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DZIAŁ HANDLOWY

BARTŁOMIEJ ZAKRZEWSKI - KIEROWNIK

AGNIESZKA PAŁCZYŃSKA - PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY  

MAREK BIERWIECZONEK - PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY   

FILIP WOJDOWSKI - PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY  

ALEKSANDRA SKRZYPCZAK - PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY 

IWONA MROCZEK - PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY  

ŁUKASZ MIZERA - PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

b.zakrzewski@rolimpexsa.pl

a.palczynska@rolimpexsa.pl

m.bierwieczonek@rolimpexsa.pl

f.wojdowski@rolimpexsa.pl

a.skrzypczak@rolimpexsa.pl
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l.mizera@rolimpexsa.pl

+ 48  678 730 211

+48 600 252 215

+48 600 404 918

+48 881 040 295

+48 600 049 502

+48 608 332 555

+48 698 496 017
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Szanowni Państwo,

Wstęp

Rolimpex S.A. to uznana i dynamicznie rozwijająca się firma sektora nasiennego, posiadająca niezbędne 
doświadczenie i wieloletnią tradycję (od 1951r.). Jest właścicielem uznanych na rynku marek: Graminex, 
Najlepsze Trawy z Iławy oraz Nasiennik. Działalność operacyjna Spółki prowadzona jest w zakładach 
produkcyjnych zlokalizowanych w Iławie, Rudzienicach, Jędrychowie i Białogardzie. Po przejęciu                
w grudniu 2019r. przez firmę PPH Agronas Sp. Z o.o., stała się częścią jednej z największych w Polsce 
nasiennych grup kapitałowych (Agronas & Rolimpex).

Jesteśmy producentem i dystrybutorem wysokiej jakości certyfikowanego materiału siewnego, 
w tym mieszanek traw gazonowych i pastewnych, łąk kwietnych i antysmogowych, innych nasion 
specjalistycznych oraz artykułów pielęgnacyjnych.

Oferowane przez nas nasiona traw są reprodukowane przede wszystkim w Polsce, dlatego są optymalnie 
dostosowane do rodzimych warunków klimatycznych i glebowych, z uwzględnieniem wiosenno-
zimowych przymrozków.

Nasze produkty sprzedawane są poprzez zewnętrzną sieć dystrybucji zlokalizowaną na terenie całego 
kraju oraz poprzez przedstawicieli handlowych; są dostępne w największych sieciach handlowych,            
a także w licznych hurtowniach, centrach i sklepach ogrodniczych.

W pojęciu misji, którą kieruje się Spółka, obok wartości istotnych dla partnerów handlowych                                        
i konsumentów, takich jak wysoka jakość i różnorodność produktowa, transparentne zasady rozliczeń, 
profesjonalizm i ciągły rozwój, zawiera się również szeroko pojęta odpowiedzialność związana z ochroną 
środowiska oraz przyrody.

Więcej o nas i o naszych produktach na www.rolimpexsa.pl
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Siejemy radość w polskich ogrodach

Mieszanki traw gazonowych linii Najlepsze Trawy z Iławy

Linia mieszanek nasion traw najwyższej jakości, stworzonych do zakładania trawników  
o różnym przeznaczeniu. Ich receptura oparta jest na odpowiednim doborze najwar-
tościowszych gatunków i odmian traw gazonowych, pozwalających stworzyć murawę  
o wysokich walorach wizualnych, odporną na uszkodzenia, w pełni dostosowaną do wzrostu 
w polskich warunkach klimatycznych. Nowoczesne opakowania umożliwiają skuteczną identy-
fikację wizualną – kolory ułatwiają wybór mieszanki w zależności od przeznaczenia trawnika.

Trawy gazonowe

Mieszanka traw przeznaczona do zakładania trawników ozdobnych, reprezen-
tacyjnych. Polecana na tereny o małej intensywności użytkowania. Pozwala na 
uzyskanie murawy o wysokich walorach dekoracyjnych, tworzącej darń o pięknej 
zielonej barwie i powolnym wzroście.
Opakowanie: 1 kg (karton); 5 kg (worek papierowy).

GAZON DEKORACYJNY
ekskluzywny trawnik

MURAWA SPORTOWA
najwyższa jakość, użytkowanie intensywne
Najwyższej jakości mieszanka typu sportowego. Odporna na intensywne użytko-
wanie, polecana na obiekty sportowe i rekreacyjne. Tworzy zwarty dywan w kolo-
rze ciemnej zieleni. Cechuje się małą wrażliwością na deptanie oraz uszkodzenia 
mechaniczne, po których szybko regeneruje darń.
Opakowanie: 1 kg (karton); 5 kg,10 kg, 25 kg (worek papierowy).

na miejsca zacienione
MIESZANKA OGRODOWA

Mieszanka przeznaczona do zakładania trawników w zacienionych ogrodach, par-
kach, na skwerach i ozdobnych zieleńcach. Receptura bazująca na gatunkach traw 
o podwyższonej tolerancji na zacienienie, nie wymagających częstego koszenia.
Opakowanie: 1 kg (karton); 5 kg (worek papierowy).

Doskonale sprawdza się jako trawnik ozdobny na terenach rekreacyjnych i w ogro-
dach przydomowych. Szerokie zastosowanie pozwala na stworzenie trawnika 
zarówno na terenach silnie eksploatowanych jak i ozdobnych zieleńcach. Dzięki 
niewielkim wymaganiom glebowym mieszanka polecana do rekultywacji terenów 
trudnych i zdegradowanych. 
Opakowanie: 0,2 kg, 0,5 kg (worek foliowy); 1 kg (karton i worek foliowy); 2 kg (worek foliowy);  
5 kg, 10 kg, 25 kg (worek papierowy).

TRAWNIK UNIWERSALNY
szerokie zastosowanie

SAFARI
miejsca suche i piaszczyste
Mieszanka nasion traw rekomendowana do obsiewu stanowisk suchych, piasz-
czystych, o dużym nasłonecznieniu. Odpowiednia kompozycja gatunków pozwala 
uzyskać soczysto zielony trawnik o doskonałym wyglądzie, odporny na okresowe 
niedobory wody w glebie. Polecana do zakładania trawników o szerokim zastoso-
waniu na glebach lekkich.
Opakowanie: 1 kg (karton); 5 kg, 10 kg (worek papierowy).

MIESZANKA SPORTOWA
użytkowanie intensywne
Mieszanka sportowo-dekoracyjna przeznaczona na tereny silnie eksploatowane. 
Specjalnie dobrane gatunki traw wysokiej jakości tworzą zwartą darń o ciemnej 
barwie, szczególnie polecaną na boiska sportowe oraz tereny rekreacyjne. Dosko-
nale sprawdza się wszędzie tam, gdzie aktywny wypoczynek na trawie jest ważną 
funkcją wykorzystania terenu.
Opakowanie: 1 kg, 2 kg (worek foliowy); 1 kg (karton); 5 kg, 10 kg, 25 kg (worek papierowy).

NOWE LEPSZE SKŁADY!
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TRAWY | Trawy gazonowe

Mieszanka polecana do zakładania trawników dekoracyjnych, ogólnoużytkowych. 
Tworzy darń doskonale komponującą się z elementami architektury, podkreślają-
cą jej walory. Stanowi odpowiednie tło dla rabat kwiatowych. Dobór gatunków 
zapewnia szybki efekt zadarnienia po wysiewie. 

Opakowanie: 1 kg, 2 kg (worek foliowy); 5 kg, 10 kg, 25 kg (worek papierowy).

MIESZANKA TRAWNIKOWA
pewna, tania, szybki efekt

Mieszanka traw o unikalnej formule „niebieskich nasion”. Nasiona są niewidoczne 
dla ptaków, co zapobiega stratom związanym z ich żerowaniem oraz zapewnia 
równomierne wschody. Dodatek grzybów mikoryzowych sprawia, że rośliny mają 
podwyższoną zdolność pobierania substancji odżywczych z gleby, dzięki czemu 
wykazują zmniejszone zapotrzebowanie na nawożenie mineralne. Trawnik utrzy-
muje piękny zielony kolor przez cały rok, zwiększa się jego odporność na suszę 
oraz wytrzymałość na niekorzystne warunki wzrostu.  

Opakowanie: 1 kg (karton); 5 kg (worek papierowy).

PRZYJAZNY TRAWNIK 
niebieskie nasiona z mikoryzą

Otoczkowane nasiona, mają w sobie nawoz startowy, co powoduje szybsze kieł-
kowanie w porównaniu do nasion niepowlekanychWyraźnie poprawia się żywot-
ność nasion w ekstremalnych warunkach. Roslina jest zdrowa i mocna.

Opakowanie: 0,5 kg, 1 kg (karton);  5 kg (worek papierowy).

NOWOCZESNY TRAWNIK
otoczkowane nasiona traw

Mieszanka nasion traw i kwiatów przeznaczona do zakładania łąki. Łatwa                          
w utrzymaniu i pielęgnacji. Nie wymaga częstego koszenia - maksymalnie 1-2 razy                 
w sezonie po przekwitnięciu kwiatów.

Opakowanie:  1 kg (karton); 4 kg (worek papierowy). 

ŁĄKA KWIETNA
z nasionami kwiatów miododajnych

Przeznaczona do regeneracji trawnika. Dobór najsilniejszych i najodporniejszych 
odmian traw sprawia, iż jest idealna do uzupełnienia powstałych ubytków w traw-
niku jak i do odnowy istniejącego już zniszczonego trawnika. Szybko zadarniając 
puste miejsca tworzy gęsty trawnik.

Opakowanie: 0,5 kg (karton).

TRAWA REGENERACYJNA
z naturalnym nawozem

Z dodatkiem, w specjalny sposób obrobionych wiórków kokosowych, których 100 
g absorbuje 200 ml wody. W rezultacie jest ona odporna na okresowe niedobory 
wody. Gwarantuje zwartą murawę o pięknym, zielonym kolorze, tworząc efek-
townie prezentujący się trawnik w miejscach reprezentacyjnych, a także w ogro-
dach przydomowych, nadając im elegancki wygląd.

Opakowanie: 1,5 kg (doypack).

SAVE THE WATER
na miejsca nasłonecznione, gleby suche i piaszczyste

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Dobór najsilniejszych i najodporniejszych odmian traw sprawia, iż jest idealna do 
uzupełnienia powstałych ubytków jak i do odnowy istniejącego już zniszczonego
trawnika. Skład procentowy: Życica trwała 80%, Kostrzewa czerwona 10%, 
Kostrzewa trzcinowa 10%.

Opakowanie: 0,5 kg (worek foliowy), 5 kg (worek papierowy).

SUPER RENOWACJA
do uzupełniania uszkodzonych trawników
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Dekoracyjna mieszanka traw na tereny suche i nasłonecznione. Gwarantuje zwar-
tą murawę o pięknym, zielonym kolorze. Tworzy efektownie prezentujące się 
trawniki ozdobne w miejscach reprezentacyjnych, a także w ogrodach przydomo-
wych, nadając im elegancki wygląd.

Opakowanie: 1 kg (karton); 4 kg,10 kg (worek papierowy).

Dla profesjonalistów

na miejsca nasłonecznione

Mieszanki traw gazonowych linii „GRAMINEX”

Produkty marki GRAMINEX są znane i cenione zarówno na rynku krajowym, jak i zagra-
nicznym, m. in. na Litwie, Ukrainie, Rosji, Wielkiej Brytanii i Czechach.
Mieszanki bazują na nasionach odmian z własnych hodowli: życica trwała GRILLA, NIRA, 
BOKSER oraz kostrzewa czerwona GROBLA.
Obok własnych odmian stosujemy również doskonałe odmiany hodowli krajowej i najlep-
sze odmiany hodowli europejskiej. 

Trawy gazonowe

UNIVERSAL
wszechstronne zastosowanie
Mieszanka traw gazonowych o szerokim zastosowaniu – do zakładania trawni-
ków przydomowych, osiedlowych, ozdobnych i rekreacyjnych. Gwarantuje zwartą 
darń i intensywną zieloną barwę. Polecana na różne rodzaje gleb.

Opakowanie: 0,5 kg, 1 kg (karton); 4 kg, 10 kg (worek papierowy).

RELAX
tereny rekreacyjne i zieleń miejska
Mieszanka traw gazonowych na tereny rekreacyjne. Efektownie prezentuje się  
w parkach, ogrodach  oraz miejscach aktywnego wypoczynku. Polecana do stoso-
wania na terenach zieleni miejskiej, a także do wysiewu wzdłuż ciągów komunika-
cyjnych oraz wokół zbiorników wodnych.

Opakowanie: 1 kg (karton); 4 kg, 10 kg (worek papierowy).

GAZON
mrozoodporny, ekskluzywny trawnik
Mieszanka nasion do zakładania trawników o wysokiej atrakcyjności. Szczególne 
walory dekoracyjne połączone z zimotrwałością oraz odpornością na umiarkowa-
ne użytkowanie sprawiają, iż tworzona darń doskonale prezentuje się zarówno  
w ogrodach przydomowych, na trawnikach wokół budynków mieszkalnych, a tak-
że na terenach rekreacyjnych. 

Opakowanie: 0,5 kg, 1 kg (karton); 4 kg, 10 kg (worek papierowy).

HOLLYWOOD SUN
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NOWE LEPSZE SKŁADY!
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WEMBLEY®
dekoracyjny trawnik wybitnie odporny na deptanie
Mieszanka dekoracyjnych odmian trawnikowych najwyższej jakości. Gwarantuje 
uzyskanie trawnika o bardzo dobrych cechach użytkowych – wysoka odporność 
na intensywne użytkowanie -  oraz znacznej atrakcyjności. Polecana na tereny 
sportowe, a także trawniki reprezentacyjne wokół budynków. 

Opakowanie: 0,5 kg, 1 kg (karton); 4 kg, 10 kg (worek papierowy).

SPORT
na obiekty sportowe
Mieszanka traw najwyższej jakości do zakładania trawników na obiektach spor-
towych – boiskach, stadionach oraz innych miejscach intensywnie eksploatowa-
nych. Tworzy gęstą murawę odporną na deptanie i rozrywanie. 

Opakowanie: 1 kg (karton); 4 kg, 10 kg (worek papierowy).

SHADE
na miejsca zacienione
Mieszanka nasion zalecana do wysiewu w parkach, mało nasłonecznionych ogro-
dach oraz na stanowiskach częściowo zacienionych. Tworzy darń o intensywnym, 
soczystym kolorze zieleni, utrzymującym się przez cały rok. Nie wymaga częstego 
koszenia. 

Opakowanie: 1 kg (karton); 4 kg (worek papierowy).

FLOWERING MIX

Mieszanka nasion traw i kwiatów, przeznaczona do zakładania łąki kwietnej. Po-
lecana na trawniki krajobrazowe na różnych typach gleb. Łatwa w utrzymaniu  
i pielęgnacji, wymaga maksymalnie 2-krotnego koszenia w trakcie sezonu, po 
przekwitnięciu kwiatów. Pozwala uzyskać efekt sielskiej, pięknie ukwieconej łąki 
we własnym ogrodzie.

Opakowanie: 1 kg (karton); 4 kg (worek papierowy).

łąka kwietna

TRAWY | Trawy gazonowe
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Golden Line

Mieszanki traw gazonowych linii „Golden Line”

Wyjątkowe potrzeby naszych klientów prowadzą do wyjątkowych rezultatów!
Linia produktów GOLDEN LINE:
- ekskluzywna linia marki NAJLEPSZE TRAWY Z IŁAWY®, znanej i cenionej na polskim rynku;
- kompozycja wyselekcjonowanych odmian traw gazonowych najwyższej jakości;
- dostosowana do warunków klimatyczno-glebowych.
Nowoczesne opakowania:
- pudełka kartonowe 1 kg oraz worki 5 kg z podręcznym uchwytem;
- skuteczna identyfikacja wizualna – kolory umożliwiające wybór mieszanki w zależności 

od przeznaczenia trawnika. 

GARDEN MIX
na miejsca zacienione
Jest to jedna z najbardziej dekoracyjnych mieszanek traw najwyższej jakości, prze-
znaczona do obsiewania miejsc zacienionych. Efektownie prezentuje się w par-
kach i ogrodach oraz na trawnikach pod koronami drzew, gdzie dochodzi niewiele 
światła słonecznego. Tworzy gęstą darń nie wymagającą częstego koszenia.
Opakowanie: 1 kg (karton); 5 kg (worek).

SAFARI
na miejsca nasłonecznione, suche i piaszczyste
Mieszanka najwyższej jakości dekoracyjnych gatunków traw, polecana do obsie-
wania terenów nasłonecznionych. Gatunki wchodzące w skład mieszanki dosko-
nale znoszą okresowe niedobory wody w glebie. Tworzą zwartą, równą darń, 
charakteryzującą się pięknym zielonym kolorem. Sprawdzają się na terenach re-
kreacyjnych, trawnikach ozdobnych i ogrodach przydomowych.
Opakowanie: 1 kg (karton); 5 kg (worek).

SPORT MIX
intensywne użytkowanie, odporna na deptanie 
Jest to mieszanka sportowo – dekoracyjna przeznaczona na tereny o intensyw-
nym użytkowaniu. Specjalnie dobrane gatunki traw najwyższej jakości, tworzą 
gęstą zwartą darń o trwałym kolorze, odporną na zgniatanie i deptanie. Jest to 
jedna z najlepszych mieszanek zalecanych do zakładania trawników na terenach 
sportowych – boiskach, placach zabaw oraz na terenach rekreacyjnych.
Opakowanie: 1 kg (karton); 5 kg (worek).

UNIVERSAL
uniwersalne przeznaczenie 
Jest to popularna mieszanka o szerokim zastosowaniu. Specjalnie dobrane gatun-
ki traw wysokiej jakości tworzą zwartą darń o pięknej zielonej barwie. Trawa nie 
wymaga częstego koszenia. Polecana jest do zakładania trawników ozdobnych  
i rekreacyjnych o wszechstronnym użytkowaniu. Doskonała do relaksu w ogro-
dzie, spacerów i aktywnego wypoczynku.

Opakowanie: 1 kg (karton); 5 kg (worek).

RENOWACJA MIX
do uzupełniania uszkodzonych trawników
Dobór najsilniejszych i najodporniejszych odmian traw sprawia, iż jest idealna do 
uzupełnienia powstałych ubytków jak i do odnowy istniejącego już zniszczonego 
trawnika. Skład procentowy: Życica trwała 45%, Życica trwała 35%, Kostrzewa 
czerwona 15%, Kostrzewa trzcinowa 5%.
Opakowanie: 1 kg (karton); 5 kg (worek).
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Produkty marki Nasiennik są znane i cenione na polskim rynku od wielu lat. Największą ich 
zaletą jest odpowiednio dobrany skład oraz korzystny stosunek jakości do ceny produktu. 
Wszystkie nasiona wykorzystywane w mieszankach dostosowane są do wzrostu w wa-
runkach klimatyczno-glebowych Polski. Wybór mieszanki jest ułatwiony, dzięki tworzeniu 
gamy produktów zgodnie z kierunkiem użytkowania trawnika: sportowego, dekoracyjne-
go lub o uniwersalnym przeznaczeniu.

Mieszanka przeznaczona na trawniki ozdobne. Polecana na miejsca reprezen-
tacyjne wokół obiektów  mieszkalnych, na tereny zieleni o wysokich walorach 
dekoracyjnych. Stanowi doskonałe dopełnienie kompozycji roślinnych, tworząc 
intensywnie zieloną, gęstą darń odporną na wymarzanie.
Opakowanie: 0,9 kg (karton); 4,5 kg, 9,5 kg (worek papierowy).

Mieszanki traw gazonowych linii „NASIENNIK”

TRAWY | Trawy gazonowe

FINEZJA
Mieszanka traw gazonowych przeznaczona do obsiewu trawników przydomo-
wych, okresowo lub umiarkowanie zacienionych. Polecana do zakładania dekora-
cyjnej murawy, służącej zarówno do wypoczynku, relaksu jak i rodzinnej zabawy. 
Pozwala uzyskać wolno rosnący trawnik o ciemnej barwie zieleni.

Opakowanie: 0,9 kg (karton); 4,5 kg, 9,5 kg (worek papierowy).

PRERIA
Mieszanka polecana do zakładania trawników na stanowiskach silnie nasłonecz-
nionych, na glebach suchych i piaszczystych. Odpowiedni dobór gatunków i od-
mian o wąskim pokroju liścia umożliwia uzyskanie atrakcyjnej murawy o soczysto 
zielonym kolorze, odpornej na okresowe niedobory wody w glebie.
Opakowanie: 0,9 kg (karton); 4,5 kg, 9,5 kg (worek papierowy).

SUPER SPORT
Mieszanka rekomendowana do zakładania trawników sportowych oraz rekre-
acyjnych intensywnie użytkowanych. Starannie dobrane składniki mieszanki po-
zwalają na wysoką eksploatację darni trawnikowej oraz długotrwałe zachowanie 
jej walorów użytkowych. 
Opakowanie: 0,9 kg (karton); 4,5 kg, 9,5 kg (worek papierowy).

ELIZA
Uniwersalna mieszanka nasion traw polecana do stosowania na terenach zieleni 
miejskiej oraz osiedlowej, w parkach i ogrodach, jak również wzdłuż ciągów ko-
munikacyjnych. Wytrzymała na niekorzystne warunki wzrostu oraz ograniczony 
zakres pielęgnacji.
Opakowanie: 0,9 kg (karton); 4,5 kg, 9,5 kg (worek papierowy).

PERFEKT

NOWE LEPSZE SKŁADY!
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Jaką funkcję ma pełnić trawnik w moim otoczeniu?
Dekoracyjną czy użytkową?

Czy trawnik rośnie w miejscu zacienionym/nasłonecznionym?

Czy potrzebujemy trawnika, aby dzieci/wnuki mogły grać systematycznie 
w piłkę i uprawiać inne sporty?

TRAWIGATOR

Ułatwia wybór mieszanki traw. Przedstawia prosty podział 
mieszanek w zależności od potrzeb użytkownika trawnika 

i uwarunkowań klimatycznych.

KORZYSTAJĄC Z TRAWIGATORA ODPOWIEDZ SOBIE NA PONIŻSZE
PYTANIA I DOKONAJ WYBORU ODPOWIEDNIEJ MIESZANKI:

Trawy gazonowe
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IV-V    VI-VII         VIII   IX       X

JAK ZAŁOŻYĆ 
TRAWNIK?

PIELĘGNACJA

JAK ZAKŁADAĆ TRAWNIK?

WYBÓR MIESZANKI

Przed rozpoczęciem prac przemyśl wybór odpowiedniej mieszanki 
nasion. Na stronie obok znajduje się trawigator, który Ci to ułatwi.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Glebę pod zakładany trawnik oczyścić z kamieni i chwastów.

Wierzchnią warstwę ziemi przekopać, wyrównać grabiami i do-
cisnąć lekkim walcem ogrodowym. Następnie przed wysiewem 
nasion zwilżyć wodą powierzchnię.

WYSIEW NASION

Nasiona wysiewać ręcznie lub przy pomocy siewnika (1kg/40m2). 
Siejąc ręcznie zastosować siew krzyżowy na całej powierzchni – 
połowę nasion wysiać wzdłuż a połowę w poprzek terenu.

Po wysiewie nasiona przykryć 1 cm warstwą ziemi i docisnąć 
lekkim walcem ogrodowym.

W okresie wschodów utrzymywać stałą wilgotność podłoża – 
nasiona zraszać lekkim strumieniem o drobnych kroplach wody 
(tak, aby nie spowodować przemieszczenia nasion).

PIELĘGNACJA

Pierwsze koszenie wykonać, kiedy trawa osiągnie wys. 8-9 cm 
skracając źdźbła o 1/3 (do wys. 6 cm). Kolejne koszenia można 
wykonywać docelowo na wys. 3-5 cm.

Podlewać regularnie.

Nawozić dwukrotnie w ciągu sezonu – wiosną i jesienią, wielo-
składnikowym nawozem trawnikowym lub naturalnym oborni-
kiem bydlęcym lub końskim. 

20
 c

m

4 
cm

9 
cm

5

1

2

3

4

6

KALENDARZ PRAC

Optymalny termin wysiewu

Dopuszczalny termin wysiewu 

Koszenie

Nawożenie

Nawadnianie obfite

Nawadnianie

TRAWY | Trawy gazonowe

Optymalnym terminem wysiewu nasion jest okres wiosenny (kwie-
cień-maj) oraz późnoletni (od końca sierpnia do połowy września). 
Okres letni, wysokie temperatury oraz duża intensywność pro-
mieniowania słonecznego nie sprzyjają wschodom. Dodatkowo 
okresy suszy zwiększają ryzyko nieudanych wschodów. Jeśli mamy 
już zaplanowane miejsce na nasz wymarzony trawnik to ten czas, 
który nam pozostał do optymalnego terminu wysiewu możemy 
wykorzystać na odpowiednie przygotowanie podłoża.
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Największą zaletą naszych mieszanek traw pastewnych jest odpowiednio skomponowany skład, co 
w efekcie umożliwia doskonały wzrost i plonowanie nawet w najbardziej specyficznych warunkach 
siedliskowych. Przeznaczone są do użytkowania na terenie całej Polski.

Na gleby okresowo suche.

Charakteryzuje się szybkim odrostem oraz wysoką regeneracją. Polecana jest 
głównie na zakładanie pastwisk dla krów mlecznych ze względu na zawartość 
koniczyny białej. Jej skład dostosowany jest także do wypasania koni, znosi 
niskie przygryzanie i udeptywanie. Mieszanka jest wysoce energetyczną paszą 
dla zwierząt.

Opakowanie: 10 kg, 25 kg (worek papierowy).

Trawy pastewne
TR
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Y |
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aw

y P
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NE

MIESZANKI TRAW 
PASTEWNYCH

ROLIMPEX S.A. to lider na rynku 
nasiennym w Polsce. W portfolio 
posiadamy m. in. dwie znane i cenione
marki traw pastewnych NAJLEPSZE
TRAWY Z IŁAWY® oraz GRAMINEX®.
Te mieszanki zostały opracowane
pod względem składu gatunkowo-
odmianowego na zróżnicowane
siedliska z uwzględnieniem sposobu
użytkowania.

MIESZANKI PASTWISKOWE

Melba
R-I
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Mieszanki te charakteryzuje wysoki i duży przyrost plonu z pierwszego zbioru traw. Przeznaczone są na siano 
lub sianokiszonkę. Ze względu na udział odmian traw trwałych zalecane są do zagospodarowania łąk położo-
nych na siedliskach organicznych i mineralnych. Polecane są rolnikom - hodowcom bydła.

Opakowanie: 10 kg, 25 kg (worek papierowy).

Safari R-III

na gleby 
okresowo 
suche

Przeznaczona jest na użytkowanie przemienne łąkowo-pastwiskowe. Dominujący udział oraz dodatek koni-
czyny czerwonej i białej zapewnia dobrą jakość i smakowitość paszy. Przeznaczona jest zarówno do produkcji 
siana, sianokiszonek jak i na spasanie.

Opakowanie: 10 kg, 25 kg (worek papierowy).

TRAWY | Trawy PASTEWNE

MIESZANKI ŁĄKOWE

MIESZANKI KOŚNO-PASTWISKOWE

Preria R-IV

na gleby 
okresowo 
wilgotne

Horda R-VI

na gleby torfowe, 
okresowo zalewowe

Przeznaczone na żyzne gleby mineralne o uregulowanych stosunkach wodnych. Przy intensywnej uprawie 
dają bardzo wysokie plony masy zielonej z przeznaczeniem na siano, a w związku z dużą zawartością węglo-
wodanów również na zakiszanie.

Xara R-VIIApetyt R-VIIILunch R-V

NOWE LEPSZE SKŁADY!
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Apetyt
mieszanka kośno-pastwiskowa
—————————————————————————

Życica trwała  35%

Życica wielokwiatowa 15%

Życica westerwoldzka 20%

Kostrzewa łąkowa  5%

Tymotka łąkowa  15%

Koniczyna łąkowa  10%

Lunch
mieszanka kośno-pastwiskowa
—————————————————————————

Życica trwała  25%

Życica wielokwiatowa 35%

Życica westerwoldzka 10%

Kostrzewa trzcinowa 5%

Kostrzewa łąkowa  5%

Tymotka łąkowa  10%

Koniczyna łąkowa  10%

Preria
mieszanka łąkowa
—————————————————————————

Życica trwała  20%

Życica wielokwiatowa 10%

Kostrzewa łąkowa  20%

Kostrzewa trzcinowa 5%

Tymotka łąkowa  20%

Wiechlina łąkowa  10%

Koniczyna biała  8%

Koniczyna łąkowa  7%

Mieszanka specjalna
pastwiskowo-łąkowa

—————————————————————————

Życica trwała  40%

Życica wielokwiatowa 30%

Kostrzewa łąkowa  5%

Kostrzewa czerwona 15%

Tymotka łąkowa  10%

Horda
mieszanka łąkowa na gleby torfowe
—————————————————————————

Życica trwała  20%

Życica wielokwiatowa 5%

Kostrzewa łąkowa  20%

Tymotka łąkowa  25%

Wiechlina łąkowa  10%

Koniczyna łąkowa  5%

Koniczyna szwedzka 10%

Mietlica biaława  5%

Melba
mieszanka pastwiskowa
—————————————————————————

Życica trwała  20%

Życica wielokwiatowa 13%

Kostrzewa łąkowa  12%

Kostrzewa czerwona 20%

Tymotka łąkowa  10%

Kupkówka pospolita 10%

Koniczyna biała  10%

Koniczyna łąkowa  5%

Safari
mieszanka łąkowa
—————————————————————————

Życica trwała  25%

Kostrzewa łąkowa  10%

Kostrzewa trzcinowa 5%

Kostrzewa czerwona 10%

Tymotka łąkowa  15%

Kupkówka pospolita 10%

Wiechlina łąkowa  10%

Koniczyna łąkowa  15%

Xara
mieszanka łąkowo-pastwiskowa
—————————————————————————

Życica trwała  25%

Życica wielokwiatowa 20%

Życica westerwoldzka 15%

Kostrzewa łąkowa  10%

Tymotka łąkowa  10%

Koniczyna biała  5%

Koniczyna łąkowa  15%

Trawy pastewne

Składy mieszanek traw pastewnych linii „Najlepsze Trawy z Iławy”

TR
AW
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Graminex A-2
mieszanka z koniczynami 

na łąki i pastwiska
—————————————————————————

Życica trwała  35%

Życica wielokwiatowa 15%

Kostrzewa łąkowa  10%

Tymotka łąkowa  15%

Wiechlina łąkowa  5%

Kostrzewa trzcinowa 5%

Koniczyna łąkowa  15%

Graminex B-2
mieszanka z koniczynami 

na łąki i pastwiska
—————————————————————————

Życica trwała  30%

Życica wielokwiatowa 10%

Kostrzewa łąkowa  10%

Kostrzewa czerwona 10%

Kupkówka pospolita 15%

Koniczyna biała  5%

Kostrzewa trzcinowa 10%

Koniczyna łąkowa  10%

Graminex A-1
mieszanka kośno-pastwiskowa
—————————————————————————

Życica trwała  40%

Życica wielokwiatowa 30%

Kostrzewa łąkowa  5%

Kostrzewa czerwona 15%

Tymotka łąkowa  10%

Graminex B-1
mieszanka na łąki i pastwiska
—————————————————————————

Życica trwała  45%

Życica wielokwiatowa 20%

Kostrzewa łąkowa  5%

Kostrzewa czerwona 10%

Kupkówka pospolita 15%

Kostrzewa trzcinowa 5%

Graminex D-2
mieszanka z Festulolium
—————————————————————————

Życica trwała  15%

Kostrzewa łąkowa  10%

Festulolium  25%

Tymotka łąkowa  15%

Lucerna   35%

Wszystkie mieszanki dostępne w opakowaniach 10 kg.

Składy mieszanek traw pastewnych linii „GRAMINEX”

TRAWY | Trawy PASTEWNE
NOWE LEPSZE SKŁADY!
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Dobór gatunków zapewnia stabilne plony zarówno na glebach słabych 
jak i podczas okresowych niedoborów wody. Wysoko wydajne odmiany 
dają wysoki plon zielonej masy oraz dużą koncentracje składników 
pokarmowych. Zastosowane trawy i bobowate, charakteryzują się 
szybkim odrostem po skoszeniu co pozwala na użytkowanie łąkowe. 
Odpowiednio dobrane gatunki odporne na deptanie i niskie przygry-
zanie umożliwiają wypas, a ruń po nim szybko regeneruje się. 
Norma wysiewu 38kg/ha
Jednostka siewna na 0,5 ha
———————————————————————

Życica trwała   10%
Życica wielokwiatowa   5%
Kupkówka pospolita  10%
Stokłosa bezostna  10%
Kostrzewa łąkowa  10%
Kostrzewa czerwona  15%
Kostrzewa trzcinowa  10%
Tymotka łąkowa    5%
Komonica zwyczajna  10%
Koniczyna biała   10%
Koniczyna łąkowa    5%

Mieszanki premium
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MIESZANKA NA GLEBY SUCHE

> Stabilny plon zielonki i składników pokarmowych
> Dostosowana do polskich warunków glebowych i klimatycznych
> Wyjątkowa mieszanka najlepszych komponentów na rynku
> Nowa, doskonała receptura

Mieszanka przeznaczona na grunty mineralne o odczynie zbliżonym 
do obojętnego (ph min. 6). Ze względu na wiodący udział lucerny 
siewnej mieszanka powinna być użytkowana wyłącznie kośnie. Bar-
dzo duży udział roślin bobowatych zapewnia wysokiej wartości pasze 
białkową w postaci sianokiszonki. Mieszanka, która przy odpowiedniej 
agrotechnice zapewnia deklarowany udział gatunków i wysoki stabilny 
plon przez wiele lat.
Norma wysiewu 24 kg/ha
Jednostka siewna na 0,5 ha
———————————————————————

Tymotka łąkowa   25%
Wiechlina łąkowa   10%
Komonica zwyczajna  10%
Koniczyna biała       5%
Koniczyna łąkowa     5%
Lucerna siewna   45%

MIESZANKA PROTEINOWA
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TRAWY | Trawy PASTEWNE

Mieszanka przeznaczona na gleby organiczne torfowo-murszowe. 
Może być stosowana zarówno na glebach wilgotnych jak i okresowo 
suchych. Skład botaniczny pozwala na uzyskanie stabilnych wysokich 
plonów zielonej masy. Duży udział bobowatych drobnonasiennych 
zapewnia wysoką zawartość składników pokarmowych w podawa-
nej dla zwierząt paszy. Może być użytkowana zarówno kośnie jak i 
pastwiskowo.
Norma wysiewu 33 kg/ha
Jednostka siewna na 0,5 ha
———————————————————————

Stokłosa bezostna     5%
Kostrzewa łąkowa  20%
Kostrzewa trzcinowa   10%
Tymotka łąkowa   15%
Wiechlina łąkowa   10%
Mietlica biaława       5%
Komonica zwyczajna 10%
Koniczyna biała       5%
Koniczyna łąkowa  10%
Koniczyna szwedzka  10% 

MIESZANKA NA GLEBY ORGANICZNE

 Nowość! Po raz pierwszy w jednostce siewnej!

Mieszanka przeznaczona na grunty mineralne o uregulowanych 
stosunkach wodnych. Odporna jest na przygryzanie i przydeptywa-
nie, a zastosowane w niej gatunki i odmiany łatwo się regenerują 
co zapewnia szybki odrost po wypasie . Odpowiednio zbilansowany 
skład botaniczny traw i bobowatych pozwala na uzyskanie wysokiej 
wydajności mlecznej krów.
Norma wysiewu 35 kg/ha
Jednostka siewna na 0,5 ha
———————————————————————

Życica trwała   30%
Kostrzewa łąkowa  15%
Kostrzewa czerwona   5%
Kostrzewa trzcinowa   5%
Tymotka łąkowa   10%
Wiechlina łąkowa   10%
Koniczyna biała   15%
Koniczyna łąkowa  10%

MIESZANKA PASTWISKOWA
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Trawy pastewne

norma wysiewu 36 kg/ha

masa 9 kg/0,25 ha
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N-KP1
Mieszanka kośno-pastwiskowa bez motylkowych na wilgotne 

i dobre gleby

Mieszanka traw bez motylkowych. Przeznaczona jest na żyzne gleby mineralne  
o uregulowanych stosunkach wodnych. Skład botaniczny oparty na życicach po-
zwala na uzyskanie wysokich plonów o dobrej wartości pokarmowej. Zielonka jest 
chętnie zjadana przez zwierzęta co znacząco wpływa na zwiększenie wydajności 
mlecznej krów. Wysoka zawartość węglowodanów znacznie ułatwia zakiszanie masy 
zielonej. Mieszanka przeznaczona jest głównie na zielonkę, siano i sianokiszonkę.

Opakowanie: 9 kg (worek papierowy).

———————————————————————

Życica trwała 4N  30%

Życica trwała 2N  20%

Życica wielokwiatowa 20%

Życica Westerwoldzka 20%

Tymotka łąkowa  5%

Kostrzewa łąkowa  5%

N-KP2
Mieszanka kośno-pastwiskowa z kupkówką na gleby suche

Mieszanka traw bez motylkowych. Przeznaczona jest na słabe gleby mineralne 

narażone na okresowe niedobory wody. Charakteryzuje się szybkim odrostem 

oraz wysoką regeneracją. Dobór najwartościowszych gatunków pozwala uzyskać 

wysokiej jakości paszę objętościową w postaci zielonki, siana i sianokiszonki.  

W składzie botanicznym znajdują się również gatunki odporne na przegryzanie  

i przydeptywanie, co pozwala także na użytkowanie pastwiskowe mieszanki.

Opakowanie: 9 kg (worek papierowy).

———————————————————————

Życica trwała 4N  25%

Życica trwała 2N  15%

Życica wielokwiatowa 15%

Kostrzewa czerwona 15%

Kostrzewa łąkowa  10%

Kupkówka pospolita 10%

Kostrzewa trzcinowa 5%

Życica Westerwoldzka 5%

TRAWY | Trawy PASTEWNE

Mieszanki traw pastewnych zostały skomponowane z najwartościowszych pod 

względem uprawowym i żywieniowym gatunków i odmian traw oraz roślin mo-

tylkowatych, wyprodukowanych w polskich warunkach klimatyczno-glebowych. 

W efekcie wysoka jakość naszych mieszanek umożliwia doskonały wzrost i plo-

nowanie nawet w specyficznych warunkach siedliskowych.
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N-KP3
Mieszanka kośna z koniczyną czerwoną na gleby dobre

Przeznaczona na grunty mineralne o uregulowanych stosunkach wodnych. Skład 

mieszanki oparty jest na bardzo wartościowych gatunkach traw oraz koniczynie 

łąkowej. Pozwala na uzyskanie wysokiej jakości paszy objętościowej chętnie zjadanej 

przez zwierzęta, zapewniając wysoką wydajność mleczną krów. Udział koniczyny 

łąkowej bardzo dobrze bilansuje zawartość składników pokarmowych, w szczególno-

ści węglowodanów do białka. Przeznaczona jest głównie do użytkowania kośnego, 

jednak dobór gatunków pozwala również na okresowe wypasanie.

Opakowanie: 9 kg (worek papierowy).

———————————————————————

Życica trwała 4N  15%

Życica trwała 2N  20%

Życica wielokwiatowa 25%

Tymotka łąkowa  15%

Kostrzewa łąkowa  10%

Koniczyna łąkowa  10%

Życica Westerwoldzka 5%

N-KP4
Mieszanka kośno-pastwiskowa z koniczyną białą i czerwoną na gleby suche

Mieszanka przeznaczona jest na słabe i średnie gleby mineralne narażone na 

okresowe niedobory wody. Skład botaniczny oparto o najwartościowsze pod 

względem żywieniowym i gospodarczym gatunki traw oraz koniczynę łąkową  

i białą. Użyte gatunki bardzo dobrze zadarniają stanowisko znacznie spowalniając 

odparowywanie wody podczas niedoborów opadów. Dodatek koniczyny łąkowej  

i białej pozwala na uzyskanie dobrze zbilansowanej wysokiej jakości paszy ob-

jętościowej. Cechą charakterystyczną tej mieszanki jest szybki odrost i wysoka 

regeneracja oraz duża odporność na przegryzanie i przydeptywanie, co pozwala 

na użytkowanie przemienne kośno-pastwiskowe.

Opakowanie: 9 kg (worek papierowy).

———————————————————————

Życica trwała 4N   30%

Kostrzewa czerwona  15%

Kostrzewa łąkowa  10%

Kupkówka pospolita  10%

Kostrzewa trzcinowa  10%

Tymotka łąkowa   5%

Życica wielokwiatowa  5%

Koniczyna łąkowa  5%

Koniczyna biała   5%

Życica Westerwoldzka  5%
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Trawy pastewne
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N-KP5
Mieszanka kośna z lucerną, koniczyną czerwoną i festulolium

Mieszanka traw z festulolium oraz lucerną i koniczyną łąkową. Przygotowana pod 

potrzeby gospodarstw prowadzących intensywną hodowlę krów mlecznych. Skład 

botaniczny oparty o najbardziej wartościowe gatunki pozwala na uzyskanie bardzo 

wysokiego plonu, a przede wszystkim stabilnego, mniej narażonego na niesprzyja-

jące warunki klimatyczne podczas całego okresu wegetacji. Wysoki udział lucerny 

i koniczyny łąkowej znacznie podwyższa wartość pokarmową paszy objętościowej 

wzbogacając ją w białko, sole mineralne i witaminy. Udział życic o dużej zawartości 

węglowodanów znacznie ułatwia zakiszanie sianokiszonki. Przeznaczona głównie 

do użytkowania kośnego.

Opakowanie: 9 kg (worek papierowy).

———————————————————————

Życica trwała 4N   25%

Festulolium   20%

Życica wielokwiatowa  18%

Lucerna    12%

Tymotka łąkowa  10%

Koniczyna czerwona 5%

Kostrzewa łąkowa  5%

Życica Westerwoldzka 5%

TRAWY | Trawy PASTEWNE
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Trawnik z Rolki (rolowany) - darń odcinana 
z gruntu

Wymiar: 1 m2 - 40 x 250 cm

Waga: 1 m2 - ok. 20 kg

1 paleta 40 - 50 m2

Trawniki są typem uniwersalnym, 
czyli rekreacyjno-sportowe

Nie zaleca się na miejsca zacienione

Trawniki z darni rolowanej rozkładać można od marca do końca listopada unikając dni upalnych powyżej 250C.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Pierwszą czynnością w przygotowaniu terenu jest sprawdzenie, czy na terenie gdzie ma powstać trawnik 
jest warstwa urodzajnej gleby na min. 8-10 cm grubości. W przypadku ubogiego podłoża teren należy użyź-
nić dodając substancje organiczne i wodne w glebie. W wypadku gleb ciężkich należy dodać również piasku 
zwiększającego przepuszczalność.

Teren należy przekopać, usuwając kamienie i inne zanieczyszczenia. Powierzchnia pod trawnik powinna być 
idealnie wyrównana i ubita. Taki efekt uzyskamy poprzez kilkakrotne grabienie - równanie terenu na przemian 
z ubijaniem stopami przenosząc cały ciężar na pięty, a później używając walca 50-70 kg. W okresach suchych 
teren należy nawilżyć dzień przed rozkładaniem darni.

MONTAŻ

Rozkładanie trawnika nie jest czynnością skomplikowaną, mogą ją wykonać domownicy. Zakupiony materiał 
należy rozwinąć jak najszybciej na docelowym miejscu. Układanie najlepiej rozpocząć od naturalnej linii prostej 
np. wzdłuż budynku, krawężnika. Rolki rozwijamy jedną przy drugiej starając się, aby każdy następny rząd był 
przesunięty względem siebie o połowę długości odcinka (wzór cegły na murze). Odcinki powinny stykać się 
ściśle nie pozostawiając szczelin. Na stokach darń mocujemy kołeczkami 1-3 na 1 m2. Po rozwinięciu całość 
zwałować i podlać.

Przez pierwsze 3 tygodnie najważniejsze będzie podlewanie. Najlepiej podlewać obficie wcześnie rano lub 
wieczorem przesączając trawnik i podłoże na 8 cm. Jednak jeśli zauważymy oznaki podsychania (trawa robi 
się ciemniejsza i traci sprężystość, a po nadepnięciu ślad na trawie błyszczy się i trawa się nie podnosi), należy 
podlać nawet w środku upalnego dnia.

Pierwsze koszenie wykonujemy po tygodniu, gdy wysokość źdźbła osiąga ok. 10cm, skracamy wtedy trawnik 
do 6 cm. W późniejszych koszeniach (średnio raz w tygodniu) możemy stopniowo obniżać wysokość kosiarki, 
jednak nie niżej niż 4 cm.

Proces ukorzenienia trwa ok. 3 tygodni. W okresie przyjmowania się, trawnik jest słaby i wrażliwy na pod-
sychanie, czasami może wyglądać niekorzystnie. Po wytworzeniu korzeni, które połączą go z podłożem, jest 
gotowy do użytkowania. Niezależnie od procesu ukorzenienia trawnik można użytkować umiarkowanie od 
razu po zainstalowaniu, jeżeli nie jest zbyt mokry lub podsuszony.

Po położeniu obowiązują te same zasady pielęgnacji i nawożenia jak przy trawnikach z siewu.
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SPECYFIKACJA 
PRODUKTU

JAK ZAKŁADAĆ TRAWNIK Z ROLKI
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TRAWY | Trawnik z rolki
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Łubin wąskolistny jest rośliną strączkową gleb średniozwięzłych o odczynie obojętnym lub 
lekko kwaśnym. Charakteryzuje się średnim tempem wzrostu i krótkim okresem wegetacji. 
Wytwarza ok. 15 t/ha zielonej masy, zawierającej ok. 40 kg azotu oraz znaczące ilości potasu, 
fosforu, wapnia i magnezu.

Odmiany gorzkie (Mirela, Bar) łubinu wąskolistnego charakteryzują się większą przydatnością 
do uprawy na przeoranie jako nawóz zielony niż odmiany pastewne z uwagi na wyższe plony 
zielonej masy (ok. 18 t/ha). Ponadto można je bezpiecznie wysiewać w pobliżu kompleksów 
leśnych, gdzie nie są niszczone przez zwierzynę łowną. Mają szybkie tempo wzrostu i krótki 
okres wegetacji. Łubin wąskolistny gorzki dostarcza do gleby średnio na 1 ha 60 kg azotu, 
30 kg fosforu i 40 kg potasu.

Motylkowe grubonasienne

ŁUBIN WĄSKOLISTNY

gleby średniozwięzłe i zwięzłe

2 kg nasion/100 m2

gleby średniozwięzłe i zwięzłe

2 kg nasion/100 m2

wszystkie typy gleb o różnym stopniu uwilgotnienia

2 kg nasion/100 m2

gleby średniozwięzłe i zwięzłe

2 kg nasion/100 m2

Przydatność do uprawy
na stanowisku

Ilość wysiewu  

Przydatność do uprawy
na stanowisku

Ilość wysiewu  

Przydatność do uprawy
na stanowisku

Ilość wysiewu  

Przydatność do uprawy
na stanowisku

Ilość wysiewu  

ŁUBIN WĄSKOLISTNY GORZKI

ŁUBIN ŻÓŁTY
Łubin żółty jest rośliną motylkową dającą wysoki plon masy, szczególnie nadającą się do 
uprawy na glebach lekkich. Nie znosi gleb o odczynie obojętnym, zasadowym lub świe-
żo wapnowanych. W uprawie na nawóz zielony można uzyskać do 20 t/ha zielonej masy  
o wysokiej zawartości białka i składników mineralnych. Głęboki system korzeniowy umożliwia 
zbieranie z gleby składników pokarmowych trudno dostępnych dla innych roślin. Jest to 
roślina o działaniu fitosanitarnym i szybkim rytmie wzrostu. Dostarcza do gleby średnio na  
1 ha 70 kg azotu, 25 kg fosforu, 70 kg potasu, 20 kg wapnia i 10 kg magnezu.

PELUSZKA (Groch pastewny)
Peluszka jest rośliną strączkową o szczególnej przydatności uprawy na glebach średniozwięzłych 
i zwięzłych, charakteryzująca się krótkim okresem wegetacji. Do uprawy na nawóz zielony 
nadają się tylko odmiany uniwersalne (zielonkawo-nasienne jak np. Pelikan, Kormoran). Plon 
zielonej masy kształtuje się w granicach 10-11 t/ha, bogatej w białko i składniki mineralne. 
Rośliny w fazie kwitnienia dostarczają na 1 ha gleby ok 40 kg azotu, 25 kg potasu, 10 kg 
fosforu, 30 kg wapnia i 5 kg magnezu.
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Roślina o najwyższym potencjale plonowania spośród wszystkich bobowatych oraz najwyż-
szym plonem białka z ha. Nasiona bobiku zawierają 25-30% białka wysokiej jakości szczególnie  
w przypadku odmian niskotaninowych. Zaliczany jest do roślin fitomelioracyjnych ze względu 
na silnie rozwinięty palowy system korzeniowy osiągający długość 110 cm. Zdolny jest do 
pobierania trudno dostępnych składników pokarmowych z głębszych warstw gleby przez 
co uwalnia nieprzyswajalny dla zbóż fosfor i potas. Po zbiorze nasion bobik pozostawia 4-5 t 
resztek pożniwnych zawierających ok. 70 kg N, 20 kg P2O2 i 40 kg K2O.

Bobik ma stosunkowo wysokie wymagania wodne. Najwyższe plony uzyskuje się na glebach 
ciężkich, dobrze uwilgotnionych o odczynie zbliżonym do obojętnego. Termin siewu jak 
najwcześniejszy. Nasiona należy wysiać na głębokość 8-10 cm, optymalna rozstawa rzędów 
25 cm. Norma wysiewu ok. 250 kg/ha (obsada roślin 45-50 roślin/m2).

Roślina bobowata uprawiana głównie na paszę zieloną w siewie czystym lub w mieszankach 
na nasiona. Pomimo stosunkowo dużej zawartości białka (ok. 30 %) uprawiana jest głównie 
w celach reprodukcyjnych ze względu na zawartość szkodliwych alkaloidów.

Wykę jarą w mieszankach można wysiewać z roślinami zbożowymi, bobowatymi oraz sło-
necznikiem. Można ja uprawiać w plonie głównym, wtórym jak i w poplonach ścierniskowych. 
Wyka jara najlepiej plonuje na glebach zwięzłych, żyznych, zasobnych w składniki pokarmowe 
o uregulowanych stosunkach wodnych. Jest rośliną mało wrażliwą na niesprzyjające warunki 
klimatyczne, jednak źle znosi długotrwałą suszę. Odczyn gleby powinien być obojętny a nawet 
lekko zasadowy. Obsada roślin w siewie czystym w uprawie na nasiona powinna wynosić 
200 szt/m2 co daje nam ok. 100-160 kg/ha. Na zielonkę w mieszankach dwuskładnikowych 
wysiewamy ok. 100 kg wyki, w mieszankach trójskładnikowych wysiewamy 50-60 kg nasion. 
Termin zbioru to faza płaskiego strąka. Z 1 ha możemy zebrać ok. 25 t zielonki, plon nasion 
to ok. 0,8-1 t.

BOBIK

WYKA JARA (Wyka siewna)

MIESZANKI | Nasiona poplonowe
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Należy do roślin krzyżowych, głównym przeznaczeniem jest wysiew na międzyplony ścierni-
skowe. Rzodkiew ma właściwości fitosanitarne oraz nawozowe. Kumuluje ona i uruchamia 
mikro i makroskładnik poprawiając żyzność i urodzajność gleby. Z 1 ha można uzyskać nawet 
do 30 t zielonej masy. Ogranicza ujemny wpływ zagęszczenia warstwy ornej i podornej na 
wzrost roślin, szczególnie na glebach ciężkich (naturalny głębosz).

W gospodarstwach uprawiających ziemniaki i buraki może zastąpić niedobory obornika. Zie-
lony nawóz można przyorać jesienią lub pozostawić do wiosny w formie mulczu. Rzodkiew 
ma stosunkowo niewielkie wymagania termiczne, wodne i glebowe. Zaleca się wysianie 
25-30 kg nasion na ha.
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Nasiona poplonowe

FACELIA
Facelia jest rośliną jednoroczną. Ma niewielkie wymagania glebowe, chociaż na glebach żyź-
niejszych lepiej plonuje. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością na suszę oraz dużą dynamiką 
wzrostu, dzięki czemu szybko zacienia glebę i zagłusza chwasty. Jest wytrzymała na jesienne 
przymrozki i chłody. Dostarcza ok. 15 t/ha zielonej masy, zawierającej ok. 36 kg azotu, 11 kg 
fosforu, 92 kg potasu, 55 kg wapnia i 4 kg magnezu.

Ilość wysiewu   0,1 kg nasion/100 m2

Ilość wysiewu   0,15 kg nasion/100 m2

SERADELA
Roślina jednoroczna, jednokośna. Jest rośliną motylkową, przydatną szczególnie do uprawy na 
glebach lekkich. Charakteryzuje się powolnym początkowym wzrostem i dość długim okresem 
wegetacji. Dzięki silnie rozwiniętemu systemowi korzeniowemu pozostawia glebę czystą, 
pulchną i w dobrej strukturze. Uprawiana w poplonie dostarcza do gleby ok. 12 t/ha zielonej 
masy zawierającej ok. 40 kg azotu, 70 kg potasu, 40 kg wapnia, 20 kg fosforu i 10 kg magnezu.

wszystkie typy gleb o różnym stopniu uwilgotnienia

0,6 kg nasion/100 m2

gleby średniozwięzłe i zwięzłe

0,2 kg nasion/100 m2

Przydatność do uprawy
na stanowisku

Ilość wysiewu  

Przydatność do uprawy
na stanowisku

Ilość wysiewu  

GORCZYCA BIAŁA
Gorczyca jest cenną rośliną pastewną ze względu na bardzo szybkie tempo przyrostu zielonej 
masy i tolerancję na późny wysiew. Uprawiana na zielony nawóz dostarcza ok. 20 t/ha zielonej 
masy zawierającej ok. 60 kg azotu, 12 kg fosforu, 65 kg potasu, 40 kg wapnia i 3kg magnezu.

RZEPAK OZIMY

Rzepak ozimy można również uprawiać na nawóz zielony. W porównaniu do innych roślin, np. 
gorczycy czy facelii, daje znacznie niższe plony zielonej masy z uwagi na powolne początko-
we tempo wzrostu. Ponadto jest to roślina o dużych wymaganiach glebowych. Szczególnie 
przydatne są gleby żyzne, dobrze uwilgotnione. W okresie jesiennym osiąga zaledwie fazę 
rozety z 6-8 liści, rozdzielonych krótkimi międzywęźlami. Wytwarza ok. 11 t/ha zielonej masy, 
zawierającej ok. 40 kg azotu, 8 kg fosforu, 39 kg potasu, 26 kg wapnia i 2 kg magnezu.

RZODKIEW OLEISTA
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MIESZANKI | Nasiona poplonowe
Mieszanki poplonowe

Nasiona poplonowe - zwiększają żyzność gleby, dostarczają wielu składników po-
karmowych, jak również działają strukturotwórczo i fitosanitarnie na glebę. Dzięki 
szybkiemu wzrostowi zacieniają glebę nie dopuszczając do rozwoju chwastów. Nasiona 
poplonowe można wysiewać od wczesnej wiosny do późnej jesieni.

NASIONA POPLONOWE

Mieszanka przeznaczona do wysiewu po plonie głównym. Wysiewana bardzo szybko po zbio-
rze plonu głównego zapewnia dodatkową ilość paszy w okresie późno letnim oraz jesiennym. 
Nasiona kiełkują bardzo szybko hamując rozwój chwastów. Poplon może być używany jako 
nowo założony użytek zielony z okresem użytkowania maksymalnie do przyszłej jesieni lub 
też jako poplon ścierniskowy do przyorania na jesień lub wczesną wiosnę. Życice zawierają  
w swoim składzie wysoki poziom węglowodanów prostych wpływających na smakowitość 
paszy i ułatwiających zakiszanie paszy. Udział wyki i koniczyny perskiej w mieszance wzbogaca 
zielonkę w białko, a dzięki symbiozie z bakteriami Rizobium w brodawkach na korzeniach do-
starcza znacznej ilości azotu do gleby. Zalecana dawka startowa azotu wynosi 70 kg N. Termin 
siewu bezpośrednio po zbiorach.

Życica Westerwoldzka 40%
Życica wielokwiatowa 35%

POP IV - Mieszanka poplonowa jednoroczna lub dwuletnia

Koniczyna perska  15%
Wyka jara  10%

Życica wielokwiatowa 50%
Koniczyna inkarnatka 30%
Wyka ozima  20%

MIESZANKA GORZOWSKA - Mieszanka poplonowa
Tradycyjna mieszanka gorzowska oparta o oryginalny skład: życicy wielokwiatowej, koniczyny
inkarnatki i wyki ozimej. Odpowiednio dobrane odmiany zapewniają wysoki plon bogaty 
w białko. Mieszankę wysiewa się od drugiej połowy sierpnia do połowy września, przez co 
rośliny osiągają optymalny rozwój przed zimą. Wiosną rośliny rozpoczynają wzrost niedługo 
po ruszeniu wegetacji, co pozwala im w pełni wykorzystać zgromadzoną w podłożu wilgoć. 
Dzięki temu mieszanka może być stosowana na wszystkich rodzajach gleb. Zbiór mieszanki
gorzowskiej następuje już w pierwszej połowie maja. Tak szybki termin zbioru umożliwia
wykorzystanie mieszanki jako międzyplon w uprawach zbóż i kukurydzy.
Oprócz wysokiego plonu, rośliny zostawiają po sobie duże ilości resztek pożniwnych w postaci 
bardzo dużej masy korzeniowej. Bakterie brodawkowe roślin bobowatych wzbogacają glebę 
w azot pozostawiając wysokiej jakości stanowisko dla rośliny uprawianej w plonie wtórnym.
Regularne stosowanie mieszanki w płodozmianie wzbogaca glebę o cenną próchnicę dzięki 
czemu poprawia ona strukturę gleby. Na glebach lżejszych wpływa to na lepsze zatrzymywa-
nie wilgoci natomiast na glebach ciężkich poprawia ich przepuszczalność. Po zbiorze plonu 
głównego odrost może być pastwiskowany, spasany na świeżo jak również zakiszany.
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Granulowana kreda ogrodnicza

Dolomit ma szerokie zastosowanie w ogrodnictwie i rolnictwie jako nawóz odkwasza-
jący glebę, jest źródłem wapnia i magnezu. Poprawia właściwości chemiczne i fizyczne 
gleby oraz korzystnie wpływa na wzrost i zdrowotność roślin.

Należy stosować na wszystkich glebach, a w szczególności na glebach lekkich i kwaśnych 
oraz pod uprawy wymagające zwiększonej ilości magnezu. Stosujemy pod wszystkie 
rodzaje roślin z wyjątkiem kwasolubnych (np. borówka, różanecznik, iglaki ). Może być 
stosowane w uprawach szklarniowych warzyw i kwiatów oraz trawnikach.

Opakowanie: 5 kg, 10 kg, 20 kg (worek foliowy).

WAPNO DOLOMITOWE

Granulowana Kreda Ogrodnicza 
MICRO-GRANUCAL-WN

Jest granulowanym nawozem wapniowym produkowanym z kredy pochodzenia 
naturalnego – kopaliny o dużej skuteczności odkwaszania i wysokiej zawartości wę-
glanu wapnia. Doskonale nadaje się do nawożenia wszystkich zasadolubnych roślin tj. 
warzywa, kwiaty, trawniki, uprawy sadownicze – krzewy i drzewa owocowe. Sprawdza 
się w uprawach roślin wieloletnich i trawnikach gdzie nie ma możliwości wymieszania 
nawozu z glebą, a użycie ograniczone jest do stosowania jedynie na powierzchni gleby, 
ponieważ granulki nawozu są łatwo rozpuszczalne i wnikają wraz z wodą z opadów  
i kondensacji w głąb profilu glebowego.

Opakowanie: 5 kg, 10 kg, 20 kg (worek foliowy).

Idealne i organiczne podłoże do trawnika z torfu niskiego dobrze utrzymującego wil-
goć, wzbogacone nawozem wapniowym (kreda) regulującym odczyn podłoża. Stwarza 
optymalne warunki do wzrostu trawy i daje możliwość uzyskania pięknego trawnika.

Zastosowanie:
Miejsce, w którym wysiewamy trawę należy przekopać i dokładnie usu-
nąć korzenie oraz rozłogi chwastów. Aby uzyskać piękny trawnik należy zba-
dać pH podłoża – dla trawy odpowiednie jest pH 5,5-7,0, jeżeli jest za kwa-
śne, należy rozsypać „Wapno ogrodnicze do odkwaszania gleby i trawnika” 
np. firmy Najlepsze Trawy z Iławy w ilości ok. 20 kg/ 100 m2 i płytko przekopać  
z podłożem. Następnie należy wyrównać teren przez wielokrotne grabienie. Potem wysy-
pać warstwę o grubości ok 5-10 cm „Ziemi do trawnika” i dokładnie wyrównać i uwałować 
teren. „Ziemia do trawnika” ma optymalne pH dla rozwoju nasion trawy. Na tak przygotowa-
nym gruncie można siać nasiona trawy lub rozłożyć trawnik z rolki. Koniecznie obficie podlać  
i podlewać codziennie przez co najmniej dwa tygodnie.

Opakowanie: 50 L (worek foliowy).

ZIEMIA DO TRAWNIKA

Ziemia do trawnika

Wapno

Nawóz wapniowy (37,5 % CaO) na bazie ekologicznie czystej kredy jeziornej. Zawiera  
do 20% węgla brunatnego, który zatrzymuje w glebie wodę oraz składniki pokarmowe, 
przeciwdziała  efektom suszy,  jest także  doskonałym źródłem  próchnicy. Ponadto 
zawiera magnez ( MgO) oraz mikroelementy takie jak  Mn, Zn, Cu,  Fe.  Z uwagi na  
miękkość  skały  i duży stopień rozdrobnienia  łatwo reaguje w glebie, zmieniając jej 
odczyn i jest szybko  przyswajany przez rośliny.

Opakowanie: 25 kg (worek foliowy).

WAPNO DO ODKWASZANIA GLEBY I TRAWNIKA

NOWOŚĆ!
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PIELĘGNACJA
Nawozy

TRAWNIK START Nawóz do trawnika NPK 20-7-10.
Najwyższej  jakości  oryginalny norweski nawóz granulowany. Opatentowana przez 
światowego lidera w produkcji nawozów granulacja typu „prill”, stosowana dotychczas 
w nawozach profesjonalnych: w każdej pojedynczej granuli nawozu znajduje się pełen 
zestaw składników mineralnych, dając gwarancję równomiernego wysiewu. Zwarta 
forma granul i ich niska pylistość wpływa także na wyjątkowo wysoką wydajność.  
Skuteczność stosowania nawozu potwierdza jego ekonomiczne i ekologiczne zastoso-
wanie poprzez stopniowe uwalnianie zawartych w nim składników mineralnych. Efekt 
to piękny i równy na całej powierzchni trawnik. 
Nawóz nadaje się do nawożenia wszystkich gatunków traw, gwarantując gęstą darń 
oraz intensywną, zieloną barwę trawnika.  Regularne stosowanie poprawia zaopatrze-
nie gleby w magnez .Charakterystyka: NAWÓZ WE / EC FERTILIZER. Nawóz posypowy, 
granulowany, wieloskładnikowy typu NPK.

Opakowanie: 2,5 kg, 5 kg, 15 kg.

NAWÓZ DO TRAWNIKA WIOSNA

PRZYGOTUJ TRAWNIK DO ZIMY Nawóz do trawnika jesienny PK 20-30.
Najwyższej  jakości  nawóz granulowany światowego lidera w produkcji nawozów 
mineralnych. Przeznaczony do jesiennej pielęgnacji wszystkich roślin w ogrodzie: 
trawników, warzyw, drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych. Opatentowana 
przez światowego lidera w produkcji nawozów granulacja typu „prill”, stosowana do-
tychczas w nawozach profesjonalnych: w każdej pojedynczej granuli nawozu znajduje 
się pełen zestaw składników mineralnych, dając gwarancję równomiernego wysiewu. 
Nawóz zwiększa odporność roślin na mróz i ułatwia im przetrwanie w okresie zimowym. 
Dzięki wysokiej zawartości fosforu i potasu uzupełnia wyczerpane po całym sezonie 
wegetacyjnym zapasy tych składników pokarmowych. Brak azotu nie pobudza roślin 
do wzrostu i przygotowuje glebę pod uprawy w następnym sezonie wegetacyjnym.
Charakterystyka: NAWÓZ WE / EC FERTILIZER. Nawóz posypowy, granulowany, typu PK.

Opakowanie: 2,5 kg, 5 kg, 15 kg.

NAWÓZ DO TRAWNIKA JESIEŃ

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

Humus Active

Ekologiczny do trawników polepszacz glebowy organiczno-mineralny w płynie z Trwałą 
Aktywną Próchnicą oraz bogatą populacją Pozytywnych Mikroorganizmów.  Poprawia 
strukturę gleby pod trawnikiem, zwiększa chłonność wodną i sorpcyjną, stwarzając 
korzystne warunki dla rozwoju trawy. Opakowanie 1,2L wystarcza na 350 m2.

Opakowanie: 1,2 L (spray/butelka).

HUMUS ACTIVE SPRAY 
DO TRAWNIKA NOWOŚĆ!
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Obornik

Obornik koński jest w 100% naturalny, w pełni ekologiczny i niezwykle bogaty w na-
turalne związki organiczne.

Obornik ten, dzięki unikalnej technologii produkcji, jest łatwym w stosowaniu, pełno-
wartościowym nawozem organicznym w formie granulatu, pozbawionym zapachu.

Odkwasza glebę, zawiera związki organiczne i mikroorganizmy, z których w procesie 
przemian w glebie powstaje próchnica. Wzrost ilości próchnicy wpływa na poprawę 
żyzności, urodzajności i struktury gleby. Jest całkowicie bezpieczny dla roślin, korzystnie 
wpływa na ukorzenienie roślin, wzrost plonów, ogranicza także rozwój szkodliwych dla 
roślin chorób. Wytwarzany jest w czystym ekologicznie rejonie Polski - na Kujawach. 
Do stosowania w uprawach ekologicznych.

Zastosowanie:
Obornik koński wytwarza szczególnie dużo ciepła, jest zalecany do stosowania w in-
spektach i uprawach pod osłonami, gdyż świetnie ogrzewa glebę podczas kiełkowania 
nasion. Polecamy go działkowcom, przygotowującym samodzielnie rozsady kwiatów  
i warzyw. Najlepsza pora na stosowanie obornika jest wczesna wiosna lub późna jesień 
(po zebraniu plonów).

Opakowanie: 2 kg (karton), 5 L, 10 L (worek foliowy).

OBORNIK BYDLĘCY

Obornik bydlęcy jest w pełni ekologiczny, w 100% naturalny i bezzapachowy. Pochodzi 
z czystych, ekologicznie terenów Polski - Kujaw.

Obornik ten, dzięki unikalnej technologii produkcji, jest łatwym w stosowaniu, peł-
nowartościowym nawozem organicznym w formie granulatu, pozbawionym zapa-
chu. Jest całkowicie bezpieczny dla roślin, korzystnie wpływa na ukorzenienie roślin  
i wzrost plonów, ogranicza także rozwój szkodliwych dla roślin chorób. Do stosowania 
w uprawach ekologicznych.

warzywa
owoce
trawnik
kwiaty np. róże, hortensje

OBORNIK KOŃSKI

piwonie, powojniki
krzewy kwitnące np. forsycje, bzy
iglaki zasadolubne np. jodła, cis, jałowiec, 
modrzew, sosna czy kosodrzewina

Zastosowanie zarówno wiosną, jak i jesienią do:

Opakowanie: 2 kg (karton), 5 L, 10 L (worek foliowy).

PIE
LĘG

NA
CJA
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Obornik
PIELĘGNACJA

OBORNIK KURZY

Obornik przeznaczony jest do nawożenia wszystkich roślin ogrodowych jako nawóz 
uniwersalny. 

Wytworzony na bazie odchodów kurzych jest bogaty w łatwo dostępne składaniki od-
żywcze, niezbędne do prawidłowego rozwoju roślin. Bogaty skład pozytywnie wpływa 
na jakość oraz wielkość plonów, a także na zdrowotność roślin. Systematyczne stoso-
wanie w czasie okresu wegetacyjnego zapewnia optymalne warunki rozwoju rośliny.

Opakowanie: 2 kg (karton), 5 L, 10 L (worek foliowy).

Zalety:
      nawóz w 100% naturalny i przyjazny dla środowiska,
      poprawia strukturę gleby oraz jej pH,
      tworzy próchnicę oraz wpływa korzystnie na mikroflorę znajdująca się w glebie,
      nie powoduje ryzyka „przenawożenia”,
      ma neutralny zapach,
      łatwy do nawożenia,
      NAWÓZ WE - spełnia normy Unii Europejskiej.

NOWOŚĆ!



32

PIE
LĘG

NA
CJA

Obornik

Proponujemy Państwu w pełni ekologiczny, w 100% naturalny i bezzapachowy obornik 
bydlęcy . Pochodzi z czystych, ekologicznych terenów Polski – Województwa Świętokrzy-
skiego. Obornik ten , dzięki unikalnej technologii produkcji, jest łatwym w stosowaniu 
pełnowartościowym nawozem organicznym w formie granulatu pozbawionego zapa-
chu. Jest całkowicie bezpieczny dla roślin, korzystnie wpływa na ukorzenienie roślin, 
wzrost plonów, ogranicza także rozwój szkodliwych dla roślin chorób. Do stosowania 
w uprawach ekologicznych.
 
Zastosowanie zarówno wiosną jak i jesienią do warzyw, owoców, traw, kwiatów, 
iglaków, krzewów.

Opakowanie: 5 L  (3,7 kg) – wiaderko , 10 L (7,4 kg) – wiaderko

OBORNIK BYDLĘCY GRANULOWANY
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Jest środkiem chwastobójczym w formie płynu (emulsja olejowa w wodzie) do spo-
rządzania emulsji wodnej stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego 
zwalczania chwastów dwuliściennych na trawnikach, boiskach sportowych i polach 
golfowych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych
i polowych. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych 
i nieprofesjonalnych.

Chwasty wrażliwe: babka lancetowata, babka zwyczajna, gwiazdnica pospolita, koniczyna 
biała, maruna bezwonna, mniszek pospolity, przytulia czepna, stokrotka pospolita, 
niezapominajka polna, szczaw tępolistny.

Zwalcza chwasty na trawnikach, polach golfowych i boiskach sportowych.

Zawartość substancji czynnych:
• fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego)
   w postaci estru (fluroksypyr metylu) – 40 g/l (3,66%)
• chlopyralid (związek z grupy pochodnych kwasu karboksylowego)
   w postaci soli monoetanoloaminowej – 20 g/l (1,83%)
• MCPA (związek z grupy fenoksykwasów)
   w postaci soli potasowej – 200 g/l (18,34%)

Zakres stosowania, terminy i dawki:
Trawniki, boiska sportowe i pola golfowe.

Środek stosować wyłącznie w terminie od początku kwietnia do połowy września.
Środek stosować podczas dobrej pogody, na wilgotną glebę od wiosny do wczesnej 
jesieni, w okresie intensywnego wzrostu chwastów.

Zalecana dawka:
30-40 ml środka na 100 m2.
100 ml środka rozcieńczyć w 5-10 l wody.

Opakowanie: 100 ml, 250 ml (butelka)

STARANE TRAWNIKI 260 EW

Środek chwastobójczy

NOWOŚĆ!
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Dział Kontraktacji

DZIAŁ KONTRAKTACYJNY

MIROSŁAW KONIECZKO - KIEROWNIK

 IWONA KOCHANOWSKA - SPECJALISTA DS. KONTRAKTACJI 

PRZEMYSŁAW SZYBURSKI
- ZACHODNIO-POMORSKIE, LUBUSKIE (CZ. PÓŁNOCNA), WIELKOPOLSKIE (CZ. PÓŁNOCNO-ZACHODNIA),
   POMORSKIE, KUJAWSKO-POMORSKIE (CZ. PÓŁNOCNO-ZACHODNIA)

DAWID KARBOWY
- LUBUSKIE (CZ. POŁUDNIOWA), DOLNOŚLĄSKIE, OPOLSKIE, ŚLĄSKIE, WIELKOPOLSKIE
    (CZ. POŁUDNIOWA),  ŁÓDZKIE (CZ. ZACHODNIA), KUJAWSKO-POMORSKIE (CZ. POŁUDNIOWO-ZACHODNIA) 

IRENEUSZ KUCZMA
- LUBELSKIE, PODKARPACKIE, MAŁOPOLSKIE

MIROSŁAW KONIECZKO
- WARMIŃSKO- MAZURSKIE, PODLASKIE (CZ. PÓŁNOCNA)

JACEK KOWALSKI
- KUJAWSKO-POMORSKIE (CZ. WSCHODNIA),  PODLASKIE (CZ. ŚRODKOWA I POŁUDNIOWA),
   MAZOWIECKIE (CZ. PÓŁNOCNA), ŁÓDZKIE (CZ. PÓŁNOCNO-WSCHODNIA), WIELKOPOLSKIE (CZ. WSCHODNIA)

DARIUSZ DUDEK
- POMORSKIE (CZ. PÓŁNOCNA), ZACHODNIO-POMORSKIE (CZ. PÓŁNOCNO-WSCHODNIA)

STANISŁAW ŚWINIARSKI
- ŚWIĘTOKRZYSKIE, MAZOWIECKIE (CZ. POŁUDNIOWA)

 miroslawkonieczko@rolimpexsa.pl

 i.kochanowska@rolimpexsa.pl

przemyslaw.szyburski@agronas.pl

dawid.karbowy@agronas.pl

i.kuczma@rolimpexsa.pl

miroslawkonieczko@rolimpexsa.pl

j.kowalski@rolimpexsa.pl

d.dudek@rolimpexsa.pl

+ 48 89 644 31 01 

+ 48 600 049 527

+48 693 222 831

+48 518 710 522

+48 606 756 914

+48 692 875 232

+48 600 049 527

+48 532 137 555

+48 604 560 338

+48 660 793 742
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Dział Handlowy

DZIAŁ HANDLOWY

BARTŁOMIEJ ZAKRZEWSKI - KIEROWNIK

AGNIESZKA PAŁCZYŃSKA - PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY  

MAREK BIERWIECZONEK - PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY   

FILIP WOJDOWSKI - PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY  

ALEKSANDRA SKRZYPCZAK - PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY 

IWONA MROCZEK - PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY  

ŁUKASZ MIZERA - PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

b.zakrzewski@rolimpexsa.pl

a.palczynska@rolimpexsa.pl

m.bierwieczonek@rolimpexsa.pl

f.wojdowski@rolimpexsa.pl

a.skrzypczak@rolimpexsa.pl

i.mroczek@rolimpexsa.pl

l.mizera@rolimpexsa.pl

+ 48  678 730 211

+48 600 252 215

+48 600 404 918

+48 881 040 295

+48 600 049 502

+48 608 332 555

+48 698 496 017
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produktów
KataloG

ROLIMPEX S.A. 

Biuro Zarządu

14-200 Iława, ul. Lubawska 7

tel. +48 89 648 24 07
fax +48 89 648 24 06

ilawa@rolimpexsa.pl
www.rolimpexsa.pl

Biuro Obsługi Klienta

tel. +48 89 648 32 85
kom. 600 404 919

bok@rolimpexsa.pl

Godziny otwarcia:
pon.-pt. 7:00-15:00

dla ogrodu  dla ro
lnictw

a

trawy • materiał siewny • nasiona poplonowe • produkty ogrodnicze


