
P.H. „AGRO-POL” Wojciech Białecki 

08 – 500 RYKI  ul. Fabryczna 2A/2B 

e-mail: agropol@poczta.onet.eu 

tel. 602 – 862 – 369  lub  663 – 363 – 711 

tel. (81) 8654 – 544  

OFERTA ODMIAN  NA  WYŁĄCZNOŚĆ 

Oferta na nasiona mieszańców kukurydzy - sezon 2021 

Nasiona porcjowane / 50 tyś nasion oraz 80 tyś nasion /  

 

 

 

 

 

Odmiany Hodowca odmiany 

Mas 43.P (80 tyś) 
FAO 280 – 290  

MAISADOUR (Francja) 
Hulk (80 tyś) 

FAO 250 

Brigado (80 tyś) 
FAO 250 

SAATBAU (Austria) 

Danubio (80 tyś)  
FAO 240 

Eduardo (80 tyś) 
FAO 210 – 220  

Aniska (80 tyś) 
FAO 250 

Baobi (80 tyś) 
FAO 250 – 260 Caussade 

(Francja) Kissmi (80 tyś) 
FAO 250 – 260 

Dorka (80 tyś)  
FAO 200 

Agro Seed Haus (Węgry) 

Rosomak (80 tyś) 
FAO 250 

HR Smolice (Polska) 
Hubal (80 tyś) 

FAO 240 

Madlen (50 tyś) 
FAO 240 – 250 

MAISADOUR (Francja) 

Popis (50 tyś) 
FAO 270 

HR Smolice (Polska) 
Ułan (50 tyś) 

 FAO 270   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Odmiana KISSMI w sezonie 2021 będzie kompleksowo zaprawione KORT-

Vigor’em (REDIGO M + INSEMO ST + KORIT 420FS). To system ochrony kukurydzy, który 

powoduje: szybki start, zabezpiecza przed chorobami grzybowymi, wzmacnia 

system korzeniowy, polepsza witalność i odporność na wiosenne chłody oraz chroni 

przed ptakami.  

W sezonie 2021 dostępne będą następujące odmiany zaprawione: 

 

KORT-Vigor:.  
• KISSMI - odmiana w opcji zaprawionej bez dodatkowej dopłaty! 

 

KORIT 420 FS:  
• MADLEN - Cena jednostki siewnej (50 tyś) nasion kukurydzy wzrasta dodatkowo o 29 zł 

netto. 

• HULK - Cena jednostki siewnej (80 tyś) nasion kukurydzy wzrasta dodatkowo o      46,50 

zł netto.  

• MAS 43.P - Cena jednostki siewnej (80 tyś) nasion kukurydzy wzrasta dodatkowo o      

46,50 zł netto. 

• ROSOMAK - Cena jednostki siewnej (80 tyś) nasion kukurydzy wzrasta dodatkowo o      

40 zł netto. 

• POPIS -  Cena jednostki siewnej (50 tyś) nasion kukurydzy wzrasta dodatkowo o    25 zł 

netto 

 

OPTI Plus’em: 
• UŁAN - Cena jednostki siewnej (50 tyś) nasion kukurydzy wzrasta dodatkowo o 36 zł 

netto.  

• BRIGADO, DANUBIO, EDUARDO – odmiany w opcji zaprawionej bez 

dodatkowej dopłaty! 
 


