katalog
odmian
kukurydza 2022

Szanowni Państwo,
Po raz kolejny mamy przyjemność zaprezentować Katalog odmian kukurydzy, jakie chcieliśmy w
szczególności polecić do uprawy na polach naszych Klientów. Obserwacje polowe podczas całej wegetacji, jak i pierwsze wyniki plonowania, potwierdzają słuszność dokonywanych przez nas
wyborów. Znajdziecie tu Państwo propozycję nowości, a także odmiany, które sprawdzają się od
kilku sezonów. Dzięki starannemu doborowi oferty mamy pewność, że w nadchodzącym 2022
roku uprawa tej rośliny pozwoli na osiągnięcie wysokich wyników produkcyjnych i ekonomicznych.
Licząc na Państwa zaufanie zapewniamy, że nasi doradcy zrobią wszystko, aby wspomóc wybór
właściwych odmian oraz systemów ochrony i nawożenia.
Życzymy trafnych wyborów i wysokich plonów.
Zapraszamy do współpracy
Ewa Dziubanowska,
Kierownik Działu Sprzedaży
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Skuteczny mix substancji

do zwalczania chwastów w kukurydzy

Przedwschodowe zwalczanie chwastów jedno- i dwuliściennych
Możliwość tworzenia mieszanin zbiornikowych
Rozwiązanie bezpieczne dla kukurydzy
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 na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
www.rolnictwoodpowiedzialne.pl

Elumis

przynosi plon

Jeden zabieg
zwalcza wszystkie
chwasty
jednoliścienne,
w tym perz,
oraz większość
chwastów
dwuliściennych
Stosuj od 2. do
8. liścia kukurydzy
w dawce 1,5 l/ha.

Sprawdź

nową niższą
cenę!
www.syngenta.pl
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 na
rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
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SM Varsovia

Nowość!

Hodowca: HR Smolice
Kierunek użytkowania: kiszonka/biogaz
FAO: 250

GODNY NASTEPCA KRESOWIAKA
•
•
•
•

Wysokie, bogato ulistnione rośliny o bardzo dobrej strawności
Bardzo dobra tolerancja na okresowe niedobory wody
Bardzo dobry wczesny wigor = szybki wzrost i rozwój roślin
Bardzo dobra ocena wschodów

Mieszaniec trójliniowy
Rejestracja 2021 –Polska
Nadaje się na wszystkie rodzaje gleb
Obsada 80-90 tys. Szt/ha

Więcej informacji
pod numerem telefonu: 85 741 86 50
lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
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MAS 26.B
Hodowca: Maisadour
Kierunek użytkowania: kiszonka/biogaz
FAO: 240-250

•
•
•
•

Réf PANTONE
Pantone 151
Pantone 072

Réf QUADRI
Magenta : 70 %
Jaune :
100 %
Cyan : 100 %
Magenta : 80 %

Sprawdzona odmiana
B jak bujny
wysoki plon zielonej masy
super wigor i bujne rośliny
wysoka koncentracja skrobi w kiszonce
niezawodna dzięki dobrej tolerancji na stres

Mieszaniec pojedynczy
Ziarno typu Flint-Dent
Polecane na wszystkich klasach gleb
Obsada 85-95 tys. szt./ha

Wyróżnia się zielonością i wyglądem nawet w czasie suszy
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Więcej informacji
pod numerem telefonu: 85 741 86 50
lub u Twojego Przedstawiciela handlowego

GARRIDO
Hodowca: Saatbau
Kierunek użytkowania: ziarno/kiszonka/biogaz
FAO: 240

Spełniona kiszonka
• łącząc bardzo wysoki plon masy zielonej z doskonałymi
parametrami żywieniowymi spełnia oczekiwania najbardziej
wymagających rolników
• wysoka energetyczność kiszonki gwarantuje bardzo duży udział
kolb w zakiszanej masie, bardzo wysoka zawartość skrobi w ziarnie
oraz doskonała strawność
• wysokie i mocno ulistnione rośliny zapewniają znakomitą
produktywność, cechując się przy tym doskonała odpornością
na wyleganie oraz zdrowotnością
• wysoki wigor siewek pozwala polecać odmianę również do siewów
we wczesnych terminach
Mieszaniec pojedynczy
Ziarno typu Flint-Flint-Dent
Wszystkie rodzaje gleb
Obsada: gleby ciężkie: 90-95 tys. szt./ha
gleby lekkie: 85-90 tys. szt./ha

Więcej informacji
pod numerem telefonu: 85 741 86 50
lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
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DELICI CS
Hodowca: Lidea Seeds (Caussade)
Kierunek użytkowania: kiszonka
FAO: 240

Wysokie plony we wczesnym terminie
•
•
•
•
•
•
•

Nowa, wysokoproduktywna odmiana kiszonkowa z grupy
średniowczesnej, dedykowana do uprawy w całej Polsce
Jedne z najwyższych wyników plonowania e badaniach rejestrowych
COBORU 2018r. pod względem uzysków świeżej i suchej masy
rośliny wysokie o typowo kiszonkowym pokroju, z dobrze
wykształconymi kolbami
tolerancyjne na fuzariozy
wysokie plony zielonej masy gwarantują uzyskanie odpowiedniej ilości
kiszonki we wczesnym terminie
ziarno typu pośredniego z wysoką zawartością skrobi szklistej
zapewnia stopniowe uwalnianie energii i zwiększa efektywne jej
wykorzystanie
odmiana z wysoką strawnością włókien i łodyg liści

Mieszaniec pojedynczy
Ziarno typu Flint-Flint-Dent
Typ kolby Flex
Odmiana o średnich wymaganiach glebowych, tolerujca uprawę na
stanowiskach słabych i mozaikowych
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Więcej informacji
pod numerem telefonu: 85 741 86 50
lub u Twojego Przedstawiciela handlowego

Nowość!

Mas 23.M
Hodowca: Maisadour
Kierunek użytkowania: ziarno
FAO: 250

Réf PANTONE
Pantone 151
Pantone 072

Réf QUADRI
Magenta : 70 %
Jaune :
100 %
Cyan : 100 %
Magenta : 80 %

Nowe osiągnięcie
• Wydajność na wszystkich polach
• Bardzo bezpieczna agronomia – krótka roślina, dobra
odporność na choroby
• Genetyka dent z wczesnym kwitnieniem – niska
wilgotność zbiorów w każdym regionie
Ziarno typu Dent
Nadaje się na wszystkie rodzaje gleb
Obsada 80-90 tys. szt/ha
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Więcej informacji
pod numerem telefonu: 85 741 86 50
lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
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CHIANTI
Hodowca: Lidea Seeds (Caussade)
Kierunek użytkowania: ziarno/grys
FAO: 240

Dla tych, którzy cenią wysokie i stabilne plony
• Polecana szczególnie do gospodarstw prowadzących
intensywną technologię produkcji
• Kolby typu flex zapewniają wysoki poziom plonowania
nawet przy niekorzystnych warunkach pogodowych
w trakcie wegetacji

Mieszaniec pojedynczy
Ziarno typu Flint
Polecane na wszystkich klasach gleb, także słabych i mozaikowych
Obsada 80-90 tys. szt./ha

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

LG 31.205
Hodowca: Limagrain
Kierunek użytkowania: ziarno/kiszonka/biogaz
FAO: 240

Wydajność, ale nie tylko
•
•
•
•

Wysokość roślin nawet 270 cm
Typ „stay green”
Wysoka odporność na wyleganie
bardzo wysoki potencjał plonowania w grupie odmian
średniowczesnych

Mieszaniec pojedynczy
Ziarno typu Flint-Dent
Każde warunki glebowe

Wyjątkowa zdrowotność roślin

Więcej informacji
pod numerem telefonu: 85 741 86 50
lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
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MAS 11.K
Hodowca: Maisadour
Kierunek użytkowania: ziarno/grys
FAO: 220

Nowy wzór wydajności
• Doskonały stosunek plonu do wczesności
• Dobra tolerancja na niedobór wody
• Dobre oddawanie wody

Mieszaniec pojedynczy
Ziarno typu Flint-Dent
Polecane na wszystkich klasach gleb
Obsada 85-95 tys. szt./ha
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Więcej informacji
pod numerem telefonu: 85 741 86 50
lub u Twojego Przedstawiciela handlowego

Réf PANTONE
Pantone 151
Pantone 072

Réf QUADRI
Magenta : 70 %
Jaune :
100 %
Cyan : 100 %
Magenta : 80 %

MIKROGRANULAT DO SIEWNIKA

Easy Start Microfast to nawóz NP w postaci mikrogranulatu (średnica granul
w przedziale 0,5–1,5 mm), charakteryzujący się wysoką zawartością rozpuszczalnego
w wodzie fosforu i mikroelementów.
Easy Start Microfastprzeznaczony jest do startowego nawożenia kukurydzy, rzepaku,
buraków cukrowych oraz zbóż. Nawóz ten wysiewany jest przy pomocy specjalnych
aplikatorów montowanych do siewników.
Easy Start Microfast zawiera również cynk, który zwiększa odporność
roślin na niskie temperatury, oraz żelazo i mangan, spełniające ważną rolę
w procesie fotosyntezy.
Easy Start Microfast:
Azot całkowity, w tym:
9,7% N-NH 4 - Azot amonowy
1,0% N - Izobutylenodimocznik(ISODUR®)
2,3% Ureaform
P2O5 Pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym
cytrynianie amonu i wodzie, w tym:
36% P 2O5 Pięciotlenek fosforurozpuszczalny w wodzie
Fe Żelazo
Zn Cynk
Mn Mangan

13% N

40%
0,2%
0,8%
0,7%

Uprawa

Dawka
na hektar

Kukurydza

15 – 30 kg

PROMOCJA
40 + 20
Kup 40 jednostek kukurydzy
a 20 kg Easy Start Microfast
otrzymasz za 1 zł!*

*Promocja dotyczy odmian prezentowanych w Katalogu.
*Promocja wyłącznie dla Gospodarstw rolnych.

ZAWARTOŚĆ SubstancjI CZYNNYCH:

mezotrion - 75 g/l (7,73 %), nikosulfuron - 30 g/l (3,09 %).
OPIS DZIAŁANIA: Środek chwastobójczy, koncentrat
w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą,
stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania perzu właściwego i innych chwastów jednoliściennych oraz chwastów dwuliściennych
w uprawie kukurydzy.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Chwasty wrażliwe: - chwasty dwuliścienne: bodziszek
drobny, dymnica pospolita, fiołek polny,
fiołek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa,
jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, maruna morska, przetacznik perski, przytulia czepna, psianka czarna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest ptasi,
rumian polny (w dawce 1,5 l/ha),
rumianek pospolity (w dawce 1,5 l/ha), rumianek bezpromieniowy, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa

CAMIX 560 SE

Substancje aktywne:

mezotrion (związek z grupy trójketonów) – 60 g/l
(5,63%)
S – metolachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów)
– 500 g/l (46,95%)
OPIS DZIAŁANIA: Środek chwastobójczy w postaci
zawiesinoemulsji do rozcieńczania wodą, stosowany
doglebowo lub nalistnie. Przeznaczony do przedwschodowego i powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych oraz dwuliściennych w kukurydzy.
Chwasty wrażliwe: w dawce 2,0 l/ha: blekot
pospolity, bniec biały, bodziszek drobny (zwalczany
tylko przedswchodowo), fiołek polny, gorczyca polna,
gwiazdnica pospolita, iglica pospolita (zwalczana tylko
przedswchodowo), komosa biała, krzywoszyj polny, mak
polny, maruna bezwonna, psianka czarna, przetacznik
perski, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity,
wyki. w dawce 2,5 l/ha: blekot pospolity, bniec biały,
bodziszek drobny (zwalczany tylko przedswchodowo),
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gorczyca polna,
gwiazdnica pospolita, iglica pospolita (zwalczana tylko
przedswchodowo), komosa biała, krzywoszyj polny, mak
polny, maruna bezwonna, psianka czarna, przetacznik
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- chwasty jednoliścienne: chwastnica jednostronna,
wiechlina roczna, perz właściwy (w dawce 1,5 l/ha)
Chwasty średnio wrażliwe: rdest powojowaty, ostrożeń
polny, rumian polny (w niższej dawce 1,0 l/ha), rumianek pospolity (w niższej dawce 1,0 l/ha)
STOSOWANIE ŚRODKA:
kukurydza
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
1,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
1,0 l/ha - 1,5 l/ha
Termin stosowania: zabieg można wykonać po wschodach kukurydzy (od fazy 2 liści do fazy 8 liści rośliny
uprawnej, BBCH12-18).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

perski, rdest kolankowaty, rumian polny, samosiewy
rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, włośnice,
wyki.
Chwasty średnio wrażliwe: rdest powojowaty, rdest
ptasi
Chwasty odporne: ostrożeń polny, perz właściwy,
chwasty wieloletnie i głęboko korzeniące się.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
2,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0
– 2,5 l/ha
NASTĘPSTWO ROŚLIN W przypadku konieczności
zaorania plantacji potraktowanej środkiem Camix 560 SE
(w wyniku uszkodzenia kukurydzy przez grad, choroby,
szkodniki lub przymrozki) na polu można uprawiać
kukurydzę lub życicę trwałą. Po zbiorze kukurydzy
uprawianej w normalnych warunkach wegetacji,
odchwaszczonej środkiem Camix 560 SE do 1 lipca oraz
po wykonaniu głębokiej orki, można wysiewać wszystkie
rośliny uprawne. W przypadku uprawy roślin wrażliwych,
tj. buraka, strączkowych, rzepaku ozimego, słonecznika i
warzyw oraz wcześnie sianych zbóż ozimych, możliwe jest
wystąpienie uszkodzeń.

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

HERBICYDY

ELUMIS 105 OD

Kompleks PHYSIO+

Kompleks PHYSIO+
CaCO3: 37% | N: 3% | P2O5: 28%
K2O: 5% | SO3: 20% | B: 0.31%

CaCO3 25% | N 8 % | P2O528 %
SO3 23 % | Zn 2 %

WŁĄCZ

Mikrogranulowany
nawóz startowy

BIOSTYMULACJĘ

Korzyści stosowania
Physiostart

Korzyści stosowania
Physiostart Boron

Natychmiastowa dostępność składników oraz ich
błyskawiczne pobieranie poprzez umieszczenie
nawozu w bezpośredniej bliskości nasion,

1

Doskonale mieszalny
z nasionami,

Odżywianie dostosowane
do wczesnego etapu rozwoju roślin,

2

Skład nawozu dostosowany
do potrzeb rzepaku,

Intensywny rozwój systemu korzeniowego,
zwłaszcza korzeni bocznych i włośnikowych
dzięki kompleksowi Physio+.

3

Blisko nasion, blisko plonu.

pl.timacagro.com

DZIAŁ OBROTU PŁODAMI ROLNYMI
PROWADZIMY SKUP I KONTRAKTACJĘ,
Adler Agro Sp. z o.o.
Firma Adler Agro jest jedną z wiodących firm
zajmujących się obrotem płodów rolnych
w regionie. Bezpośrednimi odbiorcami
naszych produktów są producenci przemysłu
tłuszczowego, młynarskiego i paszowego.
Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu
w zakresie skupu i sprzedaży obrotu
płodów rolnych, jesteśmy w stanie
zagwarantować
naszym
klientom
jak
najlepsze ceny. Zajmujemy się nie tylko
zaopatrywaniem
gospodarstw
rolnych
w artykuły do pro¬dukcji rolnej, ale także
poszukujemy dla naszych Klientów rynków

zbytu
po
najkorzystniejszych
cenach.
Prowadzimy obrót następującymi płodami
rolnymi:
• rzepak
• pszenice konsumpcyjną i paszową
• jęczmień
• pszenżyto
• żyto
• kukurydzę
• owies
• żyto konsumpcyjne i paszowe

Teraz odbiór zbóż, rzepaku i kukurydzy
prosto z Twojego pola lub gospodarstwa
Kontakt:
Halina Kostro
tel. 696 029 351
e-mail: hkostro@adleragro.pl
PUNKT SKUPU:
BAZA MAGAZYNOWA W RYBOŁACH
16-060 Zabłudów, Ryboły 1/1
te. 85 717 80 39, fax.: 85 717 80 39
pawly@adleragro.pl
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Więcej informacji
pod numerem telefonu: 85 741 86 50
lub u Twojego Przedstawiciela handlowego

Inwestuj
w dobry plon!

Linia
nawozów PLUS

kompletna linia
mikroelementów

Adler Agro – Twój partner w rolnictwie!
Już od 25 lat dostarczamy rolnikom indywidualnym i firmom wysokiej jakości artykuły do produkcji rolnej
i maszyny rolnicze uznanych marek. Gwarantujemy fachową obsługę i wiedzę w dziedzinie oferowanych
produktów, jakość sprawdzonych marek oraz atrakcyjne ceny.
Dla pełnej satysfakcji naszych Klientów zapewniamy pełną obsługę serwisową, gwarancyjną
i pogwarancyjną sprzedawanych przez nas maszyn. Prowadzimy skup i sprzedaż zbóż. Dodatkowo nasi
Klienci mogą skorzystać z profesjonalnego doradztwa w zakresie nowoczesnych rozwiązań dotyczących
produkcji roślinnej.
Nasze doświadczenie i wykwalifikowana kadra sprawiają, że firma Adler Agro jest zaufanym partnerem
w branży rolniczej.
W ofercie swojej posiadamy pełny zakres środków do
produkcji rolnej:

Jesteśmy autoryzowanym dealerem maszyn i urządzeń
rolniczych:

•
•
•
•
•
•

• Ciągniki rolnicze, kombajny, prasy, ładowarki
teleskopowe:
New Holland
• Maszyny zielonkowe i uprawowe: Poettinger
• Wozy asenizacyjne i rozrzutniki obornika: Pichon, Briri
• Ładowarki: Weidemann
• Wozy paszowe
• Siewniki do kukurydzy
• Mikrociągniki
• Ładowacze czołowe
• Przyczepy rolnicze

Środki ochrony roślin
Nasiona kukurydzy, rzepaku, zbóż i traw
Nawozy mineralne i dolistne
Folie do sianokiszonek i pryzm
Sznurek i siatka rolnicza
Skup zbóż i rzepaku

• Maszyny uprawowe
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Więcej informacji
pod numerem telefonu: 85 741 86 50
lub u Twojego Przedstawiciela handlowego
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Siedziba:
ADLER AGRO Sp. z o.o.
15-521 Białystok-Zaścianki
Szosa Baranowicka 62A
tel. 85 741 88 63
bialystok@adleragro.pl

ADLER AGRO Sp. z o.o.
Oddział Grajewo

Koszarówka, ul. Przytorowa 1
19-200 Grajewo
tel. 86 272 26 45
grajewo@adleragro.pl

ADLER AGRO Sp. z o.o.
Oddział
Bielsk Podlaski
ul. Rejonowa 2
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 08 58
bielskpodlaski@adleragro.pl

ADLER AGRO Sp. z o.o.
Filia nr 1
w Konarzycach
Konarzyce
ul. Boczna
18-400 Łomża

ADLER AGRO Sp. z o.o.
Oddział Giżycko
ul. Wileńska 6
11-500 Giżycko
884 009 974
gizycko@adleragro.pl

ADLER AGRO Sp. z o.o.

Baza maszynowo - magazynowa
w Rybołach
16-060 Zabłudów
Ryboły 1/1
tel. 668 854 706
pawly@adleragro.pl

www.adleragro.pl

