
Nawozy dolistne

AGRISOL • AGRIMAX
 AGRIKOMPLEX

Od 2005 roku prowadzimy doświadczenia 
porównawcze, w wyniku czego polecamy 
najlepsze odmiany nasion, w zależności od 
panujących warunków glebowych i środowi-
skowych. Nasze doświadczenia są również 
gwarantem jakości produktów Agriport.

Nasiona Pioneer: 
kukurydza, rzepak, słonecznik. 

Inokulanty.

Agriport sp. z o.o.
ul. Graniczna 6B, 22-300 Krasnystaw

telefony: +48 531 001 007, +48 730 730 336
e-mail: biuro@agriport.pl
www.agriport.pl

W naszej ofercie również
ubezpieczenia: 

komunikacyjne, rolne i majatkowe. Zapraszamy do współpracy!

Każdy klient, który dokona zakupu nasion kukurydzy Pioneer 
oraz nawozów dolistnych Agriport, przy zamówieniu:

N
ag

ro
dy

 o
d 

fir
m

y 
A

gr
ip

or
t

☞ 1-5 j. kukurydzy + 1 szt. Agrimax
otrzyma miarkę do nawozów
☞ 5-13 j. kukurydzy + 1 szt. Agrimax + 5 l Agrisol
otrzyma deszczomierz
☞ co najmniej 14 j. kukurydzy + 2 szt. Agrimax + 15 l Agrisol
otrzyma polar lub kamizelkę
☞ co najmniej 28 j. kukurydzy + 4 szt. Agrimax + 30 l Agrisol
otrzyma kurtkę + spodnie robocze

Info: jeden uczestnik 
może otrzymać jedną nagrodę.

Ilość nagród ograniczona.



Dysponując wieloletnią historią z przeprowadzonych doświadczeń, 
polecamy sprawdzone odmiany kukurydzy.

Nasiona

Późny
FAO: Z280, K290
Typ: mieszaniec pojedynczy SC
Typ ziarna: dent

Cechy: bardzo dobry wigor w  początkowym etapie wegetacji, 
tolerancja na okresowe niedobory wody, generuje bardzo wysokie 
i stabilne plony ziarna

Średnio późny
FAO: K280, Z270
Typ: mieszaniec pojedynczy SC
Typ ziarna: dent

Cechy: tolerancyjny na wysokie temperatury, mieszaniec o podwyż-
szonej tolerancji na niedobory wody, rośliny średnio wysokie, 
kompaktowe, o mocnych łodygach, intensywny dry-down

Średnio późny
FAO: K270, Z270
Typ: mieszaniec pojedynczy SC
Typ ziarna: dent

Cechy: odmiana plonująca wysoko i bardzo stabilnie w wieloleciu, 
dobrze sprawdza się również na słabszych stanowiskach glebo-
wych, intensywny wzrost początkowy, kiszonka o bardzo wysokiej 
zawartości skobi

Średnio późny
FAO: K280, Z260
Typ: mieszaniec pojedynczy SC
Typ ziarna: czysty dent

Cechy: mieszaniec dający wysokie plony zielonej masy, kiszonka 
o wysokiej zawartości skrobi, ponadprzeciętna tolerancja na niedo-
bory wody

Nowoczesne rozwiązanie dostarczania mikroelementów 
na bazie zżelowanych soli dla kukurydzy, rzepaku, buraków 
cukrowych, zbóż oraz ziemniaków. Agrisol zawiera bor, miedź, 
mangan, molibden, cynk oraz wysoką zawartość siarki i krze-
mu, co wzmaga właściwości przeciwgrzybiczne.

Pierwsza pomoc dla Twoich roślin. Koncentrat czystych amino-
kwasów roślinnych, regenerator roślin na bazie alg morskich oraz 
substancji humusowych 50%/50%

Zastosowanie preparatu powoduje:
   ☞ szybką regenerację roślin uszkodzonych działającym stresem
  ☞ znaczący przyrost zarówno części nadziemnej rośliny, jak 
i systemu korzeniowego – głównie korzeni bocznych i włośnikowych, 
bezpośrednio odpowiedzialnych za zaopatrzenie roślin w wodę 
i składniki pokarmowe.

☞ reguluje pH cieczy roboczej
☞ dezaktywuje metale ciężkie
☞ zmniejsza napięcie powierzchniowe
☞ nadaje właściwości buforujące
☞ zwiększa rozpuszczalność substancji aktywnych
☞ zwiększa przyczepność do liści
☞ wspomaga wchłanianie
☞ ogranicza wysychanie
☞ działa antystresowo

AGRISOL Dawkowanie
Faza 

rozwojowa 
BBCH

Dawka 
l/ha

QQ Kukurydza

Faza 2-6 liści 12-16

1,0
Faza 7 liści ‒ 
początek wzrostu źdźbła 17-31

Wydłużenie pędu ‒ 
początek rozwoju wiechy 32-51

R Rzepak

Rozwój liści ‒ jesień 14-18 1,2

Rozwój pędów bocznych 
po ruszeniu wegetacji 21-36

1,0
Do początku kwitnienia 50-61

B Burak 
cukrowy

Faza 4-8 liści 14-18 1,2

Początek zakrywania 
międzyrzędzi 21-36

1,0
Liście zakrywają 20-50% 
powierzchni gleby 50-61

Z

Zboża 
ozime

Rozwój liści ‒ krzewienie 13-19

1,0

Ruszanie wegetacji 29-32

Strzelanie w źdźbło 30-49

Zboża 
jare

Rozwój liści ‒ krzewienie 13-32

Strzelanie w źdźbło 30-49

K Ziemniaki

Rozwinięty 3 liść 13-18

1,0Wzrost części nadziemnej 21-35

Do początku kwitnienia 40-50

9 w1

AGRISOL
Zawartość składników g/l

Siarka Bor Miedź Mangan Molibden Cynk

QQ Kukurydza 129 6,6 26,4 46,2 0,26 52,8

R Rzepak 162,2 13,2 19,8 52,8 0,26 46,2

B Burak 
cukrowy 123 13,2 26,4 52,8 0,26 39,6

Z Zboża 178 1,2 33 52,8 0,26 46,2

Soja 
i strączkowe 162 5,28 19,8 46,2 0,26 52,8

K Ziemniaki 157 5,28 19,8 59,4 0,26 46,2

P9363

P9241

P9074

P9127
AGRIMAX

Rośliny

Rolnicze Okopowe Warzywne Sadownicze

Dawkowanie 
g/ha 100-150 150-300 200-300 150-350

AGRI 
KOMPLEX

Dawkowanie

1 l na 1000 l wody 
obniża odczyn do pH 4,5‒5,0


