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Naszą misją jest dostarczanie indywidualnie dopasowanych produktów i usług, spełniających wymagania
wszystkich naszych kontrahentów w nowoczesny, rzetelny i uczciwy sposób.

MISJA

Pragniemy zostać najchętniej wybieranym partnerem do współpracy  w zakresie oferowanych przez nas towarów  
i usług. Dążymy do biznesowej doskonałości poprzez ciągłe polepszanie jakości, rozszerzanie wachlarza oferty oraz 
nowoczesne podejście do partnerskich relacji z kontrahentami.

WIZJA



ZIARN-POL Sp. z o.o. to Firma z 18-letnim doświadczeniem w branży. 
Firmę tworzy 136 udziałowców – producentów rolnych, głównie z terenu  
Powiśla, Żuław i Warmii, którzy łącznie uprawiają ponad 40.000 ha ziemi. 
Od lat wspomagamy i doradzamy zarówno im jak i kontrahentom z całej Polski.  
W posiadaniu ZIARN-POL są dwa nowoczesne elewatory zbożowe z pełną  
infrastrukturą towarzyszącą. Ich łączna pojemność wynosi 50  000 ton. 
Elewator Górki znajduje się w gminie Kwidzyn w woj. pomorskim. Elewator 
Dąbrówka położony jest w gminie Susz w woj. warmińsko-mazurskim.
 
ZIARN-POL przez lata swojej działalności pomaga rolnikom przy sprzedaży 
ich plonów, dba o jakość materiału siewnego oraz doradza w kwestii doboru 
odpowiednich nawozów. Jesteśmy blisko swoich klientów i do każdego pod-
chodzimy indywidualnie, ciesząc się ich zaufaniem.
ZIARN-POL to trzy obszary działania. DZIAŁ AGRO, DZIAŁ PALIW oraz CENTUM 
MAGAZYNOWE. Podstawą działalności jest całoroczna kontraktacja, skup  
i sprzedaż zbóż oraz rzepaku, jak również świadczenie usług takich jak su-
szenie, czyszczenie i przechowywanie ziarna. Dostarczamy paliwa branży 
rolnej i przemysłowej oraz świadczymy usługi przechowalnicze towarów róż-
nego rodzaju.
Spółka została wyróżniona w rankingu Diamentów Forbesa 2014 i znalazła 
się na 6 pozycji listy regionalnej oraz na 100 pozycji listy ogólnopolskiej. Puls  
Biznesu natomiast w 2015 przyznał Firmie po raz siódmy tytuł Gazeli Biznesu, 
plasując ZIARN-POL w 2014 roku na 17 miejscu z pośród 301 firm wyróżnionych  
w województwie pomorskim.

W 2015 Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zgłosił spółkę do nagrody 
Rolnik – Farmer Roku. Podczas XXII Gali konkursu ZIARN-POL został laure-
atem w kategorii Grupy Producenckie. Ponadto miesięcznik Przedsiębiorca 
Rolny przyznał spółce nagrodę specjalną – Laur Przedsiębiorcy Rolnego.

Firma posiada certyfikację REDcert EU oraz HACCP, co gwarantu-
je naszym klientom bezpieczeństwo transakcji i zgodność z wymogami  
Dyrektyw Unii Europejskiej.

www.ziarnpol.pl
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SKUP PŁODÓW ROLNYCH
Jednym z najważniejszych filarów działalności spółki ZIARN-POL jest obrót płodami rolnymi. Poszukujemy ryn-
ków zbytu dla naszych udziałowców i kontrahentów. Nasze doświadczenie gwarantuje najlepsze ceny i pełną, 
profesjonalną obsługę.
Prowadzimy skup i kontraktację:

- rzepaku
- pszenicy konsumpcyjnej i paszowej
- żyta
- jęczmienia
- owsa
- pszenżyta

Zboża są badane w naszym laboratorium i przechowywane w optymalnych warunkach umożliwiających utrzy-
manie ziarna w najwyższej jakości. Ponadto świadczymy usługi czyszczenia, suszenia i przechowywania płodów 
rolnych dla producentów rolnych. 

- kukurydzy
- łubinu
- grochu
- gorczycy
- prosa
- gryki
- bobiku

KONTAKT:
Sławomir Smoliński
Tel. 695 815 500
e-mail: slawomir.smolinski@ziarnpol.pl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA:
Daria Wyszyńska
Tel./fax 55 261 00 06
e-mail: daria.wyszynska@ziarnpol.pl

Elewator Górki: BOK tel./fax 55 261 00 06
Elewator Dąbrówka: BOK tel./fax 55 278 78 58

AGRO



SPRZEDAŻ ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ
Dział Agro to profesjonalne doradztwo i kompleksowa obsługa gospodarstw rolnych.
W swojej ofercie posiadamy:

Nawozy
- nawozy azotowe (saletra amonowa, saletrosan, saletrzak, mocznik, siarczan amonu),
- wieloskładnikowe (Polifoski, Amofoski, Yara, NPK z eksportu),
- nawozy dolistne (mikro+makroelementy) Nutribor, Nutrimix, Basfoliary,
- pozostałe: sól potasowa, siarczan magnezu, superfosfat, fosforan amonu, wapno granulowane, 
wapno węglanowe, wapno węglanowo-magnezowe.

Komponenty paszowe
- śruta rzepakowa,
- śruta sojowa HI-PRO,
- wysłodki buraczane, granulowane, melasowane,
- otręby pszenne.

Kwalifikowany materiał siewny zbóż własnej reprodukcji: odmiany jakościowe z polskich 
hodowli, HR Strzelce i HR DANKO.

KONTAKT:
Rafał Samp
Tel. 695 815 400
Tel./ fax 55 261 00 06
e-mail: rafal.samp@ziarnpol.pl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA:
Gabriela Sławska
Tel./fax 55 261 00 06
e-mail: gabriela.slawska@ziarnpol.pl

Elewator Górki: BOK tel./fax 55 261 00 06
Elewator Dąbrówka: BOK tel./fax 55 278 78 58

www.ziarnpol.pl
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Plenna, zimotrwała o niskich wymaganiach glebowych!

► Jakościowa pszenica ozima – grupa E/A.
► Wyróżnia się ładnym, grubym ziarnem o dobrym wyrównaniu i małym udziale pośladu
     i bardzo dobrymi parametrami jakościowymi.
► Odmiana wczesna, wysokością źdźbła zbliżona do pszenicy Bogatka o dobrej odporności na wyleganie. 
► Charakteryzuje ją wysoka plenność na terenie całego kraju.
     W 2014 roku najchętniej wybierana przez rolników odmiana pszenicy ozimej.
► Dobra odporność na zakwaszenie gleby daje możliwość uprawy na glebach słabszych.
► Bardzo wysoka odporność na fuzariozę (mykotoksyny).
► Pszenica o nadzwyczajnej mrozoodporności (6) i dobrej zdolności krzewienia.
► Przydatna do późnych siewów po burakach i kukurydzy.
► Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi
    360-390 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 160-190 kg/ha).

Nagroda za jakość, plenność i zimotrwałość w konkursie „Innowacyjny produkt Targów Polskie Zboża” - 
Kąkolewo 2012. Złoty Medal MTP, Złoty Medal MTP – Wybór Konsumentów.

Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze
Termin kłoszenia – wczesny
Termin dojrzałości woskowej – wczesny
Wysokość roślin – średnie 
MTZ – wysoka 
Zawartość białka – 5,0* – dobra
Ilość glutenu mokrego – 5,0* – dobra
Odporność na porastanie ziarna w kłosie – 5,0* – dobra
Odporność na wyleganie – 6,7* – dobra
Mrozoodporność – 6,0* – bardzo dobra
*(skala 9-stopniowa)

Wymagania glebowe:
Również na gleby słabsze. Siew nasionami
zaprawionymi w optymalnym terminie siewu.
Ilość wysiewu: 360-390 ziaren/m2, tj. 160-190 kg/ha.

Odporność na choroby (w skali 9)
Mączniak prawdziwy – 6,0 – średnia
Rdza brunatna – 7,3 – dobra
Brunatna plamistość liści – 7,3 – dobra
Septorioza liści – 6,2 – średnia
Septorioza plew – 7,0 – dobra
Fuzarioza kłosów – 7,8 – bardzo dobra
Choroby podstawy źdźbła – 7,6 – dobra



Na gleby słabe i nie tylko!

►Pszenica o bardzo dobrych parametrach jakościo  
    wych (grupa E/A).
►Wysoki poziom plonowania na terenie całej Polski.
►Tolerancyjna  na zakwaszenie gleby, przydatna do    
    uprawy na glebach słabszych.
►Bardzo wczesna, idealna do mieszanek z jęczmie 
    niem.
►Najwyższa odporność na osypywanie ziarna.
►Odmiana przewódkowa, przydatna do siewów  
    późnojesiennych.
►Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie  
    siewu wynosi 400-450 kiełkujących ziaren  
    na 1 m2 (ca. 180-200 kg/ha).

Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze

(skala 9-stopniowa) 

Termin kłoszenia: wczesny
Termin dojrzewania: wczesny
Długość źdźbła: średnia
MTZ: średnia
Zawartość białka: 7.0 – wysoka
Zawartość glutenu: 6.0 – wysoka
Gęstość ziarna: 8.0 – wysoka
Odporność na wyleganie: 7.4 – dobra
Odporność na porastanie: 4.0 – średnia

Odporność na choroby

(skala 9-stopniowa)
Mączniak prawdziwy: 8.3 –  wysoka
Rdza brunatna: 7.2 – dobra
Septorioza liści: 6.3 – średnia
Septorioza plew: 7.1 – dobra
Fuzarioza kłosa: 7.4 – dobra
Choroby podstawy źdźbła: 7.9 – wysoka



Opis odmiany:
Odmiana jakościowa - grupa A, o średnio wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania
oraz o rewelacyjnym plonowaniu  we wszystkich rejonach kraju.

Pozostałe cechy odmiany:
► Posiada doskonałe cechy adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych.
► SAILOR posiada grube ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu i niewielkim udziale pośladu.
► Rośliny średniej długości i dobrej odporności na wyleganie.
► Dobra zdolność krzewienia.
► Bardzo dobra zimotrwałość.
► Odmiana idealna do późnych siewów po kukurydzy i burakach.
► Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu, to 360-400
     kiełkujących ziaren na m2 (ca 180-200 kg/ha).

Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze
Termin kłoszenia – średnio wczesny
Termin dojrzewania – wczesny
Długość źdźbła – średnia
MTZ – wysoka
Zawartość białka – 6,0* wysoka
Ilość glutenu mokrego – 7,0* wysoka
Odporność na wyleganie – 6,7* dobra
Zimotrwałość – 5,5* bardzo dobra
Odporność na porastanie – 5,0* dobra
*(skala 9-stopniowa)

Odporność na choroby w skali 9-stopniowej
Choroby podstawy źdźbła – 8,0 bardzo dobra
Fuzarioza kłosa – 7,9 bardzo dobra
Septorioza plew – 7,2 dobra
Septorioza liści – 6,2 średnia
Rdza brunatna – 6,8 średnia
Mączniak prawdziwy – 7,4 dobra
Pleśń śniegowa – 8,3 bardzo dobra

Pszenżyto ozime 
TWINGO
Odmiana pszenżyta ozimego o skróconym źdźble i bardzo 
dobrej odporności na wyleganie, polecana do intensywnej 
technologii uprawy. 
► Plonuje dobrze na obszarze całego kraju. 
► Posiada bardzo dobrą zimotrwałość (6).
     NR 1 w przezimowaniu w Polsce.
► Twingo jest odmianą wczesną o bardzo dobrej
     zdolności krzewienia. 
► Charakteryzuje się dobrą odpornością na choroby.
     Z uwagi na to, że jest odmianą o krótkim źdźble, zaleca się      
     zastosowanie „dobrej” ochrony liścia flagowego i kłosa.
► Ziarno tego pszenżyta jest grube, dobrze wyrównane, 
     z niewielkim udziałem pośladu. 
► Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu
     to 250-300 kiełkujących ziaren na 1 m2, tj. 120-150 kg/ha.

Ważniejsze cechy użytkowo-rolnicze
(skala 9-stopniowa) 

termin kłoszenia – wczesny 
termin dojrzałości woskowej – wczesny 
wysokość roślin – krótka 
MTZ – wysoka 
zawartość białka – 4,0 dobra 
odporność na porastanie ziarna w kłosie – 5,0 dobra
odporność na wyleganie – 8,1 wysoka 
mrozoodporność – 6,0 wysoka 

Odporność na choroby 
(skala 9-stopniowa) 
pleśń śniegowa – 8,4 bardzo dobra
mączniak prawdziwy – 7,5 dobra
rdza brunatna – 8,2 bardzo dobra
rynchosporioza – 7,8 bardzo dobra
septorioza liści – 6,6 średnia
septorioza plew – 6,8 średnia
fuzarioza kłosów – 6,9 średnia 
choroby podstawy źdźbła – 7,9 bardzo dobra 

Pszenica ozima SAILOR
Jakość, plon, zimotrwałość !!!



















Zabezpiecz najwyższy
plon rzepaku

Extra potencjał plonowania:
PX108, PX109

®

MIESZANCE RZEPAKU

NOWY

Stabilne i niezawodne:
PR46W20, PR46W26, PT225

Mieszańce standardowe

Ochrona przed kiłą kapustnych:
PT235, PT242

Rozwiązanie na chwasty:
PT228CL, PX111CL

DuPont Pioneer oferuje bezpieczeństwo  i pomaga sprostać wyzwaniom uprawy rzepaku.
Jako lider technologii oferujemy innowacyjne rozwiązania spełniające Twoje oczekiwania.
Nasz asortyment rzepaku to nie tylko tradycyjne mieszańce i mieszańce półkarłowe MAXIMUS, ale również
mieszańce odporne na kiłę i Clear eld.

Przekonaj się sam podczas naszych imprez polowych. Zapraszamy serdecznie!
Więcej informacji na www.pioneer.com
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®

MIESZANCE RZEPAKU

®

MIESZANCE RZEPAKU

Przegląd korzyści mieszańców półkarłowych 
MAXIMUS®



®

MIESZANCE RZEPAKU

®

MIESZANCE RZEPAKU

Przegląd korzyści mieszańców półkarłowych 
MAXIMUS®



PT235



COMPO EXPERT

EXPERTS
FOR GROWTH

krystaliczne nawozy dolistne

rolnictwo         sadownictwo         warzywnictwo

Basfoliar ®  SP



Mineralny nawóz NPK z mikroskładnikami, rozpuszczalny w wodzie,  
przeznaczony do nawożenia dolistnego. Produkt o zrównoważonym składzie.  
Basfoliar® SP 20-20-20 przeznaczony jest dla roślin w fazie intensywnego wzrostu. 
Zapewnia dostęp do wszystkich niezbędnych składników, poprawia kondycję i wigor 
roślin oraz pobudza je do wzrostu. Zawarte w nawozie mikroskładniki wpływają pozy-
tywnie na jakość tworzącego się plonu.
      

Basfoliar® SP  
13+40+13 
+mikroskładniki

azot całkowity (N) 20% 
azot azotanowy (NO3)

 5,0%
azot amonowy (NH4) 3,8%
azot amidowy (NH2) 11,2%
potas (K2O) rozpuszczalny w wodzie 20,0%
fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie  20,0% 
magnez (MgO) rozpuszczalny w wodzie 0,5%
siarka (S) 0,8%
bor (B) 0,013%; miedź (Cu)* 0,04%;  
żelazo (Fe)* 0,10%; mangan (Mn)* 0,10%;  
molibden (Mo) 0,003%; cynk (Zn)* 0,038% 

*mikroskładniki chelatowane EDTA

Mineralny nawóz NPK z mikroskładnikami, rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do 
nawożenia dolistnego. Produkt dla roślin w początkowych fazach wzrostu oraz dla 
upraw wrażliwych na niedobory fosforu.  
Basfoliar® SP 13-40-13 zapewnia roślinom fosfor w fazie budowy systemu korzeniowe-
go. Stymuluje rozwój korzeni, a jednocześnie zapewnia zaopatrzenie w fosfor i pozostałe 
składniki pokarmowe.

azot całkowity (N) 13,0%  
azot azotanowy (NO3) 4,3% 
azot amonowy (NH4) 8,7%
fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 40,0%  
potas (K2O)  rozpuszczalny w wodzie 13,0%
siarka (S) 0,37%
bor (B) 0,011%; miedź (Cu)* 0,019%;  
żelazo (Fe)* 0,05%; mangan (Mn)* 0,05%;  
molibden (Mo) 0,001%; cynk (Zn)* 0,019%

* mikroskładniki chelatowane EDTA

Mineralny nawóz NPK z mikroskładnikami, rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony 
do nawożenia dolistnego. Produkt przeznaczony przede wszystkim dla roślin w fazie 
wzrostu generatywnego względnie intensywnego gromadzenia substancji zapasowych. 
Basfoliar® SP 7-12-40 zapewnia roślinom zaopatrzenie w dostępny dolistnie potas. 
Poprawia wysokość oraz jakość uzyskiwanego plonu. 

azot całkowity (N) 7,0%  
azot azotanowy (NO3) 7,0% 
fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 12,0%  
potas (K2O)  rozpuszczalny w wodzie 40,0%
magnez (MgO) rozpuszczalny w wodzie 2,0%
siarka (S) 4,0%
bor (B) 0,011%; miedź (Cu)* 0,019%;  
żelazo (Fe)* 0,05%; molibden (Mo) 0,001%;  
cynk (Zn)* 0,02 %

* mikroskładniki chelatowane EDTA

Basfoliar® SP 
7+12+40+Mg 
+mikroskładniki

Basfoliar® SP
20+20+20+Mg 
+mikroskładniki

Mineralny nawóz NPK z mikroskładnikami, rozpuszczalny w wodzie,  
przeznaczony do nawożenia dolistnego. Produkt o zrównoważonym składzie.  
Basfoliar® SP 20-20-20 przeznaczony jest dla roślin w fazie intensywnego wzrostu. 
Zapewnia dostęp do wszystkich niezbędnych składników, poprawia kondycję i wigor 
roślin oraz pobudza je do wzrostu. Zawarte w nawozie mikroskładniki wpływają pozy-
tywnie na jakość tworzącego się plonu.
      

Basfoliar® SP  
13+40+13 
+mikroskładniki

azot całkowity (N) 20% 
azot azotanowy (NO3)

 5,0%
azot amonowy (NH4) 3,8%
azot amidowy (NH2) 11,2%
potas (K2O) rozpuszczalny w wodzie 20,0%
fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie  20,0% 
magnez (MgO) rozpuszczalny w wodzie 0,5%
siarka (S) 0,8%
bor (B) 0,013%; miedź (Cu)* 0,04%;  
żelazo (Fe)* 0,10%; mangan (Mn)* 0,10%;  
molibden (Mo) 0,003%; cynk (Zn)* 0,038% 

*mikroskładniki chelatowane EDTA

Mineralny nawóz NPK z mikroskładnikami, rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do 
nawożenia dolistnego. Produkt dla roślin w początkowych fazach wzrostu oraz dla 
upraw wrażliwych na niedobory fosforu.  
Basfoliar® SP 13-40-13 zapewnia roślinom fosfor w fazie budowy systemu korzeniowe-
go. Stymuluje rozwój korzeni, a jednocześnie zapewnia zaopatrzenie w fosfor i pozostałe 
składniki pokarmowe.

azot całkowity (N) 13,0%  
azot azotanowy (NO3) 4,3% 
azot amonowy (NH4) 8,7%
fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 40,0%  
potas (K2O)  rozpuszczalny w wodzie 13,0%
siarka (S) 0,37%
bor (B) 0,011%; miedź (Cu)* 0,019%;  
żelazo (Fe)* 0,05%; mangan (Mn)* 0,05%;  
molibden (Mo) 0,001%; cynk (Zn)* 0,019%

* mikroskładniki chelatowane EDTA

Mineralny nawóz NPK z mikroskładnikami, rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony 
do nawożenia dolistnego. Produkt przeznaczony przede wszystkim dla roślin w fazie 
wzrostu generatywnego względnie intensywnego gromadzenia substancji zapasowych. 
Basfoliar® SP 7-12-40 zapewnia roślinom zaopatrzenie w dostępny dolistnie potas. 
Poprawia wysokość oraz jakość uzyskiwanego plonu. 

azot całkowity (N) 7,0%  
azot azotanowy (NO3) 7,0% 
fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 12,0%  
potas (K2O)  rozpuszczalny w wodzie 40,0%
magnez (MgO) rozpuszczalny w wodzie 2,0%
siarka (S) 4,0%
bor (B) 0,011%; miedź (Cu)* 0,019%;  
żelazo (Fe)* 0,05%; molibden (Mo) 0,001%;  
cynk (Zn)* 0,02 %

* mikroskładniki chelatowane EDTA

Basfoliar® SP 
7+12+40+Mg 
+mikroskładniki

Basfoliar® SP
20+20+20+Mg 
+mikroskładniki

Mineralny nawóz NPK z mikroskładnikami, rozpuszczalny w wodzie,  
przeznaczony do nawożenia dolistnego. Produkt o zrównoważonym składzie.  
Basfoliar® SP 20-20-20 przeznaczony jest dla roślin w fazie intensywnego wzrostu. 
Zapewnia dostęp do wszystkich niezbędnych składników, poprawia kondycję i wigor 
roślin oraz pobudza je do wzrostu. Zawarte w nawozie mikroskładniki wpływają pozy-
tywnie na jakość tworzącego się plonu.
      

Basfoliar® SP  
13+40+13 
+mikroskładniki

azot całkowity (N) 20% 
azot azotanowy (NO3)

 5,0%
azot amonowy (NH4) 3,8%
azot amidowy (NH2) 11,2%
potas (K2O) rozpuszczalny w wodzie 20,0%
fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie  20,0% 
magnez (MgO) rozpuszczalny w wodzie 0,5%
siarka (S) 0,8%
bor (B) 0,013%; miedź (Cu)* 0,04%;  
żelazo (Fe)* 0,10%; mangan (Mn)* 0,10%;  
molibden (Mo) 0,003%; cynk (Zn)* 0,038% 

*mikroskładniki chelatowane EDTA

Mineralny nawóz NPK z mikroskładnikami, rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do 
nawożenia dolistnego. Produkt dla roślin w początkowych fazach wzrostu oraz dla 
upraw wrażliwych na niedobory fosforu.  
Basfoliar® SP 13-40-13 zapewnia roślinom fosfor w fazie budowy systemu korzeniowe-
go. Stymuluje rozwój korzeni, a jednocześnie zapewnia zaopatrzenie w fosfor i pozostałe 
składniki pokarmowe.

azot całkowity (N) 13,0%  
azot azotanowy (NO3) 4,3% 
azot amonowy (NH4) 8,7%
fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 40,0%  
potas (K2O)  rozpuszczalny w wodzie 13,0%
siarka (S) 0,37%
bor (B) 0,011%; miedź (Cu)* 0,019%;  
żelazo (Fe)* 0,05%; mangan (Mn)* 0,05%;  
molibden (Mo) 0,001%; cynk (Zn)* 0,019%

* mikroskładniki chelatowane EDTA

Mineralny nawóz NPK z mikroskładnikami, rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony 
do nawożenia dolistnego. Produkt przeznaczony przede wszystkim dla roślin w fazie 
wzrostu generatywnego względnie intensywnego gromadzenia substancji zapasowych. 
Basfoliar® SP 7-12-40 zapewnia roślinom zaopatrzenie w dostępny dolistnie potas. 
Poprawia wysokość oraz jakość uzyskiwanego plonu. 

azot całkowity (N) 7,0%  
azot azotanowy (NO3) 7,0% 
fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 12,0%  
potas (K2O)  rozpuszczalny w wodzie 40,0%
magnez (MgO) rozpuszczalny w wodzie 2,0%
siarka (S) 4,0%
bor (B) 0,011%; miedź (Cu)* 0,019%;  
żelazo (Fe)* 0,05%; molibden (Mo) 0,001%;  
cynk (Zn)* 0,02 %

* mikroskładniki chelatowane EDTA

Basfoliar® SP 
7+12+40+Mg 
+mikroskładniki

Basfoliar® SP
20+20+20+Mg 
+mikroskładniki

Mineralny nawóz NPK z mikroskładnikami, rozpuszczalny w wodzie,  
przeznaczony do nawożenia dolistnego. Produkt o zrównoważonym składzie.  
Basfoliar® SP 20-20-20 przeznaczony jest dla roślin w fazie intensywnego wzrostu. 
Zapewnia dostęp do wszystkich niezbędnych składników, poprawia kondycję i wigor 
roślin oraz pobudza je do wzrostu. Zawarte w nawozie mikroskładniki wpływają pozy-
tywnie na jakość tworzącego się plonu.
      

Basfoliar® SP  
13+40+13 
+mikroskładniki

azot całkowity (N) 20% 
azot azotanowy (NO3)

 5,0%
azot amonowy (NH4) 3,8%
azot amidowy (NH2) 11,2%
potas (K2O) rozpuszczalny w wodzie 20,0%
fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie  20,0% 
magnez (MgO) rozpuszczalny w wodzie 0,5%
siarka (S) 0,8%
bor (B) 0,013%; miedź (Cu)* 0,04%;  
żelazo (Fe)* 0,10%; mangan (Mn)* 0,10%;  
molibden (Mo) 0,003%; cynk (Zn)* 0,038% 

*mikroskładniki chelatowane EDTA

Mineralny nawóz NPK z mikroskładnikami, rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do 
nawożenia dolistnego. Produkt dla roślin w początkowych fazach wzrostu oraz dla 
upraw wrażliwych na niedobory fosforu.  
Basfoliar® SP 13-40-13 zapewnia roślinom fosfor w fazie budowy systemu korzeniowe-
go. Stymuluje rozwój korzeni, a jednocześnie zapewnia zaopatrzenie w fosfor i pozostałe 
składniki pokarmowe.

azot całkowity (N) 13,0%  
azot azotanowy (NO3) 4,3% 
azot amonowy (NH4) 8,7%
fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 40,0%  
potas (K2O)  rozpuszczalny w wodzie 13,0%
siarka (S) 0,37%
bor (B) 0,011%; miedź (Cu)* 0,019%;  
żelazo (Fe)* 0,05%; mangan (Mn)* 0,05%;  
molibden (Mo) 0,001%; cynk (Zn)* 0,019%

* mikroskładniki chelatowane EDTA

Mineralny nawóz NPK z mikroskładnikami, rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony 
do nawożenia dolistnego. Produkt przeznaczony przede wszystkim dla roślin w fazie 
wzrostu generatywnego względnie intensywnego gromadzenia substancji zapasowych. 
Basfoliar® SP 7-12-40 zapewnia roślinom zaopatrzenie w dostępny dolistnie potas. 
Poprawia wysokość oraz jakość uzyskiwanego plonu. 

azot całkowity (N) 7,0%  
azot azotanowy (NO3) 7,0% 
fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 12,0%  
potas (K2O)  rozpuszczalny w wodzie 40,0%
magnez (MgO) rozpuszczalny w wodzie 2,0%
siarka (S) 4,0%
bor (B) 0,011%; miedź (Cu)* 0,019%;  
żelazo (Fe)* 0,05%; molibden (Mo) 0,001%;  
cynk (Zn)* 0,02 %

* mikroskładniki chelatowane EDTA

Basfoliar® SP 
7+12+40+Mg 
+mikroskładniki

Basfoliar® SP
20+20+20+Mg 
+mikroskładniki

COMPO EXPERT

Zalecenia dla warzywnictwa i sadownictwa:

uprawa dawka [kg/ha] stężenie [%] ilość dawek  
w roku uwagi

Drzewa owocowe 3 – 5 0,5 – 1,0 1 – 2
nawozić przed kwitnieniem w celu uzyskania  
lepszego kwitnienia i zawiązywania owoców

Jabłonie (przed kwitnieniem) 2 – 3 0,5 – 1,0 1
nawozić przed kwitnieniem w celu uzyskania 
 lepszego kwitnienia i zawiązywania owoców

Jabłonie (wybarwienie owoców) 3 – 5 0,5 – 1,0 1 – 2
nawozić w okresie wybarwiania owoców,  
celem uzyskanie mocniejszego rumienia 

Krzewy owocowe 2 – 4 0,5 – 1,0 1 – 2
nawozić przed kwitnieniem w celu uzyskania lepszego kwitnie-
nia i zawiązywania owoców

Truskawki 4 – 5 0,5 – 1,0 2
nawozić po posadzeniu lub zdjęciu osłon  
oraz przed kwitnieniem

Warzywa 3 – 6 0,5 – 1,0 1 – 2
stosować przede wszystkim w nawożeniu młodych roślin celem 
poprawy rozwoju systemu korzeniowego

Zalecenia dla rolnictwa:

uprawa dawka [kg/ha] stężenie [%] ilość dawek  
w roku uwagi

Kukurydza 2 – 4 0,5 – 1,0 1 – 2
stosować przede wszystkim w nawożeniu młodych roślin celem 
poprawy rozwoju systemu korzeniowego oraz w sytuacji wystą-
pienia wiosennych niedoborów fosforu

Ziemniaki 2 – 4 0,5 – 1,0 1 – 2 nawozić do kwitnienia włącznie 

Zalecenia dla warzywnictwa i sadownictwa:

uprawa dawka [kg/ha] stężenie [%]
ilość dawek  

w roku
uwagi

Drzewa owocowe 3 – 5 maksymalnie 1% 1 – 2 stosować wiosną w okresie intensywnego wzrostu

Truskawki 2 – 4
maksymalnie 

0,8%
2 – 4

od 2. roku owocowania, zabiegi po koszeniu liści oraz w sierp-
niu

Warzywa 1 / 2 – 4 maksymalnie 1% 2 – 3
– dawka dla roślin młodych 1 kg/ha, dla roślin starszych 2-4 
kg/ha

Zalecenia dla rolnictwa :

uprawa dawka [kg/ha] stężenie [%]
ilość dawek  

w roku
uwagi

Buraki cukrowe 2 – 4 maksymalnie 1% 1 – 2 nawozić najpóźniej do fazy zwierania rzędów 

Kukurydza 3 – 5 maksymalnie 1% 2 od fazy 5 liści

Rzepak 3 – 5 maksymalnie 1% 1–2 stosować wiosną po odbudowaniu rozet y

Zboża 2 – 4 maksymalnie 1% 1–2 stosować w fazie krzewienia oraz przed kłoszeniem 

Ziemniaki 1 – 3 maksymalnie 1% 2 nawozić do kwitnienia włącznie 

Zalecenia dla warzywnictwa i sadownictwa:

uprawa dawka [kg/ha] stężenie [%] ilość dawek 
w roku uwagi

Cebula, Pory 4 – 6 ok. 1% 2 – 3 stosować w fazach intensywnego tworzenia plonu

Drzewa owocowe 3 – 6 ok. 1% 2 – 4 wzrost i dojrzewanie owoców

Kapusta głowiasta 3 – 5 ok. 1% 3 – 4 stosować w fazach intensywnego tworzenia plonu

Marchew 4 – 6 ok. 1% 2 – 3 stosować w fazach intensywnego tworzenia plonu

Pomidory, Papryka, Ogórki 3 – 5 ok. 1% 3 – 5 stosować w fazach intensywnego tworzenia plonu

Truskawki 3 – 5 ok. 1% 2 – 3 w okresie dojrzewania owoców.

Zalecenia dla rolnictwa:

uprawa dawka [kg/ha] stężenie [%]
ilość dawek  

w roku
uwagi

Buraki cukrowe 4 – 6 ok. 1% 1 – 3 5-6 ostatnich tygodni wegetacji

Zboża 3 – 4 ok. 1% 1 po kwitnieniu

Ziemniaki 3 – 5 ok. 1% 2 – 3 w fazie intensywnego wzrostu bulw



Mineralny nawóz NPK z mikroskładnikami, rozpuszczalny w wodzie,  
przeznaczony do nawożenia dolistnego. Produkt o zrównoważonym składzie.  
Basfoliar® SP 20-20-20 przeznaczony jest dla roślin w fazie intensywnego wzrostu. 
Zapewnia dostęp do wszystkich niezbędnych składników, poprawia kondycję i wigor 
roślin oraz pobudza je do wzrostu. Zawarte w nawozie mikroskładniki wpływają pozy-
tywnie na jakość tworzącego się plonu.
      

Basfoliar® SP  
13+40+13 
+mikroskładniki

azot całkowity (N) 20% 
azot azotanowy (NO3)

 5,0%
azot amonowy (NH4) 3,8%
azot amidowy (NH2) 11,2%
potas (K2O) rozpuszczalny w wodzie 20,0%
fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie  20,0% 
magnez (MgO) rozpuszczalny w wodzie 0,5%
siarka (S) 0,8%
bor (B) 0,013%; miedź (Cu)* 0,04%;  
żelazo (Fe)* 0,10%; mangan (Mn)* 0,10%;  
molibden (Mo) 0,003%; cynk (Zn)* 0,038% 

*mikroskładniki chelatowane EDTA

Mineralny nawóz NPK z mikroskładnikami, rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do 
nawożenia dolistnego. Produkt dla roślin w początkowych fazach wzrostu oraz dla 
upraw wrażliwych na niedobory fosforu.  
Basfoliar® SP 13-40-13 zapewnia roślinom fosfor w fazie budowy systemu korzeniowe-
go. Stymuluje rozwój korzeni, a jednocześnie zapewnia zaopatrzenie w fosfor i pozostałe 
składniki pokarmowe.

azot całkowity (N) 13,0%  
azot azotanowy (NO3) 4,3% 
azot amonowy (NH4) 8,7%
fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 40,0%  
potas (K2O)  rozpuszczalny w wodzie 13,0%
siarka (S) 0,37%
bor (B) 0,011%; miedź (Cu)* 0,019%;  
żelazo (Fe)* 0,05%; mangan (Mn)* 0,05%;  
molibden (Mo) 0,001%; cynk (Zn)* 0,019%

* mikroskładniki chelatowane EDTA

Mineralny nawóz NPK z mikroskładnikami, rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony 
do nawożenia dolistnego. Produkt przeznaczony przede wszystkim dla roślin w fazie 
wzrostu generatywnego względnie intensywnego gromadzenia substancji zapasowych. 
Basfoliar® SP 7-12-40 zapewnia roślinom zaopatrzenie w dostępny dolistnie potas. 
Poprawia wysokość oraz jakość uzyskiwanego plonu. 

azot całkowity (N) 7,0%  
azot azotanowy (NO3) 7,0% 
fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 12,0%  
potas (K2O)  rozpuszczalny w wodzie 40,0%
magnez (MgO) rozpuszczalny w wodzie 2,0%
siarka (S) 4,0%
bor (B) 0,011%; miedź (Cu)* 0,019%;  
żelazo (Fe)* 0,05%; molibden (Mo) 0,001%;  
cynk (Zn)* 0,02 %

* mikroskładniki chelatowane EDTA

Basfoliar® SP 
7+12+40+Mg 
+mikroskładniki

Basfoliar® SP
20+20+20+Mg 
+mikroskładniki

Mineralny nawóz NPK z mikroskładnikami, rozpuszczalny w wodzie,  
przeznaczony do nawożenia dolistnego. Produkt o zrównoważonym składzie.  
Basfoliar® SP 20-20-20 przeznaczony jest dla roślin w fazie intensywnego wzrostu. 
Zapewnia dostęp do wszystkich niezbędnych składników, poprawia kondycję i wigor 
roślin oraz pobudza je do wzrostu. Zawarte w nawozie mikroskładniki wpływają pozy-
tywnie na jakość tworzącego się plonu.
      

Basfoliar® SP  
13+40+13 
+mikroskładniki

azot całkowity (N) 20% 
azot azotanowy (NO3)

 5,0%
azot amonowy (NH4) 3,8%
azot amidowy (NH2) 11,2%
potas (K2O) rozpuszczalny w wodzie 20,0%
fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie  20,0% 
magnez (MgO) rozpuszczalny w wodzie 0,5%
siarka (S) 0,8%
bor (B) 0,013%; miedź (Cu)* 0,04%;  
żelazo (Fe)* 0,10%; mangan (Mn)* 0,10%;  
molibden (Mo) 0,003%; cynk (Zn)* 0,038% 

*mikroskładniki chelatowane EDTA

Mineralny nawóz NPK z mikroskładnikami, rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do 
nawożenia dolistnego. Produkt dla roślin w początkowych fazach wzrostu oraz dla 
upraw wrażliwych na niedobory fosforu.  
Basfoliar® SP 13-40-13 zapewnia roślinom fosfor w fazie budowy systemu korzeniowe-
go. Stymuluje rozwój korzeni, a jednocześnie zapewnia zaopatrzenie w fosfor i pozostałe 
składniki pokarmowe.

azot całkowity (N) 13,0%  
azot azotanowy (NO3) 4,3% 
azot amonowy (NH4) 8,7%
fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 40,0%  
potas (K2O)  rozpuszczalny w wodzie 13,0%
siarka (S) 0,37%
bor (B) 0,011%; miedź (Cu)* 0,019%;  
żelazo (Fe)* 0,05%; mangan (Mn)* 0,05%;  
molibden (Mo) 0,001%; cynk (Zn)* 0,019%

* mikroskładniki chelatowane EDTA

Mineralny nawóz NPK z mikroskładnikami, rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony 
do nawożenia dolistnego. Produkt przeznaczony przede wszystkim dla roślin w fazie 
wzrostu generatywnego względnie intensywnego gromadzenia substancji zapasowych. 
Basfoliar® SP 7-12-40 zapewnia roślinom zaopatrzenie w dostępny dolistnie potas. 
Poprawia wysokość oraz jakość uzyskiwanego plonu. 

azot całkowity (N) 7,0%  
azot azotanowy (NO3) 7,0% 
fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 12,0%  
potas (K2O)  rozpuszczalny w wodzie 40,0%
magnez (MgO) rozpuszczalny w wodzie 2,0%
siarka (S) 4,0%
bor (B) 0,011%; miedź (Cu)* 0,019%;  
żelazo (Fe)* 0,05%; molibden (Mo) 0,001%;  
cynk (Zn)* 0,02 %

* mikroskładniki chelatowane EDTA

Basfoliar® SP 
7+12+40+Mg 
+mikroskładniki

Basfoliar® SP
20+20+20+Mg 
+mikroskładniki

Mineralny nawóz NPK z mikroskładnikami, rozpuszczalny w wodzie,  
przeznaczony do nawożenia dolistnego. Produkt o zrównoważonym składzie.  
Basfoliar® SP 20-20-20 przeznaczony jest dla roślin w fazie intensywnego wzrostu. 
Zapewnia dostęp do wszystkich niezbędnych składników, poprawia kondycję i wigor 
roślin oraz pobudza je do wzrostu. Zawarte w nawozie mikroskładniki wpływają pozy-
tywnie na jakość tworzącego się plonu.
      

Basfoliar® SP  
13+40+13 
+mikroskładniki

azot całkowity (N) 20% 
azot azotanowy (NO3)

 5,0%
azot amonowy (NH4) 3,8%
azot amidowy (NH2) 11,2%
potas (K2O) rozpuszczalny w wodzie 20,0%
fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie  20,0% 
magnez (MgO) rozpuszczalny w wodzie 0,5%
siarka (S) 0,8%
bor (B) 0,013%; miedź (Cu)* 0,04%;  
żelazo (Fe)* 0,10%; mangan (Mn)* 0,10%;  
molibden (Mo) 0,003%; cynk (Zn)* 0,038% 

*mikroskładniki chelatowane EDTA

Mineralny nawóz NPK z mikroskładnikami, rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do 
nawożenia dolistnego. Produkt dla roślin w początkowych fazach wzrostu oraz dla 
upraw wrażliwych na niedobory fosforu.  
Basfoliar® SP 13-40-13 zapewnia roślinom fosfor w fazie budowy systemu korzeniowe-
go. Stymuluje rozwój korzeni, a jednocześnie zapewnia zaopatrzenie w fosfor i pozostałe 
składniki pokarmowe.

azot całkowity (N) 13,0%  
azot azotanowy (NO3) 4,3% 
azot amonowy (NH4) 8,7%
fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 40,0%  
potas (K2O)  rozpuszczalny w wodzie 13,0%
siarka (S) 0,37%
bor (B) 0,011%; miedź (Cu)* 0,019%;  
żelazo (Fe)* 0,05%; mangan (Mn)* 0,05%;  
molibden (Mo) 0,001%; cynk (Zn)* 0,019%

* mikroskładniki chelatowane EDTA

Mineralny nawóz NPK z mikroskładnikami, rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony 
do nawożenia dolistnego. Produkt przeznaczony przede wszystkim dla roślin w fazie 
wzrostu generatywnego względnie intensywnego gromadzenia substancji zapasowych. 
Basfoliar® SP 7-12-40 zapewnia roślinom zaopatrzenie w dostępny dolistnie potas. 
Poprawia wysokość oraz jakość uzyskiwanego plonu. 

azot całkowity (N) 7,0%  
azot azotanowy (NO3) 7,0% 
fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 12,0%  
potas (K2O)  rozpuszczalny w wodzie 40,0%
magnez (MgO) rozpuszczalny w wodzie 2,0%
siarka (S) 4,0%
bor (B) 0,011%; miedź (Cu)* 0,019%;  
żelazo (Fe)* 0,05%; molibden (Mo) 0,001%;  
cynk (Zn)* 0,02 %

* mikroskładniki chelatowane EDTA

Basfoliar® SP 
7+12+40+Mg 
+mikroskładniki

Basfoliar® SP
20+20+20+Mg 
+mikroskładniki

COMPO EXPERT

Zalecenia dla warzywnictwa i sadownictwa:

uprawa dawka [kg/ha] stężenie [%] ilość dawek  
w roku uwagi

Drzewa owocowe 3 – 5 0,5 – 1,0 1 – 2
nawozić przed kwitnieniem w celu uzyskania  
lepszego kwitnienia i zawiązywania owoców

Jabłonie (przed kwitnieniem) 2 – 3 0,5 – 1,0 1
nawozić przed kwitnieniem w celu uzyskania 
 lepszego kwitnienia i zawiązywania owoców

Jabłonie (wybarwienie owoców) 3 – 5 0,5 – 1,0 1 – 2
nawozić w okresie wybarwiania owoców,  
celem uzyskanie mocniejszego rumienia 

Krzewy owocowe 2 – 4 0,5 – 1,0 1 – 2
nawozić przed kwitnieniem w celu uzyskania lepszego kwitnie-
nia i zawiązywania owoców

Truskawki 4 – 5 0,5 – 1,0 2
nawozić po posadzeniu lub zdjęciu osłon  
oraz przed kwitnieniem

Warzywa 3 – 6 0,5 – 1,0 1 – 2
stosować przede wszystkim w nawożeniu młodych roślin celem 
poprawy rozwoju systemu korzeniowego

Zalecenia dla rolnictwa:

uprawa dawka [kg/ha] stężenie [%] ilość dawek  
w roku uwagi

Kukurydza 2 – 4 0,5 – 1,0 1 – 2
stosować przede wszystkim w nawożeniu młodych roślin celem 
poprawy rozwoju systemu korzeniowego oraz w sytuacji wystą-
pienia wiosennych niedoborów fosforu

Ziemniaki 2 – 4 0,5 – 1,0 1 – 2 nawozić do kwitnienia włącznie 

Zalecenia dla warzywnictwa i sadownictwa:

uprawa dawka [kg/ha] stężenie [%]
ilość dawek  

w roku
uwagi

Drzewa owocowe 3 – 5 maksymalnie 1% 1 – 2 stosować wiosną w okresie intensywnego wzrostu

Truskawki 2 – 4
maksymalnie 

0,8%
2 – 4

od 2. roku owocowania, zabiegi po koszeniu liści oraz w sierp-
niu

Warzywa 1 / 2 – 4 maksymalnie 1% 2 – 3
– dawka dla roślin młodych 1 kg/ha, dla roślin starszych 2-4 
kg/ha

Zalecenia dla rolnictwa :

uprawa dawka [kg/ha] stężenie [%]
ilość dawek  

w roku
uwagi

Buraki cukrowe 2 – 4 maksymalnie 1% 1 – 2 nawozić najpóźniej do fazy zwierania rzędów 

Kukurydza 3 – 5 maksymalnie 1% 2 od fazy 5 liści

Rzepak 3 – 5 maksymalnie 1% 1–2 stosować wiosną po odbudowaniu rozet y

Zboża 2 – 4 maksymalnie 1% 1–2 stosować w fazie krzewienia oraz przed kłoszeniem 

Ziemniaki 1 – 3 maksymalnie 1% 2 nawozić do kwitnienia włącznie 

Zalecenia dla warzywnictwa i sadownictwa:

uprawa dawka [kg/ha] stężenie [%] ilość dawek 
w roku uwagi

Cebula, Pory 4 – 6 ok. 1% 2 – 3 stosować w fazach intensywnego tworzenia plonu

Drzewa owocowe 3 – 6 ok. 1% 2 – 4 wzrost i dojrzewanie owoców

Kapusta głowiasta 3 – 5 ok. 1% 3 – 4 stosować w fazach intensywnego tworzenia plonu

Marchew 4 – 6 ok. 1% 2 – 3 stosować w fazach intensywnego tworzenia plonu

Pomidory, Papryka, Ogórki 3 – 5 ok. 1% 3 – 5 stosować w fazach intensywnego tworzenia plonu

Truskawki 3 – 5 ok. 1% 2 – 3 w okresie dojrzewania owoców.

Zalecenia dla rolnictwa:

uprawa dawka [kg/ha] stężenie [%]
ilość dawek  

w roku
uwagi

Buraki cukrowe 4 – 6 ok. 1% 1 – 3 5-6 ostatnich tygodni wegetacji

Zboża 3 – 4 ok. 1% 1 po kwitnieniu

Ziemniaki 3 – 5 ok. 1% 2 – 3 w fazie intensywnego wzrostu bulw
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Po co stosować nawozy dolistne?

1. Nawożenie dolistne jest najbardziej efektywnym sposobem dostarczenia składników pokarmowych,  

przede wszystkim mikroskładników.

2. Dzięki dolistnemu zastosowaniu pełnego zestawu składników zdecydowanej poprawie ulega kondycja  

roślin, co rzutuje bezpośrednio na jakość i wysokość plonu.

3. Nawożenie dolistne pozwala na zasilenie roślin nawet w warunkach stresowych, gdy pobieranie  

przez korzeń jest zakłócone, takich jak susza, zbyt niskie temperatury, presja szkodników lub chorób, itp..

4. Nawożenie dolistne pozwala w szybki i prosty sposób uzupełnić ewentualne niedobory składników,  

szczególnie mikroelementów.

Basfoliar ® SP

Więcej informacji na stronie  
www.compo-expert.pl

Dystrybucja w Polsce:
COMPO Expert Polska sp. z o.o. 
pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
tel. (61) 850-93-90, fax (61) 850-93-91
email: expert.pl@compo.com
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EXPERTS
FOR GROWTH

Nutrimix®

Nutribor®

dolistne nawozy 
mikroskładnikowe 
dla rolnictwa

• zbilansowane zaopatrzenie roślin w mikroelementy
• wyższe plony o lepszej jakości
• zabezpieczenie przed niedoborami mikroskładników
• forma chelatu zapewnia lepsze pobranie 

mikroskładników
• nawozy całkowicie rozpuszczalne w wodzie
• składy dopasowane do potrzeb poszczególnych upraw
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Nutribor®

Nutribor® to mikroskładnikowy nawóz dolistny w postaci krystalicznej. 
Nutribor® zawiera doskonale rozpuszczalne w wodzie i łatwo przyswajalne 
formy najistotniejszych mikroelementów dla rzepaku, buraków cukrowych, 
ziemniaków oraz kukurydzy (bor, mangan, cynk).

TERMINY STOSOWANIA

Zalecenia:

Uprawa
Całkowita dawka 

roczna kg/ha
Stężenie

Ilość dawek 
w roku

Rzepak 6 maksymalnie 0,8% 2

Buraki cukrowe 6 maksymalnie 0,8% 2

Ziemniaki 2 maksymalnie 0,15% 3–4

Kukurydza 2 maksymalnie 0,15% 3–4

Słoneczniki 4 maksymalnie 0,25% 4

Uwaga – w nawożeniu młodych roślin buraków lub rzepaku stosować jednorazowo 
maksymalnie 0,5 kg/ha nawozu Nutribor®. Minimalna ilość wody w uprawach rolni-
czych wynosi 400 l/ha, w warzywniczych 600 l/ha.

Nutribor® przeznaczony jest do stosowania dolistnego po wcześniejszym rozpuszczeniu w wodzie. 
Zalecane jest rozpuszczenie nawozu przed podaniem go do zbiornika. Oprysk należy wykonywać bezpośrednio po sporządzeniu 
roztworu. Niedopuszczalne jest przechowywanie w zbiorniku gotowego roztworu. Po wykonaniu zabiegu opryskiwacz należy 
przepłukać czystą wodą.

6,0% N azot
9% S rozpuszczalna w wodzie siarka
8,0% B rozpuszczalny w wodzie bor
1,0% Mn rozpuszczalny w wodzie mangan*
0,04% Mo rozpuszczalny w wodzie molibden
0,1%  Zn rozpuszczalny w wodzie cynk*
5% MgO rozpuszczalny w wodzie magnez

* - mikroskładniki chelatowane EDTA

Skład:

Faza rozwojowa wg skali BBCH

Nutrimix®

Nutrimix® to mikroskładnikowy nawóz dolistny w postaci krystalicznej. Nutrimix® zawiera 
doskonale rozpuszczalne w wodzie i łatwo przyswajalne formy najistotniejszych dla zbóż 
mikroskładników, w tym miedzi, manganu i cynku. 

W związku z często występującymi niedoborami mikroskładników oraz z trudnością 
jaką stwarza ich identyfi kacja w warunkach polowych, zalecamy prewencyjne 
stosowanie Nutrimix®.

TERMINY STOSOWANIA

Zalecenia:

Uprawa
Całkowita dawka 

roczna kg/ha
Stężenie

Ilość dawek 
w roku

Pszenica ozima 1–2 maksymalnie 0,2% 2–3

Jęczmień ozimy 1–2 maksymalnie 0,2% 2–3

Jęczmień jary 1 maksymalnie 0,2% 2

Owies 1 maksymalnie 0,2% 2

Żyto 1 maksymalnie 0,2% 2

Pszenżyto 1–2 maksymalnie 0,2% 2–3

Uwaga – zalecana ilość wody wynosi 250 – 400 litrów / hektar.
W kukurydzy zaleca się stosowanie dodatku nawozu Nutrimix® do nawozu Nutribor® 
w ilości ok. 0,5 kg całkowitej dawki rocznej.

Nutrimix® przeznaczony jest do stosowania dolistnego po wcześniejszym rozpuszczeniu w wodzie.
Zalecane jest rozpuszczenie nawozu przed podaniem go do zbiornika. Oprysk należy wykonywać bezpośrednio po sporządzeniu 
roztworu. Niedopuszczalne jest przechowywanie w zbiorniku gotowego roztworu. Po wykonaniu zabiegu opryskiwacz należy prze-
płukać czystą wodą.

  
8,0% N azot
15% S rozpuszczalna w wodzie siarka
3,0% Cu rozpuszczalna w wodzie miedź*
4,0% Mn rozpuszczalny w wodzie mangan*
0,04% Mo rozpuszczalny w wodzie molibden
3,0%  Zn rozpuszczalny w wodzie cynk*

* - mikroskładniki chelatowane EDTA

Skład:

Faza rozwojowa wg skali BBCH
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roztworu. Niedopuszczalne jest przechowywanie w zbiorniku gotowego roztworu. Po wykonaniu zabiegu opryskiwacz należy 
przepłukać czystą wodą.

6,0% N azot
9% S rozpuszczalna w wodzie siarka
8,0% B rozpuszczalny w wodzie bor
1,0% Mn rozpuszczalny w wodzie mangan*
0,04% Mo rozpuszczalny w wodzie molibden
0,1%  Zn rozpuszczalny w wodzie cynk*
5% MgO rozpuszczalny w wodzie magnez

* - mikroskładniki chelatowane EDTA

Skład:

Faza rozwojowa wg skali BBCH

Nutrimix®

Nutrimix® to mikroskładnikowy nawóz dolistny w postaci krystalicznej. Nutrimix® zawiera 
doskonale rozpuszczalne w wodzie i łatwo przyswajalne formy najistotniejszych dla zbóż 
mikroskładników, w tym miedzi, manganu i cynku. 

W związku z często występującymi niedoborami mikroskładników oraz z trudnością 
jaką stwarza ich identyfi kacja w warunkach polowych, zalecamy prewencyjne 
stosowanie Nutrimix®.

TERMINY STOSOWANIA

Zalecenia:

Uprawa
Całkowita dawka 

roczna kg/ha
Stężenie

Ilość dawek 
w roku

Pszenica ozima 1–2 maksymalnie 0,2% 2–3

Jęczmień ozimy 1–2 maksymalnie 0,2% 2–3

Jęczmień jary 1 maksymalnie 0,2% 2

Owies 1 maksymalnie 0,2% 2

Żyto 1 maksymalnie 0,2% 2

Pszenżyto 1–2 maksymalnie 0,2% 2–3

Uwaga – zalecana ilość wody wynosi 250 – 400 litrów / hektar.
W kukurydzy zaleca się stosowanie dodatku nawozu Nutrimix® do nawozu Nutribor® 
w ilości ok. 0,5 kg całkowitej dawki rocznej.

Nutrimix® przeznaczony jest do stosowania dolistnego po wcześniejszym rozpuszczeniu w wodzie.
Zalecane jest rozpuszczenie nawozu przed podaniem go do zbiornika. Oprysk należy wykonywać bezpośrednio po sporządzeniu 
roztworu. Niedopuszczalne jest przechowywanie w zbiorniku gotowego roztworu. Po wykonaniu zabiegu opryskiwacz należy prze-
płukać czystą wodą.

  
8,0% N azot
15% S rozpuszczalna w wodzie siarka
3,0% Cu rozpuszczalna w wodzie miedź*
4,0% Mn rozpuszczalny w wodzie mangan*
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Faza rozwojowa wg skali BBCH
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Nutrimix®

 complete
Rozpuszczalny w wodzie specjalistyczny nawóz dolistny przeznaczony do zapobiegania występowaniu 
niedoborów mikroskładników w uprawie zbóż. 

 wspomaga zboża w istotnych fazach tworzenia plonu
 prowadzi do wzrostu plonu oraz poprawy jakości 
 dostarcza najistotniejsze dla zbóż mikroelementy: mangan, miedź, cynk, żelazo i molibden
 wspomaga rośliny w trakcie intensywnego wzrostu gdy niedobory mogą być szczególnie groźne
 wspomaga proces syntezy chlorofi lu i białek
 pozwala roślinom przetrwać okresy niedoboru wody 

Zalecenia:

Uprawa
Całkowita dawka 

roczna kg/ha
Stężenie

Ilość dawek 
w roku

Pszenica ozima 1–2 maksymalnie 0,2% 2–3

Jęczmień ozimy 1–2 maksymalnie 0,2% 2–3

Jęczmień jary 1 maksymalnie 0,2% 2

Owies 1 maksymalnie 0,2% 2

Żyto 1 maksymalnie 0,2% 2

Pszenżyto 1–2 maksymalnie 0,2% 2–3

Uwaga – zalecana ilość wody wynosi 250 – 400 litrów / hektar.
W kukurydzy zaleca się stosowanie dodatku nawozu Nutrimix® do nawozu Nutribor® 
w ilości ok. 0,5 kg całkowitej dawki rocznej.

Nutrimix® przeznaczony jest do stosowania dolistnego po wcześniejszym rozpuszczeniu w wodzie.
Zalecane jest rozpuszczenie nawozu przed podaniem go do zbiornika. Oprysk należy wykonywać bezpośrednio po sporządzeniu 
roztworu. Niedopuszczalne jest przechowywanie w zbiorniku gotowego roztworu. Po wykonaniu zabiegu opryskiwacz należy 
przepłukać czystą wodą.

  
3,5%  N azot
13,0% S rozpuszczalna w wodzie siarka
3,0% Cu rozpuszczalna w wodzie miedź*
4,0%  Mn rozpuszczalny w wodzie mangan*
3,0% Zn rozpuszczalny w wodzie cynk*
0,04% Mo rozpuszczalny w wodzie molibden
3,0% Fe rozpuszczalne w wodzie żelazo*
3,0% MgO rozpuszczalny w wodzie magnez

* - mikroskładniki chelatowane EDTA

Skład:

Więcej informacji na stronie 
www.compo-expert.pl

Dystrybucja w Polsce:
COMPO Expert Polska sp. z o.o. 
pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
tel. (61) 850-93-90, fax (61) 850-93-91
email: expert.pl@compo.com



COMPO EXPERT

Nutrimix®

 complete
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 dostarcza najistotniejsze dla zbóż mikroelementy: mangan, miedź, cynk, żelazo i molibden
 wspomaga rośliny w trakcie intensywnego wzrostu gdy niedobory mogą być szczególnie groźne
 wspomaga proces syntezy chlorofi lu i białek
 pozwala roślinom przetrwać okresy niedoboru wody 

Zalecenia:

Uprawa
Całkowita dawka 

roczna kg/ha
Stężenie

Ilość dawek 
w roku

Pszenica ozima 1–2 maksymalnie 0,2% 2–3

Jęczmień ozimy 1–2 maksymalnie 0,2% 2–3
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w ilości ok. 0,5 kg całkowitej dawki rocznej.
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Zalecane jest rozpuszczenie nawozu przed podaniem go do zbiornika. Oprysk należy wykonywać bezpośrednio po sporządzeniu 
roztworu. Niedopuszczalne jest przechowywanie w zbiorniku gotowego roztworu. Po wykonaniu zabiegu opryskiwacz należy 
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4,0%  Mn rozpuszczalny w wodzie mangan*
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Skład:
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Harmonogram przydatny rolnikowi / 4 pory roku 
Życie i pracę rolnika w dużej mierze determinują pory roku. Od nich, od pogody często uzależnione jest powodzenie, 
bądź nie, pracy w gospodarstwie. Prowadząc działalność „pod chmurką” rolnicy narażeni są na wiele różnorakich  
ryzyk. Dlatego tak ważne jest umiejętne zarządzanie nimi. Jednym z narzędzi do tego służących są ubezpieczenia,  
które odpowiednio dopasowane mogą skutecznie chronić dorobek rolnika.

Kiedy zatem, o jakim ubezpieczeniu rolnik powinien pomyśleć?

WIOSNA (kwiecień/maj)
Wiosna to czas kiedy przyroda budzi się do życia. Rolnicy zaś rozpoczynają zasiewy wiosenne. Na podstawie ustawy  
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich za niewielką składkę można zabezpieczyć uprawy. 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wybiera ubezpieczyciela na podstawie jego doświadczeń w ubezpieczaniu  
rolników, analizując przydatność polis dla działalności rolniczej ich praktyczność i dopasowanie. Polisy z 50% refunda-
cją mogą oferować tylko towarzystwa sumiennie wywiązujące się z likwidacji szkód rolniczych. My takie ubezpieczenia 
mamy od 7 lat - mówi Andrzej Janc, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych Concordia Polska TUW.

Ubezpieczenia upraw rolnych mają charakter obowiązkowy. Oznacza to że każdy rolnik pobierający dopłaty bezpośred-
nie powinien się ubezpieczyć. Najlepiej ubezpieczyć całą powierzchnię upraw gdyż gradobicia, przymrozki wiosenne, 
deszcze nawalne czy huragany nie wybierają miejsca, które w gospodarstwie zostanie zniszczone. Doświadczenia  
z ostatnich lat pokazują, że rolnicy najczęściej obawiają się gradobicia, które w ciągu kilku minut może zniweczyć  
trud całorocznej pracy.

LATO (czerwiec)
Aby móc dobrze i spokojnie przygotować się do okresu żniw, rolnik powinien także pomyśleć o zabezpieczeniu swo-
ich maszyn rolniczych. W okresie wzmożonych prac polowych często dochodzi bowiem do ich wypadków i pożarów  
sprzętu, co skutkuje niemożnością prowadzenia dalszych robót. A każdy dzień, każda godzina są w tym czasie bar-
dzo cenne. Warto więc pomyśleć o ubezpieczeniu, dzięki któremu w razie awarii szybko i sprawnie uda się naprawić 
szkodę.  W ramach ubezpieczenia maszyn rolniczych posiadamy specjalne ubezpieczenie Agro Casco. Ubezpieczeniem 
mogą być objęte zarówno mniejsze, jak również bardzo duże i specjalistyczne maszyny, których wartość nie rzadko 
przekracza poziom 1 mln zł. Są to najczęściej ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe, buraczane, ziemniaczane, maszyny 
uprawowo – siewne, opryskiwacze, przyczepy itd. wyjaśnia Andrzej Janc. 

JESIEŃ (wrzesień-październik)
Jesień to intensywny okres prac polowych pod kątem upraw ozimych. Przestrzegając terminów agrotechnicznych, 
niemal z zegarkiem w ręku należy obsiać pola. Aby trud pracy nie poszedł na marne w przypadku ostrej zimy warto 
ubezpieczyć uprawy w pakiecie zawierającym ujemne skutki przezimowania. Doświadczenia ostatnich lat, zwłaszcza 
roku 2012 wskazują, że warto się zabezpieczyć wykupując polisę.  

ZIMA (listopad-styczeń)
Przełom roku jest czasem zawierania ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków wchodzących w skład  
gospodarstwa rolnego ubezpieczeń NNW oraz ochrony prawnej. 
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OC ROLNIKA

OC rolnika to ubezpieczenie, które nie dotyczy samego rolnika, ale osób trzecich mogących ponieść szkody z tytułu 
prowadzenia przez rolnika działalności. Należy podkreślić, że osobą trzecią nie są członkowie rodziny zamieszkujący  
i wspólnie prowadzący gospodarstwo, czy też pracownicy rolnika. Odpowiedzialność ta polega na wypłacie odszko-
dowania w związku z wyrządzeniem szkody z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zarówno szkody na osobie jak  
i w mieniu.

OC rolnika obejmuje również pojazdy wolnobieżne w rozumieniu prawa o ruchu drogowym, czyli np. kombajny rolnicze, 
w związku z ruchem tych pojazdów i użytkowanych w związku z posiadaniem gospodarstwa. Rolnik nie musi na pojaz-
dy wolnobieżne wykupywać dodatkowej polisy OC komunikacyjnego.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków
Rolnicy nie zawsze wiedzą, że obowiązkowe ubezpieczenie budynków dotyczy tylko murów i instalacji związanych  
z budynkiem, powłok malarskich oraz tynków. Nie obejmuje jednak stałych elementów wyposażenia takich jak: arma-
tura sanitarna, wbudowane szafy wnękowe, baterie słoneczne. Te można ubezpieczyć osobno, w ramach ubezpieczenia 
dobrowolnego.

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
Rolnik przez cały rok, z mniejszą bądź większą intensywnością, narażony jest na szereg ryzyk. - W 2013 roku w wypad-
kach zginęło 77 rolników, 1 807 doznało uszczerbku na zdrowiu w wyniku kontaktu ze zwierzętami, a 1 863  zostało 
poszkodowanych przez ruchome części maszyn. Wg danych KRUS taki jest bilans ponad 23 000 wypadków, jakie miały 
miejsce przy pracach rolniczych. Oznacza to, że w pracy rolnika niezbędne także okazuje się posiadanie ubezpieczenia 
od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Takie ubezpieczenie zawiera sporo opcji dodatkowych np. wypłatę  
w razie pogryzienia przez psa czy długotrwałego pobytu w szpitalu – podsumowuje Andrzej Janc. 

Ubezpieczenie ochrony prawnej
Działalność rolnicza coraz częściej opiera się na wielu umowach: dzierżawy, kupna-sprzedaży, gwarancji, kontraktacji 
itd. Gospodarze coraz częściej zatrudniają pracowników. Na tym tle może pojawić się wiele sporów prawnych, których 
prowadzenie przed sądem nie dość, że jest kosztowne, to wymaga współpracy z kancelarią prawną. Wykorzystując 
ubezpieczenie ochrony prawnej można się przed tym zabezpieczyć.



Dostarczamy paliwa w hurtowych ilościach do gospo-
darstw rolnych, firm transportowych  oraz  przemysłowych.  
Naszymi odbiorcami są prężnie działające gospodarstwa rolne i 
przedsiębiorstwa, które cenią sobie jakość produktu oraz termino-
we dostawy. Działamy na terenie województw: pomorskiego, ku-
jawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Współpracuje-
my z największymi krajowymi producentami: PKN ORLEN, GRUPA 
LOTOS oraz z największymi importerami takimi jak: BP POLSKA.  

Posiadamy nowoczesne autocysterny o pojemnościach od 
12 m3 do 30 m3  spełniające wszelkie normy bezpieczeństwa  
dystrybucji paliw oraz przepisy ADR. Wszystkie nasze pojazdy 
posiadają zalegalizowane układy wydawcze paliw w temperatu-
rze referencyjnej 15°C.

Działalność Działu Paliw realizujemy poprzez: 

- hurtową sprzedaż paliw płynnych,
- sprzedaż olejów i płynów eksploatacyjnych,
- transport usługowy paliw płynnych,
- sprzedaż i wynajem zbiorników
  naziemnych do przechowywania paliw
  oraz nawozów płynnych.

PALIWA
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W ofercie posiadamy:
- olej napędowy,
- olej napędowy arktyczny,
- olej napędowy grzewczy LOTOS RED,
- olej opałowy,
- benzynę bezołowiową 98,
- benzynę bezołowiową 95,
- AdBlue®, NOXY™,
- zbiorniki naziemne do przechowywania 
paliw oraz nawozów płynnych.

Produkty smarowe marki
Orlen Platinum Agro do
nowoczesnych maszyn 
rolniczych oraz ciężkiego 
sprzętu budowlanego:

- oleje silnikowe,
- oleje przekładniowe,
- oleje hydrauliczne,
- płyny eksploatacyjne,
- smary wysokotemperaturowe.

Naszym priorytetem jest jakość i bezpie-
czeństwo w zakresie obrotu paliwami. Nasza 
Firma ustanowiła oraz wpłaciła kaucję gwa-
rancyjną w pełnej wysokości odpowiadającej 
zabezpieczeniu wszystkich naszych klientów od  
solidarnej odpowiedzialności z tytułu zaległych 
podatków w tym VAT w zakresie hurtowych do-
staw paliw płynnych. Potwierdzeniem tego fak-
tu jest umieszczenie naszej Firmy na wykazie 
podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną 
dostępną na stronie Ministerstwa Finansów: 
http://kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl/

kontakt:
Grzegorz Szuwarowski - Szef Działu Paliw

Tel./fax 55 261 00 07, 55 279 09 02
tel. kom. 726 845 001

e-mail: grzegorz.szuwarowski@ziarnpol.pl
Biuro Obsługi Klienta 

Tel./fax: 55 261 00 07, 55 279 09 02
tel. kom. 695 815 100

e-mail: paliwa@ziarnpol.pl



Zbiornik na olej napędowy 2500 L SWIMER TANK ECO-
-Line o pojemności 2500 L to ekonomiczne rozwiązanie do 
przechowywania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowe-
go. Zbiornik posiada kompletny układ dystrybucyjny (pompę, 
licznik, wąż i pistolet automatyczny) w zamkniętej na zamek 
szafie. Małe gabaryty pozwalają na łatwy transport. Zbiornik 
został ostatnio uhonorowany Złotym Medalem Targów Kielce 
za produkt bezpieczny dla środowiska dla małych i średnich 
gospodarstw. 

Zbiornik na olej napędowy 5000 L SWIMER TANK  
o pojemności 5000 L to zbiornik stworzony do magazyno-
wania i dystrybucji oleju napędowego w przypadku większe-
go zużycia. Zbiornik posiada kompletny układ dystrybucyj-
ny (pompę, licznik, wąż i pistolet automatyczny). Można go 
dostosować do indywidualnych potrzeb klienta. Obszerna za-
mykana na zamek szafa dystrybucyjna gwarantuje komfort i 
bezpieczeństwo użytkowania. 

Zbiorniki na nawozy płynne występują  
w pojemności od 1500 do 12500 L w wariancie jedno  
i dwupłaszczowym. Standardowo wyposażone w pobór dolny 
z zaworem kulowym, odpowietrzniki i właz rewizyjny, możli-
wość montażu pompy przeznaczonej do nawozów płynnych. 
Zbiorniki do AdBlue dostępne są w pojemnościach od 1500  
do 10000 L w wariantach jedno i dwupłaszczowych. Stan-
dardowe wyposażenie: pompa zanurzeniowa, wąż i pisto-
let. Możliwość montażu ogrzewania i izolacji termicznej  
w przypadku zbiorników dwupłaszczowych. 

Kontakt:
DZIAŁ PALIW ZIARN-POL Sp. z o.o.

tel. 55 261 00 07, 55 279 09 02
tel. kom. 726 845 001

e-mail: paliwa@ziarnpol.pl
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Korzyści płynące z posiadania własnego zbiornika na paliwa:

- Pełna kontrola nad ilością wydawanego paliwa.
- Stały zapas oleju napędowego i niezależność od stacji paliw.
- Eliminacja czasu i kosztów związanych z dojazdem do stacji paliw.
- Hurtowy zakup paliwa u sprawdzonego dostawcy daje nam pewność, że olej napędowy.
   będzie najwyższej jakości oraz daje nam możliwość negocjacji ceny.
- Ograniczenie kosztów operacyjnych, mniej faktur za paliwo.
- Prosta obsługa urządzenia gwarantuje łatwą i bezpieczną eksploatację.
- Doskonała ochrona przed przeciekiem i wydostawaniem się zapachu oleju
   na zewnątrz dzięki zastosowaniu podwójnej ścianki (zbiornik w zbiorniku).
- Łatwość utrzymania czystości i porządku w miejscu tankowania pojazdu.
- Odporność warstwy zewnętrznej zbiornika na promieniowanie słoneczne oraz UV.
- Łatwość transportu pustego zbiornika przy pomocy np. wózka widłowego lub dźwigu.
- Trwałość – nie koroduje, nie gnije i nie blaknie.
- Urządzenie nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych.
- Bogate wyposażenie zbiornika zapewnia bezpieczeństwo i funkcjonalność
   w czasie tankowania maszyn i pojazdów.



ZIARN-POL Sp. z o.o. proponuje wynajem powierzchni magazynowych w 
dwóch lokalizacjach:
►Górki, Gmina Kwidzyn, woj. pomorskie.
►Dąbrówka, Gmina Susz, woj. warmińsko-mazurskie.
Dysponujemy magazynami płaskimi o łącznej powierzchni użytkowej 
11.000 m2 (w tym 1060 m2 hal ogrzewanych). 
Teren utwardzony, ogrodzony, całodobowo chroniony fizycznie, z monito-
ringiem zewnętrznym i wewnętrznym hal.
Bardzo dogodna lokalizacja i dobry dojazd. Strategiczne położenie stwa-
rza doskonałe warunki do dystrybucji towarów we wszystkich kierun-
kach w kraju. 
Konstrukcja magazynów pozwala zastosować różne systemy skła-
dowania towaru: luzem, w big-bag i na paletach. Hale wyposażone  
są w doki przeładunkowe, bramy umożliwiające wjazd samochodem 
ciężarowym do wnętrza magazynu, zaplecze biurowo-socjalne oraz 
miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych i osobowych.

Proponujemy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie:
► rozładunku,
► załadunku,
► przechowywania,
► nadzoru,
► prowadzenia dokumentacji,
► ważenia i wydawania towaru,
► transportu samochodowego.

Zapewniamy najbardziej dogodne warunki 
bezpiecznego składowania towaru!

Mają Państwo możliwość wynajęcia magazynów:
► Bez obsługi – zapewniamy monitoring.
► Z pełną obsługą magazynową. 
► Z pełną obsługą magazynową
    i transportem.

Dysponujemy przeszkoloną kadrą kierowniczą i sprzętem (wózki widło-
we, ładowarki czołowe oraz samochody ciężarowe).

MAGAZYNY
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ZIARN-POL to również doskonałe miejsce składowania zbóż/rze-
paku wyposażone w pełną infrastrukturę towarzyszącą oraz sprzęt  
pomiarowo-laboratoryjny pozwalający dokonać analizy jakościowej 
oraz w pełni kontrolować składowany towar. 

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:
► skupu,
► przyjęcia – oceny jakościowej, ważenia, rozładunku,
    przemieszczania i przygotowania do składowania,
► przechowywania – konserwacji i właściwego utrzymania towaru,
► wydawania – oceny jakościowej,
    załadunku na środki transportu, ważenia,
► suszenia,
► czyszczenia,
► transportu zbóż konsumpcyjnych, 
    paszowych, rzepaku i roślin strączkowych.
  

KONTAKT:
DZIAŁ LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA
Joanna Bródka 
tel. 55-261-28-55
tel. kom. 695-545-600 
joanna.brodka@ziarnpol.pl



Firma MEGATRANS od 13 lat swoją działalność koncentruje na transporcie krajowym 
i międzynarodowym oraz szeroko pojętej spedycji.

Specjalizujemy się w przewozach zbóż, rzepaku, warzyw i owoców, śrut i otrąb. Zapew-
niamy odbiory zarówno z magazynów, jaki i prosto z pola w możliwie krótkim i dogodnym 
czasie.

M ożliliwość przewozu materiałów sypkich, big-baggów oraz towarów na paletach.
E  lastyczność w podejściu do klienta.
G warancja kontroli powierzonego ładunku w czasie rzeczywistym dzięki zainstalowanemu systemowi GPS.
A trakcyjne oferty dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.
T ransport pojedynczych ładuków oraz wielotysięcznych kontraktów.
R zetelność i dobra organizacja pracy.
A A ktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym. 
N owoczesne ciągniki siodłowe.
S pecjalistyczne naczepy o zróźnicowanej kubaturze.

Naszą pasją jest transport. Naszym celem jest zadowolenie klientów oraz wzmocnienie po-
zycji rynkowej firmy dzięki wysokiemu standardowi usług. Naszą silną stroną jest elastycz-
ność i szybkość działania. Od 3 lat posiadamy certyfikat GMP+, który potwierdza naszą  
dbałość  o najwyższą jakość i bezpieczeństwo przewożonych produktów.

MEGATRANS
Wołowno, ul. Brzozowa 7
11-042 Jonkowo
NIP: PL8741619091

TRANSPORT I SPEDYCJA
Tel. 503 136 142
Tel. 503 136 141
e-mail: megatrans.ts@o2.pl

www.megatrans24.pl





ELEWATOR GÓRKI K. KWIDZYNA
Górki 22B, 82-500 Kwidzyn
woj. pomorskie, powiat Kwidzyn
Pojemność elewatora 35 000 ton
2 komory: 1750 ton każda
12 komór: 750 ton każda
14 komór 150 ton każda
magazyny płaskie 20 400 ton (7000m2)
tel./fax 55 261 00 06
e-mail: daria.wyszynska@ziarnpol.pl

AGRO
Rafał Samp
tel. 695 815 400
tel/fax 55 261 00 06
e-mail: rafal.samp@ziarnpol.pl

PALIWA
Grzegorz Szuwarowski
tel. 726 845 001
tel./fax 55 261 00 07
e-mail: grzegorz.szuwarowski@ziarnpol.pl

CENTRUM MAGAZYNOWE
Joanna Bródka
tel. 695 545 600
tel./fax 55 261 28 55 
e-mail: joanna.brodka@ziarnpol.pl

www.ziarnpol.pl
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ELEWATOR DĄBRÓWKA K. SUSZA
Dąbrówka 18, 14-240 Susz

woj. warmińsko-mazurskie, powiat Iława
Pojemność elewatora 17 500 ton

2 komory: 2500 ton każda
36 komór: 150 ton każda

magazyny płaskie 7 100 ton (4000m2)
tel./fax 55 278 78 58

e-mail: jolanta.czapczyk@ziarnpol.pl

Przedstawiciele Regionalni:

Województwo pomorskie:
tel. kom. 695 801 300

Województwo warmińsko-mazurskie
tel. kom. 695 276 400

Województwo kujawsko-pomorskie
tel. kom. 695 030 600


