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M I S J A

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

W I Z J A

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 prawie 20-letnim doświadczeniem w branży. 
Tworzy ją 135 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 75 000 ton.  
Elewator Górki znajduje się w gminie Kwidzyn w woj. pomorskim. Elewator  
Dąbrówka położony jest w gminie Susz w woj. warmińsko-mazurskim.

ZIARN
-POL 



ZIARN-POL przez lata swojej działalności pomaga rolnikom 
przy sprzedaży ich plonów, dba o jakość materiału siewne-
go oraz doradza w kwestii doboru odpowiednich nawozów.  
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, od wiosny 
2017 r. poszerzyliśmy ofertę o środki ochrony roślin znanych 
krajowych i zagranicznych firm specjalizujących się w ich pro-
dukcj. W naszej propozycji znajdą Państwo: herbicydy, fun-
gicydy, insektycydy, akarycydy, środki do zwalczania szkod-
ników magazynowych, regulatory wzrostu, desykanty oraz 
zaprawy nasienne. Jesteśmy blisko swoich klientów i do każ-
dego podchodzimy indywidualnie, ciesząc się ich zaufaniem.

ZIARN-POL to trzy obszary działania. DZIAŁ AGRO, 
DZIAŁ PALIW oraz CENTRUM MAGAZYNOWE. Podstawą 
działalności jest całoroczna kontraktacja, skup i sprzedaż 
zbóż oraz rzepaku, jak również świadczenie usług takich jak 
suszenie, czyszczenie i przechowywanie ziarna. Dostarczamy 
paliwa branży rolnej i przemysłowej oraz świadczymy usługi 
przechowalnicze towarów różnego rodzaju.

Firma ZIARN-POL Sp. z o.o. znalazła się w gronie 
najcenniejszych firm w Polsce w 2013, 2014 i 2017 roku 
zdobywając Diament „Forbesa”. Natomiast „Puls Biznesu”  
w 2017 roku przyznał Firmie po raz ósmy tytuł Gazeli 
Biznesu, plasując ZIARN-POL na 88. miejscu spośród ponad 
400 firm wyróżnionych w województwie pomorskim.

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

Systematycznie
monitorowany



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.

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

PROWADZIMY SKUP 
I KONTRAKTACJĘ:

> rzepaku,

> pszenicy konsumpcyjnej i paszowej,

> żyta,

> jęczmienia,

> owsa,

> pszenżyta,

> kukurydzy,

> łubinu,

> grochu,

> gorczycy,

> prosa,

> gryki,

> bobiku.



KONTAKT:

Sławomir Smoliński
Tel. 695 815 500

e-mail: slawomir.smolinski@ziarnpol.pl

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

BIURO OBSŁUGI KLIENTA:

Tel./fax 55 261 00 06

e-mail: bokagro@ziarnpol.pl



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 CANWIL, mocznik, siarczan amonu),

- wieloskładnikowe (Polifoski, Amofoski, 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 reprodukcji: odmiany   
jakościowe z polskich hodowli, HR Strzelce i HR DANKO oraz 
niemieckiej hodowli KWS.

• Kwalifikowany materiał siewny rzepaku oraz kukurydzy: KWS,  
   Pioneer, HR Strzelce, RAPOOL, HR Smolice, Małopolska HR.

• Kwalifikowany materiał siewny roślin bobowatych (strączkowych):   
   bobik, groch, łubin wąskolistny.

• Środki ochrony roślin firm:

    • ADAMA
    • Arysta
    • Barclay
    • BASF
    • Bayer / Monsanto
    • Belchim
    • Cheminova (FMC)
    • CIECH Sarzyna

    • Dow DuPont
    • Generiks
    • Helm
    • Nufarm
    • Sharda
    • Sumi Agro
    • Syngenta
    • Synthos Agro

KONTAKT:
Nawozy i komponenty paszowe:

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

Środki ochrony roślin, materiał siewny,  
nawozy dolistne oraz odżywki roślinne:

Krzysztof Smoliński
Tel. 726 450 050
Tel./ fax 55 261 00 06
e-mail: krzysztof.smolinski@ziarnpol.pl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA:

Bok Agro
Tel./fax 55 261 00 06
e-mail: bokagro@ziarnpol.pl

Andrzej Mądry
Tel. 726 450 051
Tel./ fax 55 261 00 06 
e-mail: andrzej.madry@ziarnpol.pl



PRODUKT ILOŚĆ
PRZYZNAWANYCH
PUNKTÓW

* dot materiału siewnego zbóż pochodzących z reprodukcji ZIARN-POL
   odmian HR Strzelce oraz DANKO HR. 

Za zakup:
- środków ochrony roślin,
- materiału siewnego rzepaku, kukurydzy, zbóż *
- nawozów dolistnych

1pkt za każde wydane
1zł netto

1 pkt za każde wydane 
10 zł netto

- paliwa

Uczestnik gromadzi punkty poprzez zakup 
wybranych z oferty ZIARN-POL towarów
wg poniższej klasyfikacji:

Szczegóły programu AgroMania znajdziecie Państwo na stronie internetowej 
www.ziarnpol.pl oraz u Przedstawicieli Handlowych.

Masz pytania? Napisz do nas! agromania@ziarnpol.pl

Zgromadź
punkty!

Kup od nas
produkty

promocyjne!

Ciesz sie
zagranicznym
lub krajowym

wyjazdem!









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      

► 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 !!!



















W każdym z naszych produktów oferujemy Ci najwyższą 
jakość i bezpieczeństwo, tak byś mógł sprostać wszystkim 
wyzwaniom związanym z uprawą rzepaku i kukurydzy. 
Zapewniamy kompleksowe i innowacyjne rozwiązania 
oparte na najnowocześniejszej technologii produkcji. 

Zapraszamy na organizowane przez nas imprezy 
polowe oraz do skorzystania z naszej oferty!

Dowiedz się więcej na: www.pioneer.com

SUKCES 
ZGODNIE 
Z PLONEM

Extra potencjał plonowania: 

PX126

Rozwiązanie na chwasty:

PT228CL

Ochrona przed kiłą kapustnych:

PT242

Odmiana polecana na ziarno i kiszonkę:

PR39H32

Odmiany polecane na ziarno:

P8400, P8329

Odmiana polecana na kiszonkę: 

PR39A98

KUKURYDZARZEPAK

Mieszańce standardowe

Korzystaj z niezawodnych rozwiązań:

PT225, PT264, PR46W20, 
PR46W26, PT248

















BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.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.

Fungicyd do ochrony Twoich 
plonów i Twojego portfela! 

 PEWNOŚĆ – wyższe plony i zyski dzięki dwóm 
sprawdzonym substancjom czynnym

 SKUTECZNOŚĆ – zwalcza wszystkie główne choroby 
grzybowe zbóż: septoriozę, rdze, plamistość siatkową

 ELASTYCZNOŚĆ – szybkie pobieranie i unikalna mobilność  
w całej roślinie dzięki doskonałej formulacji



BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.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.

Fungicyd do ochrony Twoich 
plonów i Twojego portfela! 

 PEWNOŚĆ – wyższe plony i zyski dzięki dwóm 
sprawdzonym substancjom czynnym

 SKUTECZNOŚĆ – zwalcza wszystkie główne choroby 
grzybowe zbóż: septoriozę, rdze, plamistość siatkową

 ELASTYCZNOŚĆ – szybkie pobieranie i unikalna mobilność  
w całej roślinie dzięki doskonałej formulacji

Mechanizm sukcesu

   Silny, dobrze rozbudowany system 
korzeniowy

   Efektywne wykorzystanie składników 
mineralnych

  Szybsza regeneracja ozimin wiosną 

Rooter to:

Preparaty objęte promocją 
Kasa Wraca, szczegóły 

sprawdź na 
www.kasa.arysta.pl

Korzeń to serce rośliny

BIOSTYMULATORY

ROOTER

Asahi + Rooter A4 Arysta JW 2017.indd   1 27.11.2017   15:00



Zastosowanie biostymulatora  
w uprawach rolniczych 
dr inż. Andrzej Jarosz

W  dzisiejszych czasach, aby zachować opłacalność produkcji, rolnicy muszą osiągać wysokie 
plony o  bardzo dobrej jakości. Wymagania te dyktuje rynek, na którym od kilku lat utrzymuje 
się nadwyżka podaży płodów rolnych nad popytem. Producenci rolni dokładają ze swojej strony 
wszelkich starań, by wydajność roślin była jak najwyższa, a produkt jak najlepszej jakości. Czę-
sto z agrotechnicznego i biologicznego punktu widzenia nie można zrobić już nic więcej. Reszta 
zależy od przyrody i przebiegu pogody, a ta niestety potrafi płatać nam figle. Niespodziewane 
przymrozki, susze, gradobicia i inne zdarzenia – takie niekorzystne warunki dla wzrostu i rozwoju 
są dla roślin stresem i to właśnie on przyczynia się do ograniczenia biologicznej możliwości pro-
dukcyjnej roślin. Z drugiej strony również sam rolnik dbając o uprawy i nie chcąc dopuścić do ich 
zachwaszczenia stosuje herbicydy, które hamują rośliny we wzroście (tak zwany stres herbicydo-
wy). Warto wiedzieć, że działanie niektórych niesprzyjających czynników można zminimalizować 
stosując nowej generacji środki z grupy biostymulatorów. Stosowane z powodzeniem w ogrod-
nictwie, w ostatnich latach zyskują coraz większe uznanie w niektórych uprawach rolniczych. 

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.

Biostymulatory dostarczają roślinom substancji, które często po-
wstają w wielu skomplikowanych procesach biochemicznych. Stoso-
wanie ich ma za zadanie zaoszczędzenie czasu i energii roślinom oraz 
wykorzystanie tej energii do innych przemian. 

Jednym z  najczęściej stosowanych biostymulatorów w  ostatnich 
latach jest Asahi SL.

Jest to zarejestrowany biostymulator o  mechanizmie działania 
przebadanym już na poziomie genu Zawiera on w  swoim składzie 
związki fenolowe naturalnie występujące w  komórkach roślinnych 
i  uczestniczące w  szeregu procesów biochemicznych i  fizjologicz-
nych roślin. Jego pozytywny wpływ na roślinę polega na wspomaga-
niu roślin w szybkim reagowaniu na czynniki stresowe. Następuje to 
dzięki uwalnianiu większej ilości energii dostępnej roślinie, przyspie-
szeniu przepływu cząsteczek w komórce i między tkankami, wzmoc-
nieniu ścian komórkowych czy poprzez usprawnienie gospodarki 
hormonalnej w roślinie.

Asahi SL jest typowym preparatem stosowanym do poprawy kon-
dycji roślin, a efekty jego działania na rośliny są istotne dla dalszego 
wzrostu i  rozwoju roślin. Rośliny potrafią same przystosować się do 
niekorzystnych warunków, ale dzięki dostarczeniu związków fenolo-
wych w postaci oprysku zachodzi to dużo szybciej.

Asahi SL zarejestrowany jest w Polsce jako środek ochrony roślin 
w uprawach sadowniczych, warzywniczych i rolniczych.

Biostymulatory stosuje się zwykle jako zabieg technologiczny lub 
interwencyjny. Najbardziej efektywny jest zabieg technologiczny – 
preparaty stosuje się w fazie rozwoju roślin najistotniejszej ze względu 
na jakość i wysokość przyszłych plonów. Sposób ten jest polecany do 
najbardziej nowoczesnych technologii produkcji. 

Przez wiele lat prowadzone były badania w całej Polsce z za-
stosowaniem biostymulatora Asahi SL w  uprawie wielu roślin, 
między innymi: rzepaku ozimego, zbóż buraka cukrowego i  ku-
kurydzy. Punktem wyjścia do zaprojektowania doświadczeń było 
znalezienie stałego czynnika powodującego silny stres u  roślin. 
W uprawie rzepaku ozimego czynnikiem takim jest stres zimo-
wy. Rośliny rzepaku ozimego zawsze są, w mniejszym lub więk-
szym stopniu, osłabione po zimie. Warunkiem otrzymania wyso-
kich plonów jest szybki start i efektywna regeneracja osłabienia, 
a niejednokrotnie także uszkodzeń zimowych. Nie zawsze udaje 

się zapewnić taki start roślinom tradycyjnymi metodami agro-
technicznymi.

Już kilka dni po zastosowaniu biostymulatora można dostrzec róż-
nicę w wyglądzie i wigorze roślin w porównaniu z roślinami kontro-
lnymi. Efektywniejsza regeneracja uszkodzeń zimowych i  bujniejszy 
wzrost wiosną prowadzi do uzyskania wyższego o średnio 10% plonu 
w  wyniku stymulacji rozgałęziania, zawiązywania łuszczyn, a  także 
wzrostu masy 1000 nasion. Najlepiej stosować biostymulator po wio-
sennym ruszeniu wegetacji, łącznie z  zabiegiem przeciwko chowa-
czowi, w dawce 0,6 l/ha.

W uprawie buraka cukrowego silnym stresem, oprócz niekorzyst-
nych warunków środowiska jest stres herbicydowy. Herbicydy poma-
gają ograniczyć występowanie chwastów, konkurujących z burakiem 
o wodę, składniki pokarmowe i przestrzeń życiową. Nie pozostają jed-
nak obojętne dla młodych roślin buraka. Po zabiegu herbicydowym 
buraki są początkowo zahamowane we wzroście, co w konsekwencji 
wpływa na zmniejszenie plonu korzeni oraz cukru. Wielu naukowców 
podkreśla, że rośliny buraka są najbardziej narażone na stres herbicy-
dowy podczas ciepłej słonecznej wiosny przy optymalnej wilgotności 
gleby. Rosną wtedy szybko, a ich epiderma pokryta jest tylko cienką 
warstwą ochronną kutyny lub wosku, co ułatwia przenikanie środków 
w głąb tkanek. Również w czasie chłodnej i deszczowej pogody burak 
staje się bardziej wrażliwy na stosowane herbicydy. W celu poprawy 
kondycji buraka należy zastosować  Asahi SL w dawce 0,6l/ha.

W uprawie kukurydzy istotnym dla wzrostu roślin i kształtowania 
przyszłego plonu są pierwsze tygodnie po wschodach. W tym czasie 
występują często niskie temperatury hamujące wzrost roślin. Rów-
nież stosowane w tym okresie herbicydy dodatkowo osłabiają rozwój 
roślin a fitotoksyczne działanie uwidacznia się w postaci żółto- czer-
wonych przebarwień. Zastosowanie Asahi SL w tym okresie pozwala 
łatwiej znieść stres spowodowany chłodem i herbicydami. Zalecane 
są dwa zabiegi: pierwszy w fazie 3-4 liści, drugi w fazie 8-10 liści kuku-
rydzy w dawce 0,6 l/ha.

Po zastosowaniu Asahi SL można było zaobserwować wzrost plo-
nu kukurydzy zarówno wegetatywnego (masy zielonej) oraz gene-
ratywnego (kolb). Wzrost plonu ziarna spowodowany jest wzrostem 
liczby kolb na roślinie, zwiększeniem ilości nasion w kolbie oraz wzro-
stem masy tysiąca nasion. 

Asahi artykul A4 Arysta JW 2017.indd   1 08.12.2017   16:16

Gwarantowana ochrona

   Skuteczność działania niezmienna od lat
   Działanie synergiczne z innymi fungicydami szczególnie systemicznymi z grupy triazoli
   Wyjątkowa odporność na zmywanie przez deszcz
   Zapobiega rozwojowi najgroźniejszych chorób warzyw: 
alternarioza, zaraza, mączniaki i wiele innych

Gwarant to:
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   Kontaktowa i systemiczna ochrona przed chorobami grzybowymi

   Idealne pokrycie nasion i brak pylenia dzięki formulacji mikroemulsji

   Bezpieczne wschody nasion (brak � totoksyczności)
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ULTRASZYBKIE 
I KOMPLETNE 
ZWALCZANIE 
CHWASTÓW!
 Zestaw handlowy do 
powschodowego zwalczania 
pełnego spektrum chwastów 
jednoliściennych i dwuliściennych w 
kukurydzy.

 Prawdopodobnie najszybsze 
zwalczanie chwastów 
w porównaniu do dostępnych na 
rynku herbicydów.

 Trzy substancje czynne 
o udowodnionej skuteczności 
działania.

 Nie zwalczaj chwastów w ciemno – 
tylko te, które już powschodziły 
i widzisz na polu.

 Stosuj elastycznie powschodowo 
i bądź niezależny od warunków
pogodowych, np. słaba skuteczność 
preparatów doglebowych przy 
wiosennych suszach.h.

PODWÓJNY ATAK 
NA CHWASTY!

Bardzo szerokie spektrum zwalczania 
chwastów dwuliściennych, w tym pewne 
działanie na uciążliwe chwasty, takie jak 
przytulia, chaber czy komosa. 

Bardzo długi możliwy okres stosowania 
w zabiegach wiosennych – od fazy 2. 
liścia aż do fazy liścia fl agowego.

Pewność działania bez względu na 
ochłodzenia czy krótkie przymrozki po 
zabiegu!

Dobra mieszalność z herbicydami 
na miotłę, fungicydami, większością 
nawozów dolistnych oraz mocznikiem.

Nagano Active Combo + Saracen Max A4 Nufarm JW 2018.indd   1 27.03.2018   15:19



PIORUNUJĄCO 
INNY NIŻ 
WSZYSTKIEWSZYSTKIE
Środek grzybobójczy do 
skutecznego zwalczania 
zarazy ziemniaka.

Zawiera AMISULBROM 
– nową substancję czynną 
o innowacyjnym mechanizmie 
działania, doskonale 
pasującą do strategii 
antyodpornościowej.

Substancja aktywna znakomicie 
miesza się z większością 
fungicydów stosowanych 
w uprawie ziemniaka 
tworząc synergizm 
działania. Zalecana 
do stosowania w całym 
okresie wegetacyjnym.

PIORUNUJĄCO 
INNY NIŻ 

MOC ZIELONYCH LIŚCI 
I ZŁOCISTYCH KŁOSÓW

Tazer 250 SC to preparat grzybobójczy 
o pełnym działaniu systemicznym
i wgłębnym do zapobiegawczego 
zwalczania chorób grzybowych 
w zbożach, rzepaku, ziemniakach, 
warzywach i KUKURYDZY.

Zapewnia długotrwały efekt „zielonych 
liści” poprzez wpływ na procesy 
fi zjologiczne:
–  wzrost intensywności fotosyntezy 

w roślinach,
–  lepsze wykorzystanie azotu 

mineralnego,
–  opóźnianie procesu starzenia się 

rośliny.
Posiada najszersze spektrum 
zwalczanych patogenów wśród 
fungicydów strobilurynowych oraz 
bardzo długi okres działania
grzybobójczego (aż do 8 tygodni).

Tazer + Leimay A4 Nufarm JW 2018.indd   1 27.03.2018   15:28























PALI
WA
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 bezpieczeństwa 
dystrybucji paliw oraz przepisy ADR. Wszystkie nasze 
pojazdy posiadają zalegalizowane układy wydawcze paliw  
w temperaturze referencyjnej 15°C.



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.

Działalność prowadzimy na podstawie koncesji nr OPC/15316/W/OGD/2011/DJ na obrót paliwami ciekłymi 

wydanej dnia 11 kwietnia 2011 r.

Przedmiot działalności ww. koncesji stanowi działalność gospodarcza w zakresie obrotu paliwami ciekłymi 

oznaczonymi następującymi kodami CN:

przy wykorzystaniu środków transportu paliw ciekłych – cystern drogowych:

- 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 15, 2710 20 17, 2710 20 19,

bez wykorzystania infrastruktury paliw ciekłych: 
         - oleje napędowe: 2710 19 43, 2710 20 11. 

KONTAKT:

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

Działalność Działu Paliw realizujemy poprzez:

- hurtową sprzedaż paliw płynnych,

- transport usługowy paliw płynnych,

- sprzedaż i wynajem zbiorników naziemnych do przechowywania paliw.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Tel./fax: 55 261 00 07, 55 279 09 02
tel. kom. 695 815 100
e-mail: paliwa@ziarnpol.pl







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 monitoringiem 

zewnętrznym obiektów i wewnętrznym hal. Bardzo dogodna lokalizacja 

i dobry dojazd. Strategiczne położenie stwarza doskonałe warunki  

do dystrybucji towarów we wszystkich kierunkach w kraju.

Konstrukcja magazynów pozwala zastosować różne systemy składowania 

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 profesjonalną obsługę w zakresie:

- rozładunku,

- załadunku,

- przechowywania,

- nadzoru,

- prowadzenia dokumentacji,

- ważenia towaru,

- transportu samochodowego.

Zapewniamy dogodne warunki bezpiecznego składowania towaru!

MAGA
ZYNY



Dysponujemy przeszkoloną kadrą i sprzętem (wózki widłowe, ładowarki czołowe oraz samochody ciężarowe).

ZIARN-POL to również doskonałe miejsce składowania zbóż/rzepaku 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, 
   i przygotowania do składowania,

- przechowywania – konserwacji i właściwego utrzymania towaru,

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

- suszenia,

- czyszczenia,

- transportu,

Oferujemy  możliwość wynajęcia magazynów:

- bez obsługi – zapewniamy monitoring,

- z pełną obsługą magazynową,

- z pełną obsługą magazynową i transportem.

zbóż konsumpcyjnych, paszowych, rzepaku i roślin strączkowych.

KONTAKT:
DZIAŁ LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA

Joanna Bródka
tel. 55-261-28-55
tel. kom. 695-545-600
e-mail: joanna.brodka@ziarnpol.pl



Firma MEGATRANS od 15 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, jak i prosto z pola w możliwie krótkim i dogodnym 
czasie.

M ożliwość 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 ładunków 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 zróżnicowanej 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 5 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: biuro@megatrans24.pl

www.megatrans24.pl







ZIARN-POL Sp. z o.o.

NIP: 744-15-06-749
REGON: 170766434

Kapitał zakładowy: 1.110.000,00 PLN
KRS: 0000092985

Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Sekretariat

Tel./fax: 55 261 28 55
sekretariat@ziarnpol.pl



ELEWATOR GÓRKI K. KWIDZYNA
Górki 22B, 82-500 Kwidzyn
woj. pomorskie, powiat Kwidzyn
Pojemność elewatora 50 000 ton
4 komory: 3750 ton każda
2 komory: 1750 ton każda
12 komór: 750 ton każda
14 komór: 150 ton każda
magazyny płaskie 20 400 ton (7000 m2)
tel./fax 55 261 00 06
e-mail: bokagro@ziarnpol.pl

ELEWATOR DĄBRÓWKA K. SUSZA 
Dąbrówka 18, 14-240 Susz
woj. warmińsko - mazurskie, powiat Iława 
Pojemność elewatora 25 000 ton
5 komór: 2500 ton każda
36 komór: 150 ton każda
magazyny płaskie 7 100 ton (4000 m2)
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

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

Krzysztof Smoliński
Środki ochrony roślin, materiał siewny,  
nawozy dolistne oraz odżywki roślinne:
Tel. 726 450 050
Tel./ fax 55 261 00 06
e-mail: krzysztof.smolinski@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


