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Ziarno na cele paszowe

WYKORZYSTANIE ZIARNA KUKURYDZY
Kukurydza jest jedną z najstarszych i najszerzej uprawianych roślin rolniczych na świcie. Roślina ta ma wszechstronne zastosowanie
w przemyśle rolnym, spożywczym, a także chemicznym i energetycznym.
Większość odmian została wyhodowana
kierunku przydatności na ziarno, co widać nawet po Krajowym Rejestrze, gdzie
w 2018 roku było ich 112 odmian. Hodowcy bowiem, biorą pod uwagę fakt, że dobre odmiany ziarnowe w praktyce sprawdzają
się również na kiszonkę. Odmiany kukurydzy w zależności od sposobu produkcji nasiennej zawierają w swoim składzie dwie
(SC – single cross), trzy (TC – three – way cross) lub cztery (DC – double cross) linie wsobne. Odmiany DC dominowały na
początku w hodowli roślin mieszańcowych w Polsce. Charakteryzowały się tańszymi nasionami i niższym potencjałem plonowania.
Odmiany TC są bardziej plonotwórcze i wyrównane, jednak to mieszańce pojedyncze wykazują największy efekt heterozji
i największą zdolność plonotwórczą. Wadą odmian SC jest trudniejsza produkcja nasienna (u niektórych linii wsobnych bardzo małe plony
nasion) co przekłada się na cenę nasion mieszańcowych.
Kukurydza jest produkowana przede wszystkim w celu uzyskania dwóch produktów użytkowych: ziarna albo plonu ogólnego suchej masy
roślin z możliwie dużym udziałem kolb.
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Ziarno kukurydzy ma przede wszystkim
najwyższą
wartość
żywieniową
w całej roślinie i to jego udział
decyduje
w
pierwszej
kolejności
o jakości kiszonki. Ma największą
koncentrację energii oraz najwyższą
strawność. Wartość żywieniowa łodyg
i liści jest dużo nisza, ulega także zmianom
w okresie dojrzewania, a także podczas
samego procesu zakiszania. Kukurydzę
można podawać krowom także w postaci
gniecionego czy też śrutowanego ziarna
zakiszanego w silosach, rękawach oraz
pryzmach. Jest to świetne uzupełnienie
dawki pokarmowej wysokowydajnych
krów mlecznych. Szczególna wartość
żywieniowa ziarna kukurydzy polega
na idealnym zbilansowaniu energii
pochodzącej ze skrobi i tłuszczu
z włóknem surowym W żywieniu
tuczników z kolei stosuje się kiszonkę
z rozdrobnionych kolb kukurydzy
– CCM (corn-cob-mix), przygotowanej
z kolb pozbawionych liści okrywowych
i znacznej części rdzenia, która zawiera
około 6% włókna. Jest to pasza bardziej
przydatna niż czyste ziarno, szczególnie
w diecie loch. Kiszonki z większym
udziałem liści i osadki posiadają
zbyt dużą ilość włókna by mogły być
stosowane w tuczu.

Ziarno na cele spożywcze
i przemysłowe
Ziarno na cele niepaszowe jest
Wykorzystywane między innymi do
produkcji
etanolu
technicznego,
skrobi, czy też w młynarstwie. Skrobia
w różnej postaci jest komponentem
wielu produktów na rynku światowym
niezbędnym w przemyśle spożywczym,
jak również innych działach przemysłu
chemicznego i papierniczego. Ziarno
na cele skrobiowe musi być w pełni
rozwinięte,
dobrze
wykształcone,
zdrowe i nieuszkodzone w trakcie zbioru.
W związku z tym zachodzi konieczność
uprawy
odmian
wcześniejszych,
które zapewnią zbiór w dojrzałości
fizjologicznej ziarna przy możliwie niskiej
wilgotności.

Głównym produktem przemiału ziarna
kukurydzy na cele młynarskie jest
gruba kasza zwana grysem, która jest
uzyskiwana ze szklistej części bielma.
Wykorzystywana jest
w żywieniu
oraz w browarnictwie do produkcji
słodu. W młynarstwie wymagane jest
odpowiednia budowa anatomiczna,
pełna
dojrzałość
fizjologiczna,
mały udział ziaren uszkodzonych.
Powinny charakteryzować się także
wyrównaną wielkością, zdrowotnością
i zabarwieniem.

Za najbardziej odpowiednie odmiany
uważa się te o szklistym i zaokrąglonym
ziarnie typu flint. Jakość kukurydzy
ma szczególne znaczenie w produkcji
płatków
kukurydzianych.
W
tym
przypadku również polecane są odmiany
wcześniej dojrzewające. W przerobie
ziarna kukurydzy oprócz grysu, można
uzyskać także mąkę, zarodki i otręby
przeznaczone na cele spożywcze dla
ludzi i zwierząt.

Ziarno kukurydzy świetnie
sprawdza się także jako
komponent biopaliwa.
Z przeprowadzonych badań wynika,
że z jednej tony
ziarna kukurydzy
można uzyskać około 400 l etanolu.
Podczas produkcji etanolu fermentacji
alkoholowej poddawana jest tylko
podstawowa część ziarniaka – bielmo,
pozostałe części zawierające wysokiej
jakości olej, gluten paszowy fruktozę oraz
białko mogą być wykorzystywane jako
dodatki do pasz. Do produkcji etanolu
można wykorzystać również ziarno, które
nie nadaje się z jakiś względów na paszę:
zainfekowane grzybami, popękane,
niedojrzałe czy wilgotne. Zwiększa się
tym samym efektywność energetyczna
i ekonomiczna przetwarzanego ziarna
kukurydzy.
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ADOB®
Siła nauki
Nawozy firmy ADOB®
nowoczesne

ADOB®

szybko przyswajalne

Zwalczanie niedoborów mikroelementów

skuteczne
biodegradowalne
chelatowane nowoczesnym
czynnikiem IDHA – światowy
patent ADOB®

Basfoliar®
Kompleksowe nawożenie upraw

przyjazne dla środowiska
płynne, stałe
dolistne, doglebowe, do fertygacji
zalecane do stosowania
prewencyjnego i interwencyjnego
www.adob.com.pl

ADOB® Bor
Bor w najlepszej postaci

ODMIANA

HODOWLA

FAO

PRZEZNACZENIE

TYP ZIARNA

TYP MIESZAŃCA

STANOWISKO

260

Flint/Dent

SC
(pojedynczy)

Toleruje słabsze rodzaje gleb

240

Flint/Flint/Dent

SC
(pojedynczy)

Toleruje słabsze rodzaje gleb

RIZZO

220

Flint/Dent

SC
(pojedynczy)

Toleruje słabsze rodzaje gleb

SY AMBOSS

220-230

Flint

SC
(pojedynczy)

Na wszystkie rodzaje gleb

SUSETTA

240-250

Flint/Dent

SC
(pojedynczy)

Toleruje słabsze rodzaje gleb

240-250

Flint/Dent

SC
(pojedynczy)

Na wszystkie rodzaje gleb

SURTERRA

250

Flint/Dent

SC
(pojedynczy)

Toleruje słabsze rodzaje gleb

SURPRIME

260

Flint/Dent

TC
(trójliniowy)

Na wszystkie rodzaje gleb

SUDRIX

260

Flint/Dent

TC
(trójliniowy)

Na wszystkie rodzaje gleb

250

Flint/Dent

TC
(trójliniowy)

Na wszystkie rodzaje gleb

CEDRO

200

Semi/Flint

TC
(trójliniowy)

Na średnie i dobre stanowiska

KONKURENT

220/230

Semi/Flint

TC
(trójliniowy)

Na średnie stanowiska

NIMBA

260

Semi/Flint

TC
(trójliniowy)

Toleruje słabsze rodzaje gleb

UŁAN

270

Semi/Dent

TC
(trójliniowy)

Na średnie stanowiska

DUBLINO

MAGNATO
Ć!
OŚ

OW

N

PRESTOL
Ć!

Ś
WO

NO

LG 30.267

ŚĆ!

O
OW

N

ZESTAWIENIE ODMIAN
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DUBLINO

FAO 260

Nasyci stado!

ODMIANA DOSTĘPNA
WYŁĄCZNIE W
PH AGROSKŁAD!

HODOWLA: SAATBAU LINZ | REJESTRACJA: Polska 2016

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:
Wyróżnia się koncentracją energii
Znakomity wczesny wigorem
Bardzo mocny stay green
Wysoka tolerancja na fuzariozę oraz żółtą plamistość liści
Bardzo dobra odporność na wyleganie
Bardzo dobra struktura włókien i kolby
Odmiana przeznaczona na kiszonkę
Jeden z najwyższych plonów jednostek pokarmowych
Elastyczność w doborze stanowiska

MORFOLOGIA I GENETYKA:
typ ziarna:
flint/dent
typ mieszańca:
sc (pojedynczy)
stanowisko:
toleruje słabsze rodzaje gleb

Nasza opinia:

DUBLINO Wyniki PDO 2018
Plon suchej masy w dt/ha
215
213,9

Odmiana
zarejestrowana
w
Polsce
w 2016 roku wyróżniająca się bardzo wysokim
wynikiem plonowania w kierunku użytkowania
na kiszonkę. Plon suchej masy na poziomie
106% wzorca. Udział kolby w plonie suchej
masy to 52,5%. Dublino można uprawiać w
rejonach gdzie występują wiosenne chłody
gdyż wyróżnia się bardzo dobrym wczesnym
wigorem i tolerancją na niskie temperatury.
Przydatna do uprawy na glebach lekkich,
ciężkich jak i zlewnych.

210
208,6
205

205,8
204
202,1

200

195
Dublino
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Odmiana 3

Odmiana 4

Odmiana 5
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ANWIL S.A., ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek, www.anwil.pl

FAO 240

MAGNATO
Arystokratyczna genetyka!

ŚĆ!

WO

NO

BEDLNO
12,5t

ODMIANA DOSTĘPNA
WYŁĄCZNIE W
PH AGROSKŁAD!

ŁOWICZ
11,2t

HODOWLA: SAATBAU LINZ

BRZEZINY
11,1t
DOŚWIADCZENIE
HODOWCY

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:
Wysokie rośliny
Bardzo dobra tolerancja na chłody
Bardzo wysoki plon ziarna
Wysoki plon suchej masy
Bardzo wysoka zawartość skrobi
Znakomity wczesny wigor
Dobra odporność na wyleganie korzenia
Bardzo wysoka tolerancja na łamliwość łodyg

INCZEW
11,06t

SZĄDEK
11,2t

OSJAKÓW
9,5t

CZERNIEWICE
11,1t

PETRYKOZY
14,05t

UJAZD
12,01t

ŚWIERCZÓW
11,7t

KODRĄB
10,6t

PLON ZIARNA (t/ha) | WILGOTNOŚĆ: 14% | Doświadczenia własne

MORFOLOGIA I GENETYKA:
typ ziarna:
flint/flint/dent
typ mieszańca:
sc (pojedynczy)
stanowisko:
toleruje słabsze rodzaje gleb
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Nasza opinia:
Nowość! Odmiana charakteryzująca się bardzo
dobrymi wschodami o dobrej tolerancji na chłody.
Rośliny są wysokie o sztywnych łodygach i mocnym
ulistnieniu. Kukurydza ta tworzy w trakcie sezonu
wegetacyjnego bardzo wyrównany, długo zielony
łan. Magnato daje pewność otrzymania dużych
i bardzo dobrze zaziarnionych kolb, co sprawia, że
doskonale nadaje się do uprawy na ziarno. Odznacza
się więc korzystną korelacją parametrów ilościowych
i jakościowych zarówno w użytkowaniu na ziarno
i kiszonkę. Dobrze toleruje słabsze warunki glebowe,
a także presję szkodników.
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RIZZO

FAO 220

Postaw na Rizzo!

HODOWLA: SAATBAU LINZ | REJESTRACJA: Polska 2016

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:
Znakomity wczesny wigor – szybko buduje
wysoką, dobrze ulistnioną roślinę
Dobra strawność
Dobra tolerancja na choroby grzybowe
Wysoki plon suchej masy
Doskonały wczesny mieszaniec o dużej
charakterystycznie zaziarnionej kolbie

OPTIPLUS
SYSTEM OCHRONY KUKURYDZY

OPTIPLUS ZAPEWNIA:
Szybki start i rozwój systemu korzeniowego
Zwiększony wigor i wydajność fotosyntezy
Zmniejsza skutki niskich temperatur w początkowym
okresie wzrostu
Lepsze wykorzystanie nawozów
Ochronę przed chorobami grzybowymi
Lepszą witalność
Skuteczną ochronę przed ptakami

MORFOLOGIA I GENETYKA:
typ ziarna:
flint/dent

NAJLEPSZE
WAPNO
ROLNICZE

typ mieszańca:
sc (pojedynczy)
stanowisko:
toleruje słabsze rodzaje gleb

OPTIPLUS jest to system ochrony kukurydzy zapewniający
dobry start wegetacji kukurydzy zmniejszający skutki okresów
stresowych. Dzięki zawartości nawozu donasiennego OPTIPLUS
stanowi doskonałą stymulację rozwoju systemu korzeniowego.
Zawartość fosforu i cynku, poprawia zaopatrzenie roślin
w deficytowe pierwiastki w początkowym okresie rozwoju roślin.
OPTIPLUS poprawia wczesny rozwój i ogólną kondycję roślin, co
wpływa na ich lepszą produktywność. Dzięki zawartości substancji
o silnym działaniu repelentu ogranicza presję żerowania ptaków
na zasiewach kukurydzy. OPTIPLUS stanowi doskonałą ochronę
kukurydzy przed chorobami grzybowymi.
Dzięki działaniu kilku substancji aktywnych OPTIPLUS zapewnia
ochronę
poprzez
kompleksowe
działanie
kontaktowe
i systemiczne w całej roślinie. Ochrania także kiełkujące ziarniaki
przed powszechnie występującymi chorobami grzybowymi
(zgorzel siewek i głownia kukurydzy).

www.facebook.com/wapno.granulowane

POLCALC III GENERACJI to nawóz o maksymalnych parametrach jakościowych, przeznaczony dla najbardziej wymagających odbiorców. Dzięki 100%
reaktywności doskonale się rozpuszcza i jest całkowicie przyswajalny dla gleby i roślin. Efekty zastosowania są niemalże natychmiastowe co powoduje
że jego skuteczność w pierwszym roku jest kilkukrotnie wyższa od tradycyjnego wapna rolniczego.
Nasze eksperymenty i badania dowiodły najlepszą skuteczność tego produktu w odkwaszaniu gleby. Jeżeli masz dość eksperymentów ze słabej jakości
produktami w nieodpowiednio wysokich cenach to Polcalc będzie dla Ciebie najlepszym wyborem!
Skład: 98% Węglan Wapnia (kreda),
Reaktywność: 100%,
Przyswajalność: 100%,
Opakowanie: opakowanie typu Big Bag 500 kg oraz worek 25 kg,
Produkt Posiada Atest Ekologiczny IUNG

Zakład Produkcji Nawozów
Wapniowych w Lubieniu Kujawskim
ul. Kaliska-Lotnisko 151,
87-840 Lubień Kujawski

Dział Handlowy: 880 880 801
e-mail: polcalc@polcalc.pl

www.polcalc.pl

SY AMBOSS

FAO 220-230

Rządzi plonem kiszonki!

HODOWLA: SYNGENTA

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:
Wczesna odmiana o wysokim plonie zielonej masy
Wysoki plon suchej masy dzięki optymalnej zawartości skrobi
Duża stabilność plonów
Bardzo wysoka zawartość energii
Wysoki uzysk biogazu
Bardzo dobre zdolności adaptacyjne do różnych rodzajów gleb
Strawność na wysokim poziomie 78,7%
Rekomendowana na wszystkie rodzaje gleb

MORFOLOGIA I GENETYKA:
typ ziarna:
flint
typ mieszańca:
sc (pojedynczy)
stanowisko:
na wszystkie rodzaje gleb
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FAO 240-250

SUSETTA

FAO 240-250
ODMIANA DOSTĘPNA
WYŁĄCZNIE W
PH AGROSKŁAD!

Dobrze dostosowana!

NO

PRESTOL
WO

ŚĆ!

Szlachetny mieszaniec!

HODOWLA: SAATEN UNION

HODOWLA: SAATEN UNION | REJESTRACJA: Polska 2017

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:

Rejestracja: Włochy 2017, badania rejestrowe 2018:
Niemcy – spodziewana rejestracja w 2019. Badania w:
Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia
Rośliny średnio-wysokie o dużej odporności na
wyleganie i krzewienie
Bardzo dobry wigor w okresie wczesnego wzrostu
Dobrze adaptuje się do różnych stanowisk uprawy

Średnio – wczesna odmiana ziarnowo-kiszonkowa
Rośliny wysokie i zdrowe o bardzo dobrej
odporności na wyleganie
Bardzo dobry wigor początkowy roślin
Wysoka strawność w zastosowaniu na kiszonkę
Bardzo dobra wymłacalność
Wysoka zawartość skrobii

Nasza opinia:
Zarejestrowana w Polsce w 2017roku
o użytkowości ziarnowo-kiszonkowej.
Według badań i obserwacji SUSETTA
świetnie sprawdza się w rejonach
z niedoborem opadów, dlatego
można ją uprawiać na stanowiskach
z okresowym niedoborem wody
jaki i na stanowiskach słabszych.
Dodatkowo rośliny tolerują chłody
wiosenne. Mieszaniec polecany jest
do uprawy na ziarno w całej Polsce
jak również może być wykorzystywany
do produkcji wysokiej jakości kiszonki
z całych roślin.
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MORFOLOGIA I GENETYKA:

MORFOLOGIA I GENETYKA:

typ ziarna:
flint/dent

typ ziarna:
flint/dent

typ mieszańca:
sc (pojedynczy)

typ mieszańca:
sc (pojedynczy)

stanowisko:
toleruje słabsze rodzaje gleb

stanowisko:
na wszystkie rodzaje gleb
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SIEWU
FIX FERTIG!

SOJA
WOLNA OD
GMO

160

tys. nasion
NOWE WIĘKSZE
JEDNOSTKI

FAO 260

SURTERRA

FAO 250

SURPRIME
Lepszy od doskonałości!

HODOWLA: SAATEN UNION

Solidny mieszaniec!

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:
HODOWLA: SAATEN UNION

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:
Wysoki plon suchego, łatwo wymłacalnego ziarna
Przydatna do upraw na glebach lekkich
Plenność bez względu na warunki – rekomendowany na słabe
i dobre stanowiska
Rośliny o dobrej zdrowotności
Tolerancyjna na stres glebowo - klimatyczny

Odmiana średniopóźna z przeznaczeniem
na kiszonkę oraz biogaz
Wysoki potencjał jakościowego plonu
Zdrowy mieszaniec
Bardzo dobry stay green
Doskonale sprawdza się na słabszych
i przesuszonych stanowiskach
Doświadczenia COBORU potwierdzają bardzo dobrą
tolerancję na czynniki stresowe

MORFOLOGIA I GENETYKA:
typ ziarna:
flint/dent
typ mieszańca:
tc (trójliniowy)
stanowisko:
na wszystkie rodzaje gleb

FAO 260

HODOWLA: SAATEN UNION

SUDRIX

Wysoki, silny, niezawodny!

MORFOLOGIA I GENETYKA:
typ ziarna:
flint/dent
typ mieszańca:
sc (pojedynczy)
stanowisko:
toleruje słabsze rodzaje gleb
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CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:
Bardzo duże i ulistnione rośliny
Bardzo dobry stay green
Wysoki udział kolb w kiszonce
Wybitne parametry kiszonki dzięki wysokiej zwartości
suchej masy, udziałowi skrobi i plonowi energii
Odmiana pokazuje swoją wartość szczególnie na
glebach lekkich i warunkach stresowych

MORFOLOGIA I GENETYKA:
typ ziarna:
flint/dent
typ mieszańca:
tc (trójliniowy)
stanowisko:
toleruje słabsze rodzaje gleb
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FAO 250

HODOWLA: LIMAGRAIN

LG 30.267

NO

WO

ŚĆ!

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:
Uniwersalna kukurydza o bardzo dużym
i stabilnym potencjale plonu ziarna
Dobry wczesny wigor
Bardzo dobra zdrowotność (odporność
na fuzariozę kolb i łodyg)
Wysokie rośliny ok. 310 cm
Bardzo dobra wymłacalność ziarna
Bardzo dobry stay green

MORFOLOGIA I GENETYKA:
typ ziarna:
flint/dent
typ mieszańca:
tc (trójliniowy)
stanowisko:
na wszystkie rodzaje gleb

RolaVit - Kukurydza
NPK 12-22-12 + mikro

CEDRO

FAO 200

FAO 260

HODOWLA: HR Smolice

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:
MORFOLOGIA I GENETYKA:
typ ziarna:
semi/flint
typ mieszańca:
tc (trójliniowy)
stanowisko:
na średnie i dobre stanowiska

KONKURENT

Połączenie wczesności z wysokim plonem
Duża odporność na wyleganie
Duża odporność na zgniliznę fuzaryjną
Odmiana przeznaczona na średnie i dobre
stanowiska glebowe

typ ziarna:
flint/dent
typ mieszańca:
tc (trójliniowy)
stanowisko:
na średnie i dobre stanowiska
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CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:
Do uprawy na kiszonkę w całym kraju,
szczególnie na słabszych stanowiskach
Wysoki plon suchej masy
Wyhodowany wspólnie z niemiecką
firmą Saaten Union
Wysokość roślin 250 cm

FAO 230-240

MORFOLOGIA I GENETYKA:
typ ziarna:
semi/flint
typ mieszańca:
tc (trójliniowy)
stanowisko:
toleruje słabsze stanowiska glebowe

FAO 270

HODOWLA: HR Smolice

MORFOLOGIA I GENETYKA:

HODOWLA: HR Smolice

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:
Bardzo dobry wczesny wigor
Dobra tolerancja na suszę
Dobry stay green
Dobra odporność na fuzariozę kolb
Kolby szybko oddają wodę w polu dzięki
otwartym liściom okrywkowym

NIMBA

HODOWLA: HR Smolice

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:
Bardzo dobra odporność na choroby
Doskonały surowiec do biogazowni
Wytwarza wysokie plony świeżej masy
bez względu na przebieg sezonu wegetacyjnego

UŁAN

MORFOLOGIA I GENETYKA:
typ ziarna:
semi/dent
typ mieszańca:
tc (trójliniowy)
stanowisko:
na średnie stanowiska
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Szybkie i dobre rozwiązanie herbicynowe w kukurydzy!
Kukurydza jest rośliną obcą, pochodzącą z Meksyku, stąd może
czuć się u nas podobnie jak obcokrajowiec z ciepłych krajów.
Przede wszystkim mocno odczuwa zimno w chłodne wiosenne
dni. Dodatkowo rodzime chwasty nie tolerują jej obecności,
szybko rosnąca Komosa, Chwastnica, Rdesty, Samosiewy
rzepaku i inne potrafią zupełnie zdominować uprawę kukurydzy.
Z pomocą przychodzą herbicydy. Firma Nufarm od lat bada
i porównuje zachowanie polecanych środków. W tym celu
wynajmuje pola o dużej presji chwastów. Herbicydy różnią się
od siebie wieloma cechami. Pod względem szybkości działania
wyróżnia się preparat Nagano 200 OD. Jest to środek zawierający
dwie bardzo skuteczne substancje aktywne zwalczające chwasty
dwuliścienne. Jest on bezwzględny i bardzo szybko eliminuje
Komosę białą i gatunki Rdestów. Na uwagę zasługuje jego dobre
działanie na takie chwasty jak: Psianka czarna, Szarłat szorstki,
Bylica Pospolita, Ostrożeń polny. Doświadczenia prowadzone
w wielu lokalizacjach pokazują, że gatunki tych chwastów
mogą sprawiać trudność przy odchwaszczaniu. Dobrym,
sprawdzonym i szybko działającym rozwiązaniem okazuje się
Nagano 200 OD.
Chwasty jednoliścienne typu Chwastnica, Włośnice, Owies
głuchy dobrze są zwalczane przez preparat Ikanos 040 OD.
Zawiera on popularna substancję nicosulfuron. Doświadczenia
wykazały wysoką jego skuteczność nawet w porównaniu
do preparatów zawierających tę samą substancję aktywną.
Świadczy to o bardzo dobrej formulacji Ikanosa.
Herbicdy Nagano 200 SC i Ikanos 040 SC można zakupić
razem w formie paku, który nazywa się Nagano Active Combo,
zapewnia on zwalczanie kompletu chwastów. Stosowany
w łatwych dawkach 1l + 1l/ha.
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Rozwiązanie Nagano Active Combo możemy stosować
bardzo wcześnie, praktycznie od drugiego liścia kukurydzy, aby
jak najwcześniej zapewnić komfortowe warunki do wzrostu.
Preparaty działają przede wszystkim dolistnie, dlatego ważne
jest aby chwasty były na wierzchu. Szczególnie istotne jest to
w przypadku jednoliściennych, które potrafią w późniejszych
fazach wschodzić!
Kukurydza, jeśli nie ma sprzyjających warunków reaguje
stresem, przestaje rosnąć, żółknie. W tym roku kukurydza
zareagowała na stres, którym były często występujące i duże
amplitudy temperatur pomiędzy dniem a nocą. Jeśli warunki
się poprawiają kukurydza chce szybko nadrobić straty i zaczyna
bardzo intensywnie rozwijać się. Najlepiej w tym czasie nie
stosować żadnych zabiegów. Prowadzone obserwacje i liczne
doświadczenia wskazują, że kukurydza z takimi objawami we
wczesnych fazach do szóstego 6 liścia szybko się regeneruje
i nie zostawia to żadnego wpływu na dalszy rozwój rośliny oraz
jej plon.

PROGRAM OCHRONY
KUKURYDZY

INSEKTYCYDY:

HARMONOGRAM
NAWOŻENIA KUKURYDZY

FUNGICYDY:

azoksystrobina

HERBICYDY:

foramsulfuron, jodosulfuron
metylosodowy, tienkarbazon metyly
bromoksynil, terbutylazyna, mezotrion

nikosulfuron

I zabieg= faza 4-5 li ci
II zabieg= faza 6-9 ci

Solubor OF
lub AdobBor

I zabieg = faza 4-5 l ci
II zabieg = faza 6-9 ci

Mocznik®, Pulrea®, RSM®,
RSM® S, Saletrosan® 26,
Polifoska® 21, Pulan®, Zaksan®,
Saletrosan® 30

Mocznik.pl®,
Pulrea®, RSM®,

Polidap®,
Super FOS DAR 40™
roztwór mocznika 5-7 % + RolaVit Kukurydza 2-4 kg/ha

N - pierwsza dawka

tienkarbazon metylu,
izoksaflutol, terbutylazyna
mezotrion, s-metolachlor

2x51/ha
2x 1,5kg/ha
I = 0,5 kg/ha
II = 1 kg/ha

N - druga dawka

P.H. AGR

,

Basfoliar 36 Extra
Adob Zn IDHA

tel. 44 719 24 88

ny kukurydzy

lambda – cyhalotryna, tiachlopryd, deltametryna

Polifoska® 4, Polifoska® 5, Polifoska® 6 ,
Polifoska® M,
Amofoska® NPK Corn 4-10-22
lub Polidap® + sól potasowa,
Super FOS DAR 40™,
Polifoska® Tytan + sól potasowa

NPK

tienkarbazon metylu

izoksaflutol, terbutylazyna,
mezotrion, s-metolachlor

Siew
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Rozwój wiechy

Kwitnienie

Koniec kwitnienia

Siew

Wschody
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Rozwój wiechy

Kwitnienie

Konec kwitnienia
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Oznaczony składnik
lub właściwość

Innowacyjne wapno Ekograncali Active
Producent Vincal, postawił sobie bardzo ambitny cel – znaleźć dla gleb najlepsze, najskuteczniejsze oraz najbardziej przyszłościowe rozwiązania, które zapobiegać będą ich degradacji i zniszczeniu. Jednocześnie zagwarantują ich regenerację, ponowny rozwój
i zwiększenie żyzności. Ekograncali Activ wytwarzane jest z naturalnego surowca pochodzącego z geologicznie młodego wieku skały
osadowej – bełchatowskiej kredy jeziornej.
Charakteryzacja jakościowo-ilościowa Ecograncali Activ obejmuje aż 45 cech i właściwości fizykochemicznych,
które zostały przebadane w laboratoriach Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gleb Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP). Tak komplementarna znajomość ich właściwości pozwoliła na opracowanie nowego systemu wyznaczania potrzeb wapnowania gleb i obliczania dawek tych środków wapnujących. Wszystkie szczegółowe wyniki dotychczasowych potwierdzonych badań są udostępnione na stronie internetowej firmy Vincal
i w opracowaniu „VINCAL EKOLOGIA TO SIŁA I CZAS. ABC STOSOWANIA NAWOZU ECOGRANCALI ACTIV-Corg” (Pszczyna 2017).

zawartość form (mg/kg)
całkowitych

przyswajalnych
h dla roślin

wodnorozpuszczalnych

Wapń Ca

358415,84

no

911,02

Magnez Mg

886,63

212,14

44,74

Potas K

72,17

26,41

17,1

Sód Na

96,64

no

14,05

Cynk Zn

185,64

6,91

nw

Miedź Cu

18,81

0,89

nw

Żelazo Fe

376,84

67,95

1,31

Magnam Mn

255,58

19,64

nw

Molibden Mo

0,022

0,006

nw

Siarka S

0,022

0,03

0,03

Bor B

0,094

0,02

nw

P2O5

0,132

0,096

nw

pH w zawiesinie wodnej

7,64

Liczba zobojętniania

50,28

Reaktywność

95

Powierzchnia właściwa (m2/g)

7,61

Węglany jako CaCO3 (%)

96,49

Całkowita zawartość węgla organicznego TOC (%)

17,69

Wybrane parametry analiz kredy granulowanej Ekograncali Activ (2017)

Tak szerokich informacji o składzie i właściwościach swoich produktów nie znajdujemy obecnie u żadnego producenta środków
wapnujących.
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Uwagę rolników zamierzających stosować Ecograncali Activ
zwraca barwa nawozu. Nie jest ona biała ani beżowa, jak
innych środków wapnujących. Szary kolor wynika z zawartości
i formy występowania naturalnej substancji roślinnej. Substancja
organiczna obecna w bełchatowskiej kredzie jeziornej występuje
w postaci równomiernie rozproszonego, bardzo drobnego,
uwęglonego detrytusu roślinnego.
Spośród cech strukturalno-teksturalnych i właściwości
fizykochemicznych wytwarzanego granulatu kredy, istotnymi
z punktu widzenia właściwości odkwaszających gleby, są przede
wszystkim zawartość CaCO3, kinetyka jego rozpuszczania,
reaktywność, liczba zobojętniania, powierzchnia właściwa
i porowatość. Znaczna powierzchnia kredy jeziornej i jej
porowatość związana jest z obecnością substancji organicznej
pochodzenia roślinnego. Takich właściwości fizycznych nie
posiadają żadne inne środki wapniowe, zarówno dolomity jak
i skały wapienne, które mają skrystalizowaną strukturę.
Ecograncali Activ posiada reaktywność pow. 95%. Odznacza
się najwyższą możliwych liczbą zobojętniania, ponieważ jej
wartość jest prawie taka sama, jak procentowa zawartość CaCO3
w przeliczeniu na CaO i wynosi 50,28, a % zawartość CaO 50,10.
Cechą znamienną i unikatową, wśród wszystkich znanych
dotąd środków wapnujących, jest obecność w Ecograncali Activ
substancji organicznej. Obok węgla atomowego (Corg) zawierają
ponad 1,5 % swoistych substancji charakterystycznych dla
próchnicy glebowej tj. wysoko-cząsteczkowych związków
koloidalnych. W swoim składzie obok węgla i wodoru zawierają
także tlen, azot i wymienny wapń (Ca2+). Substancje organiczne
wniesione do gleby z Ekograncali Activ zwiększają zasobność ich
w materię organiczną i uzupełniają skład frakcyjny próchnicy
glebowej. W ten sposób znacząco poprawiają żyzność gleb
i przyczyniają się do lepszego wzrostu, rozwoju i plonowania
roślin, poprzez wpływ na fizyczne, chemiczne i biologiczne
właściwości gleby.
Ostatnio zwraca się szczególną uwagę na istotną rolę
związków próchnicznych w ochronie środowiska glebowego
przed skutkami skażenia odpadami przemysłowymi oraz
nadmiernej chemizacji rolnictwa. Jest to niewątpliwie związane
z właściwościami sorpcyjnymi swoistych związków próchnicznych.
Najnowsze badania Ecograncali Activ przeprowadzone w UTP
w Bydgoszczy wykazują ich bardzo wysoką skuteczność w
unieruchamianiu metali ciężkich, między innymi kadmu, ołowiu,
chromu, niklu, rtęci i arsenu.
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Dodatkowo warto również zaznaczyć, że do wyznaczania
optymalnych dawek tych środków wapnujących opracowany
został w firmie Vincal specjalny algorytm, ułatwiający rolnikom
żmudne i trudne obliczenia, który jest dostępny na stronie
internetowej firmy Vincal.
Decydując się na stosowanie kredy Ekograncali Activ należy
pamiętać, że poza dynamiczną, szybką i bezpieczną dla roślin
zmianą pH, oraz wzrostem zawartości materii organicznej
w glebie już w pierwszym roku po zastosowaniu, poprawie ulega
także jakość uprawianych roślin.
Kredę z uwagi na swoje unikatowe właściwości można stosować
praktycznie przez cały rok, także pogłównie, bez mieszania
z glebą, na wszystkie kategorie agronomiczne gleb, typy
i rodzaje. To sprawia, że zabieg jest prosty, wygodny a także
finansowo korzystny. Rolnicy powinni pamiętać, żeby kupować
dobre nawozy wapniowe a nie marketing. Większość środków
wapniowych oferowanych na rynku, często pod mylącymi
nazwami, okazuje się być zwykłymi środkami wapnującymi,
powstającymi z przerobu skał wapiennych albo uzyskiwanymi
z produkcji ubocznej, do tego oferowane w nieuzasadnionej
cenie.
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Materiały budowlane
Od ponad 25 lat specjalizujemy się w sprzedaży materiałów budowlanych
i wykończeniowych od fundamentu, aż po dach. Współpracujemy
z największymi na świecie producentami.
Sprzedaż prowadzimy w centrali w Ujeździe oraz w markecie budowlanym
Majster Plus w Tuszynie, gdzie oprócz materiałów budowlanych i nawozów
oferujemy panele podłogowe, podłogi drewniane, drzwi wewnętrzne
i zewnętrzne, okna, farby, systemy dociepleń, materiały instalacyjne,
hydrauliczne, elektryczne, systemy zamocowań i wiele innych.

Dojazd do klienta

Doradztwo

Profesjonalny
montaż drzwi,
okien, paneli

Płatność kartą

Transport

Szeroka oferta
materiałów
budowlanych
i wykończeniowych

Raty

Ujazd tel. 500 061 976, Tuszyn tel. 506 451 213
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY!
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Nowa generacja siewników SITERA posiada specjalny system
szybkiego montażu na maszynie uprawowej - bronie wirnikowej
HR (dostępna w szerokościach roboczych 3 m, 3.50 m lub 4 m
i mogącej pracować z ciągnikami o mocy do 300 KM.) lub na nowej
kompaktowej bronie talerzowej CD ( dostępne w szerokościach
roboczych 3 m i 3.50 m).
Serie bron wirnikowych HR 1020, 1030 i 1040 dzięki płynnej
regulacji głębokości roboczej, pozwalają dostosować uprawę do
specyficznych warunków roboczych panujących na polu – głębsza
uprawa na zbitej glebie i płytsza na glebie zakamienionej.
Brony talerzowe CD serii 1020 przeznaczone są do szybkiego
siewu (do 15 km/h) na lekkich glebach z resztkami pożniwnymi.
Duża liczba talerzy (24 i 28 w poszczególnych modelach) zapewnia
przygotowanie pulchnego i dokładnie wyrównanego łoża siewnego.
Kolejnym rozwiązaniem jest nowa włóka wyrównująca, sterowana
manualnie lub hydraulicznie z kabiny ciągnika (płynna regulacja),
która może być dostosowana do zmieniających się warunków
roboczych w obrębie pola. Włóka posiada regulację kąta natarcia,
co pozwala dostosować intensywność działania w zależności od
oczekiwanego efektu.

KUHN - czołowy producent
maszyn rolniczych!
Nowa generacja siewników SITERA
Nowy, mechaniczny siewnik SITERA serii 3030 (szerokość robocza
3 m) spełnia trzy najważniejsze kryteria jakimi kierują się rolnicy
przy wyborze maszyny:
- Wysoka jakość siewu, którą osiągamy dzięki
precyzyjnie
dozującym każdy materiał siewny rowkowym aparatom
wysiewającym HELICA oraz dwutalerzowym sekcjom wysiewającym
SEEDFLEX
- Prosta obsługa siewnika, którą umożliwia nowy terminal sterujący
VT30. Kolorowy ekran dotykowy obsługuje najważniejsze funkcje
maszyny: monitorowanie poziomu nasion w zbiorniku, obroty
aparatów wysiewających i automatyczny system tworzenia ścieżek
technologicznych, jest kompatybilny z aplikacja mobilną KUHN
„Asystent wysiewu”.
- Zoptymalizowana konstrukcja dostosowana do każdego ciągnika.
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Siewniki do uprawy uproszczonej:
ESPRO 3000 i ESPRO 6000 R
Motywacją do stworzenia nowego siewnika ESPRO była
chęć połączenia wysokiej wydajności pracy z niewielkim
zapotrzebowaniem na moc. I udało się ! Siewnik o szerokości
6 m może pracować z prędkością 13 km/h nawet z ciągnikiem
o mocy zaledwie 200 KM – to mniej niż 35 KM na metr! Zapewnia
on odpowiednie zagęszczenie gleby wokół nasion oraz stałą
głębokość siewu, co znacząco wpływa na prawidłowe kiełkowanie
i wzrost roślin. Siewniki ESPRO zostały wyposażone w zupełnie
nową sekcję wysiewającą CROSSFLEX, gwarantującą stałą głębokość
siewu niezależnie od warunków glebowych i prędkości roboczej.
W przedniej części siewnika ESPRO znajdują się dwa rzędy
talerzy uprawowych, które podcinają ściernisko i mieszają resztki
pożniwne z wierzchnią warstwą gleby. Średnica talerzy 460 mm
zapewnia dobre przygotowanie gleby do siewu, a ich wklęsły kształt
gwarantuje efektywną pracę nawet na ciężkich glebach.
Opony kół dogniatających opracowano i wyprodukowano
specjalnie dla firmy KUHN. Kwadratowy profil zapewnia
równomierną konsolidację gleby na całej szerokości opony.
Ostry i głęboki bieżnik dodatkowo kruszy bryły gleby, zapewniając
optymalne rozdrobnienie warstwy siewnej.

Siewnik ESPRO jest kompatybilny z systemem ISOBUS – maszyna
może zostać wyposażona w terminal sterujący CCI200 (pełna
komunikacja ISOBUS) lub VT50 (kompatybilny tylko z maszynami
KUHN ISOBUS). Niezależnie od wybranego terminala sterującego,
operator ma do dyspozycji łatwy w obsłudze interfejs obsługiwany
za pośrednictwem dotykowego ekranu i przycisków programowych.
W celu ułatwienia zawracania na uwrociach siewnik posiada
specjalny tryb sterowania, w którym po naciśnięciu przycisku
podczas dojeżdżania do uwrocia, elementy robocze podnoszone
są automatycznie w określonej kolejności, co umożliwia siew aż
do samej krawędzi pola. Praca aparatu wysiewającego zostaje
zatrzymana wraz z uniesieniem przednich talerzy uprawowych, co
gwarantuje doprowadzenie materiału siewnego do gleby, zanim
sekcje wysiewające zostaną podniesione – nasiona nie zostaną
wysypane na powierzchni gleby.
Przednie talerze, głębokość siewu i nacisk redlic wysiewających na
glebę można regulować za pomocą łatwo dostępnych zacisków
na siłownikach hydraulicznych – nie ma potrzeby wchodzenia na
maszynę, aby ją wyregulować. Siewniki do siewu uproszczonego
ESPRO zostały zaprojektowane z myślą o łatwej konserwacji
i niezawodnej pracy przez cały sezon. Łożyska talerzy uprawowych
i redlic talerzowych są całkowicie bezobsługowe (nasmarowane
uszczelnione na cały okres eksploatacji). Do minimum ograniczono
ilość ruchomych elementów, dzięki czemu maszyna ma wyjątkowo
małe wymagania pod względem konserwacji. Wyposażenie
dodatkowe obejmuje między innymi: spulchniacze śladów,
przednie koła dogniatające, znaczniki przedwschodowe oraz
hydrauliczne lub pneumatyczne układy hamulcowe.

Pozostałe rozwiązania w nowym siewniku ESPRO RC są oczywiście
takie same, jak w innych modelach:
- Koła wału o dużej średnicy (900 mm), wyposażone w opony
o specjalnym profilu z głębokim bieżnikiem, zapewniają dokładne
zagęszczenie gleby na całej powierzchni oraz zmniejszają
zapotrzebowanie siewnika na moc pociągową.
- Sekcje wysiewające CROSSFLEX montowane na ramie o przekroju
krzyżowym, za pomocą poliuretanowych amortyzatorów,
gwarantują równomierne wschody roślin dzięki temu, że stale
utrzymują ustawioną głębokość roboczą, niezależnie od prędkości
jazdy, warunków glebowych czy temperatury powietrza.
- Bardzo proste regulacje ustawień roboczych, przyjazne dla
użytkownika terminale sterujące (VT lub CCI) oraz magistrala
komunikacyjna ISOBUS zapewniają wyjątkowy komfort obsługi tej
maszyny.
- Wszechstronność zastosowania oraz wygodna obsługa maszyny
pozwala na siew szerokiej gamy materiałów siewnych oraz nawozu
z dużą prędkością roboczą. Siewnik może być stosowany w każdej
technologii uprawy gleby. W przypadku siewu po orce lub na lekkich
glebach, maszyna może być wyposażona w dodatkowy przedni wał
oponowy ze sterowaniem naciskiem na glebę z kabiny ciągnika.

ESPRO 6000 RC z systemem wysiewu nawozu
lub drugiego materiału siewnego
Po sukcesie uniwersalnych siewników ESPRO w wersji sztywnej
3 m i składanej 6 m oraz składanego modelu 4 m, kolejnym
etapem rozwoju gamy tych innowacyjnych maszyn do siewu
uproszczonego i siewu po orce jest model „C” (Combiseeder).
Innowacyjność ESPRO 6000 RC polega na jego multifuncjonalności:
maszyna może wysiewać nawóz w trakcie siewu nasion lub
wysiewać dwa gatunki roślin jednocześnie. Pozwala to na
ograniczenie nakładu pracy oraz ryzyka spalenia siewek.
Nawóz lub drugi gatunek roślin, jest umieszczany w glebie
za pomocą redlic talerzowych, przed kołami dogniatającymi.
Redlice z regulowaną głębokością roboczą umieszczają nawóz
lub inny materiał siewny dokładnie pomiędzy dwiema sekcjami
wysiewającymi nasiona.
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Maxima 3: Pneumatyczne siewniki
punktowe - Nowy wymiar precyzji
Nowy siewnik punktowy MAXIMA 3 zapewnia precyzyjny siew przy
dużej prędkości, nawet 10 km/h. Gwarantuje regularne odstępy
między nasionami, również w trudnych warunkach glebowych.
Beznarzędziowa regulacja ustawień roboczych oraz sterowanie
elektroniczne sprawiają, że nowa generacja siewników MAXIMA
3 to maszyny przyjazne dla użytkownika, pozwalające uzyskać
najwyższą jakość siewu.
Dlaczego wybrać siewnik MAXIMA 3?
Większa prędkość siewu!
Przeprojektowany system pobierania i wyrzutu ziarna w siewniku
MAXIMA 3 pozwala uzyskać większą dokładność rozmieszczenia
nasion w glebie przy dużych prędkościach roboczych do 10
km/h. Sekcja wysiewająca jest bardzo stabilna i gwarantuje stałą
głębokość siewu dzięki dużemu naciskowi na podłoże (do 180 kg).
Ponadto, punkt spadania nasion znajduje się w miejscu zetknięcia
koła podporowego z glebą, co zapewnia idealne rozmieszczenie
nasion w rzędzie.
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Precyzja!
Pamiętaj! Twoje plony zależą od Ciebie. Dzięki precyzyjnemu
umieszczaniu nasion w glebie oraz stałej głębokości siewu
zapewniamy równomierne wschody. Poprzez precyzyjne i łatwe
ustawianie zgarniacza, powtarzalne dla każdego rzędu wysiewu,
MAXIMA 3 zachowuje odpowiednie odległości między nasionami
w rzędzie i zapewnia prawidłową obsadę.
Łatwa i szybka zmiana ustawień roboczych!
Podczas pracy nad nowym siewnikiem MAXIMA 3 duży nacisk
położono na zwiększenie komfortu obsługi, zmiany ustawień oraz
konserwacji sekcji wysiewających. Dlatego wszystkie regulacje
(głębokość, aparat wysiewający, nacisk na podłoże, system
zasypywania bruzdy itd.) można wykonać w łatwy sposób bez
użycia narzędzi, co daje dużą oszczędność czasu.
Trwałość!
Równoległoboczna rama wykonana z odlanych elementów żeliwnych,
z bardzo mocnymi przegubami oraz wzmocnieniami konstrukcyjnymi,
zapewnia dużą wytrzymałość i długą żywotność sekcji wysiewającej,
niezależnie od warunków w jakich pracuje maszyna.

W OFERCIE POSIADAMY
RÓWNIEŻ:

O sile charakteru
i dobrych wyborach
Stanisław Tamborski, Cykowo,
gmina Kamieniec Poznański, woj. wielkopolskie
Żyję z rolnictwa, uprawiam 400 ha kukurydzy
Z rolnictwem jestem związany od dziecka. Gospodarstwo miał mój
dziadek, później ojciec, a potem przejąłem je ja. Uważam, że nie każdy
może być rolnikiem. Na ogół rolnikami zostają synowie gospodarzy,
ale trzeba mieć jeszcze dużą odporność, by móc przetrwać różne sytuacje. Najważniejszą cechą rolnika powinna być wytrwałość
i pokora wobec kaprysów pogody.
Stosuję tylko Lumax
W moim gospodarstwie stosuję tylko Lumax. Zastosowany w kwietniu, tuż po siewie, zabezpiecza plantację do samego końca. Aż do
samych zbiorów nie ma żadnych chwastów. Pole jest czyste.
Na 400 hektarach nie mogę sobie pozwolić, by mi plantacja zarosła,
bo zabieg poprawkowy to są potężne koszty. Dlatego nie dam sobie
wmówić byle czego. Lumax to produkt sprawdzony. Kto raz zastosuje
Lumax, ten o innych środkach nawet nie pomyśli.
Skuteczny i bezpieczny
Lumax stosuję od 10 lat. Poza tym, że jest skuteczny w walce z chwastami, jest całkowicie bezpieczny dla kukurydzy. Inne środki nie są
w stanie mu dorównać. Trzeba pamiętać, że chwasty od początku
mają przewagę nad kukurydzą, która jest ciepłolubna, a chwasty rozwijają się już w niższej temperaturze. Dlatego zabieg robię najwcześniej jak się da – jeśli gleba jest wilgotna, to zaraz po siewie. Jeśli
jest sucho, to najpóźniej w momencie wschodów chwastów. To duża
zaleta Lumax – można go stosować od siewu aż do 3. liści kukurydzy,
kiedy będą dobre warunki do wykonania oprysku. Lumax działa zarówno nalistnie jak i odglebowo. Zostawia na glebie powłokę ochronną, która zabezpiecza plantację na długo. Dzięki temu Lumax zwalcza
chwasty, które kiełkują w późniejszym terminie np. chwastnicę.
Jakość, plon i komfort spokoju
Kukurydza to jedna z najprzyjemniejszych upraw, nie wymaga licznych zabiegów. Dlatego nie ma potrzeby, by ją komplikować. Żeby
uzyskać wysoki plon, zaoszczędzić czas i mieć spokój, trzeba postawić na jakość. Taką jakość daje Lumax. To produkt sprawdzony.
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
na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

ZBOŻA OZIME

Żeby być rolnikiem trzeba
mieć charakter i swoje
zdanie. Nie dam sobie
wmówić byle czego.
Stosuję Lumax. 3,5 l/ha.
Od siewu aż do 3. liści kukurydzy.

ZBOŻA JARE

P.H. Agroskład
Wł. Jabłoński, J. Kaczuba Sp.j.
97-225 Ujazd, Józefin 39
tel. 44 719 24 88

SOJA

RZEPAK

Środki ochrony roślin odpowiedzialnie — bezpiecznie
www.rolnictwoodpowiedzialne.pl
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NASI DORADZCY
AGROTECHNICZNI:
Piotr Wlazło
511 941 752

Dawid Ruszkiewicz
509 908 063

Paweł Kotynia
535 789 113

Waldemar Dominiak
735 916 826

Karol Gładki
734 403 645

Łukasz Rozpędek
506 451 213

Robert Orliński
509 819 176

NAWOZY, NAISONA,
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
nawozy@agrosklad.com.pl
tel. +48 44 719 24 88

CIĄGNIKI I MASZYNY ROLNICZE

SKLEP CZĘŚCI ZAMIENNYCH

maszyny@agrosklad.com.pl
tel. +48 44 719 35 75

sklep@agrosklad.com.pl
tel. +48 44 719 22 98

SERWIS CIĄGNIKÓW
I MASZYN ROLNICZYCH
serwis@agrosklad.com.pl
tel. +48 44 719 20 29

MATERIAŁY BUDOWLANE
budowlany@agrosklad.com.pl
tel. +48 44 725 95 22

Znajdź nas na Facebook: facebook.com/agrosklad

NASZE ODDZIAŁY
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CENTRALA

ODDZIAŁ TUSZYN

ODDZIAŁ ŁOWICZ

Ujazd, Józefin 39
tel. +48 44 719 24 88
agrosklad@agrosklad.com.pl

Tuszyn, ul. Świętokrzyska 20
Majster Plus
tel. +48 42 614 21 60
tuszyn@agrosklad.com.pl

Łowicz, Popów 16A
tel. +48 46 837 37 24
lowicz@agrosklad.com.pl
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