xxx xx xxx xxx xxx

butisan 500 sc  
+ 
colzor trio 405 ec

metazachlor 500  
+ dimetachlor 187,5  

+ chlomazon 30  
+ napropamid 187,5

423, 389,  

375, 430
1 + 2,5 0 x xx xx xxx xxx xx xx xx xx xxx xx xx

butisan 500 sc  
+ 
navigator 360 sl

metazachlor 500  
+ chlopyralid 240  

+ pikloram 80  
+ aminopyralid 40

423, 376,  
436, 367

1,5 + 0,25–0,3 0 xx xxx xxx xx xx xxx x xxx xx xxx x x(x)

chlomazon* 480 ec chlomazon 480 375 0,2 x xx xx 0 xxx xxx 0 xx xxx xx 0 xxx xxx

colzor trio 405 ec
dimetachlor 187,5  

+ chlomazon 30  
+ napropamid 187,5

389, 375, 

 430
3,0–4,0 x 0 xx x(x) xxx xxx xx(x) xxx xxx xx(x) xxx xxx xxx

navigator 360 sl
chlopyralid 240  
+ pikloram 80  

+ aminopyralid 40

376, 436,  

367
0,3 0 xx xxx xxx x(x) xxx xxx x xxx x(x) xxx 0 xxx

lontrel / eFFigo 300 sl chlopyralid 300 376 0,3–0,4 0 0 xxx 0 0 0 0 0 0 xx xxx 0 0

Fox 480 sc bifenoks 480 371 0,6–1 0 0 0 xxx xx xxx xx xx x xx xx xxx xx



Spektrum działania fungicydów w uprawie rzepaku

wrażliwość chwastów na graminicydy w uprawie   rzepaku

xxx – bardzo dobre działanie, xx – dobre działanie, x – zadowalające działanie, 0 – działanie niezadowalające, ( ) – z zastrzeżeniem

xxxx – bardzo dobre działanie, xxx – dobre działanie, xx – zadowalające działanie, x – małe działanie, – brak działania, ( ) – z zastrzeżeniem

nazwa  
handlowa

substancja  
aktywna  

(g/l, g/kg)

dawka  
(l/ha,  
kg/ha)

sucha  
zgnilizna  

kapustnych

zgnilizna  
twardzikowa

cylindro-
sporioza

szara pleśń
czerń  

krzyżowych
regulacja

Fizjologiczna  
odporność

syrius 250 eW / 
buzz ultra dF

tebukonazol 250 / 750 1/0,33 xxx xx xx xx xx xxx xx

caryx 240 sc
metkonazol 30 +  
chlorek mepikwatu 210

1 xx(x) xx xx xx xx xxxx x

toprex 375 sc
paklobutrazol 125 +  
difenokonazol 250

0,3–0,5 xxxx xx xx xx xx xxxx x

tilmor 240 ec
tebukonazol 160 +  
protiokonazol 80

0,75–1 xxxx xx xx xx(x) xxx xx xx
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rzepak

nazwa  
handlowa

substancja  
aktywna  

(g/l, g/kg)

Więcej 
informacji  

w „Herbolo-
gia w tabelach” 

strona:

dawka  
(l/ha, kg/ha)

samosiewy  
jęczmienia

samosiewy 
pszenicy 

i żyta

miotła  
zbożowa

Życice owies głuchy prosowate perz

targa 10 ec chizalofop-P-etylowy 100 374 0,35–1,5 xxx xxx xxx xx xxx xxx

xxx  
(0,75 l/ha  

+  
Atpolan Bio 80 eC)

agil s 100 ec propachizafop 100 438 0,5–1,5 xxx xxx xxx xx(x) xxx xxx
xxx  

(1,5 l/ha)

perenal 104 ec haloksyfop-P 243 0,5 xxx xxx brak danych brak danych xxx brak danych xxx
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Insektycydy w uprawie rzepaku

(F) – insektycyd fosforoorganiczny, (P) – pyretroid, (C) – chloronikotynyl, (O) – oksadiazyny, – - brak rejestracji

preparat

okres prewencji 
dla pszczół

dawka (l/ha, kg/ha)

nazwa  
handlowa

grupa 
chemiczna

chowacz  
brukwiaczek

słodyszek  
rzepakowy,  

chowacz 
 czterozębny

chowacz  
podobnik,  

pryszczarek 
kapustnik

mszyca  
kapuściana

gnatarz  
rzepakowiec

rolnice pchełki

ammo super 100 eW (P)
powyżej  

0,3 l/ha – 6 godz.
0,1 0,1 0,1 0,1 – – –

decis mega 50 eW (P)
powyżej  

0,125 l/ha – 24 godz.
0,15 0,1 0,15 0,15 0,15 – 0,15

dursban 480 ec (F) 3 dni 0,6 0,6  – 1,2 – – –

karate zeon 050 cs (P) 1 godz. 0,12 0,12 – 0,12 – – –

mavrik vita 240 eW (P) brak 0,2 0,2 0,2 – – – –

sekil 20 sp (C) brak 0,12 0,08–0,12  – – – – –

nurelle d 550 ec (F + P) 3 dni 0,6 0,6 – – – – –

proteus 110 od (F + P) brak 0,5–0,6 0,5–06 0,5–06 0,75 – – –

sparviero (P) brak – 0,075 – – – – 0,075

rzepak

n o t a t k i
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warianty zwalczania chwastów w rzepaku 
ozimym jesienią

lub

lub

jednoroczne chwasty dwuliścienne 
i niektóre jednoliścienne

chwasty jednoliścienne  
i dwuliścienne jednoroczne, w tym 

chwastnica, komosa, przytulia

chwasty dwuliścienne, w tym 
ostrożeń, fiołek, mak, chaber, 

maruna

zabieg do 3–4 liści rzepaku, przy 
średniej dobowej temp. powyżej 
8°C; szeroki zakres zwalczanych 
chwastów

walka z samosiewami 
zbóż i perzem

BuTisan 500 sc – 1,5 l/ha 
+ 

chlomazon* 480 Ec 
0,15–0,2 l/ha

+ 
aTPolan soil Maxx 

0,5 l/ha

BuTisan 500 sc – 1 l/ha 
+ 

colZor Trio 405 Ec – 2 l/ha
+ 

aTPolan soil Maxx
0,5 l/ha

colZor Trio 405 Ec 
2,5–4 l/ha

+ 
aTPolan soil Maxx

0,5 l/ha

BuTisan 500 sc – 1,5 l/ha

BuTisan 500 sc 
1,5 l/ha

+
 naViGaTor 360 sl

0,25–0,3 l/ha

naViGaTor 360 sl 
0,25–0,3 l/ha

zabieg do 3 dni po siewie na dobrze 
uprawioną, wilgotną glebę; bardzo 
szerokie spektrum zwalczanych 
chwastów

TarGa 10 Ec 
0,3–1,5 l/ha

+ 
aTPolan Bio 80 Ec 

1 l/ha

00 10 1612

* dawka preparatu zawierającego chlomazon o formulacji 480 eC

ROZWIąZANIA DO 3 DNI PO SIeWIe ROZWIąZANIA POWCHODOWe

Dokarmianie dolistne rzepaku

Szybko przyswajalne aminokwasy gwarantujące 
dobre przezimowanie i oszczędność energii. TErra-sorB Foliar – 2 l

00 191110 1612

Intensywniejszy rozwój systemu korzeniowego 
zapewniający optymalne pobieranie  

składników pokarmowych i wody. 
Black sTar – 2 l

Zapewnia właściwe przezimowanie dzięki  
silnym tkankom, a zawartość siarki warunkuje 

prawidłowe przemiany azotu.

osD Bor – 2–3 kg
lub nuTri Foliar HiGH B

Idealnie zbilansowane NPK poprawia  
ogólną kondycję roślin.

osD MinEral – 2–3 kg
lub nuTri Foliar Basic

Potas i fosfor – wpływają na 
zimotrwałość, lepsze ukorzenienie, silny 

rozwój rozety liściowej,  
a przez to ochronę szyjki korzeniowej.

osD PoTas – 2–4 kg

lub osD FosFor – 2–4 kg

lub nuTri Foliar HiGH P-k
2–3 l/ha

Mangan pobudza rozwój korzeni bocznych,  
co wpływa na lepsze pobranie  

składników pokarmowych i wody.

Intensyfikuje fotosyntezę, a tym samym właściwe 
nagromadzenie składników przed zimą.

aDoB Mn – 2–3 l

osD cynk – 2 l

rzepak
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Jesienna kompleksowa technologia prowadzenia    rzepaku ozimego

lub

metazachlor + chlomazon: znane 
i sprawdzone substancje czynne, 
skuteczne zwalczanie uporczywych 
chwastów, dogodny termin 
stosowania (do 3 dni po siewie), 
wydłużone działanie substancji 
poprzez dodatek Atpolan Soil Maxx,  
który utrzymuje substancje  
w górnej warstwie gleby

zwalcza 
ślimaki

a
x

c
E

la
 G

B
 –

 4
–7

 k
g/

ha

BuTisan 500 sc – 1,5 l/ha 
+ chlomazon*480 Ec 

0,15 l/ha
+ aTPolan soil 
Maxx – 0,5 l/ha

1100 10

BuTisan 500 sc – 1 l/ha
+ colZor Trio
 405 Ec – 2 l/ha
+ aTPolan soil 
Maxx – 0,5 l/ha

lub

lub

lub

suProFos® 26 – 5 dt/ha

ulTra 8 NPK 8:20:30 
+ 5% SO

3
 – 4 dt/ha

PoliFoska 5  
NPK 5:15:30 + 7% SO

3
 

+ 2% MgO – 4–5 dt/ha

PoliFoska Plon+
NPK 5:17:32 + 7% SO

3
 

+ Fe, Zn – 4–5 dt

uprawa 
przedsiewna

nawożenie przedsiewne NPK

rzepak

ochrona fungicydowa
i regulacja wzrostu

poprawa kondycji 
roślin, obniżenie stożka 

wzrostu, rozwój systemu 
korzeniowego – lepsze 

przezimowanie

zasilenie w bor i inne 
mikroskładniki

zwalczanie szkodników i samosiewów zbóż

więcej niż 
adiuwant

P
r

E
V

E
n

To
r

 –
 0

,2
 l/

ha

TErra-sorB Foliar – 1,5–2 l/ha
+ Black sTar – 2 l/ha

sParViEro – 0,075 l/ha

nano-Gro aQua – 0,25 l/ha

TarGa 10 Ec – 0,3–0,4 l/ha
+ aTPolan Bio – 1 l/ha

osD Bor – 2 kg/ha 
lub nuTri Foliar HiGH B – 3 l/ha

syrius 250 EW – 0,75–1 l/ha
lub BuZZ ulTra DF – 0,33 kg/ha

191612

rsM – 200 l/ha

salETrosan® 26 
1 dt/ha

n-lockTM 
2,5 l/ha

Późnojesienne nawożenie 
azotem pod potrzeby wiosenne 

– pierwsza dawka

wczesnopowschodowa stymulacja 
roślin od pierwszych liści

jesienne uzupełnienie azotu
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atpolan Soil Maxx

atpolan soil maxx może być stosowany ze wszystkimi agrochemikaliami doglebowymi, zwłaszcza 
herbicydami, we wszystkich uprawach, a szczególnie z preparatami zawierającymi chlomazon i z jego 
mieszaninami z innymi substancjami aktywnymi (np. z metazachlorem) przeznaczonymi do od-
chwaszczania rzepaku.

Przykłady substancji aktywnych herbicydów stosowanych doglebowo (pojedynczo lub w mieszaninach):

•	 pszenica ozima: chlorosulfuron, chlorotoluron, diflufenikan, fluorochloridon, izoproturon, pendimetalina
•	 kukurydza: linuron, izoksaflutol, flufenacet, metolachlor-S, mezotrion, pendimetalina, petoksamid, 

tienkarbazon, terbutyloazyna
•	 rzepak ozimy: chinomerak, chlomazon, dimetenamid, dimetachlor, metazachlor, napropamid, petok-

samid, propyzamid
•	 burak: lenacyl, metamitron
•	 ziemniak: chlomazon, flufenacet, linuron, metrybuzyna, pendimetalina
•	 groch: chlomazon, linuron, metolachlor-S
•	 marchew: chlomazon, linuron

atpolan soil maxx to adiuwant nowej generacji 
przeznaczony do środków ochrony roślin, biosty-
mulatorów i innych agrochemikaliów stosowanych 
doglebowo. dzięki starannie dobranej mieszaninie 
olejów oraz substancji powierzchniowo czynnych 
wykazuje wielokierunkowe działanie.

W przypadku herbicydów doglebowych zapewnia:
•	 ich aktywację poprzez zwiększenie rozpuszczal-

ności substancji aktywnej

•	  optymalne rozmieszczenie i utrzymanie sub-
stancji aktywnej w strefie kiełkowania nasion 
chwastów

•	  lepszy kontakt z cząsteczkami gleby, penetra-
cję gruzełków i pobranie przez chwasty

•	  wzrost skuteczności chwastobójczej, zwłaszcza 
w warunkach mniej korzystnych (susza glebo-
wa, silne opady)

•	  ograniczenie fitotoksyczności w stosunku do 
rośliny uprawnej

•	  ograniczenie przemieszczania herbicydu w głąb 
profilu glebowego i skażenia wód gruntowych

Zawiera:
•	 wysokorafinowany olej mineralny – jako sticker  

wiążący herbicyd z glebą i utrudniający nad-

mierne przemieszczanie się oraz wymywanie 
agrochemikaliów z gleby

•	 ester metylowy oleju roślinnego – aktywujący 
działanie agrochemikaliów – zwiększa rozpusz-
czalność substancji aktywnych i ułatwia ich wni-
kanie do chwastów

•	 mieszaninę modyfikujących i aktywujących sub-
stancji powierzchniowo czynnych pełniących 
funkcje emulgujące i regulujące napięcie po-
wierzchniowe

efektywność agrochemikaliów stosowanych do-
glebowo jest uzależniona od wielu czynników. 
na przykład działanie herbicydów doglebowych 
jest często zawodne na skutek:
•	 nierównomiernego rozmieszczenia substancji 

aktywnej na powierzchni gleby i w strefie kiełko-
wania chwastów

•	 niskiej wilgotności gleby uniemożliwiającej do-
tarcie herbicydu do chwastów i jego pobranie 
w odpowiedniej ilości

•	 wmycia herbicydu poza strefę kiełkowania chwa-
stów przez nadmierne opady – do strefy korze-
niowej roślin uprawnych lub poza nią; skutkować 
to może uszkodzeniami chronionej rośliny oraz 
skażeniem wód gruntowych

rzepak

Warstwa 
 gleby 
(cm)

czas wystąpienia  
opadu po zabiegu 

(h)

butisan 400 sc
butisan 400 sc 

+ adiuwant porównawczy
butisan 400 sc 

+ atpolan soil maxx

ilość herbicydu zatrzymanego w glebie (% zastosowanej dawki)

0–5
2 66 77 82

20 73 86 90

5–10
2 26 21 18

20 22 13 10

10–20
2 8 2 0

20 5 1 0

obiekt
termin  
stoso-
wania

dawka 
na 1 ha

samosiewy 
pszenicy

Fiołek 
polny

bodziszek 
drobny

tasznik 
pospo-

lity

maruna 
bezwonna

komosa  
biała

kontrola – – * 4 * 4 * 47 * 19 * 26 * 4

butisan 400 sc 
+ command 480 ec T-0 2 

+ 0,15 l 19 65 71 75 93 55

butisan 400 sc  
+ command 480 ec 
+ atpolan soil maxx

T-0
2  

+ 0,15  
+ 0,5 l

29 76 80 88 100 91

butisan 400 sc  
+ command 480 ec  
+ adiuwant porównawczy

T-0
2  

+ 0,15  
+ 0,5 l

20 61 69 78 94 58

butisan 400 sc  
+ command 480 ec T-0 1,5  

+ 0,1 l 16 58 68 70 91 45

butisan 400 sc 
+ command 480 ec 
+ atpolan soil maxx

T-0
1,5  

+ 0,1  
+ 0,5 l

25 71 76 82 98 88

butisan 400 sc  
+ command 480 ec 
+ adiuwant porównawczy

T-0
2  

+ 0,1  
+ 0,5 l

12 56 62 74 90 42

atpolan soil maxx stosować w dawce 0,3–0,6 l/ha (optymalnie 0,5 l/ha).
Odmierzoną ilość stosowanego preparatu doglebowego dodać do zbiornika opryskiwacza napełnione-
go częściowo wodą z włączonym mieszadłem, a następnie, nadal mieszając, dodać adiuwant atpolan 
soil maxx i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Tabela 1. Wpływ adiuwanta ATPOLAN SOIL MAXX (0,5 l/ha) na przemieszczenie herbicydu Butisan 400 SC 
(metazachlor) pod wpływem symulowanego opadu deszczu (15 mm) zastosowanego 2 i 20 h po zabiegu

Tabela 2. Skuteczność chwastobójcza herbicydów doglebowych stosowanych z różnymi adiuwantami do od-
chwaszczania rzepaku ozimego
(badania wykonane w 2014 r. w Zakładzie Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu – IUNG-PIB Puławy)

atpolan soil maxx w dawce 0,5 l/ha istotnie i silniej niż inne adiuwanty wpłynął na wzrost skutecz-
ności chwastobójczej mieszaniny herbicydów metazachlor (Butisan 400 SC) + chlomazon (Command 
480 eC), co przy stosowaniu obniżonych dawek tych herbicydów pozwoliło na uzyskanie podobnej lub 
wyższej skuteczności chwastobójczej niż po zaaplikowaniu tych herbicydów w dawkach pełnych. 

* stopień pokrycia gleby przez chwasty
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Black Star + Terra-Sorb foliar – jesienna technologia

Jesienny rozwój roślin i odpowiednie ich przygo-
towanie do trudnych warunków zimowych to jed-
ne z najważniejszych zabiegów. Odpowiednio wy-
kształcony korzeń oraz szeroka i nisko osadzona 
szyjka korzeniowa to bezpieczeństwo przezimo-
wania i szybszy start wiosenny. Rośliny mają do-
stęp do składników pokarmowych zlokalizowa-
nych w głębi profilu glebowego, polepsza się rów-
nież ich odporność na okresowe braki wody. łącz-
ne stosowanie Black star 2 l/ha + Terra-sorb 
foliar 2 l/ha w fazie 4–8 liści wpływa na roz-

wój systemu korzeniowego, szerokość szyjki ko-
rzeniowej oraz rozwój części nadziemnej. Dzięki 
większej masie liści wytworzonej jesienią upra-
wa ma więcej zgromadzonych substancji na prze-
trwanie niekorzystnych warunków zimowych.

Poniższa tabela ilustruje wyniki doświadczenia  
z użyciem Terra-sorb foliar oraz Terra-sorb fo-
liar + Black star w porównaniu z kontrolą, kiedy 
to żaden z wymienionych preparatów nie był za-
stosowany.

Tabela 1. Wyniki obserwacji doświadczenia Terra-Sorb foliar + Black Star – okolice Głubczyc na Opolsz-
czyźnie

kombinacja dawka  
w l/ha

masa 
korzeni  

w g
% masa li-

ści w g %

Średnia  
szerokość szyjki 

korzeniowej 
w mm

%

kontrola – 218 100 1372 100 9,4 100

terra-sorb  
Foliar

1,25 261 119,72 2194 159,91 10,24 108,94

terra-sorb  
Foliar  
+ black star

1,25
425 194,95 3775 275,15 13,10 139,36

2

porównanie korzeni w doświadczeniu na opolszczyźnie

kontrola terra-sorb Foliar terra-sorb Foliar + black star

rzepak

Oprócz udowodnionego wpływu na rozwój stre-
fy korzeniowej preparat wykazuje działanie plo-
notwórcze, co obrazuje poniższa tabela z wyni-
kami doświadczenia przeprowadzonego w upra-

wie rzepaku ozimego. Wzrost plonu przy jedno-
czesnym zastosowaniu Terra-Sorb foliar i Black 
Star wyniósł 7 dt/ha. Kombinacja miała również 
wpływ na MTN. 

Tabela 3. Doświadczenie ścisłe ZDOO Krościna Mała, sezon 2012/2013: wpływ jesiennego zastosowania 
kombinacji Terra-Sorb foliar i Black Star na plon i masę tysiąca nasion w uprawie rzepaku ozimego

Tabela 2. Wyniki obserwacji doświadczenia Terra-Sorb foliar + Black Star – okolice Wrocławia na Dolnym śląsku

kombinacja
termin 

 zastosowania

plon przyrost 
plonu mtn

dt/ha g

kontrola xxx 56,2 xxx 4,79

terra-sorb Foliar – 2 l/ha jesień 14–16 BBCH 58,8 2,6 4,79

terra-sorb Foliar 
+ black star – 2 + 2 l/ha

jesień  
14–16 BBCH

63,2 7,0 4,95

kombinacja dawka  
l/ha

masa 
korzeni 

w g
%

masa 
liści 
w g

%

Średnia  
szerokość szyjki 

korzeniowej  
w mm

%

terra-sorb Foliar 1,25 169 100 1274 100 7,50 100

terra-sorb Foliar  
+ black star

1,25
218 128,99 1664 130,61 9,28 123,73

2
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agroSulca – przeznaczenie, stosowanie, zalecane dawki

1 dawka 2-letnia w układzie zboża -> rzepak lub ziemniaki lub buraki
2 dawka 2-letnia w układzie rzepak ozimy -> pszenica ozima

3 dawka w układzie buraki cukrowe -> zboża jare 
4 dawka w układzie strączkowe grubonasienne -> zboża ozime

rzepak

parametr zboża ozime zboża jare rzepak kukurydza ziemniak buraki cukrowe3 strączkowe  
grubonasienne4

potrzeby  
pokarmoWe 
kg/ha

zapotrzebowanie  
uprawy na wapń (Ca) 30–40 25–30 150–200 40–60 50–60 60–80 120–140

zapotrzebowanie  
uprawy na siarkę (S) 25–35 20–35 60–80 30–40 25–60 50–60 30–40

daWka  
kg/ha

dawka 1-roczna 250–350 200–300 400–500 300–400 200–300 400–500 200–300

dawka 2-letnia1 600–700 500–600 700–8002 600–700 500–600 500–600 500–600

termin  
zastosoWania

optymalny po zbiorze  
przedplonu

przed orką 
 zimową 

po zbiorze 
przedplonu przed orką zimową przed orką zimową po zbiorze  

przedplonu przed orką zimową 

możliwy
przed siewem/
przed zimowym 

spoczynkiem
przed siewem przed spoczynkiem 

zimowym roślin
przed  

siewem przed sadzeniem przed orką zimową przed siewem

korzyŚci  
z zastosoWania

na poziomie  
rośliny  

uprawnej

dobre 
ukorzenienie

dobre 
ukorzenienie

dobry wigor  
wzrostu jesienią 

dobre  
ukorzenienie

lepsze  
zawiązywanie bulw

większy wigor  
wzrostu

większy wigor  
wzrostu 

dobre 
krzewienie

dobre 
 krzewienie

lepsze 
przezimowanie 

lepsze 
zaziarnienie kolby 

większa odporność  
na choroby

większa  
efektywność azotu

większe  
brodawkowanie

większa  
zawartość  

białka w ziarnie

poprawa jakości  
ziarna jęczmienia  

browarnego, 
szerszy N:S

większa  
zawartość 
tłuszczu

większa 
 efektywność  

azotu 

poprawa jakości 
przechowalniczej  

bulw 
większa polaryzacja

wzrost zawartości  
aminokwasów  

siarkowych 

– – większa odporność  
na choroby – – mniejsza zawartość  

melasotworów –

Właściwości fizyczne gleby Właściwości chemiczne gleby Właściwości  
biologiczne gleby

•	 agregacja cząstek gleby (struktura); zmniej-
szenie ryzyka zbrylania się gleb średnich 
i ciężkich

•	 zmniejszenie gęstości objętościowej gleby; 
zmniejszenie kosztów orki, poprawa wa-
runków uprawy gleb ciężkich, minutowych

•	 sprawna infiltracja wody; redukcja zagro-
żenia erozją oraz spływu powierzchniowe-
go składników mineralnych (fosfor)

•	 wprowadzenie do gleby wapnia
•	 wprowadzenie do gleby siarki
•	 stabilizacja zawartości próchnicy
•	 zwiększenie dostępności potasu
•	 zwiększenie dostępności mikro-

składników (gleby o odczynie po-
niżej obojętnego)

•	 kontrola aktywności glinu Al3+

•	 wzrost aktywności 
biologicznej gleby

•	 większe tempo mi-
neralizacji resztek 
roślinnych

•	 poprawa warun-
ków inicjacji i wzro-
stu korzeni

korzyŚci z zastosoWania na poziomie parametróW gleby, niezaleŻne od 
gatunku roŚliny upraWneJ

dawka użyźniająca glebę (tzw. melioracyjna)5

gleby lekkie gleby średnie gleby ciężkie

1000–1500 1500–2000 2500–3000

5 dawka użyźniająca, tzw. melioracyjna – dużo wyższa od dawek nawozowych, uzależniona od rodzaju gleby; dotyczy każdej rośliny 
uprawnej i warunków uprawy
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Najlepsze odmiany pszenicy ozimej w sezonie 2018

Opracowano na podstawie wyników COBORU, BSA i informacji hodowców. 
Cecha: + – dobra, ++ – bardzo dobra, +++ – wybitnie dobra, nd – nie dotyczy

aPosTEl ZEPPElin

inForMacJE PoDsTaWoWE

HODOWLA IGP Polska Syngenta

KLASA A A

TeRMIN DOJRZeWANIA średnio wczesny średnio wczesny

ZIMOTRWAłOść dobra 5,5

MTZ [g] bardzo wysoka – 48 średnia – 44

WYSOKOść ROśLIN [CM] niska – 82 średnia – 95

ODPORNOść NA WYLeGANIe bardzo wysoka wysoka

ODPORNOść NA PORASTANIe dobra dobra

ZDroWoTnoŚĆ bardzo dobra bardzo dobra

CHOROBY PODSTAWY ŹDŹBłA  ++  ++

MąCZNIAK PRAWDZIWY  +++  +++

RDZA BRUNATNA  +++  +++

DTR  ++  ++(+)

SePTORIOZA LIśCI  ++  ++

SePTORIOZA PLeW brak danych  ++

FUZARIOZA KłOSóW  ++(+)  ++(+)

cEcHy JakoŚcioWE

GęSTOść ZIARNA średnia średnia

WYRóWNANIe ZIARNA bardzo wysokie wysokie

ZAWARTOść BIAłKA wysoka bardzo wysoka

LICZBA OPADANIA bardzo wysoka bardzo wysoka

SeDYMeNTACJA bardzo wysoka bardzo wysoka

WyMaGania aGroTEcHnicZnE

WYMAGANIA GLeBOWe średnie  średnie

TOLeRANCJA NISKIeGO pH +++ ++

WCZeSNY SIeW ++ ++

PóŹNY SIeW +++ +++

UPRAWA PO PSZeNICY ++ +

UPRAWA PO KUKURYDZY +++ +++

OBSADA W SIeWIe OPTYMALNYM – szt./m2 320–4 j.s. 320–340

CeCHY SZCZeGóLNe
zwiastun 

najlepszych plonów
plonowanie wysokich lotów

zboŻa

HonDia lG JuTTa aVEnuE

Danko HR Limagrain Limagrain

e/A B B

średni późny bardzo wczesny

5,5 5,5 3

bardzo wysoka – 49 średnia – 40 średnia – 43

średnia – 90 niska – 81 bardzo niska – 70

wysoka bardzo wysoka bardzo wysoka

dobra dobra średnia

bardzo dobra bardzo dobra dobra

 +++  ++  +++ 

 +++  +++  +++ 

 ++(+)  +++  ++ 

 +++  +++  ++ 

 +(+)  ++  ++ 

 ++  ++  ++ 

 ++(+)  ++  ++ 

średnia średnia średnia

bardzo wysokie średnie średnie

bardzo wysoka średnia wysoka

bardzo wysoka wysoka średnia

bardzo wysoka wysoka średnia

mniejsze/średnie średnie mniejsze

+++ ++ ++

++ +++ +++

+++ ++ –

+++ +++ +++

+++ +++ +

300–320 300–330 300–330

zimotrwałość potwierdzona 
doświadczeniem

najwyżej plonująca 
odmiana w 2016 r.

najwcześniejsza, ucieka 
 przed suszą, niski łan

Wybrane odmiany dostępne w technologii zaprawiania 

noWoŚĆ
noWoŚĆ
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Najlepsze odmiany pszenicy ozimej w sezonie 2018

PrakTik riBBEck PZo

inForMacJE PoDsTaWoWE

HODOWLA RAGT IGP Polska

KLASA A B

TeRMIN DOJRZeWANIA późny wczesny

ZIMOTRWAłOść 4 4

MTZ [g] średnia – 40 średnia – 45

WYSOKOść ROśLIN [CM] niska – 80 średnia – 90

ODPORNOść NA WYLeGANIe wysoka wysoka

ODPORNOść NA PORASTANIe dobra bardzo dobra

ZDroWoTnoŚĆ dobra dobra

CHOROBY PODSTAWY ŹDŹBłA +++  ++

MąCZNIAK PRAWDZIWY  ++  ++

RDZA BRUNATNA  ++(+)  +++

DTR  ++  ++

SePTORIOZA LIśCI  +  ++

SePTORIOZA PLeW  ++  ++ 

FUZARIOZA KłOSóW  ++  +++

cEcHy JakoŚcioWE

GęSTOść ZIARNA wysoka średnia

WYRóWNANIe ZIARNA średnie bardzo dobre

ZAWARTOść BIAłKA wysoka średnia

LICZBA OPADANIA bardzo wysoka bardzo wysoka

SeDYMeNTACJA bardzo wysoka wysoka

WyMaGania aGroTEcHnicZnE

WYMAGANIA GLeBOWe  mniejsze/średnie mniejsze/średnie

TOLeRANCJA NISKIeGO pH ++ +++

WCZeSNY SIeW +++ +++

PóŹNY SIeW +++ ++

UPRAWA PO PSZeNICY +++ ++

UPRAWA PO KUKURYDZY +++ ++

OBSADA W SIeWIe OPTYMALNYM – szt./m2 300–330 200–2 j.s.

CeCHY SZCZeGóLNe
niezastąpiona na trudniejsze 

stanowiska
wysoka wydajność  

na słabszych glebach

oścista

Opracowano na podstawie wyników COBORU, BSA i informacji hodowców. 
Cecha: + – dobra, ++ – bardzo dobra, +++ – wybitnie dobra, nd – nie dotyczy

rGT METronoM osTroGa

RAGT Danko HR 

A A 

średni późny

4,5 6

wysoka – 49 bardzo wysoka – 48

średnia – 93 średnia – 92

bardzo wysoka średnia

dobra bardzo dobra

dobra bardzo dobra

 +++  +++

 +++  +

 ++  +++

 ++  +++

 ++  ++

 ++  ++

 +++  +++

wysoka średnia

bardzo wysokie bardzo wysokie

wysoka bardzo wysoka

bardzo wysoka średnia

bardzo wysoka bardzo wysoka

mniejsze/średnie średnie/większe

+++ ++

+++ ++

+++ +++

+++ +++

+++ +++

280–320 350–380

gwarancja jakości ziarna
zimotrwałość, jakość,  

oścista późna

oścista

zboŻa

noWoŚĆ



wymagania glebowe

Pszenicę ozimą należy uprawiać na glebach najlepszych – na kompleksie pszennym bardzo dobrym 
i dobrym oraz żytnim bardzo dobrym. 

BARDZO 
WCZeSNe

aVEnuE

PilGriM

riBBEck PZo

EucliDE

ZEPPElin

aPosTEl

HonDia

rGT METronoM

PrakTik

kWs liVius

lG JuTTa

kEPlEr

osTroGa

PóŹNe

GLeBY NAJLePSZe GLeBY śReDNIe GLeBY SłABSZe
BARDZO 

WCZeSNe

PóŹNe
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Zalecenia agrotechniczne

aVEnuE

PilGriM

riBBEck PZo

EucliDE

ZEPPElin

aPosTEl

HonDia

rGT METronoM

PrakTik

kWs liVius

lG JuTTa

kEPlEr

osTroGa

300–330

200

200

280–320 

320–340

320–350

300–320

280–320

300–330

280–320

300–330

300–330

350–380

TeRMIN SIeWU

PO  
PSZeNICY

WCZeSNY 
SIeW

PóŹNY 
SIeW

PO  
KUKURYDZY

MIeJSCe  
W PłODOZMIANIe OBSADA  

W OPTYMALNYM  
TeRMINIe  

SIeWU szt./m2

UWAGA! Wszystkie zawarte w tym katalogu informacje są wynikiem naszej najlepszej wiedzy. Przedstawione charakterystyki odmian, 
porównania i wykresy odzwierciedlają wyniki uzyskane z urzędowych badań COBORU oraz z doświadczeń własnych. Mimo zachowania 
jak największej staranności z naszej strony nie możemy jednak w pełni zagwarantować, iż podane wyniki, charakterystyczne dla da-
nej odmiany, zostaną przez Państwo osiągnięte w stu procentach pod każdym względem. Charakteryzują się one bowiem naturalną 
zmiennością, wywoływaną przez środowisko rolniczo-przyrodnicze. Należy więc rozumieć je jako informacje o potencjale plonowania 
i jakości, a nie jako bezwarunkową gwarancję ich uzyskania. Przed zastosowaniem środka ochrony roślin prosimy bezwzględnie za-
poznać się z aktualną etykietą.

zboŻa
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apOSTeL

PSZeNICA OZIMA, klasa: A Rejestracja: Niemcy, Polska 2018
Hodowla: IGP Polska

zalety:

•	najwyżej plonująca pszenica jakościowa w Polsce na obu poziomach agrotechniki 
– badania rejestrowe COBORU, 2017 r.

•	bardzo wysoki plon ziarna o doskonałej jakości – w badaniach BSA plon otrzymał 
notę 8 w skali 90

•	znakomita zdrowotność roślin i wysoka MTZ

•	bardzo wysoka odporność na wyleganie – niskie rośliny

Nr1
ZWIASTUN NAJLePSZYCH PLONóW

zboŻa

plonoWanie

proFil agrotecHniczny

zdroWotnoŚć*

Tolerancja niskiego pH: wysoka

Zimotrwałość: dobra

Odporność na suszę: średnia

Wymagania glebowe: średnie

cecHy JakoŚcioWe

MTZ (g): bardzo wysoka – 48

Gęstość ziarna: średnia

Wyrównanie ziarna: bardzo wysokie

Zawartość białka: wysoka

Plonowanie pszenicy ozimej Apostel na poziomie agrotechniki A1 i A2, 

% wzorca, badania rejestrowe COBORU, 2017 r.

mieJsce W płodozmianie

Uprawa po pszenicy ++

Uprawa po kukurydzy +++

Późny siew +++

+++ zalecany, ++ średnio zalecany,  
+ możliwy, – nie zaleca się

*Skala BSA Niemcy: 1 – bardzo wysoka, 9 – bardzo niska

6

4

choroby podstawy źdźbła

DTR

1

4

mączniak prawdziwy

septorioza liści

4

5

rdza brunatna

fuzarioza kłosów

niska   średnia  wysoka

APOSTeL [A] RGT 
KILIMANJARO [A]

PATRAS [A] ARTIST [B] KWS OZON [B]

106

104

102

100

98

96

94

92

a1

a2
a2

a2

a2

a2

a1
a1

a1

a1

Odmiana
Plon ziarna, 
% wzorca

APOSTeL [A] 104
RGT KILIMANJARO [A] 100
PATRAS [A] 101
ARTIST [B] 103
KWS OZON [B] 96

Odmiana
Plon ziarna, 
% wzorca

APOSTeL [A] 102
RGT KILIMANJARO [A] 101
PATRAS [A] 98
ARTIST [B] 103
KWS OZON [B] 98
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PSZeNICA OZIMA, klasa: A Rejestracja: Niemcy 2012
Hodowla: Syngenta

zalety:

•	bardzo wysoka i stabilna jakość ziarna

•	ogromny potencjał plonotwórczy

•	doskonała zimotrwałość

•	zdrowe liście i kłosy, szczególnie duża odporność na mączniaka

ZeppeLIN

PLONOWANIe WYSOKICH LOTóW

plonoWanie

proFil agrotecHniczny

zdroWotnoŚć*

Tolerancja niskiego pH: średnia

Zimotrwałość: bardzo dobra – 5,5

Odporność na suszę: średnia

Wymagania glebowe: średnie

cecHy JakoŚcioWe

MTZ (g): średnia – 44

Gęstość ziarna: średnia

Wyrównanie ziarna: wysokie

Zawartość białka: bardzo wysoka

Plonowanie wybranych odmian pszenicy w Niemczech,  
BSA 2017 r. na poziomie agrotechniki A1, skala 9-stopniowa

mieJsce W płodozmianie

Uprawa po pszenicy +

Uprawa po kukurydzy +++

Późny siew +++

+++ zalecany

++ średnio zalecany

+ możliwy

– nie zaleca się

6 choroby podstawy źdźbła

DTR

2

4

mączniak prawdziwy

septorioza liści

4

4

rdza brunatna

Z
e

P
P

e
LI

N

PA
TR

A
S

K
W

S
 L

O
F

T

A
Le

XA
N

D
e

R

B
O

N
A

N
Z

A

JB
 A

S
A

N
O

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

*Skala BSA Niemcy

septorioza plew

fuzarioza kłosów4

5

zboŻa

niska   średnia  wysoka
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PSZeNICA OZIMA, klasa: A Rejestracja: Polska 2014
Hodowla: Danko

zalety:

•	stabilne plonowanie

•	doskonała zimotrwałość (5,5)

•	rewelacyjne parametry jakościowe

•	bardzo grube ziarno

hONDIa

ZIMOTRWAłOść POTWIeRDZONA DOśWIADCZeNIeM

Uwaga: W przypadku zastosowania preparatów chwastobójczych zawierających chlorotoluron 
mogą (w skrajnych przypadkach) wystąpić uszkodzenia roślin.

zboŻa

plonoWanie

i ii

iii iV

V

Vi

A1, A2 – poziomy
intensywności uprawy

Plonowanie pszenicy ozimej Hondia w poszczególnych rejonach,  
dt/ha oraz % wzorca, badania COBORU, 2016 r.

proFil agrotecHniczny

zdroWotnoŚć*

Tolerancja niskiego pH: wysoka

Zimotrwałość: bardzo dobra – 5,5

Odporność na suszę: średnia

Wymagania glebowe: mniejsze/średnie

cecHy JakoŚcioWe

MTZ (g): bardzo wysoka – 49

Gęstość ziarna: średnia

Wyrównanie ziarna: bardzo wysokie

Zawartość białka: bardzo wysoka

*Skala COBORU; 1 – bardzo niska, 9 – bardzo wysoka

choroby podstawy źdźbła

DTR

mączniak prawdziwy

septorioza liści

rdza brunatna

septorioza plew

fuzarioza kłosów

8,1

7,6

8,2

6,2

6,9

7,8

8,1

mieJsce W płodozmianie

Uprawa po pszenicy +++

Uprawa po kukurydzy +++

Późny siew +++

+++ zalecany

++ średnio zalecany

+ możliwy

– nie zaleca się

92

87,8

95,6

89,4

90,7

82,4

107,4

106,2

106,5

101,2

100,9

93,8

poziom a1 poziom a2

iV

ii

Vi

V

iii

i

dt/ha dt/ha

niska   średnia  wysoka
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PSZeNICA OZIMA, klasa: B CHLeBOWA Rejestracja: Polska 2016
Hodowla: Limagrain

zalety:

•	wysokie plony, zwłaszcza w latach o surowszej zimie – odmiana numer 1 w plonie 
w 2016 r.

•	wysoka zimotrwałość – 5,5

•	niski łan, łatwy w prowadzeniu, nadaje się do intensywnej produkcji

•	wyjątkowa zdrowotność roślin 

•	do siewu po wszystkich przedplonach

LG JuTTa

NISKIe ROśLINY, ZDROWOTNOść,

BARDZO DOBRA ZIMOTRWAłOść

plonoWanie

proFil agrotecHniczny

zdroWotnoŚć*

Tolerancja niskiego pH: średnia

Zimotrwałość: bardzo dobra – 5,5

Odporność na suszę: średnia

Wymagania glebowe: średnie

cecHy JakoŚcioWe

MTZ (g): średnia – 40

Gęstość ziarna: średnia

Wyrównanie ziarna: średnie

Zawartość białka: średnia

Najlepiej plonujące odmiany pszenicy, % wzorca,  
doświadczenia COBORU, 2016 r. Wzorzec – 82,1 dt/ha

mieJsce W płodozmianie

Uprawa po pszenicy +++

Uprawa po kukurydzy +++

Późny siew ++

+++ zalecany

++ średnio zalecany

+ możliwy

– nie zaleca się

8,2 choroby podstawy źdźbła

DTR

8,3

7,6

mączniak prawdziwy

septorioza liści

8,4

7,9

rdza brunatna

JB
 A

S
A

N
O

*Skala COBORU: 1 – bardzo niska, 9 – bardzo wysoka 

septorioza plew

fuzarioza kłosów7,8

7,4

zboŻa

niska   średnia  wysoka

LG
 J

U
T

TA

R
G

T 
B

IL
A

N
Z

R
G

T 
K

IL
IM

A
N

JA
R

O

O
W

A
C

JA

A
R

TI
S

T

1
0

8
%

1
0

5
%

1
0

4
%

1
0

4
%

1
0

4
%

1
0

4
%
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pRaKTIK
PRAKTYCZNA ODMIANA 

NA KAżDe POLe

PSZeNICA 
OZIMA

 klasa: A
Rejestracja: Polska 2012 

Hodowla: RAGT

 wysokie, stabilne plonowanie w różnych latach, również w czasie, gdy pojawiają 
się wymarznięcia

 nadaje się na różne typy gleb, także słabsze

 rośliny o siedzącym, niskim pokroju, skupiające się na tworzeniu plonu ziarna, 
niekłopotliwe w skracaniu

zalety:

proFil agrotecHniczny

Tolerancja niskiego pH: średnia

Zimotrwałość: dobra – 4

Odporność na suszę: dość wysoka

Wymagania glebowe: mniejsze/średnie

cecHy JakoŚcioWe

MTZ (g): średnia – 40

Gęstość ziarna: wysoka

Wyrównanie ziarna: średnie

Zawartość białka: wysoka

aveNue
NAJWCZeśNIeJSZA, BARDZO NISKA 

ODMIANA CHLeBOWA

PSZeNICA 
OZIMA

 klasa: B
Rejestracja: Ue 2014
Hodowla: Limagrain

 najwcześniejsza pszenica typu chlebowego B o porównywalnej z jęczmieniem 
ozimym dojrzałości zbiorczej

 niskie rośliny o bardzo wysokiej odporności na wyleganie

 odmiana preferuje wczesny i optymalny termin siewu

zalety:

proFil agrotecHniczny

Tolerancja niskiego pH: średnia

Zimotrwałość: średnia – 3

Odporność na suszę: dość wysoka

Wymagania glebowe: mniejsze

cecHy JakoŚcioWe

MTZ (g): średnia – 43

Gęstość ziarna: średnia

Wyrównanie ziarna: średnie

Zawartość białka: wysoka

zboŻa
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RIBBecK pZO
WCZeSNA, OśCISTA, 

WYDAJNA NA SłABSZe STANOWISKA

PSZeNICA 
OZIMA

 klasa: B
Rejestracja: Ue 2017
Hodowla: IGP Polska

 bardzo wczesna, oścista odmiana pszenicy ozimej

 jeszcze wyższa wydajność na słabszych stanowiskach

 alternatywa do uprawy pszenicy w miejscach, gdzie inne odmiany zawodzą

zalety:

proFil agrotecHniczny

Tolerancja niskiego pH: bardzo dobra

Zimotrwałość: dobra – 4

Odporność na suszę: dość wysoka

Wymagania glebowe: mniejsze/średnie

cecHy JakoŚcioWe

MTZ (g): średnia – 45

Gęstość ziarna: dobra

Wyrównanie ziarna: bardzo dobre

Zawartość białka: średnia

OSTROGa
JAKOść, ZIMOTRWAłOść, PLON – NR 1  

W POLSCe WśRóD ODMIAN OśCISTYCH

PSZeNICA 
OZIMA

 klasa: A
Rejestracja: Polska 2008

Hodowla: Danko

 późna, oścista pszenica o bardzo wysokich parametrach jakościowych

 bardzo wysoka mrozoodporność

 odmiana polecana na gleby średnie i dobre

zalety:

proFil agrotecHniczny

Tolerancja niskiego pH: średnia

Zimotrwałość: bardzo dobra – 6

Odporność na suszę: średnia do mniejszej

Wymagania glebowe: średnie do większych

cecHy JakoŚcioWe

MTZ (g): bardzo wysoka – 48

Gęstość ziarna: średnia

Wyrównanie ziarna: bardzo wysokie

Zawartość białka: bardzo wysoka

zboŻa
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Najlepsze odmiany zbóż w sezonie 2018

kaylin TorEroo F1

inForMacJE PoDsTaWoWE

TYP pastewny, wielorzędowy
mieszańcowy, pastewny, 

wielorzędowy

HODOWLA IGP Polska Syngenta

ReJeSTRACJA 2016 PL, De 2016 UK

PROFIL ODMIANY paszowy paszowy

ZIMOTRWAłOść (SKALA 1–9) 5 4

PLON WG COBORU, 2017 r., % wzorca, A1/A2 99/98 brak danych

PLON WG BSA SKALA 1–9, A1/A2 7//7 9//8

TeRMIN KłOSZeNIA późny średnio wczesny

TeRMIN DOJRZeWANIA późny średni

MTZ wysoka wysoka

WYSOKOść ROśLIN średnia do wysokiej średnia do wysokiej

ODPORNOść NA PORASTANIe średnia średnia

ODPORNOść NA WYLeGANIe dobra dobra

ZAWARTOść BIAłKA średnia niska

WYMAGANIA GLeBOWe średnie średnie

TOLeRANCJA NISKIeGO pH brak danych średnia

ZDroWoTnoŚĆ

MąCZNIAK PRAWDZIWY + + + + +

RDZA BRUNATNA / JęCZMIeNIA + + + + + +

SePTORIOZA LIśCI brak danych brak danych

CHOROBY PODSTAWY ŹDŹBłA brak danych brak danych

RYNCHOSPORIOZA + + + +

PLAMISTOść SIATKOWA + + + + + +

norMy WysiEWu

SIeW W TeRMINIe WCZeSNYM 250–300 170–190

SIeW W TeRMINIe OPTYMALNYM 300–330 190–220

SIeW W TeRMINIe OPóŹNIONYM 340–380 220–250

CeCHY SZCZeGóLNe
ukierunkowany  

na maksymalną odporność
wysoka stabilność  

plonowania

Opracowano na podstawie wyników COBORU, BSA i informacji hodowców. 
Cecha: + – dobra, ++ – bardzo dobra, +++ – wybitnie dobra, nd – nie dotyczy

JęCZMIeń OZIMY 

zboŻa

GalilEo TanTris loMBarDo kasyno

mieszańcowy, pastewny, 
wielorzędowy

krótkosłome krótkosłome krótkosłome

Syngenta IGP Polska Syngenta Danko HR

2018 De 2014 2015 PL, De 2016 PL

paszowy paszowe paszowe paszowe

4,5 3,5 5,5 5,5

brak danych brak danych 99/102 103/100

9//9 7//8 8//9 brak danych

średni bardzo wczesny wczesny średni

średni wczesny wczesny średni

wysoka bardzo wysoka wysoka bardzo wysoka

średnia do wysokiej niska niska niska

średnia wysoka średnia średnia

średnia bardzo wysoka niska wysoka

niska średnia niska średnia

mniejsze/średnie średnie średnie średnie

średnia wysoka wysoka wysoka

+ + + + + + + + + +

+ + + + + + + + +

brak danych + + + + + + +

brak danych + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + +

+ + brak danych brak danych brak danych

140–180 260–290 250–280 250–280

180–220 290–330 280–330 270–300

220–280 330–390 330–380 290–350

wyznacza nowy standard 
w plonowaniu jęczmienia

nie złamie go  
żadna siła

silne powiększenie 
plonów 

bogate plonowanie  
bez ryzyka

PSZeNżYTO OZIMe
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Opracowano na podstawie wyników COBORU, BSA i informacji hodowców. 
Cecha: + – dobra, ++ – bardzo dobra, +++ – wybitnie dobra, nd – nie dotyczy

żYTO OZIMe 

su BEnDix F1 su PErForMEr F1

inForMacJE PoDsTaWoWE

TYP mieszańcowe mieszańcowe

HODOWLA Saaten Union Saaten Union 

ReJeSTRACJA 2014 De 2013 De, 2014 PL

PROFIL ODMIANY 
spożywczy, paszowy,  

biogaz
spożywczy, paszowy,  

biogaz

ZIMOTRWAłOść (SKALA 1–9) 6 6

PLON WG COBORU, 2017 r., % wzorca, A1/A2 brak danych 120/121

PLON WG BSA SKALA 1–9, A1//A2 8//8 9//9

TeRMIN KłOSZeNIA średni średni

TeRMIN DOJRZeWANIA średni średni

MTZ średnia średnia

WYSOKOść ROśLIN średnia średniowysoka

ODPORNOść NA PORASTANIe średnia średnia 

ODPORNOść NA WYLeGANIe wysoka średnia 

ZAWARTOść BIAłKA wysoka niska 

WYMAGANIA GLeBOWe niskie niskie

TOLeRANCJA NISKIeGO pH wysoka wysoka 

ZDroWoTnoŚĆ

MąCZNIAK PRAWDZIWY + + + + + +

RDZA BRUNATNA / JęCZMIeNIA + + + + +

SePTORIOZA LIśCI brak danych brak danych

CHOROBY PODSTAWY ŹDŹBłA brak danych brak danych

RYNCHOSPORIOZA + + + + + +

PLAMISTOść SIATKOWA brak danych brak danych

norMy WysiEWu

SIeW W TeRMINIe WCZeSNYM 160–180 160–180

SIeW W TeRMINIe OPTYMALNYM 180–220 180–220

SIeW W TeRMINIe OPóŹNIONYM 220–250 220–250

CeCHY SZCZeGóLNe
zakodowany na plonowanie  

w każdych warunkach
turbo nowej generacji

Najlepsze odmiany zbóż w sezonie 2018 Dodatki dla gospodarstw rolnych     

Folia rolnicZa iDEal WraP 
500 mm × 1800 m i 750 mm × 1500 m

siaTka rolnicZa iDEal Bal
123 cm × 2000 m i 123 cm × 3000 m

Folia Do ZakisZania rani silaGE
szer.: od 6 do 22 m (co 2 m)

dł.: 33, 35, 50 m

materiał: llDPE + stabilizator uV
technologia produkcji: wydmuch (BloW) 
gatunek: i
wytrzymałość na rozciąganie: min. 25 MPa
rozciągliwość folii: 70%
kolor: biały
folia z klejem
materiał szpuli: plastik
średnica wewnętrzna szpuli: 76 mm

ZakisZacZ siloMax 
100 g/10 l wody i 500 g/50 l wody

forma preparatu: pylista
do rozpuszczenia w wodzie (woda niechlorowana!) 
skład preparatu: mikrobiologiczny 
nie powoduje korozji maszyn 
największa liczba bakterii:
6 × 1010 j.t.k. w 1 g preparatu
bakterie fermentacji mlekowej: 
* Enterococcus faecium CECT 4515
* Lactobacillus plantarum CNCMI 3235
* Lactobacillus acidophilus CECT 4529
* Pediococcus acidilactici CNCMI 3237
* Lactobacillus buchneri CCM 1819

materiał: PE + stabilizator uV
kolor: seledynowy
gramatura/gęstość: 9 g +/- 0,5 g
wytrzymałość na rozciąganie: minimum 250 kg
materiał szpuli: tektura 
średnica wewnętrzna szpuli: 76 mm

JUMBO ROLe: 300, 400 m
kolor: biało-czarny
wytrzymała na rozdarcia i przebicia
odporność na warunki atmosferyczne
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JęCZMIeń OZIMY, LINIOWY PASTeWNY, WIeLORZęDOWY Rejestracja: Polska 2016
Hodowla: IGP Polska

zalety:

•	doskonałe plonowanie nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych

•	dobra zimotrwałość (5)

•	sztywna słoma odporna na wyleganie

KaYLIN

UKIeRUNKOWANY NA MAKSYMALNą ODPORNOść

zboŻa

plonoWanie

proFil agrotecHniczny

zdroWotnoŚć*

Zimotrwałość: bardzo dobra – 5

Odporność na suszę: dość wysoka

Wymagania glebowe: średnie

cecHy JakoŚcioWe

MTZ: wysoka

Gęstość ziarna: średnia

Zawartość białka: średnia

Plonowanie odmiany Kaylin, dt/ha oraz % wzorca, badania rejestrowe COBORU, 2014–2015

termin sieWu

Wczesny
250–300  
szt./m2 Optymalny

300–330  
szt./m2 Opóźniony

340–380  
szt./m2

3 mączniak prawdziwy

plamistość siatkowa

5 rdza jęczmienia

4

4

rynchosporioza

*Skala BSA Niemcy

A1 A2

A1, A2 – poziomy 
intensywności uprawy

81,1 81,6

1
0

0
%

 w
zo

rc
a

95,2
98,1

1
0

3
%

 w
zo

rc
a

WZORZeC WZORZeCKAYLIN KAYLIN

niska   średnia  wysoka
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TOReROO F1
WYSOKA STABILNOść PLONOWANIA

JęCZMIeń OZIMY, 
MIeSZAńCOWY, 

PASTeWNY, WIeLORZęDOWY
Rejestracja: Wielka Brytania 2016

Hodowla: Syngenta

 stabilne i wierne plonowanie 

 wśród odmian mieszańcowych wy-
różnia się wysoką MTZ

 odmiana łączy w sobie zwiększoną 
odporność na wyleganie, stabilność 
źdźbła i dokłosia z niewielką podat-
nością na plamistość siatkową i rdzę 
jęczmienia

zalety:

proFil agrotecHniczny

Tolerancja niskiego pH: średnia

Zimotrwałość: średnia – 4

Wymagania glebowe: średnie

cecHy JakoŚcioWe

MTZ: wysoka

Zawartość białka: niska

Odporność na porastanie: średnia

BARDZO 
WCZeSNe

kaylin

TorEroo F1

GalilEo

PóŹNe

GLeBY NAJLePSZe GLeBY śReDNIe GLeBY SłABSZe

wymagania glebowe – jęczmień ozimy

zboŻa

GaLILeO 
WYZNACZA NOWY STANDARD 

W PLONOWANIU JęCZMIeNIA

JęCZMIeń OZIMY, 
MIeSZAńCOWY, 

PASTeWNY, WIeLORZęDOWY
Rejestracja: Niemcy 2014

Hodowla: Syngenta

 najwyższe plony w ostatnich trzech 
latach na obu poziomach agro-
techniki 

 najwyższa zimotrwałość wśród od-
mian mieszańcowych

 wysoka waga hektolitra

zalety:

proFil agrotecHniczny

Tolerancja niskiego pH: średnia

Zimotrwałość: wysoka – 4,5

Wymagania glebowe: mniejsze/średnie

cecHy JakoŚcioWe

MTZ: wysoka

Zawartość białka: niska

Odporność na porastanie: średnia

BARDZO 
WCZeSNe

kaylin

TorEroo F1

GalilEo

WCZeSNY SIeW PóŹNY SIeW

PóŹNe

Zalecenia agrotechniczne – jęczmień ozimy
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PSZeNżYTO OZIMe Rejestracja: Niemcy 2014
Hodowla: IGP Polska

zalety:

•	plony znacznie powyżej średniej

•	bardzo dobra odporność na wyleganie – niskie rośliny

•	znakomita odporność na choroby

TaNTRIS

NIe ZłAMIe GO żADNA SIłA

zboŻa

plonoWanie

proFil agrotecHniczny

zdroWotnoŚć*

Zimotrwałość: dobra – 3,5

Odporność na wyleganie: bardzo wysoka

Wymagania glebowe: średnie

cecHy JakoŚcioWe

MTZ: bardzo wysoka 

Odporność na porastanie: wysoka

Zawartość białka: średnia

Plonowanie odmiany Tantris, dt/ha oraz % wzorca, badania przedrejestrowe COBORU, 2015 r. 

termin sieWu

Wczesny
260–290  
szt./m2 Optymalny

290–330  
szt./m2 Opóźniony

330–390  
szt./m2

3 mączniak prawdziwy

septorioza liści

4 rdza brunatna

4

4

rdza żółta

*Skala BSA Niemcy

A1 A2

A1, A2 – poziomy 
intensywności uprawy

87 92,2

1
0

6
%

 w
zo

rc
a

99,2
104,1

1
0

5
%

 w
zo

rc
a

WZORZeC WZORZeCTANTRIS TANTRIS

niska   średnia  wysoka
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LOMBaRDO

PSZeNżYTO OZIMe Rejestracja: Polska 2015
Hodowla: Syngenta

zalety:

•	znakomite plony na obu poziomach agrotechniki

•	bardzo dobra zimotrwałość (5,5)

•	doskonała zdrowotność roślin

MAKSYMALNe POWIęKSZeNIe PLONóW

zboŻa

plonoWanie

proFil agrotecHniczny

zdroWotnoŚć*

Zimotrwałość: bardzo dobra – 5,5

Odporność na wyleganie: niska

Wymagania glebowe: średnie

cecHy JakoŚcioWe

MTZ: wysoka 

Odporność na porastanie: średnia

Zawartość białka: niska

Plonowanie odmiany Lombardo, dt/ha oraz % wzorca, badania rejestrowe COBORU, 2015 r.

termin sieWu

Wczesny
250–280  
szt./m2 Optymalny

280–330  
szt./m2 Opóźniony

330–380  
szt./m2

3 mączniak prawdziwy

septorioza liści

4 rdza brunatna

3

4

rdza żółta

*Skala BSA Niemcy

A1 A2

A1, A2 – poziomy 
intensywności uprawy

84,3 94,4

1
1

2
%

 w
zo

rc
a

96,6
106,2

1
1

0
%

 w
zo

rc
a

WZORZeC WZORZeCLOMBARDO LOMBARDO

niska   średnia  wysoka
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PSZeNżYTO OZIMe Rejestracja: Polska 2016
Hodowla: Danko

zalety:

•	doskonałe plonowanie w każdych warunkach glebowo-klimatycznych

•	odmiana bardzo silnie krzewiąca się – możliwe obniżenie normy wysiewu

•	108% wzorca na poziomie A1 i A2 w 2016 wg COBORU

KaSYNO

BOGATe PLONOWANIe

BeZ RYZYKA

zboŻa

plonoWanie

proFil agrotecHniczny

zdroWotnoŚć*

Tolerancja niskiego pH: wysoka

Zimotrwałość: bardzo wysoka – 5,5

Wymagania glebowe: średnie

cecHy JakoŚcioWe

MTZ: wysoka

Zawartość białka: średnia

Odporność na porastanie: średnia

Plonowanie odmiany Kasyno, dt/ha oraz % wzorca, badania porejestrowe COBORU, 2016 r.

termin sieWu

Wczesny
250–280  
szt./m2 Optymalny

270–300  
szt./m2 Opóźniony

290–350  
szt./m2

7,4 mączniak prawdziwy

septorioza liści

8,5 rdza brunatna

8,8

7,2

rdza żółta

*Skala BSA Niemcy

A1 A2

A1, A2 – poziomy 
intensywności uprawy

74,5
80,5

1
0

8
%

 w
zo

rc
a

86,4
93,3

1
0

8
%

 w
zo

rc
a

WZORZeC WZORZeCKASYNO KASYNO

niska   średnia  wysoka
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BARDZO 
WCZeSNe

BARDZO 
WCZeSNe

TanTris

loMBarDo

kasyno

TanTris

loMBarDo

kasyno

PóŹNe

PóŹNe

GLeBY NAJLePSZe

WCZeSNY SIeW

GLeBY śReDNIe

PóŹNY SIeW

GLeBY SłABSZe

Zalecenia agrotechniczne – pszenżyto ozime

wymagania glebowe – pszenżyto ozime
Su peRFORMeR F1
TURBO NOWeJ GeNeRACJI

żYTO OZIMe, 
MIeSZAńCOWe
Rejestracja: Polska 2014

Hodowla: Saaten Union

 najwyższy wynik w plonowaniu na terenie 
Niemiec na obu poziomach agrotechniki 

 silny wigor jesienny pozwala nieco opóź-
nić siew, a wyjątkowy wzrost wiosenny po-
zwala nadrobić ewentualne straty zimowe 

 brak problemu wylegania, bardzo dobra 
zdrowotność oraz wysoka i stabilna liczba 
opadania dają nam obraz rośliny wysoko 
i stabilnie plonującej 

zalety:

proFil agrotecHniczny

Tolerancja niskiego pH: wysoka

Zimotrwałość: wysoka – 6

Wymagania glebowe: niskie

cecHy JakoŚcioWe

MTZ: średnia

Zawartość białka: niska

Odporność na porastanie: średnia

BARDZO 
WCZeSNe

BARDZO 
WCZeSNe

su BEnDix F1

su PErForMEr F1

su BEnDix F1

su PErForMEr F1

PóŹNe

PóŹNe

GLeBY NAJLePSZe

WCZeSNY SIeW

GLeBY śReDNIe

PóŹNY SIeW

GLeBY SłABSZe

Zalecenia agrotechniczne – żyto ozime

wymagania glebowe – żyto ozime

zboŻa

•	 Zalecany	do	nawożenia	wszystkich	roślin	uprawnych	

•	 Zawiera	mikroskładniki	stymulujące	wzrost	roślin

•	 Łagodzi	skutki	niskiego	nawożenia	organicznego

•	 Zapewnia	dobrą	zimotrwałość	i	odporność	
na	okresowe	niedobory	wody

Uznany	polski	producent
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Su BeNDIX F1

ZAKODOWANY NA PLONOWANIe

W KAżDYCH WARUNKACH

żYTO OZIMe, MIeSZAńCOWe Rejestracja: Niemcy 2014
Hodowla: Saaten Union

zalety:

•	stabilne plonowanie nawet w trudnych warunkach

•	doskonała odporność na porażenie sporyszem

•	wysoka masa i energia – odmiana idealna na biogaz

zboŻa

plonoWanie

proFil agrotecHniczny

zdroWotnoŚć*

Zimotrwałość: bardzo dobra – 6

Odporność na wyleganie: wysoka

Wymagania glebowe: niskie

cecHy JakoŚcioWe

MTZ: średnia 

Odporność na porastanie: wysoka

Zawartość białka: wysoka

Plonowanie żyta ozimego SU Bendix F1 w Niemczech, poziom A1/A2, wyniki BSA, 2015 r.

termin sieWu

Wczesny
160–180  
szt./m2 Optymalny

180–220  
szt./m2 Opóźniony

220–250  
szt./m2

5 rynchosporioza

3 rdza brunatna

5 sporysz

*Skala BSA Niemcy

A1, A2 – poziomy 
intensywności uprawy

A2

A1

8
7

5

3

6

8
7

5

2

6

SU BeNDIX F1 HeLLVUS DAńKOWSKIe
DIAMeNT

GUTTINOPALAZZO

niska   średnia  wysoka
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program ochrony pszenicy ozimej

00 09 11 12 13 21 2514

lub

lub

lub

lub

miotła zbożowa, samosiewy rzepaku, przytulia, fiołek, gwiazdnica, przetaczniki

miotła zbożowa, samosie-
wy rzepaku, przytulia, fiołek, 

gwiazdnica, przetaczniki, cha-
ber bławatek, mak polny

miotła zbożowa, wyczyniec 
polny, samosiewy rzepaku,  

przetaczniki, przytulia czep-
na, fiołek polny, tobołki polne

miotła zbożowa, wiechlina, przytulia czepna, fio-
łek polny, gwiazdnica, jasnoty, przetaczniki

fiołek polny, maruna bezwonna, 
gwiazdnica pospolita, przytulia

samosiewy rzepaku, 
ostrożeń polny (siewki)

zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, 
głownia pyląca, pleśń śniegowa

mączniak 
prawdziwy,  

rdza, 
septorioza,  

pleśń 
śniegowa

c
E

lE
s

T 
E

x
Tr

a
 0

5
0

 F
s 

lu
b 

r
E

a
l 

s
u

P
E

r
 0

8
0

 F
s 

2
0

0
 m

l/
10

0
 k

g 
+

 s
E

E
D

 s
Ta

r
 –

 2
5

0
 m

l/
10

0
 k

g 
na

si
on

sy
r

iu
s 

2
5

0
 E

W
 –

 0
,6

 l/
ha

koMPlET 560 sc – 0,4–0,5 l/ha + GlEan 75 WG – 10 g/ha

BiZon – 1 l/ha

alisTEr GranDE 190 oD 
0,33 l/ha 

+ ExPErT MET 56 WG 
0,23 kg/ha

DyPloMaTa 600 sc – 1,25–1,5 l/ha

lEGaTo 500 sc – 0,1 l/ha

GlEan 75 WG – 10 g/ha

Z
A

P
R

A
W

A
 N

A
S

Ie
N

N
A miotła zbożowa, przetaczniki, 

jasnoty, przytuliaBoxEr 800 Ec – 2 l/ha

miotła zbożowa, samosiewy rzepaku, przytulia, fiołek, gwiazdnica, 
przetaczniki, chaber bławatek, mak polny

00 09 11 12 13 21 2514

program ochrony żyta ozimego

lub

miotła zbożowa, samosiewy rzepaku, przytulia, fiołek, gwiazdnica, przetaczniki

zgorzel siewek, 
śnieć cuchnąca, 
głownia pyląca, 
pleśń śniegowa

mączniak prawdziwy, rdza, 
septorioza, pleśń śniegowa

c
E

lE
s

T 
E

x
Tr

a
 0

5
0

 F
s 

 –
 2

0
0

 m
l/

10
0

 k
g

 +
 s

E
E

D
 s

Ta
r

 –
 2

5
0

 m
l/

10
0

 k
g 

na
si

on

s
y

r
iu

s 
2

5
0

 E
W

 –
 0

,6
 l/

ha

koMPlET 560 sc – 0,4–0,5 l/ha + GlEan 75 WG – 10 g/ha

Z
A

P
R

A
W

A
 N

A
SI

E
N

N
A

BiZon – 1 l/ha

miotła zbożowa, wyczyniec 
polny, samosiewy rzepaku, 
przetaczniki, przytulia czepna, 
fiołek polny, tobołki polne

alisTEr GranDE 190 oD 
0,33 l/ha 

+
 ExPErT MET 56 WG  

0,23 kg/ha
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program ochrony jęczmienia ozimego

00 09 11 12 13 21 2514

zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, 
głownia pyląca, pleśń śniegowa

r
E

a
l 

s
u

P
E

r
 0

8
0

 F
s 

– 
2

0
0

 m
l/

10
0

 k
g

 +
 s

E
E

D
 s

Ta
r

 –
 2

5
0

 m
l/

10
0

 k
g 

na
si

on

TE
r

n
 P

r
E

M
iu

M
 5

7
5

 E
c

 –
 0

,6
 l/

ha
miotła zbożowa, przytulia, fiołek, gwiazdnica, 
przetaczniki, rumianowate, taszniki, tobołki

miotła zbożowa, przetaczniki, jasnoty, przytulia czepna, 
chaber bławatek, mak polny, fiołek polny, rumianowate, 

taszniki, tobołki

ExPErT MET 56 WG – 0,35 kg/ha 
+ lEGaTo 500 sc – 0,15–0,2 l/ha

Z
A

P
R

A
W

A
 N

A
S

Ie
N

N
A

lub

miotła zbożowa, przetaczniki, jasnoty, 
przytulia czepna, fiołek polny, 
gwiazdnica, chaber bławatek

koMPlET 560 sc – 0,4–0,5 l/ha + GlEan 75 WG – 5 g/ha

BiZon – 1 l/ha

•	 zaprawianie z nawożeniem donasiennym to pierwszy zabieg w agrotechnice zbóż

•	 jest to najtańszy sposób zabezpieczania plonu

•	 łącząc zaprawę z nawozami donasiennymi, chroni się plantację przed chorobami i zapewnia 

optymalne warunki do wzrostu kiełków i siewek

•	 dobre zaopatrzenie roślin w mikroskładniki gwarantuje lepsze przezimowanie roślin

•	 rośliny są lepiej ukorzenione, dzięki czemu lepiej korzystają z zasobów wody

•	 uzyskujemy wzrost plonu w latach o optymalnym przebiegu pogody i minimalizujemy straty 

w latach z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

n Mgo Mn Zn cu Fe B

1,8 1 1,5 0,5 0,3 0,1 0,05

seed star stosować jak zaprawy do nasion. najpierw wlać odmierzoną ilość wody 
(pomniejszoną o objętość nawozu seed star, np. zalecana ilość wody na 100 kg na-
sion 600–250 ml = 350 ml wody), dodać odpowiednią ilość zaprawy i nawozu seed 
star. zaprawiać ziarno w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub por-
cjowych zgodnie z instrukcją obsługi.

skład % (m/m):

Mn, Zn, Cu, Fe chelatowane biorozkładalnym związkiem IDHA

SeeD STaR – nawóz donasienny, dawka 2 l/t

NAWOZY 
DOLISTNE OSD
WYBÓR PEŁEN 
KORZYŚCI



Stymulacja rozwoju oraz ochrona biologiczna roślin

Preparat skład Działanie korzyści Dawka

nano-Gro forte 
suPErsTarT

opakowania
250 ml i 5 l

• organiczne 
substancje 
humusowe

• siarczany Fe, 
Co, Al, Mg, Mn, 
Ni, Ag  
w stężeniach 
nanomolowych

PrEParaT Do ZaPraWiania
• kompleksowo wpływa na wzrost i metabolizm roślin, jednocze-

śnie indukując ich odporność na choroby i warunki stresowe 
• poprawia zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe i wodę, co 

przekłada się na wyższy i lepszej jakości plon

• wyższa energia kiełkowania i przyspieszone wschody
• większa masa roślin bez nadmiernego wybujania
• lepsze przezimowanie roślin ozimych
• lepsze krzewienie roślin
• wzrost masy korzeni i części nadziemnej
• wzrost odporności na choroby
• wzrost tolerancji na warunki stresowe
• wzrost parametrów jakościowych
• uzyskanie wysokiej wartości siewnej ziarna/nasion
• wzrost plonowania
• wielokrotny zwrot inwestycji

• pszenica: 250 ml/t ziarna
• rzepak: 125 ml/t nasion
• kukurydza: 250 ml

nano-Gro aQua

opakowania
250 ml i 5 l

• organiczne 
substancje 
humusowe

• 0,16% siarczany 
Fe, Co, Al, Mg, 
Mn, Ni, Ag  
w stężeniach 
nanomolowych

PrEParaT Do ZaBiEGu nalisTnEGo
• siarczany pierwiastków docierają bezpośrednio do jądra komórkowe-

go rośliny, dając sygnał do produkcji białek obronnych
• roślina, aktywując swój mechanizm przeciwstresowy, pobudza do 

wyprodukowania naturalnych hormonów wzrostu, tj. auksyn, gi-
berelin oraz cytokinin

• w wyniku kumulacji cukrów i składników mineralnych w komór-
kach następuje:
- wzrost tolerancji na choroby i warunki stresowe (przymrozek, 

susza, zasolenie, wiatr, uszkodzenia śOR)
- stymulacja rozwoju części nadziemnej i systemu korzeniowego
- podnoszenie efektywności działania fungicydów i nawozów
- działanie jak swoista „szczepionka” dla roślin

• wzrost tolerancji na warunki stresowe 
• lepsze przezimowanie roślin ozimych 
• lepsze krzewienie zbóż 
• wzrost liczby łuszczyn na rzepaku, kolb u kukurydzy 
• wzrost masy korzeni i części nadziemnej roślin 
• wzrost plonu 
• wzrost tolerancji na szkodniki i patogeny 
• zwiększenie efektywności działania fungicydów 
• lepsze przyswajanie nawozów 
• wzrost zawartości cukrów, białek, glutenu i oleju

• pszenica: 250 ml/ha
• rzepak: 250 ml/ha
• kukurydza: 250 ml/ha

biProTEcT

opakowania
1, 5, 20 kg

Bacillus subtilis 
5×109 CFU/g

PrEParaT PoPraWiaJący ZDroWoTnoŚĆ
• stymulujący odporność roślin na choroby powodowane przez pa-

togenne grzyby i bakterie, a także w naturalny sposób ogranicza-
jący negatywne oddziaływanie patogenów na rośliny 

• przeznaczony do profilaktyki chorób spowodowanych przez grzy-
by i bakterie 

• wytwarza surfaktanty, które hydrolizują ściany komórkowe grzy-
bów patogennych

• wytwarza naturalne antybiotyki peptydowe (polimyksynę B i sub-
tylinę)

• poprawa zdrowotności gleby
• wzrost plonu
• hamowanie namnażania patogenów w glebie
• stwarzanie korzystnych warunków do rozwoju mikroorganizmów 

pożytecznych

• zboża: 0,5–1 kg/ha
• kukurydza: 1–2 kg/ha
• ziemniaki: 2–3 kg/ha
• resztki pożniwne: 1–2 kg/ha
• opryskiwanie gleby 

i roślin w okresie wegetacji

biFosFor

opakowania
1, 5 kg

Bacillus 
megaterium 
1×109 CFU/g

PrEParaT uWalniaJący FosFor
• do przetwarzania fosforu z trudno dostępnych połączeń nieorga-

nicznych i organicznych do form łatwych do pobrania przez roślinę

• poprawa właściwości gleby
• stymulacja rozwoju generatywnego roślin
• poprawa rozwoju systemu korzeniowego

oprysk gruntu przed siewem: 
• 0,5 kg/ha

rośliny w okresie wegetacji: 
• 0,5–1 kg/ha

biaZoT

opakowania
1, 5 kg

Bacillus azotofixans
1×109/1 ml

Nowa forma:  
proszek, nie płyn!

PrEParaT Wiążący aZoT aTMosFErycZny
• do przetwarzania azotu z powietrza atmosferycznego i udostęp-

niania go roślinom

• poprawa właściwości gleby
• dawka 0,5–1 l/ha pozwala na obniżenie zastosowania czystego 

składnika azotowego o ok. 30–40 kg

oprysk gruntu przed siewem: 
• 0,5–1 l/ha

rośliny w okresie wegetacji: 
• 0,5–1 l/ha

zboŻa
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00 09 11 12 13

przedsiewne nawożenie zbóż ozimych

UPRAWA PRZeDSIeWNA

suProFos® 26 NPK 3:12:26 
+ 9% SO

3
 – 5 dt/ha

PoliFoska Plon+ 
+ NPK 5:17:32 

+ 7% SO
3
 + Fe, Zn – 4 dt/ha 

PoliFoska 5 
NPK 5:15:30 + 7% SO

3
 

+ 2% MgO – 4–5 dt/ha

ulTra 8 NPK 8:20:30 
+ 5% SO

3
 – 4 dt/ha

PoliFoska 8 NPK 8:24:24 
+ 9% SO

3
 – 4 dt/ha

Uniwersalny nawóz przedsiewny,  
wysoka koncentracja składników,  
w tym siarki i mikroelementów.

Uniwersalny nawóz wieloskładnikowy przeznaczony
do stosowania na wszystkich typach gleb, pod wszystkie
rośliny uprawne, szczególnie te wymagające dobrego
zaopatrzenia w potas.

Granulowany niskoazotowy nawóz wieloskładnikowy 
przeznaczony dla roślin, które wymagają dostarczenia  
dużych ilości potasu. 

Typowo przedsiewny i wysoce skuteczny nawóz NPK+S, 
przeznaczony dla intensywnych upraw roślin o dużych 
wymaganiach.

Nawóz trójskładnikowy o bardzo wysokiej sumarycznej 
koncentracji azotu, fosforu i potasu. Zawiera łącznie 
56% tych pierwiastków, w tym 8% azotu amonowego. 
Szczególnie zalecany na gleby ubogie w fosfor. 

Jesienne dokarmianie dolistne zbóż

00 09 11 12 13 21 2514

Black sTar – 2 l

TErra-sorB Foliar – 2 l

nano-Gro aQua – 0,25 l

osD Mikro ZBożE – 2–3 kg

osD MinEral – 2–3 kg
lub nuTri Foliar Basic

osD PoTas – 2–3 kg
lub nuTri Foliar HiGH P-k

osD FosFor – 2–3 kg
lub nuTri Foliar HiGH P-k

aDoB cu – 2–3 l

Wpływa na silny rozwój systemu korzeniowego, 
przez co dostęp do składników odżywczych 

 i wody jest pełniejszy.

Uzupełnia aminokwasy, przygotowuje 
rośliny do spoczynku zimowego.

Wczesnopowschodowa  
stymulacja roślin, 

już od fazy szpilkowania.

Magnez bierze udział w transporcie  
asymilatów i ich gromadzeniu w korzeniu  

w okresie jesiennym.  
Siarka odgrywa ważną rolę w gospodarce  

azotem i biosyntezie białek.

Dostarcza azot, fosfor i potas, poprawiające 
ogólną kondycję roślin.

Potas wpływa na wykorzystanie azotu.  
Fosfor zwiększa odporność  

na okresowe braki wody.  
Obydwa pierwiastki  

zwiększają zimotrwałość.

Miedź jest składnikiem i aktywatorem enzymów,  
jej niedobór ogranicza wzrost roślin.
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charakterystyka polecanych nawozów

cHarakTErysTyka 

•	 wytwarzany	z	surowca	fosforonośnego,	soli	potasowej,	magnezytu	i	siarczanu	amonu

•	 zawiera	amonową	formę	azotu	–	łatwo	rozpuszczalną	w	wodzie	i	zatrzymywaną	przez	glebę

•	 przyjęta	technologia	produkcji	warunkuje	bardzo	dobre	wyrównanie	granulatu	i	zapewnia	

identyczność składu każdej granuli oraz podobne tempo uwalniania 

wszystkich składników

•	 zawiera	mikroelementy	(cynk,	miedź,	mangan,	bor	i	molibden)	

cHarakTErysTyka 

•	 granulowane	nawózy	wieloskładnikowe

•	 bardzo	dobra	jakość	granul

•	 wytwarzane	z	fosforanu	amonu	i	chlorku	potasu	(soli	potasowej)

•	 dobrze	rozpuszczalne	w	wodzie	i	łatwo	pobierane	przez	rośliny	składniki

suProFos® 26

PoliFoska 6 

PoliFoska Plon+ 

PrZEZnacZEniE

wieloskładnikowy nawóz przedsiewny 

polecany do stanowisk o dużych 

potrzebach pokarmowych szczególnie 

w stosunku do potasu i siarki

PrZEZnacZEniE

wieloskładnikowe nawozy przedsiewne 

polecane do stanowisk o dużych 

potrzebach pokarmowych szczególnie 

w stosunku do potasu i siarki

skłaD 
NPK (S) 3:12:26 (9) 

skłaD 

NPK 6:20:30 

skłaD 

NPK 5:17:32 + 3% S (7% SO
3
) z żelazem (Fe) 0,3 i cynkiem (Zn) 0,05

cHarakTErysTyka 

•	 zawiera	nieszkodliwy	dla	środowiska	inhibitor	korozji

•	 roztwór	produkowany	jest	w	trzech	rodzajach	(28%	N,	30%	N,	32%	N)	dostosowanych	do	różnych	

temperatur transportu i przechowywania

•	 zawiera	wszystkie	dostępne	formy	azotu	w	korzystnych	proporcjach

•	 zapewnia	roślinom	stały	dopływ	azotu	w	okresie	wegetacji

•	 wykazuje	szybkie	i	długotrwałe	działanie

cHarakTErysTyka 

•	 uniwersalny,	szybko	działający	nawóz	azotowy

•	 bardzo	dobra	rozpuszczalność	i	dostępność	azotu

•	 duża	zawartość	N	–	32%/34%

•	 zawiera	dwie	formy	azotu	różniące	się	zachowaniem	w	glebie:	kation	amonowy	i	anion	azotanowy,	

które są bardzo łatwo pobierane przez rośliny

•	 wysokiej	jednorodności	granule	pozwalają	na	równomierny	rozsiew	i	zachowanie	identyczności	

stanu odżywienia roślin azotem

rsM 32, rsM 30,
rsM 28, 
rsM s

salETra aMonoWa 
(PULAN®, ZAKSAN®, 
SALeTRA AMONOWA 
ANWIL)

PrZEZnacZEniE

azotowy nawóz płynny do 

stosowania przedsiewnego 

i pogłównego

PrZEZnacZEniE

uniwersalny nawóz azotowy do 

stosowania przed siewem oraz 

do nawożenia pogłównego roślin 

ozimych i użytków zielonych

skłaD 

wysokoskoncentrowany nawóz azotowy w formie 

wodnego roztworu saletrzano-mocznikowego

skłaD 

32% lub 34% N
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cHarakTErysTyka 

•	 nawóz	dwuskładnikowy	otrzymany	z	azotanu	amonu	i	siarczanu	amonu,	z	dodatkiem	bogatej	 

w wapń i magnez mączki dolomitowej

•	 zawartość	składników	pokarmowych	wynosi	łącznie	36%

•	 dzięki	obecności	siarki	w	formie	siarczanowej	nawóz	bardzo	dobrze	rozpuszcza	się	w	wodzie

•	 aplikacja	I	dawki	na	początku	wiosennej	wegetacji	dostarcza	roślinom	potrzebną	siarkę	i	pobudza	

rośliny do krzewienia

cHarakTErysTyka 

•	 nawóz	saletrzano-amonowy	o	bardzo	dobrej	przyswajalności	azotu

•	 produkt	o	doskonałej	jakościowo	granulacji	i	możliwościach	równomiernego	wysiewu

•	 zawiera	27,5%	azotu	(N)	w	dwóch	równych	częściach:	w	formach	amonowej	i	azotanowej	oraz	

3,5% CaO i 4% MgO

•	 nie	wykazuje	efektu	zakwaszania	środowiska

•	 ma	utrwaloną	renomę	wśród	producentów	rolnych

salETrosan 26® 

salETrZak  
(SALMAG, CANWIL, 
SALeTRZAK 27  
STANDARD)

PrZEZnacZEniE

nawóz azotowo-siarkowy do 

nawożenia startowego i głównego 

PrZEZnacZEniE

polecany do stosowania przed siewem 

roślin i pogłównie, pod wszystkie 

rośliny i na wszystkie gleby

skłaD 

26 NS 26:13 (29 SO
3
)

skłaD 

27,5% N + (3,5% CaO + 4% MgO)

cHarakTErysTyka 

•	 nawóz	dwuskładnikowy	wytwarzany	z	amoniaku	i	kwasu	fosforowego	

•	 nawóz	o	bardzo	dobrej	dostępności	zawartego	w	nim	P	(prawie	90%	całkowitego	fosforu	

rozpuszcza się w wodzie), fosforan amonu zawiera 2% siarki (= 5% SO
3
) w formie siarczanowej – 

rozpuszczalnej w wodzie

PoliDaP®/ 
FosForan aMonu PrZEZnacZEniE

nawóz granulowany, szczególnie 

polecany do nawożenia startowego 

stosowanego w czasie siewu nasion 

kukurydzy siewnikiem kombinowanym, 

pozwalającym na umiejscowienie granul 

nawozu w odległości ok. 5 cm poniżej 

nasion, a jednocześnie ok. 5 cm 

 w bok od linii rządka 

skłaD 

NPS 18:46:2 (5% SO
3
)

18% azotu (N) w formie amonowej i 46% fosforu 
(P

2
O

5
) w formie fosforanów: 

jedno- i dwuamonowego

cHarakTErysTyka 

•	 nawóz	potasowo-magnezowy,	zawierający	również	siarkę	i	sód

•	 bardzo	dobre	źródło	makroelementów	

•	 łączy	zalety	soli	potasowej	i	kizerytu

•	 najkorzystniejsze	dla	plonowania	proporcje	K	i	Mg	

•	 całkowicie	rozpuszczalne	w	wodzie	składniki

korn-kali® 

PrZEZnacZEniE

polecany pod uprawy wielu  

gatunków roślin oraz do nawożenia 

użytków zielonych

skłaD 

KMgSNa 40% K
2
O; 6% MgO; 

5% S (12,5% SO
3
); 3% Na
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cHarakTErysTyka 

•	 doskonałe	połączenie	potasu,	magnezu,	siarki	i	sodu	w	jednej	okrągłej	granuli

•	 wszystkie	składniki	nawozu	są	całkowicie	rozpuszczalne	w	wodzie,	a	więc	są	szybko	i	łatwo	przyswajane	
przez rośliny

•	 chroni	przed	skutkami	suszy	glebowej,	zwiększa	mrozoodporność	i	podnosi	efektywność	pobierania	azotu

•	 okrągła	granula	charakteryzuje	się	wysoką	twardością,	jest	stabilna	i	trwała	podczas	transportu,	
magazynowania i rozsiewu, dzięki temu nawóz jest dostosowany do wszystkich typów rozsiewaczy, 
doskonały do rolnictwa precyzyjnego, umożliwia równomierny wysiew przy dużym zakresie szerokości 
roboczych

•	 unikatowa	zawartość	sodu	w	postaci	siarczanu,	zazwyczaj	pierwiastek	ten	występuje	w	nawozach	w	postaci	
chlorku (soli kamiennej), co niebezpiecznie podnosi zasolenie gleby

ulTra kali

PrZEZnacZEniE

rekomendowany do stosowania przedsiewnego 

po zbiorze rośliny przedplonowej, możliwa jest 

również aplikacja pogłówna oraz w technologii 

dawek dzielonych; zalecany do stosowania na 

uprawy tolerujące chlorki

skłaD 

41% K + 15% SO
3
 + 6,5% MgO

cHarakTErysTyka 

•	 możliwość	całkowitego	rozpuszczenia	w	wodzie	i	natychmiastowego	przyswojenia	przez	rośliny

•	 idealny	na	gleby	lekkie	i	kwaśne	o	wysokich	wartościach	pH	i	znacznej	koncentracji	wapnia	 

w roztworze glebowym, gdzie zwiększa przyswajanie magnezu

EsTa® kieserit 
granulowany PrZEZnacZEniE

uniwersalny nawóz mający zastosowanie 

w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie 

oraz w uprawach specjalnych, 

przeznaczony do wszystkich upraw 

z niedoborem magnezu i siarki, 

wykorzystywany do nawożenia 

pogłównego dla pokrycia nagłego 

niedoboru magnezu i siarki 

skłaD 

25% MgO, 20% S (50% SO
3
) 

cHarakTErysTyka 

•	 wieloskładnikowe,	granulowane	nawozy	wytwarzane	z	fosforanów	o	bardzo	dużej	czystości	oraz	 

z soli potasowej i siarki w formie siarczanowej (SO
3
)

•	 składniki	bardzo	dobrze	rozpuszczalne	w	wodzie	i	łatwo	dostępne	dla	roślin

•	 azot	amonowy	jest	silnie	sorbowany	przez	glebę,	dzięki	czemu	zwiększa	się	pobieranie	fosforu,	 

co wyraźnie poprawia stan odżywienia upraw

•	 doskonała	kompozycja	składników

•	 bardzo	dobre	właściwości	chemiczne	i	wysoka	jakość	granul	

ulTra 8, 5, 10 
PrZEZnacZEniE

typowo przedsiewne skłaD 

Ultra 8 NPK 8:20:30 + 5% SO
3

ULTRA 5 NPK 5:15:30 + 12% SO
3

ULTRA 10 NPK 10:26:26

cHarakTErysTyka 

•	 możliwość	całkowitego	rozpuszczenia w wodzie i natychmiastowego przyswojenia przez rośliny

•	 innowacyjny	produkt	o	proporcji	1:1	azotu	(w	formie	amonowej)	do	fosforu	dzięki	synergii	tych	
pierwiastków, zwiększeniu ulega efektywność pobierania składników i łagodzone jest niekorzystne 
działanie pogody (np. niskiej temperatury) na rośliny

•	 cynk	bierze	udział	w	tworzeniu	auksyn	hormonów	odpowiedzialnych	za	prawidłowy	wzrost	i	rozwój	
korzeni, dlatego powinien on być dostępny od samego początku wegetacji, stymuluje fotosyntezę 
i pobieranie azotu

•	 w	kukurydzy	prowadzi	do	wytworzenia	większych	i	lepiej	uziarnionych	kolb

•	 produkt	można	mieszać	z	solą	potasową,	siarczanem	potasu	lub	siarczanem	magnezu

ulTra korn 

PrZEZnacZEniE

polecany do przedsiewnego nawożenia roślin 

uprawnych o dużych wymaganiach odnośnie 

siarki, np. kukurydzy, rzepaku i ziemniaków,  

a także do stosowania z równoczesnym siewem 

nasion, czyli do tzw. zlokalizowanego nawożenia, 

które pozwala umiejscowić granule obok nasion

skłaD 

NP 20:20 + 35% SO
3
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aGroDol 
skłaD: 50% CaO + MgO, w tym min. 15% MgO

Nawóz wapniowo-magnezowy (węglanowy) o charakterystycznej białej barwie i wyjątkowo dużym roz-
drobnieniu. Tanie źródło magnezu dla roślin. 

MaGPrill 90
skłaD: 68% CaCO

3
 + 25% MgCO

3
 (38% CaO, 12% MgO)

Granulowany nawóz węglanowy, wapniowo-magnezowy. Jest to produkt o dużej koncentracji węglanu 
wapnia i magnezu. Nawóz bardzo wygodny w stosowaniu, również pogłównie, łączący funkcje odkwa-
szania gleby z nawożeniem magnezem.

aTriGran
skłaD: 50% CaO

Wysoko reaktywny, granulowany nawóz wapniowy udoskonalony o pierwiastek organiczny poprawiają-
cy skuteczność działania wapnia. Zastosowanie: na wszystkie rodzaje gleb.

calciPrill 110 kr 
skłaD: 50% CaO

Nawóz wapniowy (węglanowy) – granulowany, produkowany z kredy o wyjątkowo dużej powierzchni 
zewnętrznej cząstek, a tym samym kontaktu z glebą. Działa bardzo szybko, polecany również do sto-
sowania pogłównego. 

norDkalk sTanDarD cal 
skłaD: 50% CaO

Wapno węglanowe o wysokiej reaktywności i koncentracji węglanu wapnia (90–95% CaCO
3
). Produkt 

o bardzo dobrym rozdrobnieniu, jakości i szybkim działaniu.

norDkalk MaGnEsiuM
skłaD: 50% CaCO

3
 + 40% MgCO

3
 (28% CaO, 19% MgO)

Nawóz wapniowy o dużej zawartości MgCO
3
 (40%), wysokiej aktywności chemicznej oraz dobrym roz-

drobnieniu. Polecany na wszystkie rodzaje gleb ubogich w magnez.

WaPno naWoZoWE TlEnkoWE
skłaD: 60% CaO

Tlenki są najbardziej aktywną formą wapnia, zaleca się je do stosowania na gleby ciężkie i średnie – 
działają energicznie, w krótkim czasie zmieniając kwasowość gleby.

calciPrill s 14 
skłaD: 45% CaO + 14% S

Nawóz dostarczający dwa podstawowe składniki odżywcze: wapń i siarkę, szczególnie polecany do na-
wożenia roślin wrażliwych na niedobory tych składników. Można go stosować pogłównie. Dzięki formie 
granulatu zapewnia dokładny wysiew masy nawozu na polu.

Szczególnie polecane nawozy odkwaszające



Pieczątka sklepu

www.agreo.pl Znajdź nas na

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. 
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie  
i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące ro-
dzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych 
w etykiecie. Opróżnione opakowania przepłucz trzykrotnie wodą, a popłuczy-
ny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą opryskową. Opróżnione opako-
wania po środku ochrony roślin zwróć do sprzedawcy, u którego środek zo-
stał zakupiony.
Przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania środków ochrony roślin w celu 
ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.


