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U progu sezonu przedstawiamy nowy katalog odmian proponowanych 
na jesień 2021. Odmiany zostały starannie dobrane pod względem cech 
użytkowych i wymagań glebowych naszego rejonu. Tworząc ofertę mieli-
śmy na uwadze potencjał plonowania w warunkach Wielkopolski i Kujaw. 
Zwracamy uwagę na interesujące nowości: rzepak ozimy mieszańcowy 
LG Artemis – czołówka plonu wg COBORU oraz pszenicę ozimą Askaban 
– nowość – grupa A jakościowa. Oferowany Państwu materiał siewny 
zbóż jest reprodukowany i przygotowany przez Dział Nasion Agrochest. 
Dzięki posiadanej linii nasiennej opartej na technologii PETKUS, ścisłemu 
nadzorowi plantacji nasiennych, kwalifikacji polowej, próbobraniu i całe-
mu procesowi produkcji, nasiona Agrochest charakteryzują się najwyż-
szą jakością. Jesteśmy przekonani, że oferowane odmiany zainteresują 
Państwa, a ich wybór będzie trafną decyzją.

Zapraszamy do współpracy
Hubert Jasiński
Dyrektor Działu Nasion

SPIS  
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m!

Agro Doktor

Subskrybuj nasz kanał na YouTube 
,,Agrochest – inwestuj w dobry plon”



Szanowni Państwo,
w tym roku firma Agrochest obchodzi swoje 30-lecie. Jest to 
szczególna okazja do wspomnień i podsumowań minionego 
czasu, naszych osiągnięć oraz sukcesów. Przez lata czas i rynek 
nieubłaganie weryfikował rzeczywistość nadając tempa zmia-
nom. To dzięki zaangażowaniu, pasji i codziennej pracy może-
my z dumą obchodzić kolejny jubileusz oraz cieszyć się z po-
zycji solidnego partnera zapewniającego wsparcie i rozwój 
naszych Klientów. Zdobyta przez lata wiedza oraz wykwalifiko-
wany zespół wyróżnia nas i nasze rozwiązania oraz pokazuje, 
że rzetelna podstawa merytoryczna wsparta doświadczeniem 
i otwartością na nowe rozwiązania sprzyja rozwojowi i ugrun-
towaniu stabilnej pozycji na rynku. 
W tym roku świętujemy również 10-lecie Polskich Składów 
Rolnych, które firma Agrochest utworzyła wraz z trzema spół-
kami: Agro-Sieć Sp. z o.o., Adler Agro Sp. z o.o. i  AGROAS 
Sp. z o.o. Współpraca między firmami przynosi wymierne 
korzyści dzięki prowadzeniu wspólnej polityki zakupowej, do-
stępności do najnowszych rozwiązań w zakresie techniki rolni-
czej, produktów ochrony roślin oraz wdrażania zintegrowanej 
strategii marketingowej. Wszystkie te działania mają na celu 
stworzenie jak największych korzyści dla rolnika poprzez za-
pewnienie mu profesjonalnej obsługi i produktów najwyższej 
jakości.

Chcielibyśmy szczególnie podziękować za zaufanie, jakim ob-
darzyli nas nasi Klienci i Partnerzy Biznesowi, a obchodzone 
jubileusze są ku temu doskonałą okazją – dzięki Wam i dla 
Was istniejemy już od 30 lat. 
Dziękujemy za Państwa wsparcie oraz owocną współpracę, 
która stała się fundamentem naszych osiągnięć.

w imieniu właścicieli i współpracowników 
Tomasz Rybarczyk 



Nowość! STOP

PROFIL AGROTECHNICZNY 
ODMIANY:
stanowisko średnie/dobre
termin kwitnienia średnio wczesny
termin dojrzewania średnio wczesny
odporność na wyleganie bardzo dobra
zimotrwałość bardzo dobra
mrozoodporność bardzo dobra

OBSADA ROŚLIN:
termin wczesny 35–40 roślin/m2

termin optymalny 40–45 roślin/m2

termin późny 45–50 roślin/m2

OSIĄGNIĘCIA:
• 117,6 % w doświadczeniach rejestrowych 

2018-2019
• 114 % w doświadczeniach porejestrowych 

2019-2020 52,8 dt/ha
• stan roślin po zimie 2016-2018 w 9° skali 

COBORU – 7,3
• wysoka zawartość tłuszczu  

COBORU 2017 – 48,6 % 
COBORU 2018 – 48,3 %

ARTEMIS F1 TOP 3 W POLSCE W 2020!
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• WYSOKA ODPORNOŚĆ NA PĘKANIE ŁUSZCZYN I OSYPYWANIE SIĘ NASION
 – wydłużenie optimum okresu zbioru z 3 dni do 7-9 dni bez narażenie plonu na większe straty
 – mniejsze osypywanie to mniejszy problem z samosiewami w kolejnych latach

Artemis to strzał w dziesiątkę!

A: odmiana bez odporności, z objawami TuYV B: odmiana ARTEMIS z odpornością na TuYV

A

A B

A: odmiana z objawami suchej zgnilizny B:  odmiana ARTEMIS z genem RLM7 zapewniającym 
odporność

• ODPORNOŚĆ NA SUCHĄ ZGNILIZNĘ KAPUSTNYCH – GEN RLM7
 – skuteczniejsza ochrona od samych wschodów

WYJĄTKOWE CECHY ODMIANY:
• ODPORNOŚĆ NA TuYV (WIRUSA ŻÓŁTACZKI RZEPY)

 – chroni plantację i plon przed stratą nawet do 40%

Źródło: Limgran Polska
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ELEVATION odmiana populacyjna
Plon nasion – 107% wzorca 
Nr 1 w urzędowych badaniach AHDB w Anglii 
w 2017 roku!
Nowoczesna odmiana populacyjna o silnym wigorze 
jesiennym i korzystnym pokroju silnie ulistnionych ro-
zet bez tendencji do wybijania w pęd główny. Wysoka 
mrozoodporność gwarantuje znakomite przezimowa-
nie. Rośliny charakteryzują się bardzo długimi łuszczy-
nami z wyjątkowo dużą ilością nasion. 

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:
• bardzo wysoki plon
• bardzo wysoka zawartość oleju (premia za olej)
• wybitnie duża liczba nasion w łuszczynie 
• znakomite przezimowanie

PROFIL AGROTECHNICZNY 
ODMIANY:
stanowisko średnie/dobre 
termin kwitnienia średnio późny
termin dojrzewania średnio wczesny
odporność na wyleganie bardzo dobra
zimotrwałość bardzo dobra

UWAGA:
• rekomendowana norma wysiewu:  

50 żywych nasion/1 m2

• 1 jednostka siewna na 4 ha

Przewyższa 
plonem 

i zdrowotnością!
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ELEVATION PR46W21 PT211 Trinity V316OL Campus

Plon nasion (% wzorca)

Źródło: badania AHDB 2017

Odmiana Elevation wyróżnia się zdrowymi, zielonymi roślinami.
Doświadczenie łanowe 2017, woj. wielkopolskie

Źródło: materiały Agrochest
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OCELOT odmiana populacyjna 
CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:
• odmiana o bardzo wysokim potencjale 

plonowania
• posiada wybitną adaptację do trudnych 

warunków glebowych i pogodowych, zawdzięcza 
to silnemu systemowi korzeniowemu

• Ocelot jest bardzo niski przed zimą, z nisko 
osadzoną szyjką korzeniową

• wysoka tolerancja na choroby
• niskie rośliny o nadzwyczajnej odporności na 

wyleganie
• odmiana bardzo wcześnie kwitnąca i średnio 

wcześnie dojrzewająca
• wysoka MTN (4,5-5 g) o bardzo niskiej zawartości 

glukozynolanów
• brak tendencji do osypywania nasion

PROFIL AGROTECHNICZNY 
ODMIANY:
termin kwitnienia wczesny
termin dojrzewania średnio wczesny
wysokość roślin niska
odporność na wyleganie bardzo dobra
zimotrwałość bardzo dobra
termin siewu wczesny/optymalny
wymagania glebowe niskie/średnie

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY: 
sucha zgnilizna kapustnych średnia do wysokiej
szara pleśń średnia do wysokiej
czerń krzyżowa wysoka
zgnilizna twardzikowa wysoka

UWAGA:
• rekomendowana norma wysiewu:  

60-70 nasion/1 m2 (ca. 3,2-3,8 kg)
• 1 jednostka siewna na 4 ha

Rzepak 
z pazurem!

Nowość!

PLON RZEPAKU OCELOT (w % wzorca i t/ha)

Źródło: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. Dane za 2020 rok.
Odmiany wzorcowe: ES Valegro, SY Ilona.



RZEPAK N P2O5 K2O MgO S B Cu Fe Mn Mo Zn
2300 1440 1600 580 462 1024 8 50 148 1,5 4

CAŁKOWITA DAWKA W KG

RZEPAK PLUS 7
UNIVERSAL PLUS 8

AsBOR 4

RZEPAK PLUS
g/kg

N 100
MgO 60

S 66
B 60
Fe 6
Mn 20
Mo 0,1

AsBOR
g/kg

B 150

mikroelementy schelatyzowane EDTA 
poza S, Mo i B

MgS PLUS 3 l/haMgS PLUS 1 l/ha

UNIVERSAL PLUS
g/kg

N 200
P2O5 180
K2O 200
MgO 20

B 0,5
Cu 1
Fe 1
Mn 1
Mo 0,1

Zn 0,5

	 1	 13	 15	 21	 29	 31	 39	 51	 55	 61

RZEPAK PLUS
3 kg

UNIVERSAL PLUS
4 kg

RZEPAK PLUS 
2 kg

RZEPAK PLUS 
2 kg

UNIVERSAL PLUS
4 kg

AsBOR 150 płynny
1 l/ha

AsBOR 150 płynny
2 l/ha

AsBOR 150 płynny
1 l/ha

AGRO AMINO 0,5 l do każdego zabiegu

BBCH
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JESIENNA OCHRONA RZEPAKU

Butisan Star SC – 1 l/ha
Metazachlor – 1 l/ha

Chlomazon 480 EC – 0,09 l/ha
Grand Plus – 0,3 l/ha

HERBICYDY 3 DNI PO SIEWIE
OCHRONA PLUS

Butisan Star SC – 1,8 l/ha
Metazachlor – 1 l/ha
Grand Plus – 0,3 l/ha

HERBICYDY PO WSCHODACH

Graminis – 1,5-2 l/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i  informacje dotyczące produktu. 
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie. 

Metazachlor – 1,8 l/ha
Chlomazon 480 EC – 0,09 l/ha

Grand Plus – 0,3 l/ha

HERBICYDY 3 DNI PO SIEWIE
OCHRONA STANDARD

HERBICYDOWA

PROGRAM NAWOŻENIA DOLISTNEGO

BBCH 00	 05	 10	 12	 16	 18
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JESIENNA OCHRONA RZEPAKU

BBCH 00	 05	 10	 12	 16	 18

FUNGICYDOWA

Agro Amino – 0,5 l/ha
Magnello 350 EC – 0,75 l/ha
AsBOR 150 płynny – 1 l/ha

Globe – 0,075 l/ha
Rzepak Plus – 2,5 kg/ha

OCHRONA PLUS

Kosa 250 EW – 0,5 l/ha
AsBOR 150 płynny – 1 l/ha

Globe – 0,075 l/ha
Rzepak Plus – 2 kg/ha
Agro Amino – 1 l/ha

OCHRONA STANDARD

KOMPLEKSOWO CHROŃ SWOJĄ PLANTACJĘ
WYBIERZ PAKIETY OCHRONY FUNGICYDOWEJ

OCHRONA STANDARD

OCHRONA PLUS

STANDARD 10 ha Substancja aktywna Dawka / ha
Kosa Tebukonazol – 250 g/l 0,5 l/ha
AsBOR Bor – 150 g/l 1 l/ha
Rzepak Plus 100N g/kg, 60MgO g/kg, 66S g/kg, 60B g/kg, 

6Fe g/kg, 20Mn g/kg, 0,1Mo g/kg
2 kg/ha

AgroAmino Azot (N) organiczny – 8%
Materia organiczna – 47% (aminokwasy)
Węgiel (C) organiczny – 23,5%

1 l/ha

Globe Lambda-cyhalotryna 100 g/l 0,075 l/ha
Koszt netto na 1 ha 104,93 zł

PLUS 20 ha Substancja aktywna Dawka / ha
Magnello Difenokonazol – 100 g/l 

Tebukonazol – 250 g/l
0,75 l/ha

AsBOR Bor – 150 g/l 1 l/ha
Rzepak Plus 100N g/kg, 60MgO g/kg, 66S g/kg, 60B g/kg, 

6Fe g/kg, 20Mn g/kg, 0,1Mo g/kg
2,25 kg/ha

AgroAmino Azot (N) organiczny – 8% 
Materia organiczna – 47%  (aminokwasy)
Węgiel (C) organiczny – 23,5%

0,75 l/ha

Globe Lambda-cyhalotryna – 100 g/l 0,075 l/ha
Koszt netto na 1 ha 149,92 zł
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100% materiału siewnego zbóż produkcji Agrochest jest zaprawiane Kinto Plus oraz nawozem donasiennym Adob Starter w opcji + Systiva 333 FS100% materiału siewnego zbóż produkcji Agrochest jest zaprawiane Kinto Plus oraz nawozem donasiennym Adob Starter w opcji + Systiva 333 FS

PATRAS pszenica jakościowa (A)
Cechy szczególne: wysoka zimotrwałość, 
rewelacyjny plon, doskonałe parametry 
jakościowe.

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:
• wysoki plon
• doskonała jakość
• równomierne dojrzewanie słomy i ziarna  

– łatwy omłot
• do siewu w monokulturze, po kukurydzy 

i we wczesnych terminach
• typ pojedynczo-kłosowy

PROFIL AGROTECHNICZNY 
ODMIANY: 
termin kłoszenia średnio wczesny
termin dojrzewania średnio wczesny
zimotrwałość średnia do wysokiej
tolerancja na okresowe susze wysoka
wysokość roślin niska do średniej
odporność na wyleganie średnia
gęstość łanu niska do średniej 
ilość ziaren w kłosie średnia 
MTZ wysoka do bardzo wysokiej 

CHARAKTERYSTYKA JAKOŚCIOWA: 
zawartość białka średnia
wskaźnik sedymentacyjny wysoki
liczba opadania bardzo wysoka
wydajność mąki T550 bardzo wysoka
objętość chleba ze 100 g mąki wysoka
wodochłonność średnia

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY: 
mączniak prawdziwy wysoka
DTR średnia
rdza brunatna średnia/wysoka
septorioza liści średnia/wysoka
fuzarioza kłosów średnia/wysoka

Pa
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Stabilny plon  
i jakość

NORMA WYSIEWU (nasion/m²): 
termin wczesny, dobre warunki glebowe 200–250
termin optymalny 
(od 15 września do 20 października), 
średnie warunki glebowe

300–350

termin późny, gorsze warunki glebowe 380–450
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100% materiału siewnego zbóż produkcji Agrochest jest zaprawiane Kinto Plus oraz nawozem donasiennym Adob Starter w opcji + Systiva 333 FS

ASKABAN pszenica ozima (A)
Cechy szczególne: bardzo wysoka zimotrwałość, 
doskonały wigor jesienny i wiosenny, dzięki 
czemu nadaje się do opóźnionych terminów 
siewu.

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:
• bardzo wysoka zimotrwałość 4,5 wg COBORU
• ponadprzeciętna odporność na WSZYSTKIE 

najważniejsze choroby
• bardzo dobra odporność na porastanie oraz 

osypywanie się ziarna
• bardzo wysoki MTZ, jedna z najwyższych 

wartości wyrównania ziarna – 91%
• unikalne połączenie wysokiego plonu oraz 

odporności na mróz i choroby

PROFIL AGROTECHNICZNY 
ODMIANY: 
termin kłoszenia średnio wczesny
termin dojrzewania średnio wczesny
zimotrwałość średnia do wysokiej 
wysokość roślin średnia
odporność na wyleganie wysoka
gęstość łanu średnia
ilość ziaren w kłosie średnia 
MTZ wysoka

CHARAKTERYSTYKA JAKOŚCIOWA: 
zawartość białka średnia/wysoka
wskaźnik sedymentacyjny wysoki
liczba opadania wysoka
wydajność mąki T550 średnia
objętość chleba ze 100 g mąki średnia/wysoka
wodochłonność bardzo wysoka

Czarodziej plonu

NORMA WYSIEWU (nasion/m²): 
termin wysiewu od 15 września do 15 października
wczesny siew 230-240 
optymalny siew 240-280
późny siew 280-360

Nowość!

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY: 
fuzarioza kłosów wysoka
septorioza plew wysoka
septorioza liści średnia/wysoka
brunatna plamistość liści wysoka
rdza żółta wysoka
rdza brunatna wysoka
mączniak prawdziwy bardzo wysoka
choroby podstawy źdźbła wysoka
pleśń śniegowa bardzo wysoka
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100% materiału siewnego zbóż produkcji Agrochest jest zaprawiane Kinto Plus oraz nawozem donasiennym Adob Starter w opcji + Systiva 333 FS100% materiału siewnego zbóż produkcji Agrochest jest zaprawiane Kinto Plus oraz nawozem donasiennym Adob Starter w opcji + Systiva 333 FS

ROTONDO pszenżyto ozime
Cechy szczególne: rewelacyjna krzewistość, 
grube ziarno 

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:
• typ pszeniczny
• odmiana krótkosłoma o dobrej sztywności
• rekordowy i stabilny poziom plonowania na 

 terenie całej Polski
• bardzo dobra mrozoodporność
• grube ziarno w typie pszennym o wysokiej 

 zawartości białka
• odmiana średnio wczesna
• dobra zdrowotność – w przypadku intensyw-

nej technologii uprawy zaleca się dwa zabiegi 
 ochrony fungicydowej

• nadzwyczajna krzewistość – zalecana ni-
ska  norma wysiewu (niższy koszt nasion 
 kwalifikowanych)

PROFIL AGROTECHNICZNY 
ODMIANY: 
termin kłoszenia średni
termin dojrzewania średni
zimotrwałość wysoka 
długość źdźbła krótka
odporność na wyleganie wysoka
odporność na porastanie dobra
MTZ wysoka

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY: 
mączniak prawdziwy wysoka
rdza brunatna wysoka
rdza żółta wysoka
rynchosporioza wysoka
septorioza liści średnia
septorioza plew wysoka
fuzarioza kłosa wysoka
choroby podstawy źdźbła wysoka

Znakomity plon

NORMA WYSIEWU (nasion/m²): 
termin optymalny 250–300  (130–150 kg/ha)
termin wczesny normę zmniejszyć o 10%
termin opóźniony normę zwiększyć o 10%

ZNAKOMITY 
PLON
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100% materiału siewnego zbóż produkcji Agrochest jest zaprawiane Kinto Plus oraz nawozem donasiennym Adob Starter w opcji + Systiva 333 FS

TADEUS pszenżyto ozime
Cechy szczególne: bardzo dobra zimotrwałość 
i odporność na suszę 

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:
• wysoka masa tysiąca ziaren (47,5 g wg COBORU)
• najwyższa odporność na porastanie (7 pkt. 

w skali COBORU)
• bardzo dobra zimotrwałość (5,5 pkt. wg badań 

COBORU)
• stabilne źdźbło i wysoka odporność na wylega-

nie
• odmiana o średniej długości słomy

PROFIL AGROTECHNICZNY 
ODMIANY: 
termin kłoszenia średnio wczesny
termin dojrzewania średnio wczesny
zimotrwałość wysoka
tolerancja na okresowe susze wysoka
wysokość roślin niska do średniej
odporność na wyleganie wysoka
gęstość łanu średnia
ilość ziaren w kłosie średnia
MTZ wysoka do bardzo 

wysokiej

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY: 
mączniak prawdziwy wysoka
septorioza liści wysoka
septorioza plew wysoka
rdza żółta wysoka
rdza brunatna wysoka
rynchosporioza bardzo wysoka
pleść śniegowa bardzo wysoka
fuzarioza kłosów bardzo wysoka
choroby podstawy źdźbła bardzo wysoka

Pan Tadeus:
Nowa klasyka

NORMA WYSIEWU (nasion/m²): 
termin siewu od 20 września 

do 20 października
wczesny siew 260-290 ziaren/m2

optymalny siew 290-330 ziaren/m2

późny siew 330-360 ziaren/m2

Nowość!
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100% materiału siewnego zbóż produkcji Agrochest jest zaprawiane Kinto Plus oraz nawozem donasiennym Adob Starter w opcji + Systiva 333 FS

QUADRIGA jęczmień ozimy
Cechy szczególne: tolerancja na gorsze 
stanowisko, dobra zimotrwałość, dorodne ziarno

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:
• odmiana wielorzędowa
• wysoko plenna 
• szczególnie przydatna do intensywnej 

technologii uprawy
• grube, dorodne ziarno o bardzo dobrym 

wyrównaniu
• dobra zimotrwałość, co minimalizuje ryzyko 

wymarzania
• odporna na zakwaszenie gleby, toleruje gorsze 

stanowiska
• bardzo dobrze się krzewi

PROFIL AGROTECHNICZNY 
ODMIANY: 
termin kłoszenia średnio późny
termin dojrzewania średnio późny
długość źdźbła średnia
MTZ wysoka
zawartość białka wysoka
odporność na wyleganie średnia
zimotrwałość wysoka

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY: 
mączniak prawdziwy wysoka
plamistość siatkowa bardzo dobra
rdza jęczmienia dobra
rynchosporioza wysoka
ciemnobrunatna plamistość wysoka

NORMA WYSIEWU (nasion/m²): 
termin optymalny 250–300 (125–150 kg/ha)
termin wczesny normę zmniejszyć o 10%
termin opóźniony normę zwiększyć o 10%

PLON JĘCZMIENIA QUADRIGA NA TLE WZORCA  
(w % wzorca i t/ha)

a1 – technologia średnio intensywna
a2 – technologia intensywna
Źródło: COBORU (dane za 2013–2014)

Od wysokich 
plonów się 
nie miga!

JESIENNA OCHRONA ZBÓŻ

PROGRAM NAWOŻENIA DOLISTNEGO



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i  informacje dotyczące produktu. 
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie. 

ZBOŻE
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ZBOŻE PLUS
g/kg

N 180
MgO 35

S 27
B 2
Cu 15
Fe 5
Mn 30
Mo 0,1
Zn 5

N P2O5 K2O MgO S B Cu Fe Mn Mo Zn
3040 1440 1600 440 216 20 128 48 248 1,6 44

AsBOR
g/kg

B 150

CAŁKOWITA DAWKA W KG

ZBOŻE PLUS 8
UNIVERSAL PLUS 8

mikroelementy schelatyzowane EDTA 
poza Mo i B

UNIVERSAL PLUS
g/kg

N 200
P2O5 180
K2O 200
MgO 20

B 0,5
Cu 1
Fe 1
Mn 1
Mo 0,1
Zn 0,5

	 0	 7	 10–13	 21	 25	 29	 30	 31	 32	 37	 39	 49	 51	 59	 61–69	 71–92

ZBOŻE PLUS
 2 kg

ZBOŻE PLUS
 2–3 kg

ZBOŻE PLUS
 2–3 kg

UNIVERSAL PLUS 
4 kg

UNIVERSAL PLUS 
4 kg

AGRO AMINO 0,5 l do każdego zabiegu

MgS PLUS 3 l/haMgS PLUS 
 1 l/ha
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Snajper 600 SC – od 1,25 do 1,5 l/ha (pszenica, pszenżyto, jęczmień ozimy)

HERBICYDY

Snajper 600 SC – 1 l/ha + Lentipur Flo 500 SC – 1 l/ha (silna presja chabra bławatka)

Lentipur Flo 500 SC – 2 l/ha 
diflufenikan 500 g/l – 0,2 l/ha (pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień, ozimy)

Fossa – 0,6 l/ha 
Globe – 0,075 l/ha 

Zboże Plus – 2 kg/ha

OCHRONA PLUS

Kosa 250 EW – 0,5 l/ha 
Globe – 0,075 l/ha 

Zboże Plus – 2 kg/ha

OCHRONA STANDARD

JESIENNA OCHRONA ZBÓŻ

Bazoka – 20 g/ha

PROGRAM NAWOŻENIA DOLISTNEGO

BBCH 00	 05	 11	 12	 13	 15



To płynny nawóz mikroskładnikowy. Zawiera najważ-
niejsze dla zbóż mikroskładniki pokarmowe: mangan, 
miedź, cynk, które obniżają wrażliwość zbóż na przy-
mrozki. Produkt może być stosowany podczas siewu, 
a także dzięki schelatowanej postaci mikroelementów, 
zapewnia pełną dostępność tych pierwiastków dla 
wschodzących roślin.
Składniki Zawartość w g/l

Azot całkowity (N) 19

Miedź (Cu) 5 schelatowana przez IDHA

Mangan (Mn) 26 schelatowany przez IDHA

Cynk (Zn) 8 schelatowany przez IDHA

Fungicyd przeznaczony do zaprawiania ziarna siewne-
go zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI 
AKTYWNYCH: 
Xemium® (fluksapyroksad) – 333 g/l .

STOSOWANIE ŚRODKA: 
Tradycyjne zaprawy nasienne służą przede wszyst-
kim do zwalczania infekcji odnasiennych i odglebo-
wych, natomiast nie zapewniają skutecznej ochrony 
przeciw chorobom liści. Systiva® 333 FS zawierająca 
w swoim składzie jedną z najnowocześniejszych sub-
stancji aktywnych – Xemium®, podobnie jak solidny 
fungicyd nalistny zapewnia długotrwały efekt z sze-
rokim spektrum zwalczanych chorób liści, jednak 
działa znacznie wcześniej, bo już od wschodów. 

DAWKA:
Pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary
150 ml/100 kg ziarna siewnego.

KINTO PLUS jest zaprawą nasienną, która chroni 
przed najważniejszymi chorobami różne gatunki zbóż. 
Środek ten zapewnia zdrowy start dla każdego ziarna, 
optymalne kiełkowanie i pełen wigoru rozwój roślin od 
samego początku. 

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI 
AKTYWNYCH: 
Xemium® (fluksapyroksad) – 33,3 g/l,
tritikonazol – 33,3 g/l, fludioksonil – 33,3 g/l.

DAWKA:
Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy i jary, 
żyto ozime i jare 150 ml/100 kg ziarna.

DAWKA:
2,5 l/ha

Zalety formulacji – lepsze 
wybarwienie ziarna

Kinto® Plus

Produkt A

Produkt B
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ADOB STARTER

SYSTIVA 333 FS

KINTO PLUS

NASZE NASIONA ZAPRAWIAMY

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie. 
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PRODUKTY ZWIĘKSZAJĄCE 
SKUTECZNOŚĆ ZABIEGÓW

ZAWARTOŚĆ:
Alkoksylowane alkohole 85%.

OPIS DZIAŁANIA:
KOMPAN PLUS polepsza właściwości cieczy użytko-
wej agrochemikaliów:
• obniża napięcie powierzchniowe i kąt przylegania 

cieczy opryskowej,
• zapobiega znoszeniu cieczy opryskowej w trakcie 

wykonywania zabiegów,
• zwiększa aktywność preparatów systemicznych 

i kontaktowych,
• zmniejsza zmywalność środków ochrony roślin 

i nawozów dolistnych przez deszcz i rosę,
• umożliwia obniżenie wydatku cieczy opryskowej 

(mniejsza ilość wody na ha).
STOSOWANIE ŚRODKA:
Surfaktant z najnowszej grupy środków zwilżających 
do stosowania ze środkami ochrony roślin i nawozami 
dolistnymi w celu zwiększenia efektywności zabiegów 
agrochemicznych.

DAWKA:
75 ml/100 l wody.

ZAWARTOŚĆ:
Wysokiej czystości olej parafinowy, emulgator, pochod-
na etoksylowanego alkoholu, glikol etylowy, polisorbat 
w postaci blokowego kopolimeru.

OPIS DZIAŁANIA:
GRAND PLUS powoduje:
• równomierne i dokładne pokrycie traktowanej 

powierzchni,
• polepszenie skuteczności agrochemikaliów 

stosowanych na lekko zbryloną glebę,
• szybkie przenikanie stosowanych 

agrochemikaliów na niewielką głębokość 
zapobiegające ulatnianiu się substancji 
aktywnych do atmosfery, ich fotodegradacji oraz 
wypłukiwaniu przez deszcz w głębsze warstwy.

STOSOWANIE ŚRODKA:
GRAND PLUS przeznaczony jest do łącznego stosowa-
nia z produktami agrochemicznymi, w celu ich zatrzy-
mania w wierzchnich warstwach gleby i zapobieżeniu 
ich ewentualnej degradacji.

Efektywność wielu zabiegów zależy od równomierności 
pokrycia gleby oraz od trwałości agrochemikaliów zale-
gających na jej powierzchni.

DAWKA:
0,2-0,45 l/ha w standardowo przyjętych ilościach cieczy 
roboczej.

ZGODNOŚĆ W MIESZANKACH:
GRAND PLUS jest fizycznie kompatybilny z bardzo sze-
roką gamą agrochemikaliów.

ADIUWANT

GRAND PLUS

Stosowanie środków ochrony 
bez surfaktantu Kompan Plus

Po zastosowaniu środka ochrony 
z surfaktantem Kompan Plus

SURFAKTANT

KOMPAN PLUS

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie. 
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ŚRODEK DO MYCIA OPRYSKIWACZY

CLEAR PLUS
Środek do mycia i neutralizacji pozostałości środków 
ochrony roślin w opryskiwaczach.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI 
AKTYWNYCH:
Związki powierzchniowo czynne, związki neutralizujące 
i rozpuszczające substancje aktywne środków ochrony 
roślin.

OPIS DZIAŁANIA:
CLEAR PLUS jest płynnym środkiem do mycia opry-
skiwaczy, który usuwa pozostałości środków ochrony 
roślin. Szczególnie polecany do herbicydów sulfonylo-
mocznikowych i glifosatu.

DAWKA:
5 l/1000 l wody.

AQUA PLUS

Kondycjoner wody używanej do sporządzania cieczy 
roboczej z pestycydami, szczególnie herbicydami i na-
wozami dolistnymi.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI 
AKTYWNYCH: 
Niejonowe surfaktanty, kwasy karbosksylowe,   
indykator pH.

OPIS DZIAŁANIA:
AQUA PLUS poprawia skuteczność stosowanych 
 mieszanin oprysków dolistnych i doglebowych:
• zmniejsza twardość wody,
• obniża pH roztworu,
• zmniejsza napięcie powierzchniowe,
• zapobiega spienianiu cieczy roboczej.

 

DAWKA:
W zależności od pH wody 75–150 ml/100 l.

KONDYCJONER WODY

AQUA PLUS

Jedyny na rynku  
produkt przebadany 

przez IOR

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie. 

PRODUKTY ZWIĘKSZAJĄCE 
SKUTECZNOŚĆ ZABIEGÓW



• reklama azoty

W Grupie Azoty wciąż poszerzamy ofertę,
tworzymy produkty nowoczesne, które mają
praktyczne zastosowanie w różnych warunkach
i dla różnorodnych upraw. Warto to wykorzystać.

www.grupaazoty.com

www.nawozy.eu

agro@grupaazoty.com



28% N, 30% N, 32% N 26% N + 3% S

Nowoczesne standardy nawożenia

www.grupaazoty.com www.nawozy.eu agro@grupaazoty.com

WPŁYNIE 
NA URODZAJ

Reklama_GA_RSM_210x297.indd   1 17.12.2020   10:34:36
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Stabilizator azotu do płynnych 
nawozów mocznikowych

Zwiększa dostępność azotu w krytycznych 
fazach rozwoju roślin, co przekłada się 
na wzrost plonowania.

 Pozwala na większą elastyczność w aplikacji 
nawozów, niezależnie od pogody.

 Ogranicza negatywne oddziaływanie 
nawozów na bazie mocznika na środowisko.

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Więcej dostępnego azotu 
dla Twoich roślin

Limus® Clear

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje 
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Wyłączny dystrybutor 
produktu Limus Clear: 
AGROCHEST Sp z o.o.
www.agrochest.pl

Limus A4 BASF JW 2020.indd   1 05.03.2020   12:56



Skład mieszanki:
Gatunek Udział %
Rzodkiew ol. ROMESA ...................................................................................................................... 23
Gorczyca biała BARDENA .............................................................................................................. 23
Groch siewny BATUTA ..................................................................................................................... 34
Facelia błękitna ASTA ........................................................................................................................... 6
Kapusta pastewna BOMA .................................................................................................................. 6
Gryka ............................................................................................................................................................ 5
Seradela ....................................................................................................................................................... 3

NORMA WYSIEWU: 50 kg/ha

MIESZANKA POPLONOWA 
PROTEINY + HUMUS

Siew jednego gatunku rośliny poplonowej

Mieszanka PROTEINY + HUMUS poprawiająca strukturę gleby

Mieszanka poplonowa poprawiająca strukturę gleby, podwyższająca zawar-
tość próchnicy, o wysokim działaniu plonotwórczym w stosunku do zbóż, 
 kukurydzy, buraków i ziemniaków:

• wzbogaca glebę w azot, magnez i wapń

• chroni składniki pokarmowe przed wymywaniem

• ogranicza erozję wodną oraz wietrzną gleb

• dostarcza materii organicznej

•  wykazuje działanie fitosanitarne – ogranicza występowanie w glebie cho-
rób oraz znacznie ogranicza niektóre szkodniki, hamując np. rozwój cyst 
mątwikowych

Rośliny zacieniają glebę ograniczając rozwój chwastów 
oraz zapobiegają erozji wietrznej i wodnej gleby

Mieszanka może zostać wykorzystana na paszę22
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Gromadź dane o swoich 
uprawach w jednym miejscu.
Zarządzaj swoim gospodarstwem w aplikacji
do pobrania w google play i na AppStore:

• Mapuj swoje pola
•  Przechowuj informacje dotyczące gleby,  

jej klasie, zasobności oraz odczynie
•  Prowadź mobilną dokumentację zabiegów 

agrotechnicznych
•  Śledź prognozę pogody oraz okno pogodowe 

dla oprysków
• Kontroluj zagrożenia ze strony agrofagów
• Bądź na bieżąco z informacjami z branży
•  Obliczaj ilość produktów potrzebnych do 

wykonania zadania
•  Przeprowadzaj analizy struktury zasiewów 

w  czasie rzeczywistym

Aplikacja Agrochest APP
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Wspomagamy naturę od 1991 roku

AGROCHEST Sp. z o.o.
CENTRALA

ul. Cmentarna 13
62-025 Kostrzyn
tel. 61 818 88 88 
tel. 61 818 86 66

biuro@agrochest.pl

COTOŃ
ul. Cotoń 19

88-420 Rogowo
tel. 609 583 246

coton@agrochest.pl

PYZDRY
ul. Wrzesińska 10

62-310 Pyzdry
tel. 660 444 733

pyzdry@agrochest.pl

ODDZIAŁ KRZEMIENIEWO
ul. Dworcowa 165

64-120 Krzemieniewo
tel. 65 536 00 14
tel. 660 444 731

krzemieniewo@agrochest.pl

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ
ul. Fordońska 246
85-766 Bydgoszcz
tel. 52 344 03 94
tel. 603 052 157

bydgoszcz@agrochest.pl

PUNKT GNIEWKOWO
ul. Piasta 7

88-140 Gniewkowo
tel. 609 832 629

gniewkowo@agrochest.pl

PUNKT ZŁOTNIKI KUJAWSKIE
ul. Dworcowa 31

88-180 Złotniki Kujawskie
tel. 660 444 756

zlotniki@agrochest.pl

www.agrochest.pl  /agrochest /agrochest

Inwestuj
w dobry plon!


