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Sezon 2020/2021 był bardzo szczególny. Na polach

stosowania azotu z inhibitorem, wiele substancji aktywnych

najpierw zapanowała bardzo sroga zima. W niektórych

zniknie z listy zarejestrowanych. W Polish Agro z dużym

regionach naszego kraju pokrywa śnieżna leżała nawet

wyprzedzeniem testujemy nowe i innowacyjne rozwiązania

przez 60 dni. Następnie po niezauważalnej wręcz wiośnie,

na poszczególnych uprawach dbając o bezpieczeństwo

nastąpiło upalne lato. Utwierdza nas to w przekonaniu

oraz jakość upraw. Ponownie jako pierwsi wprowadziliśmy

jak ważne jest odpowiednie dobranie materiału siewnego

innowacyjne

oraz ochrona upraw. Od początku roku zapanowała

dostosowanego

tendencja wzrostowa cen płodów rolnych, co wpłynęło na

01.08.2021.
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Technologia uprawy rzepaku

Rzepak Condor F1

Pełen pakiet
odporności

Nawozy dolistne

Condor F1 to wyjątkowa odmiana
rzepaku najnowszej generacji
– mieszaniec z odpornością
na wirusa żółtaczki rzepy (TuVY).
Został zarejestrowany zaledwie po dwóch
latach badań. Jest idealną odmianą pod
względem kompozycji dwóch cech - odporności
wirusowej – posiada gen odporności na żółtaczkę
TuVY i odporności grzybiczej – posiada gen odporności
RLM 7, który stanowi doskonałe zabezpieczenie przed zgnilizna
kapustnych. Wyróżnia się bardzo stabilnym plonowaniem
w latach 2019 – 2020.

Zalety

Środki ochrony roślin

Wyjątkowa
odmiana rzepaku
z doskonałą
odpornością 2w1
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Bardzo wysoka odporność na choroby

Wysoka zimotrwałość, średniopóźna
w kwitnieniu i średniowczesna w dojrzewaniu

Bardzo wysoka zawartość tłuszczu surowego
42,3% - trzeci najlepszy wynik w badaniach
lat 2019 - 2020

Stabilne plonowanie w latach 2019 - 2020
112% wzorca
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Rzepak DK Expression

Rzepak LG Angelico

Jedna z najlepszych
odmian w Polsce

Witalność
i wigor

Ekspresja w rzepaku

Wysoki plon – w doświadczeniach
rejestrowych COBORU 2015 odmiana
osiągnęła plon 5,74 t/ha, 119% wzorca

Doskonały wigor wiosenny - zdolność
odmiany do szybkiej regeneracji po zimie
na skutek szybkiego przyrostu biomasy

Wysoka zawartość tłuszczu

Wczesny termin kwitnienia i średniowczesny
termin dojrzewania

Dobry wigor jesienny
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Charakteryzuje ją bardzo wysoki potencjał
plonowania potwierdzony w oficjalnych
doświadczeniach rejestrowych COBORU 2015/2016
- 45,5 dt/ha oraz porejestrowych w 2019 - 45,5 dt/ha oraz
w 2020 - 51 dt/ha. Odmianę charakteryzuje także wyjątkowa
zdrowotność roślin w szczególności odporność na suchą zgniliznę
kapustnych. Gen RLM7 zabezpiecza przed najbardziej zjadliwą formą tej
choroby, a mianowicie przed Lepthospheria maculans. Tej odmianie nie grozi
pękanie łuszczyn oraz osypywanie się nasion. Sprawdzona i rekomendowana
do uprawy na terenie całego kraju.

Zalety

Zalety

DK EXPRESSION to wczesny
mieszaniec, który zapewnia
bardzo wysoki plon nasion
i tłuszczu, nawet w bardzo
trudnych warunkach
agrotechnicznych. Charakteryzuje
się szybkim rozwojem roślin
po zimie, podwyższoną odpornością
na pękanie łuszczyn i osypywanie się
nasion oraz bardzo dobrą tolerancją
na suchą zgniliznę kapustnych
(posiada gen RLM-7 i zgniliznę
twardzikową).

LG Angelico pochodzi
z najnowszej generacji odmian
rzepaku ozimego z odpornością
na wirusa żółtaczki rzepy
– TuYV. To odmiana mieszańcowa
średniowczesna. Jest jedną
z pierwszych odmian na rynku
polskim i europejskim z unikalnym
pakietem odpornościowym,
który zabezpiecza plon w trudnych
warunkach uprawy.

Sprawdzona pod względem zdrowotności,
o wybitnej wręcz odporności na wirus
żółtaczki rzepy (TuYV) oraz bardzo wysokiej
odporności na suchą zgniliznę kapustnych,
warunkowanej obecnością genu RLM 7

Wydłużony okres zbioru, mniejsze straty
plonu, mniejszy problem z samosiewami
w uprawie następczej dzięki wysokiej
odporności na pękanie łuszczyn i osypywanie
się nasion

Na tle innych odmian wyróżnia się bardzo
wysoką odpornością na wyleganie roślin

Bardzo dobry wigor jesienny i doskonała
mrozoodporność

Bardzo wysoki i stabilny plon na przestrzeni
ostatnich lat (COBORU PDO)
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Rzepak Invigor

Wigor i siła w rzepaku
Uniwersalna odmiana rzepaku sprawdzająca się
na różnych stanowiskach. Rośliny tej odmiany
są silne, bardzo wysoko odporne na choroby, z małą
tendencją do wylegania i bez tendencji do wynoszenia
szyjek korzeniowych.

Zalety

Invigor zawiera gen RLM7, dzięki któremu posiada
podwyższoną odporność na zgniliznę kapustnych

Bardzo dobry wigor jesienny

Duża odporność na wyleganie

Brak tendencji do wynoszenia szyjek
korzeniowych

Podwyższona tolerancja na suchą zgniliznę
kapustnych (odporność pozioma i pionowa
-zawiera gen Rlm7)

Wysoka odporność na osypywanie nasion

Bardzo wysoka zawartość tłuszczu

Rzepak Quincy

Wirtuoz plonowania
Quincy to nowa odmiana rzepaku populacyjnego
o bardzo wysokim i stabilnym poziomie plonowania
wśród odmian populacyjnych.

Zalety

Cechą wyróżniającą tą odmianę jest wysoka zawartość
tłuszczu i białka, obniżona zawartość włókna oraz,
co ważne z punktu widzenia jakości, niska zawartość
glukozynolanów. MTN na poziomie odmian wzorcowych
– ok 5 gram.
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Wczesne dojrzewanie i wysoka plenność

Zwarty łan o dobrej sztywności

Silny system korzeniowy, który bardzo
dobrze toleruje okresowe niedobory wody

Wysoka odporność na choroby, przede
wszystkim na zgniliznę twardzikową,
mączniaka rzekomego oraz czerń krzyżową

Bardzo wysoka odporność na wyleganie

Bardzo wysoka mrozoodporność

Technologia uprawy zbóż

Żyto KWS Jethro

Mistrzowskie

Nawozy dolistne

Żyto hybrydowe

Żyto hybrydowe KWS
JETHRO to wyjątkowa
odmiana żyta
dostępna w sprzedaży
tylko w Polish Agro.

Zdrowe i plenne

Środki ochrony roślin

KWS JETHRO to jedna
z najnowszych odmian żyta
hybrydowego – wpisano
ją do Krajowego Rejestru
w roku 2019. Dobrze plonuje,
jest zdrowa, toleruje okresowe
niedobory wody. System PollenPlus
zapewnia odporność na sporysz.
Według oficjalnych badań COBORU
z 2020 roku, odmiana ta potwierdziła swój
plonotwórczy potencjał i pod tym względem
jest w Polsce „numerem 1”.
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•

Wysoka zdrowotność roślin
duża odporność na choroby podstawy
źdźbła, mączniaka, rdzę brunatną oraz
septoriozy liści

•

Silna zdolność do wytwarzania własnego
pyłku
system PollenPlus® chroni łan przed
sporyszem

•

Bardzo dobra plenność w ostatnim trzyleciu
plon ziarna do 130% wzorca według badań
COBORU

•

•

Wysoka liczba opadania oraz duża
odporność na porastanie ziarna
dobra jakość zbieranego surowca w trakcie
trudnych żniw

100% nasion żyta hybrydowego
w opakowaniu
nie ma potrzeby stosowania
10% dodatku odmiany populacyjnej
do materiału siewnego
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Żyto KWS Dolaro

Całkowicie nowa
odmiana żyta
Żyto ozime Durinos
to mieszaniec o bardzo
krótkiej słomce. Odmiana
posiada gen R1709
- dominujący gen
karłowatości, który znacząco
skraca długość rośliny
i powoduje, że staje się całkiem
nową odmianą żyta.

Silne i trwałe

Żyto Durinos to nowy standard
odporności na sporysz.
Posiada większą odporność
o 73% w porównaniu z innymi
standardowymi odmianami
- system SUPER POLLENPLUS®.

•
•

Wyjątkowa nowoczesna odmiana
Krótka słomka

•

Wyjątkowa odporność na sporysz

•

Ze względu na niewielką wysokość
nie posiada tendencji do wylegania

•
•

Dobra zimntrwałość
Genetycznie zmieniona produkcja
asymilacyjna z modelu łodygi na model
liścia

Mistrz plonu
Dolaro to odmiana
żyta hybrydowego
charakteryzująca się
bardzo wysokim
i stabilnym poziomem
plonowania
we wszystkich
rejonach uprawy.
W latach 2016-2019
była najwyżej plonującą
odmianą w Polsce.
Jest silna i zdrowa
z bardzo wysoką
odpornością na choroby
i stres.

Silne i zdrowe

Żyto Durinos

•

Rekordowa plenność

•

Bardzo dobra zdolność krzewienia

•

Najkrótsza odmiana żyta, o najwyższej
odporności na wyleganie spośród
wszystkich odmian zarejestrowanych
w Polsce

•
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i septoriozę liści, dobra na pleśń śniegową,
choroby podstawy źdźbła i mączniaka
prawdziwego

•

System POLLENPLUS® chroni łan przed
sporyszem

•

Plon ziarna w badaniach COBORU nawet
do 130% wzorca

Bardzo dobra zdrowotność – wysoka
odporność na rdzę, rynchosporiozę
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Żyto Tur F1

Pszenica Momentum

Królowa
wysokiego plonu

Plony, zdrowie
i postura

Wyjątkowo plenne

Odmiana TUR F1 jest jedynym
rodzajem żyta hybrydowego
na bardzo słabe gleby, ponieważ
toleruje wyjątkowo niskie pH.
Charakteryzuje je dobra odporność
na choroby podstawy źdźbła.
Sprawdzony w uprawie w monokulturze
o niskiej podatności na sporysz.
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•
•

Nadzwyczajna zimotrwałość (odporny
na mróz i pleśń śniegową)
Mieszaniec o dobrej odporności
na wyleganie

•

Jest bardzo dobrym przedplonem pod
rzepak i buraki cukrowe

•

Doskonały do celów młynarsko
- piekarniczych

•

Wysoka odporność na choroby

•

Posiada bardzo dobrą zdolność krzewienia

•

Przy terminie siewu opóźnionym zaleca się
normę wysiewu zwiększyć o 10%, tj. do 2,2
j.s./ha

Momentum to nowa,
wysokoplonująca
odmiana paszowa
pszenicy ozimej,
duńskiej hodowli Nordic
Seed (znanej z takich
odmian, jak Skagen czy
Torp). Zarejestrowana
w Danii od 2019 roku.
Charakteryzuje się wysoką
odpornością na choroby,
w szczególności na rdzę żółtą
oraz mączniaka prawdziwego.
Posiada wysoką zdolność
do silnego krzewienia.

Odporne i plenna

Żyto ozime hybrydwe Tur F1
to odmiana wyhodowana
we współpracy z HR Smolice
Sp. z o.o. Grupa IHAR.
Mieszaniec trójliniowy
o nadzwyczajnej i stabilnej
plenności na terenie całego
kraju. Posiada grube ziarno
o dobrym wyrównaniu i niskim
udziale pośladu.

•
•
•

Wysokoplonująca odmiana paszowa
pszenicy ozimej

•

Idealna do późniejszych siewów

•

Dobry wigor wiosenny

•

Wysoka zdolność do silnego krzewienia

•

Dobra zimotrwałość

Bardzo wysoka odporność na choroby
Rozwój jesienny: średni do bardzo
szybkiego
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PSZENICA OZIMA OŚCISTA

WYSOKI

potencjał plonowania

WYBITNA

zimotrwałość

DOSKONAŁA
zdrowotność

DZIKI JEJ NIESTRASZNE!

!
ŚĆ

PG 102

SPANNIT 800 EC
prosulfocarb 800g
HERBICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC)
Stosowany doglebowo i nalistnie, przeznaczony jest do selektywnego
zwalczania niektórych rocznych chwastów jednoliściennych
i dwuliściennych.

•

DENVER
240 EC

Doskonałe rozwiązanie do jesiennego zwalczania miotły zbożowej
w pszenicy ozimej
Doskonałe działanie w przypadku zwalczania większości chwastów
dwuliściennych
Idealnie sprawdza się w strategiach antyodpornościowych zwalczania miotły zbożowej odpornej
na sulfonylomoczniki
Bardzo bezpieczny dla rośliny uprawnej
Ekonomiczne rozwiązanie jesienne

•
•
•
•

MONDATAK 450 EC
prochloraz 450g
Specjalista do waliki z łamliwością źdźbła zbóż i rzepaku
Mondatak 450 EC jest środkiem grzybobójczym w formie
koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu wgłębnym
do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
zbóż ozimych i jarych oraz rzepaku ozimego przed chorobami
grzybowymi.
Może być stosowany w zabiegach T1, T2, T3. Dodatkowo zwalcza
jeszcze septorioze paskowana liści pszenicy, plamistość siatkowa
jęczmienia. Nieoceniony w ochronie rzepaku.

BOUNTY 430 SC
tebukonazol 430g

Denver 240 EC
to środek grzybobójczy
do stosowania interwencyjnego
i zapobiegawczego w ochronie
rzepaku ozimego oraz jarego.
Stosowany w okresie jesiennym
i wiosennym reguluje wzrost
i zwalcza choroby do fazy
BBCH 58-59.

Bounty 430 SC® jest środkiem grzybobójczym do stosowania w ochronie
pszenicy ozimej, jęczmienia jarego oraz rzepaku ozimego przed
chorobami grzybowymi. Środek wykazuje dodatkowo korzystny wpływ
na rozwój roślin rzepaku.Specjalista do zwalczania suchej zgnilizny
kapustnych, czerni krzyżowych oraz szarej pleśni.
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Wymienione produkty POWERleaf zawierają w swoim składzie NOWOŚĆ - naturalnie występujący
u roślin steryd wzrostu Epibrasinolid (EPIN).

Epibrasinolid

Perfekcja tkwi
w szczegółach

Należy do niedawno odkrytej grupy substancji, które występują naturalnie w niewielkich ilościach
w roślinach. Jego podstawową funkcją jest stymulowanie procesów fizjologicznych, a prawidłowy poziom
ma decydujący wpływ na wielkość i jakość osiąganych plonów.
EPIN odpowiada za:

•
•
•

prawidłowy przebieg rozwoju roślin
odporność roślin na niekorzystne warunki i czynniki
uzyskanie optymalnego plonu ilościowego i jakościowego

Wymienione produkty wzbogacone zostały o dodatkowe substancje POWERleaf podnoszące jakość
i wydajność, co w efekcie skutkuje zwiększeniem ilości zdrowych plonów.

Antyodparowywacze

Tworzą warstwę, która chroni
mikrokropelki przed wyparowaniem,
zanim osiągną one powierzchnię
liści. Zapewniają właściwe pobieranie
i wyższą skuteczność zabiegu.

Humektanty
Środki zwiększające
przyczepność
POWERleaf PRO 6
Dzięki bogatemu i precyzyjnie
dobranemu składowi
najważniejszych mikroelementów
nadaje się do zastosowania
w większości upraw rolniczych,
warzywnych oraz w sadach.
Zwiększa i poprawia jakość
plonów.
POWERleaf MIEDŻ EDTA
Jednoskładnikowy nawóz
przeznaczony do profilaktycznego
i interwencyjnego uzupełniania
niedoborów miedzi. Dla roślin
najbardziej wrażliwych
na niedobory miedzi takich jak:
zboża, rzepak i buraki cukrowe.
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POWERleaf CYNK
Dla roślin wyjątkowo wrażliwych
na niedobory cynku takich jak:
kukurydza, zboża,
a w szczególności pszenica,
rzepak i inne rośliny kapustne,
buraki cukrowe, ziemniaki,
drzewa owocowe.
POWERleaf MOLIBDEN
Jednoskładnikowy nawóz
z wysoka zawartością molibdenu
w postaci soli całkowicie
rozpuszczalnej w wodzie.
Doskonale sprawdzi się
w uprawie rzepaku, buraków
cukrowych, kukurydzy,
ziemniaków oraz niektórych
warzyw.

POWERleaf MANGAN
Jednoskładnikowy nawóz
z wysoka zawartością manganu
kompleksowanego kwasem
organicznym. Do roślin
najbardziej wrażliwych
na niedobory tego pierwiastka
należą zboża, rzepak, kukurydza,
buraki, ziemniaki, drzewa
i krzewy owocowe, rośliny
jagodowe oraz róże.
POWERleaf BOR
Przeznaczony do profilaktycznego
i interwencyjnego uzupełniania
niedoborów boru. Jego
organiczna forma gwarantuje
wysoką przyswajalność.
Doskonale sprawdzi się przy
uprawach rzepaku, kukurydzy,
ziemniaków oraz warzyw
i owoców.

Powodują optymalne przyleganie
roztworu i zapobiegają zmyciu
środka z powierzchni podczas
deszczu lub zraszania roślin.
Straty nawozu są wtedy ograniczone
do minimum.

(substancje zwilżające)
Reaktywują wyschnięty preparat
na powierzchni liści. Poprzez
to, czas wchłaniania jest dłuższy
i przyswajanie jest lepsze.

Surfaktanty
Chelatowanie za pomocą EDTA
Wpływa pozytywnie
na przyswajalność substancji
odżywczych. Optymalizuje
odczyn cieczy roboczej. Chroni
mikroskładniki przed reakcjami
z twardą wodą.

(środki powierzchniowo czynne)
Gwarantują równomierny rozkład
cieczy roboczej. Dzięki lepszemu
pokryciu liści następuje lepsze
pobieranie i wyższa skuteczność, jak
również większe bezpieczeństwo
stosowania.
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Korzyści

Silna stymulacja rozwoju systemu korzeniowego także w przypadku
nieterminowych siewów

Zwiększenie plonu, ograniczenie jego strat poprzez zwiększenie
tolerancji rośliny na niekorzystne warunki
Zwiększona mrozoodporność roślin
Wzmocnienie wigoru roślin

Skład

Nawóz z wysoką
zawartością
azotu i cynku

Działanie biostymulujące powodujące zwiększoną odporność
na stresy i przyśpieszenie regeneracji. Zawiera substancje, które
pobudzają rozwój systemu korzeniowego. Powoduje to lepszy start
roślin

Zawartość
[% wagowy]
(m/m)

Zawartość
[g/l]

Azot (N)

6,2%

74,00

Azot amonowy (N-NH₄)

6,2%

74,00

8,4%

101,00

Pierwiastek
Makroelementy

Mikroelementy

Oddziaływanie

Niedobór cynku powoduje bielenie młodych
i chlorozę starych liści, spadek ilości białka
oraz zmniejszenie zimnotrwałości i odporności
na choroby grzybowe.
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•

Silnie aktywowana fotosynteza – wynikająca ze wzrostu zawartości chlorofilu

•

Wzmocnione struktury błon komórkowych – w wyniku retencji pobranych
składników oraz wody

•

Silnie aktywowana produkcja auksyn – powodująca intensywne rozwój korzenia

•

Podniesiona tolerancja na stres – w konsekwencji zwiększonej zawartości karotenu

Cynk (Zn)

Zalecenia uprawowe

POWERleaf MaxROOT
Płynny silnie skoncentrowany nawóz
dolistny z wysoką zawartością łatwo
przyswajalnego azotu i cynku, zapewniający
silną biostymulację roślin od samych korzeni.
Znacząco wpływa na odporność oraz zdolność
regeneracji roślin.

Uprawa

Termin stosowania

Dawka
[l/ha]

Pszenica,
jęczmień

jesienią: faza 3-4 liści; ruszenie wegetacji
wiosennej

0,8–1

Rzepak

faza 4-6 liści; ruszenie wegetacji wiosennej

0,8–1

Buraki

faza 4-6 liści; przed zwarciem międzyrzędzi

0,8–1

Kukurydza

od fazy 4-6 liści

0,8–1

Ziemniak

pojawienie się pierwszych liści, zabieg powtórzyć
po dwóch tygodniach

0,8–1

Groch,
fasola

pojawienie się pierwszych liści, zabieg powtórzyć
po dwóch tygodniach

0,8–1

Warzywa

od fazy 3 liści, zabieg powtórzyć po dwóch
tygodniach

0,5
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Korzyści

Zastosowany na roślinę daje natychmiastowe efekty, dzięki wysokiej
zawartości makroelementów oraz mikroelementów: Cu, Fe, Mn, Zn
w pełni schelatowanych
Szybka aplikacja wiosenna (zaraz po ruszeniu wegetacji) zapewnia
roślinom doskonały start, głównie dzięki wysokiej koncentracji makro
i mikroelementów

Skład

Kompletny produkt
dla plantatorów
rzepaku

Kompletny nawóz dolistny o bardzo wysokiej zawartości fosforu,
boru oraz manganu

Zawartość
[% wagowy]
(m/m)

Zawartość
[g/l]

Azot całkowity (N)

8%

105,60

Azot - forma amonowa (NH₄)

5%

66,00

Azot - forma amidowa (NH₂)

3%

39,60

10%

132,00

7%

92,40

Miedź (Cu) (EDTA)

0,05%

0,66

Żelazo (Fe) (EDTA)

0,1%

1,32

2%

26,40

0,05%

0,66

0,001%

0,013

Pierwiastek
Makroelementy

Pięciotlenek fosforu (P₂O₅)
Mikroelementy
Bor (B) (EDTA)

Kompletny produkt dla profesjonalistów POWERleaf RZEPAK+ jest szczególnie
polecany w uprawach, w których niedobór boru występuje razem z niedoborami innych
mikroelementów. Nawóz wpływa na merystemy wzrostowe roślin i reguluje podział, wzrost
oraz rozwój komórek, poprawia kwitnienie i zawiązywanie owoców. Rzepak+ zawiera
duże ilości azotu i fosforu. Dodatek specjalnych środków wspomagających przyleganie
i przyczepność do liści gwarantuje dużą odporność na zmywanie, poprawia absorpcję
składników i ekonomikę stosowania.

Mangan (Mn) (EDTA)
Cynk (Zn) (EDTA)
Molibden (Mo) (EDTA)

Zalecenia uprawowe

Mineralny, mocno skoncentrowany nawóz
zawiesinowy z dużą zawartością boru,
wzbogacony o makro i mikroelementy.
Gwarantuje szczególnie efektywne pobieranie
boru przez rośliny. Dzięki zawartości
dodatkowych składników nawozowych,
redukuje fizjologiczne stresy roślin w młodych
stadiach rozwojowych, powodowanych
np. niedostateczną wilgotnością, przymrozkami.
Produkt zawiera EPIBRASINOLID.

Termin stosowania

Liczba
zabiegów

Dawka
[l/ha]

Rzepak

po ruszeniu wegetacji; faza tworzenia
pąków do kwitnienia

2

2–5

Buraki
cukrowe

faza 4-6 liści; krótko przed zwarciem
rzędów

2

2–5

Kukurydza

faza 4-5 liści; faza 7-9 liści

1–2

2–3

Ziemniaki

po wschodach; do kwitnienia

2

0,75–1

Drzewa
owocowe
i krzewy

przed kwitnieniem; po kwitnieniu

2–3

1,5–3

Winorośl

przed kwitnieniem; po kwitnieniu

2

2

Warzywa

2-3 tygodnie po wysadzeniu lub
wschodach, powtarzać w odstępach
8-10 dniowych

2–3

2–3

Warzywa
kapustne

faza 4-6 liści/początek formowania
główek

2–3

2–3

Uprawa

Produkt dedykowany głównie w uprawie gatunków o dużym zapotrzebowaniu na bor.
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• Gęstość: 1,32 kg/I
• pH: 5,5-6,0
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Korzyści

Zapewnia stabilny rozwój roślin, dzięki zbilansowanemu składowi
kluczowych makro- i mikroelementów: CU, FE, MN, ZN chelatowane
EDTA

Szybko wyrównuje niedobory siarki, magnezu, azotu oraz kluczowych
mikroelementów, a także zapobiega wystąpieniu deficytów tych
składników
Poprawia odporność roślin (EPIN)

Skład

Kompletny produkt
dla plantatorów
zbóż

Gwarantuje zrównoważone i kompleksowe odżywianie roślin

Zawartość
[% wagowy]
(m/m)

Zawartość
[g/l]

Azot całkowity (N)

4%

66,00

Azot - forma amonowa (NH₄)

4%

66,00

17,65%

291,20

1,65%

27,20

Miedź (Cu)

4,3%

71,00

Żelazo (Fe)

0,1%

1,70

Mangan (Mn)

11%

181,50

Cynk (Zn)

3,7%

61,10

Pierwiastek
Makroelementy

Siarka (SO₃)
Mikroelementy

Mineralny nawóz do interwencyjnego
i zapobiegawczego dostarczania kluczowych
i zbilansowanych mikroskładników wraz
z optymalnym dodatkiem makroskładników.
Produkt zawiera EPIBRASINOLID.

POWERleaf ZBOŻE+
jest wysoko skoncentrowanym nawozem do interwencyjnego i zapobiegawczego
dostarczania pełnej palety mikroskładników oraz kluczowych makroskładników roślinie,
w szczególności siarki, magnezu oraz azotu.
Produkt dedykowany jest do wszystkich gatunków zbóż, głównie do stosowania w okresie
wiosny, ale również i jesieni.
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Zalecenia uprawowe

Magnez (MgO)

Uprawa

Termin stosowania

Zboża
ozime

jesień: 1 zabieg od fazy 3 rozwiniętych
liści; wiosna: pierwszy zabieg od
początku wegetacji do fazy drugiego
kolanka (węzła), drugi zabieg podczas
fazy kłoszenia

Zboża
jare

Liczba
zabiegów

Dawka
[l/ha]
• Gęstość: 1,65 kg/I
• pH: 4,0-6,0

2–3

0,5–1,0

od początku fazy krzewienia
do końca fazy kłoszenia

2

0,5–1,0

Buraki
cukrowe

podczas fazy rozwiniętych 4-6 liści

1

0,5–1,0

Ziemniaki

po kwitnieniu

1

0,5–1,0

Drzewa
owocowe
i krzewy

podczas fazy zielonego pąka i po
zbiorach

2

0,5–1,0

Warzywa

po zauważeniu niedoboru składników
w 10-14 dniowych odstępach czasu

2

0,5–1,0
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Korzyści

Poprawia odporność roślin na stresy fizjologiczne, choroby, szkodniki
oraz inne patogeny

Wpływa na wzrost wydajności wielu środków ochrony roślin, dzięki
swoim właściwościom, ogranicza knieczność ich stosowania
Reguluje pH cieczy roboczej
Poprawia jakość i ilość plonów, zaopatruje rośliny w składniki
niezbędne do ich prawidłowego rozwoju

Skład

Nawóz dolistny
wzbogacony
o aminokwasy

Zastosowany po działaniu niekorzystnych czynników na rośliny,
minimalizuje ich negatywne skutki przyspieszając procesy
regeneracyjne

Zawartość
[% wagowy]
(m/m)

Zawartość
[g/l]

Fosfor (P₂O₅)

1,98%

21,98

Potas (K₂O)

1,98%

21,98

Bor (B)

0,2%

0,22

Miedź (Cu)

0,5%

0,55

Żelazo (Fe)

2,1%

2,33

Mangan (Mn)

0,5%

0,55

0,018%

0,02

0,5%

0,55

Pierwiastek
Makroelementy

Mikroelementy

POWERleaf AMINO zalecany jest nie tylko do stosowania zapobiegawczego, ale także
do interwencyjnego, w momencie ekspozycji na niekorzystne czynniki (stresy fizjologiczne,
np. gradobicie, mróz, susza, itd. oraz wpływ patogenów). Zaleca się stosowanie nawozu także
po ustąpieniu warunków stresowych, ponieważ wspomaga on proces regeneracji roślin,
co ma przełożenie na minimalizację strat w plonach.
Produkt zawiera EPIBRASINOLID.
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Molibden (Mo)
Cynk (Zn)

Zalecenia uprawowe

POWERleaf AMINO
jest specjalistycznym nawozem o wysokiej
zawartości łatwo przyswajalnych składników.
Zawiera 17 aminokwasów, witaminy oraz
naturalne bioregulatory roślinne. Wpływają
one na poprawę odporności roślin na patogeny
i niekorzystne warunki atmosferyczne,
stymulują prawidłowy rozwój i w efekcie
wpływają| na wzrost ilości i wartości
handlowej plonów.

Uprawa

Termin stosowania

Liczba
zabiegów

Dawka
[l/ha]
• Gęstość: 1,11 kg/I

Buraki
cukrowe

od fazy 4–6 liści do 100% zwarcia
międzyrzędzi

2

1–3

Kukurydza

w fazie 4–8 liści

1

1–3

Warzywa
i owoce

pierwszy: od fazy 4 liścia; następny:
po 14 dniach, w celu zwiększenia
odporności na warunki stresowe

2

1–3

Zboża

jesienią: jeden zabieg od fazy 3 liści;
wiosną: 2 zabiegi po spoczynku
zimowym do początku kłoszenia

3

1–3

Rzepak

jesienią: od fazy 6-8 liści; wiosną:
1–2 zabiegi, 1-po ruszeniu wegetacji,
2-faza zielonego pąka

2–3

2–3

Truskawki

2 zabiegi, 1-po ruszeniu wegetacji,
2-po kwitnieniu

2

2–3

• pH: 4,0-5,5
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NITRAM

MEGA 8, NPK
8-20-30 (S)

Saletra amonowa 34,5%N, gdzie azot
dostępny jest w formie azotanowej
i amonowej. Taka kompozycja
składników sprzyja bardzo szybkiej
asymilacji i przyswajaniu azotu przez
rośliny. Nitram to wyjątkowa jakość.
Jednorodne i duże granulki zapewniają
daleki i równomierny wysiew.

Uniwersalny nawóz wieloskładnikowy
z dodatkiem siarki. Można go stosować
pod wszystkie typy gleb i rodzaje
upraw. Fosfor cechuje się bardzo dobrą
rozpuszczalnością w wodzie, a tym
samym przyswajalnością dla roślin.
Najlepszy wybór pod większość upraw
ozimych i jarych.

MEGA DAP
Najbardziej uniwersalny nawóz
fosforowy o składzie NP 18-46.
Wybitna jakość i bardzo dobra
rozpuszczalność fosforu w wodzie, która
gwarantuje wysoką przyswajalność.
Ponad to doskonała granulacja, która
pozwoli na daleki i równomierny wysiew.

MEGA CAN 27

MEGA Siarczan
Magnezu

Saletra wapniowo-amonowa. 27% azotu
w formie amonowej i azotanowej.
To wszystko w otoczce z dodatkiem
wapnia 6% i magnezu 4%, które
wspomagają przyswajanie azotu.
MEGA CAN to duże granule, które
sprzyjają dalekiemu wysiewowi.

25 MgO i 50 SO3 rozpuszczalnego
w wodzie! Niezrównane źródło magnezu
i siarki. Możliwość stosowania pod
większość upraw ozimych
i jarych, szczególnie dla tych o dużych
wymaganiach pokarmowych względem
siarki.

MEGA KALI
Sól potasowa granulowana 60%.
Niezwykle popularny nawóz potasowy
o wszechstronnym zastosowaniu.
Jest przeznaczony pod typy gleb
i rośliny uprawne, z wyjątkiem
szczególnie wrażliwych na obecność
chloru. Aplikacja może się odbywać
zarówno przedsiewnie, jak i pogłównie.
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Skup zbóż, rzepaku
i kukurydzy

POLISH
tour

Współpraca, wartości i zaufanie
Jako globalna Firma Handlowa obracającą płodami
rolnymi
chcemy
stworzyć
wartość
sposobem
zrównoważonym dla obecnych oraz przyszłych pokoleń
rolników. Zdajemy sobie sprawę z naszego wspólnego
zadania, jakim jest wykarmienie ludzkość. Należymy
do
międzynarodowej
grupy
kapitałowej,
gwarantując
tym samym rolnikom wysoką jakość obsługi logistycznej
oraz bezpieczeństwo finansowe.
Zajmujemy się głownie skupem Zbóż, Rzepaku oraz Kukurydzy – ale nie tylko! Nasze wieloletnie
doświadczenie w handlu na rynku krajowym i zagranicznym, czyni nas preferowanym
i cenionym odbiorcą wszystkich płodów rolnych. Dla nas liczy się długofalowa współpraca oparta
na wzajemnym zaufaniu. Oferujemy konkurencyjne warunki współpracy, szanując zawierane umowy
i realizując je w 100%. Dlatego z roku na rok przybywa nam grono zadowolonych klientów.
Posiadamy własne i wynajęte magazyny – w tym elewator zbożowy o zdolności przechowywania
50,000 ton towaru w Jezierzycach k. Słupska. Eksportujemy własne statki tym samym będąc
tzw. pierwszą ręka dla rolnika.
My kupujemy, kiedy Ty chcesz sprzedać.

Polish Agro to:

1 2 3 4

Konkurencyjne
ceny

Gwarancja
płatności

Elastyczne
terminy realizacji

Rzetelna obsługa

Przeżyj
wspaniałą
przygodę

Pracownicy
W Polish Agro rozumiemy się jak jedna wielka Rodzina, szanując i pielęgnując osobiste relacje.
Handlując z nami czujesz, że nasi pracownicy będą dbać o zachowanie sprawnego łańcucha dostaw
oraz kierować całe swoje doświadczenie i zaangażowanie tak, aby maksymalnie Cię wspierać.
Szanujemy tradycje, będąc jednocześnie otwartymi na nowe rozwiązania i pomysły.
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Recepta Agronoma
“Twoje uprawy mają unikatowe potrzeby.
My mamy dla nich dedykowane rozwiązania.”

ul. Szubińska 29, 85-312 Bydgoszcz
+48 52 385 87 16
sekretariat@polishagro.pl

polishagro.pl

