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Wstęp

Kuźnia Plonu to idea, która zrodziła się z myśli o polskim rolniku, który każdego roku szuka najlepszych odmian oraz technologii uprawy dla osiągnięcia
najlepszych plonów. W Polish Agro liczą się relacje z rolnikami i dbamy o nie każdego dnia. Nasze technologie i rozwiązania pochodzą z połączenia
wiedzy naszych specjalistów oraz nieocenionego doświadczenia rolników, od których uczymy się każdego dnia w naszej codziennej pracy.
Kuźnia Plonu to rozwiązania wypracowane dzięki polskim rolnikom. Pamiętaj, że z nami wykujesz swój plon.

KUKURYDZA

Mathias Eisert
Prezes Zarządu

Kukurydza, jako roślina uprawna w Polsce zajmuje coraz większy areał. W 2021 roku powierzchnia uprawy wyniosła rekordowo ok 1,73 mln hektarów
i jest obecnie wyższa o około 20% niż w roku 2020 Świadczy to o jej rosnącej popularności na terenie naszego kraju.
Kukurydza jest rośliną ciepłolubną, tolerującą również lżejsze stanowiska. W porównaniu do innych gatunków wymaga mniejszych nakładów finansowych, a przy odpowiednich warunkach pogodowych, prawidłowej agrotechnice i naszych technologiach uprawy osiąga rekordowo wysokie plony.
Poprzedni sezon nie należał do najłatwiejszych. Zimny kwiecień oraz niekorzystny przebieg pogody spowodował opóźnienie siewów. Początkowe fazy
wegetacji uwidoczniły duże opóźnienia w rozwoju i wzroście. W stosunku do poprzednich lat kukurydza wiechowała o 2-3 tygodnie później, w zależności od regionu kraju. Takie opóźnienia przekładają się bezpośrednio na termin zbioru i wilgotność ziarna podczas żniw. Jednak rozkład temperatur
i opadów w późniejszym okresie, w szczególności wrzesień/październik, pozwolił nadrobić trudniejsze początki. W efekcie tego żniwa w pasie północnym rozpoczęły się jedynie z dwutygodniowym opóźnieniem.
Ostatnie lata wyraźnie pokazują, że rolnicy coraz częściej sięgali po odmiany z wyższym FAO. Jednak miniony rok trochę weryfikuje dotychczasowe
wybory. Wysokie koszty suszenia, sięgające czasami 40-50% kosztów uprawy, drastycznie zmniejszają opłacalność uprawy kukurydzy. Będąc w stałym
kontakcie z rolnikami i hodowcami wiemy, że coraz większą uwagą cieszą się odmiany z wcześniejszym FAO 220-240, odporne na warunki stresowe,
te które dobrze tolerują wiosenne chłody.

Wstęp

Tegoroczne plony oscylują w przedziale 10 – 15 ton przy wilgotności około 30%-40%. Wysoka cena pozwala uzyskać dobrą rentowność tej rośliny,
co powinno przełożyć się na jeszcze większe zasiewy kukurydzy w kolejnym sezonie. Nasza oferta produktowa jest wynikiem doświadczeń spółdzielni,
która funkcjonuje od ponad 120 lat.
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Dostosowaliśmy ofertę do Waszych potrzeb i dla Waszych pól. Nasi doradcy agrotechniczni wspomagają Was w teorii oraz praktyce uprawy.
Krzysztof Kochański
Dyrektor Handlowy
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CRANBERRI CS

CRANBERRI CS
FAO: 220 - 230
Typ ziarna: FLINT/DENT
Hodowca: LIDEA

Oficjalne wyniki plonowania
na ziarno w doświadczeniach
rozpoznawczych
COBORU / PZPK
Średni plon w Polsce
127,5 dt/ha 2016 r. | 115,8 dt/ha 2017 r.
(przy 14% wilg. ziarna)
Średni % w Polsce
108% wzorca 2016 r. | 105% wzorca 2017 r.

Kukurydza CRANBERRI CS - wyniki plonowania oraz wilgotności
w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU / PZPK, lata 2016-2017

Zalecana obsada roślin ziarno: 8 - 9,5 szt./ha
Stanowisko: słabe, średnie i dobre

Odmiany kukurydzy

Charakterystyka odmiany:
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• Bardzo wysoki potencjał plonowania potwierdzony wynikami COBORU
• Bardzo stabilna odmiana niezależnie od warunków środowiskowych
• Dobrze toleruje wczesne siewy i chłody
• Wysoki udział ziarna
• Wysoki udział skrobi w kiszonce
• Wczesne kwitnienie i doskonały wigor wiosenny
• Wysoka odporność na wyleganie
• Odporność na grzyby z rodzaju Helminthosporium spp.

Źródło: COBORU / PZPK - doświadczenia rozpoznawcze 2016-2017

ES BLACKJACK

ES BLACKJACK

Rejonizacja uprawy:
Ziarno

FAO: 220 - 230
Typ ziarna: FLINT
Hodowca: LIDEA

Plon / wilgotność ziarna. Doświadczenia DVLP

Zalecana obsada roślin ziarno: 8,5 szt./ha
Stanowisko: słabe, średnie i dobre

ES-BLACKJACK (66 test(s))
Grain moisture: 28,2%
Grain yield: 115.3 dt/ha

Charakterystyka odmiany:

• Ziarno na przemiał w typie flint z możliwym użytkiem na kiszonkę
• Dobry wigor wiosenny
• Doskonała odporność na wyleganie
• Bardzo dobra zdrowotność roślin

Wilgotność (+/- %H2O) /Plon (% ESZ9105)
Ziarna w doświadczeniach własnych
ESZ9105 = 100% = 115,3 dt/ha / 28,2 %H2O

Odmiany kukurydzy

• Wczesna odmiana z bardzo dobrym wigorem wiosennym
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KELTICO

KELTICO

Rejonizacja uprawy:
Ziarno Kiszonka

FAO: 230
Typ ziarna: FLINT-DENT
Hodowca: SAATBAU
Badania COBORU 2019, 2020, 2019-2020
Plon suchej masy

Zalecana obsada roślin ziarno: 8 - 9,5 roślin/m2
Stanowisko: toleruje słabsze

Odmiany kukurydzy

Charakterystyka odmiany:
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• Znakomita odmiana uniwersalna
• Rejestracja w Polsce w 2021 r.!
• Plon suchej masy w badaniach rejestrowych 2019-2020
na poziomie 105% wzorca – odmiana NR 2!!!
• Wysokie plony wczesnego ziarna
• Wysoka tolerancja na stres suszy
• Bardzo wysoka zdrowotność

CS KALESI

CS KALESI

Rejonizacja uprawy:
Ziarno Kiszonka

FAO: 240
Typ ziarna: FLINT
Hodowca: LIDEA

Zalecana obsada roślin ziarno: 8,5 szt./ha
Stanowisko: słabe, średnie i dobre
Charakterystyka odmiany:

• Ziarno na przemiał w typie flint
• Wysoka wydajność semoliny

Wilgotność (%H2O) / Plon (dt/
ha) ziarna w lokalizacjach doświadczeń rejestrowych 2019
Grupa średniowczesna

• Doskonała odporność na wyleganie
• Bardzo dobra zdrowotność roślin
• Niskie zawieszenie kolb

Wzorzec = 113,7 dt/ha / 23,5%H2O | CSM19113 = 112,7 dt/ha / 22,6%H2O

Odmiany kukurydzy

• Odmiana z bardzo dobrym wczesnym wigorem
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DKC 3380

DKC 3380
FAO: 240
Typ ziarna: FLINT-DENT
Hodowca: DEKALB

Zalecana obsada roślin ziarno: 7,5 - 8,5 szt./ha
Stanowisko: słabe, średnie i dobre

Odmiany kukurydzy

Charakterystyka odmiany:
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• Unikalne połączenie bardzo wysokiego potencjału plonowania
na ziarno oraz wczesności
• Bardzo dobra stabilność plonowania w różnych warunkach uprawowych
• Dobry wigor wiosenny
• Rośliny wysokie o dobrej tolerancji na wyleganie
• Bardzo dobra zdrowotność roślin
• Toleruje stanowiska w słabszej kulturze rolnej

Rejonizacja uprawy:
Ziarno Kiszonka

CASSANDRO

CASSANDRO

Rejonizacja uprawy:
Ziarno

FAO: 240 - 250
Typ ziarna: FLINT-DENT
Hodowca: SAATBAU
Badania COBORU 2015, 2016, 2018
Plon Ziarna

Zalecana obsada roślin ziarno: 8 - 8,5 roślin/m2
Stanowisko: toleruje słabsze
Charakterystyka odmiany:

• Wysoka jakość ziarna - przydatna na cele młynarskie
• Rekordowe wyniki plonowania w warunkach suszy 2018 roku
- 2 miejsce w badaniach PDO COBORU.
• Cienka osadka – bardzo wysoki udział ziarna w kolbie
• Przydatna w rejonach o słabszych warunkach glebowych

Odmiany kukurydzy

• Bardzo wysoki i stabilny plon ziarna w zróżnicowanych warunkach
glebowo-klimatycznych w ciągu 3 lat badań
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DKC 3441

DKC 3441
FAO: 240 - 250
Typ ziarna: DENT
Hodowca: DEKALB

Zalecana obsada roślin ziarno: 7,5 - 8,5 szt./m2
Stanowisko: słabe, średnie i dobre

Odmiany kukurydzy

Charakterystyka odmiany:
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• Odmiana w TOP 10 najlepiej plonujących odmian w badaniach
rozpoznawczych COBORU 2016 - 102% wzorca
• Bardzo dobry wigor wiosenny i wysoka tolerancja na niskie
temperatury
• Wysoka tolerancja na wyleganie łodygowe i korzeniowe
• Bardzo dobra odporność na choroby liści i łodyg
• Podwyższona tolerancja na wysokie temperatury i okresowe
niedobory wody

Rejonizacja uprawy:
Ziarno

GWENDOLEEN

GWENDOLEEN

Rejonizacja uprawy:
Ziarno Kiszonka

FAO: 250
Typ ziarna: FLINT-DENT
Hodowca: LIMAGRAIN

Zalecana obsada roślin ziarno: 8 - 9 szt./ha
Stanowisko: słabe, średnie i dobre
Charakterystyka odmiany:

• Duża zawartość skrobi, strawne włókno
• Wysoka zdrowotność roślin
• Stabilność i regularność plonowania
• Sprawdzona w każdych warunkach glebowych
• Idealny balans między zawartością skrobi i strawnością włókna

Odmiany kukurydzy

• Wysoki plon ziarna
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KISSMI CS

KISSMI CS
FAO: 250 - 260
Typ ziarna: FLINT-DENT
Hodowca: LIDEA

Zalecana obsada roślin ziarno: 7,8 - 9,2 szt./ha
Stanowisko: słabe, średnie i dobre

Odmiany kukurydzy

Charakterystyka odmiany:
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• Typowa odmiana kiszonkowa o mocnej budowie,
tworząca dużą masę zieloną
• Szybki start wiosenny i dobra odporność na choroby
• Wysoka zawartość skrobii
• Rośliny o przedłużonej zieloności liści, co stwarza
możliwość wydłużenia daty zbioru
• Bardzo stabilna w plonowaniu

Rejonizacja uprawy:
Kiszonka

CLASSICO

CLASSICO

Rejonizacja uprawy:
Ziarno Kiszonka

FAO: 260
Typ ziarna: FLINT-DENT
Hodowca: SAATBAU
Badania COBORU 2019, 2020, 2019-2020
Plon suchej masy

Zalecana obsada roślin ziarno: 7,5 - 9,5 roślin/m2
Stanowisko: toleruje słabsze
Charakterystyka odmiany:

• Rejestracja w Polsce w 2021r.
• Wysokie, mocne rośliny
• Bardzo wysokie plony suchej masy
• Wysokie plony ziarna – uniwersalne wykorzystanie
• Wysoka tolerancja na stres suszy!
• Idealna na lekkie, piaszczyste gleby

Odmiany kukurydzy

• Idealna odmiana kiszonkowa!
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Vademecum nawożenia
kukurydzy

Vademecum nawożenia kukurydzy

Kukurydza należy do roślin uprawnych charakteryzujących się wysoką produkcją biomasy o dużej koncentracji składników pokarmowych. Dlatego do realizacji
swojego potencjału plonotwórczego, tj. do uzyskania maksymalnego plonu ziarna
w danych warunkach siedliskowych, potrzebuje pokrycia wysokiego zapotrzebowania na wszystkie niezbędne składniki pokarmowe (tabela). Tym nie mniej
racjonalne nawożenie kukurydzy polega przede wszystkim na kontroli działania
azotu, tj. głównego składnika plonotwórczego. Kontrola ta z jednej strony sprowadza się do ustalenia optymalnej dawki nawozowej azotu, a z drugiej do poprawy efektywności jego stosowania. Poprawa efektywności zastosowanego azotu
polega głównie na regulacji odczynu gleby i jej zasobności w przyswajalny fosfor
i potas, a także na odpowiednim stosowaniu składników drugoplanowych (Mg, S)
i mikroelementów (w pierwszej kolejności Zn i B).
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Regulacja odczynu gleby
Odczyn gleby w stanowisku pod kukurydzę powinien mieścić się w zakresie pH
6,0-7,0 (w myśl zasady im gleba cięższa tym wskazane jest wyższe pH). W praktyce trzeba mieć na uwadze, że gdy zachodzi taka potrzeba to regulacja odczynu
gleby ze względu na swoją wagę ma pierwszeństwo zarówno przed nawożeniem
nawozami naturalnymi (gnojowica, obornik czy pomiot ptasi), jak i mineralnymi.
Wynika to z tego, że odczyn decyduje o właściwościach fizycznych, chemicznych
i biologicznych gleby czyli ma wpływ na warunki życia roślin w glebie. Należy
podkreślić, że w środowisku kwaśnym nawet bardzo wysokie nawożenie mineralne nie zabezpieczy potrzeb pokarmowych kukurydzy, gdyż rośliny nie będą
w stanie efektywnie pobierać zastosowanych składników.
Nawożenie fosforem, potasem i magnezem
Racjonalne nawożenie kukurydzy fosforem, potasem i magnezem powinno być
ukierunkowane na utrzymanie odpowiedniej zasobności gleby w przyswajalne
formy tych składników. Wskazane jest, aby gleba przed siewem kukurydzy miała
co najmniej średnią zasobność w fosfor, potas i magnez - najlepiej na pograniczu
zasobności średniej i wysokiej. Przy czym jeśli kukurydzę uprawiamy na glebie
lekkiej to zasobność w przyswajalny potas powinna mieścić się w klasie wysokiej.
Przy takim poziomie zasobności dawka nawozowa składników powinna kształtować się na poziomie 50-75% potrzeb pokarmowych. Tym nie mniej w praktyce
nawożenie tymi składnikami należy zawsze rozpatrywać w zmianowaniu, gdyż
jego podstawą jest między innymi właściwy sposób zagospodarowania resztek
roślinnych, tj. słomy. W związku z tym, że z plonem ziarna wynosimy większość
pobranego przez rośliny fosforu oraz przynajmniej połowę magnezu, a tylko
niewielką część potasu to, gdy słoma pozostanie na polu potrzeby nawozowe
w zmianowaniu względem tego składnika można znacząco ograniczyć.

Prof. UPP dr hab.
Witold Szczepaniak

Nawożenie azotem
Przystępując do nawożenia azotem należy mieć na uwadze, że dawka nawozu
mineralnego zależy od zapotrzebowania rośliny na azot oraz jego pokrycia przez
azot glebowy pochodzący z mineralizacji rodzimej materii organicznej (próchnicy), jak i zastosowanych nawozów naturalnych i organicznych. Zatem dawkę azotu
w uprawie kukurydzy można wyliczyć posługując się następującym wzorem:
DN = (P - Pj) - Nmin (0-90 cm)
DN - dawka nawozowa azotu, kg N/ha,
P - zakładany plon ziarna, t/ha,
Pj - pobranie jednostkowe azotu, kg N/1t ziarna + odpowiednia masa słomy,
Nmin - zawartość azotu mineralnego w glebie w warstwie do 90 cm.
Uprawiając kukurydzę w stanowiskach żyznych szacując potrzeby pokarmowe
należy przyjąć pobranie jednostkowe na poziomie 23-24 kg N/1t ziarna + odpowiednia masa słomy. A także przemnożyć zawartość azotu mineralnego w glebie oznaczoną przed siewem kukurydzy razy współczynnik 1,5, gdyż największe
tempo uwalniania tego składnika zwykle występuje od czerwca do sierpnia (pod
warunkiem, że jest ciepło i umiarkowanie wilgotno), tj. w miesiącach największego
zapotrzebowania kukurydzy na składniki pokarmowe, w tym azot.
Nawożenie siarką i mikroelementami
Dawka siarki powinna kształtować się na poziomie 1/5-1/8 dawki azotu.
Przykładowo, gdy nawożenie azotem wynosi 160 kg N/ha to należy zastosować
20-32 kg S/ha (co odpowiada 50-80 kg SO3/ha). Natomiast z mikroelementów
kukurydza wymaga profilaktycznego nawożenia cynkiem (najważniejszy mikroelement), następnie borem a na glebach o wysokim pH również manganem.
Pobranie składników pokarmowych przez kukurydzę

źródło: Grzebisz 2012 - modyfikacja
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Technologie ochrony kukurydzy
Czysto od siewu do zbioru
Pakiet 1 Czysty Łan - NIKOSULFURON 040 OD + DICAMBA 700 SG
Pakiet 2 Dobry Wybór - NIKOSULFURON 040 OD + MEZOTRION 100 SC
Pakiet 3 Pełna Kontrola - NIKOSULFURON 040 OD + MEZOTRION 100 SC + DICAMBA 700 SG

PAKIET 3

PAKIET 2

Technologie ochrony kukurydzy

PAKIET 1
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Technologia dokarmiania kukurydzy

BBCH
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WOLFRAM 100 S.C. | VERMEIL®
Ochrona herbicydowa kukurydzy
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Ochrona herbicydowa
kukurydzy
Wolfram 100 S.C.

Vermeil®

Substancja aktywna:
Mezotrion - związek z grupy trójketonów – 100g/l (9,3%)

Substancja aktywna:
Dikamba 700g/kg (70%)

Herbicyd pobierany głównie poprzez liście i korzenie chwastów. Hamuje ich wzrost i rozwój. Powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, w następstwie czego następuje zniszczenie
chlorofilu. Typowym charakterystycznym objawem dla takiego mechanizmu działania widocznym na roślinach zwalczanych jest całkowite ich
bielenie. Pierwsze objawy działania środka widoczne są po 5-7 dniach od
wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach.

Vermeil® 700 SG wnika do chwastów poprzez liście i korzenie powodując zahamowanie ich wzrostu, karłowacenie, a następnie zasychanie.
Najskuteczniej działa na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach
rozwojowych.

Stosowanie środka:

Vermeil® 700 SG stosuje się gdy rośliny kukurydzy znajdują się w fazie
3-6 liści i mają nie więcej niż 10-15 cm wysokości. Pogoda ciepła i sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka.
Stosowanie środka:

• Zabieg jednorazowy

• Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha.

• Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

• Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,4-0,5 kg/ha.

• Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,75-1,5 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować od fazy 2 liści do fazy 8 liści (BBCH 12 - 18)

Możliwy system dawek dzielonych.
Szczegóły w etykiecie produktu.

Termin stosowania:
Środek stosować po wschodach kukurydzy, gdy rośliny znajdują się
w fazie 3-6 liści i mają nie więcej niż 10-15 cm wysokości (BBCH 13-16).

KINKEL 750 SG

Kinkel 750 SG
Substancja aktywna:
Dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 600g/kg (60,0%)
Nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 150g/kg (15,0%)
Środek zawiera dwie substancje aktywne o uzupełniającym się mechanizmie działania.
Dikamba zaliczana jest do herbicydów z grupy regulatorów wzrostu (zwaną również sztucznymi auksynami) zawierającą
substancje czynne będące inhibitorami wzrostu i rozwoju. Dikamba jest pobierana przez liście i korzenie roślin.
Nikosulfuron jest substancją czynną zaliczaną do inhibitorów działania syntetazy acetylomleczanowej (ALS)
co prowadzi do blokowania syntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym białek co w konsekwencji prowadzi
do zahamowania wzrostu oraz rozwoju chwastów. Wnika do rośliny przez liście i szybko przemieszczany w roślinie,
wstrzymując wzrost i rozwój chwastów.

Stosowanie środka:
• Maksymalna/zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,25 kg/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować po wschodach kukurydzy, gdy rośliny znajdują się w fazie
ok. 2-8 liści i mają nie więcej niż 10-40 cm wysokości (BBCH 12-18).
Uwaga: Środek Kinkel 750 SG należy stosować wyłącznie
z dodatkiem adiuwanta.

Ochrona herbicydowa kukurydzy

Środek najskuteczniej działa na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych. Pogoda ciepła i sprzyjająca
rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka.
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MIEDŹ EDTA | CYNK | MANGAN

Perfekcja tkwi
w szczegółach
POWERleaf MIEDŻ EDTA

POWERleaf CYNK

Jednoskładnikowy nawóz przeznaczony do profilaktycznego i interwencyjnego uzupełniania niedoborów
miedzi.
Dla roślin najbardziej wrażliwych na
niedobory miedzi takich jak: zboża,
rzepak i buraki cukrowe.

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.

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.

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 (substancje zwilżające)
Reaktywują wyschnięty preparat na
powierzchni liści. Poprzez to, czas
wchłaniania jest dłuższy i przyswajanie jest lepsze.
Środki zwiększające przyczepność
Powodują optymalne przyleganie roztworu i zapobiegają zmyciu środka
z powierzchni podczas deszczu lub

zraszania roślin. Straty nawozu są
wtedy ograniczone do minimum.
Surfaktanty
(środki powierzchniowo czynne)
Gwarantują równomierny rozkład cieczy roboczej. Dzięki lepszemu pokryciu liści następuje lepsze pobieranie
i wyższa skuteczność, jak również
większe bezpieczeństwo stosowania.
Chelatowanie za pomocą EDTA
Wpływa pozytywnie na przyswajalność substancji odżywczych. Optymalizuje odczyn cieczy roboczej. Chroni mikroskładniki przed reakcjami
z twardą wodą.

POWERleaf

POWERleaf MANGAN

Wymienione produkty POWERleaf zawierają w swoim składzie NOWOŚĆ
- naturalnie występujący u roślin steryd wzrostu Epibrasinolid (EPIN).
Należy on 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
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AZOTOWY

Nawóz azotowo-magnezowy
z mikroelementami

Skład:
Azot (N) 345,0 g/l
Tlenek magnezu (MgO) 41,0 g/l
Molibden (Mo) 0,01 g/l

POWERleaf

Nawóz azotowo - magnezowy z dodatkiem mikroelementów. Gwarantuje prawidłowe odżywienie składnikami pokarmowymi i poprawia wykorzystanie składników dostarczanych doglebowo oraz dolistnie.
Molibden odpowiada za redukcję związków azotu, pozwalając skutecznie wykorzystać azot azotanowy dostarczany zarówno w formie nawożenia dolistnego, jak
i przede wszystkim nawożenia doglebowego (saletry, saletrzaki).
Nikiel jest atomem centralnym ureazy. Jego dostarczanie w formie dolistnej
pozwala roślinom efektywniej wykorzystywać azot.
Tytan jest składnikiem biostymulującym. Jego działanie opiera się na wielokierunkowym wpływie na fizjologię rośliny, którego efektem jest zwiększenie
odporności roślin na występujące w warunkach polowych stresy, zarówno biotyczne jak i abiotyczne.
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Korzyści:
Wyższe plony o lepszej jakości (wyższa zawartość białka)
Bezpieczeństwo stosowania
Poprawa wykorzystania składników pokarmowych

Tytan (Ti) 0,20 g/l
Nikiel (Ni) 0,35 g/l

Zalecenia uprawowe:
Uprawa

Termin stosowania
jesień - doraźne uzupełnienie niedoborów azotu

Dawka [l/ha]
3-6

Zboża
wiosna - 2-4 opryski co 7-14 dni (od ruszenia wegetacji)
jesień - doraźne uzupełnienie niedoborów azotu; ruszenie wegetacji

3-10
3-6

Rzepak
Kukurydza
Burak cukrowy
i pastewny

wydłużanie pędu; faza zielonego pąka

4-10

faza 3-4 liści; faza 8-10 liści

3-10

faza 8-10 liści

2-6

faza 8-10 liści; przed zwarciem rzędów

3-10

Ziemniak

2-3 opryski przed kwitnieniem

3-10

Pozostałe uprawy

1-1,5 litra nawozu na 100 I cieczy, co 10-14 dni

MaxROOT

Nawóz z wysoką zawartością
azotu i cynku
Korzyści:
Silna stymulacja rozwoju systemu korzeniowego także w przypadku
nieterminowych siewów
Działanie biostymulujące powodujące zwiększoną odporność na stresy
i przyśpieszenie regeneracji. Zawiera substancje, które pobudzają rozwój systemu korzeniowego. Powoduje to lepszy start roślin
Zwiększenie plonu, ograniczenie jego strat poprzez zwiększenie
tolerancji rośliny na niekorzystne warunki
Zwiększona mrozoodporność roślin
Wzmocnienie wigoru roślin

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.

Skład:

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

Makroelementy
Azot (N) 74 g/l
Azot amonowy (N-NH4) 74 g/l

Oddziałowywanie:
• Silnie aktywowana fotosynteza – wynikająca ze wzrostu zawartości
chlorofilu

składników oraz wody

• Silnie aktywowana produkcja auksyn – powodująca intensywne rozwój korzenia
• Podniesiona tolerancja na stres – w konsekwencji zwiększonej zawartości
karotenu

Zalecenia uprawowe:
Uprawa
Pszenica, jęczmień

Termin stosowania

Dawka [l/ha]

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

POWERleaf

• Wzmocnione struktury błon komórkowych – w wyniku retencji pobranych

Mikroelementy
Cynk (Zn) 101 g/l
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AMINO

Nawóz dolistny wzbogacony
o aminokwasy
Wpływa na wzrost wydajności wielu środków ochrony roślin,
dzięki swoim właściwościom, ogranicza konieczność ich stosowania

Reguluje pH cieczy roboczej
Poprawia jakość i ilość plonów, zaopatruje rośliny w składniki
niezbędne do ich prawidłowego rozwoju
Skład:
Specjalistyczny nawóz 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.

POWERleaf

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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Korzyści:
Poprawia odporność roślin na stresy fizjologiczne, choroby, szkodniki
oraz inne patogeny
Zastosowany po działaniu niekorzystnych czynników na rośliny,
minimalizuje ich negatywne skutki przyspieszając procesy regeneracyjne

Makroelementy
Fosfor (P2O5) 21,98 g/l
Potas (K2O) 21,98 g/l

Mikroelementy
Bor (B) 0,22 g/l
Miedź (Cu) 0,55 g/l
Żelazo (Fe) 2,33 g/l

Mangan (Mn) 0,55 g/l
Molibden (Mo) 0,02 g/l
Cynk (Zn) 0,55 g/l

Zalecenia uprawowe:
Uprawa

Termin stosowania

Liczba
zabiegów

Dawka
[l/ha]

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

• Gęstość: 1,11 kg/I • pH: 4,0-5,5

KUKURYDZA+

Nawóz z zawartością kluczowych
składników pokarmowych

Skład:
Makroelementy
Azot całkowity (N) 66 g/l
Azot amonowy(NH4) 66 g/l
Pięciotlenek fosforu (P2O5) 264 g/l

Nawóz z zawartością kluczowych dla roślin składników pokarmowych: fosforu,
potasu i azotu oraz mikroelementów. Nadaje się do zapobiegawczego stosowania,
ale także interwencyjnie, w momencie objawienia się deficytu. Dodatkowo wzbogacony jest w wysokiej jakości adiuwanty, które poprawiają właściwości cieszy
roboczej. Produkt zawiera EPIBRASINOLID.
POWERleaf KUKURYDZA+ przeznaczony jest do stosowania w uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych. Zapewnia roślinom prawidłowy rozwój,
stymuluje wzrost ich odporności na warunki stresowe i chroni przed ich negatywnymi skutkami.

Korzyści:

Zalecenia uprawowe:
Uprawa

Termin stosowania

Uzupełnia i zapobiega powstawaniu deficytów mikro i makroelementów.
Poprawia odporność roślin (EPIN)

Dawka
[l/ha]

Drzewa owocowe

od fazy zielonego pąka (BBCH 53) do początku kwitnienia
oraz w kresie wzrostu zawiązków i owoców (BBCH 59-79)

3

5

Kukurydza

od fazy 3-4 liści (BBCH 15-19)

2

2-3

Rzepak

wiosną- zaraz po rozpoczęciu wzrostu po spoczynku zimowym (BBCH 25)

1

3

Truskawki

w okresie kwitnienia i wzrostu zawiązków owocowych
(BBCH 60-73)

3

3

Warzywa

w okresie intensywnego wzrostu

2-3

3

• Gęstość: 1,32 kg/I • pH: 5,0-7,0

Zapewnia prawidłowy rozwój roślin nawet podczas wczesnowiosennych
chłodów.

Liczba
zabiegów

POWERleaf

Bardzo wysoka zawartość fosforu oraz cynku.

Mikroelementy
Bor (B) 0,13 g/l
Miedź (Cu) 0,13 g/l
Żelazo EDTA (Fe) 0,26 g/l
Mangan EDTA (Mn) 0,13 g/l
Molibden EDTA (Mo) 0,13 g/l
Cynk EDTA (Zn) 66 g/l
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ACTIVE

Pakiet ACTIVE
Kompleksowe rozwiązania w uprawie kukurydzy | Najlepsze i sprawdzone odmiany | Zbilansowany pakiet ochrony roślin

W skład pakietu wchodzą:
Doskonale plonujące odmiany
DKC 3441, DKC 3380, Classico, Keltico,
Kissmi CS, Cranberri CS, ES BlackJack

Pakiety

Ochrona Herbicydowa od 2 do 8 liścia
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Nawozy dolistne
PowerLeaf CYNK 5

Adiuwanty
Styk 1l

Doskonale plonujące odmiany + Ochrona herbicydowa + Nawozy dolistne + Adiuwant = Twój SUPER! plon

IRON

Pakiet IRON
Więcej niż kompleksowe rozwiązania w uprawie kukurydzy | Najnowsze produkty | Innowacyjne rozwiązania dla Twoich upraw

W skład pakietu wchodzą:
Doskonale plonujące odmiany
DKC 3441, DKC 3380, Classico, Keltico,
Kissmi CS, Cranberri CS, ES BlackJack

Ochrona Herbicydowa od 2 do 8 liścia

Nawozy dolistne
ZM GROW + POWERLeaf Amino 5l

Adiuwanty
STYK 1l, PH Suport 1l

Pakiety

Doskonale plonujące odmiany + Ochrona herbicydowa + Nawozy dolistne + Adiuwant = Twój EXTRA! plon
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MEGA Stabil N+ | MEGA CAN 27

MEGA Stabil N+

Nawożenie kukurydzy

MEGA Stabil N+ - mocznik w nowej odsłonie. Poprzez stabilizację inhibitorem
ureazy ten najpopularniejszy nawóz azotowy staje się jeszcze bardziej wydajny poprzez ograniczenie strat azotu w formie gazowej, a przez to przyjazny
dla środowiska naturalnego. Dodatkowo posiada bardzo szerokie okno aplikacji, praktycznie niezależne od warunków pogodowych. Składniki pokarmowe
są sukcesywnie uwalniane, dzięki czemu rośliny pobierają je na bieżąco.
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MEGA CAN 27
MEGA CAN 27 - saletrzak jest jednym z bardziej popularnych nawozów azotowych. Posiada 13,5% azotu w formie amonowej oraz 13,5% w formie azotanowej, a także dodatek magnezu i wapnia pochodzących z mączki dolomitowej.
Taka kompozycja składników, jest bardzo łatwo dostępna i tym samym przyswajalna dla roślin. Niewątpliwą zaleta MEGA CAN-u jest granulacja 2-5 mm,
która zapewnia daleki i równomierny wysiew nawet do 36 m.

Skład:

Skład:

Azot (N) całkowity w formie amonowej 46,0%
Zawartość biuretu najwyżej 1,2%

Azot (N) całkowity 27,0%
w formie amonowej 13,5% | w formie azotanowej 13,5%
Tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie 5,0%
Tlenek magnezu całkowity 3,0%

Dawkowanie:

Dawkowanie:

Nawożona roślina

Dawka
[kg/ha]

Nawożona roślina

Dawka
[kg/ha]

Nawożona roślina

Dawka
[kg/ha]

Nawożona roślina

Dawka
[kg/ha]

Zboża ozime

300-450

Burak cukrowy

250-450

Zboża ozime

350-600

Burak cukrowy

450-750

Rzepak ozimy

250-450

Ziemniak

200-400

Rzepak ozimy

450-650

Ziemniak

450-750

Zboża jare

200-300

Łąki

200-300

Zboża jare

300-500

Łąki

400-600

Kukurydza na ziarno

300-450

Pastwiska

200-300

Kukurydza na ziarno

450-650

Pastwiska

400-600

Kukurydza na kiszonkę

300-450

Kukurydza na kiszonkę

450-650

MEGA 8 | MEGA DAP

MEGA 8

MEGA DAP
MEGA DAP - nawóz azotowo-fosforowy NP 18-46. Wysoka zawartość fosforu, o dużej przyswajalności. Bardzo dobrze sprawdzi w uprawach o wysokim
zapotrzebowaniu na ten składnik pokarmowy. 18% azotu w formie amonowej
świetnie sprawdzi się jako dawka startowa, na rozpoczęcie wegetacji. MEGA
DAP jest także niezastąpionym produktem przy nawożeniu precyzyjnym.

Skład:

Skład:

Azot (N) całkowity w formie amonowej 8,0%/7,0%
Fosfor (P2O5 ) Pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze
cytrynianu amonu i wodzie 20,0%/19,0%
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 30,0/29,0%
Siarka (S) 2,0 - 3,0%

Azot (N) całkowity w formie amonowej 18,0%
Fosfor (P2O5) Pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze
cytrynianu amonu i wodzie 46,0%

Dawkowanie:

Dawkowanie:

Nawożona roślina

Dawka
[kg/ha]

Nawożona roślina

Dawka
[kg/ha]

Nawożona roślina

Zboża ozime

200-350

Burak cukrowy

250-420

Zboża ozime

Rzepak ozimy

150-250

Ziemniak

400-450

Rzepak ozimy

Zboża jare

150-300

Łąki

100-350

Zboża jare

Kukurydza na ziarno

250-450

Pastwiska

150-350

Kukurydza na kiszonkę

250-450

Dawka
[kg/ha]
50-150
100-280

Nawożona roślina
Burak cukrowy

Dawka
[kg/ha]
120-180

Ziemniak

80-200

50-150

Łąki

80-200

Kukurydza na ziarno

80-220

Pastwiska

80-200

Kukurydza na kiszonkę

80-200

Nawożenie kukurydzy

MEGA 8 - nawóz wieloskładnikowy NPK 8-20-30 (S) (lub 8-19-29). Niezastąpione źródło łatwodostępnego fosforu i potasu, o wysokiej rozpuszczalności
w wodzie. Stosunek fosforu do potasu 2:3 jest idealnym rozwiązaniem pod
potrzeby nawozowe większości polskich gospodarstw. Wyrównana i duża granula pozwoli na bezproblemową aplikację, nawet przy dużej szerokości ścieżek technologicznych.
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MEGA KALI | MEGA SIARCZAN MAGNEZU
Nawożenie kukurydzy
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MEGA KALI

MEGA SIARCZAN
MAGNEZU

MEGA Kali - sól potasowa 60%, podstawowy nawóz do zasilenia upraw potasem. Całość składników pokarmowych rozpuszczalna w wodzie i dostępna dla
roślin. Podstawa do zbudowania właściwej gospodarki wodnej przez uprawy.

MEGA Siarczan Magnezu - wielokrotnie bardzo niedocenione składniki
pokarmowe, których niedobory potrafią w znaczący sposób obniżyć potencjał
plonotwórczy. 25% MgO oraz 50% SO3 w całości rozpuszczalne w wodzie
i szybko dostępne dla roślin.

Skład:

Skład:

Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 60,0%

Tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie: 25,0 % m/m.
Trójtlenek siarki (SO3) rozpuszczalny w wodzie: 50,0% m/m

Dawkowanie:

Dawkowanie:

Nawożona roślina

Dawka
[kg/ha]

Nawożona roślina

Dawka
[kg/ha]

Nawożona roślina

Dawka
[kg/ha]

Nawożona roślina

Dawka
[kg/ha]

Zboża ozime

100-250

Burak cukrowy

200-300

Zboża ozime

100-150

Burak cukrowy

150-200

Rzepak ozimy

150-350

Ziemniak

200-300

Rzepak ozimy

150-200

Ziemniak

150-200

Łąki

150-300

Zboża jare

100

Łąki

100-200

Pastwiska

150-300

Kukurydza na ziarno

200

Pastwiska

100-200

Kukurydza na kiszonkę

200

Zboża jare

75-200

Kukurydza na ziarno

150-350

Kukurydza na kiszonkę

150-300

MEGA GRANCALC

MEGA GRANCALC
MEGA GRANCALC - granulowany węglan wapnia o minimalnej zawartości CaO
min 50%. Uregulowane pH to podstawa udanego plonu i dostępności składników pokarmowych. Drobno zmielona mączka wapienna, z która jest głównym
składnikiem MEGA Grancalc zapewni bardzo wysoką reaktywność i przyswajalność wapnia dla roślin. Nawóz można stosować przedsiewnie i pogłównie,
a także interwencyjnie, w celu szybkiego podniesienia pH. Należy pamiętać,
że wapń odpowiada nie tylko za odczyn gleby, ale jest także ważnym składnikiem pokarmowym i plonotwórczym.

Skład:

Dawkowanie:
Nawożona roślina

Dawka
[kg/ha]

Nawożona roślina

Dawka
[kg/ha]

Zboża ozime

200-400

Burak cukrowy

300-500

Rzepak ozimy

300-500

Ziemniak

200-400

Zboża jare

200-400

Łąki

400-600

Kukurydza na ziarno

300-500

Pastwiska

400-600

Kukurydza na kiszonkę

300-500

Nawożenie kukurydzy

Tlenek wapnia (CaO) całkowity min 50% (m/m)
Węglan wapnia (CaCO3) całkowity min 90% (m/m)
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POLISH TOUR

POLISH TOUR | MEGA POLISH TOUR

W Polish Agro cenimy sobie długofalowe relacje.
Zależy nam na tym, aby kontakt z rolnikiem nie kończyły się na
poradzie agrotechnicznej, dlatego każdego roku zabieramy grupę klientów na wycieczki zagraniczne, gdzie wspólnie przeżywamy przygody i zacieśniamy więzi!
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MEGA POLISH TOUR
Najlepszych klientów zapraszamy do specjalnego, ekskluzywnego programu MEGA Polish Tour - 5 lat 5 stron świata!
Najlepsze dedykowane promocje, specjalne oferty, informacje
produktowe w pierwszej kolejności i 5 najodleglejszych zakątków świata - to wszystko czeka na Was!

Skup i logistyka
Stawiamy na JAKOŚĆ, ZAUFANIE
i ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ.
Jesteśmy częścią dużej grupy kapitałowej Danish Agro i jako firma
globalna chcemy tworzyć wartość dla dzisiejszych i przyszłych pokoleń rolników. Obracając wszystkimi płodami rolnymi, budujemy efektywne łańcuchy dostaw, które opierają się na wysokiej jakości obsłudze logistycznej oraz gwarantowanym bezpieczeństwie finansowym.
Skupujemy głównie zboża, rzepak oraz kukurydzę. Dla nas liczy się
długofalowa współpraca oparta na wzajemnym zaufaniu. Każdego dnia oferując warunki współpracy szanujemy zawierane umowy
i realizujemy je w 100%. Posiadamy własne oraz wynajęte magazyny
– w tym elewator zbożowy o zdolności przechowywania 50000 ton
towaru w Jezierzycach k. Słupska. Eksportując własne statki stajemy
się tzw. Pierwszą ręką dla rolnika.

Polish Agro to:
Zespół ludzi
z wieloletnim
doświadczeniem
w branży

Obsługa
logistyczna na
najwyższym
poziomie

Niezawodność
i stabilność
finansowa

Skup i logistyka

Najszybciej
rozwijająca się
firma z branży
rolniczej w Polsce
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3

Skontaktuj się z nami!

5
6

1
4

9
11

7
8

2

10

Region 1

502 386 862

Region 7

502 055 565

Region 2

504 661 816

Region 8

517 335 680

Region 3

502 055 838

Region 9

694 427 358

Region 4

789 041 449

Region 10

502 055 979

Region 5

789 272 345

Region 11

501 485 394

Region 6

507 871 961

Notatki

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

polishagro.pl

