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KUKURYDZA
I ZBOŻA JARE

Szanowni Klienci,
Z przyjemnością prezentujemy nowy katalog kukurydzy i zbóż jarych, które będziemy oferować
w sezonie 2022/2023. Oprócz znanych i sprawdzonych odmian kukurydzy CHIANTI, LUXURI,
MAS 26.B, MAS 11.K, RGT ALYXX, DKC 3400, SM VARSOVIA oraz pszenicy SU AHAB
i jęczmienia SCHIWAGO, proponujemy Państwu również nowości takie jak: kukurydza
BROADWAY i CHARLOTTA oraz jęczmień jary LASER. Kwalifikowany materiał siewny
został specjalnie wyselekcjonowany z myślą o Państwa potrzebach. Mamy nadzieję, że nasze
odmiany pozwolą Państwu dokonać optymalnego wyboru, co przełoży się na wysokie plony.
Współpracując z nami, mogą być Państwo pewni, iż otrzymacie najwyższej jakości materiał
siewny (oryginalny i o sprawdzonej genetyce) oraz wsparcie naszych doradców. Zapraszamy
do lektury.

Polecam!
Agro Dok
to

r

Hubert Jasiński
Dyrektor Działu Nasion

Subskrybuj nasz kanał na YouTube
,,Agrochest – inwestuj w dobry plon”

SPIS TREŚCI
ODMIANY KUKURYDZY
ODMIANA

HODOWCA

FAO

STANOWISKO KISZONKA BIOGAZ

ZIARNO GRYS STRONA

CHIANTI CS

240

słabe – dobre

4

LUXURI CS

230

średnie – dobre

5

MAS 11.K

220

słabe – dobre

6

RGT ALYXX

230

słabe – dobre

7

240 – 250

słabe – dobre

8

BROADWAY NOWOŚĆ

270

średnie – dobre

9

LG 31.205

240

słabe – dobre

10

MAS 26.B

240 – 250

słabe – dobre

11

CHARLOTTA NOWOŚĆ

250

średnie – dobre

12

SM VARSOVIA

250

słabe – dobre
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DKC 3400

ODMIANY ZBÓŻ JARYCH
PSZENICA ZWYCZAJNA JARA SU AHAB
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JĘCZMIEŃ JARY SCHIWAGO
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JĘCZMIEŃ JARY LASER NOWOŚĆ
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AGROCHEST APP / PLUSY Z AGROCHESTEM
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LINIA NAWOZÓW PLUS
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Odpowiedni dobór odmiany kukurydzy to
jeden z tych czynników, który ma wpływ na
SUKCES powstania dobrej kiszonki!
O opłacalności hodowli bydła w naszym kraju można mówić wiele, jednakże
przede wszystkim należy skupić się na odpowiednim żywieniu zwierząt, co bezpośrednio przełoży się na sukces i zysk producenta. Ze względu na położenie
i klimat Polski do skarmiania stosuje się głównie trawę, lucernę oraz kukurydzę,
która z roku na rok zwiększa swój areał uprawy. Czy to na ziarno czy na kiszonkę niezależnie od formy jej skarmiania stanowi dla zwierząt źródło energii.
... więc czy dobór odmiany ma wpływ na jakość kiszonki?
Hodowcy nasion nieustannie pracują nad nowymi odmianami, by sprostać
oczekiwaniom producentów rolnych, hodowców zwierząt, ich praca przekłada
się na pojawienie rokrocznie nowości w sektorze nasiennym. Wciąż rozszerzająca się gama odmian powoduje, że hodowcy bydła mają możliwość wyboru
odmiany, która doskonale dopasuje się do ich gospodarstwa. Cechami, na które
powinni zwrócić szczególną uwagę, są WARTOŚĆ ENERGETYCZNA I STRAWNOŚĆ, przy czym na strawność masy organicznej wpływa strawność skrobi, cukrów, białka oraz włókna. W postępie hodowlanym skupiono się dość mocno na jakości i ilości skrobi, która dostarcza około połowy energii, jaka
znajduje się w kiszonce z kukurydzy. Jej ilość jak i zawartość białka jest zmienna, zależy od odmiany a dodatkowy
wpływ mają również warunki glebowe, ilość opadów i zabiegi agrotechniczne. W warunkach stresu, jakim może być
susza dla rośliny, zmniejsza się zdolność magazynowania substancji zapasowych, tj. skrobi i widoczny jest spadek jej
udziału w suchej masie. Dlatego ta sama odmiana w różnych latach może wykazywać różną jej zawartość. Prace nad
nowymi odmianami prowadzą do poprawienia odporności rośliny na warunki stresowe.
Oprócz bomby energetycznej jaką jest skrobia, włókno również może stanowić dodatkową dużą porcję energii,
ale tu też liczy się jego STRAWNOŚĆ!, a tą wartość określa parametr, który można spotkać jako wskaźnik DINAG.
Wartość tego parametru poniżej 48 jednostek określa niską strawność włókna oraz informuje, że głównym źródłem
energii jest skrobia, wartości parametru DINAG powyżej 52 jednostek informują o wysokiej strawności, a źródłem
energii oprócz skrobi jest także włókno.
... a co to jest „efekt stay green”???
Jest to cecha utrzymująca zieloność liści i łodyg w okresie dojrzewania, co umożliwia dłuższą akumulację składników pokarmowych i większą koncentrację suchej masy w kolbach. Dzięki temu okres zbioru jest wydłużony, a produkt, jaki jest zebrany z pola, łatwiej się zakisza. Kiszonka uzyskana z odmian charakteryzujących się tym efektem
ma lepszą wartość pokarmową.
... czy głownia guzowata bierze się z nasion i czy jest szkodliwa dla zwierząt?
To bardzo częste pytanie, które słyszymy od producentów kukurydzy. Głownia guzowata kukurydzy Ustilago maydis
bezpośrednio nie zagraża zdrowiu zwierząt, gdyż nie wytwarza toksyn. Ma niestety wpływ na pogorszenie walorów
smakowych paszy oraz na obniżenie jej wartości pokarmowej. Powierzchnia charakterystycznych narośli jest jednak
doskonałym miejscem rozwoju grzybów rodzaju Fusarium. Taka infekcja jest poważniejszym zagrożeniem ze względu na ryzyko spożycia mykotoksyn przez zwierzęta karmione kiszonką z kukurydzy.
Głownia guzowata kukurydzy występuje na terenie całego kraju. Jej częstotliwość występowania w poszczególnych
latach jest bardzo zróżnicowana, nie jest powiązana z odpornościami odmian jak i samymi nasionami. W niektórych
przypadkach zaprawy fungicydowe mogą nieco ograniczyć chorobę i to na krótki czas. Nasileniu występowania
sprzyja ciepła i deszczowa pogoda. Najkorzystniejszymi dla rozwoju choroby są wysokie temperatury wynoszące
26–34°C, susza poprzedzająca opady w okresie intensywnego wzrostu, uszkodzenia spowodowane szkodnikami
(larwy ploniarki zbożówki, mszyce) oraz gradem, które stanowią furtkę dla patogenu. Zarodniki grzyba roznoszone
są przez wiatr, jak również pozostają w glebie wraz z resztkami pożniwnymi (nawet 3 lata), trafiają na młode rośliny,
przerastając ich organy. Grzyb opanowuje kolbę, roślina nie wytwarza ziarna, wówczas następuje obniżenie plonu
oraz zmiana w zawartości składników pokarmowych.
Emilia Kurant-Andrzejczak
Dział Nasion

KUKURYDZA

CHIANTI CS
ROZPIESZCZA TWOJE POLE
WYJĄTKOWE CECHY ODMIANY:
nowa odmiana z grupy
średnio-wczesnej szybko oddająca
wodę

polecana do uprawy na wszystkich
klasach gleb, także słabych
mozaikowych

wysokoproduktywna odmiana
ziarnowa w nowej linii genetycznej,
polecana szczególnie do
gospodarstw prowadzących
intensywną technologię produkcji

typ: mieszaniec pojedynczy

FAO: 240

KIERUNEK UŻYTKOWANIA: ZIARNO/GRYS
Profil agronomiczny

wolny/słaby

dobry

bardzo dobry

Wzrost początkowy
Oddawanie wody/dry-down
Tolerancja na warunki stresowe
Odporność na wyleganie
Plonowanie

Charakterystyka kolby

29 ziaren w rzędzie

14 rzędów, typ kolby: flex

typ ziarna: flint

Polecane stanowiska glebowe
mocne, zimne, wilgotne
85 000
4

średnie

słabe, piaszczyste, suche
75 000 – 80 000

KUKURYDZA

LUXURI CS
LUKSUSOWE PLONOWANIE
WYJĄTKOWE CECHY ODMIANY:
kompaktowy pokrój, z nisko
zawieszonymi kolbami

nowa, szybko dojrzewająca
odmiana, nadająca się do uprawy
w całej Polsce

odmiana polecana do uprawy na
glebach utrzymanych w średniej
i dobrej kulturze rolnej, do klasy IVa

odmiana stabilnie i regularnie
plonująca

typ: mieszaniec pojedynczy

wysoka gęstość i duża masa
tysiąca nasion (MTN 300 g) gwarantuje
uzyskanie satysfakcjonującego plonu
nawet w przypadku zmniejszonej
obsady roślin

FAO: 230

KIERUNEK UŻYTKOWANIA: ZIARNO/GRYS
Profil agronomiczny

wolny/słaby

dobry

bardzo dobry

Wzrost początkowy
Oddawanie wody/dry-down
Tolerancja na warunki stresowe
Odporność na wyleganie
Plonowanie

Charakterystyka kolby

29 ziaren w rzędzie

14 rzędów, typ kolby: flex

typ ziarna: flint

Polecane stanowiska glebowe
mocne, zimne, wilgotne
80 000 – 85 000

średnie

słabe, piaszczyste, suche
75 000
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KUKURYDZA

MAS 11.K
TRZYMA WODĘ NA TRUDNE CZASY

WATER
LOCK

WYJĄTKOWE CECHY ODMIANY:
odmiana „WATERLOCK” –
znosząca okresowe braki wody

gwarancja niskiej wilgotności zbioru
dzięki dobremu oddawaniu wody

zdrowa aż do zbioru sztywna
łodyga i zdrowe ziarna

typ: mieszaniec pojedynczy

przydatna na cele młynarskie

FAO: 220

KIERUNEK UŻYTKOWANIA: ZIARNO/GRYS
Profil agronomiczny

wolny/słaby

dobry

bardzo dobry

Wzrost początkowy
Oddawanie wody/dry-down
Tolerancja na warunki stresowe
Odporność na wyleganie
Plonowanie

Charakterystyka kolby

28 – 32 ziaren w rzędzie

14 – 16 rzędów, typ kolby: pośredni

typ ziarna: flint-dent

Polecane stanowiska glebowe
mocne, zimne, wilgotne
85 000 – 90 000
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średnie

słabe, piaszczyste, suche
80 000

KUKURYDZA

RGT ALYXX
DENT JAK KOŃ

WATER
LOCK

WYJĄTKOWE CECHY ODMIANY:
regularne kolby, osadzone na
średniej wysokości, które mają
luźno ułożone liście okrywowe
dzięki czemu ziarno łatwo oddaje
wodę

dobre zapylenie pozwalające
na wykształcenie w pełni
zaziarnionych kolb nawet
w warunkach stresowych
sztywna i zdrowa łodyga

typ: mieszaniec pojedynczy

FAO: 230

KIERUNEK UŻYTKOWANIA: ZIARNO
Profil agronomiczny
Wzrost początkowy

wolny/słaby

dobry

bardzo dobry

Cecha stay green
Oddawanie wody/dry-down
Tolerancja na warunki stresowe
Odporność na wyleganie
Plonowanie

Charakterystyka kolby

24 – 26 ziaren w rzędzie

16 rzędów, typ kolby: flex

typ ziarna: flint-dent/dent

Polecane stanowiska glebowe
mocne, zimne, wilgotne
80 000 – 85 000

średnie

słabe, piaszczyste, suche
75 000 – 80 000
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KUKURYDZA

DKC 3400
DENT WYJĄTKOWY, STABILNY,
SUCHY I ZDROWY
WYJĄTKOWE CECHY ODMIANY:
średniowysokie rośliny z nisko
zawieszonymi kolbami o wysokiej
tolerancji na wyleganie łodygowe
i korzeniowe również w przypadku
opóźnionego terminu zbioru

wysoka zdrowotność roślin
(zawiera gen HT1, który zapewnia
tolerancję na określone rasy
patogenu wywołującego żółtą
plamistość liści kukurydzy)

FAO: 240 – 250

KIERUNEK UŻYTKOWANIA: ZIARNO
Profil agronomiczny

wolny/słaby

dobry

bardzo dobry

Wzrost początkowy
Cecha stay green
Oddawanie wody/dry-down
Tolerancja na warunki stresowe
Odporność na wyleganie
Plonowanie

Charakterystyka kolby

32 – 36 ziaren w rzędzie

mocne, zimne, wilgotne
80 000 – 85 000
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16 – 18 rzędów, typ kolby: fix/flex

Polecane stanowiska glebowe
średnie

typ ziarna: dent

słabe, piaszczyste, suche
75 000

NOWOŚĆ!

KUKURYDZA

BROADWAY
GWIAZDA PLONU
WYJĄTKOWE CECHY ODMIANY:
bardzo dobra zdrowotność roślin,
szczególnie odporna na Fusarium
graminearum i głownię kukurydzy

średnio-późna odmiana kukurydzy
ziarnowej, która idealnie sprawdza
się do produkcji bioetanolu

odporność na łamliwość
i wyleganie

najwyższy poziom plonowania

FAO: 270

KIERUNEK UŻYTKOWANIA: ZIARNO
Profil agronomiczny

wolny/słaby

dobry

bardzo dobry

Wzrost początkowy
Cecha stay green
Oddawanie wody/dry-down
Tolerancja na warunki stresowe
Odporność na wyleganie
Plonowanie

Charakterystyka kolby

24 – 25 ziaren w rzędzie

15 rzędów, typ kolby: flex

typ ziarna: dent

Polecane stanowiska glebowe
mocne, zimne, wilgotne
75 000

średnie

słabe, piaszczyste, suche
70 000
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KUKURYDZA

LG 31.205
DWA OBLICZA, JEDNA ODMIANA
WYJĄTKOWE CECHY ODMIANY:
rekomendowana jest do uprawy na
terenie całej Polski

charakteryzuje się wysoką
zdrowotnością roślin
w szczególności dobrą odpornością
na fuzariozę kolb i łodyg

typ: mieszaniec pojedynczy

bardzo dobra wymłacalność ziarna
odmiana wczesna/średnio wczesna

FAO: 240

KIERUNEK UŻYTKOWANIA: ZIARNO
Profil agronomiczny

wolny/słaby

dobry

bardzo dobry

Wzrost początkowy
Cecha stay green
Oddawanie wody/dry-down
Tolerancja na warunki stresowe
Odporność na wyleganie
Plonowanie

Charakterystyka kolby

14 – 16 rzędów

typ kolby: flex

typ ziarna: flint-dent

Polecane stanowiska glebowe
mocne, zimne, wilgotne
85 000
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średnie

słabe, piaszczyste, suche
75 000 – 80 000

KUKURYDZA

MAS 26.B
B JAK BUJNY
WYJĄTKOWE CECHY ODMIANY:
roślina bardzo długo zielona,
elastyczny termin zbioru na
kiszonkę

odmiana o wysokim plonie zielonej
masy
energetyczna kiszonka z uwagi na
grube ziarno

typ: mieszaniec pojedynczy

wysoka koncentracja skrobi
w kiszonce

FAO: 240 – 250

KIERUNEK UŻYTKOWANIA: KISZONKA/BIOGAZ
Profil agronomiczny

wolny/słaby

dobry

bardzo dobry

Wzrost początkowy
Cecha stay green
Oddawanie wody/dry-down
Tolerancja na warunki stresowe
Odporność na wyleganie
Plonowanie

Charakterystyka kolby

32 – 36 ziaren w rzędzie

14 – 16 rzędów, typ kolby: flex

typ ziarna: flint-dent

Polecane stanowiska glebowe
mocne, zimne, wilgotne
85 000 – 90 000

średnie

słabe, piaszczyste, suche
75 000 – 80 000
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NOWOŚĆ!

KUKURYDZA

CHARLOTTA
CHARLOTTKA WŚRÓD KISZONEK
WYJĄTKOWE CECHY ODMIANY:
bardzo mocna cecha stay green,
dzięki której możemy wydłużyć okres
zbioru

dobra adaptacja do sytuacji, gdy plon
jest ograniczony przez suszę
wysokie rośliny, zapewniające wysoki
plon

duży udział ziarna w kiszonce, wysoki
poziom skrobi

FAO: 250

KIERUNEK UŻYTKOWANIA: KISZONKA/BIOGAZ
Profil agronomiczny
Wzrost początkowy

wolny/słaby

dobry

bardzo dobry

Cecha stay green
Oddawanie wody/dry-down
Tolerancja na warunki stresowe
Odporność na wyleganie
Plonowanie

Charakterystyka kolby

30-32 ziaren w rzędzie

16 rzędów, typ kolby: flex

typ ziarna: flint-dent

Polecane stanowiska glebowe
mocne, zimne, wilgotne
85 000 – 90 000
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średnie

słabe, piaszczyste, suche
80 000

KUKURYDZA

SM VARSOVIA
NOWA, GODNA, STABILNA

WATER
LOCK

WYJĄTKOWE CECHY ODMIANY:
bardzo dobra tolerancja na okresowe
niedobory wody

bardzo wysoki plon
w doświadczeniach porejestrowych
COBORU w 2021 r. w grupie średnio
wczesnej: świeża masa 108% wzorca
(716,9 dt z ha), sucha masa 106%
wzorca (226,9 dt z ha)

wysokie bogato ulistnione rośliny,
o bardzo dobrej strawności
typ: mieszaniec trójliniowy

FAO: 250

KIERUNEK UŻYTKOWANIA: KISZONKA
Profil agronomiczny
Wzrost początkowy

wolny/słaby

dobry

bardzo dobry

Cecha stay green
Oddawanie wody/dry-down
Tolerancja na warunki stresowe
Odporność na wyleganie
Plonowanie

Charakterystyka kolby

16 rzędów

32 – 36 ziaren w rzędzie,
typ kolby: fix

typ ziarna: flint-dent

Polecane stanowiska glebowe
mocne, zimne, wilgotne
85 000 – 90 000

średnie

słabe, piaszczyste, suche
80 000
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Zwiększa koncentrację

Wspomaga aktywność
metaboliczną rośliny
Umożliwia obniżenie
nawożenia azotowego

DAWKA: 0,5 l/ha
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PSZENICA ZWYCZAJNA JARA

SU AHAB
WYSOKA MIĘDZYNARODOWA JAKOŚĆ
WYJĄTKOWE CECHY ODMIANY:
klasa jakości: A, rejestracja 2018 DE,
2020 PL, 2021 LT

ponadprzeciętna odporność na
porastanie

wysoki plon (104% wzorca)
w połączeniu z bardzo wysoką
jakością

nadaje się na stanowiska
z okresowymi niedoborami wody
posiada gen odporności
na pryszczarka pszenicznego
(Sitodiplosis mosellana Géhin)

bardzo duże ziarno

wartość cechy

niska

wartość cechy

średnia

wartość cechy

wysoka

STRUKTURA
PLONU

Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Gęstość łanu
Ilość ziaren w kłosie
MTZ

ODPORNOŚĆ NA
CHOROBY

Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Wysokość roślin
Odporność na wyleganie

Mączniak
DTR
Rdza brunatna
Septorioza liści
Fuzarioza kłosów
Rdza żółta

CHARAKTERYSTYKA
JAKOŚCIOWA

ROZWÓJ

Profil agronomiczny

Zawartość białka
Wskaźnik sedymentacyjny
Liczba opadania
Wydajność mąki T550
Objętość chleba ze 100 g mąki
Wodochłonność

Gęstość wysiewu
wczesny siew

optymalny siew

późny siew

290 – 310 ziaren/m²

310 – 350 ziaren/m²

350 – 390 ziaren/m²
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JĘCZMIEŃ JARY

SCHIWAGO
MISTRZOWSKI PLON!
WYJĄTKOWE CECHY ODMIANY:
jedna z najwcześniejszych odmian
w COBORU

stabilnie ponadprzeciętny plon A2
2019 – 2020: 104% wzorca A1 2019
– 2020: 107% wzorca

jeden z najwyższych MTZ w Polskim
Katalogu, powyżej 50 g!!!

doskonale sprawdza się na słabych
stanowiskach

odmiana o średnio niskiej wysokości

rejestracja luty 2021

CHARAKTERYSTYKA
JAKOŚCIOWA

ODPORNOŚĆ NA
CHOROBY

STRUKTURA
PLONU

ROZWÓJ

Profil agronomiczny

wartość cechy

niska

wartość cechy

średnia

wartość cechy

wysoka

Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Wysokość roślin
Odporność na wyleganie
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Gęstość łanu
Ilość ziaren w kłosie
MTZ
Mączniak
Rynchosporioza
Rdza jęczmienia
Plamistość siatkowa
Czarna plamistość
Zawartość białka /
wyrównanie ziarna (>2,2 mm)
Gęstość ziarna w stanie
zasypnym

Gęstość wysiewu

16

wczesny siew

optymalny siew

późny siew

240 – 260 ziaren/m²

260 – 310 ziaren/m²

310 – 330 ziaren/m²

NOWOŚĆ!

JĘCZMIEŃ JARY

LASER
WYCINA KONKURENCJĘ
WYJĄTKOWE CECHY ODMIANY:
wysoko i stabilnie plonująca
paszowa odmiana jęczmienia jarego

charakteryzuje się bardzo dobrą
zdolnością krzewienia

posiada doskonałe zdolności
adaptacyjne do różnych warunków
klimatycznych i glebowych

posiada bardzo dobry profil
zdrowotnościowy

dobrze sobie radzi w latach
suchych

STRUKTURA
PLONU

Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Gęstość łanu
Ilość ziaren w kłosie
MTZ
Mączniak
Rynchosporioza
Rdza jęczmienia
Plamistość siatkowa
Czarna plamistość

CHARAKTERYSTYKA
JAKOŚCIOWA

wartość cechy

niska

wartość cechy

średnia

wartość cechy

wysoka

Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Wysokość roślin
Odporność na wyleganie

ODPORNOŚĆ NA
CHOROBY

ROZWÓJ

Profil agronomiczny

Zawartość białka /
wyrównanie ziarna (>2,2 mm)
Gęstość ziarna w stanie
zasypnym

Gęstość wysiewu
wczesny siew

optymalny siew

późny siew

200 – 240 ziaren/m²

240 – 260 ziaren/m²

260 – 310 ziaren/m²
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Darmowa Aplikacja dla Rolników
Agrochest APP

INNOW
AC
PRO YJNY
ROLNICDUKT
ZY

2021

Dołącz do nowej generacji
i sprawdź korzyści, jakie daje
AgrochestApp!

NAGRODA ZA
INNOWACYJNY PRODUKT ROLNICZY 2021

Gromadź dane o swoich uprawach w jednym miejscu.
Zarządzaj swoim gospodarstwem w aplikacji do pobrania
w Google Play i na AppStore:
• Mapuj swoje pola
• Przechowuj informacje dotyczące gleby, jej klasy, zasobności oraz odczynu
• Prowadź mobilną dokumentację zabiegów agrotechnicznych
• Śledź prognozę pogody oraz okno pogodowe dla oprysków
• Kontroluj zagrożenia ze strony agrofagów
• Bądź na bieżąco z informacjami z branży
• Obliczaj ilość produktów potrzebnych do wykonania zadania
• Przeprowadzaj analizy struktury zasiewów w czasie rzeczywistym

Plusy

z Agrochestem
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Ruszyła kolejna edycja programu partnerskiego Plusy z Agrochestem.
Zapraszamy do rejestracji w darmowej aplikacji.

Co zyskasz rejestrując się w nowym miejscu?

JEDEN LOGIN I HASŁO DO ZARZĄDZANIA
GOSPODARSTWEM I PUNKTAMI
W PROGRAMIE PLUSY Z AGROCHEST

MOŻLIWY WYBÓR SPOSOBU DOSTAWY
POMIĘDZY ODBIOREM OSOBISTYM
W ODDZIAŁACH AGROCHEST, PRZESYŁKĄ
KURIERSKĄ A PACZKOMATAMI INPOST

CAŁKIEM NOWE ATRAKCYJNE NAGRODY

POWIADOMIENIA SMS O PRZYGOTOWANIU
NAGRODY DO ODBIORU W ODDZIALE
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DOŁĄCZ DO NOWEJ
GENERACJI
I SPRAWDŹ KORZYŚCI,
JAKIE DAJE
AGROCHESTAPP!

Kompletna Linia

Nawozów Plus
!
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Inwest
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Inwestuj w dobry
plon !

ODDZIAŁ KRZEMIENIEWO
ul. Dworcowa 165
64-120 Krzemieniewo
tel. 65 536 00 14
tel. 660 444 731
krzemieniewo@agrochest.pl

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ
ul. Fordońska 246
85-766 Bydgoszcz
tel. 52 344 03 94
tel. 603 052 157
bydgoszcz@agrochest.pl

PUNKT COTOŃ
ul. Cotoń 19
88-420 Rogowo
tel. 609 583 246
coton@agrochest.pl

PUNKT PYZDRY
ul. Wrzesińska 10
62-310 Pyzdry
tel. 660 444 733
pyzdry@agrochest.pl

PUNKT GNIEWKOWO
ul. Piasta 7
88-140 Gniewkowo
tel. 609 832 629
gniewkowo@agrochest.pl

PUNKT ZŁOTNIKI KUJAWSKIE
ul. Dworcowa 31
88-180 Złotniki Kujawskie
tel. 660 444 756
zlotniki@agrochest.pl

PUNKT GRABIANOWO
PRODUKCJA NASION I KONFEKCJA NAWOZÓW
Grabianowo 1
63-112 Brodnica
tel. 660 444 754
grabianowo@agrochest.pl

www.agrochest.pl

/agrochest

QR CODE

Edycja październik 2022

AGROCHEST Sp. z o.o.
CENTRALA
ul. Cmentarna 13
62-025 Kostrzyn
tel. 61 818 88 88
tel. 61 818 86 66
biuro@agrochest.pl
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