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

WIZJA
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.

ZIARN-POL Sp. z o.o. to firma
z ponad 20-letnim
doświadczeniem w branży.
Tworzy ją 128 udziałowców – producentów rolnych,

W posiadaniu ZIARN-POL są dwa nowoczesne elewatory

głównie z terenu Powiśla, Żuław i Warmii, którzy łącznie

zbożowe z pełną infrastrukturą towarzyszącą. Ich łączna

uprawiają ponad 40 000 ha ziemi. Od lat wspomagamy

pojemność wynosi 75 000 ton. Elewator Górki znajduje

i doradzamy zarówno im, jak i kontrahentom z całej Polski.

się w gminie Kwidzyn, w województwie pomorskim.
Elewator Dąbrówka położony jest w gminie Susz, w województwie 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 i środków ochrony roślin.
Wieloletnia współpraca z klientami to wynik indywidualnego podejścia i zaufania jakim cieszy się spółka.

Firma ZIARN-POL to trzy obszary działania. DZIAŁ
AGRO, DZIAŁ PALIW oraz CENTUM MAGAZYNOWE.
Podstawą działalności jest całoroczny skup i sprzedaż
zbóż i rzepaku oraz sprzedaż środków do produkcji
rolnej, jak również świadczenie usług takich jak
suszenie,

czyszczenie

i

przechowywanie

Dostarczamy paliwa branży rolnej i

ziarna.

przemysłowej

oraz świadczymy usługi przechowalnicze towarów
różnego rodzaju.

ZIARN-POL / 2021 - 2022

Firma znalazła się w gronie najcenniejszych firm
w Polsce w 2013, 2014, 2017, 2018 oraz 2019 roku zdobywając prestiżową nagrodę Diament Forbesa. Puls
Biznesu natomiast w 2017 roku przyznał Firmie po raz
ósmy tytuł Gazeli Biznesu, plasując ZIARN-POL na
88 miejscu z pośród ponad 400 firm wyróżnionych
w województwie pomorskim.

Firma posiada certyfikację REDcert EU, GMP+B3 oraz
HACCP, co gwarantuje naszym klientom bezpieczeństwo transakcji i zgodność z wymogami Dyrektyw
Unii Europejskiej oraz prawa krajowego.

Systematycznie
monitorowany

ZIARN-POL / DZIAŁ AGRO

SKUP
PŁODÓW
ROLNYCH
Jednym z najważniejszych filarów działalności spółki
ZIARN-POL jest obrót płodami rolnymi. Poszukujemy
rynków zbytu dla naszych udziałowców i kontrahentów.
Nasze doświadczenie gwarantuje najlepsze ceny i pełną,
profesjonalną obsługę.

Prowadzimy skup i kontraktację:
- rzepaku,

KONTAKT

- pszenicy konsumpcyjnej i paszowej,

- owsa,

Tel. 695 815 500

- pszenżyta,

e-mail: slawomir.smolinski@ziarnpol.pl

- kukurydzy mokrej,

- gorczycy,

Skup zbóż,
roślin strączkowych
oraz komponenty paszowe
Rafał Samp

- prosa,

Tel. 695 815 400

- gryki,

e-mail: rafal.samp@ziarnpol.pl

- kukurydzy suchej,
- łubinu,
- grochu,

- bobiku.

Biuro obsługi klienta:
Zboża są badane w naszym laboratorium i przecho-

Tel./fax 55 261 00 06

wywane w optymalnych warunkach umożliwiających

e-mail: bokagro@ziarnpol.pl

utrzymanie ziarna w najwyższej jakości. Ponadto
świadczymy usługi czyszczenia, suszenia i przecho-

Elewator Górki: BOK Tel./fax 55 261 00 06

wywania płodów rolnych dla producentów rolnych.

Elewator Dąbrówka: BOK Tel./fax 55 278 78 58
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- jęczmienia,

Skup rzepaku
Sławomir Smoliński

- żyta,

ZIARN-POL / DZIAŁ AGRO

SPRZEDAŻ
ŚRODKÓW
DO PRODUKCJI
ROLNEJ
Dział Agro to profesjonalne doradztwo
i kompleksowa obsługa gospodarstw
rolnych.

W swojej ofercie posiadamy:
• Nawozy
ZIARN-POL / 2021 - 2022

- nawozy azotowe (saletra amonowa, saletrosan,
saletrzak CANWIL, mocznik, siarczan amonu),
- wieloskładnikowe (Polifoski, Yara, ULTRA PhosAgro),
- nawozy dolistne / mikro+makroelementy
(COMPO EXPERT, Adob, Ekoflora),
- odżywki roślinne (aminokwasy, algi, bakterie glebowe),
- 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 repro-

KONTAKT

Strzelce i HR DANKO oraz niemieckiej hodowli KWS.

Nawozy, środki ochrony roślin,
materiał siewny, odżywki roślinne:
Krzysztof Smoliński

• Kwalifikowany materiał siewny rzepaku oraz kuku-

Tel. 726 450 050

rydzy: KWS, Pioneer, HR Strzelce, RAPOOL, Bayer, HR

Tel./ fax 55 261 00 06

Smolice, Małopolska HR.

e-mail: krzysztof.smolinski@ziarnpol.pl

• Kwalifikowany materiał siewny roślin bobowatych

Biuro obsługi klienta:
BOK Agro

dukcji: odmiany jakościowe z polskich hodowli, HR

(strączkowych): bobik, groch, łubin wąskolistny.

Tel. 55 261 00 06
• Środki ochrony roślin firm:

e-mail: bokagro@ziarnpol.pl

ADAMA

FMC

Sharda

UPL

CIECH Sarzyna

Sumi Agro

Nawozy

Barclay

CORTEVA

Syngenta

Tel. 697 828 764

BASF

Generiks

Synthos Agro

Bayer / Monsanto

Helm

Środki ochrony roślin

Belchim

Nufarm

Tel. 726 450 051

ANWIL S.A.
ul. Toruńska 222
87-805 Włocławek
www.anwil.pl
anwil@anwil.pl
nawozy@anwil.pl

Tworząc chemię,
napędzamy przyszłość

Rzepak ozimy
115% wzorca (PDO COBORU 2019)
Nr 1 plonowania w 2019
wśród odmian populacyjnych

Plonuje lepiej niż połowa odmian
mieszańcowych w Polsce!

Pierwsza w Polsce
odmiana populacyjna
z genem odporności na TuYV
Najwyżej plonująca odmiana
populacyjna w doświadczeniach
rejestrowych COBORU 2019-2020

Doskonała zimotrwałość
Niskie wymagania glebowe
Wysokie plony w całym kraju

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR
99-307 Strzelce, ul. Główna 20

Biuro handlowe:
tel. 24 356 69 04, tel. 24 356 69 05, strzelce@hr-strzelce.pl

www.hr-strzelce.pl

facebook.com/hrstrzelce

Przedstawiciele regionalni:

Jakość A/E
Rekordowe plony
Zimotrwałość 5,5/6

Ościsty kłos
Wybitna zimotrwałość 7,5o
Idealna na gleby lekkie

Niezawodne plonowanie
Niskie wymaganie glebowe
Najczęściej zalecane do
uprawy pszenżyto w Polsce

Zimotrwałość 6o
Skrócone źdźbło
Nr 1 plonowania
w 2017 w Polsce
Odporne na
porastanie
Najzdrowsza
odmiana w Polsce

Bardzo niskie
wymagania glebowe

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR
99-307 Strzelce, ul. Główna 20

Biuro handlowe:
tel. 24 356 69 04, tel. 24 356 69 05, strzelce@hr-strzelce.pl

www.hr-strzelce.pl

facebook.com/hrstrzelce

Przedstawiciele regionalni:

PROFIL ODMIANY:
Plonowanie:

90%

100%

110%

Doświadczenie COBORU
CCA 2020 (100% = 43,9 dt/ha)
Doświadczenie łanowe KWS
2020 (100% = 42,1 dt/ha)
Cechy rolniczo-użytkowe:
Stanowisko

II - IVb+
wczesny

późny

Termin siewu
25

50

Obsada (liczba roślin na 1m2)
niska

średnia

Dynamika rozwoju jesiennego
Dynamika rozwoju wiosennego
Odporność na wymarzanie
Odporność na wyleganie
Wysokość roślin
Odprność na Phoma
Źródło danych: doświadczenia CCA COBORU

duża

PROFIL ODMIANY:
Plonowanie:

90%

100%

110%

Doświadczenie COBORU
PDO 2020 (100% = 42,0 dt/ha)
Doświadczenie łanowe KWS
2020 (100% = 42,1 dt/ha)
Cechy rolniczo-użytkowe:
Stanowisko

II - IVb+
wczesny

późny

Termin siewu
40

55

Obsada (liczba roślin na 1m2)
niska

średnia

Dynamika rozwoju jesiennego
Dynamika rozwoju wiosennego
Odporność na wymarzanie
Odporność na wyleganie
Wysokość roślin
Odprność na Phoma
Źródło danych: doświadczenia CCA COBORU

duża

Cechy użytkowe
Kiszonka
Ziarno
Alkohol
Grys
Biogaz
Słabe gleby
Zimne gleby
Stay-green
Typ ziarna

fd

Typ odmiany

SC

HERBICYDY

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

Herbicydowy
SZACH MAT od UPL

Skuteczny program ochrony oparty na czterech substancjach aktywnych
Bezpieczny dla buraków, bezwzględny dla chwastów
Kompleksowe rozwiązanie za rozsądną cenę

UPL Polska Sp. z o.o.,
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, www.upl-ltd.pl

po połączeniu UPL i Arysta LifeScience

FUNGICYD

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

Powitaj nowe rozwiązanie w ochronie rzepaku

Nowe rozwiązanie w ochronie rzepaku przed chorobami
Technologia Xylem-Pro™ zapewnia bardzo szybkie pobieranie i precyzyjne
systemiczne rozprowadzanie po całej roślinie
Produkt działa od razu i jest odporny na zmywanie przez deszcz
Do stosowania zapobiegawczo lub interwencyjnie

UPL Polska Sp. z o.o.,
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, www.upl-ltd.pl

po połączeniu UPL i Arysta LifeScience

HERBICYD

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

Zobacz efekt czystego pola!

Wysoka skuteczność na trudne chwasty wiosną, zwłaszcza na ﬁołka polnego
i gwiazdnicę pospolitą
Bardzo dobre kontrolowanie przytulii czepnej
Synergia 2 substancji czynnych, jedyne takie połączenie dostępne na rynku
Idealny partner do sporządzania mieszanin skutecznych
na chwasty dwu- i jednoliścienne

UPL Polska Sp. z o.o.,
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, www.upl-ltd.pl

po połączeniu UPL i Arysta LifeScience

Nowa droga
do wysokich plonów
Kompletne rozwiązanie fungicydowe
w ochronie zbóż

!

Optymalne dopasowanie dwóch substancji
czynnych do polskich warunków polowych.
Szeroki zakres zwalczanych chorób
grzybowych.
Szeroki zakres upraw w etykiecie.
Różne mechanizmy działania na choroby
grzybowe.
Możliwość stosowania dwa razy
w sezonie wegetacyjnym.

SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O.
ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel.: 22 637 32 37 | www.sumiagro.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

NAJWYŻSZA SKUTECZNOŚĆ
W ZWALCZANIU
SZKODNIKÓW
ŁODYGOWYCH
W RZEPAKU

ŚRODEK OWADOBÓJCZY

Pełna gotowość
na wiosenne szkodniki
rzepaku!
Błyskawiczne i długotrwałe
działanie dzięki połączeniu
2 substancji czynnych
Niezawodność w każdych
warunkach pogodowych
Skuteczność w przypadku
nalotów mieszanych
Odporność na zmywanie
przez deszcz
GOTOWA MIESZANINA!
WYBIERZ SPRAWDZONE
ROZWIĄZANIE W SUPERCENIE!
Więcej informacji na:
www.inazuma.pl

SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O.
ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel.: 22 637 32 37 | www.sumiagro.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Martwa natura*
Oryginał jest tylko jeden

PROMOCJA!
ROZDAJEMY HEKTARY!
KUP I ZYSKAJ GRATIS:
+ 80 g gratis w opakowaniu 600 g
TYLKO W DOBRYCH PUNKTACH HANDLOWYCH
OD 1.02.2021 DO 30.08.2021.

+ 20 g gratis w opakowaniu 200 g
Więcej o produkcie i promocji
na www.mospilan.pl

* Przy realizacji tej reklamy nie ucierpiały żadne uprawy oraz owady zapylające.

SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O.
ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel.: 22 637 32 37 | www.sumiagro.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Click Premium
®

HERBICYD WIOSENNY

HERBICYD

Na straży
czystego pola

Ochrona kukurydzy
najwyższej klasy

PoMOCNY w walce z chwastami
dwuliściennymi w zbożach
– w technologii podstawowej
i jako zabieg poprawkowy.

Herbicyd nalistny przeznaczony do
powschodowego zwalczania chwastów
jednoliściennych oraz dwuliściennych
w kukurydzy.

Wysoka skuteczność chwastobójcza.
Szerokie spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych, w tym bardzo wysoka skuteczność zwalczania przytulii czepnej, maku polnego, chabra bławatka i fiołka polnego.
Elastyczność stosowania – szerokie okno aplikacji,
aż do liścia flagowego.

Skutecznie zwalcza szerokie spektrum chwastów
jednoliściennych i dwuliściennych.
Zawiera dwie sprawdzone i wzajemnie uzupełniające
się substancje czynne.
Pozwala na zwalczanie chwastów w szerokim oknie
aplikacji – od 2 do 8 liści kukurydzy.
Nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych po
uprzednim wykonaniu orki.

Możliwość stosowania w niższych temperaturach
(8–10°C).
Wygodna formulacja SG.
Bezpieczeństwo dla zbóż ozimych i jarych.

* Przy realizacji tej reklamy nie ucierpiały żadne uprawy oraz owady zapylające.

SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O.
ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel.: 22 637 32 37 | www.sumiagro.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Rozwiązanie fungicydowe
na początek sezonu
PEWNY START – skuteczny zabieg fungicydowy wczesną wiosną
SUKCES NA MECIE – wysokie i zdrowe plony
Pak zawiera duet fungicydowy Empartis® + Flexity® do zastosowania w zbożach

Kup Duet na Start, zyskaj paliwo!
Kup 2 małe zestawy Duet na Start*
albo 1 duży zestaw Duet na Start**,
a dostaniesz kartę upominkową ORLEN
o wartości 50 zł!
Szczegóły na www.agro.basf.pl
Maksymalnie można otrzymać 5 kart upominkowych.
* 2 x (Empartis 6 x 1 l + Flexity 2 x 1 l)
** Empartis 3 x 5 l + Flexity 1 x 5 l

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

Fungicyd do ochrony Twoich plonów i Twojego portfela!
PEWNOŚĆ – osiągasz wyższe plony i zyski dzięki dwóm sprawdzonym substancjom czynnym
SKUTECZNOŚĆ – Twoje zboża są zabezpieczone przed głównymi chorobami:
septoriozą, rdzami, plamistością siatkową
ELASTYCZNOŚĆ – zyskujesz większą niezależność od pogody dzięki
doskonałej formulacji i szybkiemu pobieraniu

Kup Priaxor, zyskaj paliwo!
Kup 10 l produktu Priaxor, a dostaniesz
kartę upominkową ORLEN o wartości 50 zł!
Szczegóły na www.agro.basf.pl
Maksymalnie można otrzymać 5 kart upominkowych.

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

Charakterystyka:
- substancja aktywna – metkonazol 60 g/l
- formulacja EC (koncentrat do sporządzania emulsji wodnej)
- dawka zarejestrowana – rzepak ozimy 0,7 - 1 l/ha
- dawka zarejestrowana – pszenica ozima, jara 1,2 - 1,5 l/ha
Sposób działania: systemiczny, do zastosowania zapobiegawczego
i interwencyjnego

Zwalczane choroby

Sucha zgnilizna kapustnych

Szara pleśń

Czerń krzyżowych

Moc ochrony i regulacji w jednym triazolu
Charakterystyka:
- substancja aktywna – protiokonazol 300 g/l
- formulacja EC (koncentrat do sporządzania emulsji wodnej)
- dawka zarejestrowana – rzepak ozimy 0,3 l/ha - 0,6 l/ha, rzepak jary 0,3 - 0,5 l/ha
- dawka zarejestrowana – zboża (p.o., p.j., j.o., j.j., pż.o., ż.o.) 0,33 - 0,65 l/ha
Sposób działania: systemiczny, do zastosowania zapobiegawczego
i interwencyjnego

Zwalczane choroby m.in.

Mączniak prawdziwy zbóż
i traw

Znajdziesz Nas

www.belchim.pl
www.belchim.pl

Septorioza paskowana
liści

Fuzarioza kłosów

Cylindosporioza

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty
wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. Opróżnione opakowania po środku należy zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Fungicyd w ochronie rzepaku i pszenicy

opryskiwacza z cieczą użytkową. Opróżnione opakowania po środku należy zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

dolistne nawozy
mikroskładnikowe
dla rolnictwa

Nutrimix® / Nutrimix® fluid
Nutrimix® complete
Nutribor® / Nutribor® fluid
Basfoliar® Boron
• Zbilansowane zaopatrzenie roślin w mikroelementy
• Wyższe plony o lepszej jakości
• Zabezpieczenie przed niedoborami mikroskładników
• Forma chelatu zapewnia lepsze pobranie mikroskładników
• Składy dopasowane do potrzeb poszczególnych upraw

Basfoliar® SP
• Zbilansowane zaopatrzenie roślin w makroelementy
• Składy dopasowane do faz rozwojowych roślin bardzo
• Dobra rozpuszczalność i łatwość stosowania

COMPO EXPERT Polska sp. z o.o.
Adres Aleje Solidarności 46 · 61-696 Poznań

Więcej informacji
www.compo-expert.pl

Nutrimix®
complete
Rozpuszczalne w wodzie specjalistyczne nawozy
dolistne zapobiegające niedoborom mikroelementów
w roślinach. Do stosowania w uprawach zbóż,
kukurydzy i ziemniaków

Nutrimix®
complete

Zalecenia
Dawka
jednorazowa
kg/ha

Maksymalna
dawka w sezonie
kg/ha

Pszenica ozima

1-1,5

3

Jęczmień

1-1,5

2-3

Pszenżyto

1-1,5

3

1

2

Kukurydza

1-1,5

2-3

Ziemniaki

1-1,5

3-5

Uprawa

Skład:
3,0%
4,0%
3,0%
0,04%
3,0%
3,0%
13,0%
3,5%

Cu
Mn
Zn
Mo
Fe
MgO
S
N

miedź*
mangan*
cynk*
molibden
żelazo*
magnez
siarka
azot
* chelat EDTA

Owies / Żyto

®

Nutrimix , Nutrimix fluid
®

Nutrimix®

Zalecenia
Dawka
jednorazowa
kg/ha, l/ha

Maksymalna
dawka roczna
kg/ha, l/ha

Pszenica ozima

1-1,5

3

Jęczmień ozimy

1-1,5

3

Jęczmień jary

1

2

Owies

1

2

Nutrimix® fluid

Żyto

1

2

Skład:

Pszenżyto

1-1,5

3

Kukurydza

0,5-1

1

Skład:
3,0%
4,0%
3,0%
0,04%
15,0%
8%

Cu
Mn
Zn
Mo
S
N

miedź*
mangan*
cynk*
molibden
siarka
azot

* chelat EDTA

2,0 %
3,0 %
0,032 %
2,0 %

Cu
Mn
Mo
Zn

miedź* (27g Cu/l)
mangan* (40g Mn/l)
molibden (0,4g Mo/l)
cynk* (27g Zn/l)
*Chelat EDTA

Ciężar właściwy: 1,35kg/l

Uprawa

Nutribor®
Nutribor® fluid
Nutribor®
Zalecenia

Skład:
8%
1%
0,04%
0,1%
5%
9%
6%

B
Mn
Mo
Zn
MgO
S
N

bor
mangan*
molibden
cynk*
magnez
siarka
azot
* chelat EDTA

Nutribor® ﬂuid
Skład:
8,0%
0,1%
0,04%
0,1%

B
Mn
Mo
Zn

bor (101g/l)
mangan* (1,3g/l)
molibden (0,5g/l)
cynk* (1,3g/l)

Uprawa

Dawka
jednorazowa
kg/ha, l/ha

Maksymalna
dawka roczna
kg/h a, l/ha

Rzepak

3,0

6,0

Burak cukrowy

3,0

6,0

Ziemniak

0,5

2,0

Kukurydza

0,5

2,0

Słonecznik

1,0

4,0

Warzywa
kapustne

1,0

4,0

* chelat EDTA

Ciężar właściwy: 1,27kg/l

Basfoliar® Boron SP
Basfoliar® Boron SP

Basfoliar®
20-20-20 SP

Basfoliar®
13-40-13 SP

Basfoliar®
7-12-40 SP

21% B

20-20-20 + ME

13-40-13 + ME

7-12-40 + ME

ZIARN-POL

MAGAZYNY

ZIARN-POL Sp. z o.o. proponuje
wynajem powierzchni
magazynowych w dwóch
lokalizacjach:
• Górki, Gmina Kwidzyn,
woj. pomorskie.
• Dąbrówka, Gmina Susz,
woj. warmińsko-mazurskie.

ZIARN-POL to również doskonałe miejsce składo-

powierzchni użytkowej 11.000 m² (w tym 1060 m²

wania zbóż/rzepaku wyposażone w pełną infra-

hal ogrzewanych). Teren utwardzony, ogrodzony,

strukturę towarzyszącą oraz sprzęt pomiarowo-labo-

całodobowo chroniony fizycznie, z monitoringiem

ratoryjny pozwalający dokonać analizy jakościowej

zewnętrznym obiektów i wewnętrznym hal. Bardzo

oraz w pełni kontrolować składowany towar. Nasze

dogodna lokalizacja i dobry dojazd. Strategiczne

elewatory pomieszczą łącznie 75 000 ton towaru.

magazynami

płaskimi

o

położenie stwarza doskonałe warunki do dystrybucji
towarów we wszystkich kierunkach w kraju.

Oferujemy kompleksowe
usługi w zakresie:

Konstrukcja magazynów pozwala zastosować różne

• skupu,

systemy składowania towaru: luzem, w big-bag i na

• przyjęcia – oceny jakościowej, ważenia, rozładunku,

paletach. Hale wyposażone są w doki przeładunkowe,

przemieszczania i przygotowania do składowania,

bramy umożliwiające wjazd samochodem ciężarowym do

• przechowywania – konserwacji i właściwego utrzy-

wnętrza magazynu, zaplecze biurowo-socjalne oraz miejsca

mania towaru,

parkingowe dla samochodów ciężarowych i osobowych.

• wydawania – oceny jakościowej, załadunku na środki
transportu, ważenia,

Proponujemy profesjonalną
obsługę w zakresie:

• suszenia,

• rozładunku,

• transportu,

• załadunku,

zbóż konsumpcyjnych, paszowych, rzepaku

• przechowywania,

i roślin strączkowych.

• nadzoru,

KONTAKT

• prowadzenia dokumentacji,
• ważenia towaru,
• transportu samochodowego.
Zapewniamy dogodne warunki
bezpiecznego składowania towaru!

Oferujemy możliwość
wynajęcia magazynów:
• bez obsługi – zapewniamy monitoring,
• z pełną obsługą magazynową,
• z pełną obsługą magazynową i transportem.
Dysponujemy przeszkoloną kadrą i sprzętem (wózki
widłowe, ładowarki czołowe oraz samochody ciężarowe).

• czyszczenia,

Dział logistyki
i magazynowania
Joanna Bródka
Tel. 55 261 28 55
Tel. kom. 695 545 600

e-mail: joanna.brodka@ziarnpol.pl
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łącznej

Dysponujemy

ZIARN-POL

PALIWA
Dostarczamy paliwa w hurtowych ilościach do
gospodarstw rolnych, firm transportowych oraz
przemysłowych, które cenią sobie jakość produktu
oraz terminowe dostawy.

Działamy na terenie województw: pomorskiego,
kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
Współpracujemy z największymi krajowymi producentami:
PKN ORLEN, GRUPA LOTOS oraz z największymi importerami.

Posiadamy nowoczesne autocysterny o pojemnościach
od 11 m³ do 31 m³ spełniające wszelkie normy bezpie-

KONTAKT
Dział Paliw
Grzegorz Szuwarowski

Wszystkie nasze pojazdy posiadają system monitoringu

Tel. kom. 726 845 001

transportu za pomocą GPS oraz zalegalizowane układy

e-mail: grzegorz.szuwarowski@ziarnpol.pl

wydawcze paliw w temperaturze referencyjnej 15°C.

Biuro Obsługi Klienta
Działalność Działu Paliw realizujemy
poprzez:
• hurtową sprzedaż paliw płynnych,
• transport usługowy paliw płynnych,
• sprzedaż zbiorników do przechowywania paliw.

W ofercie posiadamy:
• olej napędowy bez biokomponentów BO,
• olej napędowy z biokomponentami B7,
• olej napędowy grzewczy,
• benzynę bezołowiową,
• AdBlue®, NOXY™,
• zbiorniki naziemne do przechowywania paliw.

Przedmiot działalności ww. koncesji stanowi działalność
gospodarczą w zakresie obrotu paliwami ciekłymi
oznaczonymi następującymi kodami CN:
• oleje napędowe: 2710 19 43, 2710 20 11,
• benzyny silnikowe: 2710 12 45, 2710 12 49,
• lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe:
2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 16, 2710 20 19,
przy wykorzystaniu środków transportu paliw ciekłych –
cystern drogowych,

Tel. kom. 695 815 100
e-mail: paliwa@ziarnpol.pl
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czeństwa dystrybucji paliw oraz przepisy ADR.
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AGRO Skup
Skup rzepaku
Sławomir Smoliński
Tel. 695 815 500
Tel. 55 261 28 55
e-mail: slawomir.smolinski@ziarnpol.pl
Skup zbóż,
sprzedaż komponentów paszowych
Rafał Samp
Tel. 695 815 400
Tel. 55 261 00 06
e-mail: rafal.samp@ziarnpol.pl

AGRO Sprzedaż
Sprzedaż środków ochrony roślin, materiału
siewnego, nawozów oraz odżywek roślinnych
Krzysztof Smoliński
Tel. 726 450 050
Tel. 55 261 00 06
e-mail: krzysztof.smolinski@ziarnpol.pl

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

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

ELEWATOR GÓRKI k. Kwidzyna
Górki 22B, 82-500 Kwidzyn
Woj. pomorskie, powiat kwidzyński
Pojemność elewatora: 50 000 ton
Magazyny płaskie: 7000 m²
Tel. 55 261 00 06
e-mail: bokagro@ziarnpol.pl

ELEWATOR DĄBRÓWKA k. Susza
Dąbrówka 18, 14-240 Susz
Woj. warmińsko – mazurskie, powiat iławski
Pojemność elewatora: 25 000 ton
Magazyny płaskie: 4000 m²
Tel. 55 278 78 58
e-mail: bokagro@ziarnpol.pl

