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Organizujemy szkolenia dla rolników w I i II kwartale 2018r  o tematyce rolniczej.
Spółka rozpoczęła swą działalność 23-09-2009 r. Jednak korzenie jej sięgają roku 1965, a związane jest to  

z wniesieniem w marcu 2011 r. raportem Przedsiębiorstwa Spółdzielni Techniczno Usługowej im. W. Witosa w Płocku 
do spółki. Działalność prowadzona jest przez bazy w Płocku, w Radzanowie, w Blichowie i w Małej Wsi.  

Główną działalnością firmy jest współpraca i zaopatrzenie rolnictwa.
Dysponujemy kadrą techniczną, wysoko wykwalifikowanymi pracownikami o dużym stażu w rolnictwie służącymi 

poradą w każdej kwestii dotyczącej towarów z szerokiej palety handlowej. 

TOWAR DOWOZIMY WŁASNYM TRANSPORTEM
Zapraszamy do naszych punktów handlowych.

2 www.stuplock.pl



rolnictwo precyzyjne
Strategia optymalnego nawożenia 

     Nadmierna ilość wilgoci w ostatnim okresie jesienno-zimowym powoduje między innymi intensywne wypłukiwanie 
ważnych składników pokarmowych, w tym azotu, siarki, magnezu, a na glebach lżejszych także potasu.
Proces ten jest bardzo niekorzystny, gdyż wiele plantacji znajduje się obecnie w słabej kondycji i wymagają dużo skład-
ników pokarmowych. Poza tym rośliny mają także ograniczoną możliwość ich pobierania ze względu na brak powietrza 
w glebie i zaburzenie funkcji życiowych korzeni. Na niektórych plantacjach można obserwować blędniecie roślin, zwłasz-
cza ich nowych przyrostów, na pozostałych zjawisko to wystąpi niebawem. Po obeschnięciu pól należy więc jak naj-
szybciej uzupełnic te braki w formie nawożenia doglebowego lub nalistnego, stosując łatwo przyswajalne ich formy. Dla 
azotu jest to saletra amonowa lub RSM. Siarkę oraz magnez można podać dolistnie, jako siarczan magnezu w połączeniu 
z wodnym roztworem mocznika. W tym zabiegu dla zbóż ozimych i rzepaku stężenie mocznika w obecnej fazie rozwoju 
wynosi 5-7%, tj. 5-7 kg nawozu/100l wody, a dawka MgSO4 – 7,5kg/ha (2,5% formy jednowodnej) lub 15kg/ha (5% dla 
formy siedmiowodnej). Do tak sporządzonej cieczy roboczej można dodać stosowny do potrzeb mikroelement, insekty-
cyd lub fungicyd. Dla potasu rynek również oferuje specjalistyczne nawozy dolistne przeznaczone do interwencyjnego 
stosowania, np. ASX Potas Plus, Basfoliar 7-12-40, Kalprim, K-leaf, Maximus extra K.

pH-metr do gleby i płynów

Precyzyjny pomiar
Miernik służy do określania stężenia jonów wodorowych wyrażonego 
w jednostkach pH. Poza tym umożliwia pomiar temperatury (w °C) oraz 
napięcia (w mV). Wyniki są wyświetlane na ciekłokrystalicznym wyświe-
tlaczu w postaci dużych, wyraźnych cyfr. Poza zastosowaniem do po-
miaru pH gleby miernik można wykorzystać do oznaczania kwasowości 
płynów (np. pasz).   Przyrząd wyposażony jest w sondę temperaturową 
umożliwiając automatyczną kompensację temperatury oraz jej pomiar. 

Badanie pH gleby bezpośrednio w terenie 
Dzięki zastosowaniu odpowiedniej obudowy oraz specjalnej klawia-
tury przyrząd można trzymać i obsługiwać jedną ręką, co jest bardzo 
istotne w czasie wykonywania pomiarów w terenie.

Określenie aktualnego zapotrzebowania roślin na azot

YARA N-Tester umożliwia badanie poziomu pobrania azotu przez rośliny oraz zidentyfikowanie wymagań azotowych roślin 
w łatwy, szybki i wiarygodny sposób, jest to bardzo istotne, gdyż zapotrzebowanie roślin na azot nie jest stałe i może się zna-
cząco różnić w poszczególnych latach, dla różnych upraw i różnych faz rozwojowych. 
Rozdzielenie dawek azotu na większą ilość aplikacji prowadzi do optymalizacji szybkości 
poboru azotu przez rośliny, zgodnie z indywidualnymi potrzebami.
YARA N-Tester ułatwia w gospodarstwie rolnym precyzyjne nawożenie, dzięki moż-
liwości wiarygodnego, ręcznego identyfikowania wymagań azotowych roślin. Takie 
zapotrzebowanie może ulegać znacznym różnicom z upływem czasu, dlatego w pre-
cyzyjnym rolnictwie regularne badanie jego poziomu jest kluczem do prawidłowego, 
zmiennego nawożenia.
Urządzeniem Yara N-Tester™ wykonujemy pomiary bezpośrednio na polu (Yara N-Te-
ster pozwala wykonać pomiary na pszenicy, jęczmieniu, pszenżycie i życie ozimym). 
Pomiar polega na wykonaniu trzydziestu losowych pomiarów (kliknięć) z całego pola. 
Punkt pomiarowy powinien znajdować się na środku blaszki liściowej, najmłodszych, 
w  pełni rozwiniętych liści.
Po wykonaniu pomiaru Yara N-Tester™ od razu podaje nam wynik, który zostaje obli-
czony dzięki temu, że urządzenie mierzy zawartość chlorofilu w liściach, co jest ściśle 
związane ze stanem poziomu azotu w roślinie. Trzydzieści kliknięć pozwala wyliczyć 
średnią wartość, która jest wykorzystywana w celu wskazania, jaki poziom azotu jest 
wymagany w danej uprawie. Miernik bardzo dokładnie pokazuje zapotrzebowanie 
uprawy na azot, ale musimy pamiętać o tym, że żeby wynik był obiektywny i prawi-
dłowy, nie może być sytuacji, w której występuje brak innych składników odżywczych 
blokujących rozwój uprawy i mogących zakłamywać wynik miernika.

yara n-tester
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Azot jest głównym składnikiem plonotwór-
czym. Z tego względu nawożenie tak ważnym 
pierwiastkiem trzeba odpowiednio zaplano-
wać. Obok ustalenia potrzeb pokarmowych 
roślin, a także dostępności składnika z gleby, 
należy odpowiednio dobrać nawóz i termin 
jego stosowania.

Azot decyduje o wysokim i jakościowym plonie
Planując wiosenne nawożenie, zastanawiamy się jaki nawóz 
azotowy wybrać… i kiedy go zastosować, aby efektywność plo-
notwórcza była jak najwyższa? Pierwszą czynnością jest zawsze 
określenie kondycji roślin, ponieważ od tego zależy jaką formę 
azotu powinniśmy zastosować i w jakiej dawce. O terminie 
zastosowania nawozów azotowych decydują również warunki 
atmosferyczne.

Wiosenne nawożenie… szybkie, ale z rozwagą…
Pierwsza dawka azotu w oziminach powinna być zastosowana 
możliwie wcześnie, najlepiej tuż przed wiosennym wznowie-
niem wegetacji. Zabieg pogłówny nie może być spóźniony… 
Niezwykle ważny na tym etapie jest dobór odpowiedniej for-
my nawozu azotowego. Uzależnione jest to głównie od terminu 
stosowania nawozu i stanu plantacji.

Czy forma amidowa zawarta w PULREA®

i PULGRAN® to dobre rozwiązanie?

Oczywiście tak… i to zarówno we wczesnowiosennej dawce, 
jak również w okresie późniejszym. Niemniej, aby efektywnie 
nawozić rośliny, należy znać właściwości nawozu. Zarówno 
PULREA®, jak również PULGRAN® zawierają 46% azotu 
w formie amidowej, który może być stosowany wiosną, ponieważ 
nie powoduje rozhartowania roślin. Decydując się na wykorzystanie 
formy amidowej azotu we wczesnowiosennym nawożeniu należy 
pamiętać, że:

l  w niskich temperaturach gleby forma ta działa wolno 
(musi więc być zastosowana odpowiednio wcześniej, luty),

l   nie stymuluje dodatkowego krzewienia, z tego więc względu 
powinna być stosowana na dobrze rozkrzewione plantacje.

Ponadto nawozy te warto wykorzystać do dolistnego dokarmia-
nia azotem. Wodny roztwór mocznika z Puław można stosować 
praktycznie kilka razy w trakcie sezonu wegetacyjnego, np. łącz-
nie z fungicydami, insektycydami. Stosując zabieg należy prze-
strzegać zalecanych stężeń cieczy roboczej, które uzależnione 
są od gatunku rośliny i jej fazy rozwojowej. Chcąc uzyskać wyso-
ką efektywność zabiegi dokarmiania należy wykonywać w dni 
pochmurne, o dużej wilgotności powietrza oraz przy pełnym 
turgorze tkanek liści.

Kiedy stosować PULAN®?

Nawóz ten zawiera saletrzano – amonową formę azotu. Jest to 
nawóz uniwersalny, który ze względu na swój skład sprawdza 
się w różnych warunkach glebowych, terminach stosowania, 
uprawach...
PULAN®, jest szczególnie polecany w przypadku chłodnej wio-
sny oraz na plantacjach późno sianych, słabo rozkrzewionych, 
wymagających regeneracji po zimie. Forma saletrzana zawarta 
w nawozie pobudza rośliny do krzewienia, ułatwia pobranie 
azotu przez słabo rozwinięty system korzeniowy. Produkt ten 
z powodzeniem można polecać do wiosennego (II i III dawka 
azotu) nawożenia upraw.

PULSAR® to typowy nawóz przedsiewny

Forma amonowa zawarta w nawozie PULSAR® stymuluje roz-
wój systemu korzeniowego, jest wolno i równomiernie pobie-
rana, nie rozhartowuje roślin. Ponadto dobrze działa w niskich 
temperaturach. Z tego względu nawóz ten jest szczególnie po-
lecany jako nawóz przedsiewny. Zawarta w nawozie, obok azo-
tu (20,8%), siarka (24,2% S, czyli 60,5% SO

3
), sprawia, że jest to 

doskonałe rozwiązanie dla roślin siarkolubnych oraz ziemniaków 
i kukurydzy.

Cenną zaletą nawozów produkowanych przez Grupę Azoty Zakłady 
Azotowe „Puławy” S.A. jest technologia granulacji, która zabezpiecza 
granulki przed zbryleniem, kruszeniem oraz ścieraniem, co pozwala 
na wysiew nawozów bez utrudniającego pracę pylenia. Jednorod-
ne granule umożliwiają równomierny wysiew w precyzyjnie do-
branych dawkach. Pozwala to ograniczyć straty w glebie i decyduje 
o wysokiej efektywności nawożenia.

Nawozy z Puław – sprawdzone
w każdych warunkach…
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Nowoczesne standardy nawożenia

rsm@grupaazoty.com 
nawozy.eu

Płynna formuła na sukces

28% N, 30% N, 32% N 26% N + 3% S 20% N + 6% S
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Producenci rolni, którzy stosują RSM® znają pro-
dukt. Często jednak wielu z nas zastanawia się 
nad możliwościami wykorzystania RSM® we 
własnym gospodarstwie. RSM® to nawóz bez-
pieczny, należy jednak znać zasady jego stoso-
wania, ponieważ od techniki aplikacji, kondycji 
roślin i warunków pogodowych, zależy sukces 
w nawożeniu. Oto kilka wskazówek.

Należy pamiętać, że RSM® to:

l  płynny nawóz azotowy. Jest to nawóz doglebowy, nie 
dolistny, pomimo tego, że może być stosowany pogłównie. 
Pobierany jest głównie przez system korzeniowy roślin, tylko 
niewielka część nawozu pokrywa liście (ok. 5%), reszta 
produktu spływa do gleby, skąd pobierana jest przez system 
korzeniowy rośliny,

l  trzy formy azotu w jednym produkcie: 50% - forma amido-
wa NH

2
, 25% forma amonowa (NH

4
+), 25% - forma azotanowa 

(NO
3

-) sprawiają, że azot zawarty w nawozie pozostaje dostępny 
dla roślin przez długi czas,

l  nawóz bezpieczny dla środowiska naturalnego. Poprzez lepsze 
wykorzystanie przyswajalnych form azotu, wpływa na ograni-
czone przemieszczanie się pierwiastków do wód gruntowych.

Czynniki wpływające na prawidłowe nawożenie 
roztworem RSM®:

l   rośliny muszą być w dobrej kondycji, tj. być zdrowe i mieć 
dobry turgor. Zbyt niskie napięcie powierzchniowe rośliny 
(niski turgor) może skutkować poparzeniem - dopuszczalne 
uszkodzenia roślin to 2 % (max. 5%). Jeśli uszkodzenia liści 
są większe należy liczyć się z negatywnym wpływem na plon,

l   nawożenie należy przeprowadzić gdy temperatura powietrza 
wynosi maksymalnie 20°C, a względna wilgotność powietrza 
wynosi powyżej 60%. Ponadto rośliny muszą być suche, a na-
wożenie najlepiej przeprowadzać w dni pochmurne,

l  prędkość z jaką powinniśmy się poruszać opryskiwaczem po 
polu nie powinna przekraczać 8 km/h (gęsty łan – prędkość 
4 km/ha),

l  prędkość wiatru podczas zabiegu nie powinna być większa 
niż 6 m/s. Dotyczy to aplikacji RSM® za pomącą rozpylaczy. 
W przypadku nawożenia z użyciem węży rozlewowych nie 
ma to znaczenia.

l   efektywne nawożenie RSM® to zastosowanie odpowiednich 
technik aplikacji. Do nawożenia wykorzystujemy opryski-
wacz wyposażony w rozpylacze wytwarzające krople, o du-
żym napięciu powierzchniowym. Im niższe ciśnienie i więk-
sze krople tym mniejsze jest ryzyko uszkodzeń roślin,

•  rozpylacze wielootworowe – należy przestrzegać zaleceń dot. optymalnej 
wysokości belki polowej oraz ciśnienia roboczego. Wielkość kryzy decyduje 
o wielkości wydatku RSM®. Belkę opryskiwacza należy unieść na wysokość 
1 m lub nawet 1,5 m od powierzchni łanu. Jeśli belka jest zbyt nisko, to na 
polu, może powstawać tzw. „efekt zebry”. Jest on widoczny w latach ze zbyt 
małą ilością opadów. W takich warunkach RSM® nie zostaje odpowiednio 
rozmyty na całej powierzchni pola. W latach o wystarczającej ilości opadów 
(równomiernie rozłożonych w trakcie wegetacji) nie ma takich problemów,

•  rozpylacze wachlarzowe – ekstremalnie grubokroplista ciecz w postaci 
łagodnego wachlarza skierowanego do tyłu ogranicza do minimum możli-
wości uszkodzenia roślin. Belkę opryskiwacza powinna być umieszczona na 
wysokości 60-70 cm od powierzchni łanu (wyeliminowany „efekt zebry”),

l   warunkiem optymalnego nawożenia RSM® jest stosowanie nawo-
zu na suche rośliny. Odpowiednio przeprowadzona aplikacja nie 
powoduje poparzeń liści zbóż, czy rzepaku, ponieważ roztwór 
szybko spływa z ich powierzchni (nierozcięczona kropla nie roz-
pływa się). Jeśli na liściach będą utrzymywały się np. krople rosy, 
wówczas roztwór będzie utrzymywał się na ich powierzchni, 
co może powodować poparzenia roślin, 

l   łączenie RSM® z innymi pestycydami czy nawozami dolistnymi 
bywa ryzykowne (zwiększa się ryzyko poparzeń roślin),

l  termin wykonania nawożenia powinien uwzględniać indywi-
dualne potrzeby roślin, tempo jej wzrostu i możliwości po-
brania pierwiastka z gleby. RSM® z uwagi na płynną formułę 
można stosować w niesprzyjających warunkach glebowych, 
jak np. susza.

l  Jakość RSM® – decyduje w dużej mierze o efektywności 
nawożenia. Z tego względu nawóz należy kupować w Autory-
zowanej Sieci Dystrybucji Grupy Azoty.

Co należy wiedzieć, aby móc bezpiecznie 
stosować RSM® na swoim polu?
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polifoska.plnawozy.eu

polifoska.plnawozy.eu

polifoska.plnawozy.eu
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NAWOZY SPECJALISTYCZNE  
DO OGRODU

Ogród 2001 pod iglaki NPK 5-9-12
Ogród 2001 przeciwko brązowieniu igieł MgS 21-30
Ogród 2001 do trawników NPK 8-9-10
Ogród 2001 trawnik MAX NPK 12-8-12
Ogród 2001 antymech NPK 8-8-11
Ogród 2001 do roślin kwaśnolubnychNPK 9-6-9
Ogród 2001 do kwiatów ogrodowych NPK 9-9-15

NAWOZY BEZCHLORKOWE
DO SADU

Ogród 2001 uniwersalny
NPK(MgS)9,3-5-9,3-(3-39) z B,Cu,Fe,Mn,Mo,Zn
Ogród 2001 pod truskawki i maliny
NPK(MgS)9-9-15(2-26) z B,Cu,Fe,Mn,Mo,Zn
NPK(CaMgS) 3-9-15-(5-4-30) 

LUBOFOSKA pod zboża NPK 4-10-18
LUBOFOSKA NPK 4-12-12
LUBOFOSKA NPK 3,5-10-20
LUBOFOSKA NPK 5-10-15
LUBOFOS NPK 5-10-25
LUBOFOS PK 12-20
LUBOFOS pod Rzepak NPK  3,5-10-18,5
LUBOFOS pod Buraki NPK 3,5-10-21
LUBOFOS Corn NPK 5-10-21
LUBOFOS pod Ziemniaki NPK 3,5-7-25
Lubofos bezchlorkowy NPK 3,5-10-15
Luboplon Kalium K 40%
Luboplon wapniowo-magnezowy
Luboplon magnezowo-siarczanowy
Luboplon NPK 5-17-30
SUPERFOSFAT P 19
SUPERFOSFAT P 20

Unifikator 02 NPK 4-12-12
Potafoska magnezowana PK 13-13
Wap Mag CaMg 28-16
Wap Mag z mikroelementami CaMg 28-16
Wigor S S 90% 
Siarczan magnezu granulowany  MgS 21-30
Dolomit mielony CaO+MgO 45%

                        Nawozy specjalistyczne do ogrodu

Ogród 2001 pod iglaki NPK 5-9-12

Ogród 2001 do trawników NPK 8-9-10

Ogród 2001 trawnik MAX NPK 12-8-12

Ogród 2001 do kwiatów ogrodowych NPK 9-9-15

Ogród 2001 uniwersalny 

Ogród 2001 pod truskawki i maliny 

LUBOFOSKA pod zboża NPK 4-10-18

LUBOFOSKA NPK 4-12-12

LUBOFOSKA NPK 3,5-10-20

LUBOFOSKA NPK 5-10-15

LUBOFOS NPK 5-10-25

LUBOFOS PK 12-20

LUBOFOS pod Rzepak NPK  3,5-10-18,5

Unifikator 02 NPK 4-12-12 LUBOFOS pod Buraki NPK 3,5-10-21

LUBOFOS pod Ziemniaki NPK 3,5-7-25

Wigor S S 90%

SUPERFOSFAT P 19

SUPERFOSFAT P 20 

Ogród 2001 przeciwko brązowieniu igieł MgS 21-30

Ogród 2001 antymech NPK 8-8-11

Ogród 2001 do roślin kwaśnolubnychNPK 9-6-9

Nawozy bezchlorkowe do sadu

NPK(MgS)9,3-5-9,3-(3-39) z B,Cu,Fe,Mn,Mo,Zn

NPK(MgS)9-9-15(2-26) z B,Cu,Fe,Mn,Mo,Zn

NPK(CaMgS) 3-9-15-(5-4-30)

Potafoska magnezowana PK 13-13 LUBOFOS Corn NPK 5-10-21

Wap Mag CaMg 28-16

Wap Mag z mikroelementami CaMg 28-16 Lubofos bezchlorkowy NPK 3,5-10-15

Luboplon Kalium K 40%

Siarczan magnezu granulowany  MgS 21-30 Luboplon wapniowo-magnezowy

Dolomit mielony CaO+MgO 45% Luboplon magnezowo - siarczanowy 

Luboplon NPK 5-17-30
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nawozy K+s Kali 
eFeKtywne wyKorzystanie wody

 
Pod hasłem „Nawozy K+S KALI, efektywne wykorzysta-

nie wody” firma K+S Polska podkreśla rolę magnezu i potasu 
w minimalizacji ryzyka czynników stresowych takich jak su-
sza i wysokie temperatury dla roślin uprawnych.

Występujące okresowo susze podczas wegetacji ogra-
niczają prawidłowe wykorzystanie wody przez rośliny. 
Efektem tego są straty w plonach. Ważnymi składnikami 
niezbędnymi do optymalnego wykorzystania wody przez 
rośliny są potas i magnez. ESTA® Kieserit i EPSO Top® to 
nawozy dostarczające roślinom optymalne ilości magnezu. 
Wraz z produktami bogatymi w potas Korn-Kali® i Patent-
kali® zwiększają efektywność wykorzystania wody i mini-
malizują ryzyko strat w plonowaniu.

Nawozy firmy K+S KALI GmbH to zrównoważony 
zestaw składników pokarmowych niezbędnych do pra-
widłowego rozwoju roślin uprawnych. Bazowymi skład-
nikami nawozów są potas i magnezu. Składniki zawarte 
w nawozach są szybko dostępne dla roślin dzięki wysokiej 
rozpuszczalności.Wyniki dużego projektu badawczego 
prowadzonego przez Firmę K+S KALI GmbH we współ-
pracy z uniwersytetami w Gießen, Halle, Kilonii i Stambule 
wskazują, że odpowiednie nawożenie magnezem i pota-
sem zwiększa odporność roślin na suszę a tym samym 
wpływa na wzrost efektywności wykorzystania wody.

Supersilny dzięki unikalnemu połączeniu składników
ESTA Kieserit to jedyne połączenie magnezu i siarki, pochodzących z naturalnego źródła surowców jakim jest kizeryt. Magnez 

odpowiada za wzrost i funkcjonowanie systemu korzeniowego w zakresie pobierania wody i składników mineralnych z gleby oraz 
tolerancji na krótkoterminowe susze oraz na działanie niskich temperatur. Siarka zawarta w ESTA Kiesericie ma bezpośredni wpływ 
na wzrost plonu poprzez efektywne wykorzystanie azotu. Wpływa też na większą odporność roślin na stresy abiotyczne i choroby. 
Idealne połączenie magnezu i siarki w nawozie ESTA Kieserit pozwala osiągać wysokie plon

zalecana ilość nawozu dla gleby o średniej zasobności w magnez

Kizeryt – minerał naturalnie występujący w surowych solach potasowych – składa się z magnezu i siarki siarczanowej, będą-
cych głównymi składnikami pokarmowymi dla roślin. Połączenie obu tych składników pokarmowych jest niezwykle skuteczne, 
ponieważ znacząco zwiększa bezpośrednią i natychmiastową przyswajalność dla roślin, a tym samym także jakość i wielkość plo-
nów. W ten sposób rośliny mogą od razu przyswajać oba składniki odżywcze. Ponieważ kombinacja ta ma neutralne pH, nie po-
woduje zakwaszenia gleby. Ponadto dodatkowo poprawia zaopatrzenie roślin w  siarkę oraz wykorzystanie dostępnego azotu.  
Pozwala to zaoszczędzić na kosztach nawozów azotowych, spełnić wymogi przepisów dot. ochrony środowiska i jednocześnie 
poprawić bilans azotowy upraw. ESTA Kieserit to niezwykle korzystna cenowo i efektywna alternatywa dla nawożenia siarką 
przy użyciu nawozów azotowych. Dotyczy to również pól o stosunkowo dobrym zaopatrzeniu w magnez. Coraz częściej okazuje 
się bowiem, że rośliny uprawne mają ograniczoną zdolność przyswajania magnezu, ponieważ magnez w przeciwieństwie do potasu 
i innych składników pokarmowych jest pobierany tylko biernie (przez przepływ masowy). Niedobór magnezu ujawnia się zwłaszcza 
podczas dłuższych okresów suszy.
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www.adob.com.pl

Nawozy firmy ADOB®
nowoczesne

szybko przyswajalne

skuteczne

biodegradowalne

chelatowane nowoczesnym
czynnikiem IDHA – światowy
patent ADOB® 

przyjazne dla środowiska

płynne, stałe

dolistne, doglebowe, 
do fertygacji

zalecane do stosowania
prewencyjnego 
i interwencyjnego

ADOB®
Siła nauki

ADOB®  
Zwalczanie niedoborów mikroelementów 

Basfoliar®  
Kompleksowe nawożenie upraw

ADOB® Bor 
Bor w najlepszej postaci

• Basfoliar 2.0 36 Extra • Basfoliar 2.0 34
• Basfoliar 2.0 6-12-6 • Basfoliar 2.0 12-4-6+S
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Wiosenne
nowożenie

Zbliża się wiosna. Czas kiedy w zbożach następuje dalszy etap budowy potencjału plonowania,  
a w rzepaku już tylko realizacji zaplanowanego w okresie wegetacji jesiennej założenia. W przypadku 
obydwu podstawowych upraw wegetacja jesienna nie zakończyła się tak dobrze jak powinna. Najpierw 

które uniemożliwiały wykonanie zabiegów ochronno – nawożeniowych, a w przypadku zbóż również 
w wielu przypadkach siewu. Niewykonanie zabiegów z zakresu dolistnego nawożenia w rzepaku na 
jesieni może skutkować większymi uszkodzeniami mrozowymi, których skalę poznamy dopiero podczas 
zbliżającej się wielkimi krokami lustracji wczesnowiosennej. Niestety strat plonu, które są wynikiem braku 
tych zabiegów już nie odbudujemy, więc tym bardziej istotne będzie zadbanie o te plantacje, aby z już 
obniżonego potencjału stracić jak najmniej.

Nieco trudniejszą sytuację mamy w zbożach, które weszły w stan spoczynku zimowego w fazie 1 – 3 liści, rzadko kiedy w początku krzewienia. Tak wczesne fazy rozwojowe roślin  
w okresie spoczynku generują podstawowe pytanie – jak postępować z nimi po ruszeniu wegetacji? Oczywiście czas wegetacji wiosennej w związku z tymi opóźnieniami się nie 

zachodzące będą musiały zachodzić efektywniej. 

W przypadku zbóż, podobnie jak w rzepaku, możemy w trudnych warunkach wczesnowiosennej wegetacji sięgną po nawóz Nitrospeed 
39
wykorzystania tego składnika.

Maxibor 21 (1,5 – 2 kg/ha) lub EKOLIST 
mono Bor (2 - 3 l/ha). Po niekorzystnej ze względu na rozwój roślin, a szczególnie systemu korzeniowego, jesieni  warto również zastosować nawóz zawierający fosfor np. MAXIMUS 
Platinum extra PK w dawce 3 – 4 kg/ha.  Taki połączony zabieg w trakcie ruszania wegetacji pozwoli roślinom rzepaku skutecznie zregenerować i rozbudować system korzeniowy 
oraz  wystartować ze wzrostem i rozwojem aby wykorzystywać zgromadzony potencjał plonowania. 

Przy okazji rzepaku warto zwrócić uwagę na wczesnowiosenne dostarczenie azotu. Pełni on w 
tym czasie zarówno funkcję odżywczą (podstawową) jak i funkcje regulatora wzrostu rośliny. 

jednocześnie musimy uzyskać określone stężenie tego składnika w roślinie aby jej rozwój 
przebiegał prawidłowo, możemy sięgnąć po nawóz Nitrospeed 39. Nawóz ten dostarcza łatwo 
przyswajalnego azotu i magnezu, ale także mikroelementy odpowiedzialne za wykorzystanie 
tych składników. 5 – 10 l/ha nawozu Nitrospeed 39 jest odpowiednim starterem dla rzepaku 
w okresie bardzo wczesnej wiosny.

Dalsze zabiegi w okresie intensywnego wzrostu mają na celu już tylko trzymanie tego nadanego wcześniej tempa. Zabieg w okresie 
kształtującego się zielonego pąka składa się z nawozu MAXIMUS Platinum 20+20+20 (4 – 5kg/ha) w połączeniu z nawozem MAXIMUS 
AminoMicro Rzepak (0,5 – 1kg/ha) i Maxibor 21 (1kg/ha). Tak skomponowany zabieg wpływa bezpośrednio na intensywność procesów 

A z kolei efektywność jest wprost zależna od dostępności szerokiego spektrum składników pokarmowych. I w takich trudnych warunkach 
konieczne jest  nawożenie dolistne. Aby zapewnić wspominany wcześniej warunek łączymy MAXIMUS Platinum extra PKMg w dawce  
3 kg/ha z nawozem MAXIMUS AminoMicro Zboża w dawce 0,5 – 1kg/ha. Zabieg taki wykonujemy jak tylko rośliny są w stanie 
wchłonąć składniki pokarmowe przez liście, czyli tuż po ruszeniu wegetacji. Taki zabieg pozwala na skuteczną regenerację i rozbudowę 

i realizacji wysokich podstaw plonowania.
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nowoczesny granulowany nawóz wapniowy 
pochodzenia naturalnego na bazie kredy piszącej

PODSTAWOWE ZALETY

• szybkość i skuteczność odkwaszenia gleby
• efekt wapnowania widoczny w pierwszym roku po zastosowaniu poprzez przyrost plonu do 15%
• poprawa efektywności wykorzystania nawozów mineralnych
• poprawa właściwości fizycznych gleb poprzez zwiększenie struktury gruzełkowatej
• możliwość precyzyjnego dozowania i łatwego wysiewu dzięki granulowanej postaci 
• całkowite wyeliminowanie pylenia

SKŁAD

CaCO3 > 90 %
Potas (K) – 163mg/kg, Fosfor (P) – 164mg/kg, Żelazo (Fe) – 443mg/kg, 
Cynk (Zn) – 54mg/kg, Mangan (Mn) – 218mg/kg, Molibden (Mo) – 40mg/kg

ZASTOSOWANIE

Wapniak Kornicki doskonaale nadaje się do nawożenia upraw polowych, sadowniczych, warzywnych, szklarniowych 
i użytków zielonych. Może być stosowany pogłównie lub w międzyrzędziach. W uprawach polowych odpowiednim 
terminem stosowania jest nawożenie na ściernisko. Nawóz można również zastosować jesięnią pod orkę przedzimo-
wą lub wczesną wiosną.

Nawozy wapniowe i magnezowe to najstarsze znane nawozy, stosowane już przez staro-
żytnych Greków i Rzymian, którzy wychwalali ich dobroczynne działanie. Węglan wapnia 
i dolomit, które są doskonałymi źródłami wapnia i magnezu, pomagają podtrzymywać 
życie roślin oraz działają jak naturalny bufor.
Naturalny węglan wapnia to produkt odpowiedni do prowadzenia zrównoważonej 
i przyjaznej środowisku gospodarki rolnej i leśnej.

W OFErCIE POSIADAMY:
 
• Grubo i drobnoziarnisty węglan wapnia i dolomit Omya Agrocarb® & Omya Agrodol®. 
Wysokojakościowy węglan wapnia i węglan magnezu, odznaczające się dużą czystością 
i szerokim zakresem wielkości grudek, przeznaczone do wapnowania. 

• Produkty granulowane 
Omya Calciprill® & Omya Magprill®. Mogą być stosowane przy wykorzystaniu standar-
dowych rozsiewaczy nawozów, w czasie dogodnym dla rolnika. Eliminuje to potrzebę 
korzystania z wykonawców zewnętrznych, a samo rozsiewanie nawozu jest mniej zależne 
od warunków pogodowych.

GLEBY B. KWAŚNE KWAŚNE L. KWAŚNE

b. lekkie 900 500 300

lekkie 1100 800 400

średnie 1300 1000 500

ciężkie 1500 1100 700

użytki zielone 900 700 300
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Wapno nawozowe jest szeroko wykorzystywane w rolnictwie do regulacji kwasowości gleby 
oraz poprawy jej struktury fizycznej i składu chemicznego. Wapno nawozowe tlenkowe oraz 
węglanowe poprawiają żyzność gleby zapewniając odpowiednią ilość składników mineralnych 
i organicznych dla prawidłowej struktury gleby umożliwiającej optymalną wymianę powietrza  
i wody. Poprzez kontrolę kwasowości umożliwia roślinom lepsze wchłanianie nawozów.

forma chemiczna
Odmiana lub 

typ -Nawóz WE 
Środek Wapnujący

Nazwa, zaw. Min. CaO, frakcja w mm Pakowanie

wapno nawozowe węglanowe 
niezawierające magnezu

O5 1461 Wapno nawozowe węglanowe, CaO min. 40%, frakcja 0-2 luz

O4 1034 Wapno nawozowe węglanowe, CaO min. 50%, frakcja 0-2 mm luz

O4
5902

BUKOWIAK, wapno nawozowe węglanowe, CaO min. 50%, frakcja 0-0,09 mm
luz

6160   big-bagi 1t

O4
4530

Opolwiak Standard, wapno nawozowe węglanowe, CaO min. 50%, frakcja 0-0,5 mm
luz

570 big-bagi 1t
568  worki a 30 kg

O4 6288 Opolwiak Premium, wapno nawozowe węglanowe, CaO min. 50%, frakcja 0-0,09 mm luz

O4 6188 WOJCIESZOWIAK Standard, wapno nawozowe węglanowe, CaO min. 50%, frakcja 0,1-1,0 mm luz

O4 6287 WOJCIESZOWIAK Premium, wapno nawozowe węglanowe,CaO min. 50%, frakcja 0-0,09 mm luz

5468/6225. Rol-Gran Extra Ca 50, wapno nawozowe węglanowe granulowane, CaO min. 50, granulacja 2-6mm Big-bagi

wapno nawozowe tlenkowe 
niezawierające magnezu

O3
183

Wapno nawozowe tlenkowe, CaO min. 60%, frakcja 0-1 mm
luz

2608 big-bagi 1t

O3 2777 Oxyfertil Mix Ca 60, wapno nawozowe tlenkowo-węglanowe, CaO min. 60%, frakcja 0-1 mm
luz

big-bagi 1t

O1
130

Wapno nawozowe tlenkowe, NR, CaO min. 85%, frakcja 0-1mm
luz

6258 big-bagi 1t

typ G.2.1(b) grube 5713 Oxyfertil Ca 85 wapno nawozowe tlenkowe NR, CaO min 85% frakcja 3-7 mm big-bagi 1t

O1 3167 Oxyfertil Ca 90, wapno nawozowe tlenkowe WR, CaO min.90%, frakcja 1-3 mm big-bagi 1t

typ G.2.1(b) grube 2916 Oxyfertil Ca 90 wapno nawozowe tlenkowe WR CaO min 90%, frakcja 3-7  mm big-bagi 1t

wapno nawozowe węglanowe 
zawierające magnez O3 7041 Dolomit Premium  CaO + MgO min 50 % w tym MgO min 20 % frakcja 0-0,063 mm

luz
big-bagi 1t

świętokrzyskie Kopalnie 
surowców mineralnych sp. z o.o.

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o wycho-
dząc naprzeciw problemom rolników w kwestii przywrócenia glebie 
optymalnego poziomu pH oferuje wapno nawozowe węglanowe  
z zawartością magnezu. Wapno nawozowe węglanowe, z racji ni-
skiej rozpuszczalności może podnosić pH nawet przez kilka lat od 
momentu jego zastosowania, co uzależnione jest w dużej mierze 
od granulacji i wilgotności gleby. 

Kopalnia Jaźwica

PARAMETRy FiZyKO-CHEMiCZNE 
WAPNA NAWOZOWEgO:

wapno nawozowe tlenkowo-węglanowe

WArTOŚCI 
GWArANTOWANE

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 
GWArANTOWANE

PrZESIEW  
NA SICIE

CaO - min. 57,0% Odsiew na sicie 2 mm – 0%  0,5 mm – min. 90%
Cd - max. 8 mg/kg CaO 0,3 mm – min. 85%

Pb - max. 200 mg/kg CaO 0,2 mm – min. 75%

granulacja 0/2 mm

CaO 32-42%

MgO 8-15%

CaO+MgO 45-51%

pH w  H2O 8,6 ÷ 9,0
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KWALIFIKOWANY MATERIAŁ SIEWNY

          NASIONA KUKURYDZY

     W tym sezonie rekomendujemy poniższe odmiany nasion KUKURYDZY,

których charakterystyka doskonale wpisuje się w wymogi klimatyczne i glebowe naszeg regionu.

Podane odmiany stanowią tylko mały wycinek naszej oferty. Prosimy każdorazowo kontaktować się z naszymi

pracownikami, którzy odpowiedzą na każde Państwa pytanie oraz pomogą w doborze odmiany.

ODMIANA FAO TYP ODMIANY
ROK PRZYDATNOŚĆ PRZYDATNOŚĆ

STANOWISKO HODOWCA
REJESTRACJI NA KISZONKĘ NA ZIARNO

Legion * 260-270 trójliniowy (TC) 2014 średnie

Opoka * 240 trójliniowy (TC) 2006 toleruje słabsze

San * 240 trójliniowy (TC) 1999 lepsze, średnie

Dumka * 230 trójliniowy (TC) 2008 średnie

Glejt * 230 trójliniowy (TC) 2001 toleruje słabsze

Reduta * 230 trójliniowy (TC) 2000 toleruje słabsze

Konkurent * 230-240 trójliniowy (TC) 2013 średnie

SM Hubal * 240 trójliniowy (TC) 2016 toleruje słabsze

Rosomak ** 250-260 pojedyńczy (SC) 2013 toleruje słabsze

Ułan * 270 trójliniowy (TC) 2011 średnie

Smolan * 230 trójliniowy (TC) 2011 średnie

Danubio 240 trójliniowy (TC) 2010 toleruje słabsze

Eduardo * 220 trójliniowy (TC) 2009 toleruje słabsze

* - opakowanie 50 tyś.

** - opakowanie 80 tyś.

kWaliFikoWany MateriaŁ sieWny
NASIONA KUKURYDZY

     W tym sezonie rekomendujemy poniższe odmiany nasion 
KUKURYDZY, których charakterystyka doskonale wpisuje się  

w wymogi klimatyczne i glebowe naszego regionu.

Podane odmiany stanowią tylko mały wycinek naszej oferty. Prosimy 
każdorazowo kontaktować się z naszymi pracownikami, którzy 

odpowiedzą na każde Państwa pytanie oraz pomogą w doborze odmiany.

* opakowanie 50 tyś.   ** opakowanie 80 tyś.

• Bardzo dobre plonowanie.
• Rośliny niskie o doskonałej odporności na 

wyleganie.
• Odmiana wczesna.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. 

• Nr 1 plonowania w Polsce w 2017!
• Bardzo dobra odporność na wyleganie.
• Wczesny termin wiechowania.
• Delikatna łuska. 
• Ciężkie ziarno.

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wczesny termin kłoszenia.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Wysoka gęstość ziarna.

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
• Wysoka odporność na wyleganie. 
• Bardzo dobra zdrowotność.
• Duża masa 1000 ziaren.

• Wysokie plonowanie.
• Tolerancyjny na choroby fuzaryjne oraz wirusowe.
• Odmiana średniowczesna.
• Niewrażliwy na opóźnienie siewu.

• Wysokie plonowanie – 106 % w latach 
2015-2017.

• Wysoka zawartość tłuszczu.
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Dobra odporność na pękanie łuszczyn.
• Dobra odporność na wyleganie.

• Odmiana plenna o średniej do dużej 
zawartości tłuszczu.

• Dobra odporność na wyleganie.
• Nasiona jasnobrązowe z odcieniem 

beżu, kwiaty fioletowe.
• Odmiana średnio-wczesna.

• Rośliny niskie o dobrej odporności na wyleganie. 
• Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu.
• Przystosowana do intensywnej uprawy.

• Najwcześniejsza odmiana w Polsce.
• Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.
• Posiada cechy przewódkowe.

• Dobra odporność na choroby grzybowe. 
• Duża odporność na wyleganie. 
• Wysoka masa 1000 ziaren  

(powyżej 50 g). 
• Wysoka zawartość białka. 
• Przydatny do upraw także na glebach lżejszych. 

• Lider plonowania! 
• Najpopularniejsza odmiana w Polsce. 
• Odmiana wczesna. 
• Bardzo niska zawartość łuski. 
• Bardzo wysoka masa 1000 ziaren. 

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wysoka jakość wypiekowa.
• Nasiona o dużej masie 1000 ziaren.
• Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby. 

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobre plonowanie. 
• Dobra odporność na wyleganie. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Dobra równomierność dojrzewania. 

• Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Średni termin kłoszenia.
• Wysoka masa 1000 ziaren.

• Nr 1 plonowania w Polsce w 2017!
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Dobra tolerancja na obniżone pH gleby.
• Wczesny termin kłoszenia.
• Wysoka gęstość ziarna.

• Odmiana niskotaninowa. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Bardzo dobra odporność na wyleganie. 
• Nagrodzona Złotym Medalem POLAGRA.

• Odmiana średnio-wczesna, niewrażliwa  
na opóźniony siew.

• Nasiona białe o bardzo niskiej zawartości alkaloidów  
i wyższej zawartości białka.

• Polecana do wysiewu w mieszankach z pszenżytem  
i łubinem żółtym.

• Odmiana bardzo tolerancyjna na choroby fuzaryjne.

• Nr 1 plonowania wśród odmian  
populacyjnych w 2016 roku!

• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach.
• Dobra odporność na choroby grzybowe.

• Bardzo wysoka tolerancja na niskie pH gleby. 
• Wysoka zawartość betaglukanu  

w ziarnie. 
• Doskonała wartość żywieniowa. 
• Dobra odporność na 

choroby grzybowe.

• Bardzo plenna i wierna w plonowaniu. 
• Ziarno o wysokiej masie 1000 ziaren. 
• Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. 
• Odmiana wczesna - przydatna do mieszanek. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Wysokie i wierne plonowanie. 
• Termin kwitnienia i dojrzewania średni. 
• Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. 
• Bardzo duża masa 1000 ziaren. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Stabilne plonowanie. 
• Rośliny średniej wysokości.
• Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
• Wysoka masa 1000 ziaren.

• Bardzo dobre plonowanie.
• Dorodne ziarno.
• Podwyższona tolerancja na 

zakwaszenie gleby. 
• Odmiana zalecana do uprawy 

na terenie całego kraju.

• Bardzo wysoki potencjał plonowania. 
• Rośliny średniej wysokości. 
• Wczesny termin kłoszenia. 
• Przydatna do mieszanek. 
• Ziarno o dużej gęstości. 

• Odmiana bardzo plenna.
• Doskonały również na gleby lżejsze.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby.
• Dobra odporność na choroby grzybowe.

• Wysokie plonowanie.
• Ciężkie ziarno.
• Wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Średni termin wiechowania.

• Nr 1 plonowania w klasie A w Polsce w 2017!
• Doskonała jakość wypiekowa.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Dorodne, ciężkie ziarno.

• Odmiana niskotaninowa.
• Bardzo dobra odporność na choroby.
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania. 
• Najwyższa zawartość białka.

• Odmiana wczesna, niewrażliwa na opóźniony siew.
• Zalecana do wysiewu w poplonach.
• Zmniejszona wrażliwość na choroby fuzaryjne  

i antraknozę.
• Nasiona białe o przeciętnej zawartości białka 

 i obniżonej zawartości włókna.

• Rewelacyjne plonowanie – 110% w 2017 roku!
• Plonuje lepiej niż odmiany mieszańcowe!
• Dobra odporność na wyleganie.
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.

• Jedna z najplenniejszych  
odmian w Polsce.

• Wysoka zawartość tłuszczu. 
• Odmiana wczesna. 
• Rośliny średniej wysokości.

• Odmiana dobrze plonująca o dużej zawartości 
tłuszczu.

• Termin kwitnienia i dojrzewania średni.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Tolerancyjna na suszę.
• Nasiona żółte, kwiaty niebieskie.

• Niezawodne plonowanie. 
• Odmiana ciesząca się doskonałą opinią  

i uznaniem wśród rolników.
• Wysoka masa 1000 ziaren (powyżej 50 g).
• Przydatny do upraw ekologicznych.

• Średni termin kłoszenia i dojrzewania. 
• Wysoka waga hektolitra. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Bardzo dobra wartość paszowa. 
• Doskonała do mieszanek. 

• Bardzo dobra zdrowotność. 
• Bardzo duża masa 1000 ziaren.  
• Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Duża odporność na wyleganie.
• Krótkie źdźbło (ok. 70 cm).
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Wysoka zawartość białka. 
• Odmiana wczesna.

• Jedna z najwyżej plonujących odmian owsa.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Podwyższona zawartość tłuszczu (5,6%).
• Odmiana o wysokiej tolerancji na zakwaszenie gleby.

• Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu. 
• Dobra odporność na wyleganie.
• Przystosowana do intensywnej uprawy. 
• Posiada cechy przewódkowe.

• Odmiana samokończąca. 
• Termin kwitnienia i dojrzewania wczesny. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.  
• Duża masa 1000 ziaren.

• Bardzo dobra odporność na wyleganie. 
• Odmiana niska (ok. 70 cm). 
• Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
• Wierne plonowanie. 

• Odmiana bardzo plenna.
• Wysoka zawartość tłuszczu (5,9%).
• Wysoka odporność na choroby grzybowe. 
• Najwyższa tolerancja na niskie pH gleby. 
Odmiana dostępna wyłącznie 
w firmie Agrolok Sp. z o.o.

• Odmiana bardzo plenna. 
• Rośliny średniej wysokości  

o bardzo dobrej odporności na wyleganie.
• Dobra odporność na choroby grzybowe. 

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
• Wysoka zawartość białka.  
• Jedna z najwyższych odporności na rdzę bobiku.

• Odmiana wczesna, niewrażliwa na 
opóźniony siew.

• Czołowa odmiana pod względem 
plonowania.

• Tolerancyjna na choroby fuzaryjne.
• Przydatna do mieszanek  

z jęczmieniem.

• Bardzo dobre plonowanie – 103 %  
w latach 2015-2017.

• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Wysoka masa 1000 nasion.
• Bardzo dobra odporność na zgniliznę 

twardzikową.

• Doskonały na gleby lekkie. 
• Odmiana wczesna. 
• Podwyższona tolerancja na okresowe susze 

potwierdzona w 2016 roku.
• Doskonały do upraw ekologicznych. 

• Ościsty kłos predysponuje odmianę 
do uprawy na terenach przyleśnych.

• Wczesny termin kłoszenia.
• Przydatna do mieszanek.
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• Jedna z najplenniejszych odmian soi. 
• Odmiana wczesna (120 dni wegetacji). 
• Dobra odporność na wyleganie. 
• Wysoka zawartość białka (ok. 35%). 
• Wysoka zawartość tłuszczu (ok. 20%).

• Jedna z najwyżej plonujących  
odmian grochu.

• Odmiana wąsolistna. 
• Przeznaczona na cele  

konsumpcyjne i paszowe. 
• Bardzo dobre plonowanie. 
• Wysoka zawartość  białka (ok. 21,2%). 
• Odmiana średenio-wczesna.

LASSO ALDANA LENW ofercie również nasiona: KUKURYDZY MAKU

odmiana
nieoplewiona

odmiana
nieoplewiona

• Wysokie i stabilne plonowanie – 103%  
w latach 2015-2017!

• Krótkie źdźbło.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Dobra odporność na suszę.
• Wczesny termin kłoszenia.

• Bardzo dobre i stabilne plonowanie – 101%  
w latach 2015-2017!.

• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Przydatny do upraw ekologicznych.
• Dobra odporność na wyleganie.

TEKSAS

RAMZES

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

• Wysokie plonowanie – odmiana wzorcowa w COBORU.
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. 

RADEK

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Wysoka waga hektolitra.
• Wysoka odporność na wyleganie. 

NAWIGATOR

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

• Bardzo dobre plonowanie.
• Rośliny niskie o doskonałej odporności na 

wyleganie.
• Odmiana wczesna.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. 

• Nr 1 plonowania w Polsce w 2017!
• Bardzo dobra odporność na wyleganie.
• Wczesny termin wiechowania.
• Delikatna łuska. 
• Ciężkie ziarno.

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wczesny termin kłoszenia.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Wysoka gęstość ziarna.

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
• Wysoka odporność na wyleganie. 
• Bardzo dobra zdrowotność.
• Duża masa 1000 ziaren.

• Wysokie plonowanie.
• Tolerancyjny na choroby fuzaryjne oraz wirusowe.
• Odmiana średniowczesna.
• Niewrażliwy na opóźnienie siewu.

• Wysokie plonowanie – 106 % w latach 
2015-2017.

• Wysoka zawartość tłuszczu.
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Dobra odporność na pękanie łuszczyn.
• Dobra odporność na wyleganie.

• Odmiana plenna o średniej do dużej 
zawartości tłuszczu.

• Dobra odporność na wyleganie.
• Nasiona jasnobrązowe z odcieniem 

beżu, kwiaty fioletowe.
• Odmiana średnio-wczesna.

• Rośliny niskie o dobrej odporności na wyleganie. 
• Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu.
• Przystosowana do intensywnej uprawy.

• Najwcześniejsza odmiana w Polsce.
• Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.
• Posiada cechy przewódkowe.

• Dobra odporność na choroby grzybowe. 
• Duża odporność na wyleganie. 
• Wysoka masa 1000 ziaren  

(powyżej 50 g). 
• Wysoka zawartość białka. 
• Przydatny do upraw także na glebach lżejszych. 

• Lider plonowania! 
• Najpopularniejsza odmiana w Polsce. 
• Odmiana wczesna. 
• Bardzo niska zawartość łuski. 
• Bardzo wysoka masa 1000 ziaren. 

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wysoka jakość wypiekowa.
• Nasiona o dużej masie 1000 ziaren.
• Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby. 

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobre plonowanie. 
• Dobra odporność na wyleganie. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Dobra równomierność dojrzewania. 

• Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Średni termin kłoszenia.
• Wysoka masa 1000 ziaren.

• Nr 1 plonowania w Polsce w 2017!
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Dobra tolerancja na obniżone pH gleby.
• Wczesny termin kłoszenia.
• Wysoka gęstość ziarna.

• Odmiana niskotaninowa. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Bardzo dobra odporność na wyleganie. 
• Nagrodzona Złotym Medalem POLAGRA.

• Odmiana średnio-wczesna, niewrażliwa  
na opóźniony siew.

• Nasiona białe o bardzo niskiej zawartości alkaloidów  
i wyższej zawartości białka.

• Polecana do wysiewu w mieszankach z pszenżytem  
i łubinem żółtym.

• Odmiana bardzo tolerancyjna na choroby fuzaryjne.

• Nr 1 plonowania wśród odmian  
populacyjnych w 2016 roku!

• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach.
• Dobra odporność na choroby grzybowe.

• Bardzo wysoka tolerancja na niskie pH gleby. 
• Wysoka zawartość betaglukanu  

w ziarnie. 
• Doskonała wartość żywieniowa. 
• Dobra odporność na 

choroby grzybowe.

• Bardzo plenna i wierna w plonowaniu. 
• Ziarno o wysokiej masie 1000 ziaren. 
• Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. 
• Odmiana wczesna - przydatna do mieszanek. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Wysokie i wierne plonowanie. 
• Termin kwitnienia i dojrzewania średni. 
• Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. 
• Bardzo duża masa 1000 ziaren. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Stabilne plonowanie. 
• Rośliny średniej wysokości.
• Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
• Wysoka masa 1000 ziaren.

• Bardzo dobre plonowanie.
• Dorodne ziarno.
• Podwyższona tolerancja na 

zakwaszenie gleby. 
• Odmiana zalecana do uprawy 

na terenie całego kraju.

• Bardzo wysoki potencjał plonowania. 
• Rośliny średniej wysokości. 
• Wczesny termin kłoszenia. 
• Przydatna do mieszanek. 
• Ziarno o dużej gęstości. 

• Odmiana bardzo plenna.
• Doskonały również na gleby lżejsze.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby.
• Dobra odporność na choroby grzybowe.

• Wysokie plonowanie.
• Ciężkie ziarno.
• Wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Średni termin wiechowania.

• Nr 1 plonowania w klasie A w Polsce w 2017!
• Doskonała jakość wypiekowa.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Dorodne, ciężkie ziarno.

• Odmiana niskotaninowa.
• Bardzo dobra odporność na choroby.
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania. 
• Najwyższa zawartość białka.

• Odmiana wczesna, niewrażliwa na opóźniony siew.
• Zalecana do wysiewu w poplonach.
• Zmniejszona wrażliwość na choroby fuzaryjne  

i antraknozę.
• Nasiona białe o przeciętnej zawartości białka 

 i obniżonej zawartości włókna.

• Rewelacyjne plonowanie – 110% w 2017 roku!
• Plonuje lepiej niż odmiany mieszańcowe!
• Dobra odporność na wyleganie.
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.

• Jedna z najplenniejszych  
odmian w Polsce.

• Wysoka zawartość tłuszczu. 
• Odmiana wczesna. 
• Rośliny średniej wysokości.

• Odmiana dobrze plonująca o dużej zawartości 
tłuszczu.

• Termin kwitnienia i dojrzewania średni.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Tolerancyjna na suszę.
• Nasiona żółte, kwiaty niebieskie.

• Niezawodne plonowanie. 
• Odmiana ciesząca się doskonałą opinią  

i uznaniem wśród rolników.
• Wysoka masa 1000 ziaren (powyżej 50 g).
• Przydatny do upraw ekologicznych.

• Średni termin kłoszenia i dojrzewania. 
• Wysoka waga hektolitra. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Bardzo dobra wartość paszowa. 
• Doskonała do mieszanek. 

• Bardzo dobra zdrowotność. 
• Bardzo duża masa 1000 ziaren.  
• Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Duża odporność na wyleganie.
• Krótkie źdźbło (ok. 70 cm).
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Wysoka zawartość białka. 
• Odmiana wczesna.

• Jedna z najwyżej plonujących odmian owsa.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Podwyższona zawartość tłuszczu (5,6%).
• Odmiana o wysokiej tolerancji na zakwaszenie gleby.

• Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu. 
• Dobra odporność na wyleganie.
• Przystosowana do intensywnej uprawy. 
• Posiada cechy przewódkowe.

• Odmiana samokończąca. 
• Termin kwitnienia i dojrzewania wczesny. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.  
• Duża masa 1000 ziaren.

• Bardzo dobra odporność na wyleganie. 
• Odmiana niska (ok. 70 cm). 
• Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
• Wierne plonowanie. 

• Odmiana bardzo plenna.
• Wysoka zawartość tłuszczu (5,9%).
• Wysoka odporność na choroby grzybowe. 
• Najwyższa tolerancja na niskie pH gleby. 
Odmiana dostępna wyłącznie 
w firmie Agrolok Sp. z o.o.

• Odmiana bardzo plenna. 
• Rośliny średniej wysokości  

o bardzo dobrej odporności na wyleganie.
• Dobra odporność na choroby grzybowe. 

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
• Wysoka zawartość białka.  
• Jedna z najwyższych odporności na rdzę bobiku.

• Odmiana wczesna, niewrażliwa na 
opóźniony siew.

• Czołowa odmiana pod względem 
plonowania.

• Tolerancyjna na choroby fuzaryjne.
• Przydatna do mieszanek  

z jęczmieniem.

• Bardzo dobre plonowanie – 103 %  
w latach 2015-2017.

• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Wysoka masa 1000 nasion.
• Bardzo dobra odporność na zgniliznę 

twardzikową.

• Doskonały na gleby lekkie. 
• Odmiana wczesna. 
• Podwyższona tolerancja na okresowe susze 

potwierdzona w 2016 roku.
• Doskonały do upraw ekologicznych. 

• Ościsty kłos predysponuje odmianę 
do uprawy na terenach przyleśnych.

• Wczesny termin kłoszenia.
• Przydatna do mieszanek.
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ŁUBIN

RZEPAK JARY

• Jedna z najplenniejszych odmian soi. 
• Odmiana wczesna (120 dni wegetacji). 
• Dobra odporność na wyleganie. 
• Wysoka zawartość białka (ok. 35%). 
• Wysoka zawartość tłuszczu (ok. 20%).

• Jedna z najwyżej plonujących  
odmian grochu.

• Odmiana wąsolistna. 
• Przeznaczona na cele  

konsumpcyjne i paszowe. 
• Bardzo dobre plonowanie. 
• Wysoka zawartość  białka (ok. 21,2%). 
• Odmiana średenio-wczesna.

LASSO ALDANA LENW ofercie również nasiona: KUKURYDZY MAKU

odmiana
nieoplewiona

odmiana
nieoplewiona

• Wysokie i stabilne plonowanie – 103%  
w latach 2015-2017!

• Krótkie źdźbło.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Dobra odporność na suszę.
• Wczesny termin kłoszenia.

• Bardzo dobre i stabilne plonowanie – 101%  
w latach 2015-2017!.

• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Przydatny do upraw ekologicznych.
• Dobra odporność na wyleganie.

TEKSAS

RAMZES

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

• Wysokie plonowanie – odmiana wzorcowa w COBORU.
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. 

RADEK

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Wysoka waga hektolitra.
• Wysoka odporność na wyleganie. 

NAWIGATOR

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

• Bardzo dobre plonowanie.
• Rośliny niskie o doskonałej odporności na 

wyleganie.
• Odmiana wczesna.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. 

• Nr 1 plonowania w Polsce w 2017!
• Bardzo dobra odporność na wyleganie.
• Wczesny termin wiechowania.
• Delikatna łuska. 
• Ciężkie ziarno.

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wczesny termin kłoszenia.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Wysoka gęstość ziarna.

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
• Wysoka odporność na wyleganie. 
• Bardzo dobra zdrowotność.
• Duża masa 1000 ziaren.

• Wysokie plonowanie.
• Tolerancyjny na choroby fuzaryjne oraz wirusowe.
• Odmiana średniowczesna.
• Niewrażliwy na opóźnienie siewu.

• Wysokie plonowanie – 106 % w latach 
2015-2017.

• Wysoka zawartość tłuszczu.
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Dobra odporność na pękanie łuszczyn.
• Dobra odporność na wyleganie.

• Odmiana plenna o średniej do dużej 
zawartości tłuszczu.

• Dobra odporność na wyleganie.
• Nasiona jasnobrązowe z odcieniem 

beżu, kwiaty fioletowe.
• Odmiana średnio-wczesna.

• Rośliny niskie o dobrej odporności na wyleganie. 
• Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu.
• Przystosowana do intensywnej uprawy.

• Najwcześniejsza odmiana w Polsce.
• Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.
• Posiada cechy przewódkowe.

• Dobra odporność na choroby grzybowe. 
• Duża odporność na wyleganie. 
• Wysoka masa 1000 ziaren  

(powyżej 50 g). 
• Wysoka zawartość białka. 
• Przydatny do upraw także na glebach lżejszych. 

• Lider plonowania! 
• Najpopularniejsza odmiana w Polsce. 
• Odmiana wczesna. 
• Bardzo niska zawartość łuski. 
• Bardzo wysoka masa 1000 ziaren. 

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wysoka jakość wypiekowa.
• Nasiona o dużej masie 1000 ziaren.
• Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby. 

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobre plonowanie. 
• Dobra odporność na wyleganie. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Dobra równomierność dojrzewania. 

• Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Średni termin kłoszenia.
• Wysoka masa 1000 ziaren.

• Nr 1 plonowania w Polsce w 2017!
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Dobra tolerancja na obniżone pH gleby.
• Wczesny termin kłoszenia.
• Wysoka gęstość ziarna.

• Odmiana niskotaninowa. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Bardzo dobra odporność na wyleganie. 
• Nagrodzona Złotym Medalem POLAGRA.

• Odmiana średnio-wczesna, niewrażliwa  
na opóźniony siew.

• Nasiona białe o bardzo niskiej zawartości alkaloidów  
i wyższej zawartości białka.

• Polecana do wysiewu w mieszankach z pszenżytem  
i łubinem żółtym.

• Odmiana bardzo tolerancyjna na choroby fuzaryjne.

• Nr 1 plonowania wśród odmian  
populacyjnych w 2016 roku!

• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach.
• Dobra odporność na choroby grzybowe.

• Bardzo wysoka tolerancja na niskie pH gleby. 
• Wysoka zawartość betaglukanu  

w ziarnie. 
• Doskonała wartość żywieniowa. 
• Dobra odporność na 

choroby grzybowe.

• Bardzo plenna i wierna w plonowaniu. 
• Ziarno o wysokiej masie 1000 ziaren. 
• Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. 
• Odmiana wczesna - przydatna do mieszanek. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Wysokie i wierne plonowanie. 
• Termin kwitnienia i dojrzewania średni. 
• Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. 
• Bardzo duża masa 1000 ziaren. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Stabilne plonowanie. 
• Rośliny średniej wysokości.
• Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
• Wysoka masa 1000 ziaren.

• Bardzo dobre plonowanie.
• Dorodne ziarno.
• Podwyższona tolerancja na 

zakwaszenie gleby. 
• Odmiana zalecana do uprawy 

na terenie całego kraju.

• Bardzo wysoki potencjał plonowania. 
• Rośliny średniej wysokości. 
• Wczesny termin kłoszenia. 
• Przydatna do mieszanek. 
• Ziarno o dużej gęstości. 

• Odmiana bardzo plenna.
• Doskonały również na gleby lżejsze.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby.
• Dobra odporność na choroby grzybowe.

• Wysokie plonowanie.
• Ciężkie ziarno.
• Wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Średni termin wiechowania.

• Nr 1 plonowania w klasie A w Polsce w 2017!
• Doskonała jakość wypiekowa.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Dorodne, ciężkie ziarno.

• Odmiana niskotaninowa.
• Bardzo dobra odporność na choroby.
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania. 
• Najwyższa zawartość białka.

• Odmiana wczesna, niewrażliwa na opóźniony siew.
• Zalecana do wysiewu w poplonach.
• Zmniejszona wrażliwość na choroby fuzaryjne  

i antraknozę.
• Nasiona białe o przeciętnej zawartości białka 

 i obniżonej zawartości włókna.

• Rewelacyjne plonowanie – 110% w 2017 roku!
• Plonuje lepiej niż odmiany mieszańcowe!
• Dobra odporność na wyleganie.
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.

• Jedna z najplenniejszych  
odmian w Polsce.

• Wysoka zawartość tłuszczu. 
• Odmiana wczesna. 
• Rośliny średniej wysokości.

• Odmiana dobrze plonująca o dużej zawartości 
tłuszczu.

• Termin kwitnienia i dojrzewania średni.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Tolerancyjna na suszę.
• Nasiona żółte, kwiaty niebieskie.

• Niezawodne plonowanie. 
• Odmiana ciesząca się doskonałą opinią  

i uznaniem wśród rolników.
• Wysoka masa 1000 ziaren (powyżej 50 g).
• Przydatny do upraw ekologicznych.

• Średni termin kłoszenia i dojrzewania. 
• Wysoka waga hektolitra. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Bardzo dobra wartość paszowa. 
• Doskonała do mieszanek. 

• Bardzo dobra zdrowotność. 
• Bardzo duża masa 1000 ziaren.  
• Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Duża odporność na wyleganie.
• Krótkie źdźbło (ok. 70 cm).
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Wysoka zawartość białka. 
• Odmiana wczesna.

• Jedna z najwyżej plonujących odmian owsa.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Podwyższona zawartość tłuszczu (5,6%).
• Odmiana o wysokiej tolerancji na zakwaszenie gleby.

• Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu. 
• Dobra odporność na wyleganie.
• Przystosowana do intensywnej uprawy. 
• Posiada cechy przewódkowe.

• Odmiana samokończąca. 
• Termin kwitnienia i dojrzewania wczesny. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.  
• Duża masa 1000 ziaren.

• Bardzo dobra odporność na wyleganie. 
• Odmiana niska (ok. 70 cm). 
• Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
• Wierne plonowanie. 

• Odmiana bardzo plenna.
• Wysoka zawartość tłuszczu (5,9%).
• Wysoka odporność na choroby grzybowe. 
• Najwyższa tolerancja na niskie pH gleby. 
Odmiana dostępna wyłącznie 
w firmie Agrolok Sp. z o.o.

• Odmiana bardzo plenna. 
• Rośliny średniej wysokości  

o bardzo dobrej odporności na wyleganie.
• Dobra odporność na choroby grzybowe. 

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
• Wysoka zawartość białka.  
• Jedna z najwyższych odporności na rdzę bobiku.

• Odmiana wczesna, niewrażliwa na 
opóźniony siew.

• Czołowa odmiana pod względem 
plonowania.

• Tolerancyjna na choroby fuzaryjne.
• Przydatna do mieszanek  

z jęczmieniem.

• Bardzo dobre plonowanie – 103 %  
w latach 2015-2017.

• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Wysoka masa 1000 nasion.
• Bardzo dobra odporność na zgniliznę 

twardzikową.

• Doskonały na gleby lekkie. 
• Odmiana wczesna. 
• Podwyższona tolerancja na okresowe susze 

potwierdzona w 2016 roku.
• Doskonały do upraw ekologicznych. 

• Ościsty kłos predysponuje odmianę 
do uprawy na terenach przyleśnych.

• Wczesny termin kłoszenia.
• Przydatna do mieszanek.
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• Jedna z najplenniejszych odmian soi. 
• Odmiana wczesna (120 dni wegetacji). 
• Dobra odporność na wyleganie. 
• Wysoka zawartość białka (ok. 35%). 
• Wysoka zawartość tłuszczu (ok. 20%).

• Jedna z najwyżej plonujących  
odmian grochu.

• Odmiana wąsolistna. 
• Przeznaczona na cele  

konsumpcyjne i paszowe. 
• Bardzo dobre plonowanie. 
• Wysoka zawartość  białka (ok. 21,2%). 
• Odmiana średenio-wczesna.

LASSO ALDANA LENW ofercie również nasiona: KUKURYDZY MAKU

odmiana
nieoplewiona

odmiana
nieoplewiona

• Wysokie i stabilne plonowanie – 103%  
w latach 2015-2017!

• Krótkie źdźbło.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Dobra odporność na suszę.
• Wczesny termin kłoszenia.

• Bardzo dobre i stabilne plonowanie – 101%  
w latach 2015-2017!.

• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Przydatny do upraw ekologicznych.
• Dobra odporność na wyleganie.

TEKSAS

RAMZES

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

• Wysokie plonowanie – odmiana wzorcowa w COBORU.
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. 

RADEK

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Wysoka waga hektolitra.
• Wysoka odporność na wyleganie. 

NAWIGATOR

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję
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• Bardzo dobre plonowanie.
• Rośliny niskie o doskonałej odporności na 

wyleganie.
• Odmiana wczesna.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. 

• Nr 1 plonowania w Polsce w 2017!
• Bardzo dobra odporność na wyleganie.
• Wczesny termin wiechowania.
• Delikatna łuska. 
• Ciężkie ziarno.

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wczesny termin kłoszenia.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Wysoka gęstość ziarna.

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
• Wysoka odporność na wyleganie. 
• Bardzo dobra zdrowotność.
• Duża masa 1000 ziaren.

• Wysokie plonowanie.
• Tolerancyjny na choroby fuzaryjne oraz wirusowe.
• Odmiana średniowczesna.
• Niewrażliwy na opóźnienie siewu.

• Wysokie plonowanie – 106 % w latach 
2015-2017.

• Wysoka zawartość tłuszczu.
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Dobra odporność na pękanie łuszczyn.
• Dobra odporność na wyleganie.

• Odmiana plenna o średniej do dużej 
zawartości tłuszczu.

• Dobra odporność na wyleganie.
• Nasiona jasnobrązowe z odcieniem 

beżu, kwiaty fioletowe.
• Odmiana średnio-wczesna.

• Rośliny niskie o dobrej odporności na wyleganie. 
• Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu.
• Przystosowana do intensywnej uprawy.

• Najwcześniejsza odmiana w Polsce.
• Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.
• Posiada cechy przewódkowe.

• Dobra odporność na choroby grzybowe. 
• Duża odporność na wyleganie. 
• Wysoka masa 1000 ziaren  

(powyżej 50 g). 
• Wysoka zawartość białka. 
• Przydatny do upraw także na glebach lżejszych. 

• Lider plonowania! 
• Najpopularniejsza odmiana w Polsce. 
• Odmiana wczesna. 
• Bardzo niska zawartość łuski. 
• Bardzo wysoka masa 1000 ziaren. 

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wysoka jakość wypiekowa.
• Nasiona o dużej masie 1000 ziaren.
• Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby. 

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobre plonowanie. 
• Dobra odporność na wyleganie. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Dobra równomierność dojrzewania. 

• Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Średni termin kłoszenia.
• Wysoka masa 1000 ziaren.

• Nr 1 plonowania w Polsce w 2017!
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Dobra tolerancja na obniżone pH gleby.
• Wczesny termin kłoszenia.
• Wysoka gęstość ziarna.

• Odmiana niskotaninowa. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Bardzo dobra odporność na wyleganie. 
• Nagrodzona Złotym Medalem POLAGRA.

• Odmiana średnio-wczesna, niewrażliwa  
na opóźniony siew.

• Nasiona białe o bardzo niskiej zawartości alkaloidów  
i wyższej zawartości białka.

• Polecana do wysiewu w mieszankach z pszenżytem  
i łubinem żółtym.

• Odmiana bardzo tolerancyjna na choroby fuzaryjne.

• Nr 1 plonowania wśród odmian  
populacyjnych w 2016 roku!

• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach.
• Dobra odporność na choroby grzybowe.

• Bardzo wysoka tolerancja na niskie pH gleby. 
• Wysoka zawartość betaglukanu  

w ziarnie. 
• Doskonała wartość żywieniowa. 
• Dobra odporność na 

choroby grzybowe.

• Bardzo plenna i wierna w plonowaniu. 
• Ziarno o wysokiej masie 1000 ziaren. 
• Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. 
• Odmiana wczesna - przydatna do mieszanek. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Wysokie i wierne plonowanie. 
• Termin kwitnienia i dojrzewania średni. 
• Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. 
• Bardzo duża masa 1000 ziaren. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Stabilne plonowanie. 
• Rośliny średniej wysokości.
• Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
• Wysoka masa 1000 ziaren.

• Bardzo dobre plonowanie.
• Dorodne ziarno.
• Podwyższona tolerancja na 

zakwaszenie gleby. 
• Odmiana zalecana do uprawy 

na terenie całego kraju.

• Bardzo wysoki potencjał plonowania. 
• Rośliny średniej wysokości. 
• Wczesny termin kłoszenia. 
• Przydatna do mieszanek. 
• Ziarno o dużej gęstości. 

• Odmiana bardzo plenna.
• Doskonały również na gleby lżejsze.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby.
• Dobra odporność na choroby grzybowe.

• Wysokie plonowanie.
• Ciężkie ziarno.
• Wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Średni termin wiechowania.

• Nr 1 plonowania w klasie A w Polsce w 2017!
• Doskonała jakość wypiekowa.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Dorodne, ciężkie ziarno.

• Odmiana niskotaninowa.
• Bardzo dobra odporność na choroby.
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania. 
• Najwyższa zawartość białka.

• Odmiana wczesna, niewrażliwa na opóźniony siew.
• Zalecana do wysiewu w poplonach.
• Zmniejszona wrażliwość na choroby fuzaryjne  

i antraknozę.
• Nasiona białe o przeciętnej zawartości białka 

 i obniżonej zawartości włókna.

• Rewelacyjne plonowanie – 110% w 2017 roku!
• Plonuje lepiej niż odmiany mieszańcowe!
• Dobra odporność na wyleganie.
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.

• Jedna z najplenniejszych  
odmian w Polsce.

• Wysoka zawartość tłuszczu. 
• Odmiana wczesna. 
• Rośliny średniej wysokości.

• Odmiana dobrze plonująca o dużej zawartości 
tłuszczu.

• Termin kwitnienia i dojrzewania średni.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Tolerancyjna na suszę.
• Nasiona żółte, kwiaty niebieskie.

• Niezawodne plonowanie. 
• Odmiana ciesząca się doskonałą opinią  

i uznaniem wśród rolników.
• Wysoka masa 1000 ziaren (powyżej 50 g).
• Przydatny do upraw ekologicznych.

• Średni termin kłoszenia i dojrzewania. 
• Wysoka waga hektolitra. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Bardzo dobra wartość paszowa. 
• Doskonała do mieszanek. 

• Bardzo dobra zdrowotność. 
• Bardzo duża masa 1000 ziaren.  
• Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Duża odporność na wyleganie.
• Krótkie źdźbło (ok. 70 cm).
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Wysoka zawartość białka. 
• Odmiana wczesna.

• Jedna z najwyżej plonujących odmian owsa.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Podwyższona zawartość tłuszczu (5,6%).
• Odmiana o wysokiej tolerancji na zakwaszenie gleby.

• Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu. 
• Dobra odporność na wyleganie.
• Przystosowana do intensywnej uprawy. 
• Posiada cechy przewódkowe.

• Odmiana samokończąca. 
• Termin kwitnienia i dojrzewania wczesny. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.  
• Duża masa 1000 ziaren.

• Bardzo dobra odporność na wyleganie. 
• Odmiana niska (ok. 70 cm). 
• Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
• Wierne plonowanie. 

• Odmiana bardzo plenna.
• Wysoka zawartość tłuszczu (5,9%).
• Wysoka odporność na choroby grzybowe. 
• Najwyższa tolerancja na niskie pH gleby. 
Odmiana dostępna wyłącznie 
w firmie Agrolok Sp. z o.o.

• Odmiana bardzo plenna. 
• Rośliny średniej wysokości  

o bardzo dobrej odporności na wyleganie.
• Dobra odporność na choroby grzybowe. 

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
• Wysoka zawartość białka.  
• Jedna z najwyższych odporności na rdzę bobiku.

• Odmiana wczesna, niewrażliwa na 
opóźniony siew.

• Czołowa odmiana pod względem 
plonowania.

• Tolerancyjna na choroby fuzaryjne.
• Przydatna do mieszanek  

z jęczmieniem.

• Bardzo dobre plonowanie – 103 %  
w latach 2015-2017.

• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Wysoka masa 1000 nasion.
• Bardzo dobra odporność na zgniliznę 

twardzikową.

• Doskonały na gleby lekkie. 
• Odmiana wczesna. 
• Podwyższona tolerancja na okresowe susze 

potwierdzona w 2016 roku.
• Doskonały do upraw ekologicznych. 

• Ościsty kłos predysponuje odmianę 
do uprawy na terenach przyleśnych.

• Wczesny termin kłoszenia.
• Przydatna do mieszanek.
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• Jedna z najplenniejszych odmian soi. 
• Odmiana wczesna (120 dni wegetacji). 
• Dobra odporność na wyleganie. 
• Wysoka zawartość białka (ok. 35%). 
• Wysoka zawartość tłuszczu (ok. 20%).

• Jedna z najwyżej plonujących  
odmian grochu.

• Odmiana wąsolistna. 
• Przeznaczona na cele  

konsumpcyjne i paszowe. 
• Bardzo dobre plonowanie. 
• Wysoka zawartość  białka (ok. 21,2%). 
• Odmiana średenio-wczesna.

LASSO ALDANA LENW ofercie również nasiona: KUKURYDZY MAKU

odmiana
nieoplewiona

odmiana
nieoplewiona

• Wysokie i stabilne plonowanie – 103%  
w latach 2015-2017!

• Krótkie źdźbło.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Dobra odporność na suszę.
• Wczesny termin kłoszenia.

• Bardzo dobre i stabilne plonowanie – 101%  
w latach 2015-2017!.

• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Przydatny do upraw ekologicznych.
• Dobra odporność na wyleganie.

TEKSAS

RAMZES

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

• Wysokie plonowanie – odmiana wzorcowa w COBORU.
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. 

RADEK

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Wysoka waga hektolitra.
• Wysoka odporność na wyleganie. 

NAWIGATOR

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

• Bardzo dobre plonowanie.
• Rośliny niskie o doskonałej odporności na 

wyleganie.
• Odmiana wczesna.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. 

• Nr 1 plonowania w Polsce w 2017!
• Bardzo dobra odporność na wyleganie.
• Wczesny termin wiechowania.
• Delikatna łuska. 
• Ciężkie ziarno.

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wczesny termin kłoszenia.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Wysoka gęstość ziarna.

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
• Wysoka odporność na wyleganie. 
• Bardzo dobra zdrowotność.
• Duża masa 1000 ziaren.

• Wysokie plonowanie.
• Tolerancyjny na choroby fuzaryjne oraz wirusowe.
• Odmiana średniowczesna.
• Niewrażliwy na opóźnienie siewu.

• Wysokie plonowanie – 106 % w latach 
2015-2017.

• Wysoka zawartość tłuszczu.
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Dobra odporność na pękanie łuszczyn.
• Dobra odporność na wyleganie.

• Odmiana plenna o średniej do dużej 
zawartości tłuszczu.

• Dobra odporność na wyleganie.
• Nasiona jasnobrązowe z odcieniem 

beżu, kwiaty fioletowe.
• Odmiana średnio-wczesna.

• Rośliny niskie o dobrej odporności na wyleganie. 
• Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu.
• Przystosowana do intensywnej uprawy.

• Najwcześniejsza odmiana w Polsce.
• Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.
• Posiada cechy przewódkowe.

• Dobra odporność na choroby grzybowe. 
• Duża odporność na wyleganie. 
• Wysoka masa 1000 ziaren  

(powyżej 50 g). 
• Wysoka zawartość białka. 
• Przydatny do upraw także na glebach lżejszych. 

• Lider plonowania! 
• Najpopularniejsza odmiana w Polsce. 
• Odmiana wczesna. 
• Bardzo niska zawartość łuski. 
• Bardzo wysoka masa 1000 ziaren. 

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wysoka jakość wypiekowa.
• Nasiona o dużej masie 1000 ziaren.
• Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby. 

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobre plonowanie. 
• Dobra odporność na wyleganie. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Dobra równomierność dojrzewania. 

• Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Średni termin kłoszenia.
• Wysoka masa 1000 ziaren.

• Nr 1 plonowania w Polsce w 2017!
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Dobra tolerancja na obniżone pH gleby.
• Wczesny termin kłoszenia.
• Wysoka gęstość ziarna.

• Odmiana niskotaninowa. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Bardzo dobra odporność na wyleganie. 
• Nagrodzona Złotym Medalem POLAGRA.

• Odmiana średnio-wczesna, niewrażliwa  
na opóźniony siew.

• Nasiona białe o bardzo niskiej zawartości alkaloidów  
i wyższej zawartości białka.

• Polecana do wysiewu w mieszankach z pszenżytem  
i łubinem żółtym.

• Odmiana bardzo tolerancyjna na choroby fuzaryjne.

• Nr 1 plonowania wśród odmian  
populacyjnych w 2016 roku!

• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach.
• Dobra odporność na choroby grzybowe.

• Bardzo wysoka tolerancja na niskie pH gleby. 
• Wysoka zawartość betaglukanu  

w ziarnie. 
• Doskonała wartość żywieniowa. 
• Dobra odporność na 

choroby grzybowe.

• Bardzo plenna i wierna w plonowaniu. 
• Ziarno o wysokiej masie 1000 ziaren. 
• Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. 
• Odmiana wczesna - przydatna do mieszanek. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Wysokie i wierne plonowanie. 
• Termin kwitnienia i dojrzewania średni. 
• Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. 
• Bardzo duża masa 1000 ziaren. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Stabilne plonowanie. 
• Rośliny średniej wysokości.
• Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
• Wysoka masa 1000 ziaren.

• Bardzo dobre plonowanie.
• Dorodne ziarno.
• Podwyższona tolerancja na 

zakwaszenie gleby. 
• Odmiana zalecana do uprawy 

na terenie całego kraju.

• Bardzo wysoki potencjał plonowania. 
• Rośliny średniej wysokości. 
• Wczesny termin kłoszenia. 
• Przydatna do mieszanek. 
• Ziarno o dużej gęstości. 

• Odmiana bardzo plenna.
• Doskonały również na gleby lżejsze.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby.
• Dobra odporność na choroby grzybowe.

• Wysokie plonowanie.
• Ciężkie ziarno.
• Wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Średni termin wiechowania.

• Nr 1 plonowania w klasie A w Polsce w 2017!
• Doskonała jakość wypiekowa.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Dorodne, ciężkie ziarno.

• Odmiana niskotaninowa.
• Bardzo dobra odporność na choroby.
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania. 
• Najwyższa zawartość białka.

• Odmiana wczesna, niewrażliwa na opóźniony siew.
• Zalecana do wysiewu w poplonach.
• Zmniejszona wrażliwość na choroby fuzaryjne  

i antraknozę.
• Nasiona białe o przeciętnej zawartości białka 

 i obniżonej zawartości włókna.

• Rewelacyjne plonowanie – 110% w 2017 roku!
• Plonuje lepiej niż odmiany mieszańcowe!
• Dobra odporność na wyleganie.
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.

• Jedna z najplenniejszych  
odmian w Polsce.

• Wysoka zawartość tłuszczu. 
• Odmiana wczesna. 
• Rośliny średniej wysokości.

• Odmiana dobrze plonująca o dużej zawartości 
tłuszczu.

• Termin kwitnienia i dojrzewania średni.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Tolerancyjna na suszę.
• Nasiona żółte, kwiaty niebieskie.

• Niezawodne plonowanie. 
• Odmiana ciesząca się doskonałą opinią  

i uznaniem wśród rolników.
• Wysoka masa 1000 ziaren (powyżej 50 g).
• Przydatny do upraw ekologicznych.

• Średni termin kłoszenia i dojrzewania. 
• Wysoka waga hektolitra. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Bardzo dobra wartość paszowa. 
• Doskonała do mieszanek. 

• Bardzo dobra zdrowotność. 
• Bardzo duża masa 1000 ziaren.  
• Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Duża odporność na wyleganie.
• Krótkie źdźbło (ok. 70 cm).
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Wysoka zawartość białka. 
• Odmiana wczesna.

• Jedna z najwyżej plonujących odmian owsa.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Podwyższona zawartość tłuszczu (5,6%).
• Odmiana o wysokiej tolerancji na zakwaszenie gleby.

• Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu. 
• Dobra odporność na wyleganie.
• Przystosowana do intensywnej uprawy. 
• Posiada cechy przewódkowe.

• Odmiana samokończąca. 
• Termin kwitnienia i dojrzewania wczesny. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.  
• Duża masa 1000 ziaren.

• Bardzo dobra odporność na wyleganie. 
• Odmiana niska (ok. 70 cm). 
• Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
• Wierne plonowanie. 

• Odmiana bardzo plenna.
• Wysoka zawartość tłuszczu (5,9%).
• Wysoka odporność na choroby grzybowe. 
• Najwyższa tolerancja na niskie pH gleby. 
Odmiana dostępna wyłącznie 
w firmie Agrolok Sp. z o.o.

• Odmiana bardzo plenna. 
• Rośliny średniej wysokości  

o bardzo dobrej odporności na wyleganie.
• Dobra odporność na choroby grzybowe. 

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
• Wysoka zawartość białka.  
• Jedna z najwyższych odporności na rdzę bobiku.

• Odmiana wczesna, niewrażliwa na 
opóźniony siew.

• Czołowa odmiana pod względem 
plonowania.

• Tolerancyjna na choroby fuzaryjne.
• Przydatna do mieszanek  

z jęczmieniem.

• Bardzo dobre plonowanie – 103 %  
w latach 2015-2017.

• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Wysoka masa 1000 nasion.
• Bardzo dobra odporność na zgniliznę 

twardzikową.

• Doskonały na gleby lekkie. 
• Odmiana wczesna. 
• Podwyższona tolerancja na okresowe susze 

potwierdzona w 2016 roku.
• Doskonały do upraw ekologicznych. 

• Ościsty kłos predysponuje odmianę 
do uprawy na terenach przyleśnych.

• Wczesny termin kłoszenia.
• Przydatna do mieszanek.
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• Jedna z najplenniejszych odmian soi. 
• Odmiana wczesna (120 dni wegetacji). 
• Dobra odporność na wyleganie. 
• Wysoka zawartość białka (ok. 35%). 
• Wysoka zawartość tłuszczu (ok. 20%).

• Jedna z najwyżej plonujących  
odmian grochu.

• Odmiana wąsolistna. 
• Przeznaczona na cele  

konsumpcyjne i paszowe. 
• Bardzo dobre plonowanie. 
• Wysoka zawartość  białka (ok. 21,2%). 
• Odmiana średenio-wczesna.

LASSO ALDANA LENW ofercie również nasiona: KUKURYDZY MAKU

odmiana
nieoplewiona

odmiana
nieoplewiona

• Wysokie i stabilne plonowanie – 103%  
w latach 2015-2017!

• Krótkie źdźbło.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Dobra odporność na suszę.
• Wczesny termin kłoszenia.

• Bardzo dobre i stabilne plonowanie – 101%  
w latach 2015-2017!.

• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Przydatny do upraw ekologicznych.
• Dobra odporność na wyleganie.

TEKSAS

RAMZES

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

• Wysokie plonowanie – odmiana wzorcowa w COBORU.
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. 

RADEK

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Wysoka waga hektolitra.
• Wysoka odporność na wyleganie. 

NAWIGATOR

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

NaSioNa kwalifikowaNE materiał siewny Hr strzelce

• Bardzo dobre plonowanie.
• Rośliny niskie o doskonałej odporności na 

wyleganie.
• Odmiana wczesna.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. 

• Nr 1 plonowania w Polsce w 2017!
• Bardzo dobra odporność na wyleganie.
• Wczesny termin wiechowania.
• Delikatna łuska. 
• Ciężkie ziarno.

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wczesny termin kłoszenia.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Wysoka gęstość ziarna.

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
• Wysoka odporność na wyleganie. 
• Bardzo dobra zdrowotność.
• Duża masa 1000 ziaren.

• Wysokie plonowanie.
• Tolerancyjny na choroby fuzaryjne oraz wirusowe.
• Odmiana średniowczesna.
• Niewrażliwy na opóźnienie siewu.

• Wysokie plonowanie – 106 % w latach 
2015-2017.

• Wysoka zawartość tłuszczu.
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Dobra odporność na pękanie łuszczyn.
• Dobra odporność na wyleganie.

• Odmiana plenna o średniej do dużej 
zawartości tłuszczu.

• Dobra odporność na wyleganie.
• Nasiona jasnobrązowe z odcieniem 

beżu, kwiaty fioletowe.
• Odmiana średnio-wczesna.

• Rośliny niskie o dobrej odporności na wyleganie. 
• Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu.
• Przystosowana do intensywnej uprawy.

• Najwcześniejsza odmiana w Polsce.
• Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.
• Posiada cechy przewódkowe.

• Dobra odporność na choroby grzybowe. 
• Duża odporność na wyleganie. 
• Wysoka masa 1000 ziaren  

(powyżej 50 g). 
• Wysoka zawartość białka. 
• Przydatny do upraw także na glebach lżejszych. 

• Lider plonowania! 
• Najpopularniejsza odmiana w Polsce. 
• Odmiana wczesna. 
• Bardzo niska zawartość łuski. 
• Bardzo wysoka masa 1000 ziaren. 

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wysoka jakość wypiekowa.
• Nasiona o dużej masie 1000 ziaren.
• Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby. 

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobre plonowanie. 
• Dobra odporność na wyleganie. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Dobra równomierność dojrzewania. 

• Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Średni termin kłoszenia.
• Wysoka masa 1000 ziaren.

• Nr 1 plonowania w Polsce w 2017!
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Dobra tolerancja na obniżone pH gleby.
• Wczesny termin kłoszenia.
• Wysoka gęstość ziarna.

• Odmiana niskotaninowa. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Bardzo dobra odporność na wyleganie. 
• Nagrodzona Złotym Medalem POLAGRA.

• Odmiana średnio-wczesna, niewrażliwa  
na opóźniony siew.

• Nasiona białe o bardzo niskiej zawartości alkaloidów  
i wyższej zawartości białka.

• Polecana do wysiewu w mieszankach z pszenżytem  
i łubinem żółtym.

• Odmiana bardzo tolerancyjna na choroby fuzaryjne.

• Nr 1 plonowania wśród odmian  
populacyjnych w 2016 roku!

• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach.
• Dobra odporność na choroby grzybowe.

• Bardzo wysoka tolerancja na niskie pH gleby. 
• Wysoka zawartość betaglukanu  

w ziarnie. 
• Doskonała wartość żywieniowa. 
• Dobra odporność na 

choroby grzybowe.

• Bardzo plenna i wierna w plonowaniu. 
• Ziarno o wysokiej masie 1000 ziaren. 
• Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. 
• Odmiana wczesna - przydatna do mieszanek. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Wysokie i wierne plonowanie. 
• Termin kwitnienia i dojrzewania średni. 
• Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. 
• Bardzo duża masa 1000 ziaren. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Stabilne plonowanie. 
• Rośliny średniej wysokości.
• Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
• Wysoka masa 1000 ziaren.

• Bardzo dobre plonowanie.
• Dorodne ziarno.
• Podwyższona tolerancja na 

zakwaszenie gleby. 
• Odmiana zalecana do uprawy 

na terenie całego kraju.

• Bardzo wysoki potencjał plonowania. 
• Rośliny średniej wysokości. 
• Wczesny termin kłoszenia. 
• Przydatna do mieszanek. 
• Ziarno o dużej gęstości. 

• Odmiana bardzo plenna.
• Doskonały również na gleby lżejsze.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby.
• Dobra odporność na choroby grzybowe.

• Wysokie plonowanie.
• Ciężkie ziarno.
• Wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Średni termin wiechowania.

• Nr 1 plonowania w klasie A w Polsce w 2017!
• Doskonała jakość wypiekowa.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Dorodne, ciężkie ziarno.

• Odmiana niskotaninowa.
• Bardzo dobra odporność na choroby.
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania. 
• Najwyższa zawartość białka.

• Odmiana wczesna, niewrażliwa na opóźniony siew.
• Zalecana do wysiewu w poplonach.
• Zmniejszona wrażliwość na choroby fuzaryjne  

i antraknozę.
• Nasiona białe o przeciętnej zawartości białka 

 i obniżonej zawartości włókna.

• Rewelacyjne plonowanie – 110% w 2017 roku!
• Plonuje lepiej niż odmiany mieszańcowe!
• Dobra odporność na wyleganie.
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.

• Jedna z najplenniejszych  
odmian w Polsce.

• Wysoka zawartość tłuszczu. 
• Odmiana wczesna. 
• Rośliny średniej wysokości.

• Odmiana dobrze plonująca o dużej zawartości 
tłuszczu.

• Termin kwitnienia i dojrzewania średni.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Tolerancyjna na suszę.
• Nasiona żółte, kwiaty niebieskie.

• Niezawodne plonowanie. 
• Odmiana ciesząca się doskonałą opinią  

i uznaniem wśród rolników.
• Wysoka masa 1000 ziaren (powyżej 50 g).
• Przydatny do upraw ekologicznych.

• Średni termin kłoszenia i dojrzewania. 
• Wysoka waga hektolitra. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Bardzo dobra wartość paszowa. 
• Doskonała do mieszanek. 

• Bardzo dobra zdrowotność. 
• Bardzo duża masa 1000 ziaren.  
• Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Duża odporność na wyleganie.
• Krótkie źdźbło (ok. 70 cm).
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Wysoka zawartość białka. 
• Odmiana wczesna.

• Jedna z najwyżej plonujących odmian owsa.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Podwyższona zawartość tłuszczu (5,6%).
• Odmiana o wysokiej tolerancji na zakwaszenie gleby.

• Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu. 
• Dobra odporność na wyleganie.
• Przystosowana do intensywnej uprawy. 
• Posiada cechy przewódkowe.

• Odmiana samokończąca. 
• Termin kwitnienia i dojrzewania wczesny. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.  
• Duża masa 1000 ziaren.

• Bardzo dobra odporność na wyleganie. 
• Odmiana niska (ok. 70 cm). 
• Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
• Wierne plonowanie. 

• Odmiana bardzo plenna.
• Wysoka zawartość tłuszczu (5,9%).
• Wysoka odporność na choroby grzybowe. 
• Najwyższa tolerancja na niskie pH gleby. 
Odmiana dostępna wyłącznie 
w firmie Agrolok Sp. z o.o.

• Odmiana bardzo plenna. 
• Rośliny średniej wysokości  

o bardzo dobrej odporności na wyleganie.
• Dobra odporność na choroby grzybowe. 

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
• Wysoka zawartość białka.  
• Jedna z najwyższych odporności na rdzę bobiku.

• Odmiana wczesna, niewrażliwa na 
opóźniony siew.

• Czołowa odmiana pod względem 
plonowania.

• Tolerancyjna na choroby fuzaryjne.
• Przydatna do mieszanek  

z jęczmieniem.

• Bardzo dobre plonowanie – 103 %  
w latach 2015-2017.

• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Wysoka masa 1000 nasion.
• Bardzo dobra odporność na zgniliznę 

twardzikową.

• Doskonały na gleby lekkie. 
• Odmiana wczesna. 
• Podwyższona tolerancja na okresowe susze 

potwierdzona w 2016 roku.
• Doskonały do upraw ekologicznych. 

• Ościsty kłos predysponuje odmianę 
do uprawy na terenach przyleśnych.

• Wczesny termin kłoszenia.
• Przydatna do mieszanek.
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• Jedna z najplenniejszych odmian soi. 
• Odmiana wczesna (120 dni wegetacji). 
• Dobra odporność na wyleganie. 
• Wysoka zawartość białka (ok. 35%). 
• Wysoka zawartość tłuszczu (ok. 20%).

• Jedna z najwyżej plonujących  
odmian grochu.

• Odmiana wąsolistna. 
• Przeznaczona na cele  

konsumpcyjne i paszowe. 
• Bardzo dobre plonowanie. 
• Wysoka zawartość  białka (ok. 21,2%). 
• Odmiana średenio-wczesna.

LASSO ALDANA LENW ofercie również nasiona: KUKURYDZY MAKU

odmiana
nieoplewiona

odmiana
nieoplewiona

• Wysokie i stabilne plonowanie – 103%  
w latach 2015-2017!

• Krótkie źdźbło.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Dobra odporność na suszę.
• Wczesny termin kłoszenia.

• Bardzo dobre i stabilne plonowanie – 101%  
w latach 2015-2017!.

• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Przydatny do upraw ekologicznych.
• Dobra odporność na wyleganie.

TEKSAS

RAMZES

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

• Wysokie plonowanie – odmiana wzorcowa w COBORU.
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. 

RADEK

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Wysoka waga hektolitra.
• Wysoka odporność na wyleganie. 

NAWIGATOR

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

• Bardzo dobre plonowanie.
• Rośliny niskie o doskonałej odporności na 

wyleganie.
• Odmiana wczesna.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. 

• Nr 1 plonowania w Polsce w 2017!
• Bardzo dobra odporność na wyleganie.
• Wczesny termin wiechowania.
• Delikatna łuska. 
• Ciężkie ziarno.

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wczesny termin kłoszenia.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Wysoka gęstość ziarna.

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
• Wysoka odporność na wyleganie. 
• Bardzo dobra zdrowotność.
• Duża masa 1000 ziaren.

• Wysokie plonowanie.
• Tolerancyjny na choroby fuzaryjne oraz wirusowe.
• Odmiana średniowczesna.
• Niewrażliwy na opóźnienie siewu.

• Wysokie plonowanie – 106 % w latach 
2015-2017.

• Wysoka zawartość tłuszczu.
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Dobra odporność na pękanie łuszczyn.
• Dobra odporność na wyleganie.

• Odmiana plenna o średniej do dużej 
zawartości tłuszczu.

• Dobra odporność na wyleganie.
• Nasiona jasnobrązowe z odcieniem 

beżu, kwiaty fioletowe.
• Odmiana średnio-wczesna.

• Rośliny niskie o dobrej odporności na wyleganie. 
• Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu.
• Przystosowana do intensywnej uprawy.

• Najwcześniejsza odmiana w Polsce.
• Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.
• Posiada cechy przewódkowe.

• Dobra odporność na choroby grzybowe. 
• Duża odporność na wyleganie. 
• Wysoka masa 1000 ziaren  

(powyżej 50 g). 
• Wysoka zawartość białka. 
• Przydatny do upraw także na glebach lżejszych. 

• Lider plonowania! 
• Najpopularniejsza odmiana w Polsce. 
• Odmiana wczesna. 
• Bardzo niska zawartość łuski. 
• Bardzo wysoka masa 1000 ziaren. 

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wysoka jakość wypiekowa.
• Nasiona o dużej masie 1000 ziaren.
• Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby. 

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobre plonowanie. 
• Dobra odporność na wyleganie. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Dobra równomierność dojrzewania. 

• Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Średni termin kłoszenia.
• Wysoka masa 1000 ziaren.

• Nr 1 plonowania w Polsce w 2017!
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Dobra tolerancja na obniżone pH gleby.
• Wczesny termin kłoszenia.
• Wysoka gęstość ziarna.

• Odmiana niskotaninowa. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Bardzo dobra odporność na wyleganie. 
• Nagrodzona Złotym Medalem POLAGRA.

• Odmiana średnio-wczesna, niewrażliwa  
na opóźniony siew.

• Nasiona białe o bardzo niskiej zawartości alkaloidów  
i wyższej zawartości białka.

• Polecana do wysiewu w mieszankach z pszenżytem  
i łubinem żółtym.

• Odmiana bardzo tolerancyjna na choroby fuzaryjne.

• Nr 1 plonowania wśród odmian  
populacyjnych w 2016 roku!

• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach.
• Dobra odporność na choroby grzybowe.

• Bardzo wysoka tolerancja na niskie pH gleby. 
• Wysoka zawartość betaglukanu  

w ziarnie. 
• Doskonała wartość żywieniowa. 
• Dobra odporność na 

choroby grzybowe.

• Bardzo plenna i wierna w plonowaniu. 
• Ziarno o wysokiej masie 1000 ziaren. 
• Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. 
• Odmiana wczesna - przydatna do mieszanek. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Wysokie i wierne plonowanie. 
• Termin kwitnienia i dojrzewania średni. 
• Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. 
• Bardzo duża masa 1000 ziaren. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Stabilne plonowanie. 
• Rośliny średniej wysokości.
• Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
• Wysoka masa 1000 ziaren.

• Bardzo dobre plonowanie.
• Dorodne ziarno.
• Podwyższona tolerancja na 

zakwaszenie gleby. 
• Odmiana zalecana do uprawy 

na terenie całego kraju.

• Bardzo wysoki potencjał plonowania. 
• Rośliny średniej wysokości. 
• Wczesny termin kłoszenia. 
• Przydatna do mieszanek. 
• Ziarno o dużej gęstości. 

• Odmiana bardzo plenna.
• Doskonały również na gleby lżejsze.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby.
• Dobra odporność na choroby grzybowe.

• Wysokie plonowanie.
• Ciężkie ziarno.
• Wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Średni termin wiechowania.

• Nr 1 plonowania w klasie A w Polsce w 2017!
• Doskonała jakość wypiekowa.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Dorodne, ciężkie ziarno.

• Odmiana niskotaninowa.
• Bardzo dobra odporność na choroby.
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania. 
• Najwyższa zawartość białka.

• Odmiana wczesna, niewrażliwa na opóźniony siew.
• Zalecana do wysiewu w poplonach.
• Zmniejszona wrażliwość na choroby fuzaryjne  

i antraknozę.
• Nasiona białe o przeciętnej zawartości białka 

 i obniżonej zawartości włókna.

• Rewelacyjne plonowanie – 110% w 2017 roku!
• Plonuje lepiej niż odmiany mieszańcowe!
• Dobra odporność na wyleganie.
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.

• Jedna z najplenniejszych  
odmian w Polsce.

• Wysoka zawartość tłuszczu. 
• Odmiana wczesna. 
• Rośliny średniej wysokości.

• Odmiana dobrze plonująca o dużej zawartości 
tłuszczu.

• Termin kwitnienia i dojrzewania średni.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Tolerancyjna na suszę.
• Nasiona żółte, kwiaty niebieskie.

• Niezawodne plonowanie. 
• Odmiana ciesząca się doskonałą opinią  

i uznaniem wśród rolników.
• Wysoka masa 1000 ziaren (powyżej 50 g).
• Przydatny do upraw ekologicznych.

• Średni termin kłoszenia i dojrzewania. 
• Wysoka waga hektolitra. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Bardzo dobra wartość paszowa. 
• Doskonała do mieszanek. 

• Bardzo dobra zdrowotność. 
• Bardzo duża masa 1000 ziaren.  
• Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Duża odporność na wyleganie.
• Krótkie źdźbło (ok. 70 cm).
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Wysoka zawartość białka. 
• Odmiana wczesna.

• Jedna z najwyżej plonujących odmian owsa.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Podwyższona zawartość tłuszczu (5,6%).
• Odmiana o wysokiej tolerancji na zakwaszenie gleby.

• Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu. 
• Dobra odporność na wyleganie.
• Przystosowana do intensywnej uprawy. 
• Posiada cechy przewódkowe.

• Odmiana samokończąca. 
• Termin kwitnienia i dojrzewania wczesny. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.  
• Duża masa 1000 ziaren.

• Bardzo dobra odporność na wyleganie. 
• Odmiana niska (ok. 70 cm). 
• Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
• Wierne plonowanie. 

• Odmiana bardzo plenna.
• Wysoka zawartość tłuszczu (5,9%).
• Wysoka odporność na choroby grzybowe. 
• Najwyższa tolerancja na niskie pH gleby. 
Odmiana dostępna wyłącznie 
w firmie Agrolok Sp. z o.o.

• Odmiana bardzo plenna. 
• Rośliny średniej wysokości  

o bardzo dobrej odporności na wyleganie.
• Dobra odporność na choroby grzybowe. 

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
• Wysoka zawartość białka.  
• Jedna z najwyższych odporności na rdzę bobiku.

• Odmiana wczesna, niewrażliwa na 
opóźniony siew.

• Czołowa odmiana pod względem 
plonowania.

• Tolerancyjna na choroby fuzaryjne.
• Przydatna do mieszanek  

z jęczmieniem.

• Bardzo dobre plonowanie – 103 %  
w latach 2015-2017.

• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Wysoka masa 1000 nasion.
• Bardzo dobra odporność na zgniliznę 

twardzikową.

• Doskonały na gleby lekkie. 
• Odmiana wczesna. 
• Podwyższona tolerancja na okresowe susze 

potwierdzona w 2016 roku.
• Doskonały do upraw ekologicznych. 

• Ościsty kłos predysponuje odmianę 
do uprawy na terenach przyleśnych.

• Wczesny termin kłoszenia.
• Przydatna do mieszanek.
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• Jedna z najplenniejszych odmian soi. 
• Odmiana wczesna (120 dni wegetacji). 
• Dobra odporność na wyleganie. 
• Wysoka zawartość białka (ok. 35%). 
• Wysoka zawartość tłuszczu (ok. 20%).

• Jedna z najwyżej plonujących  
odmian grochu.

• Odmiana wąsolistna. 
• Przeznaczona na cele  

konsumpcyjne i paszowe. 
• Bardzo dobre plonowanie. 
• Wysoka zawartość  białka (ok. 21,2%). 
• Odmiana średenio-wczesna.

LASSO ALDANA LENW ofercie również nasiona: KUKURYDZY MAKU

odmiana
nieoplewiona

odmiana
nieoplewiona

• Wysokie i stabilne plonowanie – 103%  
w latach 2015-2017!

• Krótkie źdźbło.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Dobra odporność na suszę.
• Wczesny termin kłoszenia.

• Bardzo dobre i stabilne plonowanie – 101%  
w latach 2015-2017!.

• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Przydatny do upraw ekologicznych.
• Dobra odporność na wyleganie.

TEKSAS

RAMZES

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

• Wysokie plonowanie – odmiana wzorcowa w COBORU.
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. 

RADEK

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Wysoka waga hektolitra.
• Wysoka odporność na wyleganie. 

NAWIGATOR

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

• Bardzo dobre plonowanie.
• Rośliny niskie o doskonałej odporności na 

wyleganie.
• Odmiana wczesna.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. 

• Nr 1 plonowania w Polsce w 2017!
• Bardzo dobra odporność na wyleganie.
• Wczesny termin wiechowania.
• Delikatna łuska. 
• Ciężkie ziarno.

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wczesny termin kłoszenia.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Wysoka gęstość ziarna.

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
• Wysoka odporność na wyleganie. 
• Bardzo dobra zdrowotność.
• Duża masa 1000 ziaren.

• Wysokie plonowanie.
• Tolerancyjny na choroby fuzaryjne oraz wirusowe.
• Odmiana średniowczesna.
• Niewrażliwy na opóźnienie siewu.

• Wysokie plonowanie – 106 % w latach 
2015-2017.

• Wysoka zawartość tłuszczu.
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Dobra odporność na pękanie łuszczyn.
• Dobra odporność na wyleganie.

• Odmiana plenna o średniej do dużej 
zawartości tłuszczu.

• Dobra odporność na wyleganie.
• Nasiona jasnobrązowe z odcieniem 

beżu, kwiaty fioletowe.
• Odmiana średnio-wczesna.

• Rośliny niskie o dobrej odporności na wyleganie. 
• Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu.
• Przystosowana do intensywnej uprawy.

• Najwcześniejsza odmiana w Polsce.
• Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.
• Posiada cechy przewódkowe.

• Dobra odporność na choroby grzybowe. 
• Duża odporność na wyleganie. 
• Wysoka masa 1000 ziaren  

(powyżej 50 g). 
• Wysoka zawartość białka. 
• Przydatny do upraw także na glebach lżejszych. 

• Lider plonowania! 
• Najpopularniejsza odmiana w Polsce. 
• Odmiana wczesna. 
• Bardzo niska zawartość łuski. 
• Bardzo wysoka masa 1000 ziaren. 

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wysoka jakość wypiekowa.
• Nasiona o dużej masie 1000 ziaren.
• Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby. 

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobre plonowanie. 
• Dobra odporność na wyleganie. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Dobra równomierność dojrzewania. 

• Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Średni termin kłoszenia.
• Wysoka masa 1000 ziaren.

• Nr 1 plonowania w Polsce w 2017!
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Dobra tolerancja na obniżone pH gleby.
• Wczesny termin kłoszenia.
• Wysoka gęstość ziarna.

• Odmiana niskotaninowa. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Bardzo dobra odporność na wyleganie. 
• Nagrodzona Złotym Medalem POLAGRA.

• Odmiana średnio-wczesna, niewrażliwa  
na opóźniony siew.

• Nasiona białe o bardzo niskiej zawartości alkaloidów  
i wyższej zawartości białka.

• Polecana do wysiewu w mieszankach z pszenżytem  
i łubinem żółtym.

• Odmiana bardzo tolerancyjna na choroby fuzaryjne.

• Nr 1 plonowania wśród odmian  
populacyjnych w 2016 roku!

• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach.
• Dobra odporność na choroby grzybowe.

• Bardzo wysoka tolerancja na niskie pH gleby. 
• Wysoka zawartość betaglukanu  

w ziarnie. 
• Doskonała wartość żywieniowa. 
• Dobra odporność na 

choroby grzybowe.

• Bardzo plenna i wierna w plonowaniu. 
• Ziarno o wysokiej masie 1000 ziaren. 
• Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. 
• Odmiana wczesna - przydatna do mieszanek. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Wysokie i wierne plonowanie. 
• Termin kwitnienia i dojrzewania średni. 
• Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. 
• Bardzo duża masa 1000 ziaren. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Stabilne plonowanie. 
• Rośliny średniej wysokości.
• Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
• Wysoka masa 1000 ziaren.

• Bardzo dobre plonowanie.
• Dorodne ziarno.
• Podwyższona tolerancja na 

zakwaszenie gleby. 
• Odmiana zalecana do uprawy 

na terenie całego kraju.

• Bardzo wysoki potencjał plonowania. 
• Rośliny średniej wysokości. 
• Wczesny termin kłoszenia. 
• Przydatna do mieszanek. 
• Ziarno o dużej gęstości. 

• Odmiana bardzo plenna.
• Doskonały również na gleby lżejsze.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby.
• Dobra odporność na choroby grzybowe.

• Wysokie plonowanie.
• Ciężkie ziarno.
• Wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Średni termin wiechowania.

• Nr 1 plonowania w klasie A w Polsce w 2017!
• Doskonała jakość wypiekowa.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Dorodne, ciężkie ziarno.

• Odmiana niskotaninowa.
• Bardzo dobra odporność na choroby.
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania. 
• Najwyższa zawartość białka.

• Odmiana wczesna, niewrażliwa na opóźniony siew.
• Zalecana do wysiewu w poplonach.
• Zmniejszona wrażliwość na choroby fuzaryjne  

i antraknozę.
• Nasiona białe o przeciętnej zawartości białka 

 i obniżonej zawartości włókna.

• Rewelacyjne plonowanie – 110% w 2017 roku!
• Plonuje lepiej niż odmiany mieszańcowe!
• Dobra odporność na wyleganie.
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.

• Jedna z najplenniejszych  
odmian w Polsce.

• Wysoka zawartość tłuszczu. 
• Odmiana wczesna. 
• Rośliny średniej wysokości.

• Odmiana dobrze plonująca o dużej zawartości 
tłuszczu.

• Termin kwitnienia i dojrzewania średni.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Tolerancyjna na suszę.
• Nasiona żółte, kwiaty niebieskie.

• Niezawodne plonowanie. 
• Odmiana ciesząca się doskonałą opinią  

i uznaniem wśród rolników.
• Wysoka masa 1000 ziaren (powyżej 50 g).
• Przydatny do upraw ekologicznych.

• Średni termin kłoszenia i dojrzewania. 
• Wysoka waga hektolitra. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Bardzo dobra wartość paszowa. 
• Doskonała do mieszanek. 

• Bardzo dobra zdrowotność. 
• Bardzo duża masa 1000 ziaren.  
• Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Duża odporność na wyleganie.
• Krótkie źdźbło (ok. 70 cm).
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Wysoka zawartość białka. 
• Odmiana wczesna.

• Jedna z najwyżej plonujących odmian owsa.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Podwyższona zawartość tłuszczu (5,6%).
• Odmiana o wysokiej tolerancji na zakwaszenie gleby.

• Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu. 
• Dobra odporność na wyleganie.
• Przystosowana do intensywnej uprawy. 
• Posiada cechy przewódkowe.

• Odmiana samokończąca. 
• Termin kwitnienia i dojrzewania wczesny. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.  
• Duża masa 1000 ziaren.

• Bardzo dobra odporność na wyleganie. 
• Odmiana niska (ok. 70 cm). 
• Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
• Wierne plonowanie. 

• Odmiana bardzo plenna.
• Wysoka zawartość tłuszczu (5,9%).
• Wysoka odporność na choroby grzybowe. 
• Najwyższa tolerancja na niskie pH gleby. 
Odmiana dostępna wyłącznie 
w firmie Agrolok Sp. z o.o.

• Odmiana bardzo plenna. 
• Rośliny średniej wysokości  

o bardzo dobrej odporności na wyleganie.
• Dobra odporność na choroby grzybowe. 

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
• Wysoka zawartość białka.  
• Jedna z najwyższych odporności na rdzę bobiku.

• Odmiana wczesna, niewrażliwa na 
opóźniony siew.

• Czołowa odmiana pod względem 
plonowania.

• Tolerancyjna na choroby fuzaryjne.
• Przydatna do mieszanek  

z jęczmieniem.

• Bardzo dobre plonowanie – 103 %  
w latach 2015-2017.

• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Wysoka masa 1000 nasion.
• Bardzo dobra odporność na zgniliznę 

twardzikową.

• Doskonały na gleby lekkie. 
• Odmiana wczesna. 
• Podwyższona tolerancja na okresowe susze 

potwierdzona w 2016 roku.
• Doskonały do upraw ekologicznych. 

• Ościsty kłos predysponuje odmianę 
do uprawy na terenach przyleśnych.

• Wczesny termin kłoszenia.
• Przydatna do mieszanek.
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• Jedna z najplenniejszych odmian soi. 
• Odmiana wczesna (120 dni wegetacji). 
• Dobra odporność na wyleganie. 
• Wysoka zawartość białka (ok. 35%). 
• Wysoka zawartość tłuszczu (ok. 20%).

• Jedna z najwyżej plonujących  
odmian grochu.

• Odmiana wąsolistna. 
• Przeznaczona na cele  

konsumpcyjne i paszowe. 
• Bardzo dobre plonowanie. 
• Wysoka zawartość  białka (ok. 21,2%). 
• Odmiana średenio-wczesna.

LASSO ALDANA LENW ofercie również nasiona: KUKURYDZY MAKU

odmiana
nieoplewiona

odmiana
nieoplewiona

• Wysokie i stabilne plonowanie – 103%  
w latach 2015-2017!

• Krótkie źdźbło.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Dobra odporność na suszę.
• Wczesny termin kłoszenia.

• Bardzo dobre i stabilne plonowanie – 101%  
w latach 2015-2017!.

• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Przydatny do upraw ekologicznych.
• Dobra odporność na wyleganie.

TEKSAS

RAMZES

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

• Wysokie plonowanie – odmiana wzorcowa w COBORU.
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. 

RADEK

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Wysoka waga hektolitra.
• Wysoka odporność na wyleganie. 

NAWIGATOR

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

• Bardzo dobre plonowanie.
• Rośliny niskie o doskonałej odporności na 

wyleganie.
• Odmiana wczesna.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. 

• Nr 1 plonowania w Polsce w 2017!
• Bardzo dobra odporność na wyleganie.
• Wczesny termin wiechowania.
• Delikatna łuska. 
• Ciężkie ziarno.

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wczesny termin kłoszenia.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Wysoka gęstość ziarna.

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
• Wysoka odporność na wyleganie. 
• Bardzo dobra zdrowotność.
• Duża masa 1000 ziaren.

• Wysokie plonowanie.
• Tolerancyjny na choroby fuzaryjne oraz wirusowe.
• Odmiana średniowczesna.
• Niewrażliwy na opóźnienie siewu.

• Wysokie plonowanie – 106 % w latach 
2015-2017.

• Wysoka zawartość tłuszczu.
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Dobra odporność na pękanie łuszczyn.
• Dobra odporność na wyleganie.

• Odmiana plenna o średniej do dużej 
zawartości tłuszczu.

• Dobra odporność na wyleganie.
• Nasiona jasnobrązowe z odcieniem 

beżu, kwiaty fioletowe.
• Odmiana średnio-wczesna.

• Rośliny niskie o dobrej odporności na wyleganie. 
• Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu.
• Przystosowana do intensywnej uprawy.

• Najwcześniejsza odmiana w Polsce.
• Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.
• Posiada cechy przewódkowe.

• Dobra odporność na choroby grzybowe. 
• Duża odporność na wyleganie. 
• Wysoka masa 1000 ziaren  

(powyżej 50 g). 
• Wysoka zawartość białka. 
• Przydatny do upraw także na glebach lżejszych. 

• Lider plonowania! 
• Najpopularniejsza odmiana w Polsce. 
• Odmiana wczesna. 
• Bardzo niska zawartość łuski. 
• Bardzo wysoka masa 1000 ziaren. 

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wysoka jakość wypiekowa.
• Nasiona o dużej masie 1000 ziaren.
• Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby. 

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobre plonowanie. 
• Dobra odporność na wyleganie. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Dobra równomierność dojrzewania. 

• Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Średni termin kłoszenia.
• Wysoka masa 1000 ziaren.

• Nr 1 plonowania w Polsce w 2017!
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Dobra tolerancja na obniżone pH gleby.
• Wczesny termin kłoszenia.
• Wysoka gęstość ziarna.

• Odmiana niskotaninowa. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Bardzo dobra odporność na wyleganie. 
• Nagrodzona Złotym Medalem POLAGRA.

• Odmiana średnio-wczesna, niewrażliwa  
na opóźniony siew.

• Nasiona białe o bardzo niskiej zawartości alkaloidów  
i wyższej zawartości białka.

• Polecana do wysiewu w mieszankach z pszenżytem  
i łubinem żółtym.

• Odmiana bardzo tolerancyjna na choroby fuzaryjne.

• Nr 1 plonowania wśród odmian  
populacyjnych w 2016 roku!

• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach.
• Dobra odporność na choroby grzybowe.

• Bardzo wysoka tolerancja na niskie pH gleby. 
• Wysoka zawartość betaglukanu  

w ziarnie. 
• Doskonała wartość żywieniowa. 
• Dobra odporność na 

choroby grzybowe.

• Bardzo plenna i wierna w plonowaniu. 
• Ziarno o wysokiej masie 1000 ziaren. 
• Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. 
• Odmiana wczesna - przydatna do mieszanek. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Wysokie i wierne plonowanie. 
• Termin kwitnienia i dojrzewania średni. 
• Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. 
• Bardzo duża masa 1000 ziaren. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Stabilne plonowanie. 
• Rośliny średniej wysokości.
• Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
• Wysoka masa 1000 ziaren.

• Bardzo dobre plonowanie.
• Dorodne ziarno.
• Podwyższona tolerancja na 

zakwaszenie gleby. 
• Odmiana zalecana do uprawy 

na terenie całego kraju.

• Bardzo wysoki potencjał plonowania. 
• Rośliny średniej wysokości. 
• Wczesny termin kłoszenia. 
• Przydatna do mieszanek. 
• Ziarno o dużej gęstości. 

• Odmiana bardzo plenna.
• Doskonały również na gleby lżejsze.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby.
• Dobra odporność na choroby grzybowe.

• Wysokie plonowanie.
• Ciężkie ziarno.
• Wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Średni termin wiechowania.

• Nr 1 plonowania w klasie A w Polsce w 2017!
• Doskonała jakość wypiekowa.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Dorodne, ciężkie ziarno.

• Odmiana niskotaninowa.
• Bardzo dobra odporność na choroby.
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania. 
• Najwyższa zawartość białka.

• Odmiana wczesna, niewrażliwa na opóźniony siew.
• Zalecana do wysiewu w poplonach.
• Zmniejszona wrażliwość na choroby fuzaryjne  

i antraknozę.
• Nasiona białe o przeciętnej zawartości białka 

 i obniżonej zawartości włókna.

• Rewelacyjne plonowanie – 110% w 2017 roku!
• Plonuje lepiej niż odmiany mieszańcowe!
• Dobra odporność na wyleganie.
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.

• Jedna z najplenniejszych  
odmian w Polsce.

• Wysoka zawartość tłuszczu. 
• Odmiana wczesna. 
• Rośliny średniej wysokości.

• Odmiana dobrze plonująca o dużej zawartości 
tłuszczu.

• Termin kwitnienia i dojrzewania średni.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Tolerancyjna na suszę.
• Nasiona żółte, kwiaty niebieskie.

• Niezawodne plonowanie. 
• Odmiana ciesząca się doskonałą opinią  

i uznaniem wśród rolników.
• Wysoka masa 1000 ziaren (powyżej 50 g).
• Przydatny do upraw ekologicznych.

• Średni termin kłoszenia i dojrzewania. 
• Wysoka waga hektolitra. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Bardzo dobra wartość paszowa. 
• Doskonała do mieszanek. 

• Bardzo dobra zdrowotność. 
• Bardzo duża masa 1000 ziaren.  
• Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Duża odporność na wyleganie.
• Krótkie źdźbło (ok. 70 cm).
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Wysoka zawartość białka. 
• Odmiana wczesna.

• Jedna z najwyżej plonujących odmian owsa.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Podwyższona zawartość tłuszczu (5,6%).
• Odmiana o wysokiej tolerancji na zakwaszenie gleby.

• Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu. 
• Dobra odporność na wyleganie.
• Przystosowana do intensywnej uprawy. 
• Posiada cechy przewódkowe.

• Odmiana samokończąca. 
• Termin kwitnienia i dojrzewania wczesny. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.  
• Duża masa 1000 ziaren.

• Bardzo dobra odporność na wyleganie. 
• Odmiana niska (ok. 70 cm). 
• Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
• Wierne plonowanie. 

• Odmiana bardzo plenna.
• Wysoka zawartość tłuszczu (5,9%).
• Wysoka odporność na choroby grzybowe. 
• Najwyższa tolerancja na niskie pH gleby. 
Odmiana dostępna wyłącznie 
w firmie Agrolok Sp. z o.o.

• Odmiana bardzo plenna. 
• Rośliny średniej wysokości  

o bardzo dobrej odporności na wyleganie.
• Dobra odporność na choroby grzybowe. 

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
• Wysoka zawartość białka.  
• Jedna z najwyższych odporności na rdzę bobiku.

• Odmiana wczesna, niewrażliwa na 
opóźniony siew.

• Czołowa odmiana pod względem 
plonowania.

• Tolerancyjna na choroby fuzaryjne.
• Przydatna do mieszanek  

z jęczmieniem.

• Bardzo dobre plonowanie – 103 %  
w latach 2015-2017.

• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Wysoka masa 1000 nasion.
• Bardzo dobra odporność na zgniliznę 

twardzikową.

• Doskonały na gleby lekkie. 
• Odmiana wczesna. 
• Podwyższona tolerancja na okresowe susze 

potwierdzona w 2016 roku.
• Doskonały do upraw ekologicznych. 

• Ościsty kłos predysponuje odmianę 
do uprawy na terenach przyleśnych.

• Wczesny termin kłoszenia.
• Przydatna do mieszanek.
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• Jedna z najplenniejszych odmian soi. 
• Odmiana wczesna (120 dni wegetacji). 
• Dobra odporność na wyleganie. 
• Wysoka zawartość białka (ok. 35%). 
• Wysoka zawartość tłuszczu (ok. 20%).

• Jedna z najwyżej plonujących  
odmian grochu.

• Odmiana wąsolistna. 
• Przeznaczona na cele  

konsumpcyjne i paszowe. 
• Bardzo dobre plonowanie. 
• Wysoka zawartość  białka (ok. 21,2%). 
• Odmiana średenio-wczesna.

LASSO ALDANA LENW ofercie również nasiona: KUKURYDZY MAKU

odmiana
nieoplewiona

odmiana
nieoplewiona

• Wysokie i stabilne plonowanie – 103%  
w latach 2015-2017!

• Krótkie źdźbło.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Dobra odporność na suszę.
• Wczesny termin kłoszenia.

• Bardzo dobre i stabilne plonowanie – 101%  
w latach 2015-2017!.

• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Przydatny do upraw ekologicznych.
• Dobra odporność na wyleganie.

TEKSAS

RAMZES

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

• Wysokie plonowanie – odmiana wzorcowa w COBORU.
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. 

RADEK

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Wysoka waga hektolitra.
• Wysoka odporność na wyleganie. 

NAWIGATOR

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

• Bardzo dobre plonowanie.
• Rośliny niskie o doskonałej odporności na 

wyleganie.
• Odmiana wczesna.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. 

• Nr 1 plonowania w Polsce w 2017!
• Bardzo dobra odporność na wyleganie.
• Wczesny termin wiechowania.
• Delikatna łuska. 
• Ciężkie ziarno.

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wczesny termin kłoszenia.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Wysoka gęstość ziarna.

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
• Wysoka odporność na wyleganie. 
• Bardzo dobra zdrowotność.
• Duża masa 1000 ziaren.

• Wysokie plonowanie.
• Tolerancyjny na choroby fuzaryjne oraz wirusowe.
• Odmiana średniowczesna.
• Niewrażliwy na opóźnienie siewu.

• Wysokie plonowanie – 106 % w latach 
2015-2017.
• Wysoka zawartość tłuszczu.
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Dobra odporność na pękanie łuszczyn.
• Dobra odporność na wyleganie.

• Odmiana plenna o średniej do dużej 
zawartości tłuszczu.

• Dobra odporność na wyleganie.
• Nasiona jasnobrązowe z odcieniem 

beżu, kwiaty fioletowe.
• Odmiana średnio-wczesna.

• Rośliny niskie o dobrej odporności na wyleganie. 
• Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu.
• Przystosowana do intensywnej uprawy.

• Najwcześniejsza odmiana w Polsce.
• Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.
• Posiada cechy przewódkowe.

• Dobra odporność na choroby grzybowe. 
• Duża odporność na wyleganie. 
• Wysoka masa 1000 ziaren  

(powyżej 50 g). 
• Wysoka zawartość białka. 
• Przydatny do upraw także na glebach lżejszych. 

• Lider plonowania! 
• Najpopularniejsza odmiana w Polsce. 
• Odmiana wczesna. 
• Bardzo niska zawartość łuski. 
• Bardzo wysoka masa 1000 ziaren. 

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wysoka jakość wypiekowa.
• Nasiona o dużej masie 1000 ziaren.
• Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby. 

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobre plonowanie. 
• Dobra odporność na wyleganie. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Dobra równomierność dojrzewania. 

• Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Średni termin kłoszenia.
• Wysoka masa 1000 ziaren.

• Nr 1 plonowania w Polsce w 2017!
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Dobra tolerancja na obniżone pH gleby.
• Wczesny termin kłoszenia.
• Wysoka gęstość ziarna.

• Odmiana niskotaninowa. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Bardzo dobra odporność na wyleganie. 
• Nagrodzona Złotym Medalem POLAGRA.

• Odmiana średnio-wczesna, niewrażliwa  
na opóźniony siew.

• Nasiona białe o bardzo niskiej zawartości alkaloidów  
i wyższej zawartości białka.

• Polecana do wysiewu w mieszankach z pszenżytem  
i łubinem żółtym.

• Odmiana bardzo tolerancyjna na choroby fuzaryjne.

• Nr 1 plonowania wśród odmian  
populacyjnych w 2016 roku!

• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach.
• Dobra odporność na choroby grzybowe.

• Bardzo wysoka tolerancja na niskie pH gleby. 
• Wysoka zawartość betaglukanu  

w ziarnie. 
• Doskonała wartość żywieniowa. 
• Dobra odporność na 

choroby grzybowe.

• Bardzo plenna i wierna w plonowaniu. 
• Ziarno o wysokiej masie 1000 ziaren. 
• Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. 
• Odmiana wczesna - przydatna do mieszanek. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Wysokie i wierne plonowanie. 
• Termin kwitnienia i dojrzewania średni. 
• Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. 
• Bardzo duża masa 1000 ziaren. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Stabilne plonowanie. 
• Rośliny średniej wysokości.
• Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
• Wysoka masa 1000 ziaren.

• Bardzo dobre plonowanie.
• Dorodne ziarno.
• Podwyższona tolerancja na 

zakwaszenie gleby. 
• Odmiana zalecana do uprawy 

na terenie całego kraju.

• Bardzo wysoki potencjał plonowania. 
• Rośliny średniej wysokości. 
• Wczesny termin kłoszenia. 
• Przydatna do mieszanek. 
• Ziarno o dużej gęstości. 

• Odmiana bardzo plenna.
• Doskonały również na gleby lżejsze.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby.
• Dobra odporność na choroby grzybowe.

• Wysokie plonowanie.
• Ciężkie ziarno.
• Wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Średni termin wiechowania.

• Nr 1 plonowania w klasie A w Polsce w 2017!
• Doskonała jakość wypiekowa.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Dorodne, ciężkie ziarno.

• Odmiana niskotaninowa.
• Bardzo dobra odporność na choroby.
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania. 
• Najwyższa zawartość białka.

• Odmiana wczesna, niewrażliwa na opóźniony siew.
• Zalecana do wysiewu w poplonach.
• Zmniejszona wrażliwość na choroby fuzaryjne  

i antraknozę.
• Nasiona białe o przeciętnej zawartości białka 

 i obniżonej zawartości włókna.

• Rewelacyjne plonowanie – 110% w 2017 roku!
• Plonuje lepiej niż odmiany mieszańcowe!
• Dobra odporność na wyleganie.
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.

• Jedna z najplenniejszych  
odmian w Polsce.

• Wysoka zawartość tłuszczu. 
• Odmiana wczesna. 
• Rośliny średniej wysokości.

• Odmiana dobrze plonująca o dużej zawartości 
tłuszczu.

• Termin kwitnienia i dojrzewania średni.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Tolerancyjna na suszę.
• Nasiona żółte, kwiaty niebieskie.

• Niezawodne plonowanie. 
• Odmiana ciesząca się doskonałą opinią  

i uznaniem wśród rolników.
• Wysoka masa 1000 ziaren (powyżej 50 g).
• Przydatny do upraw ekologicznych.

• Średni termin kłoszenia i dojrzewania. 
• Wysoka waga hektolitra. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Bardzo dobra wartość paszowa. 
• Doskonała do mieszanek. 

• Bardzo dobra zdrowotność. 
• Bardzo duża masa 1000 ziaren.  
• Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Duża odporność na wyleganie.
• Krótkie źdźbło (ok. 70 cm).
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Wysoka zawartość białka. 
• Odmiana wczesna.

• Jedna z najwyżej plonujących odmian owsa.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Podwyższona zawartość tłuszczu (5,6%).
• Odmiana o wysokiej tolerancji na zakwaszenie gleby.

• Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu. 
• Dobra odporność na wyleganie.
• Przystosowana do intensywnej uprawy. 
• Posiada cechy przewódkowe.

• Odmiana samokończąca. 
• Termin kwitnienia i dojrzewania wczesny. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.  
• Duża masa 1000 ziaren.

• Bardzo dobra odporność na wyleganie. 
• Odmiana niska (ok. 70 cm). 
• Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
• Wierne plonowanie. 

• Odmiana bardzo plenna.
• Wysoka zawartość tłuszczu (5,9%).
• Wysoka odporność na choroby grzybowe. 
• Najwyższa tolerancja na niskie pH gleby. 
Odmiana dostępna wyłącznie 
w firmie Agrolok Sp. z o.o.

• Odmiana bardzo plenna. 
• Rośliny średniej wysokości  

o bardzo dobrej odporności na wyleganie.
• Dobra odporność na choroby grzybowe. 

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
• Wysoka zawartość białka.  
• Jedna z najwyższych odporności na rdzę bobiku.

• Odmiana wczesna, niewrażliwa na 
opóźniony siew.

• Czołowa odmiana pod względem 
plonowania.

• Tolerancyjna na choroby fuzaryjne.
• Przydatna do mieszanek  

z jęczmieniem.

• Bardzo dobre plonowanie – 103 %  
w latach 2015-2017.

• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Wysoka masa 1000 nasion.
• Bardzo dobra odporność na zgniliznę 

twardzikową.

• Doskonały na gleby lekkie. 
• Odmiana wczesna. 
• Podwyższona tolerancja na okresowe susze 

potwierdzona w 2016 roku.
• Doskonały do upraw ekologicznych. 

• Ościsty kłos predysponuje odmianę 
do uprawy na terenach przyleśnych.

• Wczesny termin kłoszenia.
• Przydatna do mieszanek.

POLONIA
STAROPOLSKA

Kozak

RUSAŁKA

AMIGO

WARS

GOLIAT

MARKUS

SZAFIR

WERBENA

MILEWO

OBEREK

BINGO

SERENADA

AMULET

SKALD

FRAJDA

ALBUS

GRAF

KARO

GAWROSZ

NAWRA

MILKARO

KORMORAN

AMANT

ROSPUDA

PODAREK

Elegant

NIMFA

FERNANDO

ZEUS

FELIKS

JANTAROL

RADOCHA

ANDRUS

HAJDUCZEK

KOMFORT

KOKSAGRANIT BARYŁKA

PASKAL

KAMELIAOLGA

DALBOR

LIBERO

SUWEREN

STRATUSZADRA

JĘCZMIEŃ JARY

PSZENŻYTO JARE

OWIES

SOJA GROCH

PSZENICA JARABOBIK

ŁUBIN

RZEPAK JARY

• Jedna z najplenniejszych odmian soi. 
• Odmiana wczesna (120 dni wegetacji). 
• Dobra odporność na wyleganie. 
• Wysoka zawartość białka (ok. 35%). 
• Wysoka zawartość tłuszczu (ok. 20%).

• Jedna z najwyżej plonujących  
odmian grochu.

• Odmiana wąsolistna. 
• Przeznaczona na cele  

konsumpcyjne i paszowe. 
• Bardzo dobre plonowanie. 
• Wysoka zawartość  białka (ok. 21,2%). 
• Odmiana średenio-wczesna.

LASSOALDANALEN W ofercie również nasiona: KUKURYDZYMAKU

odmiana
nieoplewiona

odmiana
nieoplewiona

• Wysokie i stabilne plonowanie – 103%  
w latach 2015-2017!
• Krótkie źdźbło.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Dobra odporność na suszę.
• Wczesny termin kłoszenia.

• Bardzo dobre i stabilne plonowanie – 101%  
w latach 2015-2017!.
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Przydatny do upraw ekologicznych.
• Dobra odporność na wyleganie.

TEKSAS

RAMZES

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

• Wysokie plonowanie – odmiana wzorcowa w COBORU.
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. 

RADEK

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Wysoka waga hektolitra.
• Wysoka odporność na wyleganie. 

NAWIGATOR

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

23www.stuplock.pl



• Bardzo dobre plonowanie.
• Rośliny niskie o doskonałej odporności na 

wyleganie.
• Odmiana wczesna.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. 

• Nr 1 plonowania w Polsce w 2017!
• Bardzo dobra odporność na wyleganie.
• Wczesny termin wiechowania.
• Delikatna łuska. 
• Ciężkie ziarno.

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wczesny termin kłoszenia.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Wysoka gęstość ziarna.

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
• Wysoka odporność na wyleganie. 
• Bardzo dobra zdrowotność.
• Duża masa 1000 ziaren.

• Wysokie plonowanie.
• Tolerancyjny na choroby fuzaryjne oraz wirusowe.
• Odmiana średniowczesna.
• Niewrażliwy na opóźnienie siewu.

• Wysokie plonowanie – 106 % w latach 
2015-2017.

• Wysoka zawartość tłuszczu.
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Dobra odporność na pękanie łuszczyn.
• Dobra odporność na wyleganie.

• Odmiana plenna o średniej do dużej 
zawartości tłuszczu.

• Dobra odporność na wyleganie.
• Nasiona jasnobrązowe z odcieniem 

beżu, kwiaty fioletowe.
• Odmiana średnio-wczesna.

• Rośliny niskie o dobrej odporności na wyleganie. 
• Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu.
• Przystosowana do intensywnej uprawy.

• Najwcześniejsza odmiana w Polsce.
• Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.
• Posiada cechy przewódkowe.

• Dobra odporność na choroby grzybowe. 
• Duża odporność na wyleganie. 
• Wysoka masa 1000 ziaren  

(powyżej 50 g). 
• Wysoka zawartość białka. 
• Przydatny do upraw także na glebach lżejszych. 

• Lider plonowania! 
• Najpopularniejsza odmiana w Polsce. 
• Odmiana wczesna. 
• Bardzo niska zawartość łuski. 
• Bardzo wysoka masa 1000 ziaren. 

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wysoka jakość wypiekowa.
• Nasiona o dużej masie 1000 ziaren.
• Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby. 

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobre plonowanie. 
• Dobra odporność na wyleganie. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Dobra równomierność dojrzewania. 

• Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Średni termin kłoszenia.
• Wysoka masa 1000 ziaren.

• Nr 1 plonowania w Polsce w 2017!
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Dobra tolerancja na obniżone pH gleby.
• Wczesny termin kłoszenia.
• Wysoka gęstość ziarna.

• Odmiana niskotaninowa. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Bardzo dobra odporność na wyleganie. 
• Nagrodzona Złotym Medalem POLAGRA.

• Odmiana średnio-wczesna, niewrażliwa  
na opóźniony siew.

• Nasiona białe o bardzo niskiej zawartości alkaloidów  
i wyższej zawartości białka.

• Polecana do wysiewu w mieszankach z pszenżytem  
i łubinem żółtym.

• Odmiana bardzo tolerancyjna na choroby fuzaryjne.

• Nr 1 plonowania wśród odmian  
populacyjnych w 2016 roku!

• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach.
• Dobra odporność na choroby grzybowe.

• Bardzo wysoka tolerancja na niskie pH gleby. 
• Wysoka zawartość betaglukanu  

w ziarnie. 
• Doskonała wartość żywieniowa. 
• Dobra odporność na 

choroby grzybowe.

• Bardzo plenna i wierna w plonowaniu. 
• Ziarno o wysokiej masie 1000 ziaren. 
• Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. 
• Odmiana wczesna - przydatna do mieszanek. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Wysokie i wierne plonowanie. 
• Termin kwitnienia i dojrzewania średni. 
• Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. 
• Bardzo duża masa 1000 ziaren. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Stabilne plonowanie. 
• Rośliny średniej wysokości.
• Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
• Wysoka masa 1000 ziaren.

• Bardzo dobre plonowanie.
• Dorodne ziarno.
• Podwyższona tolerancja na 

zakwaszenie gleby. 
• Odmiana zalecana do uprawy 

na terenie całego kraju.

• Bardzo wysoki potencjał plonowania. 
• Rośliny średniej wysokości. 
• Wczesny termin kłoszenia. 
• Przydatna do mieszanek. 
• Ziarno o dużej gęstości. 

• Odmiana bardzo plenna.
• Doskonały również na gleby lżejsze.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby.
• Dobra odporność na choroby grzybowe.

• Wysokie plonowanie.
• Ciężkie ziarno.
• Wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Średni termin wiechowania.

• Nr 1 plonowania w klasie A w Polsce w 2017!
• Doskonała jakość wypiekowa.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Dorodne, ciężkie ziarno.

• Odmiana niskotaninowa.
• Bardzo dobra odporność na choroby.
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania. 
• Najwyższa zawartość białka.

• Odmiana wczesna, niewrażliwa na opóźniony siew.
• Zalecana do wysiewu w poplonach.
• Zmniejszona wrażliwość na choroby fuzaryjne  

i antraknozę.
• Nasiona białe o przeciętnej zawartości białka 

 i obniżonej zawartości włókna.

• Rewelacyjne plonowanie – 110% w 2017 roku!
• Plonuje lepiej niż odmiany mieszańcowe!
• Dobra odporność na wyleganie.
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.

• Jedna z najplenniejszych  
odmian w Polsce.

• Wysoka zawartość tłuszczu. 
• Odmiana wczesna. 
• Rośliny średniej wysokości.

• Odmiana dobrze plonująca o dużej zawartości 
tłuszczu.

• Termin kwitnienia i dojrzewania średni.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Tolerancyjna na suszę.
• Nasiona żółte, kwiaty niebieskie.

• Niezawodne plonowanie. 
• Odmiana ciesząca się doskonałą opinią  

i uznaniem wśród rolników.
• Wysoka masa 1000 ziaren (powyżej 50 g).
• Przydatny do upraw ekologicznych.

• Średni termin kłoszenia i dojrzewania. 
• Wysoka waga hektolitra. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Bardzo dobra wartość paszowa. 
• Doskonała do mieszanek. 

• Bardzo dobra zdrowotność. 
• Bardzo duża masa 1000 ziaren.  
• Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Duża odporność na wyleganie.
• Krótkie źdźbło (ok. 70 cm).
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Wysoka zawartość białka. 
• Odmiana wczesna.

• Jedna z najwyżej plonujących odmian owsa.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Podwyższona zawartość tłuszczu (5,6%).
• Odmiana o wysokiej tolerancji na zakwaszenie gleby.

• Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu. 
• Dobra odporność na wyleganie.
• Przystosowana do intensywnej uprawy. 
• Posiada cechy przewódkowe.

• Odmiana samokończąca. 
• Termin kwitnienia i dojrzewania wczesny. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.  
• Duża masa 1000 ziaren.

• Bardzo dobra odporność na wyleganie. 
• Odmiana niska (ok. 70 cm). 
• Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
• Wierne plonowanie. 

• Odmiana bardzo plenna.
• Wysoka zawartość tłuszczu (5,9%).
• Wysoka odporność na choroby grzybowe. 
• Najwyższa tolerancja na niskie pH gleby. 
Odmiana dostępna wyłącznie 
w firmie Agrolok Sp. z o.o.

• Odmiana bardzo plenna. 
• Rośliny średniej wysokości  

o bardzo dobrej odporności na wyleganie.
• Dobra odporność na choroby grzybowe. 

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
• Wysoka zawartość białka.  
• Jedna z najwyższych odporności na rdzę bobiku.

• Odmiana wczesna, niewrażliwa na 
opóźniony siew.

• Czołowa odmiana pod względem 
plonowania.

• Tolerancyjna na choroby fuzaryjne.
• Przydatna do mieszanek  

z jęczmieniem.

• Bardzo dobre plonowanie – 103 %  
w latach 2015-2017.

• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Wysoka masa 1000 nasion.
• Bardzo dobra odporność na zgniliznę 

twardzikową.

• Doskonały na gleby lekkie. 
• Odmiana wczesna. 
• Podwyższona tolerancja na okresowe susze 

potwierdzona w 2016 roku.
• Doskonały do upraw ekologicznych. 

• Ościsty kłos predysponuje odmianę 
do uprawy na terenach przyleśnych.

• Wczesny termin kłoszenia.
• Przydatna do mieszanek.
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• Jedna z najplenniejszych odmian soi. 
• Odmiana wczesna (120 dni wegetacji). 
• Dobra odporność na wyleganie. 
• Wysoka zawartość białka (ok. 35%). 
• Wysoka zawartość tłuszczu (ok. 20%).

• Jedna z najwyżej plonujących  
odmian grochu.

• Odmiana wąsolistna. 
• Przeznaczona na cele  

konsumpcyjne i paszowe. 
• Bardzo dobre plonowanie. 
• Wysoka zawartość  białka (ok. 21,2%). 
• Odmiana średenio-wczesna.

LASSO ALDANA LENW ofercie również nasiona: KUKURYDZY MAKU

odmiana
nieoplewiona

odmiana
nieoplewiona

• Wysokie i stabilne plonowanie – 103%  
w latach 2015-2017!

• Krótkie źdźbło.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Dobra odporność na suszę.
• Wczesny termin kłoszenia.

• Bardzo dobre i stabilne plonowanie – 101%  
w latach 2015-2017!.

• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Przydatny do upraw ekologicznych.
• Dobra odporność na wyleganie.

TEKSAS

RAMZES

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

• Wysokie plonowanie – odmiana wzorcowa w COBORU.
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. 

RADEK

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Wysoka waga hektolitra.
• Wysoka odporność na wyleganie. 

NAWIGATOR

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

• Bardzo dobre plonowanie.
• Rośliny niskie o doskonałej odporności na 

wyleganie.
• Odmiana wczesna.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. 

• Nr 1 plonowania w Polsce w 2017!
• Bardzo dobra odporność na wyleganie.
• Wczesny termin wiechowania.
• Delikatna łuska. 
• Ciężkie ziarno.

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wczesny termin kłoszenia.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Wysoka gęstość ziarna.

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
• Wysoka odporność na wyleganie. 
• Bardzo dobra zdrowotność.
• Duża masa 1000 ziaren.

• Wysokie plonowanie.
• Tolerancyjny na choroby fuzaryjne oraz wirusowe.
• Odmiana średniowczesna.
• Niewrażliwy na opóźnienie siewu.

• Wysokie plonowanie – 106 % w latach 
2015-2017.

• Wysoka zawartość tłuszczu.
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Dobra odporność na pękanie łuszczyn.
• Dobra odporność na wyleganie.

• Odmiana plenna o średniej do dużej 
zawartości tłuszczu.

• Dobra odporność na wyleganie.
• Nasiona jasnobrązowe z odcieniem 

beżu, kwiaty fioletowe.
• Odmiana średnio-wczesna.

• Rośliny niskie o dobrej odporności na wyleganie. 
• Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu.
• Przystosowana do intensywnej uprawy.

• Najwcześniejsza odmiana w Polsce.
• Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.
• Posiada cechy przewódkowe.

• Dobra odporność na choroby grzybowe. 
• Duża odporność na wyleganie. 
• Wysoka masa 1000 ziaren  

(powyżej 50 g). 
• Wysoka zawartość białka. 
• Przydatny do upraw także na glebach lżejszych. 

• Lider plonowania! 
• Najpopularniejsza odmiana w Polsce. 
• Odmiana wczesna. 
• Bardzo niska zawartość łuski. 
• Bardzo wysoka masa 1000 ziaren. 

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wysoka jakość wypiekowa.
• Nasiona o dużej masie 1000 ziaren.
• Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby. 

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobre plonowanie. 
• Dobra odporność na wyleganie. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Dobra równomierność dojrzewania. 

• Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Średni termin kłoszenia.
• Wysoka masa 1000 ziaren.

• Nr 1 plonowania w Polsce w 2017!
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Dobra tolerancja na obniżone pH gleby.
• Wczesny termin kłoszenia.
• Wysoka gęstość ziarna.

• Odmiana niskotaninowa. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Bardzo dobra odporność na wyleganie. 
• Nagrodzona Złotym Medalem POLAGRA.

• Odmiana średnio-wczesna, niewrażliwa  
na opóźniony siew.

• Nasiona białe o bardzo niskiej zawartości alkaloidów  
i wyższej zawartości białka.

• Polecana do wysiewu w mieszankach z pszenżytem  
i łubinem żółtym.

• Odmiana bardzo tolerancyjna na choroby fuzaryjne.

• Nr 1 plonowania wśród odmian  
populacyjnych w 2016 roku!

• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach.
• Dobra odporność na choroby grzybowe.

• Bardzo wysoka tolerancja na niskie pH gleby. 
• Wysoka zawartość betaglukanu  

w ziarnie. 
• Doskonała wartość żywieniowa. 
• Dobra odporność na 

choroby grzybowe.

• Bardzo plenna i wierna w plonowaniu. 
• Ziarno o wysokiej masie 1000 ziaren. 
• Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. 
• Odmiana wczesna - przydatna do mieszanek. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Wysokie i wierne plonowanie. 
• Termin kwitnienia i dojrzewania średni. 
• Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. 
• Bardzo duża masa 1000 ziaren. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Stabilne plonowanie. 
• Rośliny średniej wysokości.
• Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
• Wysoka masa 1000 ziaren.

• Bardzo dobre plonowanie.
• Dorodne ziarno.
• Podwyższona tolerancja na 

zakwaszenie gleby. 
• Odmiana zalecana do uprawy 

na terenie całego kraju.

• Bardzo wysoki potencjał plonowania. 
• Rośliny średniej wysokości. 
• Wczesny termin kłoszenia. 
• Przydatna do mieszanek. 
• Ziarno o dużej gęstości. 

• Odmiana bardzo plenna.
• Doskonały również na gleby lżejsze.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby.
• Dobra odporność na choroby grzybowe.

• Wysokie plonowanie.
• Ciężkie ziarno.
• Wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Średni termin wiechowania.

• Nr 1 plonowania w klasie A w Polsce w 2017!
• Doskonała jakość wypiekowa.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Dorodne, ciężkie ziarno.

• Odmiana niskotaninowa.
• Bardzo dobra odporność na choroby.
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania. 
• Najwyższa zawartość białka.

• Odmiana wczesna, niewrażliwa na opóźniony siew.
• Zalecana do wysiewu w poplonach.
• Zmniejszona wrażliwość na choroby fuzaryjne  

i antraknozę.
• Nasiona białe o przeciętnej zawartości białka 

 i obniżonej zawartości włókna.

• Rewelacyjne plonowanie – 110% w 2017 roku!
• Plonuje lepiej niż odmiany mieszańcowe!
• Dobra odporność na wyleganie.
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.

• Jedna z najplenniejszych  
odmian w Polsce.

• Wysoka zawartość tłuszczu. 
• Odmiana wczesna. 
• Rośliny średniej wysokości.

• Odmiana dobrze plonująca o dużej zawartości 
tłuszczu.

• Termin kwitnienia i dojrzewania średni.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Tolerancyjna na suszę.
• Nasiona żółte, kwiaty niebieskie.

• Niezawodne plonowanie. 
• Odmiana ciesząca się doskonałą opinią  

i uznaniem wśród rolników.
• Wysoka masa 1000 ziaren (powyżej 50 g).
• Przydatny do upraw ekologicznych.

• Średni termin kłoszenia i dojrzewania. 
• Wysoka waga hektolitra. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Bardzo dobra wartość paszowa. 
• Doskonała do mieszanek. 

• Bardzo dobra zdrowotność. 
• Bardzo duża masa 1000 ziaren.  
• Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Duża odporność na wyleganie.
• Krótkie źdźbło (ok. 70 cm).
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Wysoka zawartość białka. 
• Odmiana wczesna.

• Jedna z najwyżej plonujących odmian owsa.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Podwyższona zawartość tłuszczu (5,6%).
• Odmiana o wysokiej tolerancji na zakwaszenie gleby.

• Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu. 
• Dobra odporność na wyleganie.
• Przystosowana do intensywnej uprawy. 
• Posiada cechy przewódkowe.

• Odmiana samokończąca. 
• Termin kwitnienia i dojrzewania wczesny. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.  
• Duża masa 1000 ziaren.

• Bardzo dobra odporność na wyleganie. 
• Odmiana niska (ok. 70 cm). 
• Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
• Wierne plonowanie. 

• Odmiana bardzo plenna.
• Wysoka zawartość tłuszczu (5,9%).
• Wysoka odporność na choroby grzybowe. 
• Najwyższa tolerancja na niskie pH gleby. 
Odmiana dostępna wyłącznie 
w firmie Agrolok Sp. z o.o.

• Odmiana bardzo plenna. 
• Rośliny średniej wysokości  

o bardzo dobrej odporności na wyleganie.
• Dobra odporność na choroby grzybowe. 

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
• Wysoka zawartość białka.  
• Jedna z najwyższych odporności na rdzę bobiku.

• Odmiana wczesna, niewrażliwa na 
opóźniony siew.

• Czołowa odmiana pod względem 
plonowania.

• Tolerancyjna na choroby fuzaryjne.
• Przydatna do mieszanek  

z jęczmieniem.

• Bardzo dobre plonowanie – 103 %  
w latach 2015-2017.

• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Wysoka masa 1000 nasion.
• Bardzo dobra odporność na zgniliznę 

twardzikową.

• Doskonały na gleby lekkie. 
• Odmiana wczesna. 
• Podwyższona tolerancja na okresowe susze 

potwierdzona w 2016 roku.
• Doskonały do upraw ekologicznych. 

• Ościsty kłos predysponuje odmianę 
do uprawy na terenach przyleśnych.

• Wczesny termin kłoszenia.
• Przydatna do mieszanek.
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• Jedna z najplenniejszych odmian soi. 
• Odmiana wczesna (120 dni wegetacji). 
• Dobra odporność na wyleganie. 
• Wysoka zawartość białka (ok. 35%). 
• Wysoka zawartość tłuszczu (ok. 20%).

• Jedna z najwyżej plonujących  
odmian grochu.

• Odmiana wąsolistna. 
• Przeznaczona na cele  

konsumpcyjne i paszowe. 
• Bardzo dobre plonowanie. 
• Wysoka zawartość  białka (ok. 21,2%). 
• Odmiana średenio-wczesna.

LASSO ALDANA LENW ofercie również nasiona: KUKURYDZY MAKU

odmiana
nieoplewiona

odmiana
nieoplewiona

• Wysokie i stabilne plonowanie – 103%  
w latach 2015-2017!

• Krótkie źdźbło.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Dobra odporność na suszę.
• Wczesny termin kłoszenia.

• Bardzo dobre i stabilne plonowanie – 101%  
w latach 2015-2017!.

• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Przydatny do upraw ekologicznych.
• Dobra odporność na wyleganie.

TEKSAS

RAMZES

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

• Wysokie plonowanie – odmiana wzorcowa w COBORU.
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. 

RADEK

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Wysoka waga hektolitra.
• Wysoka odporność na wyleganie. 

NAWIGATOR

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

• Bardzo dobre plonowanie.
• Rośliny niskie o doskonałej odporności na 

wyleganie.
• Odmiana wczesna.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. 

• Nr 1 plonowania w Polsce w 2017!
• Bardzo dobra odporność na wyleganie.
• Wczesny termin wiechowania.
• Delikatna łuska. 
• Ciężkie ziarno.

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wczesny termin kłoszenia.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Wysoka gęstość ziarna.

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
• Wysoka odporność na wyleganie. 
• Bardzo dobra zdrowotność.
• Duża masa 1000 ziaren.

• Wysokie plonowanie.
• Tolerancyjny na choroby fuzaryjne oraz wirusowe.
• Odmiana średniowczesna.
• Niewrażliwy na opóźnienie siewu.

• Wysokie plonowanie – 106 % w latach 
2015-2017.

• Wysoka zawartość tłuszczu.
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Dobra odporność na pękanie łuszczyn.
• Dobra odporność na wyleganie.

• Odmiana plenna o średniej do dużej 
zawartości tłuszczu.

• Dobra odporność na wyleganie.
• Nasiona jasnobrązowe z odcieniem 

beżu, kwiaty fioletowe.
• Odmiana średnio-wczesna.

• Rośliny niskie o dobrej odporności na wyleganie. 
• Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu.
• Przystosowana do intensywnej uprawy.

• Najwcześniejsza odmiana w Polsce.
• Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.
• Posiada cechy przewódkowe.

• Dobra odporność na choroby grzybowe. 
• Duża odporność na wyleganie. 
• Wysoka masa 1000 ziaren  

(powyżej 50 g). 
• Wysoka zawartość białka. 
• Przydatny do upraw także na glebach lżejszych. 

• Lider plonowania! 
• Najpopularniejsza odmiana w Polsce. 
• Odmiana wczesna. 
• Bardzo niska zawartość łuski. 
• Bardzo wysoka masa 1000 ziaren. 

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wysoka jakość wypiekowa.
• Nasiona o dużej masie 1000 ziaren.
• Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby. 

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobre plonowanie. 
• Dobra odporność na wyleganie. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Dobra równomierność dojrzewania. 

• Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Średni termin kłoszenia.
• Wysoka masa 1000 ziaren.

• Nr 1 plonowania w Polsce w 2017!
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Dobra tolerancja na obniżone pH gleby.
• Wczesny termin kłoszenia.
• Wysoka gęstość ziarna.

• Odmiana niskotaninowa. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Bardzo dobra odporność na wyleganie. 
• Nagrodzona Złotym Medalem POLAGRA.

• Odmiana średnio-wczesna, niewrażliwa  
na opóźniony siew.

• Nasiona białe o bardzo niskiej zawartości alkaloidów  
i wyższej zawartości białka.

• Polecana do wysiewu w mieszankach z pszenżytem  
i łubinem żółtym.

• Odmiana bardzo tolerancyjna na choroby fuzaryjne.

• Nr 1 plonowania wśród odmian  
populacyjnych w 2016 roku!

• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach.
• Dobra odporność na choroby grzybowe.

• Bardzo wysoka tolerancja na niskie pH gleby. 
• Wysoka zawartość betaglukanu  

w ziarnie. 
• Doskonała wartość żywieniowa. 
• Dobra odporność na 

choroby grzybowe.

• Bardzo plenna i wierna w plonowaniu. 
• Ziarno o wysokiej masie 1000 ziaren. 
• Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. 
• Odmiana wczesna - przydatna do mieszanek. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Wysokie i wierne plonowanie. 
• Termin kwitnienia i dojrzewania średni. 
• Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. 
• Bardzo duża masa 1000 ziaren. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Stabilne plonowanie. 
• Rośliny średniej wysokości.
• Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
• Wysoka masa 1000 ziaren.

• Bardzo dobre plonowanie.
• Dorodne ziarno.
• Podwyższona tolerancja na 

zakwaszenie gleby. 
• Odmiana zalecana do uprawy 

na terenie całego kraju.

• Bardzo wysoki potencjał plonowania. 
• Rośliny średniej wysokości. 
• Wczesny termin kłoszenia. 
• Przydatna do mieszanek. 
• Ziarno o dużej gęstości. 

• Odmiana bardzo plenna.
• Doskonały również na gleby lżejsze.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby.
• Dobra odporność na choroby grzybowe.

• Wysokie plonowanie.
• Ciężkie ziarno.
• Wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Średni termin wiechowania.

• Nr 1 plonowania w klasie A w Polsce w 2017!
• Doskonała jakość wypiekowa.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Dorodne, ciężkie ziarno.

• Odmiana niskotaninowa.
• Bardzo dobra odporność na choroby.
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania. 
• Najwyższa zawartość białka.

• Odmiana wczesna, niewrażliwa na opóźniony siew.
• Zalecana do wysiewu w poplonach.
• Zmniejszona wrażliwość na choroby fuzaryjne  

i antraknozę.
• Nasiona białe o przeciętnej zawartości białka 

 i obniżonej zawartości włókna.

• Rewelacyjne plonowanie – 110% w 2017 roku!
• Plonuje lepiej niż odmiany mieszańcowe!
• Dobra odporność na wyleganie.
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.

• Jedna z najplenniejszych  
odmian w Polsce.

• Wysoka zawartość tłuszczu. 
• Odmiana wczesna. 
• Rośliny średniej wysokości.

• Odmiana dobrze plonująca o dużej zawartości 
tłuszczu.

• Termin kwitnienia i dojrzewania średni.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Tolerancyjna na suszę.
• Nasiona żółte, kwiaty niebieskie.

• Niezawodne plonowanie. 
• Odmiana ciesząca się doskonałą opinią  

i uznaniem wśród rolników.
• Wysoka masa 1000 ziaren (powyżej 50 g).
• Przydatny do upraw ekologicznych.

• Średni termin kłoszenia i dojrzewania. 
• Wysoka waga hektolitra. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Bardzo dobra wartość paszowa. 
• Doskonała do mieszanek. 

• Bardzo dobra zdrowotność. 
• Bardzo duża masa 1000 ziaren.  
• Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Duża odporność na wyleganie.
• Krótkie źdźbło (ok. 70 cm).
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Wysoka zawartość białka. 
• Odmiana wczesna.

• Jedna z najwyżej plonujących odmian owsa.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Podwyższona zawartość tłuszczu (5,6%).
• Odmiana o wysokiej tolerancji na zakwaszenie gleby.

• Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu. 
• Dobra odporność na wyleganie.
• Przystosowana do intensywnej uprawy. 
• Posiada cechy przewódkowe.

• Odmiana samokończąca. 
• Termin kwitnienia i dojrzewania wczesny. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.  
• Duża masa 1000 ziaren.

• Bardzo dobra odporność na wyleganie. 
• Odmiana niska (ok. 70 cm). 
• Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
• Wierne plonowanie. 

• Odmiana bardzo plenna.
• Wysoka zawartość tłuszczu (5,9%).
• Wysoka odporność na choroby grzybowe. 
• Najwyższa tolerancja na niskie pH gleby. 
Odmiana dostępna wyłącznie 
w firmie Agrolok Sp. z o.o.

• Odmiana bardzo plenna. 
• Rośliny średniej wysokości  

o bardzo dobrej odporności na wyleganie.
• Dobra odporność na choroby grzybowe. 

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
• Wysoka zawartość białka.  
• Jedna z najwyższych odporności na rdzę bobiku.

• Odmiana wczesna, niewrażliwa na 
opóźniony siew.

• Czołowa odmiana pod względem 
plonowania.

• Tolerancyjna na choroby fuzaryjne.
• Przydatna do mieszanek  

z jęczmieniem.

• Bardzo dobre plonowanie – 103 %  
w latach 2015-2017.

• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Wysoka masa 1000 nasion.
• Bardzo dobra odporność na zgniliznę 

twardzikową.

• Doskonały na gleby lekkie. 
• Odmiana wczesna. 
• Podwyższona tolerancja na okresowe susze 

potwierdzona w 2016 roku.
• Doskonały do upraw ekologicznych. 

• Ościsty kłos predysponuje odmianę 
do uprawy na terenach przyleśnych.

• Wczesny termin kłoszenia.
• Przydatna do mieszanek.
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• Jedna z najplenniejszych odmian soi. 
• Odmiana wczesna (120 dni wegetacji). 
• Dobra odporność na wyleganie. 
• Wysoka zawartość białka (ok. 35%). 
• Wysoka zawartość tłuszczu (ok. 20%).

• Jedna z najwyżej plonujących  
odmian grochu.

• Odmiana wąsolistna. 
• Przeznaczona na cele  

konsumpcyjne i paszowe. 
• Bardzo dobre plonowanie. 
• Wysoka zawartość  białka (ok. 21,2%). 
• Odmiana średenio-wczesna.

LASSO ALDANA LENW ofercie również nasiona: KUKURYDZY MAKU

odmiana
nieoplewiona

odmiana
nieoplewiona

• Wysokie i stabilne plonowanie – 103%  
w latach 2015-2017!

• Krótkie źdźbło.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Dobra odporność na suszę.
• Wczesny termin kłoszenia.

• Bardzo dobre i stabilne plonowanie – 101%  
w latach 2015-2017!.

• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Przydatny do upraw ekologicznych.
• Dobra odporność na wyleganie.

TEKSAS

RAMZES

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

• Wysokie plonowanie – odmiana wzorcowa w COBORU.
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. 

RADEK

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Wysoka waga hektolitra.
• Wysoka odporność na wyleganie. 

NAWIGATOR

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

• Bardzo dobre plonowanie.
• Rośliny niskie o doskonałej odporności na 

wyleganie.
• Odmiana wczesna.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. 

• Nr 1 plonowania w Polsce w 2017!
• Bardzo dobra odporność na wyleganie.
• Wczesny termin wiechowania.
• Delikatna łuska. 
• Ciężkie ziarno.

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wczesny termin kłoszenia.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Wysoka gęstość ziarna.

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
• Wysoka odporność na wyleganie. 
• Bardzo dobra zdrowotność.
• Duża masa 1000 ziaren.

• Wysokie plonowanie.
• Tolerancyjny na choroby fuzaryjne oraz wirusowe.
• Odmiana średniowczesna.
• Niewrażliwy na opóźnienie siewu.

• Wysokie plonowanie – 106 % w latach 
2015-2017.

• Wysoka zawartość tłuszczu.
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Dobra odporność na pękanie łuszczyn.
• Dobra odporność na wyleganie.

• Odmiana plenna o średniej do dużej 
zawartości tłuszczu.

• Dobra odporność na wyleganie.
• Nasiona jasnobrązowe z odcieniem 

beżu, kwiaty fioletowe.
• Odmiana średnio-wczesna.

• Rośliny niskie o dobrej odporności na wyleganie. 
• Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu.
• Przystosowana do intensywnej uprawy.

• Najwcześniejsza odmiana w Polsce.
• Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.
• Posiada cechy przewódkowe.

• Dobra odporność na choroby grzybowe. 
• Duża odporność na wyleganie. 
• Wysoka masa 1000 ziaren  

(powyżej 50 g). 
• Wysoka zawartość białka. 
• Przydatny do upraw także na glebach lżejszych. 

• Lider plonowania! 
• Najpopularniejsza odmiana w Polsce. 
• Odmiana wczesna. 
• Bardzo niska zawartość łuski. 
• Bardzo wysoka masa 1000 ziaren. 

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wysoka jakość wypiekowa.
• Nasiona o dużej masie 1000 ziaren.
• Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby. 

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobre plonowanie. 
• Dobra odporność na wyleganie. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Dobra równomierność dojrzewania. 

• Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Średni termin kłoszenia.
• Wysoka masa 1000 ziaren.

• Nr 1 plonowania w Polsce w 2017!
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Dobra tolerancja na obniżone pH gleby.
• Wczesny termin kłoszenia.
• Wysoka gęstość ziarna.

• Odmiana niskotaninowa. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Bardzo dobra odporność na wyleganie. 
• Nagrodzona Złotym Medalem POLAGRA.

• Odmiana średnio-wczesna, niewrażliwa  
na opóźniony siew.

• Nasiona białe o bardzo niskiej zawartości alkaloidów  
i wyższej zawartości białka.

• Polecana do wysiewu w mieszankach z pszenżytem  
i łubinem żółtym.

• Odmiana bardzo tolerancyjna na choroby fuzaryjne.

• Nr 1 plonowania wśród odmian  
populacyjnych w 2016 roku!

• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach.
• Dobra odporność na choroby grzybowe.

• Bardzo wysoka tolerancja na niskie pH gleby. 
• Wysoka zawartość betaglukanu  

w ziarnie. 
• Doskonała wartość żywieniowa. 
• Dobra odporność na 

choroby grzybowe.

• Bardzo plenna i wierna w plonowaniu. 
• Ziarno o wysokiej masie 1000 ziaren. 
• Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. 
• Odmiana wczesna - przydatna do mieszanek. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Wysokie i wierne plonowanie. 
• Termin kwitnienia i dojrzewania średni. 
• Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. 
• Bardzo duża masa 1000 ziaren. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Stabilne plonowanie. 
• Rośliny średniej wysokości.
• Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
• Wysoka masa 1000 ziaren.

• Bardzo dobre plonowanie.
• Dorodne ziarno.
• Podwyższona tolerancja na 

zakwaszenie gleby. 
• Odmiana zalecana do uprawy 

na terenie całego kraju.

• Bardzo wysoki potencjał plonowania. 
• Rośliny średniej wysokości. 
• Wczesny termin kłoszenia. 
• Przydatna do mieszanek. 
• Ziarno o dużej gęstości. 

• Odmiana bardzo plenna.
• Doskonały również na gleby lżejsze.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby.
• Dobra odporność na choroby grzybowe.

• Wysokie plonowanie.
• Ciężkie ziarno.
• Wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Średni termin wiechowania.

• Nr 1 plonowania w klasie A w Polsce w 2017!
• Doskonała jakość wypiekowa.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Dorodne, ciężkie ziarno.

• Odmiana niskotaninowa.
• Bardzo dobra odporność na choroby.
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania. 
• Najwyższa zawartość białka.

• Odmiana wczesna, niewrażliwa na opóźniony siew.
• Zalecana do wysiewu w poplonach.
• Zmniejszona wrażliwość na choroby fuzaryjne  

i antraknozę.
• Nasiona białe o przeciętnej zawartości białka 

 i obniżonej zawartości włókna.

• Rewelacyjne plonowanie – 110% w 2017 roku!
• Plonuje lepiej niż odmiany mieszańcowe!
• Dobra odporność na wyleganie.
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.

• Jedna z najplenniejszych  
odmian w Polsce.

• Wysoka zawartość tłuszczu. 
• Odmiana wczesna. 
• Rośliny średniej wysokości.

• Odmiana dobrze plonująca o dużej zawartości 
tłuszczu.

• Termin kwitnienia i dojrzewania średni.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Tolerancyjna na suszę.
• Nasiona żółte, kwiaty niebieskie.

• Niezawodne plonowanie. 
• Odmiana ciesząca się doskonałą opinią  

i uznaniem wśród rolników.
• Wysoka masa 1000 ziaren (powyżej 50 g).
• Przydatny do upraw ekologicznych.

• Średni termin kłoszenia i dojrzewania. 
• Wysoka waga hektolitra. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Bardzo dobra wartość paszowa. 
• Doskonała do mieszanek. 

• Bardzo dobra zdrowotność. 
• Bardzo duża masa 1000 ziaren.  
• Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Duża odporność na wyleganie.
• Krótkie źdźbło (ok. 70 cm).
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Wysoka zawartość białka. 
• Odmiana wczesna.

• Jedna z najwyżej plonujących odmian owsa.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Podwyższona zawartość tłuszczu (5,6%).
• Odmiana o wysokiej tolerancji na zakwaszenie gleby.

• Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu. 
• Dobra odporność na wyleganie.
• Przystosowana do intensywnej uprawy. 
• Posiada cechy przewódkowe.

• Odmiana samokończąca. 
• Termin kwitnienia i dojrzewania wczesny. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.  
• Duża masa 1000 ziaren.

• Bardzo dobra odporność na wyleganie. 
• Odmiana niska (ok. 70 cm). 
• Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
• Wierne plonowanie. 

• Odmiana bardzo plenna.
• Wysoka zawartość tłuszczu (5,9%).
• Wysoka odporność na choroby grzybowe. 
• Najwyższa tolerancja na niskie pH gleby. 
Odmiana dostępna wyłącznie 
w firmie Agrolok Sp. z o.o.

• Odmiana bardzo plenna. 
• Rośliny średniej wysokości  

o bardzo dobrej odporności na wyleganie.
• Dobra odporność na choroby grzybowe. 

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
• Wysoka zawartość białka.  
• Jedna z najwyższych odporności na rdzę bobiku.

• Odmiana wczesna, niewrażliwa na 
opóźniony siew.

• Czołowa odmiana pod względem 
plonowania.

• Tolerancyjna na choroby fuzaryjne.
• Przydatna do mieszanek  

z jęczmieniem.

• Bardzo dobre plonowanie – 103 %  
w latach 2015-2017.

• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Wysoka masa 1000 nasion.
• Bardzo dobra odporność na zgniliznę 

twardzikową.

• Doskonały na gleby lekkie. 
• Odmiana wczesna. 
• Podwyższona tolerancja na okresowe susze 

potwierdzona w 2016 roku.
• Doskonały do upraw ekologicznych. 

• Ościsty kłos predysponuje odmianę 
do uprawy na terenach przyleśnych.

• Wczesny termin kłoszenia.
• Przydatna do mieszanek.
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• Jedna z najplenniejszych odmian soi. 
• Odmiana wczesna (120 dni wegetacji). 
• Dobra odporność na wyleganie. 
• Wysoka zawartość białka (ok. 35%). 
• Wysoka zawartość tłuszczu (ok. 20%).

• Jedna z najwyżej plonujących  
odmian grochu.

• Odmiana wąsolistna. 
• Przeznaczona na cele  

konsumpcyjne i paszowe. 
• Bardzo dobre plonowanie. 
• Wysoka zawartość  białka (ok. 21,2%). 
• Odmiana średenio-wczesna.

LASSO ALDANA LENW ofercie również nasiona: KUKURYDZY MAKU

odmiana
nieoplewiona

odmiana
nieoplewiona

• Wysokie i stabilne plonowanie – 103%  
w latach 2015-2017!

• Krótkie źdźbło.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Dobra odporność na suszę.
• Wczesny termin kłoszenia.

• Bardzo dobre i stabilne plonowanie – 101%  
w latach 2015-2017!.

• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Przydatny do upraw ekologicznych.
• Dobra odporność na wyleganie.

TEKSAS

RAMZES

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

• Wysokie plonowanie – odmiana wzorcowa w COBORU.
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. 

RADEK

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Wysoka waga hektolitra.
• Wysoka odporność na wyleganie. 

NAWIGATOR

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję
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• Bardzo dobre plonowanie.
• Rośliny niskie o doskonałej odporności na 

wyleganie.
• Odmiana wczesna.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. 

• Nr 1 plonowania w Polsce w 2017!
• Bardzo dobra odporność na wyleganie.
• Wczesny termin wiechowania.
• Delikatna łuska. 
• Ciężkie ziarno.

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wczesny termin kłoszenia.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Wysoka gęstość ziarna.

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
• Wysoka odporność na wyleganie. 
• Bardzo dobra zdrowotność.
• Duża masa 1000 ziaren.

• Wysokie plonowanie.
• Tolerancyjny na choroby fuzaryjne oraz wirusowe.
• Odmiana średniowczesna.
• Niewrażliwy na opóźnienie siewu.

• Wysokie plonowanie – 106 % w latach 
2015-2017.

• Wysoka zawartość tłuszczu.
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Dobra odporność na pękanie łuszczyn.
• Dobra odporność na wyleganie.

• Odmiana plenna o średniej do dużej 
zawartości tłuszczu.

• Dobra odporność na wyleganie.
• Nasiona jasnobrązowe z odcieniem 

beżu, kwiaty fioletowe.
• Odmiana średnio-wczesna.

• Rośliny niskie o dobrej odporności na wyleganie. 
• Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu.
• Przystosowana do intensywnej uprawy.

• Najwcześniejsza odmiana w Polsce.
• Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.
• Posiada cechy przewódkowe.

• Dobra odporność na choroby grzybowe. 
• Duża odporność na wyleganie. 
• Wysoka masa 1000 ziaren  

(powyżej 50 g). 
• Wysoka zawartość białka. 
• Przydatny do upraw także na glebach lżejszych. 

• Lider plonowania! 
• Najpopularniejsza odmiana w Polsce. 
• Odmiana wczesna. 
• Bardzo niska zawartość łuski. 
• Bardzo wysoka masa 1000 ziaren. 

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wysoka jakość wypiekowa.
• Nasiona o dużej masie 1000 ziaren.
• Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby. 

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobre plonowanie. 
• Dobra odporność na wyleganie. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Dobra równomierność dojrzewania. 

• Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Średni termin kłoszenia.
• Wysoka masa 1000 ziaren.

• Nr 1 plonowania w Polsce w 2017!
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Dobra tolerancja na obniżone pH gleby.
• Wczesny termin kłoszenia.
• Wysoka gęstość ziarna.

• Odmiana niskotaninowa. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Bardzo dobra odporność na wyleganie. 
• Nagrodzona Złotym Medalem POLAGRA.

• Odmiana średnio-wczesna, niewrażliwa  
na opóźniony siew.

• Nasiona białe o bardzo niskiej zawartości alkaloidów  
i wyższej zawartości białka.

• Polecana do wysiewu w mieszankach z pszenżytem  
i łubinem żółtym.

• Odmiana bardzo tolerancyjna na choroby fuzaryjne.

• Nr 1 plonowania wśród odmian  
populacyjnych w 2016 roku!

• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach.
• Dobra odporność na choroby grzybowe.

• Bardzo wysoka tolerancja na niskie pH gleby. 
• Wysoka zawartość betaglukanu  

w ziarnie. 
• Doskonała wartość żywieniowa. 
• Dobra odporność na 

choroby grzybowe.

• Bardzo plenna i wierna w plonowaniu. 
• Ziarno o wysokiej masie 1000 ziaren. 
• Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. 
• Odmiana wczesna - przydatna do mieszanek. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Wysokie i wierne plonowanie. 
• Termin kwitnienia i dojrzewania średni. 
• Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. 
• Bardzo duża masa 1000 ziaren. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Stabilne plonowanie. 
• Rośliny średniej wysokości.
• Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
• Wysoka masa 1000 ziaren.

• Bardzo dobre plonowanie.
• Dorodne ziarno.
• Podwyższona tolerancja na 

zakwaszenie gleby. 
• Odmiana zalecana do uprawy 

na terenie całego kraju.

• Bardzo wysoki potencjał plonowania. 
• Rośliny średniej wysokości. 
• Wczesny termin kłoszenia. 
• Przydatna do mieszanek. 
• Ziarno o dużej gęstości. 

• Odmiana bardzo plenna.
• Doskonały również na gleby lżejsze.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby.
• Dobra odporność na choroby grzybowe.

• Wysokie plonowanie.
• Ciężkie ziarno.
• Wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Średni termin wiechowania.

• Nr 1 plonowania w klasie A w Polsce w 2017!
• Doskonała jakość wypiekowa.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Dorodne, ciężkie ziarno.

• Odmiana niskotaninowa.
• Bardzo dobra odporność na choroby.
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania. 
• Najwyższa zawartość białka.

• Odmiana wczesna, niewrażliwa na opóźniony siew.
• Zalecana do wysiewu w poplonach.
• Zmniejszona wrażliwość na choroby fuzaryjne  

i antraknozę.
• Nasiona białe o przeciętnej zawartości białka 

 i obniżonej zawartości włókna.

• Rewelacyjne plonowanie – 110% w 2017 roku!
• Plonuje lepiej niż odmiany mieszańcowe!
• Dobra odporność na wyleganie.
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.

• Jedna z najplenniejszych  
odmian w Polsce.

• Wysoka zawartość tłuszczu. 
• Odmiana wczesna. 
• Rośliny średniej wysokości.

• Odmiana dobrze plonująca o dużej zawartości 
tłuszczu.

• Termin kwitnienia i dojrzewania średni.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Tolerancyjna na suszę.
• Nasiona żółte, kwiaty niebieskie.

• Niezawodne plonowanie. 
• Odmiana ciesząca się doskonałą opinią  

i uznaniem wśród rolników.
• Wysoka masa 1000 ziaren (powyżej 50 g).
• Przydatny do upraw ekologicznych.

• Średni termin kłoszenia i dojrzewania. 
• Wysoka waga hektolitra. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Bardzo dobra wartość paszowa. 
• Doskonała do mieszanek. 

• Bardzo dobra zdrowotność. 
• Bardzo duża masa 1000 ziaren.  
• Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Duża odporność na wyleganie.
• Krótkie źdźbło (ok. 70 cm).
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Wysoka zawartość białka. 
• Odmiana wczesna.

• Jedna z najwyżej plonujących odmian owsa.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Podwyższona zawartość tłuszczu (5,6%).
• Odmiana o wysokiej tolerancji na zakwaszenie gleby.

• Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu. 
• Dobra odporność na wyleganie.
• Przystosowana do intensywnej uprawy. 
• Posiada cechy przewódkowe.

• Odmiana samokończąca. 
• Termin kwitnienia i dojrzewania wczesny. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.  
• Duża masa 1000 ziaren.

• Bardzo dobra odporność na wyleganie. 
• Odmiana niska (ok. 70 cm). 
• Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
• Wierne plonowanie. 

• Odmiana bardzo plenna.
• Wysoka zawartość tłuszczu (5,9%).
• Wysoka odporność na choroby grzybowe. 
• Najwyższa tolerancja na niskie pH gleby. 
Odmiana dostępna wyłącznie 
w firmie Agrolok Sp. z o.o.

• Odmiana bardzo plenna. 
• Rośliny średniej wysokości  

o bardzo dobrej odporności na wyleganie.
• Dobra odporność na choroby grzybowe. 

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
• Wysoka zawartość białka.  
• Jedna z najwyższych odporności na rdzę bobiku.

• Odmiana wczesna, niewrażliwa na 
opóźniony siew.

• Czołowa odmiana pod względem 
plonowania.

• Tolerancyjna na choroby fuzaryjne.
• Przydatna do mieszanek  

z jęczmieniem.

• Bardzo dobre plonowanie – 103 %  
w latach 2015-2017.

• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Wysoka masa 1000 nasion.
• Bardzo dobra odporność na zgniliznę 

twardzikową.

• Doskonały na gleby lekkie. 
• Odmiana wczesna. 
• Podwyższona tolerancja na okresowe susze 

potwierdzona w 2016 roku.
• Doskonały do upraw ekologicznych. 

• Ościsty kłos predysponuje odmianę 
do uprawy na terenach przyleśnych.

• Wczesny termin kłoszenia.
• Przydatna do mieszanek.
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• Jedna z najplenniejszych odmian soi. 
• Odmiana wczesna (120 dni wegetacji). 
• Dobra odporność na wyleganie. 
• Wysoka zawartość białka (ok. 35%). 
• Wysoka zawartość tłuszczu (ok. 20%).

• Jedna z najwyżej plonujących  
odmian grochu.

• Odmiana wąsolistna. 
• Przeznaczona na cele  

konsumpcyjne i paszowe. 
• Bardzo dobre plonowanie. 
• Wysoka zawartość  białka (ok. 21,2%). 
• Odmiana średenio-wczesna.

LASSO ALDANA LENW ofercie również nasiona: KUKURYDZY MAKU

odmiana
nieoplewiona

odmiana
nieoplewiona

• Wysokie i stabilne plonowanie – 103%  
w latach 2015-2017!

• Krótkie źdźbło.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Dobra odporność na suszę.
• Wczesny termin kłoszenia.

• Bardzo dobre i stabilne plonowanie – 101%  
w latach 2015-2017!.

• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Przydatny do upraw ekologicznych.
• Dobra odporność na wyleganie.

TEKSAS

RAMZES

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

• Wysokie plonowanie – odmiana wzorcowa w COBORU.
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. 

RADEK

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Wysoka waga hektolitra.
• Wysoka odporność na wyleganie. 

NAWIGATOR

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

• Bardzo dobre plonowanie.
• Rośliny niskie o doskonałej odporności na 

wyleganie.
• Odmiana wczesna.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. 

• Nr 1 plonowania w Polsce w 2017!
• Bardzo dobra odporność na wyleganie.
• Wczesny termin wiechowania.
• Delikatna łuska. 
• Ciężkie ziarno.

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wczesny termin kłoszenia.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Wysoka gęstość ziarna.

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
• Wysoka odporność na wyleganie. 
• Bardzo dobra zdrowotność.
• Duża masa 1000 ziaren.

• Wysokie plonowanie.
• Tolerancyjny na choroby fuzaryjne oraz wirusowe.
• Odmiana średniowczesna.
• Niewrażliwy na opóźnienie siewu.

• Wysokie plonowanie – 106 % w latach 
2015-2017.
• Wysoka zawartość tłuszczu.
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Dobra odporność na pękanie łuszczyn.
• Dobra odporność na wyleganie.

• Odmiana plenna o średniej do dużej 
zawartości tłuszczu.

• Dobra odporność na wyleganie.
• Nasiona jasnobrązowe z odcieniem 

beżu, kwiaty fioletowe.
• Odmiana średnio-wczesna.

• Rośliny niskie o dobrej odporności na wyleganie. 
• Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu.
• Przystosowana do intensywnej uprawy.

• Najwcześniejsza odmiana w Polsce.
• Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.
• Posiada cechy przewódkowe.

• Dobra odporność na choroby grzybowe. 
• Duża odporność na wyleganie. 
• Wysoka masa 1000 ziaren  

(powyżej 50 g). 
• Wysoka zawartość białka. 
• Przydatny do upraw także na glebach lżejszych. 

• Lider plonowania! 
• Najpopularniejsza odmiana w Polsce. 
• Odmiana wczesna. 
• Bardzo niska zawartość łuski. 
• Bardzo wysoka masa 1000 ziaren. 

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wysoka jakość wypiekowa.
• Nasiona o dużej masie 1000 ziaren.
• Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby. 

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobre plonowanie. 
• Dobra odporność na wyleganie. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Dobra równomierność dojrzewania. 

• Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Średni termin kłoszenia.
• Wysoka masa 1000 ziaren.

• Nr 1 plonowania w Polsce w 2017!
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Dobra tolerancja na obniżone pH gleby.
• Wczesny termin kłoszenia.
• Wysoka gęstość ziarna.

• Odmiana niskotaninowa. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Bardzo dobra odporność na wyleganie. 
• Nagrodzona Złotym Medalem POLAGRA.

• Odmiana średnio-wczesna, niewrażliwa  
na opóźniony siew.

• Nasiona białe o bardzo niskiej zawartości alkaloidów  
i wyższej zawartości białka.

• Polecana do wysiewu w mieszankach z pszenżytem  
i łubinem żółtym.

• Odmiana bardzo tolerancyjna na choroby fuzaryjne.

• Nr 1 plonowania wśród odmian  
populacyjnych w 2016 roku!

• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach.
• Dobra odporność na choroby grzybowe.

• Bardzo wysoka tolerancja na niskie pH gleby. 
• Wysoka zawartość betaglukanu  

w ziarnie. 
• Doskonała wartość żywieniowa. 
• Dobra odporność na 

choroby grzybowe.

• Bardzo plenna i wierna w plonowaniu. 
• Ziarno o wysokiej masie 1000 ziaren. 
• Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. 
• Odmiana wczesna - przydatna do mieszanek. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Wysokie i wierne plonowanie. 
• Termin kwitnienia i dojrzewania średni. 
• Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. 
• Bardzo duża masa 1000 ziaren. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Stabilne plonowanie. 
• Rośliny średniej wysokości.
• Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
• Wysoka masa 1000 ziaren.

• Bardzo dobre plonowanie.
• Dorodne ziarno.
• Podwyższona tolerancja na 

zakwaszenie gleby. 
• Odmiana zalecana do uprawy 

na terenie całego kraju.

• Bardzo wysoki potencjał plonowania. 
• Rośliny średniej wysokości. 
• Wczesny termin kłoszenia. 
• Przydatna do mieszanek. 
• Ziarno o dużej gęstości. 

• Odmiana bardzo plenna.
• Doskonały również na gleby lżejsze.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby.
• Dobra odporność na choroby grzybowe.

• Wysokie plonowanie.
• Ciężkie ziarno.
• Wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Średni termin wiechowania.

• Nr 1 plonowania w klasie A w Polsce w 2017!
• Doskonała jakość wypiekowa.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Dorodne, ciężkie ziarno.

• Odmiana niskotaninowa.
• Bardzo dobra odporność na choroby.
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania. 
• Najwyższa zawartość białka.

• Odmiana wczesna, niewrażliwa na opóźniony siew.
• Zalecana do wysiewu w poplonach.
• Zmniejszona wrażliwość na choroby fuzaryjne  

i antraknozę.
• Nasiona białe o przeciętnej zawartości białka 

 i obniżonej zawartości włókna.

• Rewelacyjne plonowanie – 110% w 2017 roku!
• Plonuje lepiej niż odmiany mieszańcowe!
• Dobra odporność na wyleganie.
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.

• Jedna z najplenniejszych  
odmian w Polsce.

• Wysoka zawartość tłuszczu. 
• Odmiana wczesna. 
• Rośliny średniej wysokości.

• Odmiana dobrze plonująca o dużej zawartości 
tłuszczu.

• Termin kwitnienia i dojrzewania średni.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Tolerancyjna na suszę.
• Nasiona żółte, kwiaty niebieskie.

• Niezawodne plonowanie. 
• Odmiana ciesząca się doskonałą opinią  

i uznaniem wśród rolników.
• Wysoka masa 1000 ziaren (powyżej 50 g).
• Przydatny do upraw ekologicznych.

• Średni termin kłoszenia i dojrzewania. 
• Wysoka waga hektolitra. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Bardzo dobra wartość paszowa. 
• Doskonała do mieszanek. 

• Bardzo dobra zdrowotność. 
• Bardzo duża masa 1000 ziaren.  
• Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Duża odporność na wyleganie.
• Krótkie źdźbło (ok. 70 cm).
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Wysoka zawartość białka. 
• Odmiana wczesna.

• Jedna z najwyżej plonujących odmian owsa.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Podwyższona zawartość tłuszczu (5,6%).
• Odmiana o wysokiej tolerancji na zakwaszenie gleby.

• Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu. 
• Dobra odporność na wyleganie.
• Przystosowana do intensywnej uprawy. 
• Posiada cechy przewódkowe.

• Odmiana samokończąca. 
• Termin kwitnienia i dojrzewania wczesny. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.  
• Duża masa 1000 ziaren.

• Bardzo dobra odporność na wyleganie. 
• Odmiana niska (ok. 70 cm). 
• Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
• Wierne plonowanie. 

• Odmiana bardzo plenna.
• Wysoka zawartość tłuszczu (5,9%).
• Wysoka odporność na choroby grzybowe. 
• Najwyższa tolerancja na niskie pH gleby. 
Odmiana dostępna wyłącznie 
w firmie Agrolok Sp. z o.o.

• Odmiana bardzo plenna. 
• Rośliny średniej wysokości  

o bardzo dobrej odporności na wyleganie.
• Dobra odporność na choroby grzybowe. 

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
• Wysoka zawartość białka.  
• Jedna z najwyższych odporności na rdzę bobiku.

• Odmiana wczesna, niewrażliwa na 
opóźniony siew.

• Czołowa odmiana pod względem 
plonowania.

• Tolerancyjna na choroby fuzaryjne.
• Przydatna do mieszanek  

z jęczmieniem.

• Bardzo dobre plonowanie – 103 %  
w latach 2015-2017.

• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Wysoka masa 1000 nasion.
• Bardzo dobra odporność na zgniliznę 

twardzikową.

• Doskonały na gleby lekkie. 
• Odmiana wczesna. 
• Podwyższona tolerancja na okresowe susze 

potwierdzona w 2016 roku.
• Doskonały do upraw ekologicznych. 

• Ościsty kłos predysponuje odmianę 
do uprawy na terenach przyleśnych.

• Wczesny termin kłoszenia.
• Przydatna do mieszanek.
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• Jedna z najplenniejszych odmian soi. 
• Odmiana wczesna (120 dni wegetacji). 
• Dobra odporność na wyleganie. 
• Wysoka zawartość białka (ok. 35%). 
• Wysoka zawartość tłuszczu (ok. 20%).

• Jedna z najwyżej plonujących  
odmian grochu.

• Odmiana wąsolistna. 
• Przeznaczona na cele  

konsumpcyjne i paszowe. 
• Bardzo dobre plonowanie. 
• Wysoka zawartość  białka (ok. 21,2%). 
• Odmiana średenio-wczesna.

LASSOALDANALEN W ofercie również nasiona: KUKURYDZYMAKU

odmiana
nieoplewiona

odmiana
nieoplewiona

• Wysokie i stabilne plonowanie – 103%  
w latach 2015-2017!
• Krótkie źdźbło.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Dobra odporność na suszę.
• Wczesny termin kłoszenia.

• Bardzo dobre i stabilne plonowanie – 101%  
w latach 2015-2017!.
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Przydatny do upraw ekologicznych.
• Dobra odporność na wyleganie.

TEKSAS

RAMZES

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

• Wysokie plonowanie – odmiana wzorcowa w COBORU.
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. 

RADEK

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Wysoka waga hektolitra.
• Wysoka odporność na wyleganie. 

NAWIGATOR

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

• Bardzo dobre plonowanie.
• Rośliny niskie o doskonałej odporności na 

wyleganie.
• Odmiana wczesna.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. 

• Nr 1 plonowania w Polsce w 2017!
• Bardzo dobra odporność na wyleganie.
• Wczesny termin wiechowania.
• Delikatna łuska. 
• Ciężkie ziarno.

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wczesny termin kłoszenia.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Wysoka gęstość ziarna.

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
• Wysoka odporność na wyleganie. 
• Bardzo dobra zdrowotność.
• Duża masa 1000 ziaren.

• Wysokie plonowanie.
• Tolerancyjny na choroby fuzaryjne oraz wirusowe.
• Odmiana średniowczesna.
• Niewrażliwy na opóźnienie siewu.

• Wysokie plonowanie – 106 % w latach 
2015-2017.

• Wysoka zawartość tłuszczu.
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Dobra odporność na pękanie łuszczyn.
• Dobra odporność na wyleganie.

• Odmiana plenna o średniej do dużej 
zawartości tłuszczu.

• Dobra odporność na wyleganie.
• Nasiona jasnobrązowe z odcieniem 

beżu, kwiaty fioletowe.
• Odmiana średnio-wczesna.

• Rośliny niskie o dobrej odporności na wyleganie. 
• Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu.
• Przystosowana do intensywnej uprawy.

• Najwcześniejsza odmiana w Polsce.
• Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.
• Posiada cechy przewódkowe.

• Dobra odporność na choroby grzybowe. 
• Duża odporność na wyleganie. 
• Wysoka masa 1000 ziaren  

(powyżej 50 g). 
• Wysoka zawartość białka. 
• Przydatny do upraw także na glebach lżejszych. 

• Lider plonowania! 
• Najpopularniejsza odmiana w Polsce. 
• Odmiana wczesna. 
• Bardzo niska zawartość łuski. 
• Bardzo wysoka masa 1000 ziaren. 

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wysoka jakość wypiekowa.
• Nasiona o dużej masie 1000 ziaren.
• Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby. 

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobre plonowanie. 
• Dobra odporność na wyleganie. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Dobra równomierność dojrzewania. 

• Podwyższona tolerancja na niskie pH gleby.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Średni termin kłoszenia.
• Wysoka masa 1000 ziaren.

• Nr 1 plonowania w Polsce w 2017!
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Dobra tolerancja na obniżone pH gleby.
• Wczesny termin kłoszenia.
• Wysoka gęstość ziarna.

• Odmiana niskotaninowa. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Bardzo dobra odporność na wyleganie. 
• Nagrodzona Złotym Medalem POLAGRA.

• Odmiana średnio-wczesna, niewrażliwa  
na opóźniony siew.

• Nasiona białe o bardzo niskiej zawartości alkaloidów  
i wyższej zawartości białka.

• Polecana do wysiewu w mieszankach z pszenżytem  
i łubinem żółtym.

• Odmiana bardzo tolerancyjna na choroby fuzaryjne.

• Nr 1 plonowania wśród odmian  
populacyjnych w 2016 roku!

• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Wysoka zawartość tłuszczu w nasionach.
• Dobra odporność na choroby grzybowe.

• Bardzo wysoka tolerancja na niskie pH gleby. 
• Wysoka zawartość betaglukanu  

w ziarnie. 
• Doskonała wartość żywieniowa. 
• Dobra odporność na 

choroby grzybowe.

• Bardzo plenna i wierna w plonowaniu. 
• Ziarno o wysokiej masie 1000 ziaren. 
• Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. 
• Odmiana wczesna - przydatna do mieszanek. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Wysokie i wierne plonowanie. 
• Termin kwitnienia i dojrzewania średni. 
• Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. 
• Bardzo duża masa 1000 ziaren. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Stabilne plonowanie. 
• Rośliny średniej wysokości.
• Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
• Wysoka masa 1000 ziaren.

• Bardzo dobre plonowanie.
• Dorodne ziarno.
• Podwyższona tolerancja na 

zakwaszenie gleby. 
• Odmiana zalecana do uprawy 

na terenie całego kraju.

• Bardzo wysoki potencjał plonowania. 
• Rośliny średniej wysokości. 
• Wczesny termin kłoszenia. 
• Przydatna do mieszanek. 
• Ziarno o dużej gęstości. 

• Odmiana bardzo plenna.
• Doskonały również na gleby lżejsze.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby.
• Dobra odporność na choroby grzybowe.

• Wysokie plonowanie.
• Ciężkie ziarno.
• Wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Średni termin wiechowania.

• Nr 1 plonowania w klasie A w Polsce w 2017!
• Doskonała jakość wypiekowa.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Dorodne, ciężkie ziarno.

• Odmiana niskotaninowa.
• Bardzo dobra odporność na choroby.
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania. 
• Najwyższa zawartość białka.

• Odmiana wczesna, niewrażliwa na opóźniony siew.
• Zalecana do wysiewu w poplonach.
• Zmniejszona wrażliwość na choroby fuzaryjne  

i antraknozę.
• Nasiona białe o przeciętnej zawartości białka 

 i obniżonej zawartości włókna.

• Rewelacyjne plonowanie – 110% w 2017 roku!
• Plonuje lepiej niż odmiany mieszańcowe!
• Dobra odporność na wyleganie.
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.

• Jedna z najplenniejszych  
odmian w Polsce.

• Wysoka zawartość tłuszczu. 
• Odmiana wczesna. 
• Rośliny średniej wysokości.

• Odmiana dobrze plonująca o dużej zawartości 
tłuszczu.

• Termin kwitnienia i dojrzewania średni.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Tolerancyjna na suszę.
• Nasiona żółte, kwiaty niebieskie.

• Niezawodne plonowanie. 
• Odmiana ciesząca się doskonałą opinią  

i uznaniem wśród rolników.
• Wysoka masa 1000 ziaren (powyżej 50 g).
• Przydatny do upraw ekologicznych.

• Średni termin kłoszenia i dojrzewania. 
• Wysoka waga hektolitra. 
• Wysoka zawartość białka. 
• Bardzo dobra wartość paszowa. 
• Doskonała do mieszanek. 

• Bardzo dobra zdrowotność. 
• Bardzo duża masa 1000 ziaren.  
• Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby. 
• Posiada cechy przewódkowe. 

• Duża odporność na wyleganie.
• Krótkie źdźbło (ok. 70 cm).
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Wysoka zawartość białka. 
• Odmiana wczesna.

• Jedna z najwyżej plonujących odmian owsa.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Podwyższona zawartość tłuszczu (5,6%).
• Odmiana o wysokiej tolerancji na zakwaszenie gleby.

• Bardzo wysoka zawartość białka i glutenu. 
• Dobra odporność na wyleganie.
• Przystosowana do intensywnej uprawy. 
• Posiada cechy przewódkowe.

• Odmiana samokończąca. 
• Termin kwitnienia i dojrzewania wczesny. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.  
• Duża masa 1000 ziaren.

• Bardzo dobra odporność na wyleganie. 
• Odmiana niska (ok. 70 cm). 
• Termin kłoszenia i dojrzewania średni. 
• Wierne plonowanie. 

• Odmiana bardzo plenna.
• Wysoka zawartość tłuszczu (5,9%).
• Wysoka odporność na choroby grzybowe. 
• Najwyższa tolerancja na niskie pH gleby. 
Odmiana dostępna wyłącznie 
w firmie Agrolok Sp. z o.o.

• Odmiana bardzo plenna. 
• Rośliny średniej wysokości  

o bardzo dobrej odporności na wyleganie.
• Dobra odporność na choroby grzybowe. 

• Odmiana niskotaninowa. 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania.
• Wysoka zawartość białka.  
• Jedna z najwyższych odporności na rdzę bobiku.

• Odmiana wczesna, niewrażliwa na 
opóźniony siew.

• Czołowa odmiana pod względem 
plonowania.

• Tolerancyjna na choroby fuzaryjne.
• Przydatna do mieszanek  

z jęczmieniem.

• Bardzo dobre plonowanie – 103 %  
w latach 2015-2017.

• Średni termin kwitnienia i dojrzewania.
• Wysoka masa 1000 nasion.
• Bardzo dobra odporność na zgniliznę 

twardzikową.

• Doskonały na gleby lekkie. 
• Odmiana wczesna. 
• Podwyższona tolerancja na okresowe susze 

potwierdzona w 2016 roku.
• Doskonały do upraw ekologicznych. 

• Ościsty kłos predysponuje odmianę 
do uprawy na terenach przyleśnych.

• Wczesny termin kłoszenia.
• Przydatna do mieszanek.

POLONIA
STAROPOLSKA

Kozak

RUSAŁKA

AMIGO

WARS

GOLIAT

MARKUS

SZAFIR

WERBENA

MILEWO

OBEREK

BINGO

SERENADA

AMULET

SKALD

FRAJDA

ALBUS

GRAF

KARO

GAWROSZ

NAWRA

MILKARO

KORMORAN

AMANT

ROSPUDA

PODAREK

Elegant

NIMFA

FERNANDO

ZEUS

FELIKS

JANTAROL

RADOCHA

ANDRUS

HAJDUCZEK

KOMFORT

KOKSA GRANITBARYŁKA

PASKAL

KAMELIA OLGA

DALBOR

LIBERO

SUWEREN

STRATUS ZADRA

JĘCZMIEŃ JARY

PSZENŻYTO JARE

OWIES

SOJAGROCH

PSZENICA JARA BOBIK

ŁUBIN

RZEPAK JARY

• Jedna z najplenniejszych odmian soi. 
• Odmiana wczesna (120 dni wegetacji). 
• Dobra odporność na wyleganie. 
• Wysoka zawartość białka (ok. 35%). 
• Wysoka zawartość tłuszczu (ok. 20%).

• Jedna z najwyżej plonujących  
odmian grochu.

• Odmiana wąsolistna. 
• Przeznaczona na cele  

konsumpcyjne i paszowe. 
• Bardzo dobre plonowanie. 
• Wysoka zawartość  białka (ok. 21,2%). 
• Odmiana średenio-wczesna.

LASSO ALDANA LENW ofercie również nasiona: KUKURYDZY MAKU

odmiana
nieoplewiona

odmiana
nieoplewiona

• Wysokie i stabilne plonowanie – 103%  
w latach 2015-2017!

• Krótkie źdźbło.
• Dobra odporność na wyleganie.
• Dobra odporność na suszę.
• Wczesny termin kłoszenia.

• Bardzo dobre i stabilne plonowanie – 101%  
w latach 2015-2017!.

• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Przydatny do upraw ekologicznych.
• Dobra odporność na wyleganie.

TEKSAS

RAMZES

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

• Wysokie plonowanie – odmiana wzorcowa w COBORU.
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. 

RADEK

• Bardzo dobre plonowanie.
• Wysoka odporność na choroby grzybowe.
• Wysoka masa 1000 ziaren.
• Wysoka waga hektolitra.
• Wysoka odporność na wyleganie. 

NAWIGATOR

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję

Tylko na 
reprodukcję
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MIESZANKI PASTEWNE

Zbiorowiska trawiaste w postaci  trwałych łąk i
pastwisk oraz przemiennych użytków zielonych
są podstawowym źródłem pasz objętościowych
używanych  w  żywieniu  przeżuwaczy.
Pozyskiwaną  masę  zieloną  można  podawać
zwierzętom w sezonie letnim w postaci zielonki
a zimą jako siano, sianokiszonki lub kiszonki.
Do sporządzenia mieszanek pastewnych używa
się  gatunków  i  odmian  traw,  które
charakteryzują  się  dużym  plonem  zielonej
masy,  szybkim odrostem, wysoką zawartością
białka i węglowodanów, zdolnością zakiszania i

smakowitością. Wybór odpowiedniej mieszanki traw niezbędnej do założenia lub odnowienia już
istniejącego  użytku  zielonego  powinien  być  poprzedzony  decyzją  o  kierunku  użytkowania
zakładanego  zbiorowiska  trawiastego  oraz  wiedzą  o  warunkach  glebowo-klimatycznych
występujących na danym terenie.

w ofercie posiadamy również sadzeniaki ziemniaka jadalnego i przemysłowego
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Porter 250 EC {SUBSTANCJA CZYNNA: difenokonazol – 250 g/l}  

DZIAŁANIE
Porter 250 EC to zwycięzca konkursu na najbardziej innowacyjny 
produkt rolniczy 2016 roku. Preparat jest fungicydem o działaniu 
układowym. Zawiera difenokonazol, czyli związek z grupy triazoli, 
w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Porter 250 
EC wykazuje silne działanie interwencyjne i zapobiegawcze, dzię-
ki czemu skutecznie zwalcza już rozwijające się choroby roślin, ale 
także zabezpiecza plantacje przed ewentualnymi przyszłymi infek-
cjami. Ten uniwersalny produkt poza rzepakiem ozimym posiada 
również rejestrację w burakach cukrowych oraz pszenicy ozimej!
ZALECENIA
Do lepszego działania środek stosować w tem-
peraturze powietrza powyżej 12°C
Zgodnie z prawidłową strategią antyodporno-
ściową środek zaleca się stosować w dawkach 
zgodnych z etykietą oraz prze-
miennie ze środkami grzybo-
bójczymi zawierającymi sub-
stancje czynne z innych  grup 
chemicznych, o innym mecha-
nizmie działania.

PYrIFOS 480 EC {SUBSTANCJA CZYNNA: chloropiryfos – 480 g/l} 

DZIAŁANIE 
Pyrifos 480 EC to insektycyd z grupy fosforoorganicznych w for-
mie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Środek wykazu-
je działanie kontaktowe, żołądkowe oraz gazowe i przeznaczony 
jest do ochrony rzepaku przed szkodnikami ssącymi i gryzącymi. 
Pyrifos 480 EC na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie, dzię-
ki czemu skutecznie eliminuje zarówno szkodniki aktualnie żeru-
jące na plantacji, jak również zapewnia skuteczną i długotrwałą 
ochronę przed ich kolejnymi nalotami.
ZALECENIA 
Najwyższą efektywność działania środ-
ka uzyskuje się przy stosowaniu w tem-
peraturze powietrza powyżej 15°C
W celu ochrony pszczół i innych owadów 
zapylających unikać znoszenia cieczy 
użytkowej na sąsiednie kwitnące rośliny.

doradca:
tel 24 261-34-23
kom. 606-628-643

zapraszamy do nowo otwartycH 

sKlepów sieci KurKa

STU Płock Sp z o.o. bazy w: radzanowie, 
Blichowie i Małej Wsi, dołączyły do sieci 

sklepów „Dobre sklepy rolnicze  Kurka”, nowej 
marki i jakości, na którą czekali polscy rolnicy. 

Już w kilkudziesięciu miejscach w kraju można spotkać sklep rolniczy z taką nazwą i logiem Kurka. W każdym z nich rolnik zaopa-
trzy się w środki ochrony roślin, wyprodukowane przez: DUPONT, BAYEr, BASF, Arysta, Ciech, ADAMA, FNagro, Syngenta, Dow 
AgroSciences,  nawozy dolistne, biostymulatory i adiuwanty, a w wielu także w nawozy różnych producentów, materiał siewny roślin, 
pasze itd. Przede wszystkim jednak może liczyć na najlepsze doradztwo rolnicze i nowoczesne technologie prowadzenia upraw. Na 
wiedzę, do której dotychczas często nie miał dostępu.

W dobrym sklepie rolniczym Kurka każdy znajdzie przede wszystkim to, co potrzebuje, aby uzyskać obfite i zdrowe plony:  szeroki asorty-
ment sprawdzonych środków ochrony roślin w bardzo dobrych cenach,  odżywki dolistne i biostymulatory,  nawozy,  nasiona i dużo więcej...

OCHRONA RZEPAKU
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rimel 25 SG 
rimsulfuron — 250 g/kg

DZIAŁANIE
Rimel 25 SG to rimsulfuron w nowoczesnej formulacji SG całkowicie rozpuszczalnej w wodzie i bezpecznej dla upraw. Działa 
systemicznie, pobierany jest głównie przez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. 
Efekt chwastobójczy jest widoczny w okresie 7-21 dni od zabiegu. Perz właściwy w momencie zabiegu powinien mieć 5-7 
liści (15-25 cm). Środek Rimel 25 SG stosować wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem Asystent+.

ZWALCZANE CHWASTY
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, perz właściwy, 
przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne. Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, komosa biała.

ZASTOSOWANIE
Kukurydza i ziemniak. Środek stosować łącznie z adiuwantem Asystent+ w dawce: RIMEL 25 SG 60 g/ha + Asystent+ 0,05-
0,1 l/ha. Termin stosowania: w kukurydzy od 1 do 7 liścia; w ziemniakach po wschodach, jednak nie później niż do fazy 
początku zakrywania międzyrzędzi.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Rimel nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo w normalnym cyklu zmianowania. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania 
plantacji po wykonaniu orki i uprawek przedsiewnych można uprawiać kukurydzę lub ziemniaki.

Nixon 50 SG 
nikosulfuron — 500 g/kg

DZIAŁANIE
Nixon 25 SG to dobrze znany i sprawdzony nikosulfuron. Pobierany jest poprzez liście i korzenie, i szybko przemieszcza się 
w roślinach chwastów, hamując ich wzrost. Rozwój chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po 
czym następuje stopniowe przebarwianie się młodych liści chwastów oraz zamieranie roślin, począwszy od stożków wzrostu.

ZWALCZANE CHWASTY*
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna (zalecane stosowanie w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia), fiołek polny, 
perz właściwy (zalecane stosowanie w fazie od 3 do 6 liści), rdestówka powojowata, rdest plamisty, szarłat szorstki, włośnica 
sina (tylko przy maksymalnej zalecanej dawce środków). Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała (w późniejszych fazach 
rozwojowych – powyżej 6 liści odporna na działanie środka). Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna 
i sucha – może je opóźnić.
* Wrażliwość chwastów na środek Nixon 50 SG w mieszaninie ze środkiem RIMEL 25 SG i adiuwantem Asystent+ 0,05% obj.

ZASTOSOWANIE
Zabieg wykonywać wcześnie po wschodach, w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH 12-18). Aplikację wykonać, gdy większość 
chwastów dwuliściennych znajduje się w fazie 2-4 liści. Środek Nixon 50 SG należy stosować łącznie ze środkiem RIMEL 25 

SG i adiuwantem Asystent+ w następujących dawkach: Nixon 50 SG w dawce 80 g/ha + RIMEL 25 SG w dawce 40 g/ha + adiuwant Asystent+ 0,05% obj.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku wcześniejszego zlikwidowania plantacji kukurydzę można siać bez ograniczeń jako roślinę następczą. Wiosną następnego roku można upra-
wiać wszystkie rośliny.

CornMax 340 SE 
bromoksynil — 90 g/l, terbutylazyna — 250 g/l

DZIAŁANIE
Środek przygotowany w formie zawiesino-emulsji, stosowany powschodowo. Zawiera dwie substancje czynne o uzupeł-
niającym się mechanizmie działania. Bromoksynil działa kontaktowo, pobierany jest głównie przez liście, terbutylazyna po-
bierana jest przez liście i korzenie roślin wrażliwych, wykazuje długotrwałe działanie w glebie. Środek powoduje zasychanie, 
a następnie zamieranie roślin. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.

ZWALCZANE CHWASTY
Chwasty wrażliwe, np.: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia 
czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rdest powojowy, rdest ptasi, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne. Chwa-
sty średnio wrażliwe, np.: chwastnica jednostronna (w dawce 2,0 l/ha). Chwasty odporne, np.: ostrożeń polny, skrzyp polny, 
chwasty wieloletnie i głęboko korzeniące się.

ZASTOSOWANIE
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6–2,0 l/ha. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/
ha. Termin stosowania środka: po wschodach, najlepiej w fazie 4–6 liści kukurydzy (na rośliny o wysokości 15–20 cm) na 
chwasty w fazie 2-6 liści.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Po kukurydzy odchwaszczanej środkiem 
w warunkach normalnego przebiegu wegetacji można uprawiać wszystkie rośliny. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania kukurydzy (w wyniku 
uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki) na tym samym polu można uprawiać jedynie kukurydzę.

OCHRONA KUKURYDZY
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Toto 75 SG 
tifensulfuron metylu 68,2 g/kg; metsulfuron metylu 6,8 g/kg 

DZIAŁANIE
TOTO 75 SG jest herbicydem o działaniu 
systemicznym z grupy inhibitorów syntezy 
ALS (sulfonylomoczników). Środek pobiera-
ny jest przez liście oraz częściowo korzenie 
chwastów, skąd szybko przemieszczany jest 
w całej roślinie do miejsc działania środka. 
Pełny efekt chwastobójczy widoczny jest 
po upływie 2–4 tygodni od zastosowania. 
Ciepła i wilgotna pogoda sprzyja szybkie-
mu działaniu środka. W warunkach niskich 
temperatur (ok. 6°C) zniszczenie chwastów 
dwuliściennych następuje po ok. 3 tygo-
dniach od zastosowania preparatu, a mio-
tły zbożowej nawet po 6–9 tygodniach od 
zastosowania preparatu. Środek skutecznie 

zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w okresie 6 dni po 
wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5°C.
ZASTOSOWANIE
Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się, stosując środek na młode, in-
tensywnie rosnące chwasty w fazie 2–6 liści właściwych. Zalecana dawka 
dla jednorazowego zastosowania wynosi 70–90 g/ha. Wyższą z podanych 
dawek należy stosować w przypadku nasilonego występowania miotły 
zbożowej lub chwastów dwuliściennych, a także w przypadku zwalcza-
nia chwastów znajdujących się w zaawansowanych fazach rozwojowych. 
W warunkach niesprzyjających dla działania środka zaleca się dodawanie do 
zbiornika opryskiwacza środka wspomagającego ASYSTENT+ w dawce 0,1 
l/ha. W celu podniesienia skuteczności i poszerzenia spektrum zwalczanych 
chwastów zaleca się łączne stosowanie środka TOTO 75 SG ze środkiem 
GALAPER 200 EC.

Galmet 20 SG 
metsulfuron metylu 200 g/kg 

DZIAŁANIE
GALMET 20 SG jest herbicydem o działaniu 
systemicznym z grupy inhibitorów syntezy 
ALS (sulfonylomoczników) w formie granul 
rozpuszczalnych w wodzie. Środek pobiera-
ny jest przez liście oraz korzenie chwastów, 
skąd szybko przemieszczany jest w całej ro-
ślinie. GALMET 20 SG wstrzymuje całkowi-
cie lub ogranicza wzrost i rozwój chwastów 
wkrótce po zabiegu. Pełny efekt chwasto-
bójczy widoczny jest po upływie 2–4 tygo-
dni od zastosowania.
ZASTOSOWANIE
Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się, 
stosując środek na młode, intensywnie ro-
snące chwasty. W celu podniesienia skutecz-

ności zwalczania chwastów średnio wrażliwych i średnio odpornych (chaber 
bławatek i przytulia czepna) oraz w warunkach niesprzyjających działaniu 
środka GALMET 20 SG (susza, niska temperatura) zaleca się dodawanie do 
zbiornika opryskiwacza środka wspomagającego ASYSTENT+ w dawce 0,1 
l/ha. W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów w zbo-
żach ozimych zaleca się łączne stosowanie preparatu GALMET 20 SG ze 
środkiem GALAPER 200 EC.

Galaper 200 EC 
fluroksypyr 200 g/l 

DZIAŁANIE
GALAPER 200 EC jest środkiem chwa-
stobójczym z grupy regulatorów wzrostu  
w formie koncentratu do sporządzaniaemul-
sji wodnej. Środek pobierany jest przez liście 
chwastów. Pierwsze objawy działania środ-
ka widoczne są już po upływie 2–3 dni od 
jego zastosowania. Zamieranie chwastów 
następuje po 5–10 dniach od zabiegu. Pre-
parat GALAPER 200 EC zwalcza przytulię 
czepną w każdej fazie rozwojowej.
ZWALCZANE CHWASTY
gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, 
poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest 
powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne.
ZASTOSOWANIE

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 0,6–1,0 l/ha. W celu 
poszerzenia zakresu zwalczanych chwastów preparat GALAPER 200 EC moż-
na stosować łącznie ze środkiem GALMET 20 SG.

Triben Super 50 SG 
fluroksypyr 200 g/l 

DZIAŁANIE
TRIBEN SUPER 50 SG jest herbicydem 
o działaniu systemicznym z grupy inhibi-
torów syntezy ALS (sulfonylomoczników). 
Substancja czynna herbicydu pobierana jest 
przez liście i przemieszczana do stożków 
wzrostu, gdzie hamuje podziały komórkowe, 
wstrzymując tym samym wzrost i rozwój 
chwastów. Pierwsze efekty chwastobójcze-
go działania środka widoczne są już po kilku 
dniach od jego zastosowania, natomiast za-
mieranie chwastów następuje w okresie 2–4 
tygodni po zabiegu. Szybkość działania zale-
ży od fazy rozwojowej zwalczanych chwa-
stów, panujących warunków atmosferycz-
nych (temperatura, wilgotność powietrza) 

oraz tempa wzrostu chwastów. Najwyższą skuteczność gwarantuje stoso-
wanie środka na młode, intensywnie rosnące chwasty (do fazy BBCH 16).
ZASTOSOWANIE
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 30–40 g/ha. 
W przypadku dużego nasilenia występowania fiołka polnego i przytulii 
czepnej lub gdy chwasty znajdują się w zaawansowanych fazach rozwojo-
wych, środek TRIBEN SUPER 50 SG w dawce 40 g/ha można stosować 
łącznie ze środkiem wspomagającym ASYSTENT+ w dawce 0,05 l/ha. 
W celu zwiększenia skuteczności zwalczania chwastów (głównie przytulii 
czepnej) w pszenicy ozimej i pszenżycie ozimym środek TRIBEN SUPER 50 
SG można stosować łącznie ze środkiem GALAPER 200 EC.

Fenoxinn 110 EC 
fenoksaprop-P-etylu – 110 g/l 

DZIAŁANIE
FENOXINN 110 EC jest herbicydem w for-
mie koncentratu do sporządzania emulsji 
wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczo-
nym do zwalczania rocznych chwastów jed-
noliściennych w pszenicy ozimej, pszenicy 
jarej, jęczmieniu ozimym, jęczmieniu jarym  
i pszenżycie ozimym.
ZWALCZANE CHWASTY
wyczyniec polny, miotła zbożowa, chwastni-
ca jednostronna, owies głuchy.
ZASTOSOWANIE
Zalecana dawka dla jednorazowego zastoso-
wania wynosi 0,7 l/ha.

Major 300 SL 
chlopyralid – 300 g/l

DZIAŁANIE
Środek pobierany jest przez liście chwastów. Substancja czynna środka 
hamuje działanie naturalnych hormonów roślinnych odpowiedzialnych za 
wzrost roślin. Środek zakłóca wiele procesów zachodzących w roślinie, 
w tym procesy podziału komórek, syntezy białek i kwasów nukleinowych 
i proces oddychania na poziomie komórkowym. Najskuteczniej niszczy mło-
de, intensywnie rosnące chwasty, od fazy 2-3 liści do fazy rozety.
ZWALCZANE CHWASTY
maruna bezwonna, psianka czarna, rumian polny, rumianek pospolity, żółtli-
ca drobnokwiatowa, ostrożeń polny
ZASTOSOWANIE
Pszenica ozima: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Termin stosowania: zabieg wykonywać wiosną od początku krzewienia do 
końca fazy krzewienia zboża (BBCH 20-29)
Ponadto: Burak cukrowy: Maksymalna dawka dla jednorazowego zasto-
sowania: 0,4 l/ha
Rzepak ozimy: Zastosowanie wiosną: samodzielnie w dawce 0,3-0,4 l/ha

OCHRONA ZBÓŻ HERBICYDY
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BYDŁO DRÓB  TRZODA CHLEWNA MIESZANKI
• Melasa.
• Mieszanka paszowa 

uzupełniająca krówki.
• Mieszanki dla krów 

mlecznych.
• Mieszanki i koncentraty 

dla opasów.

• Mieszanki dla indyków, 
kaczek, gęsi, gołębi.

• Mieszanki dla kurcząt 
ogólnoużytkowych.

• Mieszanki i koncentraty 
dla kur i niosek

• Linia Eurosuper.
• Linia Farmer.
• Linia Prestarter.
• Linia ProtaMix.

• Koncentraty białkowo
-mineralne dla zwierząt 
gospodarskich.

• Mieszanki paszowe 
uzupełniające witami-
nowo-mineralne.

ŻyWienie zWierząt

Oferta obejmuje premisky 
farmerskie, koncentraty, 
prestartety, zakwaszacze 
oraz inne specjalistyczne 

dodatki paszowe.

Oferta produktowa obej-
muje premiksy przemysło-
we, premiksy farmerskie, 

koncentraty oraz produkty 
prozdrowotne.

Oferta obejmuje szeroką 
gamę premiksów prze-
mysłowych, premiksów 

farmerskich oraz koncentra-
tów białkowych.

Oferuje karmy Arion 
Premium dla psów i Arion 

Premium oraz Standard dla 
kotów wraz z fachowym 

doradztwem na temat pro-
gramów żywieniowych.

www.trouwnutrition.pl

www.fermpasz.pl

www.sol-klodawa.com.pl/

LIZAWKI solne:  
LISAL, LISAL M, LISAL SE i sól. 
Stanowią źródło łatwo przy-
swajalnego sodu i chloru.
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DODATKI DO PASZ

MATERIAŁ PASZOWY

EM Zakiszacze

FOLIA KISZONKARSKA

ARTYKUŁY DO 
PRODUKCJI ROLNEJ

FOLIA DO BELOWANIA 
BALLE PREMIUM

ŚrUTY: sojowa, rzepakowa, 
słonecznikowa, kukurydziana.

OTrĘBY: żytnie, pszenne.
WYSŁODKI: buraczane melasowane.

Słonecznik czarny, Słonecznik czarny gruby, Słonecznik paskowany, Słonecznik paskowany 
gruby, Siemie lniane, Proso, Kanar, Konopie, Sorgo, Dari, Kardi, Groch żółty, Groch zielony, 
Peluszka, Wyka jara, Rzepak, Rzepik. Mieszanki paszowe dla ptaków.

Mikrobiologiczny inokulant przeznaczony do poprawy procesu 
zakiszania i konserwacji paszy. Zawiera żywe kultury bakterii kwasu 
mlekowego w wysokiej koncentracji na 1 ml preparatu. Jest łatwy 
i bezpieczny w stosowaniu. Przyspiesza zakiszanie pasz o wysokiej 
zawartości białka (trudno zakiszające się). Pozwala na uzyskanie 
wysokiej jakości kiszonki przy niewielkich nakładach. 

5-warstwowa wyjątkowo mocna i odporna 
na uszkodzenia i przebicia. Nie zawiera sub-
stancji szkodliwych dla cyklu żywnościowe-
go. Dzięki systemowi podwójnego klejenia szczelnie owija balot a późniejsza obsługa bel, 
dzięki gładkiej stronie zewnętrznej, przebiega sprawnie. Folia nie pozostawia resztek kleju 
na wałkach owijarki. Folia jest formowana ze wzmocnioną podwójną krawędzią. Dzięki 
podwójnym krawędzią odwijanie folii jest bardzo proste i ciche. 

Sznurek, siatka, artykuły metalowe, worki, folia do sianokiszonek  i wiele innych.   Siatka COVERNET jest niezbędną częścią produko-
wania wysokiej jakości paszy lub najwyższej jakości 
pościółki dla bydła.

Folia pryzmowa AgroPremium to trzywarstwowa folia stosowana do wykłada-
nia silosów i okrywania pryzm kiszonek. Modyfikowana i stabilizowana, dzięki 
czemu uzyskuje większą odporność na przebicie i rozerwanie. Dodatek stabili-
zatora UV chroni folię przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Do 
ogólnych zastosowań, w rolnictwie, ogrodnictwie, budownictwie, przemyśle itp.
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MateriaŁy budoWlane

• Taczki, wiadra, łopaty, szpadle, pace, miary, młotki itp.. 
• Siatka ogrodzeniowa i zbrojeniowa. 
• Folie budowlane i plandeki ochronne.
• Akcesoria do elektronarzędzi – elektrody, tarcze, wiertła, szczotki itp.
• Art. metalowe -  siatki, gwoździe, kołki, śruby, wkręty, łańcuchy itp.
• Chemia budowlana – grunty, plastyfikatory, piany montażowe,  farby.

Cement CEMEX

Wapno hydratyzowane: Lhoist S.A

Beton komórkowy SOLBET

Zaprawy  SOLBET

 Styropian – ARBET

Pokrycia dachowe: Papy – IZOBUD

Narzędzia ręczne

Prowadzimy sprzedaż hurtową materiałów budowlanych.

Pokrycia dachowe:                                                                                 
     System EUROFALA- Cembrit 

Cementy – pakowane w worki po 25 kg idealne do murowania  
i tynkowania.                             

WAPNO idealne do murowania, bielenia, ochrona przed grzybami  
i wykwitami.

SOLBET to tradycyjne budowanie połączone z najwyższą jakością, 
stosowany do ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych oraz 
wypełniających. W sprzedaży  zaprawy do betonu komputerowego. 

Zaprawa murarska do bet. komórkowego na cemencie białym, zaprawa 
klejąca do styropianu , zaprawa klejąca do ociepleń, zaprawa murarska 
tradycyjna. W sprzedaży zaprawy do betonu komputerowego, zaprawa 
tynkarska cementowo wapienna, klej gipsowy. 

Stosowany do izolacji cieplnej: elewacji, podłóg, dachów. Kompleksowo 
zaopatrujemy w system dociepleń:  kleje, siatki, narożniki, listwy, kołki.

Papa zgrzewalna wierzchnia: Dachbit 5 250 S52 SBS, Dachbit V60 S42.
Papa zgrzewalna podkładowa: Dachbit 5 200 S4 SBS; Dachbit V60 S30.
Papa wierzchnia W400. Papa izolacyjna.
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paliwa płynne
Prowadzimy detaliczną i hurtową sprzedaż paliw płynnych.

Oferujemy najlepszej jakości paliwa płynne które zakupujemy tylko i wyłącznie w ORLEN Paliwa 
S.A.. Paliwa są kontrolowane i monitorowane przez system monitoringu jakości paliw BAQ.
Dla klientów instytucjonalnych oferujemy korzystne umowy na tankowanie z możliwością, udzie-
lania kredytu kupieckiego. 

Jako autoryzowany sprzedawca oferujemy w DOBrYCH CENACH, 
sprzedaż hurtową  i detaliczną olejów.

NA STACJI PALIW PŁOCK UL PrZEMYSŁOWA 21 MOżNA DOKONAć ZAKUPU :
• Ekogroszku oryginalnie workowanego EKORET®  o charakterystyce  26/10/06
• Ekogroszku oryginalnie workowanego RETOPAL®  o charakterystyce  24/10/10
• Gazu butlowego propan-butan 11 kg produkowanego przez GASPOL
• Akcesoriów i kosmetyków samochodowych  

tel. 607-655-732    e-mail: stu.paliwa@vp.pl

prowadzimy sKup złomu: stalowego i żeliwnego.

Naszym dostawcom oferujemy:
• profesjonalną obsługę • płatność gotówką • najlepsze ceny 

• ważenie elektroniczną wagą samochodową.
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NAPRAWY PRZEGLĄDY 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY    

09-400 Płock, ul. Przemysłowa 21

OKRGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓWĘ

     Wykonujemy badania wszystkich pojazdów łącznie z ADR.
    Zapraszamy pon.-pt. 6-22  soboty 7-15      tel. 24 262-97-11 

STACJA OBSŁUGI I NAPRAW SAMOCHODÓW 
 ciężarowych, dostawczych, osobowych, ciągników, maszyn rolniczych itp.

Zapraszamy pon. - sob. 7-15.   tel. 607-774-737  

 

Szybkie naprawy:

• Komputerowe badanie i diagnozowanie 

samochodów ciężarowych i dostawczych.

• Aut ciężarowych i dostawczych: hamulce, 

rozrządy, mechanika , naprawy bieżące.

• Naprawy instalacji elektrycznych.

• Serwis ogumienia: pełen zakres naprawa, 

wymiana i przechowywanie opon, wyważanie 

komputerowe oraz geometria, pogłębianie 

bieżnika.

• Serwis klimatyzacji: napełnianie, ozonowanie, 

odgrzybianie.

• Wymiana oleju i filtrów, naprawy przednich 

zawieszeń, układów kierowniczych, wymiana 

klocków hamulcowych, prace spawalnicze 

układów wydechowych itd.

• Podejmiemy się najbardziej nietypowych zadań  

związanych z naprawą samochodów.

• URUCHOMILIŚMY

SERWIS UKŁADÓW HAMULCOWYCH FIRMY   WABCO.
 

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
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Dysponujemy następującymi środkami transportowymi:
• Ciągniki siodłowe marki Mercedes Benz Axor z naczepami samowyładowczy-

mi typu wywrotka o ładowności do 25 ton i kubaturze 35-46m3 (klapo drzwi 
z szybrem i drzwi boczne) oraz naczepami skrzyniowymi długości 13,6m  
o ładowności do 25 ton.

• Samochodami do dystrybucji towarów o ładowności od 1 do 5,5 tony samo-
wyładowczymi i wyposażonymi w żurawik.

• Samochodami towarowo-osobowymi.
• Ładowarkami Atlas i wózkami przeładunkowymi NISSAN.

Oferujemy świadczenie usług:
• Dla rolników przewóz płodów rolnych: zbóż, ziemniaków, buraków, rzepaku itp.  
• Przewozy materiałów sypkich wywrotkami o ładowności do 25 ton (węgiel, 

kruszywo, pellet, szkło, zboże itp.), nasze wywrotki posiadają klapo drzwi  
i szyber do rozładunku zbóż.

• Dostawę i wywóz materiałów paletyzowanych (nawozy, materiały budowla-
ne, elementy stalowe, konstrukcje betonowe itp.).

• Załadunek i rozładunek materiałów sypkich i paletyzowanych ładowarką typu 
Atlas 65 i wózkami widłowymi typu NISSAN o udźwigu 1,6-2,5 tony, oraz żura-
wiem z HDS o udźwigu do 2,5 tony.

• Ważenia na bazach, wagą elektroniczną 50t i 60t.
• Odśnieżanie pługiem z możliwością wywozu zgromadzonego śniegu.

   

PARKING samochodów: 
ciężarowych, dostawczych. 
Czynny 24h na dobę
Tel. 693-694-801

oferujemy 
organizację KompleKsowycH usług 
transportowych I spedycyjnych 

na terenie całego Kraju 

tel.  693-694-801.

USŁUgi TRANSPORTOWE 
PRZEŁADUNKOWE 

i WAŻENiA
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Kopalnia Sortyment Typ węgla Uziarnienie Parametry Kopalnia Sortyment Typ węgla Uziarnienie Parametry

Kostka 31.2 63 – 200 25/09/10 Kostka 32.0 63 – 200 28/05/06

Orzech 31.2 25 – 80 25/09/10 Orzech I 32.0 40 – 80 28/05/06

31.2 6 – 25 24/10/10 Orzech II 32.0 25 – 50 28/05/06

31.2 6 – 25 24/10/10 Groszek 32.0 8 – 31.5 28/05/06

31.2 0 – 31.5 25/10/10 Groszek II 32.0 5 – 25 28/05/06

Miały 31.2 0 -20 Miały 32.0 0 – 20

Kostka 31.2 63 – 200 25/09/10 Kostka 32.1 63 – 200 28/07/06

Orzech 31.2 25 – 80 25/09/10 Orzech I 32.1 40 – 80 28/07/06

31.2 6 – 25 24/09/10 Orzech II 32.1 25 – 50 28/07/06

Groszek 31.2 8-31,5
24/09/10

Groszek II 32.1 5 - 25 28/07/06

Groszek 32.1 8 – 31.5 28/07/06

Miały 32.1 0 – 20

Orzech 32.1 25 – 80 27/07/08

Groszek 5-25 32.1 5 – 25 27/07/08

32.1 5 – 25 27/07/08 Kostka 32.0 63 – 200 29/05/06

Miały 32.1 0 – 31.5 Orzech I 32.0 40 – 80 29/05/06

Orzech II 32.0 25 – 50 29/05/06

Groszek 32.0 8 – 31.5 29/05/06

Miały 32.0 0 – 20
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e Kostka 32.2 25 – 80 28/10/06

Orzech 32.2 25 – 80 28/10/06
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Kostka 32.1 63 – 200 29/05/06

Groszek 32.2 8 – 31.5 28/11/06 Orzech I 32.1 40 – 80 29/05/06

Orzech 32.2 25 – 80 28/10/06 Orzech II 32.1 25 – 50 29/05/06

Miały 32.2 0 – 31.5 Groszek 32.1 8 – 31.5 29/05/06

Groszek II 32.1 5 - 25 29/05/06

Miały 32.1 0 – 20 23/23/08

K
W

K
 M

a
rc

e
l Kostka 33.0 63-200 30/06/05 Kostka 33 63 – 200 29/08/08

Orzech 33.0 25 – 80 30/06/06 Orzech 33 40 – 80 29/08/08

Orzech II 33.0 25 – 50 30/06/06 Groszek 33 8-31,5 28/09/08

Groszek 33.0 8 – 31.5 30/06/06

Miały 33.0 0 – 31.5 POLECAMY EKOGROSZKI do pieców retortowych

Kostka 33.0 63 – 200 30/10/06

Orzech 33.0 25 – 50 30/10/06

Groszek 33.0 8 – 31.5 30/10/06

Miały 33.0 0 -20

Kopalnia Sortyment Typ węgla Uziarnienie Typ węgla Parametry

31.0 8 – 25 31.0 ≥ 26/10/06

31.0 8 – 25 31.0 ≥ 26/10/06

Miał IA M22 31.0 0 – 31.5 31.0 22/15/06

Miał IIA M22 31.0 0 – 20 31.0 22/15/06

Miał IA M23 31.0 0 – 31.5 31.0 23/12/06

Miał IIA M23 31.0 0 – 20 31.0 23/12/06

Miał IIA M24 31.0 0 – 10 31.0 24/10/06

 DORADZAMY ORAZ DOSTARCZAMY CERTYFIKAT- GWARANTUJĄCY PARAMETRY JAKOŚCIOWE.

KUPUJ U AUTORYZOWANEGO 
SPRZEDAWCY W HURCIE I DETALU

 Polska Grupa Górnicza sp z o.o.
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Retopal

Retopal W

Ekomiał-Rokita

od 19/23/10 
do 23/12/10

od 19/28/06 
do 26/09/06
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Retopal

od 19/27/06 
do 23/16/06
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Pieklorz – Eko
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od 19/30/08 
do 27/08/08

od 21/23/06 
do 29/12/06

od 19/35/06 
do 29/12/06

K
W

K
 

S
o
ś
n
ic

a

od 21/25/06 
do 29/08/06
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do 24/20/08

Zakład Przeróbczy Katowickiego Węgla 
Sp. z o.o.
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ZAOPATRUJEMY W WĘGIEL Z POLSKICH KOPALŃ. Tel. 606 628 861 

www.stuplock.pl
www.stuplock.pl


