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Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszego Funpage,
oraz na naszą odnowioną stronę Internetową,
która cieszy oko nowym design'em.
Znaleźć na niej można zaktualizowane i poszerzone informacje
o naszej firmie, zakresie usług oraz o nas samych.
Nie zwalniamy tempa i informujemy Was na bieżąco o:

aktualnościach i nowinkach rolniczych
ofertach
promocjach
terminach skupu
Strona Internetowa oraz Fanpage
dostępne pod adresami:

www.cnmogilno.pl
www.facebook.com/CentralaNasienna
ZACHĘCAMY DO PODGLĄDANIA!
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KWALIFIKAT SIĘ OPŁACA !
Decydując się na jego zakup zyskujesz!
Kwalifikowany materiał siewny daje gwarancję:
ü najwyższej jakości ziarna
ü wysokiej zdrowotności
ü precyzyjnego siewu
ü stosowania profesjonalnej zaprawy
ü równomiernych wschodów i wyrównania łanu

Kwalifikowany materiał siewny to dobra inwestycja.
Istnieje możliwość otrzymania dopłaty do materiału siewnego.
Dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego są udzielane przez
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolników (KOWR) w ramach pomocy „de minimis”.

Ustalenie prawidłowej ilości wysiewu nasion

WZÓR:

MTN x obsada
zdolność kiełkowania

= ilość wysiewu w kg/h

MTN - Masa Tysiąca Nasion (badana w Stacji Oceny Nasion)
obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)
zdolność kiełkowania - badana w Stacji Oceny Nasion

Przykład wyliczenia ilości wysiewu [kg/ha] pszenicy ozimej:
Obsada – 350 szt./m2
( indywidualna dla odmiany )
MTN – 46,75 g ( z etykiety )
Zdolność kiełkowania – 94% (z etykiety)
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46,75 g * 350 szt./m
94%

= 174 kg/ha

Zdolność kiełkowania Masa Tysiąca Nasion

Ważne: zakup kwalifikowanego materiału siewnego
zwalnia hodowców od uiszczania dodatkowych opłat licencyjnych.
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PSZENICA
OZIMA

DANKO HR
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Arkadia

Bosporus

Comandor

Desamo

jakościowa (E/A)

chlebowa (A/B)

jakościowa (E/A)

chlebowa
(A/B)

TERMIN KŁOSZENIA

wczesny

wczesny

wczesny

średnio
wczesny

TERMIN DOJRZAŁOŚCI

wczesny

wczesny

wczesny

średnio
wczesny

WYSOKOŚĆ ROŚLIN

średnia

średnia

średnia

średnia

MTZ

wysoka

średnia

średnia

średnio
wysoka

MROZOODPORNOŚĆ*

6,0

4,5

4,5

5,0

ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE*

6,5

8,6

6,6

8,2

ZAWARTOŚĆ BIAŁKA*

5,0

4,0

5,0

6,0

++

++

ODMIANA

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

TYP ODMIANY

+

+++

RDZA BRUNATNA

++

+++

+++

+++

BRUNATNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI (DTR)

++

++

+++

++

MĄCZNIAK PRAWDZIWY

SEPTORIOZA LIŚCI

0

+

SEPTORIOZA PLEW

++

+++

+
++

++
++

FUZARIOZA KŁOSÓW

++
+++

++
+

++
+++

++
++

na wszystkie
rodzaje gleb

gleby średnie
i dobre

gleby średnie i
dobre

gleby średnie
i dobre

CHOROBY PODSTAWY ŹDŹBŁA

WYMAGANIA GLEBOWE
PRZYDATNOŚĆ

na mąkę
i paszę

OBSADA ZIAREN (szt/m2)

350-390

300-350

320-360

300-350

ILOŚĆ WYSIEWU (kg/ha)

170-200

150-170

160-180

140-160

odmiana przydatna
do późnych siewów,
wysoce zimotrwała

bardzo dobra
krzewistość

toleruje
nieuregulowane
pH

sztywna słoma,
wysoki plon

CECHA SZCZEGÓLNA
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na mąkę
na cele młynarskopiekarnicze
i cele piekarnicze

odporność na choroby: (+++) 9,0 -7,8 - wysoka; (++) 7,7-7,0 - dobra; (+) 6,9-6,0 - średnia ; (0)- poniżej 6 - niska
* cechy w skali 9-cio stopniowej: 9-wysoka, 5-średnia, 1-mała
** w przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy normę wysiewu należy zmniejszyć o 10%,
w przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy zwiększyć o 10%

na mąkę
i paszę

HR STRZELCE

HR SMOLICE

KWS POLSKA

NOWOŚĆ!

Tytanika

Euforia

Wilejka

Belissa

Julius

chlebowa (A/B)

jakościowa (E/A)

chlebowa (B)
oścista

chlebowa (A/B)

jakościowa (A)

średnio późny

średnio wczesny

średnio późny

średni

średni

średnio późny

średnio wczesny

średnio późny

średni

średnio późny

niska

średnia

średnia

średnia

średnia

średnia

średnia

wysoka

wysoka

średnio wysoka

5,0

5,5

7,5

5,0

5,0

6,9

8,0

7,3

5,5

5,0

4,0

5,0

6,0

5,0

5,0

+++

+++

+

+++

++

++

+++

++

+++

+++

+++

++

+++

++

+++

+
++

++

+

++

++

+

+++

++

++

++

++
+++

++

++

+

+++

++

+++

+++

gleby średnie
i słabe

gleby średnie
i słabe

gleby słabe

gleby średnie
i słabe

również
słabe gleby

na mąkę
i paszę

na cele młynarskopiekarnicze

na cele młynarskopiekarnicze

na cele młynarskopiekarnicze

na cele
piekarnicze

320-360

225-375

350-400

350-400

260-320

160-180

140-180

140-180

170-190

180-200

bardzo dobra
odporność na
zakwaszenie
gleby

bardzo dobra
odporność
na choroby grzybowe

bardzo duża
odporność na
wymarzanie

bardzo wysoka
przedżniwna
odporność na
porastanie

przydatna
do wczesnych
i późnych siewów
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PSZENICA OZIMA
ARKADIA (Danko)
Plenna, zimotrwała o niskich wymaganiach glebowych!
•
•
•
•
•

odmiana wczesna o wysokich parametrach ziarna
szczególnie odporna na fuzariozę (mykotoksyny)
dobra odporność na zakwaszenie gleby
odmiana przydatna do późnych siewów po kukurydzy
możliwość uprawy na glebach słabych

BOSPORUS Nowość! (Danko)
Łatwa w uprawie!
• odmiana wysokoplenna
• pszenica ta ma wysokie parametry jakościowe ziarna (grupy A/B)
• posiada wiele korzystnych cech agronomicznych
•
•
•
•

stąd nosi miano „łatwej” w uprawie
charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na choroby
odmiana o średniej wysokości i bardzo dobrej sztywności
pszenica o bardzo dobrej krzewistości,
przydatna jest również do opóźnionych siewów
ziarno o średniej grubości, dobrym wyrównaniu i niewielkim udziale pośladu

COMANDOR Nowość! (Danko)
Z tego ziarna będzie dobry chleb!
•
•
•
•

charakteryzuje się wysokim poziomem plonowania
doskonale sprawdza się na glebach średnich jak i lepszych
bardzo dobra zimotrwałość
posiada ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu, wysokiej gęstości,
nadzwyczajnej szklistości oraz rewelacyjnych parametrach jakościowych
• pszenica o dobrej odporności na choroby
• wysoka liczba opadania i zawartości glutenu

8

DESAMO (Danko)
Wysokie i stabilne plony!
•
•
•
•
•

odmiana średnio wczesna o wysokim potencjale plonowania
dobre parametry ziarna
przydatna w różnych terminach siewu
dobra odporność na choroby
bardzo dobra zimotrwałość

TYTANIKA (Danko)
Moc plonu, jakości i zdrowotności!
•
•
•
•
•
•

rewelacyjnie plonująca odmiana
posiada bardzo dobre parametry jakościowe ziarna
doskonale sprawdza się na glebach średniej jakości i słabszych
rośliny średniej wysokości, odporne na wyleganie
bardzo dobra mrozoodporność
wysoka odporność na choroby oraz zakwaszenie gleby

EUFORIA Nowość! (HR Strzelce)
Plon idealny!
•
•
•
•
•

doskonałe plonowanie
ziarno ciężkie dobrze wyrównane
bardzo dobra odporność na choroby grzybowe
bardzo dobra odporność na wyleganie
typ łanu: pojedynczy kłos z elementami kompensacyjnymi
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WILEJKA (HR Strzelce)
Ostka Wilejka-kusi wysoką mrozoodpornością!
•
•
•
•
•

niezwykła mrozoodporność
oścista i plenna
niskie wymagania glebowe i tolerancja na niskie pH
cechuje się grubym ziarnem o wysokiej zawartości białka i liczbie opadania
podwyższona odporność na choroby

BELISSA (HR Smolice)
Nowa odmiana chlebowej pszenicy ozimej!
•
•
•
•
•

dobre parametry jakościowe, wysoka plenność
krótka i sztywna słoma z wysoką odpornością na wyleganie
bardzo wysoka przedżniwna odporność na porastanie
wysoka odporność na wymarzanie
bardzo dobra odporność na rdzę brunatną

JULIUS (KWS Polska)
Każdy chce go mieć!
• bardzo dobra zimotrwałość,
• możliwość uprawy w słabszych warunkach glebowych
• bardzo wysokie parametry jakościowe ziarna - grupa jakościowa A,

wg badań porejestrowych klasyfikowana jako pszenica z grupy E - elitarna
• wysoka zawartość białka, jak również wysoka i stabilna liczba opadania
• elastyczna w terminie siewu - doskonale sprawdza się we wczesnych,

jak i opóźnionych siewach
• dobra odporność na wyleganie
• bardzo dobra odporność na mączniaka, septoriozę liści, rdzę brunatną i DTR,
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PSZENŻYTO
OZIME

DANKO HR
NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!
NOWOŚĆ!

ODMIANA

Avokado

Belcanto

Grenado

Orinoko

TYP ODMIANY

tradycyjne

tradycyjne

krótkosłome

krótkosłome

TERMIN KŁOSZENIA

średni

średni

średnio wczesny

średni

TERMIN DOJRZAŁOŚCI WOSKOWEJ

średni

średni

średni

średnio
wczesny

tradycyjna

tradycyjna

bardzo niska

niska

wysoka

wysoka

średnia

wysoka

MROZOODPORNOŚĆ*

5,5

5,5

5,5

6,0

ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE*

6,8

7,6

7,7

7,3

ZAWARTOŚĆ BIAŁKA*

5,0

5,0

4,0

5,0

PLEŚŃ ŚNIEGOWA

++

+++

+++

+++

MĄCZNIAK PRAWDZIWY

++

+++

+++

+++

RDZA BRUNATNA

+++

+++

++

+++

RYNCHOSPORIOZA

+++

++

+++

+++

SEPTORIOZA LIŚCI

+

++

SEPTORIOZA PLEW

+++

++

++
++

++
++

FUZARIOZA KŁOSÓW

+++
+++

++
+++

++
+++

++
+++

WYMAGANIA GLEBOWE

gleby słabe
i bardzo słabe

gleby średnie

gleby słabe

gleby średnie

OBSADA ZIAREN (szt/m2)

300-350

300-340

320-350

250-300

ILOŚĆ WYSIEWU (kg/ha)

150-175

140-160

130-150

140-170

wysoko i stabilnie
plonuje na terenie
całego kraju

wykazuje jedną
z najwyższych
odporności na
porastanie ziarna
w kłosie

bdb zdolność
krzewienia,
odporność na
zakwaszanie gleby

wysoka
odporność
na porastanie
ziarna w kłosie

WYSOKOŚĆ ROŚLIN

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
ODPORNOŚĆ

MTZ

CHOROBY PODSTAWY ŹDŹBŁA

CECHA SZCZEGÓLNA
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odporność na choroby: (+++) 9,0 -7,8 - wysoka; (++) 7,7-7,0 - dobra; (+) 6,9-6,0 - średnia ; (0)- poniżej 6 - niska
* cechy w skali 9-cio stopniowej: 9-wysoka, 5-średnia, 1-mała
** w przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy normę wysiewu należy zmniejszyć o 10%,
w przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy zwiększyć o 10%

HR STRZELCE
NOWOŚĆ!

Rotondo

Trapero

Meloman

Octavio

krótkosłome

tradycyjne

tradycyjne

tradycyjne

średni

średnio wczesny

średnio wczesny

średni

średni

średnio wczesny

średnio wczesny

średnio wczesny

niska

tradycyjna

tradycyjna

średnia

wysoka

wysoka

wysoka

średnia

5,5

6,0

6,0

6,0

9,0

8,0

7,4

7,2

6,0

9,0

4,0

3,0

+++

+++

+++

+++

++

++

+++

++

+++

+++

+++

+++

++

+++

+++

++

+
++

++

++

++

++

++

++

++

+++

++

+++

+++

++
+++

+++

gleby średnie
i dobre

gleby średnie
i słabe

również na gleby słabe

wszystkie rodzaje gleb

250-300

320-360

300-350

300-320

130-150

140-170

140-170

140-180

nadzwyczajna
krzewistość

wysoka zawartość białka o
dobrym składzie
aminokwasowym

bardzo wysoka tolerancja na
zakwaszenie gleby

bardzo wysoka tolerancja na
niskie pH gleby
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PSZENŻYTO OZIME
AVOCADO Nowość! (Danko)
Król słabych gleb!
• wysoko i stabilnie plonuje na terenie całego kraju
• ziarno ma wysoką MTZ, dobre wyrównanie i niewielką ilość pośladu
• należy do odmian o średniej wczesności kłoszenia

i o bardzo dobrej zdolności krzewienia
• charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością
• posiada bardzo dobrą odporność na porastanie ziarna w kłosie

BELCANTO Nowość! (Danko)
Kumulacja korzyści!
•
•
•
•
•

pszenżyto bardzo wysoko plonujące
jest odmianą o średniej długości słomy i wysokiej odporności na wyleganie
charakteryzuje się pięknym, grubym ziarnem
pszenżyto o bardzo dobrej zdolności krzewienia
posiada ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu, gęstości
i wysokiej zawartości białka

GRENADO (Danko)
Najpopularniejsze pszenżyto w Europie!
•
•
•
•

odmiana półkarłowa o bardzo wysokim potencjale plonowania
przydatność do przemysłu spirytusowego
bardzo duża odporność na zakwaszenie – na gleby słabe
bardzo dobrze się krzewi

ORINOKO (Danko)
Plon zdrowotność, odporność na porastanie!
•
•
•
•
•
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wysoko plenna odmiana
przeznaczona do uprawy na glebach średniej jakości
rewelacyjna odporność na choroby
wysoka mrozoodporność
odporna na porastanie ziarna w kłosie

ROTONDO (Danko)
Rekordowy plon, grube ziarno, rewelacyjna krzewistość!
• odmiana o średniej wczesności,

charakteryzująca się rekordowymi plonami
• krótka i sztywna słoma
• piękne grube ziarno w typie pszennym
• nadzwyczajna krzewistość – niższa norma wysiewu

TRAPERO (Danko)
Rekordowy plon wyśmienitej paszy!
•
•
•
•

odmiana średnio wczesna, o słomie tradycyjnej
wysoka zawartość białka o dobrej strawności
bardzo dobra zdrowotność roślin
dobrze się krzewi

MELOMAN (HR Strzelce)
Plon jak z nut!
•
•
•
•
•

odmiana o średnim terminie kłoszenia i dojrzewania
doskonałe plonowanie we wszystkich rejonach kraju
wysoka odporność na choroby, szczególnie na mączniaka
bardzo niskie wymagania glebowe
wysoki plon powyżej wzorca

OCTAVIO Nowość! (HR Strzelce)
Imperium plonów!
•
•
•
•
•
•

wysoka zimotrwałość
duży potencjał plenności
bardzo dobra odporność na wyleganie i porastanie ziarna w kłosie
niska zawartość białka
wysoka odporność na choroby zbóż
pastewna odmiana pszenżyta
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JĘCZMIEŃ
OZIMY

DANKO

HR STRZELCE
NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

ODMIANA

CONCORDIA

QUADRIGA

KWS KOSMOS

TYP ODMIANY

dwurzędowy

wielorzędowy

wielorzędowy

TERMIN KŁOSZENIA

wczesny

średnio późny

późny

TERMIN DOJRZAŁOŚCI WOSKOWEJ

wczesny

średnio późny

średni

średnio wysoka

średnia

średnia

wysoka

wysoka

wysoka

MROZOODPORNOŚĆ*

5,0

5,0

5,0

ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE*

7,4

7,1

7,0

ZAWARTOŚĆ BIAŁKA*

6,0

5,0

5,0

PLEŚŃ ŚNIEGOWA

+++

++

+++

MĄCZNIAK PRAWDZIWY

++

++

+++

RDZA JĘCZMIENNA

++

++

++

RYNCHOSPORIOZA

+++

+++

+++

CIEMNOBRUNATNA PLAMISTOŚĆ

+

++

++

PLAMISTOŚĆ SIATKOWA

++

++

+++

WYMAGANIA GLEBOWE

gleby średnie i dobre

gleby średnie i słabe

gleby średnie i dobre

OBSADA ZIAREN (szt/m2)

250-300

250-300

260-300

ILOŚĆ WYSIEWU (kg/ha)

120-140

125-150

140-160

WYSOKOŚĆ ROŚLIN

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

MTZ

CECHA SZCZEGÓLNA
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wysoki poziom
plonowania

szczególnie przydatna do
odmiana tolerująca
intensywnej technologii
późniejszy termin siewu
produkcji

odporność na choroby: (+++) 9,0 -7,8 - wysoka; (++) 7,7-7,0 - dobra; (+) 6,9-6,0 - średnia ; (0)- poniżej 6 - niska
* cechy w skali 9-cio stopniowej: 9-wysoka, 5-średnia, 1-mała
** w przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy normę wysiewu należy zmniejszyć o 10%,
w przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy zwiększyć o 10%

JĘCZMIEŃ OZIMY
CONCORDIA (Danko)
Pewny plon!
•
•
•
•
•

odmiana dwurzędowa jęczmienia paszowego
wyjątkowo wysoki poziom plonowania
doskonale sprawdza się na glebach średniej jakości
posiada bardzo dobrą zdolność krzewienia
charakteryzuje się wysoką zawartością białka

QUADRIGA Nowość! (Danko)
Od wysokich planów się nie miga!
•
•
•
•
•

szczególnie przydatna do intensywnej technologii upraw
posiada grube dorodne ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu
bardzo dobrze się krzewi
charakteryzuje się dobrą zimotrwałością , co minimalizuje ryzyko wymarzania
z uwagi na podwyższoną odporność na zakwaszanie gleby,
toleruje gorsze stanowiska

KWS KOSMOS (KWS Polska)
Kosmiczny wymiar plonowania!
•
•
•
•
•

najlepiej plonująca odmiana jęczmienia
tolerancja na lekko opóźniony termin siewu
odmiana średniej wysokości zalecana do intensywnej uprawy
bardzo dobre parametry zbieranego ziarna
odmiana odporna na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia
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ŻYTO
OZIME

DANKO

RUBIN

GRANAT

populacyjna

populacyjna

TERMIN KŁOSZENIA

wczesny

wczesny

TERMIN DOJRZAŁOŚCI WOSKOWEJ

wczesny

wczesny

tradycyjna

tradycyjna

wysoka

średnia

ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE*

5,5

5,4

ZAWARTOŚĆ BIAŁKA*

6,0

6,0

ODPORNOŚĆ NA PORASTANIE*

5,0

5,0

PLEŚŃ ŚNIEGOWA

+++

+++

MĄCZNIAK PRAWDZIWY

++

+++

RDZA JĘCZMIENNA

+

++

RYNCHOSPORIOZA

++

++

SEPTORIOZA LIŚCI

+

+

+++

+++

gleby słabe

gleby słabe

na cele młynarsko-piekarnicze
i paszę

na cele młynarsko-piekarnicze
i paszę

OBSADA ZIAREN (szt/m2)

240-260

240-260

ILOŚĆ WYSIEWU (kg/ha)

2 jednostki siewne

2 jednostki siewne

dobra odporność na choroby

duża wczesność i odporność na suszę,
bardzo dobre wyrównanie ziarna

ODMIANA
TYP ODMIANY

WYSOKOŚĆ ROŚLINY

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

MTZ

CHOROBY PODSTAW ŹDŹBŁA

WYMAGANIA GLEBOWE
PRZYDATNOŚĆ

CECHA SZCZEGÓLNA
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odporność na choroby: (+++) 9,0 -7,8 - wysoka; (++) 7,7-7,0 - dobra; (+) 6,9-6,0 - średnia ; (0)- poniżej 6 - niska
* cechy w skali 9-cio stopniowej: 9-wysoka, 5-średnia, 1-mała
** w przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy normę wysiewu należy zmniejszyć o 10%,
w przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy zwiększyć o 10%

ŻYTO OZIME
RUBIN odmiana populacyjna (Danko)
Rekordowy plon!
• wczesna odmiana populacyjna o wysokich i stabilnych plonach
• szczególnie polecana do uprawy na glebach słabych,
•
•
•
•

w różnych warunkach klimatyczno-glebowych
skrócone źdźbło i dobra odporność na wyleganie – idealne
do intensywnej technologii uprawy
nadzwyczajna krzewistość – niska norma wysiewu
charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na choroby oraz niską
podatnością na sporysz
ilość wysiewu w terminie optymalnym 2 j.s./ha: 240-260 kiełkujących nasion
na 1 m2 (tj. 80-90 kg/ha); w terminie opóźnionym (po 1 paźdz.) 2,2 j.s./ha

GRANAT odmiana populacyjna (Danko)
Na gleby słabe i nie tylko!
• wczesna odmiana populacyjna o wyjątkowej plenności
• charakteryzuje się wczesnym terminem kłoszenia i dojrzewania,

przydatna do uprawy na glebach słabych
• odmiana o nadzwyczajnej krzewistości- niska norma wysiewu
• odznacza się przeciętną odpornością na porastanie ziarna w kłosie
• ziarno o bardzo dobrych parametrach jakościowych,

przydatne do uprawy na cele młynarsko-piekarnicze
• ilość wysiewu w terminie optymalnym 2 j.s./ha: 240-260 kiełkujących nasion
na 1 m2 - (tj. 80-90 kg/ha); w terminie opóźnionym (po 1 paźdz.) 2,2 j.s./ha
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RZEPAK OZIMY
W ofercie Jesień 2019 oprócz materiału siewnego zbóż ozimych,
znajdą Państwo również
nasiona RZEPAKU OZIMEGO wiodących marek:

Szczegóły dotyczące odmian rzepaku ozimego
dostępne u przedstawicieli handlowych
i na stronie Internetowej

www.cnmogilno.pl
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13

Nasza Firma jest w trakcie inwestycji jaką jest postawienie profesjonalnej
suszarni do zbóż w tym kukurydzy, rzepaku, pszenicy i innych nasion
strączkowych i oleistych.

Obecnie realizujemy inwestycję polegającą na budowie obiektu suszarniczomagazynowego. Nowoczesny kosz zasypowy umożliwiający rozładunek wszelkiego
rodzaju pojazdów oraz zwiększenie bazy magazynowej o 3000 ton zdecydowanie
usprawni przyjęcie zbóż i rzepaku w trakcie żniw. Poprzez montaż suszarni
o wydajności suszenia 200 t/dobę nasza inwestycja skierowana jest również do
producentów kukurydzy, którzy często są zmuszeni do zbioru ziarna o bardzo
wysokiej wilgotności. Obserwując tendencję zwiększania powierzchni uprawy
i zbioru kukurydzy staramy się wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Naszym
celem jest optymalizacja wydajności urządzeń transportowych zbóż i rzepaku, przy
jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa suszonego ziarna, poprzez zachowanie
jego jakości i wartości odżywczych.
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27
26
27
21
46
32

Saletrzak Canwil S z siarką

Saletrosan 26 Makro

Saletra Yara Bela Extran

Siarczan amonu AS 21

Mocznik

RSM 32% (na zamówienie)

Polifoska 5

Super Mag

POLCALC III Generacji - wapno węglowe

5
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Saletrzak Canwil z magnezem

NAWOZY WIELOSKŁADNIKOWE

34

ogółem

Saletra Amonowa

NAWOZY AZOTOWE

24
5

8

21

13,5

19

13,5

13,5

17

NH4

8

13,5

7

13,5

13,5

17

NO3

N, w tym

16

46

amidowy

15

P2O5

30

K2O

Skład %

4

4

4

0,2

MgO

55

2

42

98,66
0,6
CaCO3 MgCO3

7

7,5

6,5

CaO

7

14-S

6-S

13-S

4,8-S

SO3

B

Centrala Nasienna Sp. z o.o. Mogilno

OFERTA NAWOZÓW

SIO2 - 1,5
Al2O3 - 0,47

inne

6
4
5
3,5

5
6
4
5
3,5

Amofoska 4-12-12

Amofoska 5-10-25

Lubofoska 4-12-12

Lubofos 5-10-25

Lubofos pod rzepak

Kizeryt

40

10

13

25

16-Mg

21

6

4,5

2,5

2

4

50

32

30

12,5

2

10

5

6,5

10

17

15

29

7

7

5

10

14

7

O dostępność poszczególnych produktów prosimy pytań w dziale sprzedaży lub u przedstawicieli handlowych

Siarczan magnezu 7-wodny

Siarczan Magnezu MG S 21-30

Super Fos Dar 40

40

Korn-Kali

30
60

20

Yara PK 20-30

10

3

24

28

5

6

14

20

18,5

25

12

30

30

30

34

30

Sól potasowa

16

Holist Agro PK 16-28

46

Fosforan Amonu Poldap

18

14

Lubofos 14-24

10

10

12

20

12

5

Lubofos 12-20

18

20

8

Ultra 8-20-30-5
15

12

6

8

Polifoska Krzem

13

31

20

Polifoska 21

6

6

Polifoska 6

0,2

Cu, Fe, Mn,
Zn

Na20-4

Centrala Nasienna Sp. z o.o.
Pracowników i Producentów Rolnych
jest dealerem nawozów azotowych Anwil S.A.,
jednej z największych firm na rynku
nawozów azotowych w Polsce
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Optymalizacja nawożenia pszenicy ozimej
azotem z wykorzystaniem nawozów CANWIL
Azot w uprawie roślin zbożowych jest głównie odpowiedzialny za wzrost i rozwój cech
morfologicznych, ale pełni on także wiele ważnych funkcji fizjologicznych i biochemicznych.
W związku z tym odpowiednie odżywienie pszenicy ozimej azotem ma zasadniczy wpływ na
jej wzrost i rozwój, decydując o wielkości osiąganych plonów.
Zasada 4W w zarządzaniu azotem w uprawach rolniczych
Zarządzanie azotem oparte na zasadzie 4W w uprawach rolniczych sprowadza się do jego
stosowania we właściwej dawce, właściwym terminie, właściwej formie oraz właściwym
miejscu.
Właściwa dawka azotu dla pszenicy
Obliczając dawkę całkowitą azotu mnożymy planowany plon ziarna pszenicy przez pobranie
jednostkowe azotu, które przy uprawie intensywnych odmian pszenicy konsumpcyjnej
wynosi 30 kg N na tonę, natomiast przy pszenicy paszowej 24 kg N na tonę. Wczesną wiosną
przed zastosowaniem nawozów, dobrą praktyką rolniczą jest określenie w glebie ilości azotu
mineralnego N min (N-NO3 + N-NH4), co pozwala na korektę obliczonej dawki całkowitej
azotu.
Właściwy termin nawożenia azotem
W większości warunków naszego kraju najlepszą praktyką jest nawożenie dzielone, czyli
podział zaplanowanej całkowitej ilości azotu na części i wysiew ich w fazach największego
zapotrzebowania roślin. Dla pszenicy okresy największej wrażliwości na odżywienie azotem
to faza krzewienia (BBCH 25-29), początek strzelania w źdźbło(BBCH 31-31) oraz koniec
strzelania w źdźbło-kłoszenie (BBCH 37-51). W systemie trzydawkowym, pierwsza wiosenna
dawka stanowi około 50% całkowitego zapotrzebowania roślin na ten pierwiastek. Drugą
dawka azotu wysiewamy od końca krzewienia (faza BBCH 27-29) w pszenicach słabo
rozkrzewionych do drugiego kolanka (faza BBCH 32) przy dobrym rozkrzewieniu pszenicy.
Trzecią dawkę azotu nazywaną potocznie „dawką na kłos” uzależniamy od spodziewanego
plonu ziarna zazwyczaj w fazie krzewienia stosuje się od 0,6 do 1,2 kg N na 100kg ziarna.
Właściwa forma azotu w nawożeniu azotowym
Najczęściej stosowane mineralne nawozy azotowe zawierają azot w postaci formy
azotanowej (NO3-) , amonowej (NH4+) oraz amidowej (-NH2) . Azot azotanowy (NO3-) jest
pobierany przez rośliny łatwo i z dużą szybkością. Forma ta jest wysoce mobilna w glebie
i szybko dociera do korzeni roślin. Azot amonowy (NH4+) jest pobierany przez rośliny
wolniej. Dodatnio naładowany jon wiąże się ze składnikami mineralnymi gleby i jest mniej
mobilny niż jon azotanowy.
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Azot amidowy (-NH2) zawarty jest w moczniku, który najpierw musi zostać zhydrolizowany
do azotu amonowego (NH4+) przez enzymy gleby, co trwa od kilku dni do tygodnia zależnie
od temperatury.
Wynika z tego, że stosowanie azotu w odpowiedniej formie ma duże znaczenie, a producenci
nawozów azotowych zawierających bezpośrednio dostępny azot oferują rolnikom właściwy
kierunek zwiększenia produkcji żywności w sposób przyjazny dla środowiska. Producentem
takich nawozów jest ANWIL, czyli włocławska spółka z Grupy ORLEN. W ofercie tego
producenta znajdują się saletra amonowa i dwa rodzaje saletrzaku: CANWIL z magnezem
i CANWIL S z siarką, które z powodzeniem mogą być stosowane w uprawach pszenicy ozimej
oraz pozostałych głównych gatunkach uprawnych roślin. Cechą korzystną w przypadku
saletrzaków CANWIL jest zawartość w nich magnezu, wapnia czy siarki. Składniki te
poprawiają jakość i wielkość plonu pszenicy oraz wpływają korzystnie na efektywność
wykorzystania azotu z nawozów.
Właściwe miejsce aplikacji nawozu azotowego
W systemie gospodarowania opartym na rolnictwie precyzyjnym wykorzystujemy czujniki
pozwalające na bieżącą kontrolę wielkości nawożenia azotowego, a dzięki systemowi
pozycjonowania GPS następuje podanie właściwej dawki w konkretnym obszarze pola.
Podsumowanie
Nawozy CANWIL zawierają bezpośrednio dostępny azot dzięki czemu z powodzeniem mogą
być stosowane w uprawach pszenic ozimych. Zarządzanie azotem w pszenicy ozimej zgodnie
z zasadą 4W wpływa na zwiększenie efektywności stosowania azotu oraz jego
wykorzystanie.
Dr hab. inż. Grzegorz Kulczycki
Katedra Żywienia Roślin
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
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SuperMag – innowacyjne podejście

do wapnowania gleb

Gleba jest ważnym i istotnym elementem biosfery. Jej zasobność w przyswajalne formy
makropierwiastków i mikropierwiastków znacząco wpływa na plonowanie roślin uprawnych.
Gleby Polski cechuje kwaśny odczyn (aż 80% użytków rolnych Polski jest w różnym stopniu
naturalnie zakwaszonych) oraz niska zasobność w przyswajalne formy pierwiastków zwłaszcza
magnezu. W przypadku gleb o odczynie kwaśnym o pH 5,0 i niższym, drastycznie rosną straty
magnezu spowodowane wymywaniem a zwiększona dostępność jonów glinu pogarsza jego
pobieranie. W Polsce, aż 34% użytków rolnych ma bardzo niską i niską zawartości magnezu (Lipiński
2005). Hałubowicz-Kliza (2006) donosi, iż w województwach: opolskim, łódzkim, mazowieckim
i lubelskim gleby z bardzo niską i niską zawartością dostępnego magnezu stanowią od 41% do 60%.
W celu szybkiego zaopatrzenia roślin w magnez firma Polcalc wdraża do sprzedaży nowy
INNOWACYJNY nawóz: wapniowo-magnezowy o nazwie handlowej SuperMag. Jest on
produkowany ze zmikronizowanej mączki magnezowej zawierające cenne dla roślin mikroelementy
(B, Zn, Mn, Mo, Fe) o wielkości cząsteczekod 0 do 100mikronów, przy czym 50 % cząstek ma średnicę
mniejszą niż 20 mikronów. Stopień rozdrobnienia mączki wpływa na aktywność chemiczną
i szybkość rozpuszczenia w środowisku glebowym. Im więcej frakcji pylistej zawiera nawóz
wapniowo-magnezowy, tym bardziej zwiększa się jego powierzchnia reakcji z roztworami
glebowymi (Gołębiewski 2015). Mączka magnezowa jest następnie poddana procesowi granulacji.
Uzyskanie w tym procesie granule nawozu SuperMag o wielkości 2 – 8 mm umożliwiają jego
równomierny wysiew. SuperMag dzięki dużej zawartości łatwo przyswajalnego magnezu
ma większą siłę zobojętniania (zasadowość ogólną,) ponieważ tlenek magnezu ma o 40% większą
siłę zobojętniającą niż tlenek wapnia (Gołębiewski 2015).
SuperMag to nawóz o najwyższej zawartości wapnia i magnezu. Pierwiastki te ze względu
na sposób obróbki surowca cechują się łatwą przyswajalnością dla roślin. Znaczenie pobranego
przez rośliny wapnia należy rozpatrywać zarówno w skali mikro (różnicowanie komórek) jak i makro
(tworzenie tkanek i organów). Pierwiastek ten pełni rolę zarówno strukturalną wchodząc w skład
błon i ścian komórkowych jak i funkcję wtórnego przekaźnika informacji - kalmoduliną.
Pektynian wapnia tworzący blaszkę środkową pełni ważną funkcję w stabilizacji komórek
zapewniając jędrność oraz integralność i spójność tkanek przyczyniając się do zwiększenia
odporności na patogeny i infekcje. Wapń ogranicza skutki stresu poprzez neutralizację reaktywnych
form tlenu (Wójcik 1998).Drugim makropierwiastkiem niezbędnym występującym w nawozie
SuperMag jest magnez, którego zawartość wynosi 42% MgCO3. Magnez w roślinie spełnia szereg
ważnych funkcji fizjologicznych. Reguluje intensywność fotosyntezy ponieważ warunkuje zawartość
chlorofilu w liściach. Decyduje także o przemianach energetycznych w roślinie, syntezie
węglowodanów, tłuszczów i białek oraz transporcie asymilatów, ogranicza zawartość azotanów.
Wykazano, iż magnez pobudza rozwój systemu korzeniowego i procesy pobierania przez rośliny
składników pokarmowych z gleby(Kopcewicz i Lewak 2008).
SuperMag dzięki wysokiej zawartości wapnia i magnezu wpływa na szybkie podwyższenie odczynu
gleby przez co zwiększa przyswajalności makropirewiastków powodując znaczący wzrostu plonów
roślin uprawnych.
Produkt dostępny na terenie całego kraju u najlepszych dystrybutorów firmy POLCALC.
Szczegółowe informacje na temat produktu można uzyskać na stronie internetowej
www.polcalc.pl oraz pod numerem tel. 880 880 801.
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Zwracaj uwagę na formę chemiczną
nawozów dolistnych
dr Błażej Chudziński, dyrektor sprzedaży ADOB
Podczas wyboru nawozu dolistnego pod określone uprawy należy zwracać uwagę nie
tylko na koncentrację poszczególnych składników w nim zawartych, ale także na
właściwości fizyczne i chemiczne danego produktu.
Dokonując wyboru nawozu dolistnego należy przede wszystkim bardzo dokładnie zapoznać
się z etykietą produktu ponieważ poszczególne produkty znacząco różnią się między sobą.
Czytając daną specyfikację produktu powinniśmy zwrócić głównie uwagę na dwie kwestie:
- zawartość składników pokarmowych w nawozie,
- formę chemiczną poszczególnych składników.
Trzeba mieć na uwadze, że to właśnie forma chemiczna decyduje o zawartości
poszczególnych pierwiastków i warunkuje ich rozpuszczalność w wodzie. Te cechy z kolei,
w dużej mierze decydują o przyswajalności przez rośliny poszczególnych makro
i mikroelementów.
Krótka lekcja chemii
źodstawowe odżywianie roślin makroelementami (NPK) powinno opierać się na nawożeniu

doglebowym. Wspomagająco można także te składniki podać dolistnie. Z kolei potrzeby
pokarmowe względem mikroelementów najczęściej zaspokajamy w postaci nawożenia
dolistnego. W taki sposób można bowiem pokryć całość zapotrzebowania rośliny na te
składniki. Mikroelementy w nawozach dolistnych występują najczęściej w postaci chelatów
(za wyjątkiem boru i molibdenu), soli nieorganicznych (siarczanów, azotanów, chlorków),
tlenków lub wodorotlenków.
Zapamiętaj!
• Tlenki i wodorotlenki bardzo słabo rozpuszczają się w wodzie i tym samym pierwiastki
zawarte w takich formach są zdecydowanie gorzej dostępne dla rośliny przez liść. Nawozy
w formie tlenkowej charakteryzują się bardzo wysoką koncentracją składników,
ale jednocześnie bardzo słabą rozpuszczalnością.
• Lepiej w wodzie rozpuszczalne są sole, ale one silnie uzależnione są od pH roztworu.
Po dodaniu do wody, często zdarza się, że wytrąca się wodorotlenek (reakcja hydrolizy soli).
To sprawia, że następuje tylko częściowa dostępność danego pierwiastka. Co ważne,
w przypadku soli, ich mieszalność z innymi agrochemikaliami jest utrudniona.
Tworzą się roztwory niestabilne, a więc czasem wątpliwe w działaniu.
• W przypadku mikroelementów (pierwiastków metalicznych takich jak: miedź, cynk,
mangan, żelazo) najlepszą dla nich formą jest chelat. Nawozy takiego typu są całkowicie
rozpuszczalne w wodzie niezależnie od pH. Tworzą roztwory stabilne, a dostępność
pierwiastka dla roślin jest bardzo wysoka. Nawozy w tej formie działają szybko, a pierwiastki
w nim zawarte są łatwiej transportowane w roślinie do miejsc przeznaczenia. Dzięki temu
koncentracja składnika w nawozie w formie chelatów może być mniejsza. Nawozy te
w szerokim zakresie można mieszać z innymi agrochemikaliami (zgodnie z zaleceniami
producenta).
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Płynne czy krystaliczne?
Nawozy dolistne występują w zasadzie w dwóch formach. Możemy je kupić w formie płynnej
lub stałej (krystalicznej). Płynne są bardzo wygodne w użyciu, ale takie nawozy
charakteryzują się na ogół mniejszą koncentracją składników. Wyższą koncentrację będą
posiadać nawozy w formie krystalicznej (sypkie). Wymagają jednak dodatkowego
rozpuszczenia. Płynne nawozy dolistne powinny być klarowne, nie powinny zawierać
żadnego osadu czy wytrącania kryształów. Z kolei nawozy krystaliczne powinny być w formie
luźnej, sypkiej i powinny się dobrze rozpuszczać w wodzie. W nawożeniu dolistnym, tylko
produkty o wysokiej rozpuszczalności mogą stać się źródłem dostępnych składników
pokarmowych.
Pojedyncze czy wieloskładnikowe?
Dla szybkiego interwencyjnego działania najlepsze będą nawozy pojedyncze –
charakteryzujące się z reguły najwyższą koncentracją określonego składnika, stąd
najszybciej zlikwidują negatywne skutki niedoborów. Przy prewencyjnym działaniu lub
przewidywanych (albo stwierdzonych) niedoborach kilku pierwiastków, można zdecydować
się na preparaty wieloskładnikowe. Zazwyczaj odznaczają się one niższą koncentracją
poszczególnych składników w nich zawartych.

Zrób test
W celu przekonania się o różnicach nawozów dolistnych można wykonać prosty test
(przykładowy test został ukazanyponiżej). Do szklanek, słoiczków, zlewek itp. wypełnionych
wodą, wlewamy odmierzoną niewielką ilość nawozu. Następnie mieszamy i po około
15 minutach dokonujemy obserwacji. Niepokoić nas powinno, powstanie mętnego
roztworu i/lub zmiana koloru. Bardzo groźne w skutkach (dla opryskiwacza) może stać się
wytrącenie osadu lub powstanie kryształów.
Ważne także jest pH cieczy roboczej, po rozpuszczeniu nawozu w wodzie. Większość
preparatów działa skutecznie w roztworze delikatnie kwaśnym. Zwiększona zasadowość
mieszaniny wpływa niekorzystnie na przyswajalność wielu składników, głównie
mikroelementów.Jeśli po wykonaniu cieczy roboczej, gwałtownie podniesie się nam pH,
aktywność niektórych składników może spaść w krótkim czasie od przygotowania
mieszaniny.
Zwrócić należy uwagę także na pH wody, ma ono ogromny wpływ na efektywność zabiegów
dolistnych. Większość nawozów i środków ochrony roślin ma bowiem ograniczone działanie
w twardej wodzie, która dominuje w gospodarstwach.
Sprawdzano w nim m.in. rozpuszczalność 0,3% roztworu ZnSO4×7H2O, w zależności od pH
cieczy. Obserwacje dokonywano bezpośrednio po przygotowaniu roztworu (zdjęcie 1) i po
15 minutach. Proszę zwrócić uwagę na powstanie osadu, zwłaszcza przy zasadowym
odczynie (zdjęcie 2). W przypadku roztworu nawozu ADOB® 2.0 Zn IDHA, nawet po
5 godzinach roztwór nadal pozostaje klarowny i to niezależnie od pH cieczy (zdjęcie 3).
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Uwaga na bor
Nasze gleby z reguły są bardzo ubogie w bor. Z kolei część upraw (np. rzepak, burak cukrowy)
ma duże zapotrzebowanie względem tego składnika i wymaga w czasie sezonu nawet
kilkukrotnego dolistnego dokarmiania borem. Należy jednak pamiętać, że bor nie tworzy
chelatów. Bor występuje w nawozach dolistnych m.in. w postaci nieorganicznego boranu
sodu, boranu wapnia lub organicznego związku boroetanoloaminy. Aby skutecznie nawozić
tym składnikiem najlepiej do tego celu wybierać nawozy pojedyncze, w których występuje
bor „solo”.
Ze względów ekonomicznych, nawożenie borem zazwyczaj chcemy łączyć z innymi
zabiegami wykonywanymi przy użyciu opryskiwacza. Należy zwrócić szczególną ostrożność i
decydować się tylko na przebadane i zalecane przez producenta mieszaniny. W przypadku
mieszania nawozu borowego z innym nawozem mikroelementowym, bardzo ważne okazują
się reakcje jakie zachodzą w mieszaninie zbiornikowej po dodaniu roztworu borowego.
Przykładowo po zmieszaniu siarczanu miedzi VI z 1% nawozem borowym, silnie wytrąci się
nierozpuszczalny wodorotlenek miedzi. Natomiast po dodaniu nawozu borowego do
chelatu ADOB® Cu IDHA, bor zostanie rozpuszczony całkowicie a roztwór pozostanie
klarowny.

Nawozy mikroelementowe ADOB w formie chelatów – gwarancja skuteczności działania
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TEST TOZPUSZCZALNOŚCI
ROZPUSZCZALNOŚCI
Rozpuszczalność ZnSO4 . 7H2O, roztwór 0,3%
t=0

Przy wyższym pH cieczy
roztwór mętnieje
i w roztworze wytrąca się osad.
pH 5,5

pH 7,0

pH 8,0

Rozpuszczalność ZnSO4 . 7H2O, roztwór 0,3%
t = 15min

Po 15 minutach wytrącony osad
wyraźnie osadza się na dnie.
pH 5,5

pH 7,0

pH 8,0

Rozpuszczalność nawozu ADOB®Zn 2.0 IDHA
pH 5,5

t = 5h

pH 7,0

Roztwór nawozu w formie chelatu
nawet po 5 godzinach
pozostaje klarowny,
niezależnie od pH.
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OFERTA PRODUKTOWA
Folia do sianokiszonki SILAGRO PREMIUM
Dostępność:
· 500 mm waga 22,4

· 750 mm waga 28,25

Silagro to wysokiej jakości 5 warstwowa, folia
produkowana metodą wydmuchu BLOW. Idealnie
zabezpiecza i przechowuje sianokiszonkę w
warunkach polowych. Folia posiada stabilizator
UV, co daje gwarancję ochrony przed promieniowaniem. Cechuje się wysoką kleistością oraz
wydajnością.

Folia do sianokiszonki SILO-VIT PREMIUM
Dostępność:
· 500 mm waga 22,4
To wysokiej jakości, 5 warstwowa o dużej
elastyczności i kleistości folia do balotowania.
Posiada filtr UV zabezpieczający przed
promieniowaniem. Wyjątkowo wydajna. Odporna
na przebicia i rozdarcia. Może być stosowana we
wszystkich typach owijarek rolniczych.

Sznurek rolniczy LIDER 2000M
Wykonany z wysokiej klasy przędzy polipropylenowej. Odporny na gnicie i pleśnienie oraz
działanie substancji chemicznych. Zapewnia
sprawność wiązania. Możliwość wykorzystania w
procesie regranulacji.

FLIZ DO OKRYWANIA SŁOMY
Jest to świetny sposób na przechowywanie bel
siana lub słomy w celu ochrony przed deszczem
lub wiatrem. Osłona ta jest przepuszczalna dla
powietrza dlatego też ma dobrą wentylację,
co zapobiega powstawaniu pleśni.
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Siatka rolnicza ATLAS
Dostępność: · 1,25x3000M
Siatka ATLAS złota, najmocniejsza siatka na polskim
rynku z tzw. double chain (podwójne nici) i
solidnym zielonym naciągiem bocznym umożliwia
bardzo dokładne pokrycie bel, aż po brzegi.
Wybitna wytrzymałości, brak rwania podczas
owijania, a także rewelacyjna trwałość - odporna
na warunki atmosferyczne. Posiada atest DLG gwarancja długości siatki i jej najwyższej jakości.

Siatka rolnicza do bel HELLASNET
Dostępność: · 1,23x2000M
Jest jednym z najlepszych rozwiązań, aby otrzymać
idealnie owinięte bele (wystarczą 2-3 owinięcia)
zapewniając pełne, zwarte i jednolite pokrycie beli,
jednocześnie gwarantując szybki proces belowania.
Siatka posiada atest DLG (zatwierdzone przez
Europejskie Stowarzyszenie Rolników). Gwarantuje
wysoką wytrzymałość, może być używana w
każdych warunkach pogodowych. Odpowiednia
jest dla wszystkich rodzajów materiału (siana,
słomy, kiszonki), oraz wszystkich typów maszyn.

FOLIA KISZONKARSKA PRYZMOWA SILO-VIT
Wymiary: 12x33 szt, 10x200mb, 8x200mb
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Folia pryzmowa Silo-vit produkowana jest z
najlepszej jakości granulatów w systemie COEX3.
Niezwykle elastyczna ( nawet na silnym mrozie),
wytrzymała na rozdarcia i przebicia. Zawiera
stabilizator UV dzięki czemu nie starzeje się pod
wpływem promieni słonecznych. Zapewnia
warunki beztlenowe niezbędne w procesie
zakiszania zielonki, zapewnia utlenianie się
dwutlenku węgla pełniącego funkcję konserwantu
do kiszonki. Gwarantuje właściwą temperaturę
niezbędną w procesie zakiszenia.

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
W ofercie naszej firmy znajdą Państwo szeroką gamę
środków do ochrony roślin wiodących producentów

Sarzyna

Proponujemy Państwu wiele ciekawych rozwiązań
i programów ochrony roślin.
Oferujemy bardzo atrakcyjne ceny
i kompleksowe doradztwo.
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SKLEP OGRODNICZY
Nasiona roślin:
- motylkowatych drobnonasiennych
- strączkowych
- oleistych
- poplonowych
- paszowych

Mieszanki traw oraz sadzeniaki ziemniaków.
Środki ochrony roślin, preparaty do zwalczania szkodników,
nawozy ogrodnicze, narzędzia ogrodowe i rolnicze, art. BHP.
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NOWA STRONA INTERNETOWA
Zapraszamy na naszą stronę internetową.

www.cnmogilno.pl
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Centrala Nasienna Sp. z o.o.
Pracowników i Producentów Rolnych
ul. Obrońców Mogilna 3, 88-300 Mogilno
Czynne:
poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

Dział sprzedaży:
tel. 52 315-26-01, 52 315-26-52;
kom.: 606-315-857
biuro@cnmogilno.pl cnmogilno@go2.pl
Przedstawiciele handlowi:
Mateusz 730-740-923 | Marcin 668-520-712
Kierownik techniczny/magazyn: 607-357-920
www.cnmogilno.pl
www.facebook.com/CentralaNasienna

