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Wpływ boru na wielkość i jakość plonu:

zapewnia prawidłowy wzrost i rozwój najmłodszych części roślin: stożków 
wzrostu, korzeni (zwłaszcza włośnikowych - lepsze pobieranie wody i 
składników pokarmowych), a także pędów, pąków, owoców 

stymuluje wzrost łagiewek pyłkowych oraz kiełkowanie pyłku, przez co 
korzystnie wpływa na proces zapłodnienia kwiatów, a tym samym 
zawiązywanie owoców, nasion lub ziaren

działając synergistycznie z wapniem w tworzeniu ścian komórek zapewnia 
wysoką elastyczność tkanek, co wpływa na np. lepszą jędrność owoców, 
zdolność do zatrzymywania wody w roślinach

intensyfikuje przyrost biomasy oraz poprawia parametry jakościowe plonu (np. 
zawartość cukru w plonie, np. buraki, owoce, warzywa)

wpływa na zwiększenie intensywności fotosyntezy, odporności roślin na 
warunki stresowe w okresie uprawy

zwiększa efektywność pobierania składników pokarmowych, zwłaszcza azotu, 
potasu, fosforu, magnezu i wapnia oraz odporność roślin na okresowe 
niedobory wody.



Nowa wersja znanego preparatu

Przyspieszone wchłaniane i transport boru w 
roślinach dzięki mechanizmowi zaadoptowanemu 
wprost z natury

• W preparacie BORMAX TURBO zastosowano nowoczesną 
technologię INT, która zwiększa szybkość i efektywność pobierania, 
przemieszczania oraz przyswajania składników pokarmowych. 



• Objawy niedoboru boru na uprawach rolniczych



• Objawy niedoboru boru na uprawach sadowniczych



• Objawy niedoboru boru na uprawach warzywnych



BORMAX TURBO

Płynny nawóz zawierający 150 g boru (B) w 1 
litrze w formie boroetanoloaminy. 
Przeznaczony jest do nawożenia 
pozakorzeniowego. 

Bor (B) dostarczany w nawozie BORMAX 
TURBO jest szybciej pobierany, 
przemieszczany i przyswajany przez rośliny niż 
bor dostarczany roślinom w innych formach.

Składniki g/l % (m/m)
Azot (N) całkowity 50 3,7
Azot (N) amidowy (NH2) 50 3,7
Bor (B) 150 11,0



Dlaczego nowy BORMAX?

Wydajniejsze pobieranie boru przez roślinę

• Mniejsze straty boru w trakcie oprysku.

• Wyższa odporność na zmywanie.

• Efektywne zaopatrzenie w bor zwłaszcza rzepaku i warzyw 
kapustnych.

Usprawnienie przemieszczania boru wewnątrz 
rośliny 

• Zapewnienie przemieszczania pierwiastka nawet w niekorzystnych 
warunkach pogodowych.

• Lepsze wykorzystanie boru przez rośliny.



• Metodyka

Dwa doświadczenia zostały wykonane na rzepaku

Październik 2016 Winna Gora. Stacja Doświadczalna IOR 
Poznań.
• Stadium rozwojowe: 6–8 liści (BBCH 16–18).
• Temperatura 8 ̊ C.

Maj 2017  Wegrzce. Stacja Doświadczalna Oceny Odmian.
• Stadium rozwojowe: początek kwitnienia (BBCH 61–62).
• Temperatura 25 ̊ C

Jednakowe ilości pierwiastka były użyte w każdym 
doświadczeniu. 



• Metodyka

Kombinacje

• Boroetanoloamina (B)

• Górne liście opryskiwane

• Dolne liście opryskiwane

• BORMAX TURBO

• Górne liście opryskiwane

• Dolne liście opryskiwane

• Kontrola

• Całe rośliny opryskiwane wodą



• Metodyka

Rośliny zbierane po 24 godzinach od oprysku.

Liście przemywane dużą ilości wody w celu zmycia 
niewchłoniętego preparatu.

Analizy wykonane na ICP–OES.



Procentowy wzrost przyswajalności boru z BORMAX TURBO w 
porównaniu do produktu referencyjnego w młodych liściach 

rzepaku ozimego.

Opryskiwano 4 górne liście (najmłodsze). Analiza wykonana po 24 godzinach od zabiegu. 
IOR Poznań, Zakład Doświadczalny w Winnej Górze. Październik 2016.
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Procentowy wzrost przyswajalności boru z BORMAX TURBO w 
porównaniu do produktu referencyjnego w najstarszych 

liściach rzepaku ozimego.

Opryskiwano 4 dolne liście (najstarsze). Analiza wykonana po 24 godzinach od zabiegu. 
IOR Poznań, Zakład Doświadczalny w Winnej Górze. Październik 2016.
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Procentowy wzrost przyswajalności boru z BORMAX TURBO w 
porównaniu do produktu referencyjnego w najmłodszych liściach 

rzepaku ozimego.

Opryskiwano 4 górne liście (najmłodsze). Analiza wykonana po 24 godzinach od zabiegu. 
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Węgrzcach. Maj 2017.
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Procentowy wzrost przyswajalności boru z BORMAX TURBO w 
porównaniu do produktu referencyjnego w najstarszych liściach 

rzepaku ozimego.

Opryskiwano 4 dolne liście (najstarsze). Analiza wykonana po 24 godzinach od 
zabiegu. Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Węgrzcach. Maj 2017.
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• Stosowanie BORMAX TURBO

PROFILAKTYCZNIE

• w uprawach roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do boru. 

• W przypadku występowania warunków glebowych ograniczających dostępność 
tego składnika dla roślin (wysokie lub niskie pH, niedobór wody w glebie, niska 
zawartość substancji organicznej, kategoria agronomiczna: gleby bardzo lekkie i 
lekkie).

INTERWENCYJNIE 

• w przypadku gdy wystąpią wizualne 
objawy niedoboru boru na roślinach

lub 

• gdy wyniki analizy materiału 
roślinnego wskazują na zbyt niską 
zawartość boru (ukryte niedobory).



CUPRAN



Znaczenie miedzi dla roślin

korzystnie wpływa na prawidłowy rozwój młodych części roślin, ich 
późniejszy wzrost oraz dojrzewanie owoców

intensyfikuje przyrost biomasy oraz poprawia parametry jakościowe 
plonu (np. białko w ziarnie zbóż, witamina C w owocach i warzywach)

poprawa zdrowotności roślin w okresie uprawy, zapewnia większą 
przydatność do przechowywania 

korzystnie wpływa na efektywniejsze wykorzystanie azotu, poprawia 
kondycję, tolerancję na stres oraz produktywność roślin



Nowy nawóz miedziowy CUPRAN

Skład

tlenochlorek miedzi – 385 g/l

Płynna postać nawozu mikroelementowego

o dużej zawartości aktywnej biologicznie 

miedzi.



• Zasady stosowania

Jabłoń i grusza – stosować w okresie bezlistnym i we wczesnych 
stadiach rozwojowych do stadium zielonego pąka. Późniejsze 
stosowania mogą powodować ordzawienia zawiązków.

Nie mieszać z nawozami fosforowymi

i preparatami zawierającymi kwas 

fosforowy. Nie mieszać ze środkami 

ochrony roślin zawierającymi mankozeb.

Unikać stosowania przy przedłużających

się okresach wysokiej wilgotności.



• Zasady stosowania

Warzywa, ziemniaki – można stosować w dowolnym stadium 
rozwojowym w zależności od potrzeb. 

Można nawóz mieszać ze środkami ochrony roślin zawierającymi   
mankozeb. 



• Terminy stosowania i dawki –
drzewa owocowe

Jabłoń i grusza.

Jednorazowa dawka 1,5 l/ha. 

3–4 zabiegi w terminach:

• pękanie pąków,

• mysie ucho,

• 1–2 zabiegi bezpośrednio po zbiorach 

owoców. 



• Terminy stosowania i dawki – drzewa owocowe

Czereśnia i wiśnia. 

Jednorazowa dawka 2,5–3 l/ha. 

3–4 zabiegi w terminach:

• pękanie pąków,

• zielony pąk, 

• po zbiorach owoców 1–2 zabiegi na zielone liście. 

Zabieg w okresie kwitnienia ogranicza występowanie raka bakteryjnego 
drzew pestkowych.



• Terminy stosowania i dawki – drzewa owocowe

Śliwa i morela.  

Jednorazowa dawka 2–2,5 l/ha. 

3–4 zabiegi w terminach:

• pękanie pąków,

• zielony pąk, 

• po zbiorach owoców 1–2 (3) zabiegi na zielone liście. 

Zabieg w okresie kwitnienia ogranicza występowanie raka bakteryjnego 
drzew pestkowych.



• Terminy stosowania i dawki – drzewa owocowe

Brzoskwinia.

2 zabiegi w terminach:

• w okresie bezlistnym, przed pękaniem pąków – w dawce 8 l/ha,

• po zbiorach owoców – w dawce 3 l/ha.



• Terminy stosowania i dawki – ziemniak

Jednorazowa dawka 2,5–3 l/ha. 

3 zabiegi w terminach:

• początek zawiązywania bulw,

• bulwy osiągają 20–30% typowej masy,

• bulwy osiągają ok. 40% typowej masy.



• Terminy stosowania i dawki – burak

Jednorazowa dawka 5–6 l/ha. 

2 zabiegi w terminach:

• dziewięć lub więcej liści do początku zakrywania 

międzyrzędzi,

• liście zakrywają 20–50% powierzchni gleby.



• Terminy stosowania i dawki – warzywa

Zapobiegawczo lub w sytuacji stwierdzenia 
symptomów uzasadniających stosowanie preparatu

Najczęściej od początku wegetacji do rozwoju części przeznaczonych do 
zbioru co 7–14 dni. 



Zalety

Wysoka koncentracja pierwiastka.

Płynna forma  łatwa w dawkowaniu i sporządzaniu 
mieszanin zbiornikowych.

Możliwość stosowania w większości upraw.

Oprócz właściwości odżywczych zimniejsza. 
porażenie roślin przez czynniki chorobotwórcze.

Wysoka odporność na zmywanie.



CYNKO-BOR TURBO



Wpływ boru na wielkość i jakość plonu.

BOR

• zapewnia prawidłowy wzrost i rozwój najmłodszych części 
roślin, pędów, pąków, owoców a także stożków wzrostu, 
korzeni

• stymuluje wzrost łagiewek pyłkowych oraz kiełkowanie 
pyłku

• wpływa na zwiększenie intensywności fotosyntezy, 
odporności roślin na warunki stresowe w okresie uprawy

• zwiększa efektywność pobierania składników 

pokarmowych, zwłaszcza azotu, potasu, fosforu, magnezu 

i wapnia.



Wpływ cynku na wielkość i jakość plonu.

CYNK

• podwyższa tolerancję roślin na niską temperaturę w okresie 
spoczynku zimowego, podwyższa zimotrwałość roślin

• intensyfikuje rozwój pąków (kwiatowych, liściowych)

w uprawach sadowniczych

• zwiększa odporność roślin na okresowe niedobory 

wody

• stymuluje tworzenia auksyn – prawidłowy wzrost 

i rozwój roślin.



„Nowość” CYNKO-BOR TURBO

Przyspieszone wchłaniane i transport boru i cynku 
w roślinach dzięki mechanizmowi zaadoptowanemu 
wprost z natury.

W preparacie CYNKO-BOR TURBO zastosowano nowoczesną 
technologię INT, która zwiększa szybkość i efektywność pobierania, 
przemieszczania oraz przyswajania składników pokarmowych. 

https://www.youtube.com/watch?v=brMBv93TYTg

https://www.youtube.com/watch?v=brMBv93TYTg


• Najważniejsze zastosowania

Sady

• Zabieg po zbiorach owoców, przed opadaniem liści. Optymalna 
zawartość Zn i B jest niezbędna do prawidłowego wzrostu i 
rozwoju roślin w okresie wczesnowiosennym.

• Poprawia zimotrwałość.



Objawy niedoboru boru na uprawach sadowniczych



Objawy niedoboru cynku na uprawach sadowniczych



Objawy niedoboru boru na uprawach rolniczych



CYNKO-BOR TURBO

Płynny nawóz zawierający 110 g boru (B) i 50 g cynku 
(Zn) i w 1 litrze preparatu. Przeznaczony jest do 
nawożenia pozakorzeniowego. 

Bor (B) dostarczany w nawozie CYNKO-BOR TURBO 
jest szybciej pobierany, przemieszczany i przyswajany 
przez rośliny niż bor dostarczany roślinom w innych 
formach dzięki skompleksowaniu poliolem. Cynk jest 

skompleksowany aminokwasami.

Składniki g/kg % (m/m)

Bor (B) 110 11

Cynk (Zn) 50 5



• Dlaczego nowy CYNKO-BOR TURBO?

Wydajniejsze pobieranie cynku i boru przez roślinę

• Mniejsze straty boru w trakcie oprysku.

• Wyższa odporność na zmywanie.

• Efektywne zaopatrzenie w cynk i bor zwłaszcza roślin 
sadowniczych.

Usprawnienie przemieszczania cynku i boru 
wewnątrz rośliny 

• Zapewnienie przemieszczania pierwiastków nawet w 
niekorzystnych, jesiennych warunkach pogodowych.



• Metodyka

Doświadczenie zostało wykonane na jabłoniach 
odmiany Jonagold w Sadzie Doświadczalnym w 
Dąbrowicach Instytutu Ogrodnictwa w 
Skierniewicach. Sierpień 2017.

• Temperatura 27 ̊ C.



• Metodyka

Rośliny zbierane po 24 godzinach od oprysku.

Liście przemywane dużą ilości wody w celu zmycia niewchłoniętego 
preparatu.

Analizy wykonane na ICP – OES.



Zawartość cynku w liściach i pędach jabłoni odmiany 
Jonagold (mg/kg).
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Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. Sad Doświadczalny w Dąbrowicach. Sierpień 2017



Zawartość boru w liściach i pędach jabłoni odmiany 
Jonagold (mg/kg).
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• Stosowanie CYNKO-BOR TURBO

PROFILAKTYCZNIE

• W uprawach roślin o wysokich wymaganiach w stosunku do 
boru. 

• Do wzmocnienia mrozoodporności drzew owocowych oraz do 
zapewnienia prawidłowego ich rozwoju w początkowym okresie 
wegetacji wiosennej.

INTERWENCYJNIE 

• W przypadku gdy wystąpią wizualne objawy niedoboru cynku i 
boru na roślinach 

• lub gdy wyniki analizy materiału roślinnego wskazują na zbyt 
niską zawartość cynku i boru (ukryte niedobory).



• Dobra mieszalność z wieloma agrochemikaliami
Tabele mieszania CYNKO-BOR TURBO z produktami 

INTERMAG (a) i przykładowymi środkami ochrony roślin (b)

Delan 700 WG [ditianon] +

Dithane Neo Tec 75 WG [mankozeb] +

Fontelis 200 SC [pentiopirad] +

Funguran-OH 50 WP [miedź w postaci wodorotlenku miedzi (II)] +

Kaptan Plus 71,5 WP [kaptan + triadimenol] +

Signum 33 WG [boskalid + piraklostrobina] +

Switch 62,5 WG [cyprodynil + fludioksonil] +

Actara 25 WG [tiametoksam] +

Calypso 480 SC [tiachlopryd] +

Coragen 200 SC [chlorantraniliprol] +

Envidor 240 SC [spirodiklofen] +

Karate Zeon 050 CS [lambda-cyhalotryna] +



• PLONVIT ŻEL
20-20-20 + micro



PLONVIT ŻEL 20-20-20 + micro

Wysokoskoncentrowany nawóz NPK z 
mikroelementami w formie żelu 
(wodorozpuszczalna zawiesina) o zbilansowanym 
składzie makroskładników i mikroelementów 
przeznaczony do dolistnego stosowania.



• Skład płynny a bogaty jak krystaliczny

Zawartość składników pokarmowych wyrażona w: % (m/m) g/l

Azot (N) całkowity 13,3 200

w tym: azot (N) azotanowy (NO3
-) 2,7 40

azot (N) amonowy (NH4
+) 1,0 15

azot (N) amidowy (NH2) 9,6 145

Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie
13,3 200

Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym 
roztworze cytrynianu amonu i wodzie

13,3 200

Tlenek potasu (K2O) 13,3 200

Bor (B) 0,020 0,3

Miedź (Cu) schelatowana przez EDTA 0,050 0,75

Żelazo (Fe) schelatowane przez EDTA 0,100 1,5

Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA 0,050 0,75

Molibden (Mo) 0,001 0,015

Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA 0,050 0,75

Wszystkie składniki pokarmowe są rozpuszczalne w wodzie



PLONVIT ŻEL 20-20-20 + micro

PLONVIT ŻEL łączy w sobie zalety nawozu 
krystalicznego (wysoka zawartość składników 
pokarmowych) z zaletami nawozu płynnego (łatwe 
dawkowanie i sporządzanie cieczy użytkowej). 



• Zalety

Wysoka koncentracja NPK i wygodna, płynna forma 
użytkowa.

Lepsze właściwości cieczy użytkowej, wyższa 
efektywność oprysku.

• Nawóz + kondycjoner (dwa w jednym).

Wzrost ilości i jakości plonu.

• Zapewnia kompleksowe zaopatrzenie roślin we wszystkie 
składniki pokarmowe.



• Zalecenia stosowania

Jednorazowa dawka 2–5 l/ha.

Przestrzegać ogólnych zaleceń stosowania 
nawozów dolistnych:

• Zasady mieszania.

• Warunki wykonywania zabiegów. 

• Środki ostrożności.



• Zalecenia uprawowe

Zboża, rzepak. Liczba zabiegów 2–4:

• oziminy faza 3.–5. liścia 

• oziminy po ruszeniu wegetacji wiosennej 

• odmiany jare od fazy 3. liścia

• rozwój źdźbła – początek kłoszenia/rozwój pąków kwiatowych –
początek kwitnienia 

• od końca kwitnienia do początku rozwoju nasion/ziarniaków. 



• Uprawy polowe

Kukurydza. Liczba zabiegów 1–3: 

• faza 4.–6. liścia 

• początek rozwoju źdźbła 

• widoczny wierzchołek wiechy. 

Burak. Liczba zabiegów 1–3: 

• faza 4.–8. liścia 

• kolejne 1–2 zabiegi co 14–28 dni. 

Ziemniak. Liczba zabiegów 2–5: 

• faza 3.–6. liścia 

• do zakrycia międzyrzędzi 

• kolejne 1–3 zabiegi w okresie rozwoju bulw co 14–28 dni.



• Drzewa owocowe

Drzewa ziarnkowe. Liczba zabiegów 3–5: 

• zielony pąk

• różowy/biały pąk

• koniec kwitnienia

• rozwój owoców

• bezpośrednio po zbiorach owoców.



• Drzewa owocowe

Wiśnia, czereśnia. Liczba zabiegów 3–5: 

• biały pąk 

• początek rozwoju owoców

• rozwój owoców (70-80% typowej wielkości)

• po zbiorach owoców 1–2 zabiegi co 10–14 dni.

Śliwa, brzoskwinia, morela. Liczba zabiegów 2–5:

• biały/różowy pąk

• początek rozwoju owoców

• w połowie rozwoju owoców

• rozwój owoców (70–90% typowej wielkości)

• po zbiorach owoców.



• Rośliny jagodowe

Krzewy owocowe. Liczba zabiegów 2–7: 

• od początku rozwoju pąków, liści i pędów 1–4 zabiegi, co 7–14 dni

• rozwój kwiatostanów

• początek kwitnienia 

• rozwój owoców 1–2 zabiegi co 7–21 dni

• po zbiorze owoców.

Truskawka. Liczba zabiegów 3–6: 

• rozwinięte 5–9 lub więcej liści

• początek rozwoju pąków kwiatowych

• koniec kwitnienia

• początek rozwoju owoców

• bezpośrednio po zbiorze owoców 1–2 zabiegi co 10–14 dni.



• Warzywa

Pomidor, papryka. Liczba zabiegów 1–5: 
• 8–9 lub więcej liści 
• rozwój kwiatostanów 
• początek kwitnienia 
• od początku rozwoju owoców 2 zabiegi co 14–21 dni. 

Warzywa dyniowate. Liczba zabiegów 2–4: 
• faza 6.–8. liścia 
• rozwój pędów bocznych 
• rozwój pąków kwiatowych 
• początek rozwoju owoców. 

Warzywa cebulowe. Liczba zabiegów 2–3: 
• faza 6–9 lub więcej liści 
• początek rozwoju części przeznaczonych do zbioru
• dalszy rozwój części przeznaczonych do zbioru. 



• Warzywa

Kapusty. Liczba zabiegów 2–4:
• faza 6–9 lub więcej liści
• zaczyna tworzyć się główka
• rozwoju główek 1–2 zabiegi co 7–28 dni.

Kalafior. Liczba zabiegów 2–4:
• faza 7.–8. liścia
• 9 lub więcej liści
• początek rozwoju róży

• w połowie rozwoju róży.

Brokuł. Liczba zabiegów 2–4:
• faza 7. liścia – widoczne 2 pędy boczne
• widoczne 3–7 pędów bocznych
• 8–9 lub więcej pędów bocznych 
• początek rozwoju róży.



• Warzywa

Warzywa korzeniowe. Liczba zabiegów 2–5: 

• rozwój liści 2 zabiegi co 14–21 dni

• korzeń zaczyna się poszerzać

• rozwój korzeni 1–2 zabiegi co 14–28 dni.

Warzywa strączkowe. Liczba zabiegów 2–5: 

• faza 3.–5. liścia

• dalszy rozwój liści lub rozwój pędów bocznych 

• wzrost pędu głównego lub rozwój pędów bocznych

• przed kwitnieniem. 





• Przeznaczenie

Ogranicza osypywanie się nasion rzepaku oraz 
nasion roślin strączkowych.

Ogranicza porastanie ziarna w kłosach zbóż.



• Skład

Sól sodowa karboksymetylocelulozy (CMC)

• W 100% bezpieczny dla użytkownika i środowiska.

• Używany również w przemyśle spożywczym jako dodatek do  
serków homogenizowanych, lodów, mleka dla niemowląt itp.

• Biodegradowalny.



• Mechanizm działania

Przy wysychaniu oprysku tworzy cienką, elastyczną 
powłokę na opryskanej powierzchni

• Powłoka półprzepuszczalna – pozwala na odparowanie wody z 
opryskanej powierzchni ale zapobiega przedostawaniu się wilgoci 
do wewnątrz.

• Powoduje równomierne wysychanie komórek przy dojrzewaniu. 
Zapobiega naprzemiennemu nawilżaniu i wysychaniu łuszczyn, 
które jest główną przyczyną otwierania łuszczyn i strąków.

• Zapobiega przedostawaniu się wilgoci do wnętrza kłosa i w pełni 
dojrzałych ziaren a tym samym przedwczesnemu uruchomieniu 
enzymów (proteazy, lipazy i innych hydrolitycznych) inicjujących 
porastanie. 



• Sposób użycia

Rzepak i rośliny strączkowe. 

Dawka 1 l/ha.

Termin:

• około 2-3 tygodni przed zbiorem. Łuszczyny zmieniają barwę na 
żółtą ale są jeszcze w pełni elastyczne.

Można stosować łącznie z preparatami 

przeznaczonymi do desykacji, np. glifosat, 

dikwat.



• Sposób użycia 

Zboża.

Dawka 1 l/ha.

Termin: 

• Zapobiegawczo. W pełni dojrzałości ziarna. 

• Interwencyjnie. W pełni dojrzałości ziarna. 
W czasie utrzymywania się deszczowej 
pogody w każdym momencie 
umożliwiającym wjazd na pole.  



• Korzyści ekonomiczne

Rzepak

W efekcie uzyskujemy ponad dziesięciokrotny zwrot inwestycji przy 
plonowaniu 4,5 t/ha – ponad 375 zł/ha

plon [t/ha] 
cena 1 tony 

[PLN] 
cena plonu 

[PLN] 
straty przy 

obsypywaniu% wartość strat [PLN] 

cena 
STRETCH na 
1 ha [PLN] 

Profit z 1 ha 
[PLN] 

3,50    1 800,00    6 300,00    5,00    315,00    29,00    286,00    

4,00    1 800,00    7 200,00    5,00    360,00    29,00    331,00    

4,50    1 800,00    8 100,00    5,00    405,00    29,00    376,00    

Ceny na dzień 18.05.2017



• Korzyści ekonomiczne 

Pszenica ozima

Przy plonie 8,5 t/ha zysk na różnicy pomiędzy pszenicą konsumpcyjną 
a jakościową przy stosowaniu STRETCH wyniesie ponad 268 zł/ha

plon [t/ha] 

różnica 
konsumpcyjna -

paszowa na 1 tonie 
[PLN] 

cena różnicy 
[PLN/ha] 

cena STRETCH 
na 1 ha [PLN] 

Profit z 1 ha 
[PLN] 

7,50    35,00    262,50    29,00    233,50    

8,00    35,00    280,00    29,00    251,00    

8,50    35,00    297,50    29,00    268,50    

Ceny na dzień 18.05.2017



Zalety stosowania STRETCH

Umożliwia dojrzewanie wszystkich łuszczyn przy 
minimalnym ryzyku osypywania podczas zbioru. 

Ogranicza straty związane z obniżeniem parametrów 
technologicznych ziarna wywołanych porastaniem.

Zapobiega przedostawaniu się wilgoci do wnętrza 
rośliny a jednocześnie umożliwia swobodne 
odparowanie wody z łuszczyn i kłosów.

Zwiększa rentowność uprawy.

Bezpieczny dla użytkownika, konsumenta i środowiska.


