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SPIS TREŚCI

Drodzy Klienci,
Przed Państwem Katalog „Rzepak”, a w nim oferta odmian rzepaku opartych na najnowszej genetyce oraz preparatów do jego ochrony 

czołowych producentów. Mamy nadzieję, że w oparciu o nasze propozycje dobierzecie Państwo odmianę odpowiednią do warunków gle-
bowo – klimatycznych panujących na Podlasiu.

Podstawą dobrze prowadzonej uprawy jest prawidłowa agrotechnika, dzięki której stwarzamy roślinie optymalne warunki rozwoju, dlate-
go w naszym katalogu polecamy także preparaty do skutecznej ochrony rzepaku przed chwastami, chorobami i szkodnikami. 

Mamy nadzieję, że przedstawione przez nas rozwiązania spełnią Państwa oczekiwania i zapewnią wysokie plony. Dziękujemy za do-
tychczasową współpracę i zaufanie, jednocześnie zachęcamy do szukania najlepszych rozwiązań na Państwa polach. Pomogą Wam w tym 

nasi Doradcy Handlowi.
Zapraszamy do współpracy
Ewa Dziubanowska, 
Kierownik Działu Sprzedaży
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DANE ROLNICZO-UŻYTKOWE:
• Typ odmiany: mieszańcowa
• Rejestracja: UE 2013
• Odporność na pękanie łuszczyn: wybitna
• Odporność na osypywanie nasion: bardzo dobra
• Termin kwitnienia: średnio wczesny
• Termin dojrzewania: średnio wczesny
• Mrozoodporność: bardzo dobra
• Kompleks glebowy: słaby-średni-mocny
• Termin siewu i obsada:

•  wczesny: 35-40 roślin/m2

•  optymalny: 40-45 roślin/m2

•  późny: 45-50 roślin/m2

Odmiana mieszańcowa o wysokim potencjale plonowania, bardzo dobrej zi-
motrwałości i podwyższonej odporności na pękanie łuszczyn i osypywanie się 
nasion. Archibald charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na suchą 
zgniliznę kapustnych – obecność geny Rlm7. Odmiana o średnim wigorze je-
siennym bez tendencji do nadmiernego wydłużania szyjki korzeniowej przed 
zimą. Sprawdzona i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

ARCHIBALD F1
ODM

IANY RZEPAKU
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DK EXCELLIUM F1 

DANE ROLNICZO-UŻYTKOWE:
• Stanowiska glebowe: wszystkie
• Termin siewu: optymalny lub opóźniony
• Norma wysiewu: 45 nasion/m2 by uzyskać obsadę docelową 40 roślin/

m2

• Rekomendowane jest stosowanie fungicydu o funkcji regulatora wzro-
stu

• Nawożenie wiosenne azotem: do 180 kg N/ha w dwóch dawkach, 
pierwsza dawka w wysokości 100 kg N/ha, druga dawka nie później niż 
2 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia

Doświadczenia PDO COBORU 2014 – 110% wzorca (DK Excellium – 6,00 t/ha, 
wzorzec – 5,46 t/ha)
Odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania. Polecana na uprawy we 
wszystkich regionach Polski. Umożliwia uzyskanie ponadstandardowych plo-
nów. Dobrze sprawdza się w intensywnej technologii uprawy: wysoki poziom 
nawożenia azotem oraz wykonanie zabiegu z zastosowaniem fungicydów o 
funkcji regulatora wzrostu w fazie 4-6 liścia (BBCH 14-16). Na bardzo dobrych 
glebach wiosną w fazie wydłużania łodygi (BBCH 32-35) zabieg skracania trze-
ba powtórzyć.

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY
• Bardzo wysoki plon
• Bardzo wysoka zawartość tłuszczu w nasionach
• Bardzo wysoki przyrost plonu przy wyższym poziomie nawożenia azo-

towego
• Bardzo dobry wigor i rozwój roślin przed zimą
• Wysoka zimotrwałość przy zachowaniu zalecanej obsady roślin
• Tolerancja na choroby (bardzo dobra tolerancja na suchą zgniliznę ka-

pustnych – gen RLM-7)
• Podwyższona odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion
• Na podstawie wyników badań rozpoznawczych odmiana wpisuje się na 

listę odmian rekomendowanych przez COBORU
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JUMPER F1

W celu zwiększenia plonów odmiana potrzebuje intensywnej ochrony fungi-
cydowej. Plon na poletkach doświadczalnych w Modzurowie w latach 2011-
2012, na których nie przeprowadzono zabiegu fungicydowego wyniósł 1 t/ha 
mniej w porównaniu z poletkami, na których zabieg grzybowy został wykonany. 
Tendencję tę potwierdziły doświadczenia w Kopienicy w latach 2012 – 2013, 
na glebach średnich. Plon Jumpera wyniósł 6,7 t/ha przy pełnej ochronie fun-
gicydowej i 6,39 t/ha przy braku ochrony fungicydowej. Średnia plonów z 10 
odmian (9 mieszańcowych i 1 liniowej) wyniosła odpowiednio 6 t/ha i 5,9 t/ha.

DANE ROLNICZO-UŻYTKOWE:
•  Wysoka zimotrwałość – wg COBORU w 2011 roku procent martwych 

roślin po zimie wyniósł 7% przy wzorcu 15%, natomiast w 2012 roku 
31% przy wzorcu 41%

•  Obsada: 50 nasion/m2 (opóźnione siewy 55 nasion/m2)
•  Wysokie plony nasion i tłuszczu:

•  7,1 t/ha, MTZ: 6g (z pełna ochroną fungicydową) oraz 6 t/ha, 5,98 
g (bez ochrony fungicydowej), czyli najwyższy plon w doświad-
czeniach własnych w uprawie intensywnej (doświadczenia Bayer  
w latach 2012-2013 w Modzurowie, na glebach komleksu dobrego),

•  6,76 t/ha, MTZ: 5,99g (z pełna ochroną fungicydową) oraz 6,39 t/ha, 
5,65g (bez ochrony fungicydowej) czyli najwyższy plon w doświad-
czeniach własnych (doświadczenia Bayer w latach 2012-2013  
w Kopienicy, na glebach kompleksu średniego)

•  4,4 t/ha przy wzorcu 4,21 t/ha (wg badań COBORU, średnia  
z lat 2011-2013).

Odmiana mieszańcowa o wysokim potencjale plonotwórczym. Najlepiej plo-
nuje na średnich i dobrych stanowiskach. Dobrze dostosowuje się do różnych 
warunków klimatycznych. Rośliny średniopóźne o średniej wysokości. Dobra 
odporność na wyleganie i dobra zdrowotność roślin. Doskonale sprawdza się w 
warunkach opóźnionego siewu.
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ORIOLUS F1
DANE ROLNICZO-UŻYTKOWE:
• Wyższe plonowanie od odmian liniowych
• Większy wigor w rozwoju, większa tolerancja opóźnionych siewów
• Lepiej rozwinięty system korzeniowy – lepsze zaopatrzenie w wodę
• Wyższa tolerancja na warunki stresowe (np. przymrozki, czy okresowe 

susze)
• Wyższa odporność na choroby

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:
• Odporność na wyleganie - bardzo dobra 
• Zimotrwałość - bardzo dobra
• Sucha zgnilizna kapustnych - bardzo dobra
• Zgnilizna twardzikowa - bardzo dobra
• Czerń krzyżowych - bardzo dobra
• Choroby podstawy łodygi - bardzo dobra
• Termin kwitnienia - średnio wczesny
• Termin dojrzewania - średnio wczesny
• Wysokość roślin - niska
• Termin siewu - optymalny/opóźniony
• Wymagania glebowe - b. dobre/średnie/słabsze

Odmiana niska i bardzo odporna na wyleganie – łatwiejszy omłot i możliwe 
mniejsze koszty zbioru.
Bardzo dobry potencjał plonu – średnia z dwóch lat badań rejestrowych 2011- 
2012 – 110% wzorca.
Dobrze radzi sobie w warunkach obniżonej podaży wody. Wysoka odporność na 
choroby, w tym sucha zgnilizna kapustnych i czerń krzyżowych
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ELEVATION
DANE ROLNICZO-UŻYTKOWE:
•  Plon nasion 111% wzorca w badaniach urzędowych 
• Wybitnie wysoka liczba nasion w łuszczynie
•  Dobry wigor i rozwój jesienny 
•  Bardzo wysoka odporność na wyleganie
• Korzystny profil zdrowotnościowy

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:
• Bardzo dobra zimotrwałość, silne i grube szyjki korzeniowe
• Spokojny start wiosenny
• Niska do średniej wysokość roślin, bardzo wysoka odporność 
 na wyleganie
• Późniejsze kwitnienie – pozwala bezpiecznie omijać majowe  
 przymrozki
• Bardzo wysoka zawartość oleju (45,5%) = premia za olej
• Zimotrwałość – bardzo dobra
• Odporność na suchą zgniliznę kapustnych – bardzo dobra
• Odporność na zgniliznę twardzikową – wysoka
• Wymagania glebowe: na średnie i bardzo dobre stanowiska
• Termin siewu: optymalny – późny

OW procesie hodowli odmiana selekcjonowana pod względem długości 
łuszczyn, były one nawet 20% dłuższe niż u konkurencji co pozwoliło osiągnąć 
imponujący wynik 111% w plonie nasion w roku 2016 
Rekomendowany wysiew w terminie optymalnym to 1 jednostka siewna  
zawierająca 2 mln. żywych nasion na 4ha (50szt/m2)

NOWOŚĆ!
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HERBICYDY

Zawartość substancji czynnych: chlomazon - 24 g/l (2,32%); petoksamid - 
400 g/l (38,65%).
OPIS DZIAŁANIA: Nero 424 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncen-
tratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym doglebowo, przeznaczonym 
do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych oraz jednoli-
ściennych w rzepaku ozimym. Środek pobierany jest poprzez korzenie i hipokotyl 
kiełkujących chwastów, najskuteczniej zwalcza chwasty do fazy pierwszych li-
ści. Substancja czynna petoksamid hamuje podział komórek i biosyntezę lipidów 
i zapobiega wschodom chwastów. Późniejsze wschody chwastów są opóźnione 
przez kilka tygodni dzięki obecności herbicydów w ziemi. Z kolei chlomazon ha-
muje w chwastach biosyntezę karotenoidów i biosyntezę chlorofilu. Dzięki dzia-
łaniu herbicydu wschody chwastów są opóźnione lub zatrzymane. Jeśli chwasty 
wschodzą to ich liście wykazują objawy chlorozy i są podatne na zniszczenie. 
DZIAŁANIE NA CHWASTY: Środek Nero 424 EC jest herbicydem doglebowym 
działającym na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania.
Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, wiechlina roczna, tasznik pospolity, 
przytulia czepna, jasnota biała, jasnota różowa, maruna bezwonna, rumianek 
pospolity, rumian polny, niezapominajka polna, gwiazdnica pospolita, tobołki 
polne, przetacznik perski.
STOSOWANIE ŚRODKA: RZEPAK OZIMY - Maksymalna dawka dla jednorazo-
wego zastosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowa-
nia: 2,5 – 3,0 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1. 
Termin stosowania środka: stosować bezpośrednio po siewie rzepaku (najpóź-
niej do 3 dni), na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Zalecana ilość wody: 
200-300 l/ha

NERO 424 EC CHLOMAZON 480 EC/
     REACTOR 480 EC
Zawartość substancji czynnej: Chlomazon – 480 g/l (47,3%)
Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych 
opryskiwaczy polowych. 
a) zastosowanie pojedynczo środka 
dawka 0,2 l/ha: Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przy-
tulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne. Chwasty średniowrażliwe: przetacznik 
polny. Chwasty odporne: chaber bławatek, fiołek polny, komosa biała, mak polny, 
maruna bezwonna, przetacznik perski, samosiewy zbóż, żółtlica drobnokwiatowa. 
dawka 0,25 l/ha: Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, 
przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne. Chwasty średniowrażliwe: ko-
mosa biała, przetacznik polny. Chwasty odporne: chaber bławatek, fiołek polny, 
mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, samosiewy zbóż, żółtlica drob-
nokwiatowa. 
b) Zastosowanie w mieszaninie  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota 
purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, tobołki polne, przetacznik perski, przy-
tulia czepna. Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek. Chwasty odporne: fiołek 
polny, samosiewy zbóż. 
STOSOWANIE ŚRODKA :Rzepak ozimy 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha: Zaleca-
na dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2-0,25 l/ha: Termin stoso-
wania: Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku (BBCH 00 – 08) 
(maksymalnie 5 dni po wysianiu), na starannie uprawioną (bez grud) glebę.  
Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość, dokładnie przykryć gle-
bą. Przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin  
do przezimowania. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha. 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 85 741 86 50 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego

Inwestuj w dobry plon !
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CHLOMAZON 480 EC/
     REACTOR 480 EC MACHO 500 SC 
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Zawartość substancji czynnych: metazachlor – 500 g/l (44,2%)
OPIS DZIAŁANIA: Macho 500 SC jest herbicydem w postaci koncentratu roz-
puszczalnego w wodzie stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym 
do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Macho 
500 SC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym 
przez korzenie i hypokotyl, hamującym kiełkowanie chwastów. Efektem dzia-
łania środka jest brak chwastów na polu, lub silnie ograniczony wzrost i rozwój 
siewek co prowadzi do stopniowego ich zamierania. Najlepszy efekt zwalczania 
chwastów uzyskuje się stosując środek przed wschodami chwastów oraz po 
wschodach do fazy pierwszej pary liści. 
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, 
maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna, rumian polny, tasznik 
pospolity,
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, niezapominajka polna, samosiewy zbóż
ZAKRES STOSOWANIA RZEPAK OZIMY: 
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować jesienią, od fazy pierwszego liścia do fazy 
trzeciego liścia (BBCH 11-14).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1; Zalecana ilość wody: 
200 - 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NOWOŚĆ!
Zawartość substancji czynnej: chizalofop-P-etylowy  – 50 g/l (5,3%)
OPIS DZIAŁANIA: Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, 
stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu w uprawie buraka cukrowego 
i pastewnego oraz do zwalczania miotły zbożowej i wyczyńca polnego w uprawie rzepaku ozimego. 
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

GRAMINIS 05 EC

Chwasty wrażliwe: w dawce 3 l/ha - perz właściwy . w dawce 1,2 l/ha - miotła zbożowa. w dawce 
1,0 l/ha - wyczyniec polny. RZEPAK OZIMY: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 
1,2 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 - 1,2 l/ha. Termin stosowania: Za-
bieg wykonać wiosną po ruszeniu wegetacji ale nie później niż do końca fazy, kiedy widoczne jest 
pierwsze międzywęźle (do BBCH 31).. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: 
średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
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FUNGICYDY

Stosować bezpośrednio po siewie, na dobrze uprawioną glebę:
Nero 424 EC: 2,5 – 3 l/ha
Chlomazon 480 EC / Reactor 480 EC: 0,15 l/ha 
+ Macho 500 SC: 1,5 - 1,7 l/ha
Chwasty jednoliścienne:
Graminis 05 EC: 1- 3 l/ha

PROPONOWANE ZALECENIA 
OCHRONY CHEMICZNEJ W RZEPAKUZawartość substancji aktywnej: tebukonazol – 250 g w 1 litrze środka.

OPIS DZIAŁANIA: Środek grzybobójczy w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej 
o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie 
rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.
STOSOWANIE ŚRODKA
RZEPAK OZIMY 
Stosowanie jesienią: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych 
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha 
Termin stosowania: Zabieg wykonać w fazie 4-8 liści rzepaku (BBCH 10-19). 
Stosowanie środka jesienią poprawia również zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie 
systemu korzeniowego i zahamowanie wzrostu łodygi. Liczba zabiegów: 1 
Stosowanie wiosną: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych 
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha 
Termin stosowania: Zabieg wykonać w początkowej fazie wzrostu pędu głównego (BBCH 
30-33). Stosowanie środka wiosną wpływa również na skrócenie łodygi i usztywnienie 
roślin, dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem. 
Liczba zabiegów: 1 
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha 
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste 
Maksymalna liczba zabiegów w uprawie rzepaku ozimego w sezonie wegetacyjnym:  
2 (1 – zabieg jesienią, 1 – zabieg wiosną). 
Uwagi: 1. Środek stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi 
substancje, należące do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działa-
nia. 2. Środek stosować w temperaturze powyżej 12oC.

KOSA 250 EW

Więcej informacji pod numerem telefonu: 85 741 86 50 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego

Inwestuj w dobry plon !
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INSEKTYCYDY

Zawartość substancji czynnej: chloropiryfos – 480 g/l (44,86%)
OPIS DZIAŁANIA: Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania 
emulsji wodnej o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przezna-
czony do zwalczania szkodników w roślinach  rolniczych i sadowniczych. Na 
roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowana przy użyciu 
opryskiwaczy polowych i sadowniczych.
ZASTOSOWANIE ŚRODKA
RZEPAK OZIMY.
Słodyszek rzepakowy: (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również cho-
wacza czterozębnego). Stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, 
zgodnie z sygnalizacją, od fazy widocznego 4 międzywęźla do końca fazy roz-
woju pąków kwiatowych. 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,65- 1,0 l/ha.
Chowacz brukwiaczek: stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, 
zgodnie z sygnalizacją, od fazy widocznego 4 międzywęźla do końca fazy roz-
woju pąków kwiatowych. Środek niszczy również jaja i młode larwy występu-
jące już w roślinie.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,65- 1,0 l/ha.

CYREN 480 EC
Zawartość substancji czynnej: cypermetryna - 500 g/l (51,6 %)
OPIS DZIAŁANIA: Super Cyper 500 EC jest środkiem owadobójczym w for-
mie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym  
i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących  
w roślinach rolniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo.
ZASTOSOWANIE ŚRODKA
RZEPAK OZIMY:
Słodyszek rzepakowy, 
Chowacz czterozębny - ograniczenie występowania. Maksymalna dawka dla 
jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego sto-
sowania: 0,05 l/ha. Zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu 
chrząszczy (rzepak w fazie BBCH 39-59). Maksymalna liczba zabiegów w se-
zonie wegetacyjnym: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.
Chowacz podobnik
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha.
Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (rzepak 
w fazie BBCH 65-67),
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.

Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha
Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty

SUPER CYPER 500 EC
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ASBOR
Specjalistyczny nawóz o wysokiej zawartości boru, przeznaczony do dokarmia-
nia dolistnego upraw rzepaku. Bor jest pierwiastkiem chemicznym niezbędnym 
do prawidłowego rozwoju roślin. Odpowiada za transport związków organicz-
nych (przede wszystkim cukrów) w łyku. Z trudnością przemieszcza się w ro-
ślinie. Jego niedobór jest groźny dla upraw rolniczych, zwłaszcza rzepaku, gdzie 
braki boru skutkują mniejszą liczbą łuszczyn i nasion, pojawieniem się pu-
stych przestrzeni w korzeniu, słabym przewodzeniem substancji pokarmowych,  
a z czasem wystąpieniem zgnilizny systemu korzeniowego..

ZAWARTOŚĆ:
Bor (B) – 21%

KLUCZOWE CECHY:
• Profilaktycznie jako zabezpieczenie przed niedoborami składników pokarmo-

wych (80% gleb w Polsce charakteryzuje się niedoborem boru), 
• Zagęszczenie soków komórkowych jesienią – lepsza zimotrwałość
• Zwiększenie odporności na wiosenne  przymrozki i choroby
• Lepsze wiązanie pąków kwiatowych
• Stymulacja rozwoju systemu korzennego i rozety

AGROPLONWIT B
Krystaliczny dolistny nawóz, przeznaczony do upraw rolniczych
Zawartość składników [%masowe]: azot całkowity (N) 4,0 (N-NH2 2,2; 
N-NO3 1,8); pięciotlenek fosoru (P205) 7,0; tlenek potasu (K2O) 13,0; tlenek 
magnezu (MgO) 7,2; siarka (SO3) 18,0; bor (B) 0,700; miedź (Cu) 0,800; że-
lazo (Fe) 0,600; mangan (Mn) 1,200; molibden (Mo) 0,010; cynk (Zn) 0,800; 
tytan (Ti) 0,001. Cu, Fe, Mn, Zn schelatowane przez EDTA. Wszystkie składniki 
pokarmowe są rozpuszczalne w wodzie. Nawóz zawiera również witaminę B, 
C oraz aminokwasy.
Instrukcja stosowania: Agro Plonvit B stosować dolistnie w formie roztworu 
wodnego lub łącznie z wodnym roztworem mocznika i siarczanu magnezowego. 
Agro Plonvit B można stosować ze sprawdzonym nawozem dolistnym pole-
canym przez producenta w tabeli mieszania nawozów lub kilkoma nawozami 
zgodnie z programem dokarmiania INTERMAG wybranych gatunków. Można też 
dodać odpowiedni, sprawdzony pestycyd w dolnej, zalecanej przez producenta 
dawce. Unikać oprysków podczas dużego nasłonecznienia, wysokiej tempera-
tury i silnego wiatru.
Terminy i dawki: Rzepak: ilość oprysków: 2-4. Jesień – oprysk w fazie for-
mowania rozety (5-8 liści); wiosna: I – po wznowieniu wegetacji; II – w fazie 
zwartego zielonego pąka kwiatowego; III – w fazie rozpierzchłego zielonego 
pąka kwiatowego

Jednorazowa dawka: 1-2 kg/ha; ciecz użytkowa: 200-300 l/ha

Więcej informacji pod numerem telefonu: 85 741 86 50 lub u Twojego Przedstawiciela handlowego

Inwestuj w dobry plon !



Inwestuj w dobry plon !

FERTIACTYL STARTER
FERTIACTYL STARTER jest nawozem doglebowo-dolistnym. 
Zastosowany w początkowych fazach wzrostu silnie wpływa 
na lepsze ukorzenienie się młodych roślin, poprawia przyswa-
jalność składników pokarmowych i wzmacnia rośliny, bezpo-
średnio stymulując rozwój systemu korzeniowego

FERTILEADER GOLD BMo przeznaczony jest do stosowania 
w uprawach wymagających zasilania borem i molibdenem, 
takich jak: rzepak, burak, warzywa i sady. Wpływa na lepsze  
kwitnienie i transport cukrów, zwiększając plonowanie roślin 
uprawnych. 

FERTILEADER  
 GOLD-BMO



ADLER AGRO Sp. z o.o. – siedziba w Białymstoku

15-521 Białystok-Zaścianki

Szosa Baranowicka 62A

tel.: 85 741 88 50, 85 741 88 63, fax.: 85 741 81 20

bialystok@adleragro.pl

Oddział w Grajewie

ul. Ełcka 98

19-200 Grajewo

tel.: 86 272 26 45, fax.: 86 272 27 12

  grajewo@adleragro.pl

Oddział w Bielsku Podlaskim

ul. Rejonowa 2

17-100 Bielsk Podlaski

tel.: 85 730 08 58, fax.: 85 730 08 58

bielskpodlaski@adleragro.pl   

www.adleragro.pl



Dzięki Oddziałom terenowym, sieci autoryzowanych sklepów oraz przedstawicieli i doradców terenowych jesteśmy blisko naszych Klientów.

W ofercie swojej posiadamy pełny zakres środków do produkcji rolnej:
• Środki ochrony roślin
•  Nasiona kukurydzy, rzepaku, zbóż i traw
•  Nawozy mineralne i dolistne
•  Folie do sianokiszonek i pryzm
•  Sznurek i siatka rolnicza
• Skup zbóż i rzepaku

Jesteśmy autoryzowanym dealerem maszyn i urządzeń rolniczych:
•  Ciągniki rolnicze, kombajny, prasy, ładowarki teleskopowe:  

New Holland 
• Maszyny zielonkowe i uprawowe: Poettinger 
• Wozy asenizacyjne i ładowarki przegubowe: Pichon 
• Ładowarki: Weidemann  
•  Wozy paszowe
•  Siewniki do kukurydzy
•  Mikrociągniki
•  Ładowacze czołowe
•  Przyczepy rolnicze
• Maszyny uprawowe

ADLER AGRO – TWÓJ PARTNER W ROLNICTWIE!
Już od 25 lat dostarczamy rolnikom indywidualnym i firmom wysokiej jakości artykuły do produkcji rolnej i maszyny rolnicze uznanych marek.  Gwaran-
tujemy fachową obsługę i wiedzę w dziedzinie oferowanych produktów, jakość sprawdzonych marek oraz atrakcyjne ceny. 
Dla pełnej satysfakcji naszych Klientów zapewniamy pełną obsługę serwisową, gwarancyjną i pogwarancyjną sprzedawanych przez nas maszyn. Pro-
wadzimy skup i sprzedaż zbóż. Dodatkowo nasi Klienci mogą skorzystać z profesjonalnego doradztwa w zakresie  nowoczesnych rozwiązań dotyczących 
produkcji roślinnej.
Nasze doświadczenie i wykwalifikowana kadra sprawiają, że firma Adler Agro jest zaufanym partnerem w branży rolniczej.

SIEDZIBA: 

ADLER AGRO SP. Z O.O.
15-521 Białystok-Zaścianki
Szosa Baranowicka 62A
tel. 85 741 88 63
bialystok@adleragro.pl

ODDZIAŁ GRAJEWO
ul. Ełcka 98
19-200 Grajewo
tel. 86 272 26 45
grajewo@adleragro.pl

ODDZIAŁ  
BIELSK PODLASKI
ul. Rejonowa 2
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 08 58
bielskpodlaski@adleragro.pl 

BAZA MASZYNOWO  
- MAGAZYNOWA  
W RYBOŁACH
16-060 Zabłudów
Ryboły 1/1
tel. 85 717 80 39
pawly@adleragro.pl

FILIA NR 1  
W KONARZYCACH
Konarzyce
ul. Boczna
18-400 Łomża
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bielskpodlaski@adleragro.pl   

www.adleragro.pl



ADLER AGRO SP. Z O.O. 
15-521 Białystok - Zaścianki
Szosa Baranowicka 62A
tel. 85 741 86 50
fax: 85 741 81 20
e-mail: bialystok@adleragro.pl
www.adleragro.pl 

Inwestuj w dobry plon !
Z nami  
ciesz się plonami !


