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Kolejny sezon prac polowych przed Nami. Wszyscy pamiętamy trudy jesieni 2018. Znaczny deficyt wody 
utrudnił nie tylko wschody, ale także optymalny rozwój nowych zasiewów rzepaku czy też zbóż (zwłaszcza tych 
wrześniowych). Bardzo długa i ciepła jesień miała pozytywny wpływ na rozwój roślin, pozwalając jednocześnie 
nadrobić im zaległości wynikające z niedoboru wody. Niestety taka pogoda jednocześnie sprzyjała rozwojowi 
chorób i szkodników, zwłaszcza niespotykanej dotąd presji mszyc w rzepaku. Wszystkie te czynniki miały 
bezpośredni wpływ na uzyskaną obsadę, a także kondycję roślin przed spoczynkiem zimowym. W momencie 
nastania wiosny, po przeprowadzonej lustracji pola, istnieje możliwość dokładnej oceny stanu roślin po zimie. 
Umożliwia to podjęcie odpowiedniej strategii prowadzenia danej plantacji.  Przygotowana dla Państwa lektura 
kolejnego numeru naszego katalogu firmowego AgroDORADCA zawiera szczegółowe informacje z zakresu 
rolnictwa z uwzględnieniem trudów ubiegłorocznej jesieni. Mamy nadzieję, że dzięki przygotowanej przez nas 
lekturze podjęcie właściwej decyzji co do strategii prowadzenia plantacji od nadejścia wiosny, aż po sam zbiór 
stanie się łatwiejsze.

W aktualnym wydaniu AgroDORADCY przeznaczonym na sezon wiosenny, prezentujemy dostępne na rynku 
odmiany, środki ochrony roślin, a także nawozy firm wiodących na rynku rolnym. W związku z coraz częściej  
występującą suszą w wielu regionach kraju, warto zwrócić uwagę na najnowsze mieszańce kukurydzy, które 
bardzo dobrze radzą sobie z występującym stresem wodnym. W niniejszej publikacji podjęto ważną i obecnie 
niezwykle aktualną problematykę omacnicy prosowianki, wyrządzającą coraz większe straty ekonomiczne na 
plantacjach kukurydzy. Nowością jest możliwość chemicznego zwalczania tego szkodnika przy użyciu stan-
dardowego opryskiwacza jaki zapewne jest na wyposażeniu każdego rolnika. W obecnym wydaniu znajdą 
Państwo artykuł Pana prof. dr hab. Marka Korbasa „Rzepak wiosną warto chronić”, wspomagający podjęcie 
odpowiedniej decyzji dotyczącej regulacji pokroju roślin, a także ochrony przed najgroźniejszymi patogenami 
występującymi w tej uprawie. Nowością jest preparat Terra-Efekt, który powinien szczególnie wzbudzić w 
Państwu zainteresowanie, jako źródło darmowego azotu. Zawiera on bakterie wiążące wolny azot atmosfe-
ryczny, przeznaczony do aplikacji w uprawach polowych, warzywniczych i sadowniczych.

Wysokość uzyskiwanych plonów w bardzo dużym stopniu uzależniona jest od dostępnej ilości wody (opa-
dów). Coraz częściej mamy do czynienie z deficytem wody (susza), zwłaszcza w najbardziej wrażliwych na 
niedobór wody fazach rozwojowych większości roślin – bezpośrednio wpływających na obniżkę plonu. Warto 
zainteresować się tematem nawadniania, które zapewni roślinom odpowiednie zaopatrzenie w wodę podczas 
całego okresu wegetacji, dając Państwu komfort i spokój jeśli chodzi o wysokość zbiorów. W tym wydaniu 
naszego katalogu, przybliżamy Państwu możliwość modernizacji gospodarstwa w ramach PROW, z dodatko-
wego obszaru – inwestycje związane z nawadnianiem.

Temat Rolnictwa Precyzyjnego nie jest nam obcy, a co więcej Agro-Efekt inwestuje rozwijając się także w 
tej niezwykle przyszłościowej dziedzinie. W aktualnym wydaniu AgroDORADCY przybliżamy Państwu temat 
pełnego pozyskiwania rzetelnych informacji pogodowych. Dostęp do nich dają nam zaawansowane stacje 
meteorologiczne austryjackiego lidera tego typu rozwiązań Pessl Instruments® który na polskim rynku zna-
ny jest jako METOS Polska®.

Warto zwrócić uwagę na rozmowę z naszym zadowolonym klientem, który skorzystał z dogodnego finanso-
wania fabrycznego John Deere. Dzięki temu nasz klient uzyskał możliwość zakupu ciągnika doposażonego 
w ładowacz czołowy do swojego gospodarstwa. Państwa uwadze polecamy także rozwijający się Dział Bu-
dowlany, oferujący kompleksową obsługę inwestycji i wykonawców. Wartym uwagi, jest nowo otwarty sklep 
internetowy, umożliwiający Państwu dokonywania zakupów w dowolnym miejscu i o każdej porze dnia.

Wszystkie podejmowane przez nas działania mają na celu stworzenie w Państwa oczach naszego wizerunku 
jako rzetelnego partnera na każdym etapie produkcji. Czuwamy, aby jakość oferowanych przez nas usług 
była utrzymywana na najwyższym poziomie. W celu pełnej Państwa satysfakcji świadczymy usługi w sposób 
kompleksowy, łącząc całoroczny skup płodów rolnych z profesjonalnym doradztwem agrotechnicznym. Ser-
decznie zapraszamy do lektury. Celem naszej firmy na sezon 2019 jest zwiększenie efektywności u naszych 
klientów.

Życzymy udanego sezonu oraz wysokich i dobrych plonów.
Pracownicy i Zarząd firmy Agro-Efekt

Szanowni Państwo!



NOWOŚĆ

• obniża pH i twardość wody
• zawiera niejonowy surfaktant, zwiększa

przyczepność i pobieranie przez rośliny
• zawiera indykator pH (barwnik), ułatwia

dawkowanie stosującemu
• nie zawiera składników (N,P,S) obniżających

skuteczność środków ochrony roślin
• zalecany do łącznego stosowania

z herbicydami, fungicydami i insektycydami

AdControl pH:

Adiuwant poprawiający
skuteczność działania nalistnych

środków ochrony roślin.

Adiuwant przeznaczony
do stosowania z herbicydami

doglebowymi
 

Adiuwant ograniczający
pękanie łuszczyn

i strąków

Centrala firmy
Agro Efekt Sp. z o.o. 
ul. Parkowa 14  56-500 Syców 

www.agroefekt.pl

Kompleksowe rozwiązania adiuwantowe

>> Więcej informacji na str. 32 - 33
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Kukurydza - RGT OXXGOOD

RGT OXXGOOD
HODOWCA: RAGT
LICZBA FAO: 190 - 200
TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• możliwość bardzo wczesnego lub opóźnio-

nego siewu
• wysoki, wczesny i regularny plon ziarna
• dobre zaziarnienie kolb, ułożone regular-

nie, na dość niskiej wysokości
• rośliny średniej wysokości, dość mocno 

ulistnione – liście wzniesione do góry
• bardzo wczesny termin kwitnienia, dzięki 

czemu okres zapylenia najczęściej przypa-
da przed okresowymi suszami ( brakiem 
opadów, wysokimi temp.)

• dobry stay green, a także wysoka zdrowot-
ność roślin

• wysoka przydatność do uprawy na kiszon-
kę – wysoka energia (JPM),bardzo dobra 
strawność

• dobra adaptacja do trudnych warunków, 
bardzo dobra do zimnych gleb, a także 
suszy

• średni wynik plonowania na ziarno w do-
świadczeniach 2018 z 5 lokalizacji w Pol-
sce, przy wilgotności ziarna 14 %: 8,54

WYMAGANIA GLEBOWE:
• zalecana do uprawy na wszystkich 

stanowiskach 

ZALECANA OBSADA:
• ziarno i CCM: 

- na glebach słabszych: 85 000 – 90 000 szt./ha 
- na glebach dobrych: 90 000 – 95 000 szt./ha

• kiszonka: 
- na glebach słabszych: 90 000-95 000 szt./ha 
- na glebach dobrych: 95 000 – 100 000 szt./ha 

CHARAKTERYSTYKA KOLBY

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ziarno typu flint/flint/dent

16 rzędów
23-25 ziaren/rząd

ZIARNO KISZONKA

OPINIA
Grzegorz Litwin,
RAGT Semences Polska sp. z o.o.

RGT OXXGOOD jest odmianą bardzo wczesną FAO 190 przeznaczoną do uprawy na terenie całego kraju. 
W dwuletnich doświadczeniach RAGT odmiana ta wykazała się dużym wigorem początkowym, a także od-
pornością na choroby występujące podczas wegetacji. Odmiana jest przeznaczona zarówno do wczesnego 
jak i opóźnionego wysiewu. Dzięki bardzo wczesnemu kwitnieniu uzyskujemy wysokie i regularne plonowa-
nie nawet w niekorzystnych warunkach glebowo-klimatycznych. Kolby regularnie osadzone, wypełnione do 
końca ziarnem typu flint-flint-dent. Bardzo szybko oddaje wodę podczas wegetacji. W okresach niedoboru 
wody odmiana doskonale sobie radzi w stresowych warunkach. RGT OXXGOOD przeznaczona jest do uprawy 
na wszystkich rodzajach gleb. Odmiana dzięki genowi „stay green” posiada także dobre właściwości kiszon-
karskie z wysoką strawnością ziarna oraz wysokim plonem suchej masy.
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Kukurydza - RGT TELEXX

RGT TELEXX
HODOWCA: RAGT
LICZBA FAO: 220-230
TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

ZIARNO

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• rejestracja UE 2011
• odmiana wczesna o wysokim i stabilnym 

potencjale plonowania
• dobry wigor początkowy
• kolby regularne, całkowicie zaziarnione
• dobry efekt „stay –green”
• szybkie oddawanie wody z ziarna, niższe 

koszty suszenia
• bardzo dobry omłot przy wilgotnym ziarnie
• wysoka zdrowotność kolb, liści oraz łodyg
• odmiana odporna na wyleganie łodygowe
• odmiana odporna na okresowe niedobory 

wody (stressless)

WYMAGANIA GLEBOWE:
• odmiana zalecana do uprawy na glebach 

średnich i dobrych, a także na słabszych 
stanowiskach będących w dobrej kulturze 
rolnej 

ZALECANA OBSADA:
• ziarno: 85 000 – 90 000 szt./ha 

CHARAKTERYSTYKA KOLBY 
 
 

ziarno typu flint

14-16 rzędów
33-36 ziaren/rząd
MTZ 250-260 g

140

130

120

110

100

90

dt / ha

113,9

122,6

133,5

126,0

114,6

OPINIAStanisław, Łukasz Cholewicki,
Zakrzów, woj. dolnośląskie

Prowadzę rodzinne gospodarstwo rolne 
wspólnie z synem Łukaszem. Razem z nim 
gospodarujemy na powierzchni ok. 300 ha. 
Uprawiamy: kukurydzę, rzepak, pszenicę. 
Pod zasiew kukurydzy przeznaczane jest 100 
ha. W sezonie 2018 zakupiliśmy po raz   ko-
lejny odmianę RGT Telexx na areał 30 ha. w 
oddziale Agro-Efekt Bolechów. Odmiana ta 
charakteryzuje się   bardzo dobrym wigorem 
początkowym wykazującym adaptację do róż-
nych stanowisk. Ma bardzo dobry stay green. 
RGT Telexx toleruje okresowe niedobory wody 
ponieważ posiada gen Stressles. Odmiana ta 
jest stabilna w plonowaniu pomimo różnych 
lat. W sezonie 2018 uzyskaliśmy średni plon 
na poziomie 10 t/ha przy wilgotności 17%. Za-
chęcam do spróbowania i przetestowania od-
miany kukurydzy RGT Telexx.
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KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• wysoki plon ziarna, kiszonki oraz biomasy
• rośliny wysokie, mocno ulistnione
• nisko osadzona, dobrze zaziarniona kolba
• duża masa tysiąca nasion
• bardzo dobry efekt „stay-green”
• wyśmienita jakość paszowa roślin
• rośliny o bardzo dobrej zdrowotności
• wysoka odporność na Fusarium
• odmiana odporna na wyleganie łodygowe 

i korzeniowe

WYMAGANIA GLEBOWE:
• odmiana uniwersalna, zalecana na więk-

szość kompleksów glebowych 

ZALECANA OBSADA:
• ziarno: 80 000 - 90 000 szt./ha
• kiszonka: 85 000 - 95 000 szt./ha 

CHARAKTERYSTYKA KOLBY 
 
 
 
 ziarno typu flint/dent

13-15 rzędów
25-27 ziaren/rząd
MTZ 330-350 g

Kukurydza - CODIR

CODIR
HODOWCA: CODISEM
LICZBA FAO: 230-240
TYP: MIESZANIEC TRÓJLINIOWY (TC)

140

130

120

110

100

90

dt / ha

140,0

130,4
133,4

131,5
127,1

OPINIAGR Tadeusz Pisula, 
woj. dolnośląskie

Gospodarstwo o powierzchni 450 ha, z cze-
go kukurydza na kiszone zajmuję ok. 90 ha. 
Od kilku lat połowę areału stanowi odmia-
na Codir. Jest to odmiana wierna w plono-
waniu, nawet na słabszych stanowiskach. 
Pomimo trudnych warunków w okresie we-
getacji (sucho) odmiana ta dała wysoki plon 
kiszonki o dobrej strawności.

ZIARNO KISZONKA

OPINIAGabriel Ochmanowicz, pow. jarociński,
województwo wielkopolskie

Razem  z żoną prowadzimy gospodarstwo rol-
ne o powierzchni 40 ha. Kukurydza jest upra-
wiana na areale 23 ha . W poprzednim sezonie 
zasialiśmy   odmianę CODIR na glebach kla-
sy  IV,V i VI. Codir należy do odmian o obfitym 
ulistnieniu i dobrze zaziarnionej kolbie. Cała 
uprawa tej odmiany została przeznaczona na 
ziarno. Mimo złych warunków pogodowych 
(suszy), średni plon 10,4 t/ha przy wilgotności 
18%.
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Kukurydza - EVGENI CS

EVGENI CS
HODOWCA: CAUSSADE
LICZBA FAO: 230-240
TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• odmiana przeznaczona do uprawy na ziarno
• bardzo dobrze wypełnione kolby z ziarnem typu 

flint o wysokiej gęstości
• odmiana rekomendowana do przerobu młynar-

skiego na grys
• charakterystyczne luźne koszulki okrywowe 

kolb w końcowym etapie dojrzewania powodu-
ją łatwiejsze dosychanie ziarna w warunkach 
polowych

• dobra tolerancja na omacnicę prosowiankę po-
twierdzona obserwacjami polowymi

• intensywny wzrost wegetatywny roślin nawet w 
mniej sprzyjających warunkach

• mocny wigor początkowy
• odmiana średnio wysoka, odporna na 

wyleganie
• jedna z najniższych wilgotności ziarna podczas 

zbioru w badaniach rozpoznawczych COBORU/
PZPK w 2018 r. [śr. wilgotność 19,6%]

• 2017 – Caussade Strips Trial Station Dziećmiar-
ki (doświadczenia ścisłe): plon ziarna 137 dt/ha 
przy 14% wody

• 2018 – Caussade Strips Trial Station (doświad-
czenia ścisłe) – plon przy 14% wilgotności:

- Kocewo woj. mazowieckie – 131,1 dt/ha
- Dziećmiarki woj. wielkopolskie – 121,9 dt/h 
- Prusinowice woj. opolskie - 124,0 dt/ha

 
WYMAGANIA GLEBOWE:
• rekomendowane na gleby od kl. I do IVa 

oraz IVb-V pod warunkiem gleb utrzyma-
nych w dobrej kulturze rolnej 

ZALECANA OBSADA:
• gleby dobre: 89 000 - 93 000 szt./ha
• gleby średnie: 84 000 - 88 000 szt./ha
• gleby lekkie: 78 000 - 83 000 szt./ha 

CHARAKTERYSTYKA KOLBY

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ziarno typu flint

14 rzędów
32-34 ziaren/rząd
MTZ 290 g

REKOMENDANCJE MŁYNARSKIE

ZIARNO MŁYN

OPINIA
Mateusz Klak,
woj. dolnośląskie, woj. wielkopolskie

Mateusz Klak prowadzi gospodarstwo o powierzchni 325 ha w woj. Wielkopolskim i Dolnośląskim. Kukurydza uprawiana jest w 
całości tj. 325 ha. W 2018r odmianę EVGENI CS zasiano w woj. Wielkopolskim 14 ha na glebie klasy IIIb i IVa, a w woj. Dolnoślą-
skim 55 ha na glebach tzw. ciężkich madach klasy III, IV, V.  Odmiana charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem początkowym, 
szybkim i intensywnym wzrostem. Należy zauważyć, że pomimo skrajnych warunków pogodowych – bardzo wysokie tempera-
tury, brak opadów odmiana EVGENI CS wyglądała na tle innych odmian dobrze. W tych trudnych warunkach kolby były dobrze 
wypełnione ziarniakami typu flint. Plon EVGENI CS na terenie Wielkopolski z 14 ha uzyskano 11,2 t/ha przy wilgotności 27%, 
natomiast w okolicach Głogowa z 55 ha zebrano średnio 8,2 t/ha przy wilgotności 24%. Uzyskany plon w tych ekstremalnych 
warunkach pogodowych, należy uznać za bardzo dobry. Odmiana kukurydzy EVGENI CS jest godna polecenia na każde gleby i w 
każdych warunkach klimatycznych. Odmiana nadaję się do przerobu na grys, charakteryzuję się bardzo dobrymi parametrami 
młynarskimi.

*2018 – średni wynik plonowania na ziarno w doświadczeniach polowych 2018- 116,3 dt/ha przy wilgotności 14%
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NK FALKONE
HODOWCA: SYNGENTA
LICZBA FAO: 230-240
TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

ZIARNO MŁYN

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• bardzo wysoki potencjał plonowania 

na ziarno
• odmiana stabilnie plonująca w różnych wa-

runkach środowiskowych 
• szybkie dosychanie ziarna na polu - przy-

spieszony termin zbioru
• ziarno średniej wielkości, o wysokiej war-

tości handlowej szczególnie dla przemysłu 
młynarskiego (duży udział bielma szklistego)

• kolby równomiernie osadzone na roślinie, 
bardzo dobrze wypełnione z cienką osadką

• bardzo wysoka zdrowotność roślin, odporna 
na wyleganie  łodygowe i korzeniowe  
 
 
 
 
 

WYMAGANIA GLEBOWE:
• odmiana zalecana na wszystkie kompleksy 

glebowe z wyjątkiem stanowisk na glebach 
lekkich 

ZALECANA OBSADA:
• ziarno: 85 000 - 90 000 szt./ha 

CHARAKTERYSTYKA KOLBY

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ziarno typu flint

14 - 16 rzędów
28-30 ziaren/rząd
MTZ 270-290 g

Kukurydza - NK FALKONE
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dt / ha

121,2

129,7
133,7

122,6

147,1

128,7

OPINIA
GR Wonieść Sp. z o.o., Prezes
Stanisław Grygier, woj. wielkopolskie

Uprawa kukurydzy w Gospodarstwie Rol-
nym Wonieść Sp.z o.o. prowadzona jest 
na pow. 700ha w tym 400ha na ziarno. 
Odmiana NK FALKONE uprawiana jest od 
wielu lat. W roku 2018 odmianą NK FAL-
KONE obsiano ok. 100ha uzyskując średni 
plon w wysokości 14,8ton/ha o wilgotno-
ści podczas zbioru 19,4%. Odmiana ku-
kurydzy NK FALKONE należy do odmian 
średnio wysokich, kolby równomiernie 
osadzone na roślinie, bardzo dobrze wy-
pełnione z cienką osadką. Ziarno średniej 
wielkości, jednolicie żółte, szkliste, typu 
flint, bez żadnych przebarwień. Odmia-
na NK FALKONE jest godna polecenia do 
uprawy w gospodarstwie, które zaintere-
sowane jest produkcją ziarna dla przemy-
słu młynarskiego - głównie do przerobu 
na grys.
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SY UNITOP
HODOWCA: SYNGENTA
LICZBA FAO: 240
TYP: MIESZANIEC TRÓJLINIOWY (TC)

ZIARNO BIOGAZKISZONKA

Kukurydza - SY UNITOP

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• rejestracja Niemcy 2011
• odmiana średniowczesna, o bardzo do-

brych parametrach kiszonki
• rośliny wysokie (śr. wysokość 275 cm), 

mocno ulistnione
• dobry efekt „stay-green”
• wybitnie dobra strawność, bardzo wysoka 

wydajność suchej masy
• odmiana Powercell - wysoki plon energii 

z 1 ha
• wybitnie dobra tolerancja na Fusarium 

i głownię guzowatą,
• dobra odporność na suszę
• bardzo dobra tolerancja na omacnicę pro-

sowiankę, odporność na wyleganie
• odmiana dopasowana do wszystkich regio-

nów Polski
• wysoko plonująca odmiana na słabszych 

stanowiskach

WYMAGANIA GLEBOWE:
• zalecana na wszystkie typy gleb 

ZALECANA OBSADA:
• 85 000 - 95 000 szt./ha gleby dobre
• 80 000 - 90 000 szt./ha gleby słabe 

CHARAKTERYSTYKA KOLBY

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ziarno typu flint

12-14 rzędów
28-30 ziaren/rząd
MTZ 360 g

OPINIAGR Krzysztof Bogacz,
powiat oleśnicki, woj. dolnośląskie

W moim gospodarstwie prowadzona jest produkcja mieszana, tak zwie-
rzęca jak i roślinna.  Kukurydza wysiewana jest z przeznaczeniem na ki-
szonkę. Produkcja mleczna stanowi główny trzon produkcji w gospodar-
stwie, dlatego też jakość kiszonki z kukurydzy musi być jak najwyższa. W 
2018 roku zdecydowałem się na wysiew m.in. odmiany SY Unitop. Pomi-
mo wyjątkowo trudnego sezonu odmiana ta stosunkowo długo utrzymy-
wała się zielona, poradziła sobie również na trudniejszych stanowiskach. 
Co bardzo ważne w tak trudnym roku - kolba była w pełni zaziarniona, a 
rośliny mimo suszy wysokie. Te elementy przełożyły się na niezłą ilość 
suchej masy i dobra jakość zakiszanego materiału.  Dzięki temu, że od-
mianie tej udało się dość długo utrzymać efekt Stay Green, łatwiejsze 
było również zakiszenie kukurydzy. Kiszonka wyprodukowana z odmiany 
SY Unitop jest chętnie pobierana przez bydło - dzięki temu praktycznie do 
zera eliminowania jest ilość niedojedzonych resztek, co przekłada się na 
minimalne straty paszy. W tym roku również postawie w swoim gospodar-
stwie na odmianę SY Unitop.

Celuloza i hemiceluloza
degradowana

w 20-100%

Lignina
niedegradowalna

GR Polanowice, 2013
Plon ziarna, 6 lokalizacji 
Syngenta 2013
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Kukurydza - DKC 3380

DKC 3380
HODOWCA: MONSANTO
LICZBA FAO: 240
TYP: MIESZANIEC DWULINIOWY (SC)

ZIARNO

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• rejestracja: Włochy, Francja 2018,
• unikalne połączenie bardzo wysokiego 

potencjału plonowania na ziarno oraz 
wczesności

• bardzo dobra stabilność plonowania w 
różnych warunkach uprawowych

• bardzo dobry wigor wiosenny, wysoka tole-
rancja na wiosenne chłody

• rośliny wysokie, odporne na wyleganie,
• bardzo dobra zdrowotność roślin
• dobrze toleruje niesprzyjające warunki 

uprawowe 
 
 
 
 
 

WYMAGANIA GLEBOWE:
• odmiana zalecana do uprawy na glebach 

słabych, średnich i dobrych 

ZALECANA OBSADA:
• ziarno: 75 000 – 85 000 szt./ha 

CHARAKTERYSTYKA KOLBY

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ziarno typu flint/dent

14-16 rzędów
30-34 ziaren/rząd
MTZ 250-280 g

OPINIADorota Chramęga,
Monsanto Polska sp. z o.o.

DKC 3380 to nowy średniowczesny mieszaniec kukurydzy o bardzo wysokim poziomie 
plonowania na ziarno i niskiej wilgotności w czasie zbioru. Jest on polecany do upra-
wy na wszystkich typach stanowisk, również na glebach słabszych. Dobrze toleruje 
niesprzyjające warunki uprawy i wyróżnia się wysoką stabilnością plonowania, co jest 
istotną zaletą nie tylko w latach o niekorzystnym przebiegu warunków pogodowych. Od-
miana ta charakteryzuje się dobrym wczesnym wigorem, wysoką zdrowotnością roślin 
oraz bardzo dobrą tolerancją na wyleganie łodygowe i korzeniowe. Z agronomicznego 
punktu widzenia jest to więc bardzo bezpieczny produkt o wyróżniającej się plenności w 
swojej klasie wczesności.
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Kukurydza - DKC 3380

Nowy, wyjątkowo plenny, średniowczesny mieszaniec, zarejestrowany w 2018 roku ( Włochy, Francja). Zawiera w 
sobie najważniejsze cechy hodowli Dekalb®, w połączeniu z genetyką flint (ziarno typu flint/dent, kolba typu fix 
– ważne aby uzyskać na polu optymalną, zalecaną przez hodowcę obsadę). DKC 3380 bardzo dobrze radzi sobie 
z wiosennymi chłodami, co w połączeniu z dynamicznym wzrostem roślin w początkowym okresie wzrostu pro-
wadzi do optymalnego i wyrównanego rozwoju plantacji – szybkie zakrycie międzyrzędzi, chroni plantację przed 
wtórnym zachwaszczeniem, a także ogranicza stratę wody z gleby w wyniku nadmiernego parowania. DKC 3380 
charakteryzuje się bardzo dobrą stabilnością plonowania (nawet w mniej sprzyjających/trudnych warunkach 
sezonu 2018 – średni plon doświadczeń z 6 lokalizacji w Polsce – 96,3 dt/ha, przy wilgotności 14 %), która wynika 
z silnie rozwiniętego systemu korzeniowego (optymalne pobieranie wody i składników pokarmowych z gleby), 
obfitego ulistnienia roślin – szeroka blaszka liściowa (wydajna fotosynteza), a także z wysokiej zdrowotności 
roślin. Wysokie rośliny odmiany, dzięki grubej, sztywnej łodydze wykazują wysoką odporność na wyleganie aż 
do zbioru. Połączenie wszystkich wymienionych cech odmiany DKC 3380 predysponuje odmianę do uprawy na 
wszystkich stanowiskach glebowych, nawet tych słabszych.

NOTATKA
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Kukurydza - SM HETMAN

SM HETMAN
HODOWCA: HR SMOLICE
LICZBA FAO: 240
TYP: MIESZANIEC TRÓJLINIOWY (TC)

ZIARNO KISZONKA

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• średnio wczesna odmiana, o bardzo do-

brym wigorze wiosennym
• II miejsce plonowania na ziarno w do-

świadczeniach rejestrowych (104 % wzor-
ca)

• odmiana odporna na wyleganie, a także 
tolerancyjna na suszę

• dobre dosychanie ziarna na polu, bardzo 
dobry „stay green”

• przydatna do uprawy na CCM
• bardzo dobra odporność na Fusarium – 

zarówno łodyg jak i  kolb 
 
 
 
 

WYMAGANIA GLEBOWE:
• toleruje słabsze stanowiska 

ZALECANA OBSADA:
• ziarno i CCM: 

- na glebach słabszych: 75 000 – 80 000 szt./ha 
- na glebach lepszych: 80 000 szt./ha

• kiszonka: 
- na glebach słabszych: 85 000 – 90 000 szt./ha 
- na glebach lepszych: 90 000 – 95 000 szt./ha 

CHARAKTERYSTYKA KOLBY

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ziarno typu semi flint

16 rzędów
32-34 ziarna/rząd

OPINIAGR Arkadiusz Kamiński,
woj. wielkopolskie

W 2018 roku uprawiałem kukurydzę na 54 hekta-
rach, odmiana SM Hetman zajęła powierzchnię 
10ha. Pomimo bardzo suchego roku plonowanie 
odmiany SM Hetman nie odbiegało od wyników 
innych konkurencyjnych odmian. Należy zazna-
czyć, że odmiana ta ma bardzo dobry stosunek 
ceny do pozyskiwanego plonu.

OPINIAGR RASZEWY Sp. z o.o.,
Sylwester Karliński, woj. wielkopolskie

Odmiana SM HETMAN uprawiana była w 
naszym gospodarstwie na areale 50ha. Ro-
śliny tej odmiany dobrze znoszą okresowy 
niedobór wody, mają wysoki plon masy zie-
lonej, przy dobrej wydajności ziarnowej, są 
dobrym surowcem na wysokiej jakości ki-
szonkę. Polecam tą odmianę do uprawy na 
kiszonkę.
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Kukurydza - ES ASTEROID

ES ASTEROID
HODOWCA: EURALIS SEMENCES
LICZBA FAO: 240
TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

ZIARNO BIOETANOL

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• rejestracja Polska 2016
• odmiana średniowczesna
• mocny wigor wczesny
• ziarno zbliżone do dent
• kolby całkowicie zaziarnione, z cienką 

osadką
• moc Tropical Dent – odmiany te charak-

teryzują się skokowym wzrostem plonu 
ziarna w obrębie swoich grup wczesności 
oraz bardzo szybkim dosychaniem ziarna 
zarówno w czasie dojrzewania na polu, jak 
i przy dosuszaniu po zbiorze

• bardzo dobry efekt „stay green”
• odmiana odporna na wyleganie
• bardzo dobra odporność na choroby (w 

szczególności na fuzariozy kolb i łodyg) 

 
 

WYMAGANIA GLEBOWE:
• odmiana zalecana do uprawy na glebach 

średnich i dobrych 

ZALECANA OBSADA:
• ziarno: 85 000 - 95 000 szt./ha 

CHARAKTERYSTYKA KOLBY

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ziarno zbliżone 
do dent

14 - 16 rzędów
28 ziaren/rząd
MTZ 321 g

OPINIAGR Leonard Tobiad,
woj. opolskie

Moje gospodarstwo znajduje się w wo-
jewództwie opolskim (powierzchnia 75 
ha, gleby klasy II i III). W roku 2018 na po-
wierzchni 10,5 ha wysiałem odmianę z ho-
dowli Euralis – ES Asteroid. Uzyskany plon 
w minionym sezonie na poziomie 9,9 t/ha 
uważam za bardzo dobry, w tak trudnym se-
zonie. Rośliny tej odmiany charakteryzują 
się wysoką odpornością na wyleganie, łam-
liwość łodyg. Rośliny pomimo trudnych wa-
runków wytworzyły całkowicie zaziarnione 
kolby. Jestem bardzo zadowolony z wyboru 
tej odmiany, w roku 2019 deklaruje kupno 
wyłącznie tylko tej odmiany.



Kukurydza - ES ASTEROID

Rośliny odmiany ES Asteroid charakteryzują się szybkim rozwojem w początkowym okresie wzrostu (potwier-
dzone w mniej sprzyjających warunkach jakie miały miejsce wiosną 2017 roku). Prowadzi to do szybkiego za-
krycia międzyrzędzi, co chroni plantacje przed wystąpieniem wtórnego zachwaszczania, zmniejsza straty wody 
z gleby w wyniku nadmiernego parowania, a także pozytywnie wpływa na prawidłowy rozwój roślin (uzyskanie 
dojrzałości zbiorczej w optymalnym terminie). Rośliny zachowują zieloność łodyg i liści („stay green”), aż do 
okresu dojrzewania, co bezpośrednio przekłada się na wzrost plonu, a wynika z dłuższego okresu akumulacji 
składników pokarmowych i większej koncentracji suchej masy w kolbach ( wydłużony okres zbioru). Dzięki 
genetyce Tropical Dent odmiana ES Asteroid gwarantuje uzyskanie wysokiego plonu (nr. 1 w doświadczeniach 
COBORU 2014-2017), o niskiej zawartości wody (Dry down) - średnia wilgotność zbioru z poletek w sezonie 
2018 wyniosła 18,5%. Uzyskane ziarno również bardzo dobrze oddaje wodę w procesie dosuszania ziarna. Silnie 
rozbudowany system korzeniowy (Roots Power – większa tolerancja na okresowe niedobory wody, jak i wy-
sokie temperatury- potwierdzone plonowaniem w trudnym sezonie 2018, średni plon przy wilgotności 14% -  
- 121,1 dt/ha*). Bardzo dobra jakość zbieranego ziarna wynika z wysokiej odporności na fuzariozy, w szcze-
gólności kolb (mniejsze porażenie szkodliwymi mikotoksynami). Ze względu na typ ziarna zbliżonego do dent, 
odmiana ta powinna być wysiewana w ogrzaną glebę (przynajmniej 8°C, najlepiej 10-12°C), na stanowiskach 
szybko nagrzewających się, aby w pełni wykorzystać jej potencjał plonotwórczy.

*doświadczenia własne COBORU 2018 (SDOO Głubczyce, SDOO Zybiszów, SDOO Pawłowice, ZDOO Krościna 
Mała, ZDOO Kościelna Wieś)

NOTATKA

OPINIAGR Dariusz Kuliszczak,
woj. opolskie

Posiadam gospodarstwo rolne o powierzch-
ni 150 ha, mieszczące się w województwie 
opolskim. W  roku 2018 odmianą ES Astero-
id obsiałem powierzchnię 30 ha. Odmiana ta 
charakteryzuje się bardzo dobrym wiosennym 
wigorem, rośliny są wysokie, bogato ulistnio-
ne. W bardzo trudnym roku 2018 (susza ) uzy-
skałem średni plon na poziomie 12,3 t/ha, z 
którego jestem bardzo zadowolony – odmiana 
potwierdziła swój wysoki, stabilny potencjał 
plonowania bez względu na panujące warun-
ki w okresie wegetacji.  W przyszłym sezonie 
również deklaruje zakup odmiany ES Astero-
id, na większy areał w stosunku do 2018 roku. 

OPINIAGR Małgorzata Szczepańska

Prowadzę gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 100 ha. Kukurydza Es Aste-
roid została wysiana na 20 ha. Odmia-
na ta posiada dobry wigor wiosenny, 
charakteryzuje się szybkim oddaniem 
wody. Sieje ją od dwóch lat. W przy-
szłym roku też planuję ją zasiać. W 
sezonie wegetacyjnym 2018 osiągnęła 
plon 13,7 t przy 21% wilgotności.

KUP NASIONA KUKURYDZY EURALIS
I ODBIERZ ZESTAW KINA DOMOWEGO
LUB INNE NAGRODY GWARANTOWANE!

WIĘCEJ NA: WWW.EURALIS.PL
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NORICO
HODOWCA: SAATBAU LINZ
LICZBA FAO: 240
TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

ZIARNO KISZONKA

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• odmiana ziarnowa kukurydzy zarejestro-

wana w Polsce w 2015 roku
• wysoki plon ziarna o bardzo dobrych para-

metrach jakościowych
• bardzo dobre wschody w warunkach zim-

nej wiosny 2017 (zaprawa OPTIPLUS)
• bardzo dobry wigor wczesny
• wysoki udział ziarna w kolbach (cienka 

osadka), kolby całkowicie zaziarnione
• rośliny odporne na wyleganie, cechują się 

dobrą zdrowotnością
• bardzo dobra tolerancja na okresowe 

niedobory wody

WYMAGANIA GLEBOWE:
• odmiana zalecana do uprawy na glebach 

średnich 

ZALECANA OBSADA:
• ziarno: 75 000 – 80 000 szt./ha
• kiszonka: 95 000 – 100 000 szt./ha 

CHARAKTERYSTYKA KOLBY

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ziarno typu semi dent

16 rzędów,
36-38 ziaren/rząd
MTZ 290 -310 g

OPINIAGR Grzegorz Dyba,
woj. wielkopolskie

Gospodaruję na 80 ha- specjalizuję się w ho-
dowli bydła mięsnego i kukurydzy na ziarno. 
Kukurydzę uprawiam na 55 ha w tym 40 ha 
na ziarno. Odmianę NORICO zasiałem na 10  
ha, (bardzo słabych ziemiach klasy VI). Od-
miana NORICO miała bardzo dobre wschody 
i wigor wiosenny. Dała plon suchego ziar-
na 6,6 t. z ha, co przy bardzo suchym roku i 
słabej ziemi uważam za plon bardzo dobry. 
Polecam tą odmianę także na słabsze sta-
nowiska. 

Kukurydza - NORICO
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Kukurydza - SY GLORIUS

SY GLORIUS
HODOWCA: SYNGENTA
LICZBA FAO: 240-250
TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

ZIARNO

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• stabilne plonowanie w różnych warunkach 

pogodowych
• bardzo silny wczesny wigor roślin (wysoki 

wynik „cold test”)
• odmiana ze ścisłej czołówki badań reje-

strowych w Polsce 2016-2017
• kolby w warunkach silnego stresu suszy 

zachowują dobry wygląd (długość kolby)
• bardzo mocny system korzeniowy
• rośliny bardzo wysokie, o charakterystycz-

nym wzniesionym pokroju liści
• bardzo mocna łodyga, odporna na wylega-

nie nawet przy późnym zbiorze
• odmiana o bardzo wysokim potencjale 

plonowania
• polecana na wczesne siewy,dobrze zno-

si stanowiska wolniej się nagrzewające 
wiosną,

WYMAGANIA GLEBOWE:
• odmiana polecana na wszystkie stanowi-

ska glebowe

ZALECANA OBSADA:
• ziarno: 80 000 – 85 000 szt./ha (w zależno-

ści od warunków wilgotnościowych stano-
wiska)

CHARAKTERYSTYKA KOLBY

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ziarno typu flint

16 rzędów
30 ziaren/rząd
kolba typu fix

Plonowanie i wilgotność ziarna, badania COBORU zlecone 
przez Syngenta 2018 (Przecław, Pawłowice, Głubczyce, 
Kawęczyn, Kościelna Wieś, Śrem)

Plonowanie i wilgotność ziarna w doświadczeniach 
rejestrowych COBORU 2018

20,2%19,7%
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Kukurydza - SY GLORIUS

SY GLORIUS – najnowsza odmiana hodowli SYNGENTA (rejestracja 2018 r.), posiadająca wiele wspólnego z ce-
nioną od wielu lat przez naszych klientów odmianą NK FALKONE. Mieszaniec średnio-późny o FAO 240-250 z 
ziarnem w typie czystego flinta. SY GLORIUS uzyskał wysoki wynik „COLD TEST”, co świadczy o bardzo mocnym 
wigorze wczesnym odmian i predysponuje ja do wcześniejszego siewu, w mniej ogrzaną glebę (min. temp. gleby 
na głębokości siewu 5ºC). Odmiana wytwarza mocny system korzeniowy, co nabiera szczególnego znaczenia 
zwłaszcza w trudnym, suchym sezonie, z którym coraz częściej przychodzi nam się mierzyć. Silnie rozbudowany 
system korzeniowy zapewnia roślinie optymalne zaopatrzenie w wodę i niezbędne składniki pokarmowe (przy 
zbilansowanym nawożeniu).  W połączeniu z bardzo mocnym „stay green” chroni plantację przed wyleganiem 
zarówno korzeniowym jak i łodygowym. Bogate ulistnienie plus  silny „stay-green” w przypadku uprawy na ziar-
no wpływa na efektywniejszy i dłuższy okres aktywności fotosyntetycznej części zielonych (większy plon). Wyso-
ka zdrowotność odmiany, zwłaszcza na grzyby z rodzaju Fusarium,  wpływa na lepszą jakość uzyskanego plonu 
(mniejsza zawartość mikotoskyn). Odmiana o kolbie  typu FIX, aby w pełni wykorzystać potencjał plonowania 
odmiany ważne jest utrzymanie zalecanej przez hodowcę ilości wysiewu (80-85 tys. szt./ha) - (mogą wystąpić  
niezaziarnione końcówki kolb – cecha genetyczna). Wszystkie wymienione powyżej cechy odmiany SY GLORIUS 
wpływają na bardzo wysoki i stabilny potencjał plonowania, co z pewnością potwierdzają wyniki uzyskane w 
skrajnie suchym sezonie 2018 – 10,97 t/ha, średni plon przy wilgotności 14 %. 

NOTATKA

OPINIAOskar Kupietz, Specjalista ds. upraw
i wdrażania produktu Agro-Efekt

SY Glorius to najnowszy mieszaniec z hodowli Syngenta, zarejestrowany w 2018 roku.  
Cechuje się bardzo dobrym wigorem początkowym roślin – na polu można było zaob-
serwować szybkie, wyrównane wschody (rośliny w tym samym czasie wchodziły w ko-
lejne fazy rozwojowe – optymalny rozwój plantacji). Odmiana ta wytwarza silny, mocno 
rozbudowany system korzeniowy - bardzo dobra penetracja  profilu glebowego przez 
korzenie, lepsze wykorzystanie składników pokarmowych oraz wody z gleby. Pomimo 
trudnego sezonu wegetacyjnego 2018 (susza, okresowo wysokie temperatury), rośliny 
SY Glorius, na tle innych mieszańców, bardzo długo utrzymywały zielone liście i łody-
gi - wysoki „stay green”, bardzo dobra zdrowotność, co prowadzi do efektywniejszego i 
dłuższego okresu aktywności fotosyntetycznej roślin - zwiększonego plonu.  SY Glorius 
polecam każdemu kto oczekuję wysokich i stabilnych plonów w różnych warunkach kli-
matyczno-glebowych.
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Kukurydza - DKC 3730

DKC 3730
HODOWCA: MONSANTO
LICZBA FAO: 250-260
TYP: MIESZANIEC DWULINIOWY (SC)

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• rejestracja Austria 2013
• odmiana średnio-późna, bardzo wysoki 

potencjał plonowania na ziarno
• charakteryzująca się bardzo dobrym wigo-

rem wiosennym
• rośliny wysokie, o mocnych korzeniach 

i łodygach, niska podatność na wylega-
nie (może być zbierana z pól jako jedna z 
ostatnich) 

• bardzo dobry „stay-green”
• tolerancja na Fusarium kolb
• kolby całkowicie zaziarnione z cienką 

osadką
• bardzo dobre oddawanie wody z ziarna 

 
 
 

WYMAGANIA GLEBOWE:
• odmiana zalecana do uprawy na glebach 

słabych, średnich i dobrych 

ZALECANA OBSADA:
• ziarno: 75 000 – 90 000 szt./ha (w zależno-

ści od warunków wilgotnościowych stano-
wiska) 

CHARAKTERYSTYKA KOLBY

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ziarno typu dent

14-16 rzędów
30-36 ziaren/rząd
MTZ 270-300 g

OPINIAGR Mateusz Hejdysz 
Drogosław, woj. dolnośląskie

Odmiany DKC 3730 wysiałem 54 jednostek 
siewnych. Średni plon z 1ha wyniósł 12 ton, 
wilgotność niska na poziomie 22%. Odmia-
na ta charakteryzuje się dobrym wigorem 
początkowym, oraz szybkim oddawaniem 
wody w końcowej fazie dojrzewania co prze-
kłada się na wysoką ilość jak i jakość plonu. 
Jestem bardzo zadowolony z odmiany, jest 
ona godna polecania, również na gleby klasy 
IV – V.

ZIARNO
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Kukurydza - DKC 3730

Odmiana średnio-późna, o ziarnie typu dent, która powinna być wysiewana w ogrzaną glebę (ziarno do kiełkowa-
nia potrzebuje temperatury na głębokości 5 cm, o wartości co najmniej 8-10ºC ). DKC 3730 jest uniwersalna pod 
względem wyboru stanowiska, z powodzeniem może być uprawiana na każdym stanowisku glebowym. Bardzo 
dobrze plonuje na często występujących w Polsce glebach mozaikowatych, jak i również na wyżej wyniesionych 
terenach (dobra adaptacja). Uniwersalność tej odmiany wynika z silnego i dobrze rozwiniętego systemu korze-
niowego, który zapewnia roślinom dostęp do odpowiedniej ilości wody i składników pokarmowych na każdym 
stanowisku i w każdych warunkach (odporność na stresy środowiskowe występujące nawet w okresie wykształ-
cania się ziaren). Doprowadza to do całkowitego zaziarnienia kolb i wytworzenia ziarna o dużej masie tysiąca 
nasion, co bezpośrednio przekłada się na wysoki potencjał plonowania odmiany DKC 3730. Mocne korzenie i 
łodygi roślin chronią plantację przed wyleganiem korzeniowym jak i łodygowym, może być zbierana z pól jako 
jedna z ostatnich, również dzięki wysokiej odporności kolb na porażenie przez Fusarium (bardzo dobra jakość 
plonu, mniejsze porażenie przez mikotoksyny). Ze względu na późniejsze FAO, odmiana jest mniej porażana 
przez omacnicę prosowiankę (owad mocniej uszkadza wcześniejsze odmiany FAO< 220). Bardzo dobre oddawa-
nie wody z ziarna w końcowej fazie dojrzewania (efekt Dry-Down), pozwala przyspieszyć zbiór, a także obniżyć 
koszty suszenia ziarna po zbiorze.

NOTATKA

OPINIAGR Jarosław Mazur, 
woj. łódzkie

Moje gospodarstwo znajduje się w zachodniej czę-
ści woj. łódzkiego. W roku 2018 kukurydzę na ziarno 
uprawiałem na powierzchni 35 ha, z czego 80 % po-
wierzchni zajęła odmiana DKC 3730 o FAO 250-260. 
Sezon 2018 w moim rejonie uważam za bardzo ciężki, 
ze względu na deficyt wody (ostatnie opady deszczu 
nastąpiły z początkiem lipca). Średni plon uzyskałem 
na poziomie 7 t/ha przy wilgotności zbioru 19%,- jest 
to bardzo dobry wynik w moim rejonie, z którego je-
stem bardzo zadowolony, mając na uwadze warunki 
pogodowe w całym okresie wegetacji.  Odmiana DKC 
3730 z pewnością zostanie wysiana na moich polach 
również w przyszłym sezonie.  Bardzo dobrze od-
daje wodę w końcowym etapie wegetacji, wytwarza 
równe, całkowicie zaziarnione kolby. Bardzo dobrze 
radzi sobie na każdych stanowiskach, nawet tych 
słabszych. Rośliny wytwarzają mocne, silne łodygi 
chroniące plantację przed wyleganiem. Z pewnością 
mogę polecić odmianę DKC 3730 każdemu kto ocze-
kuje stabilnych, wysokich (satysfakcjonujących) plo-
nów bez względu na panujące warunki. 

OPINIAGR Roman Janiak 
Mąkoszyce, woj. wielkopolskie

W sezonie 2018 kukurydzę odmiany DKC 
3730 uprawiałem na areale o powierzchni 
20 ha. Średni plon zebrany z ha wyniósł po-
nad 10 t przy wilgotności na poziomie 22%, 
co zważywszy na bardzo niekorzystny prze-
bieg pogody w danym roku uważam za bar-
dzo dobry wynik. Odmiana świetnie poradzi-
ła sobie z brakiem wody, cechowała się silną 
odpornością na wyleganie, dobrym wigorem 
wiosennym oraz co najważniejsze potwier-
dziła swój wysoki potencjał plonowania.  Z 
czystym sercem polecam każdemu kukury-
dzę odmiany DKC 3730.
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Kukurydza - NIKITA

NIKITA
HODOWCA: LIMAGRAIN
LICZBA FAO: 250-260
TYP: MIESZANIEC TRÓJLINIOWY (TC)

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• rejestracja EU 2015, (Francja, Czechy)
• najnowsza genetyka LG na kiszonkę
• wysoki potencjał plonowania na kiszonkę w 

grupie odmian średnio-późnych
• odmiana sprawdzona w bardzo niekorzyst-

nych warunkach – 2015
• duży plon suchej masy z ha
• rekomendowana do uprawy na terenie 

całego kraju, szczególnie na terenie cen-
tralnej i południowej Polski

• bardzo dobry efekt „stay green” 

 
 
 

WYMAGANIA GLEBOWE:
• rekomendowana od gleb słabych w dobrej 

kulturze do lepszych 

ZALECANA OBSADA:
• słabsze stanowiska: 65 000 – 75 000 szt./ha
• dobre stanowiska: 80 000 – 85 000 szt./ha 

CHARAKTERYSTYKA KOLBY

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ziarno typu flint-dent

14-16 rzędów
34-36 ziaren/rząd
MTZ 270-280

OPINIAGR Panek Roman,
Wziąchowo Wielkie, woj. dolnośląskie

Wspólnie z żoną prowadzimy gospodar-
stwo rolne o powierzchni 120 ha. Kukury-
dza uprawiana jest na powierzchni 40 ha z 
przeznaczeniem na kiszonkę, w tym 12 ha 
stanowiła Nikita (gleby klasy   od III-V,ob-
sada 100 tys. nasion/ha) Z kukurydzy Niki-
ta uzyskaliśmy około 70 ton świeżej masy 
z hektara. Odmiana miała dobry wczesny 
start wiosenny, bogate ulistnienie i dobrze 
wykształcone kolby bez głowni. Mam za-
miar w przyszłym sezonie zwiększyć areał 
kukurydzy NIKITA, ponieważ jestem z niej 
bardzo zadowolony.
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Dobór odpowiedniej odmiany kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę 
to pierwszy i fundamentalny krok na drodze do uzyskania wzorowej 
kiszonki.

W 2015 i 2016 roku na przebadanych blisko 1400 silosów i pryzm z 
zakiszoną kukurydzą zaledwie 132 spełniło wymogi dobrej praktyki 
kiszonkarskiej. To zaledwie 10% odwiedzonych przez Limagrain go-
spodarstw mlecznych w ramach projektu Ekspert kiszonkowy. Co 
dziesiąte odwiedzone przez nas gospodarstwo wykorzystuje poten-
cjał genetyczny odmian kukurydzy w żywieniu wysokowydajnych krów 
mlecznych. 

Dobór odpowiedniej odmiany kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę to pierwszy i fundamentalny krok na drodze do uzy-
skania wzorowej kiszonki. Jednak produkcja kukurydzy kiszonkowej, w odróżnieniu od kukurydzy ziarnowej, nie kończy 
się na polu, a dobrą jakość plantacji trzeba w odpowiednim terminie zebrać i dobrze zakonserwować, by tej jakości nie 
stracić.

Hodowla Limagrain oferuje specjalnie wyselekcjonowane odmiany kukurydzy z programu LG Animal Nutrition, o wy-
sokiej strawności włókna. Dlatego szczególną uwagę przywiązujemy do jakości zakiszania kukurydzy, właśnie po to, 
aby kiszonka najlepszej jakości trafiała na stół paszowy. Trzy lata temu postanowiliśmy dokładnie przyjrzeć się jakości 
sporządzanych w Polsce kiszonek z kukurydzy. W ten sposób powstał projekt „Ekspert kiszonkowy”, w ramach, którego 
specjaliści  Limagrain sprawdzają parametry fizyczne zakiszonego materiału. W 2015 i 2016 roku przebadaliśmy blisko 
1400 silosów i pryzm, z których zaledwie 10% była wykonana wzorowo! 

Parametry dobrej kiszonki 
Jakość pasz objętościowych w znaczący sposób wpływa na opłacalność produkcji mleka i zdrowotność krów. Słabej 
jakości kiszonki wymagają skarmiania większej ilości pasz treściwych, aby zbilansować potrzeby żywieniowe krów 
mlecznych. Konsekwencją są wyższe koszty żywienia oraz wzrost niebezpieczeństwa zakwaszenia żwacza, tj. schorze-
nia sprzyjającemu występowaniu wielu innych schorzeń (kulawizn, ketozy, zapaleń wymienia).

Uprawa plantacji kukurydzy trwa ok. 5 miesięcy, zbiór i napełnianie silosów lub pryzm zajmuje od 1 do kilku dni. Uzy-
skaną kiszonkę będziemy skarmiali przez następne 10 – 12 miesięcy. Zatem kilka dni w roku decyduje o efektach pro-
dukcyjnych i zdrowotności krów. Ekspert kiszonkowy firmy Limagrain to analiza i doradztwo w zakresie następujących 
parametrów: 

sucha masa – jest podstawowym kryterium wyznaczenia terminu koszenia kiszonkowych odmian kukurydzy.
Kukurydzę należy kosić, gdy cała roślina zawiera 30 – 35% s.m. 
gęstość (ubicie) – optymalną wartością jest co najmniej 220 kg s.m./m3, co odpowiada 670 kg zielonki/m3
pH – pomiar wykonuje się za pomocą papierka lakmusowego, optymalne pH kiszonki wynosi poniżej 4
temperatura czoła silosu – mierzona jest w 5 punktach. Różnica między punktami pomiaru nie powinna
przekraczać 10°C
struktura rozdrobnienia roślin – oceniana za pomocą sit paszowych (zestaw 3 sit i taca)
rozdrobnienie ziarniaków – w dobrze sporządzonej kiszonce nie powinno być całych ziarniaków
okrycie – zaleca się przykrycie silosu 3 rodzajami folii (folia wierzchnia, folia podkładowa, folia 
boczna) 

Ekspert kiszonkowy Limagrain jest źródłem wielu informacji na temat jakości zbioru kukurydzy 
i jakości wykonania silosu. Pomagamy wyeliminować problemy na silosie i poprawić jakość 
produkowanej w gospodarstwie kiszonki. W połączeniu z najstrawniejszą genetyką odmian ku-
kurydzy kiszonkowej doradzamy jak zwiększyć wartość pokarmową paszy objętościowej, czyli 
finalnie zwiększyć dochodowość produkcji mleka, również poprzez ograniczenie strat w silo-
sach związanych z procesem zakiszania. 

Marek Skwira  
Corn Project Leader Limagrain

 
Artykuł sponsorowany

Kiszonka z kukurydzy - na co należy zwrócić uwagę?
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Omacnica prosowianka – coraz większym
problemem w uprawie kukurydzy

Dział Nasion

W celu skutecznego zwalczania populacji omacnicy proso-
wianki, powinniśmy wdrożyć w gospodarstwach komplek-
sową strategię, poprzez połączenie metod profilaktycznych 
(zapobiegających licznemu pojawowi szkodnika) ze sposo-
bami bezpośredniego zwalczania.

W okresie intensywnego wzrostu kukurydzy można wy-
korzystać metodę chemiczną (z wykorzystaniem  specja-
listycznych opryskiwaczy szczudłowych, a od roku 2018, 
także przy użyciu standardowych opryskiwaczy polowych, 
stosując preparat CORAGEN 200 SC w fazie BBCH 53-69) 
i biologiczną (introdukcja na pole naturalnego pasożyta jaj 
omacnicy, błonkówki Trichogramma – Kruszynka). Nato-
miast metodę mechanicznego zwalczania omacnicy po-
winniśmy rozpocząć już jesienią, tuż po zbiorze kukurydzy, 
w celu obniżenia liczby zimujących gąsienic, a tym samym 

motyli jakie rozwiną się z nich w okresie wiosennym.
Dobrym rozdrobnieniem resztek pożniwnych można znisz-
czyć nawet 70 % zimujących gąsienic. Sam motyl nie wy-
rządza szkód, jednak gąsienice wylęgające się ze złożonych 
przez nie jaj są prawdziwym utrapieniem.

Na plantacji kukurydzy CORAGEN 200 SC należy stosować w daw-
ce 125 ml/ha od fazy widocznego wierzchołka wiechy do końca 
kwitnienia, gdy znamiona i szyjki słupków będą suche i obumarłe 
(BBCH 53-69). 

CORAGEN 200 SC działa lokalnie systemicznie (układowo). Ozna-
cza to że po naniesieniu na liście wnika do ich wnętrza i przemiesz-
cza się w nieopryskane obszary.  Już po 3 godzinach od zabiegu 
ulega związaniu z woskami na powierzchni liści, dzięki temu jest 
odporny na zmywanie przez deszcz. Preparat działa od 15-21 dni 
w szerokim zakresie temperatur (5-25ºC).

Omacnica prosowianka z roku na rok staje się coraz większym problemem 
na plantacjach kukurydzy. Owad ten bardzo dobrze zaadoptował się do wa-
runków glebowo-klimatycznych Polski, dodatkowo sprzyja mu bardzo duży 
udział kukurydzy (uprawianej zarówno na ziarno jak i kiszonkę, w roku 2018 
szacuje się na poziomie 1,25-1,3 mln ha) w strukturze zasiewów Polski. Ku-
kurydza to obecnie jedyna roślina żywicielska, na której omacnica prosowian-
ka masowo się namnaża i skąd często migruje na inne rośliny żywicielskie 
(np. chwasty grubołodygowe: komosa biała, szarłat szorstki, ostrożeń polny).

Wiele czynników wpływa na wzrost populacji tego szkodnika, ich wspólne 
oddziaływanie sprawia, że owad staje się coraz groźniejszym przeciwni-
kiem:

potrafi dostosować się do mniej sprzyjających warunków środowiska
(zwłaszcza termicznych),
wyróżnia się długim okresem występowania na kukurydzy 
(od czerwca do października/listopada),
zimuje na polach pokukurydzianych (w resztkach pożniwnych kukurydzy
i chwastach grubołodygowych),
cechuje się wysoką płodnością (samica składa do 400-600 jaj),
gąsienice prowadzą ukryty tryb życia (wewnątrz tkanek roślin) co sprawia, 
że są mniej narażone na aktywność wrogów naturalnych, niekorzystne wa-
runki pogodowe, a także stosowane insektycydy

Zwalczanie omacnicy prosowianki preparatem CORAGEN 200 SC, przy użyciu standardowego opryskiwacza.
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Dział Nasion

Szkodliwość wynikająca z żerowania gąsienic omacnicy 
prosowianki:

w wiechach zmniejsza się ilość produkowanego pyłku oraz 
skraca się okres pylenia,
uszkodzenia blaszek liściowych ograniczają powierzchnię 
asymilacyjną, co wpływa na procesy odżywienia całej ro-
śliny,
uszkodzenie wiązek przewodzących wodę i składniki po-
karmowe w łodygach, również negatywnie wpływa na pra-
widłowe odżywienie roślin,
złomy łodyg, zwłaszcza poniżej kolby powodują że są one 
słabiej odżywione ( a ziarniaki gorzej wypełnione) i zazwy-
czaj już tylko dosychają na roślinie, podobny efekt wystę-
puje w przypadku uszkodzenia nasady kolby,
spadek plonu w wyniku złomu łodyg tuż przy ich nasadzie, 
cała roślina przewraca się na glebę, a także obrywanie i 
opadanie nadgryzionych kolb, których heder kombajnu nie 
jest w stanie zebrać,
przedwczesne zasychanie roślin w skutek zniszczenia wiązek przewodzących, a także ubytek ziarniaków w kolbach,
spadek zdrowotności roślin, większe porażenie przez grzyby z rodzaju Fusarium, pogorszenie jakości plonu (obecność 
groźnych mykotoksyn),
straty w przypadku uprawy w kraju kukurydzy kiszonkowej wynoszą ok. 10%, natomiast ziarnowej ok. 20%,  

      
   
                     

Z czym można pomylić uszkodzenia:
przebarwiające się na czerwono rośliny uszkodzone przez gąsienice
omacnicy           

    prosowianki są mylone z niedoborem fosforu lub potasu,
  ubytki ziarniaków można pomylić z żerowaniem na kolbach innych

szkodników (rolnic, słonecznicy orężówki, urazka kukurydzianego lub 
stonki kukurydzianej),

  złomy łodyg zazwyczaj mylone są z obecnością na polu dzików
lub jeleniowatych, a także z efektem porażenia roślin przez fuzariozę 
łodyg,

Susza na większości powierzchni kraju wyrządziła spore szkody w uprawie ku-
kurydzy, natomiast jej wystąpienie nie zaszkodziło aktywności omacnicy proso-
wianki (ciepła pogoda wręcz sprzyjała jej rozwojowi). W roku 2018 liczebność 
szkodnika zbliżona była do tej z poprzedniego sezonu, tylko lokalnie odnoto-
wano wzrost jej szkodliwości. Gatunek ten wystąpił na terenie całej Polski, naj-
większe straty wyrządzając na południu kraju i w pasie centralnym. Na dzień 
dzisiejszy  (14.12.2018 r.) trudno jest precyzyjnie określić w jakim nasileniu 
szkodnik wystąpi w przyszłym sezonie. W przypadku łagodnej zimy, a także 
sprzyjających warunków dla omacnicy prosowianki (m.in. uprawa kukurydzy w 
monokulturze, nierozdrobnienie resztek pożniwnych, pozostawienie ścierniska 
po kukurydzy aż do wiosny itd.) należy spodziewać się wzrostu zagrożenia w 
uprawie kukurydzy ze strony szkodnika (zwłaszcza w południowej części Pol-
ski).

Oskar Kupietz
Specjalista ds. upraw i wdrażania produktu Agro-Efekt

Omacnica prosowianka – coraz większym
problemem w uprawie kukurydzy
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Skuteczność działania stosowanych środków 
ochrony roślin, zależy od ilości substancji aktyw-
nej dostarczonej do miejsca jej działania na po-
wierzchni czy w komórkach zwalczanego agrofa-
ga.  Zmniejszona skuteczność działania środków 
ochrony roślin zależna jest od wielu czynników, 
m.in. fazy rozwojowej chwastów, występujących 
warunków pogodowych , a także właściwości fi-
zyko-chemicznych użytej wody. Dodatek do cieczy 
opryskowej, adiuwanta, zwiększa efektywność 
zabiegów ochrony roślin, obniża koszty, a tak-
że zmniejsza zagrożenie dla środowiska. Firma 
Agro-Efekt w swojej ofercie na 2019 rok posiada 
kompleksowe rozwiązania adiuwantowe (AdCon-
trol pH, Adsol, Adiutor oraz Adglue), przeznaczo-
ne do konkretnych zabiegów ochrony roślin.

AdControl pH - produkt obniża pH cieczy użyt-
kowej (przy dawce 100 ml/100l H2O obniża pH do 
5,5 z poziomu bazowego 7,2), a także sekwestruje 
jony wapnia i magnezu zawarte w wodzie- obniża 
jej twardość. Zawiera w swoim składzie surfak-
tant, a także indykator pH (barwnik), który uła-
twia dawkowanie stosującemu. AdControl pH w 
swoim składzie nie zawiera natomiast pierwiast-
ków obniżających skuteczność działania środ-
ków ochrony roślin (N,P,S). Dodatek preparatu 
do cieczy użytkowej zalecany jest szczególnie z 
środkami ochrony roślin wrażliwymi na wysokie 
pH i twardość wody (wykaz substancji w ramce).
Zawarty w preparacie związek powierzchniowo 
czynny (surfaktant), rozpuszcza się zarówno w 
wodzie jak i tłuszczach.  AdControl pH z łatwo-

ścią rozpuści się w cieczy roboczej (wodzie), a po 
naniesieniu preparatu na roślinę (liście) łatwo 
przemieszcza się przez ich warstwę wierzchnią, 
czyli kutikulę i woski, które są tłuszczami. Do-
datek do cieczy opryskowej produktu zmniejsza 
napięcie powierzchniowe cieczy roboczej – kro-
ple przyjmują kształt kulisty, które po zetknięciu 
z powierzchnią liścia rozpływają się.  W efekcie 
zmiany fizycznej kropli, substancja czynna za-
warta w cieczy roboczej zostaje rozprowadzona 
na większej powierzchni liścia (rośliny), dodat-
kowo następuje rozpuszczanie warstwy tłuszczu 
(kutikula, wosk) – zwiększona skuteczność.

ADSOL – preparat przeznaczony do stosowania 
z herbicydami doglebowymi.

Rekomendowany do stosowania z herbicydami 
doglebowymi w uprawie m.in. kukurydzy, rzepa-
ku, zbóż (mieszanina surfaktantów, emulgato-
rów oraz kwasów tłuszczowych) - zalecana niska 
dawka Adsol 0,4 - 0,5 l/ha, nie podnosi znacząco 
kosztów zabiegu odchwaszczania. Skuteczność 
herbicydów doglebowych, zależna jest od ilości 
wody w glebie, potrzebnej do pobrania i aktywa-
cji substancji aktywnych. Jak wykazują doświad-
czenia, nawet przy minimalnej  zawartości H2O 
na powierzchni gleby oraz w strefie kiełkowania 
chwastów, adiuwanty są w stanie ułatwić do-
tarcie większej ilości herbicydu do miejsca jego 
pobrania, co zwykle skutkuje poprawą skutecz-
ności chwastobójczej. Dodatek preparatu AdSol 
zapobiega znoszeniu cieczy opryskowej w trak-
cie wykonywania zabiegu opryskiwania (ważne w 
przypadku sąsiedztwa uprawy wrażliwej na dany 

Pomiar parametrów wody z sieci wodociągowej
(pH 7,4, twardość wody 494 ppm) - woda twarda.

Dział Ochrony Roślin Kompleksowe rozwiązania adiuwantowe

Pomiar parametrów wody po dodaniu AdControl pH 
200 ml/100l H2O (pH 4,6, twardość wody 365 ppm).
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herbicyd), zmniejsza również parowanie zastoso-
wanej cieczy, co podnosi skuteczność działania 
herbicydów (nawet w trakcie suszy). Dodatek Ad-
Sol zwiększa również koncentrację stosowanego 
herbicydu w wierzchniej warstwie gleby, utrud-
niając przenikanie substancji aktywnych w głąb 
profilu glebowego, w przypadku wystąpienia nad-
miernych opadów, krótko po zastosowaniu herbi-
cydów doglebowych.
Dawka: 0,4-0,5 l/ha

ADIUTOR – preparat poprawiający skuteczność 
działania nalistnych środków ochrony roślin.

Obniża napięcie powierzchniowe cieczy, zapewnia 
równomierne pokrycie roślin cieczą użytkową. 
Dodatkowo zwiększa odporność na jej zmywanie 
z liści (rosa, deszcz). Zwiększona skuteczność 
stosowanych nalistnych środków ochrony roślin 
wynika również z ułatwionego i przyspieszonego 
wnikania substancji aktywnych do roślin. Nato-
miast z ekonomicznego punktu widzenia doda-
tek ADIUTORA pozwala na obniżenie zalecanych 
dawek (bez spadku skuteczności), zmniejszając 
koszty zabiegu. Dodatek preparatu do herbicy-
du nalistnego, zwiększa skuteczność na chwasty 
średnio wrażliwe na daną substancję czynną, a 
także na chwasty które przekroczyły optymalną 
fazę wrażliwości.
Dawka: 0,05-0,1 l/ha

ADGLUE – preparat ograniczający pękanie 
łuszczyn i strąków.

Dodatkowo ogranicza również osypywanie jak 
i porastanie nasion i ziarniaków przed zbiorem. 
Predysponowany w uprawie rzepaku, strączko-
wych i zbóż. Preparat należy stosować na 3-4 ty-
godnie przed zbiorem rzepaku w momencie, gdy 
łuszczyny są elastyczne i można je zginać bez pę-
kania i wysypywania się nasion. W przeprowadzo-
nych doświadczeniach, po zastosowaniu Adglue,  
udało się ograniczyć straty plonu wynikające z 
pękania łuszczyn i osypywania nasion w stosun-
ku do kontroli średnio o 17%. Natomiast stosując 
Adglue w uprawie zbóż w latach skrajnych ogra-
niczamy czernienie kłosów, a także porastanie 
ziarna w kłosie. Grzyby odpowiedzialne za czerń 
zbóż obniżają wartość technologiczną ziarna 
(m.in. obniżona liczba opadania), uzyskane ziar-
no z porażonej plantacji również gorzej się prze-

chowuje. W badaniach po zastosowaniu Adglue w 
dawce 0,3-0,5 l/ha w fazie BBCH 70 (rozwój ziar-
niaków) uzyskano większą liczbę opadania ziarna 
w stosunku do kontroli średnio o  23,5 do 44,0 % 
(w zależności od dawki preparatu). Należy pa-
miętać, że zbyt niska liczba opadania świadczy o 
braku przydatności ziarna do produkcji mąki. Po-
rośnięte ziarno traci swoją zdolność kiełkowania, 
wigor i nie może być użyte do siewu, natomiast 
mąka z porośniętego ziarna nie nadaje się do wy-
pieku pieczywa. W takim wypadku tracimy moż-
liwość sprzedaży ziarna na cele konsumpcyjne w 
wyższej cenie.
Dawka: rzepak 0,5 - 1,0 l/ha, strączkowe 0,8 - 
1,0 l/ha, zboża 0,3 - 0,5 l/ha

Substancje wrażliwe na wysokie pH:
kaptan, ditianon, tiofanat, mankozeb, tau-fluwali-
nat, chloropiryfos, malation, acetamipryd, dime-
toat, lambda cyhalotryna, fosetyl, iprodione, pro-
piconazole, chlorotalonil,metalaksyl, dikamba, 
fluazyfop, glifosat, glyfosynat, 2,4-D, proheksadion 
wapnia, kwas giberelinowy, CCC, etefon, kletodym, 
bromoksynil, chlomazon, dikwat, metrybuzyna, 
mezotrion, cymoxanil, cypermetryna, deltametry-
na, desmedifam, ditianon, iprodion, fenmedifam, 

Substancje wrażliwe na wysoką twardość wody:
aminopyralid, 2,4-D, amidosulfuron, bentazon, bro-
moxynil, chlopyralid, cycloxydym, dicamba, diquat, 
florasulam, fluazinam, flupyrsulfuron, foramsulfuron, 
glufosynat, glifosat, iodosulfuron, MCPA, mecoprop-P, 
mezosulfuron, mezotrion, metsulfuron, nikosulfuron, 
penoxsulam, pinoxaden, prohexadion-wapnia, pro-
poxycarbazon, prosulfuron, pyroxsulam, quinmerak, 
rimsulfuron, sulkotrion, sulfosulfuron, terbutylazyna, 
tifensulfuron, triasulfuron, tribenuron, triflusulfuron, 
trinexapak-etylu, tritosulfuron,

Dział Ochrony RoślinKompleksowe rozwiązania adiuwantowe
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O powodzeniu uprawy kukurydzy decyduje poprawnie dobrana ochrona 
herbicydowa, ponieważ roślina ta nie toleruje zachwaszczenia. Chwasty 
występujące podczas uprawy kukurydzy rosną o wiele szybciej niż ona 
sama, dlatego ważny jest odpowiedni termin zabiegu. Skuteczność zwal-
czania chwastów uwarunkowana jest również  znajomością poszczegól-
nych gatunków oraz doborem odpowiedniego herbicydu. Aby uzyskać 
dobry plon ważne jest utrzymanie czystego pola od fazy 3-4 liścia do 
początku zakrywania międzyrzędzi. W przypadku kiedy kukurydza musi 
przez długi czas konkurować z chwastami, przystosowuje się do panu-
jących warunków. Staje się nadmiernie wyrośnięta, wytwarza słabszy, 
krótszy system korzeniowy, jest gorzej odżywiona, bardziej podatna na 
stres suszy i w konsekwencji odda mniejszy plon - efekt switch point.

Decydując się na ochronę kukurydzy mamy do wyboru dwa zasadnicze 
terminy aplikacji środka - przedwschodowy oraz powschodowy. Można 
również wykonać technologię dwuzabiegową - jest ona, wprawdzie, naj-
skuteczniejsza ze względu na różne terminy wschodzenia zwalczanych 
chwastów, lecz wiąże się z wyższymi kosztami.  

Warunkiem wybrania przedwschodowej ochrony kukurydzy powinien 
być przede wszystkim przebieg pogody. Herbicydy doglebowe, aby były 
skuteczne, potrzebują wilgotnej gleby, dzięki której substancja aktywna 
przemieszcza się w głąb ziemi. Ważna tutaj jest również staranna upra-
wa roli ze względu na znajdujące się w grudach ziemi nasiona chwastów, 
które nie są niszczone przez herbicydy, przechodzą okres wegetacji i pod 
wpływem niewielkiej wilgoci zaczynają kiełkować. Środki doglebowe 
działają na chwasty kiełkujące pod powierzchnią ziemi, ale także na te 
wykiełkowane. Wadą herbicydów doglebowych jest brak skuteczności 
w zwalczaniu chwastów jednoliściennych wieloletnich (perz właściwy) i 
dwuliściennych wieloletnich (ostrożeń polny, mniszek lekarski, powój), 
dlatego istotne jest znać historię swojej plantacji.

Rekomendowanym przez nas herbicydem doglebowym, który stosujemy 
od momentu siewu do trzech dni po nim, jest Successor TX 487,5 SE. 
Jeśli warunki pogodowe nie są sprzyjające zabiegom przedwschodowym 
- panuje susza, bądź z kolei opady są nadmierne, czy wcześniej na polu 
pokazywały się uciążliwe chwasty wieloletnie, pozostaje nam wtedy za-
stosowanie technologii powschodowej. Istotne jest, by zabieg był wyko-
nany do fazy 4 liścia. W tym okresie roślina kukurydzy ma wykształcony 
zawiązek kolby o wielkości 2 mm, a stres związany z zachwaszczeniem 
obniża potencjał plonowania kukurydzy nawet o 60 kg/dzień stresu. Wy-
mieniony wyżej środek do stosowania doglebowego możemy także użyć 
do zabiegów powschodowych kukurydzy. W takim przypadku zmniejsza-
my jego dawkę o ok. połowę oraz dodajemy herbicyd o działaniu nalist-
nym, np. Innovate 240 SC ok. 40 g/ha lub Climax Extra 6 OD ok 30 g/ha w 
celu zmniejszenia siewek chwastów, które powschodziły, np. chwastnica 
jednostronna. 

> Czytaj dalej strona 38 Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed 
każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje 
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz 
przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. Opróżnione 
opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika 
opryskiwacza z cieczą użytkową. Opróżnione opakowania po środku należy zwrócić 
do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Szybciej !

Mocniej !

Szerzej !

• Efekt niszczenia 
chwastów widoczny już 
po 4-5 dniach 

• Wzmocnienie 
skuteczności działania 
partnerów

• Wspiera zwalczanie 
chwastów 
problematycznych

Dział Ochrony Roślin

Ochrona herbicydowa i insektycydowa kukurydzy
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Technologia ochrony herbicydowej i insektycydowej kukurydzy Dział Ochrony Roślin
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Zalecane przez nas preparaty powschodowe to mię-
dzy innymi: Successor TX 487,5 SE, Temsa SC, Inno-
vate 240 SC, Climax Extra 6 OD czy mieszanina Onyx 
600 EC + Temsa SC + Innovate 240 SC/Climax Extra 
6 OD. Obecnie uprawa kukurydzy w Polsce ogranicza 
się głównie do wyboru odmian, herbicydu oraz wybo-
ru preparatu do zwalczania omacnicy prosowianki. 
Wszystkie te czynniki mają wpływ na wysokość uzy-
skiwanych plonów.

Coragen 200 SC jest specjalistą do zwalczania gą-
sienic w różnych uprawach. W wielu europejskich 
krajach jest podstawowym rozwiązaniem do walki z 
Omacnicą prosowianką. Jego największą zaletą poza 
wysoką skutecznością i długim działaniem, jest moż-
liwość stosowania zwykłym opryskiwaczem. Szcze-

gólnie taka możliwość jest ważna w uprawie kuku-
rydzy cukrowej, gdzie Coragen 200 SC poza ochroną 
daje także pewność nieprzekraczania pozostałości. 
Żerowanie omacnicy prosowianki może znacząco 
zmniejszyć plon kukurydzy powodując istotne straty 
ekonomiczne. Po wylęgu z jaj larwy (gąsienice) żerują 
na liściach, a następnie wgryzają się do łodyg i wyja-
dają ich wnętrze drążąc tunele w łodygach roślin. 

Coragen naniesiony na rośliny i jaja powoduje, że 
wylegające się z nich larwy zaprzestają żerowania i 
umierają.

Dział Ochrony Roślin
Ochrona herbicydowa i insektycydowa kukurydzy

Coragen 200 SC 0,125 l/ha

Sulcotrek 500 SC 2,0 l/ha

Sulcotrek 500 SC 1,5 l/ha + Innovate 240 SC 0,17 l/ha

Temsa SC 1,5 l/ha

Climax Extra 6 OD 0,5 l/ha + Temsa SC 1 l/ha

Climax Extra 6 OD 0,5 - 0,75 l/ha

Rincon 250SG 60g

Successor TX 487,5 SE
4,0 l/ha

Successor TX 487,5 SE 2,0-2,5 l/ha
+ Innovate 240 SC 0,18-0,25 l/ha

Sparviero 0,125 l/ha

00 09 11 12 13 14 15 16 34 63 79

SUCHY
ZIARNIAK

WSCHODY PIERWSZY DRUGI TRZECI CZWARTY SZÓSTY KWITNIENIE DOJRZEWANIE

Innovate 240 SC 0,18 - 0,25 l/ha

Onyx 600EC 0,6l/ha + Temsa SC 0,6l/ha 

Onyx 600EC 0,5l/ha + Climax Extra 6 OD 0,5l/ha + Temsa SC 0,5l/ha 

Rincon 25 SG 50g/ha
+ Lumax 537,5 SE 2,5l/ha

Kontrola na plantacji odchwaszczanej mieszaniną: Successor TX 487,5 SE 2,2l/ha + Innovate 240 SC 0,2l/ha.



39Wiosna 2019





W trosce
o Twoje plony





Zasadniczym celem wapnowania jest optymalizowanie warunków wpływających na pobieranie składników pokarmowych 
z gleby przez uprawiane rośliny. Systematyczny pomiar pH gleby jest podstawowym narzędziem do opracowania systemu 
wapnowania, który w pierwszym etapie ma doprowadzić do odkwaszenia gleby, a następnie utrzymania pożądanego pH 
przez stabilizację odczynu. Wielkość i jakości plonów uzyskiwanych w gospodarstwie zależy w dużym stopniu od odczynu 
gleby, dlatego wiedza dotycząca znaczenia odczynu oraz wymagań roślin uprawnych związanych z pH jest niezwykle istot-
na dla dobrego i efektywnego zarządzania produkcją roślinną.

Wzrost plonu po wapnowaniu jest następstwem korzystnych
procesów zachodzących w glebie: 

Poprawa właściwości fizycznych:

lepszy wzrost i rozwój systemu korzeniowego
większa ilość pobranej wody i składników pokarmowych 

Poprawa właściwości biologicznych: 

szybszy proces rozkładu materii organicznej 
uruchamianie składników mineralnych z resztek pożniwnych

Poprawa właściwości agrochemicznych: 

neutralizacja toksycznego glinu i manganu 
uruchomienie trudno przyswajalnych związków fosforu

Każda gleba posiada ograniczoną pojemność kompleksu sorpcyjnego we właściwym zakresie optymalnego odczynu. 
Wapnowanie powyżej tego zakresu jest zabiegiem zbędnym gdyż wapnuje się glebę, aby poprawić jej właściwości, a dawkę 
wapna określa się na podstawie ustalonych dla danej gleby klasy potrzeb wapnowania. Określenie właściwej dawki nawo-
zu wapniowego jest możliwe po wcześniejszej ocenie potrzeb wapnowania na podstawie pomiaru pH gleby i znajomości 
jej kategorii agronomicznej. 

Klasa potrzeb
wapnowania

konieczne

potrzebne

wskazane

ograniczone

V do 4,0*

4,1 - 4,5

4,6 - 5,0

Ocena potrzeb
wapnowania bardzo lekka

IV

III

II

I

lekka

5,1 - 5,5

od 5,6

do 4,5

4,5 - 5,0

5,1 - 5,5

5,6 - 6,0

6,1

do 5,0

5,1 - 5,5

5,6 - 6,0

6,1 - 6,5

od 6,6

do 5,5

5,6 - 6,0

6,1 - 6,5

6,6 - 7,0

od 7,1

Kategoria 
agronomiczna

gleby

bardzo lekka

lekka

Glebę wapnuje się, aby poprawić jej właściwości, a dawkę wapna określa się na podstawie ustalonych dla danej gleby 
klasy potrzeb wapnowania, które wynikają z odczynu oraz przynależności do określonej kategorii agronomicznej.

Przykład

Kategoria agronomiczna gleby - średnia                   
Zmierzony odczyn gleby - 5,4
Klasa potrzeb wapnowania - potrzebna
Dawka wapna - 3,0 t CaO/ha

Nawóz wapniowy węglanowo -  magnezowy - 50% CaO 
Zapotrzebowanie na wapno - 3,0 t CaO/ha
Dawka nawozu - 3 : 0,50 = 6,0 t/ha

Znajomość wymagań oraz 
tolerancji na odczyn gleby 
dla różnych gatunków roślin 
uprawnych pozwala na ułoże-
nie właściwego zmianowania, 
zgodnego z aktualnym sta-
nem gleby oraz zaplanowanie 
programu zabiegów popra-
wiających jej pH.

3,5          4,0          4,5          5,0         5,5          6,0          6,5          7,0          7,5         8,0

pH - metr

Do pomiaru:
pH gleby w zakresie 3,0 do 
8,0 wilgotności gleby

Dział Nawozów
Rola odczynu gleby w kształtowaniu efektywności produkcji roślinnej
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Aminotec plus

Stresowe czynniki ( zimno, susza, intensywne opady deszczu) wpływają 
na selektywność działania herbicydów i procesy fizjologiczne w roślinie 
wywołując nekrozy, przebarwienia i zahamowanie wzrostu. W zależności 
od sposobu działania herbicydów symptomy różnią się:

• Inhibitory syntezy pigmentów oparte  na mezotrionie, sulkotrionie, tembotrionie, topramezonie 
indukują plamy i  przebarwienia na liściach.  W przypadkach ekstremalnych wzrost rośliny jest 
zredukowany

• Inhibitory fotosyntezy oparte na bromoksynilu mogą uszkadzać tkanki liściowe w miejscu zetknięcia, 
natomiast zawierające w składzie terbutyloazynę w połaczeniu z suszą powoduja zmianę morfologii roślin

• Herbicidy zawierajace 2,4D lub dicambę zmieniają funkcjonowanie komórek. Możemy zaobserwować 
utratę turgoru, liściozwój i chlorozy szczególnie w przypadku opóźnionych aplikacji

• Inhibitory enzymu ALS (florasulam, foramsulfuron, jodosulfuron metylosodowy, nikosulfuron, rimsulfuron) 
mogą indukować symptomy fitotoksyczności, które powoli będą się ukazywać przez 2-4 tygodnie po 
zabiegu w postaci chloroz, opóźnienia wzrostu, a w najgorszym przypadku będą wywoływać zmiany 
morfologiczne wpływające na plon. Ekstremalne warunki klimatyczne wzmacniają reakcję fitotoksyczną

Ekstrakt z publikacji: www.farmer.pl,  Hanna Gołębiowska , 14-05-2016 , Powschodowe odchwaszczanie kukurydzy
http://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/powschodowe-odchwaszczanie-kukurydzy,64375,2.html

Aminotec plus jest płynnym nawozem zawierającymi specyficzne antystresowe aminokwasy jak: kwas glutaminowy, 
prolinę i hydroksyprolinę.

 9 Zmniejsza fitotoksyczność  herbicydów wywołaną stresem klimatycznym

 9 Wzmacniają główne procesy fizjologiczne

 9 Utrzymują wzrost roślin w niesprzyjających warunkach

 9 Poprawiają rozwój roślin i końcowy plon!

Zastosuj Aminotec Plus w dawce 1,5 L/ha razem z 
herbicydami powschodowymi

herbicyd  herbicyd 
+ Aminotec Plus

Mezotrion indukuje stres w kukurydzy 
(Tradecorp, UK, 2015)

Najlepsze rozwiązanie na stres 
klimatyczny i herbicydowy

Wiosną, stres klimatyczny wpływa na selektywność herbicydów i w 
konsekwencji na wzrost roślin! 
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Fosfor Efekt + mikro 3-4 kg/ha

Aminotec Plus 2-3 l/ha

Kukurydza należy do najbardziej wydajnych i mających sze-
rokie zastosowanie roślin uprawnych. Ze względu na ilość i 
jakość wytwarzanej biomasy zalicza się do roślin o dużych 
potrzebach pokarmowych. Ponadto kukurydza jest rośliną 
klimatu ciepłego i często przebieg pogody w początkowych 
etapach rozwoju niekorzystnie wpływa na jej wzrost. Brak 
opadów, duże amplitudy wysokich i niskich temperatur, 
stres po zastosowaniu herbicydów negatywnie oddziałują 
na jej rozwój. Dlatego praktycznie w każdym roku można 
zaobserwować zły stan odżywienia kukurydzy. Najlepszym 
sposobem na rozwiązanie problemu niedoboru składników 
pokarmowych w początkowym etapie wzrostu kukurydzy 
jest zastosowanie dokarmiania dolistnego. Nawóz dolistny 
podany w krytycznej fazie rozwoju (4-5 liści) zabezpiecza 
roślinę przed stresem zapewniając jedno-
cześnie właściwy stan odżywienia.

Cynk jest mikroelementem o dużym zna-
czeniu plonotwórczym. Kukurydza potrze-
buje cynku do efektywnego przetwarzania 
pobranych składników (przede wszyst-
kim azotu). Cynk bierze udział w syntezie 
i wzroście aktywności auksyn, zwiększa 
pobieranie azotu, a w późniejszej fazie ko-
rzystnie wpływa na fotosyntezę, przedłużając żywotność 
liści czego efektem jest zwiększenie masy ziarniaków. 
Zwiększa także odporność roślin na suszę i choroby. Opty-
malne odżywienie kukurydzy cynkiem pozwala na uzyska-
nie porównywalnych, a niekiedy większych plonów nawet 
przy niższym poziomie dawek azotu. Niedobór cynku może 
powodować ograniczenie plonów kukurydzy dochodzące 
nawet do 20% ubytku masy ziarna. Cynk Efekt zalecamy 
zastosować dwukrotnie jako uzupełnienie do nawozów 
Efekt. W sytuacji obserwowanego deficytu (biało-żółte pa-
sma) należy zastosować nawóz w dawce 2-3l/ha.

Bor odpowiedzialny jest za transport i wła-
ściwą translokację cukrów, syntezę skrobi 
i budowę ścian komórkowych roślin. Bor 
jest szczególnie ważny, kiedy powstają za-
wiązki kolby. Niedobór boru w tym okresie 
jest szczególnie niebezpieczny ze względu 
na późniejsze słabe wykształcenie kolb i 
zawiązywanie ziarniaków. W okresie kwit-
nienia składnik ten odpowiada za wzrost 
łagiewki pyłkowej. Zapewnia rozwój kwiatów i pyłku, co 
korzystnie przekłada się na ilość zawiązanych ziarniaków 
w kolbie –warunkuje prawidłowe wypełnienie kolb poprzez 
udział w transporcie węglowodanów.

Dokarmianie dolistne jest integralnym elementem nowo-
czesnej technologii uprawy kukurydzy. Maksymalna faza 
pobierania składników pokarmowych przez kukurydzę 
rozpoczyna się od 6-8 liści, zatem pierwszy zabieg dokar-
miania dolistnego powinien zostać przeprowadzony przed 
tą fazą, aby zapewnić optymalną podaż składników pokar-
mowych w okresie intensywnego wzrost. W pierwszym za-
biegu zalecamy zastosowanie nawozu KUKURYDZA Efekt 
w dawce 2-3 kg/ha w połączeniu z nawozem KUKURYDZA 
Efekt mikro w dawce 0,5-1,0 kg/ha. Drugi zabieg  należy 
przeprowadzić do 10 liścia kukurydzy stosując dawki na-
wozów jak pokazano na schemacie. Utrzymujące się niskie 
temperatury w początkowym okresie rozwoju kukurydzy 
mogą spowodować wystąpienie niedoboru fosforu. Obja-
wem są fioletowe przebarwienia blaszek liściowych, w ta-
kich przypadkach zalecamy zastosowanie nawozu Fosfor 
Efekt + mikro w dawce 3-4 kg/ha. W trakcie rozwoju roślin 
kukurydzy występują okresy zwiększonej podatności na 
różne czynniki stresowe (susza, fitotoksyczność po zabie-
gach herbicydowych, grad). W takich sytuacjach zalecamy 
zastosowanie nawozu organicznego Bio Efekt, który redu-
kuje negatywne skutki stresu i przyspiesza regenerację.

Bor Efekt + S 1-2 kg/ha

Kukurydza Efekt mikro
1-2 kg/ha

Temsa SC 1,5 l/ha

Kukurydza Efekt mikro
0,5-1 kg/ha

Temsa SC 1,5 l/ha Kukurydza Efekt 3-4 kg/haKukurydza Efekt 2-3 kg/ha

Program dokarmiania dolistnego kukurydzy

00 09 11 12 13 14 15 16 34 63 79

SUCHY
ZIARNIAK

WSCHODY PIERWSZY DRUGI TRZECI CZWARTY SZÓSTY KWITNIENIE DOJRZEWANIE

Dział Nawozów
Dokarmianie dolistne kukurydzy
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Jęczmień jary - PAUSTIAN / ALLIANZ

PAUSTIAN
HODOWCA: DANKO HODOWLA ROŚLIN

ALLIANZ
HODOWCA: DANKO HODOWLA ROŚLIN

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• odmiana jęczmienia jarego bardzo wysoko i stabilnie 

plonująca
• doskonały komponent mieszanek paszowych dla zwierząt – 

wysoka zawartość białka
• rośliny średniej wysokości, cechujące się dobrą odpornością 

na wyleganie, o bardzo dobrej krzewistości
• bardzo dobre plonowanie na glebach średniej jakości, przy 

mniej intensywnej agrotechnice
• dobra zdrowotność roślin, szczególnie na mączniaka i ryncho-

sporiozę
• zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu 

wynosi 250-280 kiełkujących ziaren na 1m²  ca. 110-140 kg/

ha)

WYMAGANIA GLEBOWE:
• odmiana zalecana do uprawy na glebach średnich 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• odmiana paszowa o wysokim i stabilnym plonowaniu
• polecana do średnio intensywnej i intensywnej uprawy
• bardzo wysoka zdrowotność szczególnie na mączniaka praw-

dziwego (gen Mlo) i rynchosporiozę - wysoka tolerancja na 
zakwaszenie gleby

• rośliny średniej wysokości o bardzo wysokiej sztywności
• ziarno wyrównane w wysokiej MTZ
• zalecane norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu 

280-320 kiełkujących ziaren na m2 (ca. 140-160 kg/ha )

WYMAGANIA GLEBOWE:
• odmiana zalecana do uprawy na glebach średnich
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TYBALT
HODOWCA: B.V. LANDBOUWBUREAU WIERSUM

KWS DANTE
HODOWCA: KWS LOCHÓW

 Jęczmień jary – KWS DANTE / Pszenica jara - TYBALT

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• odmiana uniwersalna, możliwość uprawy w kierunku pa-

stewnym jak i browarnym
• bardzo wysoki potencjał plonowania
• termin kłoszenia i dojrzewania średni
• wysoka gęstość ziarna i dobre wyrównanie
• MTZ średnia do wysokiej
• odmiana o wysokiej zdrowotności
• wysoka odporność na wyleganie, łamliwość źdźbła i dokłosia

WYMAGANIA GLEBOWE:
• odmiana zalecana do uprawy na glebach średnich

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• jedna z najwyżej plonujących jakościowych pszenic jarych 

i przewódkowych w Polsce i Europie
• wysoki potencjał plonowania, szczególnie przy intensyw-

nym poziomie agrotechniki
• Tybalt nie wymaga skracania – sztywna, krótka słoma 

(przeciętnie o 15 cm krótsza od większości polskich od-
mian)

• ziarno wysokiej jakości: duża zawartość białka i glutenu, 
duża wydajność mąki oraz wysoki wskaźnik sedymentacji, 
bardzo duża liczba opadania

• termin kłoszenia późny, termin dojrzewania dość późny
• odmiana o wysokiej zdrowotności na  podstawowe choroby 

liści
• na początku kłoszenia zaleca się stosowanie fungicydu 

przeciw fuzariozie kłosa
• odmiana ta została wpisana na Listy Rekomendowane 

w wielu krajach europejskich (Niemcy, Wielka Brytania, 
Holandia) ze względu na bardzo wysoki plon połączony z 
wysoką jakością ziarna (klasa jakościowa A),

WYMAGANIA GLEBOWE:
• odmiana zalecana do uprawy na terenie całego kraju 
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Pszenica jara - MANDARYNA / ANABEL

MANDARYNA
HODOWCA: DANKO HODOWLA ROŚLIN

ANABEL
HODOWCA: IGP POLSKA

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• wysokojakościowa odmiana pszenicy (grupa E/A)
• charakteryzuje się bardzo dobrą plennością na terenie 

całego kraju
• wczesna, źdźbło średniej długości, o bardzo dobrej 

odporności na wyleganie
• ziarno o średniej MTZ, najwyższej gęstości w stanie 

zsypnym z małą ilością pośladu
• bardzo dobra wartość technologiczna ziarna
• toleruje wadliwy płodozmian - sprawdza się na stano-

wiskach po zbożach i kukurydzy
• korzystnie reaguje na nawożenie siarką
• zalecana norma wysiewu, przy wczesnym terminie 

siewu wynosi 400-450 kiełkujących ziaren/1m² (ca. 170-
190 kg/ha)

WYMAGANIA GLEBOWE:
• odmiana zalecana do uprawy na glebach średnich

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• najwyżej plonująca odmiana pszenicy jarej w niemieckich 

badaniach urzędowych EUSV 2015 oraz 2016
• silny profil zdrowotności – bardzo wysoka odporność na rdzę 

żółtą i mączniaka
• niski pokrój roślin, bardzo dobra odporność na wyleganie
• pewna jakość elitarna zbieranego ziarna
• wyznacza nowy standard wartości liczby opadania dla 

pszenicy jarej
• bardzo dobre krzewienie

WYMAGANIA GLEBOWE:
• odmiana zalecana do uprawy na glebach średnich, 

na terenie całego kraju





Hodowla Roślin
Strzelce Sp. z o.o.
Grupa IHAR

Przedstawiciele
regionalni: 

99-307 Strzelce, 
ul. Główna 20
tel.  24 356 69 00
fax. 24 356 69 02

Biuro handlowe:
tel. 24 356 69 04
tel. 24 356 69 05
strzelce@hr-strzelce.pl

www.hr-strzelce.pl

Owies

Pszenica jara

Jęczmień jary

Pszenżyto jare

696 056 514

662 202 376 603 101 690

660 408 159

Niezawodny

Niezastąpiony

Najwyżej plonująca
odmiana w klasie A
(PDO COBORU 2018, a2)

Jedna z najczęściej
zalecanych do uprawy

odmian w Polsce

Niskie wymagania glebowe

Wysokie plony

Wzorzec plenności w COBORU

Przydatny do uprawy
w każdych warunkach

Wczesne, Toleruje niskie pH

Niskie wymagania glebowe

Ciężkie ziarno

Wysokie plony
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Owies jary - BINGO / NAWIGATOR

NAWIGATOR

BINGO
HODOWCA: HODOWLA ROŚLIN STRZELCE

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• odmiana zarejestrowana w 2009 roku
• jedna z najwyżej plonujących odmian owsa w Polsce
• doskonale nadaje się do mieszanek zbożowych
• odmiana wczesna o sztywnej słomie
• wysoka zawartość białka i tłuszczu
• duża masa tysiąca nasion
• niski udział łuski w ziarnie
• bardzo dobra wartość żywieniowa
• wyjątkowa zdrowotność łanu przez cały okres wegetacji
• bardzo duża odporność na choroby: mączniak prawdziwy, 

rdza źdźbłowa, rdza wieńcowa, septorioza liści

WYMAGANIA GLEBOWE:
• odmiana o niskich wymaganiach glebowych

HODOWCA: HODOWLA ROŚLIN STRZELCE 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• wysoki potencjał plonowania
• wysoka MTZ
• średni termin wiechowania i dojrzewania
• rośliny o średniej wysokości i dobrej odporności 

na wyleganie
• wysoka zawartość białka i tłuszczu
• ziarno dobrze wyrównane o wysokiej gęstości (54,3 kg/hl)
• wysoka odporność na choroby  (mączniak prawdziwy, 

rdza źdźbłowa, septorioza liści)
• niska zawartość łuski w ziarnie

WYMAGANIA GLEBOWE:
• stanowiska do średnich do słabych
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Groch siewny SALAMANCA / 
Łubin Wąskolistny LILA BAER

LILA BAER
HODOWCA: IGP POLSKA

SALAMANCA
HODOWCA: SAATEN UNION

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• groch siewny o wysokim potencjale plonowania i łatwości 

omłotu
• można ją wysiewać od początku marca zarówno w siewie czy-

stym, jak również w mieszance z jęczmieniem
• dynamiczny rozwój początkowy, tworzy silnie zwarty, bujny 

łan, który zabezpiecza ją przed możliwością wystąpienia za-
chwaszczenia wtórnego

• bardzo wysoki plon białka i odporność na wyleganie!
• odmiana przydatne na cele spożywcze i paszowe (uniwersal-

na) 

TERMIN SIEWU:
• od początku marca – w zależności od lokalnych warunków 

glebowych 

GĘSTOŚĆ SIEWU:
• optymalny siew 100-120 nasion/m² 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• samokończący, słodki, pastewny
• bardzo dobra odporność roślin na wyleganie oraz wysoka 

zdrowotność
• równomierne dojrzewanie
• korzystny pokrój roślin, wysoka MTN
• bardzo wysoka zawartość białka, niska alkaloidów
• wyjątkowo niebieskie kwiaty
• polecana do uprawy na terenie całego kraju
• bardzo dobrze wyniki plonowania w Polsce w skrajnie 

trudnym roku 2015, badania rejestrowe COBORU 2015 – 103% 

TERMIN SIEWU:
• od połowy marca – w zależności od lokalnych warunków 

glebowych 

GĘSTOŚĆ SIEWU:
• optymalny siew: 80-120 nasion/m²

Wzorzec

26
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dt / ha

25,0

25,75

LILA BAER
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Łubin wąskolistny KARO / Łubin żółty BARYT

BARYT

KARO
HODOWCA: POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• odmiana wysoko plonująca, gorzka, o dużej zawartości alka-

loidów
• wczesna, odporna na wyleganie
• zalecana do uprawy na terenie całego kraju, szczególnie 

zalecana jako poplon w rejonach, gdzie plantacje zagrożone 
są przez dzikie zwierzęta

• doskonale nadaje się do wysiewu na poplon przeznaczony na 
przyoranie

• o niebieskich kwiatach i nasionach o okrywie brązowej z 
białą, średnio gęstą ornamentacją

• wykazała się najlepszym plonem zielonki (120% wzorca) i 
suchej masy (124% wzorca) w poplonie ścierniskowym ze 
wszystkich odmian biorących udział w trzyletnich badaniach 
COBORU

• z powodzeniem może być wykorzystywana do karmienia ryb 

TERMIN SIEWU:
• optymalny III dekada marca 

GĘSTOŚĆ SIEWU:
• 90-100 nasion/m²

HODOWCA: POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• odmiana bardzo wysoko  plonująca (110% wzorca)
• o najniższej zawartości alkaloidów w nasionach spośród 

wszystkich odmian na rynku
• o wysokiej odporności na choroby fuzaryjne
• zalecana do uprawy na terenie całego kraju
• wczesna, mało wrażliwa na opóźnienie siewu
• o pomarańczowo-żółtych kwiatach i biało-czarnych 

nasionach
• charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością białka 

i niską zawartością alkaloidów, co czyni tę odmianę szcze-
gólnie użyteczną w skarmianiu zwierząt 

TERMIN SIEWU:
• optymalny III dekada marca 

GĘSTOŚĆ SIEWU:
• 90-100 nasion/m²

2014
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dt / ha
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24,0

18,7 19,6 19,7
21,3

2015 2016

Wzorzec BARYT



Dział Nasion

Gatunek Termin siewu

Kukurydza 25 - 36 III dekada kwietnia - I dekada maja

Koniczyna czerwona 8 -18 III dekada marca - III dekada kwietnia

8 -12 III dekada marca - III dekada kwietnia

8 -12 III dekada marca - III dekada kwietnia

Koniczyna krwistoczerwona
(inkarnatka) 10 - 20 I dekada kwietnia - III dekada kwietnia

Koniczyna perska 12 - 20 II dekada kwietnia

Koniczyna zwyczajna 8 - 15 III dekada marca - III dekada kwietnia

Esparceta siewna 55 - 75 I dekada kwietnia - III dekada kwietnia

Seradela 40 - 60 II dekada kwietnia

Lucerna siewna 15 - 25 II dekada kwietnia - III dekada maja

Lucerna chmielowa
(nerkowata 15 - 20 III dekada kwietnia - II dekada maja

Burak cukrowy 1,8 - 3,0

Gatunek Termin siewu

Rzepak jary 4,0 - 6,0 II dekada kwietnia - III dekada kwietnia

15 - 40 I dekada kwietnia - III dekada kwietnia

Len 120 - 140 I dekada kwietnia - II dekada kwietnia

Konopie 80 - 120 III dekada kwietnia - I dekada maja

20 - 25 III dekada marca - II dekada kwietnia

10 - 20 III dekada marca - I dekada kwietnia

25 - 30

Kupkówka pospolita 15 - 20

Festulolium 36

35  - 40

Gatunek trawy

8 - 10

25 - 30

Kostrzewa trzcinowa 30

8 - 10

Groch siewny Groch
pastewny

Wyka siewna
(jara) Bobik

Wymagania
glebowe

III dekada kwietnia lub 
I i II dekada maja

do II dekady kwietnia do 25 kwietnia
Termin siewu

230 – 330 kg/ha 220 – 280 kg/ha 80 – 130 kg/ha 250 – 320 kg/ha

od 3,0 do 5,0 t/ha
plon nasion do 7,0 

t/ha, od 30 do 60 t/ha 
zielonej masy

Plon

Rośliny strączkowe
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Zaprawy nasienne wynaleziono w celu ochrony zbóż 
przed chorobami odnasiennymi (głownie, śniecie 
oraz pasiastość liści jęczmienia). Jednak rozwój sub-
stancji aktywnych środków ochrony roślin spowo-
dował, że skuteczne okazały się one także w bardzo 
niskich dawkach na niektóre patogeny „odglebowe” 
oraz przenoszone na resztkach pożniwnych (m.in. 
mączniak prawdziwy, pleśń śniegowa, pałecznica 
zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, bru-
natna plamistość liści, plamistość siatkowa jęczmie-
nia, rynchosporioza oraz zgorzel podstawy źdźbła).

Stosowanie zapraw nasiennych oprócz stymulowania 
biometrii, przede wszystkim chroni naszą plantacje 
przed patogenami. Mogą one występować:

• w tarczce i zarodku nasiona (Ustilago – sprawcy 
głowni, Fusarium spp. – powodują zgorzel sie-
wek, fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła, fuzariozę 
liści i kłosów),

• na powierzchni ziarniaków (Parastagonospora 
nodorum – septoriozy plew, Blumeria graminis 
– mączniak prawdziwy zbóż, Alternaria alterna-
ta – czernienie kłosów, Fusarium spp., Puccinia 
– rdze),

• w okrywie owocowo-nasiennej (Tilletia controver-
sa, Tilletia indica – śnieć karłowa, indyjska, Fusa-
rium spp.),

• w bruzdce ziarna (Tilletia caries-śnieć cuchnąc).

Często zdarza się tak, że gołym okiem nie jesteśmy 
w stanie dostrzec objawów infekcyjnych w postaci 
zmiany barwy lub kształtu ziarniaka, a jednak jest on 
zasiedlony przez grzyby chorobotwórcze, dlatego też 
zaprawianie materiału siewnego pozwala na precy-
zyjne zwalczanie patogenów odnasiennych. Ochrona 
roślin już od momentu siewu jest niezwykle ważna, 
również ze względu na patogeny znajdujące się w 
glebie, co wynika z wadliwego płodozmianu w Polsce 
(duży udział zbóż w strukturze zasiewów kukurydzy). 
Seedron 60 FS – wszechstronna zaprawa do sto-

sowania we wszystkich zbożach ozimych i jarych. 
Dzięki połączeniu dwóch substancji o różnych me-
chanizmach działania zapobiega powstawaniu od-
porności patogenów na substancje aktywne fungicy-
dów. Szerokie spektrum zwalczania chorób, wynika z 
synergizmu pomiędzy zawartymi w preparacie sub-
stancjami – fludioksonilu i tebukonazolu. Zawarty w 
zaprawie fludiksonil wykazuje bardzo dobre działa-
nie przeciwko wszystkim grzybom z rodzaju Fusa-
rium występującym na ziarnie (zgorzel siewek). Do-
datkowo wykazuje dobrą skuteczność w zwalczaniu 
śnieci cuchnącej pszenicy i septoriozy plew, głowni 
źdźbłowej żyta, a także pleśni śniegowej. Zaprawą 
jednoskładnikową  w której skład wchodzi substan-
cja czynna z grupy fenylopiroli (fludioksonil) jest Ma-
dron 50 FS. Kompleksowa ochrona przed chorobami 
uzupełniona jest dzięki drugiej substancji zawartej 
w Seedron 60 FS – tebukonazol. Triazole (m.in. te-
bukonazol), w przeciwieństwie do wielu innych sub-
stancji aktywnych mają tę przewagę, że związki te są 
transportowane w ksylemie (tzn. do góry wraz z prze-
pływem soków roślinnych w prądzie transpiracji). 
Oznacza to, że po zastosowaniu z jednej strony dzia-
łają poza samym ziarniakiem (w tkankach rośliny), 
ale mogą również dyfundować do jego wnętrza i tam 
wykazywać działanie zwalczające patogeny. Warto 
również wiedzieć, że część s.a. dyfunduje z ziarna na 
zewnątrz (do gleby) i tworzy swoistą otoczkę, z której 
pobierany jest fungicyd przez korzenie oraz siewkę. 
Dodatek tebukonazol poza zwalczaniem głowni (rów-
nież głowni pylącej), a także śnieci, w stosunku do 
fludioksonilu zwiększa również skuteczność m.in. na: 
Fusarium występujące w glebie,  mączniaka prawdzi-
wego, czernienie kłosów i brunatną plamistość liści. 
Zaprawą która w swoim składzie zawiera również te-
bukonazol, wzmocniony działaniem metolaksylem-M 
jest CERTICOR 050 FS. Dodatek tej substancji po za 
wzmocnieniem działania przeciwko głowni i śnieci, 
zwalcza również pasiastość liści jęczmienia. Jedno-
składnikowa zaprawa DIVIDENT EXTRA 030 FS, za-
wierająca w swoim składzie difenokonazol (związek  
z grupy triazoli) wykazuje zbliżone działanie do wcze-
śniej opisanego tebukonazolu. Wartą uwagi zaprawą 
zawierającą w swoim składzie kolejną substancję 
czynna z grupy triazoli (tritikonazol) jest jednoskład-
nikowa zaprawa o nazwie handlowej Triter 050 FS. 
Tritikonazol oprócz septorioz,śnieci i głowni skutecz-
nie zwalcza m.in.  rynchosporiozę, plamistość siatko-
wą, a w wyższych z zalecanych dawek również rdzę i 
septoriozę paskowaną liści.

Oskar Kupietz
Specjalista ds. upraw i wdrażania 

produktu Agro-Efekt

Zaprawa – podstawą zdrowej plantacji Dział Ochrony Roślin

Zaletami zaprawiania materiału siewnego 
zbóż jarych i ozimych jest:

 → przyspieszenie kiełkowania ziarniaków,
 → wyższy procent kiełkujących ziaren,
 → wcześniejsze wschody
 → krótszy okres wschodów
 → wyższa obsada przed i po zimie,
 → skuteczna ochrona siewek w trakcie zimy
 → wzrost MTZ.
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Dział Ochrony Roślin Wiosenne poprawki herbicydowe z zbożach ozimych

Skuteczność herbicydów zastosowanych w zbożach jesienią zależy od:

• doboru herbicydów do gatunków chwastów występujących na polu,
• wilgotności gleby (susza obniża skuteczność herbicydów doglebowych),
• dodatnich temperatur oraz przy obfitych opadach deszczu w okresie zimowym (substancje, które powinny utrzymy-

wać się w wierzchniej warstwie gleby zostają wymyte głębiej),
• systemu bezorkowego - pozostanie na powierzchni gleby dużych ilości resztek pożniwnych,
• gatunków chwastów - nie wszystkie wschodzą jesienią, np. wiosenny owies głuchy,

Typowymi chwastami towarzyszącymi uprawom zbożowym są: przytulia czepna, miotła zbożowa, chaber bławatek, maru-
na bezwonna oraz rumiany. Mogą występować również samosiewy rzepaku, taszniki, tobołki oraz fiołek polny.

Wiosną po ruszeniu wegetacji należy przeprowadzić lustrację pola i ocenić jakie gatunki chwastów występują oraz jakie 
jest nasilenie i faza rozwojowa.

Po wykonaniu analizy polowej możemy dobrać odpowiedni herbicyd dostosowany do sytuacji panującej na plantacji. Wio-
senne zwalczanie chwastów w zbożach powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach. Zabieg najlepiej wy-
konać gdy rośliny uprawne są w dobrej kondycji zdrowotnej. Nie należy wykonywać zabiegu na rośliny mokre, przed 
spodziewanym deszczem oraz przed prognozowanymi przymrozkami. Temperatura w momencie zabiegu jest istotna dla 
rodzaju stosowanego herbicydu. Dobrze gdy herbicyd ma elastyczny termin stosowania. Im szersze okno aplikacji tym le-
piej - szczególnie wiosną gdy warunki atmosferyczne są bardzo zmienne. Ważną cechą środka zwalczającego chwasty jest 
zawartość substancji aktywnych. Najlepiej gdy składa się on z co najmniej dwóch substancji z różnych grup chemicznych 
o odmiennych mechanizmach działania.

Pomoc w wyborze odpowiedniego rozwiązania herbicydowego
 - kontakt z Doradcami Techniczno – Handlowymi firmy Agro - Efekt.
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Cuadro® NT 250 EC
Czyni źdźbła zbóż wytrzymalszymi i zdolnymi utrzymać masywne kłosy do zbiorów. 
250g trineksapaku etylu w litrze produktu pozwala uzyskać najlepsze efekty 
w zabezpieczaniu zbóż przed wyleganiem. 

Ochrona przed wyleganiem

FMC Agro Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa, tel.: +48 22 571 40 50, www.fmcagro.pl

ZE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NALEŻY KORZYSTAĆ Z ZACHOWANIEM BEZPIECZEŃSTWA.
PRZED KAŻDYM UŻYCIEM PRZECZYTAJ INFORMACJE ZAMIESZCZONE W ETYKIECIE I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

ZWRÓĆ UWAGĘ NA ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ PRZESTRZEGAJ ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA ZAMIESZCZONYCH W ETYKIECIE.
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Dział Ochrony Roślin Regulatory wzrostu jako niezbędny zabieg w nowoczesnej uprawie

Regulatory wzrostu nazywane też retardantami lub 
antywylegaczami odgrywają ważną rolę w technologii 
uprawy zbóż. Wpływają na wzajemne relacje między 
hormonami wzrostu i rozwoju: giberelinami, auksy-
nami i cytokininami. Gibereliny oddziałują głównie 
we wczesnych fazach rozwojowych zbóż. Później za-
czynają dominować auksyny. Cytokininy w fazie pełni 
krzewienia hamują wzrost pędu głównego i pobudzają 
rozwój pędów bocznych. Regulatory wzrostu powodują 
pogrubienie tkanek źdźbeł, usztywnienie, skrócenie i 
w rezultacie zwiększają odporność zbóż na wyleganie.
Regulatory wzrostu dzielimy na dwie grupy:
 
1. Inhibitory syntezy giberelin - hamują powstanie 

fitohormonów odpowiedzialnych za wydłużenie 
źdźbła. 

• Chlorek chloromekwatu - Jadex-0-720 SL, CCC 
720SL (powoduje skrócenie 2-3 dolnych między-
węźli, zwiększa grubość ścianek i przekrój źdźbła).

• Chlorek mepikwatu - Mepik 300SL (powoduje po-
grubienie i skrócenie źdźbła) 

• Trineksapak etylu- Moddus 250EC, Moxa 250EC, 
Cuadro NT 250EC, Moddus Start 250DC, Regullo 
500 EC - powoduje pogrubienie ścian źdźbeł, wy-
tworzenie mocniejszego systemu korzeniowego).

• Triazole o działaniu regulatorów wzrostu zawie-
rające metkonazol, tubukonazol, propikonazol, 
(Sirena 60 EC, Bukat 500 SC, Joga 250 EC).

• Herbicydy sulfonylomocznikowe lub inhibitory 
ALS zastosowane bardzo wcześnie wpływają ha-
mująco na syntezę giberlin (Tristar 50 SG).

2. Generatory etylenu - preparaty zawierające
etefon – Baia-P, Korekt 510 SL (hamują tworze-
nie auksyn ograniczając wzrost i przyspieszają 
starzenie roślin). 

Dawki regulatorów wzrostu i ich terminy stosowa-
nia zależą od przebiegu pogody i wegetacji. Nie za-
leca się stosować regulatorów wzrostu w trakcie 
suszy i przy zbyt niskiej lub wysokiej temperatu-
rze. Preparaty zawierające chlorek chloromekwa-
tu można stosować w niższej temperaturze powie-
trza tj. od 7,5 °C a optimum termiczne mieści się w 
przedziale 7,5 - 15 °C, preparaty zawierające  tri-
neksapak etylu należy wykonywać w temperaturze 
10 - 20 °C natomiast preparaty zawierające etefon  
nie należy stosować w temperaturze poniżej 10 °C 
i powyżej 25 °C (optimum termiczne to 15 - 19 °C). 

Aby utrzymać plantację zbóż bez wylegania na koniec 
wegetacji, należy nie tylko skrócić na długość, ale 
również pogrubić ścianki źdźbeł, skrócić i wzmoc-
nić międzywęźla. W skutecznej regulacji łanu ważny 
jest pierwszy zabieg, który gwarantuje stabilność ro-
ślin. Powinien być przeprowadzony w fazie początku 
strzelania  w źdźbło (BBCH 31) przy użyciu mieszaniny 
Moxa 250 EC, Cuadro NT 250EC, Moddus 250EC, Mod-
dus Start 250DC 0,25 - 0,3 l/ha + Jadex 0 720SL lub 
CCC 720SL 0,8 - 1,0L/ha, drugi lub ewentualnie trzeci 
zabieg w oparciu o preparaty  zawierające trineksapak 
etylu lub etefon w dawkach zależnych od stanu wege-
tacji zbóż.  

*) odmiany skłonne do wylegania; **) odmiany mniej podatne na wyleganie

W załączonej tabeli przedstawiamy aktualnie zarejestrowane preparaty  z grupy regulatorów wzrostu, dawki, 
terminy stosowania oraz gatunki zbóż w których są zarejestrowane.
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W celu skutecznej ochrony fungicydowej plantacji, bardzo ważnym czynnikiem 
jest wiosenny monitoring pola, ocena stanu roślin po zimie. Każdy rolnik w tym 
celu powinien wybrać się na pole, wykopać rośliny z kilku reprezentatywnych 
miejsc na polu i wzrokowo, a także przy użyciu lupy, ocenić w jakiej kondy-
cji zdrowotnej przezimowały rośliny. Dokładnie należy skontrolować zarówno 
aparat asymilacyjny, jak i pochewki liściowe i korzenie. Panujące warunki po-
godowe jesienią  2018 sprzyjały infekcji roślin grzybami, co najprawdopodob-
niej skutkować będzie wzrostem nasilenia objawów wiosną: mączniaka praw-
dziwego zbóż i traw, septorioz, fuzarioz, rdzy brunatnej oraz łamliwości źdźbła 
zbóż. Wzrost porażenia roślin patogenami wiosną 2019, związany może być  
również z dużą presją mszyc, lokalnie skoczków jesienią 2018 roku.  Szkodniki 
te oprócz przenoszenia wirusa żółtej karłowatości jęczmienia, bezpośrednio 
uszkadzają zboża, wysysając soki roślinne, osłabiając rośliny, poprzez nakłu-
cia dodatkowo otwierając bramę do wnikania patogenów.

Pierwszy zabieg fungicydowy (T1) w zbożach ukierunkowany jest przede 
wszystkim do zwalczania chorób podstawy źdźbła, z których największe zna-
czenie ekonomiczne w Polsce ma łamliwość źdźbła  zbóż. Grzyb ten, powoduje 
zniszczenie tkanek przewodzących i prowadzi do przedwczesnego zamierania 
roślin, straty mogą wynieść nawet 50% potencjalnego plonu. Na plantacji sil-
nie porażonej, w końcowym etapie wegetacji pojawia się białokłosowość, czyli 
niespecyficzny objaw choroby. Wiosną 2019 roku, oprócz ochrony podstawy 
źdźbła, na wielu plantacjach będziemy musieli również zwalczyć ww. choroby 
liści, w celu ograniczenia rozwoju patogenów w kolejnych fazach rozwojowych 
zbóż. Po lustracji pola należy określić, w jakim procencie powierzchnia liści 
jest zubożona przez rozwój danego patogena. Następnie w zależności od fazy 
rozwojowej zbóż odwołać się do opracowanych progów ekonomicznej szko-
dliwości względem sprawcy. Dobór odpowiedniej substancji aktywnej zależy 
od skuteczności w stosunku do czynnika infekcyjnego. Zabieg w kierunku 
zwalczania łamliwości źdźbła musi być wykonany w fazie BBCH 30/31. Aby 
zapobiec powstawaniu szczepów grzybów odpornych na substancje warto 
stosować mieszaniny dwu-, trzy składnikowe, należące do różnych grup che-
micznych. W celu kompleksowej ochrony zbóż przed najważniejszymi patoge-
nami zbóż, w zabiegu T1 proponujemy Państwu mieszaninę trzech substancji 
z różnych grup chemicznych:
Faxer 0,9 l/ha (prochloraz) + Joga 250 EC 0,35-0,4 l/ha (propikonazol) + Andros 
750 EC (fenpropidyna)
Tilt Turbo 0,6 l/ha (propikonazol + fenpropidyna) + Unix 75 WG (cyprodynil)

Zarówno cyprodynil jak i prochloraz wykazują  bardzo dobrą i dobrą skutecz-
ność w ograniczaniu wzrostu kolonii grzybów odpowiedzialnych za łamliwość. 
Występująca w mieszaninie fenpropidyna przede wszystkim ma za zadanie 
zwalczyć mączniaka prawdziwego, natomiast propikonazol bardzo dobrze po-
radzi sobie  m.in. z rdzą brunatną (brak odporności), a także septoriozami. 
Takie połączenie stanowi solidny fundament dla ochrony rozwijających się ro-
ślin.

Oskar Kupietz
Specjalista ds. upraw i wdrażania produktu Agro-Efekt

Zabieg pierwszy, efekt widoczny na końcu

Dział Ochrony Roślin

60 EC

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed 
każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące 
produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj 
środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. Opróżnione opakowania po 
środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika oprysk iwacza z 
cieczą użytkową. Opróżnione opakowania po środku należy zwrócić do sprzedawcy, u 
którego środek został zakupiony.

www.belchim.pl

Systemiczne działanie metkonazolu 
doskonalne nadaje się do stosowania 
zapobiegawczego i interwencyjnego po 
zaobserwowaniu pierwszych objawów 
chorobowych.

W RZEPAKU walczy z chorobami jesienią 
i wiosną, pomaga też w walce ze zbyt 
mocnym wyrastaniem.

Zwalczane choroby: sucha 
zgnilizna kapustnych, szara 
pleśń, cerń krzyżowych, 
cylindrosporioza.

Dawka: od 0,7 do 1 lt/
ha

W ZBOŻACH silny 
triazol do zwalcza-
nia chorób liści i 
kłosa.

Zwalczane choroby: 
fuzarioza kłosa, 
septorioza paskowana 
liści.

Dawka: od 1,2 do 1,5 lt/ha

Znane i sprawdzone 
rowiązanie! 

Fungicyd do stosowania 
w rzepaku ozimym oraz 

pszenicach, ozimej i jarej.

Sirena 70x297.indd   1 22 Nov 2018   14:46:16

Sezon 2019/2020 będzie ostatnią szansą zastosowania produk-
tów opartych o s.a. propikonazol. Warto w obecnym sezonie 
skorzystać z możliwości stosowania tej substancji aktywnej,

o szerokim spektrum zwalczania ważnych gospodarczo pato-
genów roślin uprawnych.

Wygaśnięcie ważności zezwoleń 19.06.2019.
Sprzedaż w Polsce możliwa jest do 09.10.2019. 

Stosowanie przez rolników do 19.03.2020.
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Ochrona fungicydowa zbóż Dział Ochrony Roślin

Mączniak prawdziwy

Łamliwość podstawy źdźbła

Białokłosowość
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www.facebook.com/wapno.granulowane

INNOWACJA W WAPNOWANIU GLEBY
ZALETY:

Zakład Produkcji Nawozów 
Wapniowych w Lubieniu Kujawskim
ul. Kaliska-Lotnisko 151, 
87-840 Lubień Kujawski
Dział Handlowy: 880 880 801 
e-mail: polcalc@polcalc.pl

Skutecznie uzupełnia niedobory 
magnezu w glebie
Błyskawicznie podnosi pH gleby 
i neutralizuje szkodliwe kwasy
Zawiera: żelazo, mangan, molibden, 
bor, miedź, cynk
Zobojętnia toksyczny glin, pozytywnie 
wpływa na chemię gleby
Oferuje możliwość stosowania 
pogłównego w systemie całorocznym
Idealnie współdziała z nawozami 
azotowymi, takimi jak mocznik, 
saletrzak

Skład: Węglan Magnezu MgCO3 42%, 
Węglan wapnia CaCO3 55%

Reaktywność: 100%

Granulacja: 2-8 mm

www.polcalc.pl
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Nie ma plonu
bez wapna

Centrum Obsługi Klienta 
tel. 77 451 63 75, 76, 79 
fax 77 451 63 77
cok@lhoist.com www.lhoist.pl

Wapniowe zawierające magnez
• Oxyfertil® Mg 75/25 w tym MgO min. 25%
• Oxyfertil® Mg 70/25 w tym MgO min. 25%
• Oxyfertil® mix Mg 70/15 w tym MgO min. 15%

Wapniowe bez magnezu 
• Węglanowe o zaw. CaO min. 40 i 50% z atestem ekologicznym  
• Tlenkowe o zaw. CaO min. 60%
• Oxyfertil® Ca 90 o zaw. CaO min. 90%  

Wapna nawozowe węglanowe mielone 
Standard frakcja 0-0,5 mm oraz Premium 0-0,09 mm 
• Opolwiak • Bukowiak • Wojcieszowiak 

Wapno nawozowe granulowane
Rol-Gran – o zaw. CaO min. 50%

Proponujemy najszerszą ofertę 
wapna nawozowego:

Nawozy wapniowe zwiększają plon o 10-25%.
Wapnujesz = zyskujesz
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Dział Nawozów
Wapnowanie gleby

Warunki meteorologiczne lub organizacja prac w gospodarstwie nie zawsze pozwalają na zoptymalizowanie wykonania 
zabiegów agrotechnicznych po żniwach. Często pomijanym zabiegiem a nawet bagatelizowanym jest wapnowanie. Wap-
nowanie wiosną nie jest optymalnym terminem wykonania tego zabiegu natomiast przynosi zawsze pozytywne rezultaty.

Efektywność zabiegu wiosennego zależy od wielu czynników. Do głównych z nich należy jakość stosowanego wapna nawo-
zowego. W przypadku stosowania węglanów tradycyjnych o frakcji 0-2 mm efekt odkwaszania jest znacznie rozciągnięty 
w czasie, a zmiana odczynu może być zauważalna dopiero po kilku miesiącach, czyli w okresie poza fazą najintensyw-
niejszego wzrostu roślin. Oczywiście zabieg ten ma korzystny wpływ, jednakże właściwy efekt jest zauważalny dopiero w 
kolejnym roku uprawy rośliny następczej. W przypadku takiego podejścia do kwestii regulacji odczynu wapnowanie wiosną 
jest jak najbardziej zasadne. 

Chcąc uzyskać efekt już w pierwszym roku należy zastosować nawozy węglanowe szybko działające. W przypadku węgla-
nów należy dobrać produkt o najwyższym stopniu rozdrobnienia i związanej z tym wysokiej reaktywności lub odpowiednio 
dobraną dawkę wapna w formie tlenkowej. W obrębie gamy wapna nawozowego węglanowego oferowanego przez Lhoist 
znajduje się seria nawozów „premium” o wysokim stopniu rozdrobnienia – Opolwiak Premium, Wojcieszowiak Premium 
oraz Bukowiak premium. Średnica cząstek tych nawozów  mieści się w granicy 0-0,09 mm co daje „konsystencję” pudru. 
W efekcie tak dużego rozdrobnienia skał wapiennych uzyskuje się materiał o bardzo wysokiej reaktywności, co przekłada 
się na działanie w glebie. Stosowanie produktów serii „premium” powoduje stopniowe i łagodne odkwaszenie gleby w 
ciągu kilku tygodni, w zależności od wilgotności gleby i temperatury. Z tego względu istnieje możliwość wykonania siewu 
niemalże tuż po zastosowaniu wapna. W tym przypadku nie obserwuje się żadnego niekorzystnego wpływu wapnowania 
na wschodzące rośliny.

Dobrym i bardzo skutecznym rozwiązaniem jest stosowanie wapna w formie tlenkowej, które w kontakcie z wodą zawartą 
w glebie powoduje szybki efekt odkwaszający. Tego typu produkty powinny być dokładnie wymieszane z glebą, najlepiej 
pod orkę. Ze względu na relatywnie szybko zachodzące zmiany odczynu gleby po zastosowaniu wapna tlenkowego należy 
wykonać siew lub nasadzenie roślin po min. 2 tygodniach od zabiegu do czasu ustabilizowania reakcji w glebie. Szcze-
gólnie polecane wiosna są małe dawki niwelujące zespół czynników zakwaszających. Szacuje się, że w ciągu roku należy 
zastosować min. 500 kg CaO dla zniwelowania wszystkich czynników wpływających na zakwaszenie gleby.

Przy okazji stosowania małych dawek wapna tlenkowego można wprowadzić magnez. Przykładem nawozu spełniającego 
dwie funkcje – odkwaszającą i wzbogacającą glebę w przyswajalny magnez jest Oxyfertil® Mg 75/25 (CaO+MgO min. 75%, 
zawartość MgO min. 25%). Dodatkową zaletą tego produktu  jest łatwość jego aplikacji za pomocą standardowych roz-
siewaczy do granulatów ze względu na formę frakcjonowaną 1-3 mm. Oxyfertil® Mg 75/25 jest szczególnie polecany do 
wapnowania zachowawczego, czyli bilansującego procesy zakwaszania gleby, w dawce 0,5 t/ha. Z tą ilością nawozu zostaje 
wprowadzone min. 175 kg MgO/ha.



Nawóz 
XXI wieku

rsm@grupaazoty.com



Roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM®) coraz 
częściej wykorzystujemy na naszych polach. 
Nawożenie płynnym azotem daje dużo korzy-
ści, a nieumiejętne stosowanie niesie pewne ry-
zyko. Warto więc poznać RSM®, aby móc odpo-
wiednio postępować i w pełni wykorzystywać 
walory tego produktu.

Dlaczego RSM®?

Roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM®) to idealne rozwiązanie 
nawozowe niezbędne w uprawie zbóż w tym kukurydzy, rzepa-
ku, buraków cukrowych, ziemniaków, użytków zielonych oraz 
upraw warzywniczych i sadowniczych. Cechą wyjątkową nawozu 
jest jego skład. Zawiera trzy formy azotu w bardzo korzystnych 
proporcjach tj. formę: amidową NH

2
 (50%), azotanową (NO

3
-) 

(25%) i amonową (NH
4

+) (25%). To połączenie powoduje możli-
wość wykorzystania roztworu saletrzano–mocznikowego (RSM®)  
praktycznie w każdym momencie wegetacji. Odpowiednio do-
brane proporcje poszczególnych form azotu oraz płynna formuła 
umożliwiają pobranie pierwiastka w każdych warunkach pogodo-
wych. Forma azotanowa zawarta w nawozie zapewnia szybką do-
stępność pierwiastka, natomiast amidowa wykazuje sukcesywne 
uwalnianie składnika do gleby, przez co wydłuża okres działania 
nawozu. Dzięki temu rośliny przez długi czas mają dostęp do azo-
tu, co z kolei pozytywnie wpływa na przyszły plon roślin.

Dlaczego nawóz w płynie?

Płynna forma nawozu pozwala na równomierne rozprowadze-
nie cieczy roboczej po całej powierzchni pola, nawet w miej-
scach mało dostępnych, jak miedze, rowy, słupy, zagłębienia 
terenu, czego efektem jest znacznie lepsze wyrównanie roślin 
na plantacji. Ponadto ułatwia przemieszczanie się nawozu do 
strefy ukorzeniania się roślin. Nawóz ten można wykorzystywać 
w warunkach okresowego niedoboru wody, co stanowi prze-
wagę dla stałych nawozów azotowych, które wymagają odpo-
wiedniej wilgotności gleby, aby mogły się rozpuścić. Niemniej 
pozytywne efekty stosowania nawożenia w takich warunkach 
w dużej mierze uzależnione są od występowania rosy i kolej-
nych opadów.

Praktyczne podejście do nawożenia RSM®

Roztwór saletrzano-mocznikowy(RSM®) powinien być stoso-
wany na suche rośliny, najlepiej w dni pochmurne, gdy tempe-
ratura powietrza nie przekracza 20°C, a względna wilgotność 
powietrza jest wyższa niż 60 proc. Z tego względu należy uni-
kać stosowania nawozu w godzinach porannych, ze względu 
na rosę, oraz południowych z uwagi na temperaturę powietrza 
oraz duże nasłonecznienie. Nawóz można stosować praktycz-
nie w każdym terminie agrotechnicznym (wg technologii nawo-
żenia). Poniżej kilka wskazówek dotyczących stosowania RSM®: 

l   jest to nawóz doglebowy, nie dolistny pomimo płynnej formuły,

l  wykorzystując RSM® wiosną przed ruszeniem wegetacji, jako dawkę 

startową w oziminach, nie należy obawiać się poparzenia roślin pomimo 

tego, że rośliny są często zaszronione,

l  we wczesnych fazach rozwojowych zbóż (I, II dawka N) aplikację RSM® 

wykonujemy za pomocą dysz, III dawka N – za pomocą węży rozlewowych,

l   rzepak ozimy jest wrażliwy na stosowanie RSM® w fazie wschodów do fazy 

6 liści. Z tego względu nie powinno się wówczas stosować RSM®. Przed 

wschodami rzepaku można bezpiecznie stosować produkt,

l  nie należy obawiać się wysokich temperatur podczas nawożenia RSM® 

węzami rozlewającymi, ponieważ nawóz jest aplikowany poniżej liści 

biorących udział w asymilacji (10-15 cm od powierzchni gleby). Brak węży 

rozlewających to duże ryzyko poparzenia roślin,

l   aplikacja RSM® to dobre rozwiązanie wspomagające mineralizację resz-

tek pożniwnych,

l   łączne stosowanie z pestycydami czy nawozami dolistnymi niesie za 

sobą zwiększone ryzyko poparzenia roślin,

l   łączenie RSM® z niektórymi substancjami czynnymi środków ochrony 

roślin może pogorszyć ich skuteczność,

l  łączenie RSM® z solami, np. siarczan magnezu może powodować wytrą-

canie się osadu,

l  optymalne wyniki można uzyskać stosując nawóz na zdrowe rośliny, 

mające dobry turgor.

Stosowanie RSM® w gospodarstwie to oszczędność czasu i pie-
niędzy. Ponadto jest to „ukłon” w stronę środowiska. Płynny 
azot jest lepiej wykorzystywany przez rośliny, co wpływa na 
obniżenie zawartości azotu mineralnego w glebie po zbiorze 
roślin, a tym samym ogranicza straty pierwiastka na skutek 
przemieszczania do wód gruntowych.

RSM® – doskonałe rozwiązanie
na Twoim polu



Niezastąpione
wsparcie dla

Twoich upraw!

Nawozy WE
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Niezastąpione
wsparcie dla

Twoich upraw!

Nawozy WE

Zapotrzebowanie zbóż ozimych na mikroelementy zwiększa 
się praktycznie w każdym roku, a szczególnie w gospodar-
stwach prowadzących wyłącznie produkcję roślinną. Biorąc 
więc pod uwagę współczesne tendencje w rolnictwie, moż-
na się spodziewać występowania coraz częstszych deficy-
tów mikroelementów. 

Taki stan jest powodowany przez:

· duży udział zbóż w strukturze zasiewów
· ograniczone nawożenie obornikiem
· stosowanie uproszczeń uprawy roli i zmianowania roślin
· zwiększające się potrzeby pokarmowe odmian nowej ge-

neracji 
· intensyfikację uprawy i systemów nawożenia

Mangan jest niezbędnym dla ży-
cia roślin mikroelementem. Bierze 
udział w procesie fotosyntezy, two-
rzeniu chlorofilu, przyswajaniu azotu
i syntezie białek. Mangan uważany jest 
również za jeden z ważniejszych aktywa-
torów wielu procesów enzymatycznych. 
Przy niedoborze tego mikroelementu w 
roślinach zmniejsza się intensywność 
procesu fotosyntezy, wytwarzanie lignin 
stanowiących strukturalną część ściany komórkowej, a 
także występuje istotny spadek odporności na choroby, np. 
w zbożach zgorzel podstawy źdźbła. Zboża już w począt-
kowym okresie wzrostu i rozwoju są bardzo wrażliwe na 
niedobór manganu. Stąd niedobory tego składnika najlepiej 
uzupełnić jest w początkowym okresie wzrostu roślin, w fa-
zie krzewienia, poprzez jednokrotny a niekiedy dwukrotny 
oprysk nawozem manganowym. Zapotrzebowanie pszenicy 
na mangan wacha się w okolicach 70-90 g na jedną tonę 
plonu.

Program wiosennego dokarmiania dolistnego zbóż

13 25 29 30 31 32 37 39 49 51 5921

KONIEC
KRZEWIENIA

PIERWSZE
KOLANKO

DRUGIE
KOLANKO

Bio Efekt 1l/ha

Zboże Efekt mikro 1-2 kg/ha

FORTESTIM alfa 7 l/ha Zboże Efekt 3-4 kg/ha

Bio Efekt jest organicznym nawozem dolistnym w 49,5% 
ekstraktem z alg morskich Ascophyllum nodosum, po-
chodzących ze zbiorów prowadzonych na wolnym od zanie-
czyszczeń wschodnim wybrzeżu Irlandii. Rosnące w strefie 
pływów brunatnice, nieustannie narażone na dynamiczne 
zmiany środowiska, stanowią niezwykle bogate źródło sub-
stancji biologicznie aktywnych: fitohormony, aminokwasy, 
oligosacharydy i witaminy. Bio Efekt ma postać ciemnego 
płynu otrzymywanego w unikatowej technologii GMP+ dzię-
ki tej metodzie substancje odżywcze zawarte w ekstrakcie 
zachowują swoje właściwości biologiczne. Zmiana formu-
lacji nawozu nie wpłynęła na zmniejszenie ilości dostarcza-
nych składników na hektar w porównaniu do formy sypkiej 
oferowanej wcześniej. Dlatego Bio Efekt charakteryzuje się 
bardzo dobrą relacją ceny w stosunku do ilości zawartych w 
nim hormonów roślinnych. Zaburzenia w gospodarce hor-
monalnej roślin występują w czasie występowania różne-
go rodzaju stresów takich jak: susza, niska temperatura, 
nasilenie presji patogenów. Roślina niwelując powstały w 

komórkach stres traci energię, redukując potencjalny moż-
liwy do uzyskania plon. Dlatego zalecamy stosowanie na-
wozu Bio Efekt profilaktycznie w celu zabezpieczenia roślin 
przed możliwym stresem. 
 

Nawozy Efekt mikro są przeznaczone do stosowania we 
wszystkich rodzajach upraw. Zawierają odpowiednio do-
brane proporcje mikroelementów dostosowane do potrzeb 
różnych gatunków roślin. Wszystkie składniki występują w 
dobrze rozpuszczalnych i łatwo przyswajalnych formach, 
które pozwalają na optymalne odżywianie roślin w okre-
sach zwiększonego zapotrzebowania na mikroskładniki ta-
kie jak: cynk, miedź, mangan, molibden i żelazo. Dodatek 
aktywnych L-aminokwasów zwiększa szybkość pobierania i 
efektywność działania dostarczanych pierwiastków. Nawo-
zy Efekt mikro polecane są szczególnie w intensywnie pro-
wadzonych uprawach oraz jako dodatek do nawozów Efekt.

Dokarmianie dolistne zbóż Dział Nawozów
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Azot za darmo - nowe rozwiązanie

Terra-Efekt 
- nie tylko źródłem najtańszego azotu

Intensyfikacja produkcji roślinnej zmierza do 
powolnego wyczerpywania się zasobów materii 
organicznej i degradacji żyzności gleby. Zacho-
wanie równowagi przyrodniczej, w tym różnorod-
ności biologicznej mikroorganizmów powinno 
być celem priorytetowym racjonalnej gospodarki 
rolnej. Dbałość o utrzymanie zawartości próch-
nicy w glebie oraz ilości mikroorganizmów na 
odpowiednim poziomie, czyli dwóch jej kluczo-
wych składników, pozwala na realizację długo-
terminowych celów, a mianowicie utrzymania 
wysokiego potencjału produkcyjnego 
i środowiskowego. 

Stosowanie właściwych pło-
dozmianów, utrzymanie gleby 
w odpowiednich stosunkach 
powietrzno-wodnych i wpro-
wadzanie do gleby odpowied-
niej ilości materii organicznej 
sprzyja rozwojowi życia biolo-
gicznego. Ciągła uprawa na 
danym polu buraków cukro-
wych, pszenicy lub innych ga-
tunków intensywnych może 
doprowadzić do rozprzestrze-
nienia się patogenów i szkodni-
ków roślin uprawnych, kumulacji 
specyficznych związków chemicznych 
wpływających niekorzystnie na dany ga-
tunek i wyczerpania puli makro- i mikroelemen-
tów. Negatywnym skutkiem zmęczenia gleby 
jest nie tylko spadek plonowania roślin, ale też 
obniżenie liczebności pozytywnych mikroorga-
nizmów, co może prowadzić do jej zasiedlenia 
przez grzyby i bakterie chorobotwórcze. 

Przywrócenie zmęczonym glebom ich produk-
tywności to nie tylko złożone zabiegi agrotech-
niczne i właściwy płodozmian, ale też stoso-
wanie biopreparatów, które w pewnym stopniu 
znoszą efekty niekorzystnego gospodarowania. 
Niewątpliwie największą zaletą takich prepara-
tów jest ich pozytywne oddziaływanie na glebę, 
przyczyniające się do zwiększania w niej ilości 
azotu dostępnego dla roślin i poprawy jej właści-
wości próchnicotwórczych. 

Drobnoustroje glebowe mają znaczny udział w 
kształtowaniu żyzności gleby i odgrywają rolę 
w udostępnianiu roślinom składników pokar-
mowych, w tym azotu, zwalczaniu patogenów, 
powstawaniu humusu glebowego, tworzeniu 
struktury gruzełkowej gleby oraz mineralizacji 
materii organicznej. W przeciwieństwie do na-
wozów mineralnych, które w swoim składzie za-
wierają jedynie składniki pokarmowe w różnych 
formach, produkty, w których skład wchodzą 
mikroorganizmy, dostarczają roślinom substan-
cji przyczyniających się do ich lepszego wzrostu 
i rozwoju, takich jak azot. Stosowanie mikroor-
ganizmów glebowych, mających zdolność wią-

zania azotu cząsteczkowego z powietrza 
jest naturalnym sposobem zapewnienia 

roślinom odpowiedniego poziomu 
tego pierwiastka do ich prawidłowe-
go wzrostu i rozwoju. Zjawisko to 
znalazło praktyczne zastosowanie 
w produkcji szczepionek zawiera-
jących kolonie bakterii symbiotycz-
nych dla upraw roślin motylkowa-
tych, ze względu na efektywność 
prowadzonego przez nie procesu 
wiązania azotu. Poza bakteriami 
brodawkowymi, zdolność wiąza-

nia azotu oraz efektywnej kolo-
nizacji tkanki korzeniowej roślin 
niebobowatych posiadają rów-
nież bakterie endofityczne, takie 

jak Acetobacter, Herbaspirillum 
czy Azospirillum, a zdolność do dia
zotrofii Azotobacter czy Clostridium.

Stosowanie biopreparatów przynosi wiele ko-
rzyści, jednak ze względu na dynamicznie zmie-
niające się warunki glebowe, czynniki środowi-
skowe oraz wpływ nawozów i środków ochrony 
roślin skuteczność takich produktów jest zmien-
na w różnych uprawach polowych i sezonach 
wegetacyjnych. W celu maksymalizacji zysków 
i ograniczenia zagrożeń dla środowiska środki 
poprawiające właściwości gleb powinny być sto-
sowane regularnie, gdyż ich działanie minima-
lizuje efekty intensywnej produkcji polowej oraz 
zmniejszonego zużycia nawozów naturalnych. 
Podczas wyboru tego rodzaju preparatów nale-
ży jednak zwrócić uwagę na ich jakość, przez co 
rozumiane są szczegółowe informacje dotyczą-
ce składu gatunkowego drobnoustrojów i ich li-
czebności w preparacie. 

Dział Nawozów
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Azot za darmo - nowe rozwiązanie

Terra-Efekt zawiera bakterie tlenowe 
Azotobacter chroococcum

W związku z rosnącym zainteresowaniem te-
matyką ochrony środowiska glebowego, ograni-
czeniami związanymi z nawożeniem azotowym 
wprowadzonymi w 2018 roku i poszukiwaniem 
alternatywnych metod obniżających koszty pro-
dukcji rolnej przy utrzymaniu wysokich plonów 
firma Agro-Efekt stworzyła nowy produkt o na-
zwie Terra-Efekt, zawierający w swoim składzie 
wyselekcjonowane szczepy bakterii z rodzaju 
Azotobacter chroococcum tzw. bakterii azoto-
wych, które jako nieliczne organizmy na ziemi 
potrafią skorzystać z azotu atmosferycznego, 
przeprowadzając jego redukcję do amoniaku i 
pozytywnie wpływając na rozwój systemu ko-
rzeniowego. Działanie tego preparatu jest dwu-
torowe, po jego zastosowaniu i wysiewie rośliny 
uprawnej wydzieliny korzeniowe aktywują ko-
lonie do wzrostu. Bakterie namnażają się i wy-
dzielają znaczne ilości produktów stymulujących 
wzrost roślin, a po obumarciu komórek bakterii 
w glebie pozostają aminokwasy, witaminy i inne 
produkty, w tym azot dostępny dla roślin, które 
w konsekwencji wpływają na strukturę gleby i jej 
właściwości fizyko-chemiczne. 

Aerobiotyczne mikroorganizmy znajdujące się 
w Terra-Efekt należą do bakterii ryzosferowych 
promujących wzrost roślin (PGPR – plant-growth 
promoting rhizobacteria), które kolonizują glebę 
dzięki zdolności adaptacji do różnych warunków 
środowiska, szybkiego tempa wzrostu oraz me-
tabolizowania wielu związków. Ze względu na 
sposób zasiedlenia roślin należą do grupy ze-
wnątrzkomórkowych swobodnie żyjących bakte-
rii, które obecne są w ryzosferze, na powierzchni 
korzeni oraz w przestrzeniach międzykomórko-
wych kory korzenia. 

Rośliny uprawne wymagają kilkukrotnego zasto-
sowania azotu w różnych dawkach w celu uzu-
pełnienia azotu wykorzystanego do wzrostu w 
czasie wegetacji. Azot dostępny dla roślin stano-
wi zaledwie 1-5% azotu całkowitego występują-
cego w glebie. Pozostałą część (95-99%) stano-
wią różnorodne chemicznie związki organiczne 
azotu, które w zależności od warunków środowi-
ska i aktywności mikroorganizmów ulegają dy-
namicznym przemianom. Jedną z metod ogra-
niczających ilość azotu stosowanego w formie 

nawozu mogą być mikroorganizmy glebowe, któ-
re w warunkach sprzyjających dostarczają azot 
w sposób ciągły przez cały okres wzrostu roślin. 

Specjalnie wyselekcjonowane bakterie Azo-
tobacter chroococcum wchodzące w skład 
Terra-Efekt, są to gram ujemne pałeczki tlenowe 
wykazujące zdolność diazotrofii czyli przyswaja-
nia azotu występującego w atmosferze, przez co 
wzbogacają środowisko glebowe w związki azo-
towe. Szacuje się, że mogą one dostarczać 25-
35 kg azotu w formie dostępnej dla roślin. Bak-
terie te występują w glebie w różnych ilościach, 
w zależności od kategorii agronomicznej gleby 
i rośliny uprawnej. Azotobacter chroococcum 
odkryto jako pierwsze bakterie z tego gatunku, 
najwięcej występuje ich w strefie korzeniowej 
roślin, a liczba kolonii bytujących zmniejsza się 
wraz ze wzrostem głębokości gleby. W toku wielu 
badań udowodniono, że bakterie te są ważne dla 
roślin ze względu na ich zdolność do produkcji 
amoniaku oraz substancji stymulujących wzrost 
roślin, takich jak fitohormony, które powodują 
lepszy rozwój i rozgałęzienie się systemu korze-
niowego, a tym samym usprawnienie gospodarki 
wodnej rośliny, co ma odzwierciedlenie w zwięk-
szeniu plonów. Dodatkowo bakterie Azotobacter 
chroococcum wspomagają prawidłowy rozwój 
roślin poprzez uruchamianie różnych mechani-
zmów przekształcających żelazo i fosfor w formy 
dla nich dostępne. 

Terra-Efekt to produkt całkowicie natural-
ny i nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt, ptaków i 
pszczół. Stosowanie go umożliwia wykorzystanie 
darmowego azotu występującego w powietrzu i 
przekształcenie go w formy dostępne dla roślin, 
przez co można zmniejszyć ilość tego pierwiast-
ka stosowaną w postaci nawozów. Jest to nie tyl-
ko źródło azotu, ale również fitohormonów bio-
rących udział w kiełkowaniu nasion, tworzeniu 
siewek, indukcji kwitnienia, a także stymulacji 
wzrostu korzeni i włośników. Ponadto środek ten 
poprawia właściwości gleby oraz oddziałuje na 
równowagę mikrobiologiczną pośrednio chroniąc 
rośliny przed skutkami działania fitopatogenów. 

Autor: dr inż. Weronika Włodarczyk

Dział Nawozów
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Dział Ochrony Roślin Rzepak wiosną warto chronić

Ważnym i chętnie uprawianym gatunkiem roślin 
rolniczych jest rzepak ozimy. Jego powierzchnia 
w ostatnich latach wynosiła ok. 900 tys. ha. Jest 
to gatunek który posiada duży potencjał plono-
wania. Gdyby zapewnić rzepakowi wszystkie po-
trzebne warunki dla jego rozwoju to uzyskanie 
9-10 ton nasion nie byłoby trudne. W praktyce 
średni osiągany plon to jednak 3 tony. W do-
świadczeniach polowych średnio uzyskuje się o 
tonę więcej, ale w latach sprzyjających rozwojowi 
odmiany uprawiania możliwe jest uzyskanie 5 t 
nasion. Jak z tego wynika, pomiędzy potencjałem 
plonowania, a plonami rzeczywistymi występuje 
duża różnica. Praktyka udowadnia, że można 
uzyskać plon w wysokości 5 ton, a nawet wyższy, 
czyli uzyskanie wysokiego plonu na plantacjach 
nawet wielkoobszarowych jest możliwe, ale aby 
ten cel uzyskać oprócz uwarunkowań środowi-
skowych spełnić trzeba dodatkowe czynniki, któ-
re zależne są od producenta rzepaku. 

Oprócz tego, że powinno się poprawnie przy-
gotować glebę należy również zaplanować jaka 
odmiana będzie wysiewana na danym polu. 
Można powiedzieć, że wybór odmian jest pro-
cesem trudnym, który wymaga od producentów 
rolnych dużej wiedzy oraz niekiedy pewnego ro-
dzaju przeczucia. Zarówno w rejestrze krajowym 
(COBORU) i unijnym (CCA) znajduje się odpowied-
nio dziesiątki i setki odmian rzepaku, które legal-
nie można uprawiać w krajach Unii Europejskiej: 
Przykładem odmiany która może być polecona 
do uprawy jest odmiana LG Angelico. Odmiana ta 
posiada szereg cech, które wskazują na jej wyso-
ki potencjał plonowania. Przystosowana jest do 
uprawy w warunkach naszego kraju, co udowod-
niły doświadczenia wykonane, w celu zarejestro-

wania tej odmiany. Odporność odmiany na ważne 
choroby rzepaku jest średnia, ale jak deklaruje 
hodowca LG Angelico ma bardzo korzystną ce-
chę, a mianowicie jest odporna na wirusa żół-
taczki rzepy (TuYV). Mówiąc o tym wirusie trzeba 
stwierdzić, że odpornych na tę chorobę odmian 
jest w Krajowym Rejestrze niewiele. Ostatni se-
zon wegetacyjny był trudny dla rzepaku ozimego, 
a obecny również niesie ze sobą szereg niebez-
pieczeństw. Jesienią panowały korzystne warun-
ki do rozwoju mszyc. Owady te masowo zasiedla-
ły liście rzepaku, a są one wektorem tego wirusa 
(TuYV). W związku z tym na wiele odmian wirus 
żółtaczki rzepy został przez ww. mszyce prze-
niesiony. W takich przypadkach uprawa odmian 
odpornych np. takich jak LG Angelico  pozwala 
uniknąć zakażeniu przez wirus żółtaczki rzepy 
(Turnip Yellows Virus – TuYV). Jest to korzystna 
cecha zwłaszcza, gdy mszyce masowo jesienią 
opanowują rzepak. 

Uprawiane odmiany rzepaku rzadko są odporne 
lub tolerancyjne w dużym stopniu na porażanie 
przez ważne gospodarczo grzyby, które mogą po-
wodować straty w plonie. Te ostatnie wymienione 
cechy odmian nie muszą stanowić problemu w 
ich uprawie ponieważ łatwo mogą być zlikwido-
wane dzięki użyciu wiosną odpowiednich środ-
ków ochrony roślin. Można polecać do walki z 
chorobami występującymi w rzepaku sprawdzo-
ne od wielu lat substancje czynne z grupy che-
micznej triazole. Substancje czynne należące do 

sucha zgnilizna kapustnych

szara pleśń
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tej grupy są  często stosowane w rolnictwie na 
całym świecie. Dzięki układowemu działaniu po-
łączonemu z szybkim pobieraniem i przemiesz-
czaniem wewnątrz rośliny substancje czynne z 
grupy triazoli znajdują zastosowanie  zarówno 
w zapobiegawczych, leczniczych oraz wynisz-
czających zabiegach. Przykładowo do tej grupy 
należą takie substancje czynne jak: metkona-
zol, tebukonazol, difenokonazol i paklobutrazol. 
Trzy z nich to substancje czynne, które wykazują 
wysoką skuteczność w walce z suchą zgnilizną 
kapustnych, czernią krzyżowych, szarą pleśnią, 
mączniakiem prawdziwym oraz cylindrosporio-
zą. Z kolei paklobutrazol należy również do gru-
py chemicznej triazole, ale główną jego właści-
wością  jest wpływ na wzrost rzepaku. Potrafi 
wyraźnie zahamować wzrost wysokich lub dość 
wysokich odmian. W przypadku, gdy w okresie 
jesieni i zimą pojawią się temperatury poniżej 
0°C, to dzięki temu, że rośliny rzepaku przylega-
ją do gleby chronią się przed działaniem wiatru i 
niskiej temperatury. Doskonale jest, kiedy w cza-
sie , gdy panują niskie ujemne temperatury gleba 
jest pokryta co najmniej 2-3 centymetrową war-
stwą śniegu, bo to gwarantuje dobre przezimo-
wanie rzepaku i dzięki temu rośliny we właściwej 
obsadzie mogą podjąć wiosenną wegetację.

Właściwość skracania posiada również chlorek 
mepikwatu. Jest to typowa substancja czynna 
stosowana w zbożach jako regulator wzrostu. 
Jest także zarejestrowana do regulacji wzrostu 
w uprawie rzepaku. Jest głównie komponentem 
preparatów dwuskładnikowych. Powoduje po-
wstanie jesienią zwartej rozety rzepaku (pędu z 
liśćmi tuż nad ziemią). Rośliny takie charakte-
ryzuje większa odporność na mrozy oraz lepszy 
rozwój w okresie wiosennym. Zabiegi wiosenne 
z użyciem chlorku mepikwatu wpływają na zmia-
nę pokroju roślin, zahamowanie wzrostu łody-
gi, co w efekcie prowadzi do zwiększenia plonu 
nasion. Przykładami produktów przeznaczonych 
do wiosennej ochrony rzepaku, które zawierają 
wymienione wyżej substancje czynne, a które z 
powodzeniem użyte mogą być do rozwiązywania 
problemów zdrowotnych w rzepaku i związanych 
z regulacją wzrostu i pokroju roślin są: Toprex 
375 SC, Bukat 500 SC, Dafne 250 EC i mieszani-
na środków Sirena 60 EC (fungicyd) + Mepik 300 
SL (regulator wzrostu). Fungicyd Toprex 375 SC 
składa się z difenkonazolu 250g/l i paklobutra-
zolu 125g/l dawka na ha to 0,5l. Bukat 500 SC 
zawiera tebukonazol 500g/l, stosowany samo-
dzielnie – 0,5l/ha. Dafne 250 SC zbudowany z 
difenkonazolu 250g/l i zaleca się do stosowania 
w dawce 0,6l/ha. Środek ten jest zarejestrowa-
ny do stosowania w mieszaninie z fungicydem 
Bukat w dawce odpowiednio 0,5l/ha + 0,25-0,5l/
ha. W ochronie wiosennej rzepaku wysokich lub 
dość wysokich zalecić można mieszaniną środ-
ków Sirena 60 EC – zbudowany z metokonazolu 
– 60g/l + Mepik 300 SL zbudowanego z chlorku 
mepikwatu  - 300g/l. Dawka tej mieszaniny to 
odpowiednio 1lha + 0,6-0,7l/ha.

Intensywna uprawa rzepaku wymaga komplek-
sowej ochrony przed obecnością  patogenów. 
Oznacza to konieczność wybierania zaufanych i 
sprawdzonych rozwiązań w zakresie ogranicza-
nia agrofagów (w tym chorób) w uprawie rzepa-
ku.

Prof. dr hab. Marek Korbas
Zakład Mikologii

IOR-PIB w Poznaniucylindrosporioza
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Duża powierzchnia uprawy rzepaku ozimego, obserwo-
wane zmiany klimatyczne, skrócenie płodozmianu oraz 
uproszczenia w agrotechnice są przyczyną zwiększonego 
zagrożenia ze strony szkodników. Pomimo wprowadzenia 
integrowanej produkcji rolnej, mając na uwadze metodę 
hodowlaną i agrotechniczną , w dalszym ciągu najważniej-
szym sposobem ochrony rzepaku przed szkodnikami po-
zostaje metoda chemiczna. Stosując chemiczną ochronę 
należy uwzględnić: lustrację plantacji, progi ekonomicznej 
szkodliwości, a także dobór odpowiedniego insektycydu.

Bardzo dobrym środkiem pomocniczym  w ochronie rze-
paku przed szkodnikami są żółte naczynia, wypełnione 
wodą (do 2/3 objętości) z dodatkiem środka zmniejszają-
cego napięcie powierzchniowe (np. płynu do mycia naczyń). 
Wyłożone na polu wskażą intensywność nalotu szkodnika, 
a także termin prawidłowego wykonania zabiegów ochron-
nych (kontrola powinna być przeprowadzana regularnie, nie 
rzadziej niż co 3 dni). Żółte naczynia powinny być umiesz-
czane na wysokości roślin, około 20 m od skraju upraw lub 
spodziewanego nalotu szkodnika. 

Progi ekonomicznej szkodliwości służą jako pomoc w podej-
mowaniu prawidłowej decyzji dotyczącej ochrony rzepaku. 
Wartości progów szkodliwości są zmienne, zależą między 
innymi od fazy rozwoju rzepaku, a także od występujących 
warunków klimatycznych. Zabieg chemiczny powinien być 
przeprowadzany gdy stwierdzona obecność szkodników w 
żółtym naczyniu przekracza próg ekonomicznej szkodliwo-
ści. Stosując środki ochrony roślin, należy pamiętać, aby 
chronić gatunki pożyteczne (w tym zapylające) przez sto-
sowanie środków selektywnych, o odpowiedniej porze dnia 
(kwitnący rzepak opryskujemy wieczorem, po zakończeniu 
oblotu przez owady zapylające). W momencie przekroczenia 
progu ekonomicznej szkodliwości, należy zastosować odpo-
wiednio skuteczny insektycyd zwalczający danego szkodni-
ka, przy występujących warunkach termicznych, gdyż każdy

z insektycydów wymaga określonej temperatury powietrza, 
przy której najskuteczniej zwalcza szkodnika.
Wybierając odpowiednio skuteczny insektycyd, należy pa-
miętać o tym, że każdy gatunek szkodnika wykazuje różną 
wrażliwość na stosowany insektycyd. Słodyszek rzepakowy 
wykazuje zróżnicowany poziom odporności na różne pyre-
troidy, natomiast bardzo wysoką wrażliwość na chloropiry-
fos. W przeciwieństwie do słodyszka rzepakowego wysoką 
wrażliwość na pyretroidy wykazują chowacze (zwłaszcza 
chowacz podobnik), natomiast słabszą na neonikotyno-
idy.  W ochronie rzepaku nie należy rezygnować z insek-
tycydów fosforoorganicznych, jeśli chcemy mieć pewność, 
że nie będziemy budowali odporności słodyszka na pyre-
troidy oraz neonikotynoidy. Pozostające na roślinie nawet 
minimalne dawki chloropiryfosu są bardzo toksyczne dla 
szkodnika. Im większa u populacji słodyszka odporność na 
pyretroidy tym skuteczniejszy  jest chloropiryfos.

W zwalczaniu chowaczy łodygowych istotne znaczenie ma 
czas, w którym stosujemy środek. Oprysk powinien być 
wykonany przed złożeniem jaj, ponieważ większość  insek-
tycydów działa na roślinie powierzchniowo i wgłębnie, a 
niewiele układowo. Larwy minujące wnętrze rośliny może-
my zwalczać stosując insektycydy o działaniu układowym 
i wgłębnym, wówczas środek działa na szkodnika tylko 
żołądkowo, natomiast środki które na roślinie działają po-
wierzchniowo, nie docierają do wnętrza rośliny gdzie żeruje 
larwa. Bardzo trudno jest ustalić termin nalotu chowacza 
brukwiaczka na plantację, ze względu na jego krótki kulmi-
nacyjny nalot na uprawę. Pierwszy termin zabiegu insek-
tycydowego będzie uzależniony od panującej pogody. Przy 
klasycznym jej przebiegu pod koniec II lub na początku III 
dekady marca odławia się w żółtych naczyniach chwytnych 
pierwsze osobniki chowacza brukwiaczka. Zabieg insekty-
cydowy powinien być wykonany w 10-14 dniu po przekro-
czeniu progu ekonomicznej szkodliwości (liczy się tylko dni  
ciepłe ≥8ºC, które po zsumowaniu dają 10-12 dni, zazwy-
czaj mija więcej dni kalendarzowych).

Dział Ochrony Roślin Wiosenna ochrona insektycydowa rzepaku ozimego

Śmietka kapuściana, chowacz podobnik 
 i słodyszek rzepakowy.

Uszkodzenia na roślinie wyrządzone przez słodyszka 
rzepakowego - pąki żółkną, usychają, opadają - pozostają 

szypułki kwiatowe.
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Należy pamiętać, że chowacz brukwiaczek nalatuję na 
plantację rzepaku już przy wzroście temp. do 6ºC. Chowa-
cze opuszczają swoje kryjówki w tym samym momencie co 
pszczoły wylatujące z ula. Wystarczy obserwować pszczoły, 
aby dowiedzieć się kiedy szkodnik zakończyły hibernację i 
kiedy nastąpi ich żerowanie.

Przy masowym nalocie chowacz brukiwaczek poraża do 30 
% roślin, obniżając plon o 10-20 %. W wyniku żerowania 
larw wewnątrz rośliny następuje zahamowanie wzrostu, 
przed kwitnieniem powstają charakterystyczne wygięcia 
pędu głównego w kształcie litery S, niekiedy pędy pękają, 
a dostająca się do ich wnętrza woda wraz z toksycznymi 
wydzielinami larw powoduje gnicie łodyg. Popękane łodygi  
łatwo się łamią co sprzyja wyleganiu, żer powoduje wzrost 
liczby słabszych rozgałęzień bocznych, co opóźnia kwit-
nienie i dojrzewanie. Wykształcone na nich łuszczyny są 
mniej dorodne, zawierają mniejszą liczbę nasion, o mniej-
szej MTN.  Otwory przez które larwy opuszczają rośliny, są 
zwykle miejscem infekcji phomą, zgnilizną twardzikową czy 
szarą pleśną. 

W pierwszym zabiegu powinien być użyty insektycyd dzia-
łający na szkodnika kontaktowo, żołądkowo i gazowo, jak 
i wykazujący długie działanie żołądkowe na szkodnika 
(nawet do 14 dni po zabiegu). Takim insektycydem jest: 
Insodex 480 EC, który zawiera w swoim składzie sub-
stancję aktywną chloropiryfos, którą zaleca się stosować 
we wcześniejszych fazach rozwojowych rzepaku. Działa 
w roślinie zarówno powierzchniowo, wgłębnie (wnika-
jąc do tkanek liści, zwalcza żerujące wewnątrz larwy), a 
także układowo, ponieważ przemieszcza się w sokach 
roślin, docierając do nieopryskanych lub rosnących ich 
części. Insektycydy te stosuje się w dawce 0,6 l/ha, moż-
na wzmocnić ich działanie żołądkowe i kontaktowe doda-
jąc pyretroid Titan 100 EW (zeta-cypermetryna) w dawce
do 0,1 l/ha. Celem łączenia chloropiryfosów z pyretroida-
mi jest uzupełnienie zakresu temperaturowego przy której 
działają najskuteczniej, bowiem chloropiryfosy (fosforoor-
ganiki) wymagają temperatur ≥15ºC, natomiast pyretroidy 
≤20ºC. Przy intensywnym nalocie chowacza zabieg należy 
powtórzyć po 7-10 dniach lub według zaleceń preparatu.

Zwalczając słodyszka rzepakowego zwykle wykonuje się 
kilka zabiegów, w trakcie których eliminuje się także inne 
szkodniki. Późniejszy nalot chowacza brukwiaczka i czte-
rozębnego często zbiega się z  wczesnym nalotem na plan-
tację słodyszka rzepakowego. W drugim zabiegu można 
zastosować lambda -cyhalotrynę: Karate Zeon 050 CS w 
dawce do 0,125 l/ha lub Sparviero w dawce 0,075 l/ha, któ-
re posiadają rejestrację przeciwko pchełkom rzepakowym, 
słodyszkom i chowaczom czterozębnym. Podczas masowe-

go nalotu i braku odpowiedniej ochrony plantacji słodyszek 
rzepakowy może zniszczyć nawet 75-100 % pąków kwiato-
wych. Chrząszcz przygryza pąki kwiatowe chcąc  dostać się 
do pyłku, uszkodzenia powstałe w ten sposób doprowadzają 
do ich usychania i opadania. Charakterystycznym objawem 
strat łuszczyn po żerowaniu słodyszka rzepakowego jest 
pozostawienie na końcu szypułki znamienia (dna kwiato-
wego).  Największe zagrożenie występuje w okresie rozwoju 
pąków kwiatowych rzepaku. We wcześniejszych fazach roz-
wojowych pąków uszkodzenia wywołane przez szkodnika 
są najbardziej istotne z powodu strat w plonie. W fazie kwit-
nienia rzepak jest mniej narażony na szkody powodowane 
żerem chrząszczy z rodziny łyszczynkowatych. Przedłużony 
nalot słodyszka rzepakowego zbiega się z występowaniem 
na plantacji chowacz podobnika, mszycy kapuścianki czy 
pryszczarka kapustnika. Od początku kwitnienia i zawią-
zywania łuszczyn najgroźniejszymi szkodnikami rzepaku 
są: chowacz podobnik i pryszczarek kapustnik. Najwięk-
sze zagrożenie ze strony chowacza podobnika występuje w 
okresie gdy pierwsze łuszczyny rzepaku mają 2-4 cm dłu-
gości. Samica składa jedno jaj w łuszczynie, żerujące larwy 
niszczą zalążki nasion. Pośrednim skutkiem żerowania jest 
przygotowanie warunków do składania jaj dla dużo groź-
niejszego pryszczarka kapustnika. Larwy zwykle występują 
po kilkadziesiąt w jednej łuszczynie, wysysają soki z mło-
dych nasion oraz ze ścian łuszczyn. Żer larw doprowadza 
do nabrzmiewania, skręcania się i żółknięcia łuszczyn, co 
w konsekwencji doprowadza do ich pękania i osypywania 
się nasion. Zwalczając szkodniki łuszczynowe ogranicza-
my także porażenie plantacji przez takie choroby jak: su-
cha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych i szarą pleśń.

Do ochrony kwitnącego rzepaku należy wybierać insekty-
cyd, który jest bezpieczny dla pszczół , i jednocześnie sku-
teczny przeciwko szkodnikom łuszczynowym i słodyszkom.  
Takim produktem jest Mavrik Vita 240 EW, wykazujący dzia-
łanie kontaktowe i żołądkowe na szkodnika, natomiast na 
roślinie powierzchniowe. Większość pyretroidów charakte-
ryzuje się wysoką toksyczność dla pszczół i innych owadów 
zapylających, wyjątek stanowi substancja aktywna tau-flu-
waliant (zawarta w Mavrik Vita 240 EW) która nie wykazuje 
żadnej toksyczności dla pszczół, dzięki czemu można go 
stosować podczas kwitnienia rzepaku w dawce 0,2 l/ha.

Wszystkie insektycydy w celu lepszego pokrycia blaszki li-
ściowej i większej ilości zaabsorbowania s.a. oraz stabili-
zacji pH cieczy roboczej powinny być stosowane z adiuwan-
tem AdControl pH w dawce 0,1/100 l wody, wówczas efekt 
biobójczy będzie silniejszy.

 
Oskar Kupietz 

Specjalista ds. upraw i wdrażania produktu Agro-Efekt

Dział Ochrony RoślinWiosenna ochrona insektycydowa rzepaku ozimego

Chowacz brukwiaczek

Chowacz podobnik

Pryszczarek kapustnik
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Dział Ochrony RoślinWiosenna ochrona herbicydowa rzepaku ozimego

Z uwagi na pozytywny przebieg pogody, większość plantacji rzepaku ozimego została odchwaszczona jesienią. 
Niestety skuteczność zwalczania chwatów nie była na każdym polu jednakowa i w niektórych przypadkach je-
steśmy zmuszeni do wykonania korekty. Powodem takich sytuacji były przede wszystkim niekorzystne warunki 
atmosferyczne (długotrwała susza) jak i uodpornienie się niektórych chwastów na substancje chemiczne.

Do najważniejszych chwastów dwuliściennych, które mogą pojawić się wiosną należą:

• chwasty rumianowate
• przytulia czepna
• chaber bławatek

W okresie wiosennym istnieje niewielki wybór środków ochrony roślin do zwalczania chwastów dwuliścien-
nych. Dostępnym preparatem jest MAJOR 300 SL (chlopyralid) i jego odpowiedniki. Zwalcza: marunę bezwon-
ną, rumian polny, rumian pospolity, chabra bławatka, ostrożenia polnego, dymnicę pospolitą i żółtlicę drobno-
kwiatową. Można go stosować wiosną od momentu rozpoczęcia wegetacji do początku wykształcenia pąków 
kwiatowych w dawce 0,3-0,4l/ha.

Drugim herbicydem jest ZORRO 300 SL (pikloram). Zwalcza chwasty rumianowate, chabra bławatka, ostroże-
nia polnego, oraz przytulię czepną do fazy 8 cm. Środek ten stosujemy w dawce 0,078l/ha od pocz. Wydłużani 
pędu głównego do widocznego 1 międzywęźla (BBCH 30-31).

Z chwastów jednoliściennych, które mogą pojawić się na plantacji rzepaku ozimego i mają największe znacze-
nie dla uprawy to samosiewy zbóż. Przyczyniają się one do redukcji plonu oraz powodują wzrost zanieczyszczeń 
przy zbiorze i podniesienie wilgotności nasion.

W rzepaku może wystąpić także miotła zbożowa oraz perz właściwy. Herbicydy skutecznie zwalczające chwasty 
jednoliścienne należą do grupy graminicydów, które wiosną można stosować od momentu ruszenia wegetacji 
do początku wybijania rzepaku w pęd. Firma Agro-Efekt zaleca produkt Investo 100EC. Środek stosować wio-
sną po ruszeniu wegetacji od początku wydłużenia pędu (faza rozety) do fazy wyraźnego drugiego międzywęźla 
(BBCH 30-32). Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 – 0,5 l/ha. Produkt zwalcza chwasty takie 
jak: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, perz właściwy oraz samosiewy zbóż.

Niezwalczone wiosną samosiewy zbóż – wzrost 
zanieczyszczeń w plonie, brak przerwy
fitosanitarnej w płodozmianie

Przytulia czepna i fiołek polny

Gwiazdnica pospolita i fiołki polne









• sulfonylomoczników

• herbicydów totalnych opartych o glifosat

• herbicydów opartych o sole słabych kwasów

• fungicydów i insektycydów w sytuacjach, kiedy  
zależy nam na dobrym pokryciu cieczą opryskową

POLECANY DO

modyfikowany polieterem 
trisiloksan i niejonowy 
zwilżacz

0,05–0,1 l/ha

przy wydatku cieczy  
200–300 l/ha 0,25L/ 1 L / 5 L

DAWKA SKŁAD OPAKOWANIA

Efekty działania
Wpływ zabiegu T2 oraz łącznego stosowania fungicydu i adiuwantów na plon ziarna 
pszenicy.

Wpływ zabiegu T2 oraz łącznego stosowania fungicydu 
i adiuwantów na porażenie roślin septoriozą paskowaną liści.

plon ogólny [dt/ha]
zwyżka plonu wynikająca z dodatku adiuwanta do zabiegu T2 [dt/ha]
przyrost plonu spowodowany zabiegiem T2 [dt/ha]

porażenie roślin septoriozą paskowaną liści [%]

woda

Wpływ adiuwantu Adiutor 
na pokrycie cieczą roboczą 
opryskiwanej powierzchni.

Adiuwant, który zwiększa przyczepność opryskuA
D
I
U
T
O
R Rewelacyjnie poprawia skuteczność preparatów nalistnych

Odporność na zmywanie preparatów zostaje znacznie zwiększona

Tnie koszty zabiegów ochrony roślin

Ułatwia i przyspiesza wnikanie substancji aktywnych do roślin

Idealne pokrycie cieczą opryskiwanych roślin

Doskonały preparat zwilżający
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Krystaliczny, wysoko
skoncentrowany
nawóz borowy
zawierający sód
i dodatek molibdenu.

nawóz dolistny

Nawóz
najwyższej jakości
Całkowicie
rozpuszczalny
Najtańsze
źródło boru
Nawóz WE

Warunkiem opłacalnej produkcji nasion rzepaku jest uzyskanie wysokich 
ilościowo i jakościowo plonów przez maksymalne zaspokojenie potrzeb 
pokarmowych roślin. Decyduje o tym naturalna zasobność gleby oraz ilość 
składników wprowadzanych w nawozach. Plony rzepaku zależą głównie od 
ilości pobranego azotu, pozostałych makroskładników, ale także mikro-
składników gdyż pełnią one funkcję regulatorów procesów biochemicznych 
zachodzących w komórkach roślinnych. 

Dla przykładu: 
Bor 
• odpowiada za budowę ściany komórkowej
• uczestniczy w powstawaniu łagiewki pyłkowej i zawiązywaniu nasion 
• zapewnia właściwy transport cukrów w roślinie 

Mangan 
• odpowiada za gospodarkę azotową i przemiany węglowodanów 
• reguluje proces fotosyntezy poprawiając wydajność asymilacyjną 
• zwiększa zawartość oleju w nasionach 

Cynk 
• bierze udział w metabolizmie azotowym 
• stymuluje rozwój systemu korzeniowego 
• poprawia odporność na suszę i choroby 

Ograniczona dostępność mikropierwiastków wynika z wielu czynników do 
podstawowych można zaliczyć małą mobilność spowodowaną obecno-
ścią materii organicznej, odczyn gleby pH powyżej 5,0 oraz fizyczny brak 
pierwiastka w glebie np. bor. Warto zaznaczyć, że doglebowe stosowanie 
mikroelementów nie daje pełnej gwarancji zaspokojenia potrzeb pokar-
mowych roślin uprawnych gdyż stopień wykorzystania składników dostar-
czanych w ten sposób kształtuje się na niskim poziomie zazwyczaj od kilku 
do maksymalnie kilkunastu procent. Natomiast ilość składnika pokarmo-
wego wnoszona w ten sposób wielokrotnie przewyższa potrzeby rośliny 
uprawnej. Dlatego aktualnie najbardziej efektywnym sposobem dostar-
czania roślinom mikroelementów jest podawanie ich w formie oprysków 
w nawozach dolistnych. Stosując nawozy dolistne w różnych mieszaninach 
zbiornikowych należy zwracać uwagę na formy w jakich występują pier-
wiastki. W przypadku mikroelementów takich jak: cynk, miedź, żelazo i 
mangan najlepszą formą z punktu widzenia stabilności danego pierwiastka 
w mieszaninie zbiornikowej oraz przyswajalności przez rośliny będą chela-
ty. Mieszanki mikroelementów w postaci nieschelatowanej tworzą nietrwa-
łe roztwory, w których poszczególne pierwiastki mogą przechodzić w formę 
nierozpuszczalnych i niedostępnych dla roślin związków chemicznych. 
W technologii dokarmiania dolistnego rzepaku ozimego wiosną należy 
brać pod uwagę minimum 2 terminy wykonywania zabiegów. Pierwszy za-
bieg należy wykonać na początku wegetacji wiosną po częściowym zrege-
nerowaniu liści rozetowych, preparatem Fortestim beta w dawce 7 l/ha w 
połączeniu z nawozem Bor Efekt w dawce 1-2 kg/ha. Drugi zabieg należy 
wykonywać w trakcie wydłużania pędu głównego od fazy BBCH 30 do końca 
fazy pąkowania stosując mieszaninę RZEPAK Efekt 2-3 kg/ha + RZEPAK 
Efekt mikro 1 kg/ha + Bor Efekt + S 2-3 kg/ha.

Program dokarmiania dolistnego rzepaku

Bio Efekt 1l/ha

STADIUM
ROZETY

STADIUM
ROZETY

12 19 30 50 5716

Bor Efekt 3-4 kg/ha

Rzepak Efekt mikro 1-2 kg/ha

Rzepak  Efekt 2-3 kg/ha

Bor Efekt 1-2 kg/ha

FORTESIM beta 7l/ha

+

+

+

Dokarmianie dolistne rzepaku
Dział Ochrony Roślin
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Program dokarmiania dolistnego rzepaku

Wiosenne nawożenie rzepaku azotem oraz innymi składnikami pokarmowy-
mi, powinno być przeprowadzone możliwie jak najwcześniej, ponieważ więk-
szość z nich, a zwłaszcza azot powinno zostać pobrane do fazy kwitnienia. 
Decydującym czynnikiem wpływającym na plon rzepaku jest ilość pobrane-
go azotu od momentu rozpoczęcia wiosennej wegetacji do fazy kwitnienia 
w tym czasie rzepak pobiera około 80-90% całkowitej ilości azotu. Jednak 
uszkodzony po zimie system korzeniowy najczęściej wolno się regeneruje, 
a towarzysząca temu niska temperatura powietrza i nieogrzana gleba unie-
możliwiają na optymalnie odżywienie dynamicznie rozwijającej się nadziem-
nej części rośliny. Sposobem na zwiększenie ilości pobranego w czasie wio-
sennej wegetacji azotu przez rosnący rzepak jest zastosowanie preparatu 
FORTESTIM®-beta. Nawóz dolistny FORTESTIM®-beta zawiera połączenie 
wybranych składników odżywczych (N, Mg, S, B) z kompleksem aktywnych 
biologicznie substancji organicznych (frakcje białkowe, kwasy humusowe, 
substancje stymulujące), które wpływają na przyśpieszanie reakcji meta-
bolicznych w roślinie. W tym procesie zostaje uruchomiona tzw. „pompa 
azotowa” dzięki temu rzepak jest w stanie pobrać z gleby więcej azotu niż 
w warunkach standardowej uprawy bez dodatkowej stymulacji prepara-
tem FORTESTIM®-beta. Ponadto jego działanie zwiększa przyswajalność 
i wykorzystanie składników odżywczych oraz zmniejsza wpływ warunków 
stresowych na roślinę. Aplikację nawozu FORTESTIM®-beta należy prze-
prowadzić po wznowieniu wiosennej wegetacji, gdy temperatura powietrza 
osiągnie ponad 10°C, a rośliny częściowo zregenerują uszkodzoną przez 
zimę nadziemną biomasę. Zastosowanie nawozu FORTESTIM®-beta zwią-
zane jest z koniecznością zapewnienia w glebie odpowiedniej podaży azotu, 
który powinien być podany w formie nawozu doglebowego zawierającego 
szybko dostępną dla roślin formę azotu około 2 tygodnie przed wykonaniem 
oprysku. 

Firma Agro Efekt każdego roku przeprowadza ścisłe doświadczenia badając 
wpływ dokarmiania dolistnego na plon roślin uprawnych. W sezonie wegeta-
cyjnym 2013/2014 przeprowadzono klika doświadczeń na rzepaku ozimym. 
Na poniższym wykresie zaprezentowano wyniki z doświadczenia przeprowa-
dzonego w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach. Zbadano 
wpływ dokarmiania dolistnego na plony nasion porównując wariant kontro-
lny gdzie nie stosowano dokarmiania dolistnego z dwiema różnymi kombi-
nacjami nawozów dolistnych użytych do zabiegów jesiennych i wiosennych. 
Sezon 2013/2014 był niezwykle sprzyjający pod względem przebiegu pogody 
dla wzrostu i rozwoju rzepaku ozimego o czym świadczą bardzo wysokie plo-
ny uzyskane w roku 2014. Prowadząc profesjonalne doradztwo w zakresie 
ochrony i dokarmiania dolistnego wielokrotnie spotykaliśmy się z opiniami 
rolników, że w sprzyjającym dla uprawy roku nie ma potrzeby inwestować we 
wszelkiego rodzaju odżywki. Jednak wyniki z przeprowadzonych doświad-
czeń zaprzeczają tej tezie ponieważ stosując mikroelementy w nawozach 
dolistnych wpływamy na lepsze wykorzystanie azotu i pozostałych makro-
elementów otrzymując w ten sposób wyższe plony.

Wzrost plonu nasion rzepaku w dt/ha po zastosowaniu nawozów dolistnych
Kontrola, poziom plonu bez nawozów dolistnych

Kontrola 1 x RETAOS 10 l/ha
1 x FORTESTIM BETA 7 l/ha
1 x RZEPAK Efekt 4 kg/ha
3 x Bor EFEKT + S 2 kg/ha

1 x RZEPAK Efekt 3 kg/ha
1 x Bio Efekt 95 0,5 kg/ha
1 x RZEPAK Efekt 4 kg/ha
3 x Bor EFEKT + S 2 kg/ha

40

45

50

55

60

dt/ha

Wiosenna dawka energii - FORTESTIM® - beta

KOMPLEKS

• silne działanie antystesowe,
• stymuluje proces rozwoju 

systemu korzeniowego,
• poprawia przyswajalność 

składników odżywczych z gleby,
• reguluje równowagę gospodarki 

wodnej.

AGRA Polska Sp z o.o.
ul. Firmowa 1, 45-594 Opole

biuro@agrapolska.pl
www.agrapolska.pl
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  Szerokie spektrum 

zwalczanych chwastów

  We wszystkich 

odmianach ziemniaka

  Szerokie możliwości 

mieszania

  Od sadzenia do 

wschodów

Chwasty pod napi  ciemChwasty pod napi  ciem

teraz również w soi, 
bobiku i słoneczniku

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed 
każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje 
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz 
przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. Opróżnione 
opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika 
opryskiwacza z cieczą użytkową. Opróżnione opakowania po środku należy zwrócić 
do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Uprawa ziemniaka
Ziemniak jest jedną z najpopularniejszych roślin uprawnych, wykorzy-
stywany jest zarówno w celach konsumpcyjnych, jak i paszowych. Pro-
ducent aby osiągnąć dobre plony, jest zobowiązany do przestrzegania 
prawidłowej agrotechniki. Opóźnienie terminu sadzenia o kilka tygodni, nie-
prawidłowa ochrona przed zachwaszczeniem, czy też brak poprawnej ochrony 
przed chorobami grzybowymi i szkodnikami może spowodować znaczące stra-
ty plonu. Poniżej kilka informacji dotyczących prawidłowe uprawy ziemniaka. 

Termin sadzenia
Optymalny termin sadzenia ziemniaka przypada na II i III dekadę kwietnia, głów-
nym czynnikiem jest temperatura gleby która na głębokości 10 cm wynosi około 
10°C. W przypadku odmian wczesnych, uprawianych pod agrowłókniną, podkieł-
kowane sadzeniaki można sadzić wcześniej, przy temperaturze gleby wynoszącej 
powyżej 5°C.

Obsada roślin
W zależności od kierunku użytkowania oraz szerokości międzyrzędzi optymalna 
obsada roślin powinna wynosić:

Rozstaw 75,0 cm
• 28–35 tys. roślin/ha – ziemniaki przeznaczone na frytki i chipsy
• 38–53 tys. roślin/ha – ziemniaki jadalne
• 60–89 tys. roślin/ha – produkcja nasienna
 
Rozstaw 90,0 cm
• 28–37 tys. roślin/ha – ziemniaki przeznaczone na frytki i chipsy
• 37–55 tys. roślin/ha – ziemniaki jadalne
• 55–73 tys. roślin/ha – produkcja nasienna

Największym plusem uprawy w międzyrzędzia co 90 cm preferowanej i sto-
sowanej jako standard w niektórych hodowlach, w porównaniu z wąskimi mię-
dzyrzędziami co 75 cm jest zdecydowanie niższy udział bulw zielonych. Oczy-
wiście pod warunkiem znajomości cech uprawianej odmiany i jej optymalnej 
głębokości sadzenia. Plusem szerokich międzyrzędzi jest też to, że zdecydowa-
nie dłużej utrzymują optymalną dla ziemniaków wilgotność gleby. Taki szero-
ki kopczyk wysycha wolniej, ale też minusem rozstawy 90 cm w porównaniu do 
75 cm jest, że jak już wyschnie, to bardzo ciężko jest odbudować w nim opty-
malne warunki wilgotnościowe. Uprawa co 90 cm wydaje się być optymalna. 

Ograniczenie zachwaszczenia ziemniaka
Początkowe tempo wzrostu ziemniaka jest bardzo powolne i od momentu jego 
posadzenia do wschodów mogą minąć nawet dwa miesiące. Z tego powodu, na 
samym początku wegetacji, jest on bardzo wrażliwy na konkurencję ze strony 
chwastów.  Oprócz tego rośliny konkurencyjne mogą znacząco utrudniać zbiór i 
obniżać jakość bulw. Najczęściej wybieraną metodą ograniczenia zachwaszczania 
ziemniaka jest metoda mechaniczno-chemiczna polegająca na wykonaniu przed 
wschodami roślin 2–3 zabiegów mechanicznej redukcji zachwaszczenia, a na-
stępnie aplikacji odpowiedniego herbicydu. Po wycofaniu s.a. linuron, producenci 
ziemniaków zostali zmuszeni do zmiany technologii ochrony opierając się o inne 
rozwiązania takie jak: metrybuzyna, chlomazon, pendimetalina, prosulfokarb, flu-
rochloridon, rimsulfuron, karfentrazon etylowy, propachizafop. 

Ochrona przed stonką ziemniaczaną
Stonka ziemniaczana może spowodować spadek plonów ziemniaka nawet o 60%. 
Pierwszy jej masowy wysyp przypada na przełom czerwca i lipca. Skuteczne jej 
zwalczanie wymaga od 1 do 3 zabiegów insektycydowych.

Zbiór ziemniaka
Powinien zostać przeprowadzony przy ciepłej i suchej pogodzie. Temperatura gle-
by nie powinna być niższa niż 10°C, a jej wilgotności nie powinna przekraczać 15%. 
Termin zbioru ziemniaków wczesnych przypada na okres od III dekady czerwca do 
końca lipca. Średniowczesne zbiera się w sierpniu, natomiast późne we wrześniu. 

Uwaga: Przez wydaną Decyzję Komisji Europejskiej rok 2019 jest również ostat-
nim, kiedy producenci rolni mają możliwość zakupienia produktów do desykacji 
części nadziemnych rośliny opartych o substancję aktywną: dikwat. 

Daty szczegółach:
30 listopada 2019– ostateczny termin zakupu produktów przez producentów rol-
nych,
4 luty 2020 – ostateczny okres stosowania przez producentów rolnych.

Ochrona ziemniaka i warzyw
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Ochrona herbicydowa buraka cukrowego
Dział Ochrony Roślin
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Uzyskaj rabat 10% na wybrane 
opcje kontaktując się ze swoim 
Dealerem John Deere.

WIĘCEJ KOMFORTU 
W LEPSZEJ CENIE

5 075E 

75 KM, silnik 2,9 l, 
3 cylindry, klimatyzacja, 

przekładnia 
PowrReverser 12/12

5 0 9 0 M 

90 KM, silnik 4,5 l, 
4 cylindry, klimatyzacja, 

przekładnia 
PowrReverser 16/16

5 1 0 0 R 

100 KM, silnik 4,5 l, 
4 cylindry, przekładnia 

CommandQuad 
Manual 16/16

6 1 2 0 M 

120 KM, silnik 4,5 l, 
4 cylindry, klimatyzacja, 

przekładnia 
CommandQuad Plus 24/24

(netto) (netto) (netto) (netto)

C E N A 
S U G E R OWA N A :

128  28 0  Z Ł

C E N A 
S U G E R OWA N A :

173  73 0  Z Ł

C E N A 
S U G E R OWA N A :

210  210  Z Ł

C E N A 
S U G E R OWA N A :

255  25 0  Z Ł

Rata już od 820 zł/miesiąc* Rata już od 1194 zł/miesiąc* Rata już od 1445 zł/miesiąc* Rata już od 1755 zł/miesiąc*

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

*Rata miesięczna kredytu netto przy założeniu okresu fi nansowania 9 lat z wkładem własnym 
35%. Promocja obowiązuje od 01.11.2018 do 31.07.2019 lub do odwołania i dostępna jest 
wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą lub gospodarczą. Szczegółowe 
warunki fi nansowania zawarte są w Regulaminie Promocji „Atrakcyjne oprocentowanie 
w Programie John Deere Financial” dostępnym u autoryzowanych dealerów John Deere. 
Organizatorami promocji są John Deere Polska Sp. z o.o. i Credit Agricole Bank Polska S.A.. 
Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 
kodeksu cywilnego. Zdjęcia mają charakter poglądowy.

www.deere.pl

ul. Parkowa 14
56-500 Syców

www.agroefekt.pl

Wiecej Komfortu w Lepszej Cenie A4 JD Agroefekt JW 2018.indd   1 04.12.2018   11:42
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Dział Maszyn
Dział Maszyn: tel. 62 786 84 06     email: maszyny@agroefekt.pl

Uzyskaj rabat 10% na wybrane 
opcje kontaktując się ze swoim 
Dealerem John Deere.

WIĘCEJ KOMFORTU 
W LEPSZEJ CENIE

5 075E 

75 KM, silnik 2,9 l, 
3 cylindry, klimatyzacja, 

przekładnia 
PowrReverser 12/12

5 0 9 0 M 

90 KM, silnik 4,5 l, 
4 cylindry, klimatyzacja, 

przekładnia 
PowrReverser 16/16

5 1 0 0 R 

100 KM, silnik 4,5 l, 
4 cylindry, przekładnia 

CommandQuad 
Manual 16/16

6 1 2 0 M 

120 KM, silnik 4,5 l, 
4 cylindry, klimatyzacja, 

przekładnia 
CommandQuad Plus 24/24

(netto) (netto) (netto) (netto)

C E N A 
S U G E R OWA N A :

128  28 0  Z Ł

C E N A 
S U G E R OWA N A :

173  73 0  Z Ł

C E N A 
S U G E R OWA N A :

210  210  Z Ł

C E N A 
S U G E R OWA N A :

255  25 0  Z Ł

Rata już od 820 zł/miesiąc* Rata już od 1194 zł/miesiąc* Rata już od 1445 zł/miesiąc* Rata już od 1755 zł/miesiąc*

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

*Rata miesięczna kredytu netto przy założeniu okresu fi nansowania 9 lat z wkładem własnym 
35%. Promocja obowiązuje od 01.11.2018 do 31.07.2019 lub do odwołania i dostępna jest 
wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą lub gospodarczą. Szczegółowe 
warunki fi nansowania zawarte są w Regulaminie Promocji „Atrakcyjne oprocentowanie 
w Programie John Deere Financial” dostępnym u autoryzowanych dealerów John Deere. 
Organizatorami promocji są John Deere Polska Sp. z o.o. i Credit Agricole Bank Polska S.A.. 
Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 
kodeksu cywilnego. Zdjęcia mają charakter poglądowy.

www.deere.pl

ul. Parkowa 14
56-500 Syców

www.agroefekt.pl

Wiecej Komfortu w Lepszej Cenie A4 JD Agroefekt JW 2018.indd   1 04.12.2018   11:42
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Dział Maszyn Ciągnik z ładowaczem czołowym - czy warto planować
zakup pakietu u jednego producenta?

Rolnicy decydując się na zakup nowego ciągnika w 
pakiecie z ładowaczem czołowym zwracają uwa-
gę na wiele kwestii. Liczy się moc, wytrzymałość,  
funkcjonalność, możliwość doposażenia, czy jakość 
wykonania poszczególnych podzespołów maszyny. 
Istotnym czynnikiem często decydującym o final-
nym wyborze danego producenta jest jednak aspekt 
finansowy – nie tylko cena, lecz także możliwości fi-
nansowania.

Jakość i komfort przede wszystkim

Wielu rolników w ciągniku spędza większość swoje-
go dnia pracy. Nic więc dziwnego, że jednym z waż-
niejszych aspektów, na jakie zwracają uwagę przy 
zakupie nowej maszyny, jest komfort pracy. Przykła-
dowo pan Krzysztof z powiatu milickiego na Dolnym 
Śląsku- klient Agro-Efekt, który razem z ojcem Zdzi-
sławem prowadzi od kilkunastu lat farmę mleczną, 
produkującą co miesiąc ponad 50 000 litrów mleka, 
większość obowiązków wykonuje siedząc za sterami 
traktora. W kwietniu pan Krzysztof kupił ciągnik John 
Deere z ładowaczem czołowym, który służy przede 
wszystkim do sprawnego załadunku paszowozu, 
zbioru słomy i sianokiszonki.

- W porównaniu z innymi ciągnikami, 6120 M okazał 
się dużo bardziej komfortowy, dzięki lepszemu wy-
konaniu siedzenia i wygodniejszej kabinie nie bola-
ły mnie po całym dniu pracy plecy, dużo lepsza była 
też praca silnika. Bardzo dobra jest też widoczność 
narzędzia w pełnym zakresie pracy ładowacza czo-
łowego– te wszystkie argumenty jakościowe mocno 
mnie przekonały. Dodatkowo zdecydowałem się na 
ładowacz, gdyż wyszedłem z założenia, że lepiej ku-
pić zestaw od jednego producenta. Kupując pakiet, 
mogłem liczyć na oryginalne mocowanie ładowacza 
i joysticka w kabinie, które zostały założone w fabry-
ce – mówi Pan Krzysztof. Porównywałem ładowa-
cze innych producentów, na początku wydawały mi 
się bardziej masywne, ale okazało się, że wykonanie 
było średnie. Ładowacz John Deera wybrałem przede 
wszystkim ze względów jakościowych.

Istotnym elementem podczas eksploatacji jest rów-
nież możliwość serwisowania obu elementów pa-
kietu u jednego dealera. 

Cena i opcje finansowania to klucz

Inwestycja w nowy ciągnik zawsze jest poparta ar-
gumentami zebranymi z różnych źródeł: opiniami 
innych użytkowników, targowymi pokazami czy publi-
kacjami w mediach rolniczych. Bardzo często jednak 
ostateczny wybór determinowany jest ceną i możli-
wościami finansowania zakupu maszyny. 
W przypadku ciągników serii 5 i 6 w pakiecie z orygi-
nalnym ładowaczem czołowym dealerzy John Deere 
dają możliwość rozłożenia zakupu aż na 5 lat w kre-
dycie fabrycznym bez odsetek. 

- Nie wiedziałem wcześniej o możliwości finansowa-
nia fabrycznego, szczerze mówiąc myślałem, że nie 
stać mnie za bardzo na tak ekskluzywną markę. Ob-
sługujący nas handlowiec pokazał nam możliwości. 
Byłem mocno zaskoczony informacją, że w komplecie 
z ładowaczem, którego też potrzebowałem, możemy 
kupić ciągnik w finansowaniu bez dodatkowego opro-
centowania i ten argument ostatecznie przeważył – 
dodaje Pan Krzysztof, który środki na wkład własny 
uzyskał z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Od prawej: Pan Krzysztof, żona Natalia oraz ojciec Zdzisław
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Dział MaszynCiągnik z ładowaczem czołowym - czy warto planować
zakup pakietu u jednego producenta?

Wsparcie formalne i przejrzystość zasad

Niskie lub zerowe oprocentowanie kredytu nie powin-
no być jedynym elementem, na który warto zwrócić 
uwagę porównując oferty finansowania fabrycznego 
producentów maszyn rolniczych.
- Warto sprawdzić z danym producentem kilka innych 
kwestii, takich jak: wysokość prowizji oraz czy jest 
ona liczona tylko od wartości kredytu czy od wartości 
całej maszyny, kwestię ubezpieczenia oraz ewentu-
alne dodatkowe opłaty, które mogą nas zaskoczyć po 
podpisaniu umowy – mówi z kolei Sławomir Łuka-
siuk z John Deere Financial.

Jak podkreśla pan Krzysztof, w jego przypadku 
przejrzystość zasad i oferty miała równie duże zna-
czenie, co forma finansowania.

- Przyznam szczerze, że bałem się ukrytych kosztów 
pisanych drobnym drukiem czy niejasnych zapisów 
umowy. Trzeba jednak przyznać, że przedstawiciele 
John Deere byli pomocni i wszystko było klarowne – 
od razu otrzymałem informację, jakie są koszty pro-
wizji przygotowawczej. Dodatkowo prowizję policzono 

mi od wartości kredytu, czyli korzystnie, biorąc pod 
uwagę wkład własny, jaki mieliśmy dzięki PROW. Nie 
poniosłem już żadnych innych opłat administracyj-
nych, kalkulacyjnych czy za rozpatrzenie wniosku lub 
zabezpieczenie spłaty – kończy rolnik.

W przypadku pana Krzysztofa dobre doświadczenie w 
kontakcie z dealerem jakim jest Agro-Efekt oraz ko-
rzystne warunki, skłoniły go do podjęcia decyzji o za-
kupie kolejnego ciągnika 6175 M już na wiosnę 2019 
roku. Nowa maszyna będzie przede wszystkim służyć 
do cięższych prac w polu, orki i uprawy kukurydzy.
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5 kroków 
do finansowania zakupu 
Twojej nowej maszyny

Dealer

Chcę kupić ciągnik 
około 100 KM.

Niech Pan sprawdzi w polu 
jak pracuje ten zielony jelonek.

Krok 1.  Wizyta u dealera John Deere, wybór maszyny.

Dealer

Ciągnik jest świetny, 
ale nie mam gotówki 

na taki zakup.

Stać Pana na taką maszynę. 
Z finansowaniem fabrycznym John Deere, zapłaci Pan 

miesięcznie około 1800 zł netto. Zaraz policzymy szczegóły.

To nie jest problem.

Krok 2.  Informacja o finansowaniu fabrycznym John Deere.

Dealer

Nie wiedziałem, 
że mogę wziąć 

taki kredyt!

Może Pan! Podpiszemy 
wniosek o kredyt, 

wszystkie pozostałe 
formalności załatwi 

z Panem w domu 
bankowy doradca.

Najlepszy będzie dla Pana ten program na 7 lat 
finansowania. Raty możemy rozłożyć miesięcznie lub 

kwartalnie – Pan wybiera.

Krok 3.  Kalkulacja finansowania u Dealera John Deere.

Świetnie!

Nie mam czasu
chodzić po bankach.

Mamy pozytywną decyzję kredytową! 
Nie musi się Pan martwić dokumentami, 
wszystkie formalności załatwimy szybko 

wspólnie, u Pana w domu.

Krok 4.  Wizyta doradcy z banku Credit Agricole i decyzja kredytowa.

Dzień później...

Dealer

Nie wiedziałem, że to
może być takie proste.

Mówiłem, że stać Pana
na John Deera!

Krok 5.  Wypłata środków i odbiór maszyny.

Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Maszyn:

tel. 62 786 84 06
email: maszyny@agroefekt.pl
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Rolnictwo Precyzyjne Pozyskiwanie informacji pogodowych

Era cyfryzacji na dobre weszła w schemat życia 
codziennego. Powstające coraz to nowe techno-
logie zaczęły również zmieniać rolnictwo. Rol-
nictwo Precyzyjne, pod takim hasłem kryje się 
właśnie połączenie technologii i cyfryzacji z pro-
wadzaniem gospodarki rolniczej. Kluczem do 
podejmowania właściwych decyzji agronomicz-
nych i agrotechnicznych jest zebranie rzetelnych 
informacji o stanie gleby, zasobności w składniki 
pokarmowe oraz informacje meteorologiczne.  

Dynamicznie zmieniający się klimat jest proce-
sem, na który nie mamy bezpośredniego wpły-
wu. Zanikanie pór roku oraz anomalia pogodowe 
nie dziwią już nikogo. Prawidłowe zaplanowanie 
zabiegów agronomicznych jest bardzo ważnym 
elementem w produkcji roślinnej, a wpływ po-
gody oraz warunków panujących dokładnie na 
naszym polu jest kluczem do sukcesu i efektyw-
ności stosowania np. ŚOR. Badania wykazują, 
że ok. 60 %  aplikowanego azotu na świecie pa-
ruje do atmosfery- rośliny nie są w stanie wy-

korzystać pierwiastka z powodu zbyt wysokiej 
temperatury lub braku opadów. Zatem Rolnic-
two Precyzyjne stanowi również ważny element 
pozyskania rzetelnych informacji pogodowych.  
Dostęp do tych informacji dają nam zaawanso-
wane stacje meteorologiczne Austriackiego li-
dera tego typu rozwiązań Pessl Instruments®, 
który na polskim rynku znany jest jako METOS 
Polska®.  Stacje meteorologiczne oferowane 
przez austriackiego potentata dostępne są w 
wielu konfiguracjach dopasowanych do nawet 
najbardziej wymagających klientów. Urządzenia 
zasilane są baterią  akumulatorową, która ładuje 
się przez zintegrowany panel fotowoltaiczny, co 
czyni je zupełnie bezprzewodowym i daje możli-
wość łatwego i szybkiego przenoszenia na inną 

Platforma danych pogodowych FieldClimate

Stacja Pogodowa zlokalizowana na polu
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Rolnictwo Precyzyjne 

uprawę bądź lokalizacje bez konieczności zmia-
ny ustawień. Dzięki wbudowanemu modemowi 
Wi-Fi odczyty z czujników przesyłane są na plat-
formę FieldClimate®  do której uzyskujemy bez-
płatny dostęp z poziomu dowolnego urządzenia 
mobilnego, laptopa czy telefonu komórkowego z 
każdego miejsca na ziemi z dostępem do Inter-
netu. Stacja automatycznie wysyła zarejestrowa-
ne odczyty z czujników co 30 min i przechowuje 
te dane na platformie FieldClimate®. Odbiornik 
GPS ma za zadanie rozpoznania dokładnej loka-
lizacji stacji oraz służy do prewencyjnej ochrony 
urządzania przed kradzieżą. Do dyspozycji mamy 
2 rodzaje stacji w różnych konfiguracjach w za-
-leżności od potrzeb. Modułowa budowa pozwa-
la na rozbudowę urządzenia w szereg czujników. 
Najbardziej podstawowe odczyty jakie można 
uzyskać to oczywiście: temperatura powietrza, 
wilgotność, prędkość wiatru, ilość opadów, ilość 
promieniowania słonecznego, pokrycie nieba 
chmurami, punkt rosy, zasolenie gleby oraz wil-
gotność liścia. Ten ostatni parametr jest moż-

-liwy do odczytu po założeniu na liść specjalnej 
sondy, który określa jak długo w ciągu dobry liść 
uprawy pozostaje wilgotny. Jednak to co przede 
wszystkim wyróżnia austriackiego producenta 
na tle konkurencji to przede wszystkim dostęp 

do bardziej zaawansowanych danych takich jak: 
obliczanie ewapotranspiracji (proces parowa-
nia wody z gleby pokrytej roślinnością-dokładna 
ilość wody która wyparowała z gleby lub wypa-
ruje w ciągu 24 godzin.), zarządzanie nawadnia-
niem ( zintegrowanie automatyki nawadniania za 
pomocą sond wilgotności gleby umieszczonych 
na różnych głębokościach), modele chorobowe 
(prognozy i ryzyko występowania agrofagów w 
konkretnej uprawie). Dostępne na dziś dzień jest 
ponad 80 modeli chorobowych w 30 uprawach 
m.in. Szara Pleśń, Fuzarioza czy Chwościk w 
uprawie buraka cukrowego.

Ciąg dalaszy artykułu str.100 >> 

Pozyskiwanie informacji pogodowych

Skaner struktury gleby Top Soil Mapper

Stacja Pogodowa zlokalizowana na polu
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Rolnictwo Precyzyjne

Do uzyskania informacji o ryzyku wystąpienia 
chorób potrzebujemy czterech parametrów: ilo-
ści opadów atmosferycznych, danych wilgotno-
ści powietrza, oraz danych pozyskanych z czuj-
nika wilgotności liścia. Dzięki dostępowi do tych 
informacji algorytm wylicza ryzyka wystąpienia 
chorób, a informacje automatycznie wysyłane 
są na urządzenie mobilne z którego korzystamy. 
Pozwala to na określenie odpowiedniego okna 
pogodowego dla wykonania zabiegu w konkret-
nej uprawie. Udogodnieniem jest stworzenie po-
wiadomień SMS, które dostajemy bezpośrednio 
na telefon komórkowy, gdy interesujący nas pa-
rametr przekroczy ustaloną wartość. Prognoza 
pogody w formie graficznej z wyszczególnionymi 
parametrami również jest dostępna na platfor-
mie FieldClimate®.

Na całym świecie funkcjonuje ok. 45 tysięcy sta-
cji pogodowych Pessl Instruments®, a w Polsce 
jest ich ok. 500.  Dzięki globalnej umowie au-
striackiego potentata stacji pogodowych z czoło-
wym producentem maszyn rolniczych na świe-
cie John Deere, dostajemy szereg udogodnień 
skierowanych dla wielbicieli marki i pasjonatów 
rolnictwa precyzyjnego m.in.: dostęp po para-

metrów stacji wraz z lokalizacją na portalu My-
JohnDeere.com służącego do zarządzania flotą 
maszyn i zarządzania gospodarstwem. Warto 
wspomnieć, że Pessl Instruments to nie tylko 
zaawansowane stacje pogodowe. W portfolio 
znajdziemy również szereg zastosowań rolnic-
twa precyzyjnego m.in.: Skaner struktury gleby, 
pułapki świetlne i feromonowe na owady, sys-
tem monitoringu przyrostów owoców czy proste 
lokalizatory maszyn.
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Czy praca w ogrodzie może być doskonałym
„resetem” po całotygodniowej pracy?

Przychodząc po całym tygodniu pracy do domu, 
często marzymy o tym, aby móc się odpowied-
nio zrelaksować i zapomnieć o bieżących pro-
blemach. Jednym z najlepszych rozwiązań na 
pełne odstresowanie, jest przydomowy ogród. 
Pielęgnacja roślin oraz trawnika, sadzenie no-
wych drzew i krzewów, mogą okazać się znako-
mitą odskocznią od codzienności.

Prawie jedna piąta Polaków nie ma w dniu po-
wszednim czasu wolnego – wynika z danych 
Głównego Urzędu Statystycznego. Jesteśmy 
jednym z najbardziej zapracowanych narodów w 
całej Unii Europejskiej. Dlatego bardzo istotne 
jest, aby po tygodniu spędzonym w pracy mieć 
swoje miejsce, w którym możemy się zrelakso-
wać i naładować „baterie”. Takim miejscem z 
pewnością może być przydomowy ogród. Sku-
pienie umysłu na wykonywaniu prac ogrodo-
wych, pozwala zapomnieć o skomplikowanych 
problemach. Podpowiadamy w jaki sposób po-
łączyć przyjemne z pożytecznym i odpocząć przy 
pracach ogrodowych.

Przygotowanie trawnika

Trawnik to jeden z najważniejszych, a w wielu 
przypadkach jedyny element ogrodu. Jednym z 
ważniejszych okresów w roku przy jego pielę-
gnacji jest wiosna. W tym okresie darń oderwa-
ną od podłoża, pleśń śniegową czy kretowisko, 

powinniśmy usunąć za pomocą grabi i małej 
przyczepki. Istotny jest również okres letni, któ-
ry wymaga systematycznego grabienia trawnika 
i oczyszczania go z resztek roślinnych. Dzięki 
temu uzyskamy lepszą regenerację, ponieważ 
ułatwimy przenikanie wody. Pamiętajmy również 
o tym, aby trawę kosić regularnie, dzięki czemu 
pobudzimy ją do intensywnego wzrostu. 

Sprawdzić stan ogrodu 

W czasie lata warto usuwać chwasty oraz prze-
kwitłe kwiaty. Lipiec i sierpień będzie idealnym 
czasem na walkę z zachwaszczeniem w ogro-
dzie. Jest kilka sposobów aby wyeliminować 
chwasty tak, aby nie stanowiły konkurencji dla 
cenniejszych roślin. Do ich usunięcia możemy 
użyć herbicydy lub mniej inwazyjnie, zastosować 
pielenie, czyli samodzielne oczyszczanie, przy 
pomocy prostych narzędzi. Być może, będzie to 
również dobry moment, aby zaplanować na je-
sień małe „rewolucje” ogrodowe, które poskut-
kują przesadzeniem roślin w inne miejsce.

Pielęgnacja trawnika

Pielęgnacja samego trawnika może stać się czy-
stą przyjemnością, ponieważ z pomocą przycho-
dzą nam nowoczesne technologie.
– Ciekawym rozwiązaniem, które z pewnością 
ułatwi pielęgnację trawnika będzie wykorzysta-
nie automatycznej kosiarki, która sama zadba o 
nasz trawnik– mówi Przemek Żak z Agro-Efekt.–  
Kosiarka tego typu potrafi wykrywać przeszkody 

Dział Maszyn Praca w ogrodzie
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oraz przewód graniczny jednocześnie kosząc 
ustalonym schematem. Bez problemu poradzi 
sobie z wyższą trawą, jak również i brzegami 
powierzchni trawnika. Dodatkową jej zaletą jest 
cicha praca pozwalająca odpocząć zarówno jej 
użytkownikom jak i ich sąsiadom.

Podlewanie roślin i trawnika

Woda jest dla roślin i trawnika niezbędnym czyn-
nikiem, który pozwala im się prawidłowo rozwi-
jać. W przypadku roślin najlepiej podlewać je 
wczesnym rankiem lub wieczorem. Dzięki po-
rannemu dostarczeniu wody, rośliny zdążą przy-
gotować się na cieplejsze temperatury w ciągu 
dnia. Natomiast podlewanie wieczorem, przed 
zachodem słońca, sprawi, że rośliny po całym 
dniu spragnione wody, otrzymają ukojenie. Istot-
ne jest, aby roślin nie podlewać za często ani za 
mało. Należy znaleźć złoty środek. Lepiej robić 
to rzadko, ale obficie, dzięki temu woda prze-
siąknie do większych warstw gleby.

W okresie letnim zaleca się podlewanie trawnika 
z samego rana, ewentualnie zaraz po zmierzchu. 
Unikajmy podlewania podczas najmocniejszego 
nasłonecznienia, ponieważ może to prowadzić 
do poparzenia źdźbła trawy.

A po wykonaniu wszystkich prac,
czas na …grillowanie

Ciepłe powietrze, weekend, słoneczna pogoda to 
świetny czas na to, aby wspólnie z rodziną lub 
przyjaciółmi zabrać się za grillowanie. Na co 
należy zwrócić uwagę przy wyborze miejsca na 
grill w ogrodzie? Pamiętajmy, aby był umiejsco-
wiony w miarę bezpiecznej odległości od sąsia-
dów. Wydobywający się dym lub głośne rozmo-
wy przy biesiadowaniu niekoniecznie muszą się 
im podobać. Ciekawym rozwiązaniem może być 
odizolowanie go za pomocą wysokich roślin lub 
żywopłotu. Jeżeli nie mamy murowanego grilla, 
to przy zakupie przenośnego powinniśmy zwró-
cić uwagę na jego wielkość, w zależności od li-
czebności naszej rodziny oraz jakość materiału, 
szczególnie jeżeli przez większość czasu będzie 
on stał na dworze. Jeżeli już wszystko będzie-
my mieli gotowe, czas zrobić zakupy spożywcze i 
rozpocząć weekendowy relaks.

Nie wiesz jaki rodzaj kosiarki
wybrać do swojego ogrodu?

Zadzwoń już dzisiaj, a nasz specjalista
z Działu Turf Agro-Efekt pomoże
w dokonaniu właściwego wyboru

zakupowego

tel. 506 603 681

Praca w ogrodzie



104



KONTROLA PRZEZ EKSPERTA
EXPERT CHECK:
PRZEGLĄD I ŁĄCZNOŚĆ
OFERTA OBOWIĄZUJE DO 31 MAJA 2019 ROKU

Nasz program Przegląd i łączność obejmuje gruntowną
kontrolę ciągnika z opcjami usprawnienia łączności, wydajności
i bezpieczeństwa w atrakcyjnej, stałej cenie — wydłuż czas
działania bez przestojów i zmniejsz koszty eksploatacji.

K O N T R O L A  P R Z E Z  E K S P E R T A
E X P E R T  C H E C K  D L A
C I Ą G N I K Ó W  S E R I I  6 0 3 0

1 0 0 0  P L N *  Ł Ą C Z N I E
Z  U S Ł U G Ą  C O N N E C T

tylko 400 PLN* w przypadku samego przeglądu

Przyjedziemy do Ciebie i poddamy Twój traktor gruntownemu przeglądowi, po którym
będzie jak nowy. Przegląd trwa około trzech godzin i obejmuje kontrolę 75 punktów.
Zainstalujemy urządzenie telematyczne, które przesyła dane o liczbie godzin pracy
i lokalizacji ciągnika w celu zapewnienia jeszcze wyższej jakości usług.

K O N T R O L A  P R Z E Z  E K S P E R T A
E X P E R T  C H E C K  D L A
C I Ą G N I K Ó W  S E R I I  6 M / 6 R

1 2 5 0  P L N *  Ł Ą C Z N I E
Z  U S Ł U G Ą  C O N N E C T

tylko 600 PLN* w przypadku samego przeglądu

Twój ciągnik przepracował już ładnych parę godzin, ale nadal wygląda i działa dobrze.
Teraz ważne jest, aby na bieżąco go modernizować w celu utrzymania niskich kosztów
eksploatacji. Aby tego dopilnować, poddamy go gruntownemu trzygodzinnemu
przeglądowi i zainstalujemy układ telematyczny z systemem łączności na 5 lat.

K O N T R O L A  P R Z E Z  E K S P E R T A
E X P E R T  C H E C K  D L A
C I Ą G N I K Ó W  S E R I I  7 R / 8 R

1 2 5 0  P L N *  Ł Ą C Z N I E
Z  U S Ł U G Ą  C O N N E C T

tylko 1050 PLN* w przypadku samego przeglądu

Chcesz utrzymać swoją główną maszynę w doskonałym stanie technicznym,
stale zachowując optymalne osiągi. Poddamy ją gruntownemu przeglądowi stanu
obejmującemu 125 punktów i reaktywujemy łączność na następne 5 lat. Umożliwia
to również śledzenie całej floty online.

* Prosimy o kontakt z kierownikiem serwisu w celu zarezerwowania kontroli przez eksperta Expert Check wraz z opcją connect.
Ceny obowiązują na prace wykonane do dnia 31 maja 2019 roku. Koszty kontroli przez eksperta Expert Check (INSPECT) zostaną
zwrócone, jeśli zlecą nam Państwo wykonanie pełnego serwisu i zalecanych napraw. Warunkiem skorzystania z oferty jest
uzgodnienie terminu dogodnego dla obu stron. Ceny nie zawierają podatku VAT.
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Dział Maszyn Expert check - przegląd

Zakupiłeś używaną maszynę i co dalej?

Regularne wykonywanie posezonowych przeglądów w 
maszynie zapewnia jej optymalne przygotowanie do in-
tensywnej pracy polowej. John Deere oferuje program 
Expert Check, który obejmuje profesjonalną kontrolę sta-
nu technicznego maszyn. Program stanowi wsparcie dla 
użytkowników ciągników, kombajnów zbożowych, ale rów-
nież innych maszyn sezonowych takich jak: sieczkarnia czy 
opryskiwacz.

Odpowiednie użytkowanie zakupionej używanej maszyny 
i regularne przeprowadzanie posezonowych przeglądów 
pozwala uniknąć bardzo poważnych konsekwencji i strat 
w gospodarstwie np. podczas żniw. Eksperci John Deere 
podpowiadają, w jaki sposób zmniejszyć do minimum ry-
zyko wystąpienia awarii. Zakup maszyny to zawsze istot-
ne wydarzenie w życiu rolnika i jego gospodarstwa. Trzeba 
jednak pamiętać, że samo jej nabycie to dopiero pierwszy 
krok inwestycji. Pytanie: co dalej? Co zrobić, by zakupio-
na maszyna służyła nam przez wiele lat? Odpowiedzi na te 
pytania są szczególnie istotne w przypadku ciągników oraz 
maszyn sezonowych takich jak: kombajn, sieczkarnia, pra-
sa rolująca, czy opryskiwacz.

- John Deere już od kilku lat oferuje program wsparcia 
Expert Check, dzięki któremu rolnicy mają możliwość prze-
prowadzenia kontroli stanu technicznego maszyny po prze-
pracowanym sezonie. Przykładowo w ciągniku możemy 
wskazać niemal 200 newralgicznych punktów, których stan 
techniczny wymaga monitorowania. Sprawdzamy również 
stan techniczny tych komponentów, które mogą wpływać 
znacząco na koszt potencjalnych napraw – mówi Stanisław 
Wolski, Szef Serwisu John Deere.

Posezonowy przegląd kluczem do niezawodności

Wykonanie okresowego przeglądu procentuje w okresie 
żniw, kiedy kombajn musi być w pełni sprawny, aby wyko-
nać zaplanowaną pracę. Każda jego ewentualna awaria 
może spowodować poważne straty dla gospodarstwa. Dla-
tego też, po zakończeniu żniw rolnik powinien przygotować 
maszynę na następny rok, najlepiej w ramach posezono-
wego przeglądu wykonanego pod opieką specjalistów. Eks-
perci przeprowadzą szczegółową diagnostykę techniczną 
oraz ocenią podzespoły elektroniczne, hydrauliczne i me-
chaniczne maszyny. Ponadto, klient otrzyma wyczerpujący 
raport na temat stanu maszyny oraz wycenę ewentualnych 
napraw lub wymiany zużytych części. Eksperci chętnie od-
powiedzą również na pytania o zakres optymalizacji maszy-
ny i jej ustawień.

Posezonowe przeglądy przynoszą użytkownikom maszyn 
wiele korzyści, przede wszystkim zaś wydłużenie czasu 
bezawaryjnej pracy i wyższą niezawodność sprzętu. Zopty-
malizowanie kosztów eksploatacji oraz zwiększenie wydaj-
ności to kolejne istotne argumenty, by oddać maszyny w 
ręce fachowców. Co ważne, sprzęt który jest poddawany re-
gularnym przeglądom stanu technicznego osiąga również 
wyższą wartość przy odsprzedaży.

Jak pokazują doświadczenia lat ubiegłych regularne wy-
konywanie przeglądów sezonowych w ramach programu 
Expert Check daje pewność, że w trakcie żniw nie dojdzie 
do przestojów. Jeżeli bowiem okazałoby się, że podczas 
żniw, John Deere nie jest w stanie dostarczyć kluczowych 
do pracy kombajnu części w ciągu 24 godzin, wówczas 
klient otrzyma maszynę zastępczą w ramach tzw. „Obietni-
cy żniwnej”. Po usunięciu usterki, rolnik przesiada się znów 
na swój kombajn.

Ciągniki, sieczkarnie oraz opryskiwacze również
do kontroli

Przeglądy w ramach programu Expert Check wykonywane 
są również w innych maszynach. W przypadku opryskiwa-
czy kontrola obejmuje m.in. komputerowe sprawdzenie wy-
korzystanych dysz na skanerze opryskiwacza, aby upewnić 
się, że rozprowadzenie i obliczanie współczynnika zmien-
ności jest zgodne ze specyfikacjami fabrycznymi. Z kolei w 
ciągnikach sprawdza się zużycie i uszkodzenie głównych 
elementów mechanicznych, czy zainstalowane są wszystkie 
wymagane aktualizacje oprogramowania, aby maszyna za-
pewniała optymalne zużycie paliwa. Natomiast w przypad-
ku sieczkarni samojezdnych kontrolowane są podzespoły 
przy użyciu narzędzi specjalnych do sprawdzenia bębna 
tnącego lub łożysk dmuchawy, aż po kalibrację czujników, 
które odpowiadają za pomiar wilgotności i dopasowania 
długości cięcia sieczki oraz analizy wartości podstawowych 
składników. 

Inwestycja, która się opłaca

Czy przegląd w ramach programy Expert Check to drogie 
przedsięwzięcie? - Wbrew pozorom nie, jeżeli weźmiemy 
pod uwagę, że kombajny w sezonie żniw pracują maksy-
malnie 2-3 tygodnie, a ewentualna awaria może pociągnąć 
za sobą znacznie większe straty dla gospodarstwa. Podob-
nie jest również w przypadku ciągników. Gdyby przeliczyć 
koszty wykonania kontroli Expert Check na godzinę pracy, 
często przekonujemy się, że jest to koszt w wysokości zło-
tówki, a czasami wręcz poniżej złotówki, w zależności od 
rocznego wykorzystania ciągnika – dodaje przedstawiciel 
John Deere.

Serwisanci Agro-Efekt - Syców
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Maszyny używane
Oddaj stary, weź nowy!

Jednym z działów firmy Agro-Efekt jest Dział Maszyn Używanych. Zajmujemy się sprzedażą, od-
kupem oraz pośrednictwem przy sprzedaży maszyn. Jesteśmy członkiem Used Equipment Expert 
Club stworzonym przez John Deere. W naszej ofercie znajdują się ciągniki, kombajny i inne maszyny 
rolnicze John Deere, Kverneland, Manitou, a także innych znanych zachodnich producentów. Profe-
sjonalna weryfikacja oraz serwis pozwala nam oferować sprzęt sprawdzony i gotowy do pracy.

Przy zakupie nowej maszyny John Deere, Kverneland, Manitou lub innej oferowanej przez nas marki, 
proponujemy klientom korzystne warunki odkupu używanego sprzętu w ramach rozliczenia. Dodat-
kowo czekają na Państwa atrakcyjne warunki finansowania przy zakupie nowych maszyn. Jesteśmy 
także w stanie zapewnić ekspresową dostawę części zamiennych.

Zapraszamy do naszych oddziałów serwisowo-sprzedażowych (str. 108-109)
Skontaktuj się z nami! tel. 721 003 351

Maszyny używane Dział Maszyn
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Dział Maszyn Dział sprzedaży części

Dział Sprzedaży Części to grupa wyspecjalizowa-
nych pracowników Agro-Efekt działająca w zakre-
sie usług posprzedażowych. Jest to bardzo ważny 
obszar, w którym Klient jest szczególnie wymaga-
jący i nie chce czekać. 

Posiadamy doskonale zaopatrzony magazyn części 
zamiennych oraz możliwość sprowadzenia części w 
24 godziny od momentu ich zamówienia. Dobrze wy-
szkoleni sprzedawcy i serwisanci są w stanie profe-
sjonalnie doradzić  i pomóc w rozwiązaniu problemu.

Doskonała obsługa posprzedażowa, doświadczony i 
kompetentny serwis oraz wysoka dostępność części 
zamiennych to główne kryteria oceny jakości naszych 
działań. Priorytetem  dla nas jest ograniczenie do 
minimum czasu przestoju maszyny oraz dostarcze-
nie klientom części zamiennych w najkrótszym moż-
liwym czasie.

Stale powiększamy nasz asortyment dbając o to aby 
poziom naszych usług i dostępność części do wszyst-
kich oferowanych przez nas marek spełniały Państwa 
oczekiwania. 

 
 
 

Oferujemy części robocze oraz eksploatacyjne
do maszyn:

John Deere, Kverneland, Manitou, Unia.

W naszej szerokiej ofercie znajdą Państwo także
części do innych maszyn:

HORSCH / LEMKEN/ VADERSTAD /
POTTINGER GRIMME / AMAZONE /

BEDNAR

MARZEC

oferujemy rabat 10%

PHP AGRO- EFEKT Sp.z o.o.

John Deere.

PHP AGRO- EFEKT Sp.z o.o.
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KOMFORT
WYDAJNOŚĆ
OSZCZĘDNOŚĆ
MANITOU
Manitou - najbardziej innowacyjne ładowarki na rynku. Ułatwiony
dostęp do maszyny, doskonała widoczność z kabiny, izolacja
akustyczna (tylko 73dB). Wszystko to dla Twojego komfortu!

Manitou - najlepszy wybór!

newag.manitou.com

NEWMLT
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Dział Maszyn Profesjonalna ochrona i nawożenie

Firma Agro-Efekt od ponad 20 lat służy pomocą w gospodarstwach rolnych. Dotyczy to również fachowego doradztwa w 
zakresie doboru dyszy i rozpylaczy. Obecnie koszty środków ochrony roślin stanowią dużą część budżetu przeznaczonego 
na oprysk. Dlatego, aby każda kropla była wykorzystana właściwie, należy zwrócić uwagę na dobór optymalnych dysz do 
wykonywanej pracy opryskiwacza. W naszej ofercie znajdą Państwo dysze i rozpylacze firmy Lechler, które dzięki dosko-
nałej jakości i przystępnej cenie zadowolą najbardziej wymagających klientów.

IDKT - Dwustrumieniowe rozpylacze kompaktowe

Właściwości

• zasysający powietrze rozpylacz eżektorowy,
dwa strumienie cieczy o kącie 120° odchylone od
osi symetrycznie o 30° 

• zakres ciśnień roboczych: 

- IDKT - 015 do -025 od -1,5 do 6,0 bar
- IDKT -03 do -06 od 1,0 do 6,0 bar

• spektrum kropel: grubo - średniokropliste
• znaczne ograniczenie znoszenia
• kompaktowa budowa - tylko 22 mm długości 
• montaż w typowych kołpakach (8 mm)

FD - Wachlarzowe rozpylacze do RSM 

Właściwości

• rozpylacz płaskostrumieniowy emitujący poziomy 
wachlarz cieczy

• możliwe połączenie z adapterem do systemów 
Twistloc, Hardi, RAU

• rozmiary: 03, 04, 05, 06, 08, 10, 15, 20
• zakres ciśnień roboczych: 1,5 do 4,0 bar
• materiał: odporny na zużycie zbrojony włóknem 

szklanym polimer
• wysokość prowadzenia belki polowej: 50-70 cm 

przy rozstawie 50 cm 

IDTA - Dwustrumieniowe asymetryczne rozpylacze eżektorowe 

Właściwości

• wyjątkowa odporność na znoszenie cieczy roboczej
• przystosowany do wykonywania zabiegów ochrony roślin 

przy dużych prędkościach (do 20 km/h)
• asymetryczne strumienie cieczy: 30° od osi w kierunku

jazdy, 50° do tyłu
• różne kąty strumieni cieczy: przedni strumień - 120°, tylny

strumień - 90°
• zróżnicowane wydatki cieczy: 60% cieczy skierowanej do 

przodu, 40% do tyłu
• elementy ceramiczne zapewniające wyjątkową trwałość

i odporność na zużycie
• zintegrowany kołpak systemu MultiJet/Arag, możliwe połą-

czenie z adapterem do systemów TwistLock, Hardi, RAU
• kompaktowa budowa
• rozmiary: 02, 025, 03, 04, 05, 06, 08. 
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Profesjonalna ochrona i nawożenie

Jako innowacyjny producent maszyn rolniczych, 
Kverneland Group wyróżnia się jako wiodąca firma 
w dziedzinie elektronicznych systemów sterowa-
nia. Komunikacyjna koncepcja iM FARMING opisuje 
i prezentuje ofertę maszyn z ISOBUS oraz rozwią-
zania do elektronicznego sterowania urządzeniami 
– dając wgląd w korzyści i efektywność szerokiej 
oferty Kverneland.

Precyzja w każdych warunkach glebowych 

Unicorn to mechaniczny siewnik punktowy do siewu 
otoczkowanych nasion buraka cukrowego. Siewnik 
jest znany ze swojej wysokiej jakości, precyzji wy-
siewu oraz możliwości dostosowania do każdych 
warunków glebowych. Unicorn dostępny jest w kon-
figuracji od 6 do 24 rzędów na ramach sztywnych lub 
składanych hydraulicznie. Na szczególną uwagę za-
sługuje równoległobok i konstrukcja ramy, która jest 
tak wytrzymała, jak to tylko możliwe. Z mechanicz-
nym napędem rama główna wraz z sekcjami wysie-
wającymi z łatwością składa się i rozkłada z kabiny 
ciągnika przy użyciu kontroli elektrohydraulicznej.

 
Zalety:

 » Mechaniczny siewnik punktowy do siewu na-
sion buraka cukrowego, rzepaku oraz cykorii w 
odpowiedniej kalibracji: do siewu buraka cukro-
wego w kalibrażu ø 3,5 – 4,75 mm, rzepaku TGW 
5,5 – 7 g; otwór ø 2,8 mm

 » Z redlicami talerzowymi lub stopkowymi do sie-
wu konwencjonalnego lub w mulcz

 » Szerokości robocze 3.0 – 12.0 m, od 6 do 24 
rzędów

 » Koła siewnika umieszczone pomiędzy sekcjami 
wysiewającymi

 » Rozstaw sekcji 45 cm
 » Zmiana odległości nasion w rzędzie poprzez 

przestawienie dźwigni na przekładni w zakresie 
8-31 cm lub 4-35 cm z napędem elektrycznym w 
zależności od specyfikacji

Precyzyjny siew z GEOCONTROL & GEOSEED
GEOCONTROL – oszczędność z natychmiastowym 
zwrotem kosztów 

Każda sekcja wysiewająca z napędem elektrycznym, 
w połączeniu z GPS i GEOCONTROL, jest automa-
tycznie włączana lub wyłączana w dokładnie okre-
ślonym miejscu, co pozwala wyeliminować nakłada-
nie się rzędów w miejscach, które zostały już zasiane 
wcześniej. Jest to szczególnie przydatne na polach z 
dużą ilością klinów lub o nieregularnych kształtach, 
a także na uwrociach oraz daje możliwość kontynu-
owania siewu w nocy.

GEOSEED – precyzja na najwyższym poziomie 

GEOSEED jest opcjonalnym wyposażeniem siewnika 
punktowego UNICORN synchro-drive II. W połącze-
niu z oprogramowaniem GEOCONTROL i precyzyj-
nym sygnałem RTK-GPS, UNICORN synchro-drive II 
z systemem GEOSEED umożliwia siew, podczas któ-
rego nasiona są  rozmieszczane we wzorzec równo-
ległoboczny lub trójkątny.

 » Perfekcyjna dystrybucja nasion we wzorzec rów-
noległoboczny lub trójkątny – także poza szero-
kością maszyny

 » Optymalne wykorzystanie składników odżyw-
czych – dzięki równomiernemu rozmieszczeniu 
roślin

 » Unikanie erozji wodnej i wietrznej w warunkach 
górzystych

 » W zależności od odległości między nasionami 
– możliwość upraw międzyrzędowych

 » System opatentowany

Unicorn synchro-drive – kamień milowy w maszynach rolniczych Dział Maszyn

Kverneland Unicorn
- sekcja wysiewająca

Kverneland Unicorn rama
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Rozrzutniki na wskroś uniwersalneDział Maszyn

Rozrzutniki obornika UNIA Apollo Premium wyróżnia 
m.in. szeroki adapter, zawieszenie na kołach o dużej 
średnicy oraz dyszel amortyzowany na wzdłużnym re-
sorze piórowym. Przedstawicielem tej serii maszyn 
jest model Apollo 13 Premium, cieszący się dużą popu-
larnością oraz dobrą opinią wśród rolników.

Skrzynia ładunkowa rozrzutnika Apollo 13 Premium 
mierzy 5,16 m długości i 1,53 m szerokości, a jego ła-
downość nominalna jest określona na 10 t. Ładunek o 
takiej masie można przewozić na drogach publicznych, 
jednak podczas pracy na polu producent dopuszcza 
możliwość napełnienia skrzyni rozrzutnika nawozem w 
ilości dochodzącej nawet do 13 t. Przenośnik łańcucho-
wo-listwowy umieszczony w dnie skrzyni jest napędza-
ny hydraulicznie, co umożliwia płynną zmianę prędko-
ści wysuwu, a tym samym precyzyjną regulację dawki 
wysiewu. W standardzie regulacji dokonuje się za po-
mocą potencjometru umieszczonego z przodu maszyny, 
lecz opcjonalnie dostępny jest sterownik elektroniczny 
MSR-5, umożliwiający obsługę przenośnika bezpośred-
nio z kabiny ciągnika. Łańcuchy przenośnika składają 
się z wytrzymałych ogniw wykonanych z materiału o 
średnicy 14 mm. Zapewnia to długą żywotność i beza-
waryjną pracę, nawet w przypadku znacznego obciąże-
nia występującego podczas rozsiewu wapna.

Adapter dobrany do potrzeb
Rozrzutniki Apollo Premium mogą być wyposażone w 
różnego typu adaptery rozrzucające, w zależności od 
przewidywanego zastosowania maszyny. Najbardziej 
uniwersalnym rozwiązaniem, polecanym do gospo-
darstw o produkcji zwierzęcej, zwłaszcza bydła, jest 
adapter dwuwalcowy pionowy, który doskonale radzi 
sobie z rozdrabnianiem nawet świeżego obornika, o du-
żej zawartości słomy. Ten typ adaptera może być stoso-
wany także do rozsiewu wapna, torfu i innych sypkich 
materiałów. Szerokość robocza mieści się w zakresie 
od 8 do 12 m. Jeżeli w gospodarstwie nie jest stoso-
wany świeży obornik bydlęcy, lecz pozbawiony długiej 
słomy przefermentowany obornik, kurzy pomiot, kom-
post, a także wapno czy torf, a nawet szlam, lepszym 
rozwiązaniem okaże się adapter dwuwalcowy poziomy, 
wyposażony w talerze rozsiewające. Nawóz, dokład-
nie rozdrobniony przez poziome walce, opada na owe 
talerze i jest rozrzucany z dużą precyzją na szerokość 
dochodzącą nawet do 24 m. Kolejną alternatywą jest 
adapter rozdrabniający, który również wyposażony jest 
w talerze rozsiewające, lecz zamiast dwóch walców po-
ziomych ma jeden, wyposażony w bijaki zawieszone na 
łańcuchach. Zapewnia on bardzo dokładne rozdrabnia-
nie materiału oraz precyzyjne jego dozowanie, a prze-
znaczony jest przede wszystkim do nawożenia sypkimi 
materiałami, takimi jak wapno, torf, kompost lub ku-
rzym pomiot.

Dodatkowe wyposażenie
Szerokość adaptera w modelu Apollo 13 Premium wy-
nosi aż 1,8 m i jest większa niż szerokość skrzyni o 
prawie 30 cm. Ma to na celu zwiększenie przepustowo-
ści adaptera oraz zapobieganie powstawaniu zatorów, 
zwłaszcza w przypadku stosowania świeżego obornika 
z dużą ilością nierozdrobnionej słomy. Tuż przed ada-
pterem, w tylnej części skrzyni ładunkowej, opcjonal-
nie montowana jest zasuwa hydrauliczna, która zapo-
biega wysypywaniu się materiału podczas transportu 
oraz jego osiadaniu na walcach adaptera. Dzięki temu 
podczas rozruchu maszyny na polu nie występują prze-
ciążenia w układzie przeniesienia napędu, a nawóz od 
samego początku rozrzucany jest równomiernie. Do-
datkowym elementem wyposażenia, który w ostatnim 
czasie spotyka się z dużym zainteresowaniem rolników, 
są deflektory, umożliwiające ograniczenie szerokości 
roboczej z jednej strony (np. przy granicy pola), lub z 
dwóch stron jednocześnie. Zarówno mechanicznie, jak 
i hydraulicznie sterowane deflektory występują na liście 
wyposażenia opcjonalnego rozrzutników Apollo Pre-
mium. Ponadto dla rolników poszukujących maszyny na 
wskroś uniwersalnej, producent przewidział możliwość 
doposażenia rozrzutników w przystawkę objętościową, 
czyli unoszoną hydraulicznie tylną burtę, która pozwala 
przekształcić rozrzutnik obornika w przyczepę, np. do 
transportu zielonki z pola do silosu.

Komfort i bezpieczeństwo
Zawieszenie rozrzutnika na jednej osi, wyposażonej w 
koła z ogumieniem w rozmiarze 580/70 R38, zapewnia 
łatwe manewrowanie na polu oraz relatywnie małe za-
potrzebowanie na siłę uciągu (zapotrzebowanie na moc 
w przypadku modelu Apollo 13 Premium określone jest 
na min. 80 KM). Ogumienie o dużej średnicy i szerokości 
to nie tylko zminimalizowane ryzyko zapadania się i two-
rzenia kolein, ale także ochrona struktury gleby, o któ-
rą większość rolników tak bardzo troszczy się podczas 
wykonywania zabiegów uprawowych. W celu zwiększe-
nia komfortu jazdy z rozrzutnikiem, zwłaszcza gdy jest 
on załadowany, producent zastosował amortyzowany 
dyszel. Skuteczne tłumienie wstrząsów w maszynach 
Apollo Premium gwarantuje wzdłużny resor piórowy z 
możliwością regulacji wysokości. Bezpieczeństwo jazdy 
zapewnia jedno- lub opcjonalnie dwuobwodowa pneu-
matyczna instalacja hamulcowa, a także oświetlenie 
LED-owe.
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Dział Nawadniania Modernizacja Gospodarstw – nawadnianie

Dotychczas w ramach pomocy PROW można było się ubie-
gać o wsparcie w modernizacji gospodarstw w czterech 
obszarach. Teraz zostanie uruchomiony dodatkowy ob-
szar – inwestycje związane z  nawodnianiem. Nawadnia-
nie jest jedynym skutecznym sposobem zabezpieczaniem 
upraw przed skutkami suszy.

W pierwszej kolejności pomoc będzie przyznawana na ob-
szarach szczególnie narażonych na suszę. Środki w ra-
mach pomocy będą obejmować kompleksowo inwestycje 
związane z nawadnianiem. Obejmą zarówno koszty zwią-
zane z budowaniem nowych ujęć wodnych i systemów 
rozprowadzania wody jak i z modernizacją już istniejących 
systemów.

Warunkiem rozpoczęcia inwestycji jest uzyskanie przewi-
dzianych prawem decyzji i pozwoleń. Pozwolenie wodno-
prawne lub zgłoszenie wodnoprawne dokładnie określi 
wszelkie zasady użytkowania wód do nawadniania, w tym 
ilość wody zużywanej do nawadniania oraz opłaty za jej 
użytkowanie. W przypadku korzystania z wód podziem-
nych, opłaty są pobierane za zużycie wynoszące powyżej 
5 m3/dobę. W związku z tym konieczne jest instalowanie 
mierników poboru wody.

Wsparcie inwestycji związanych z nawadnianiem będzie 
udzielane zgodnie z programem działań lub planem go-
spodarowania w dorzeczu.

Aby uzyskać wsparcie, trzeba będzie wykazać, że inwesty-
cja przyniesie 5% potencjalnej oszczędności wody, w przy-
padku modernizacji istniejącego systemu nawadniania.

Podziemne nawadnianie kropelkowe oferowane przez fir-
mę Agro-Efekt jak najbardziej spełnia ten warunek. Nie 
ma praktycznie  strat w związku z parowaniem wody w 
przeciwieństwie do 40% strat wody na skutek parowania 
przy eksploatacji  innych systemów nawadniania.

W przypadku modernizacji nawadniania nie będzie mierzo-
ny wzrost wartości dodanej brutto.

Wsparcie na nawadnianie, w całym PROW 2014-2020, bę-
dzie wynosić do 100 000,00 złotych i przyznawane będzie 
na operacje o planowanej wysokości kosztów kwalifikowa-
nych powyżej 15 000 złotych.

Mamy nadzieję, że program wsparcia na nawadnianie po-
może rolnikom podejmować decyzje w sprawie inwestowa-
nia w systemy nawadniania w uprawach rolnych. Inwesty-
cja taka ustabilizuje wysokość i jakość plonów na wysokim 
poziomie niezależnie od warunków pogodowych.

Firma Agro-Efekt jest jedyną firmą w Polsce, która instalu-
je podziemne systemy nawadniania na dużych powierzch-
niach w uprawach polowych. Zajmujemy się doradztwem, 
projektowaniem, realizacją inwestycji oraz serwisowaniem 
istniejących już instalacji. Do instalacji podziemnych sto-
sujemy linie kroplujące D5000 lub T-Tape, w zależności od 
nawadnianej uprawy i wymagań klienta. Linie D5000 mają 
system kompensacji ciśnienia, co pozwala tworzyć dłuższe 
ciągi nawodnieniowe. Wydatek wody dzięki temu jest iden-
tyczny na każdym metrze linii, bez względu na ukształto-
wanie terenu i odległość od źródła wody.

Zachęcamy do kontaktu z naszym działem
nawadniania:

telefonicznie: +48 519 585 121
lub mailowo

dzial.nawadniania@agroefekt.pl 
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Dział Pasz:  tel. 62 786 84 12    email: dzial.pasz@agroefekt.pl

Dział Pasz

Zachęcamy do korzystania z wiedzy i doświadczenia naszego doradcy, który chętnie odwiedzi 
Państwa gospodarstwo oraz pomoże wybrać najbardziej optymalne rozwiązania.

Kontakt z naszymi doradcami: 

Robert Gęstwa tel. 723 790 070
Leszek Marzyński tel. 785 500 724

Dział Pasz firmy P.H.P. Agro-Efekt Sp. z o.o. zajmuje się optymalizacją żywie-
nia w produkcji zwierzęcej w oparciu o najnowszą wiedzę i sprawdzone produk-
ty. W naszej szerokiej ofercie znajdują się zarówno gotowe mieszanki paszowe, 
koncentraty i premiksy uznanych firm paszowych, jak również surowce paszowe 
pochodzące z przemysłu rolno-spożywczego, znajdujące zastosowanie u wszyst-
kich gatunków zwierząt hodowlanych.

Dział pasz i żywienia zwierząt oferuje Państwu:

· doradztwo żywieniowe i zootechniczne,
· analizy chemiczne pasz objętościowych,
· badania mikrobiologiczne mleka,
· pasze pełnoporcjowe,
· mieszanki paszowe uzupełniające dla bydła, trzody, drobiu,
· dodatki paszowe (kreda paszowa, fosforany, drożdże i inne),
· produkty specjalistyczne,
· środki do higieny udojowej,
· wysłodki buraczane oraz melasę,
· śruty: rzepakową i sojową,
· otręby pszenne.

Dzięki rozwiniętej współpracy z wiodącymi firmami paszowymi dysponujemy 
bardzo obszerną gamą produktów. Daje to szeroki wachlarz działań naszym do-
radcom żywieniowym w zakresie doboru produktów według indywidualnych po-
trzeb gospodarstwa. Jest to ogromną zaletą z uwagi na możliwość optymalizacji 
stosunku kosztów do jakości tak, aby zawsze przynosił najwyższe korzyści dla 
Hodowcy poprzez dopasowanie produktów do potrzeb gospodarstwa.

Firma P.H.P. Agro-Efekt Sp. z o.o. zapewnia ciągłe wsparcie gospodarstw u leka-
rzy weterynarii, mikrobiologów, chemików, a także u osób mających doświadcze-
nie w zarządzaniu dużymi fermami. Dzięki temu staramy się jak najlepiej pomóc 
w niwelowaniu problemów, z którymi spotykają się na co dzień polscy hodowcy.
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Kompleksowa
obsługa inwestycji

i wykonawców

Hurtownie materiałów
budowlanych:

Syców
ul. Parkowa 14
T 503 073 175
E budowlanka.sycow@agroefekt.pl

Miejska Górka
ul. Dworcowa 17
T 601 231 031
E budowlanka.miejska.gorka@agroefekt.pl

Krzywiń
ul. Gen. Chłapowskiego 33
T 506 154 308 | T 506 154 376
E budowlanka.krzywin@agroefekt.pl

agroefekt.pl/materialy-budowlane

Materiały budowlane

Zapraszamy do nowo otwartego sklepu internetowego   sklep.agroefekt.pl
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INTERNETOWY
SKLEP
BUDOWLANY

sklep.agroefekt.pl

Zapraszamy serdecznie!

Materiały budowlane
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Ubezpieczenia

Skup płodów rolnych



agroefekt.pl  |  sklep.agroefekt.pl

facebook.com/AE.AGROEFEKT

agroefekt

CENTRALA SPÓŁKI

Syców, ul. Parkowa 14
tel. 62 786 84 00

fax 62 786 84 30
e-mail: sekretariat@agroefekt.pl

Dział Ochrony Roślin
tel. 62 737 50 60
fax 62 737 50 61

Dział Nawozów
tel. 62 786 84 13
fax 62 786 84 44

Dział Nasion
tel. 62 786 84 03 
fax 62 786 84 30

Dział Obrotu Płodami 
Rolnymi
tel. 62 786 84 33 
fax 62 786 84 12

Dział Pasz
tel. 62 786 84 12
fax 62 786 84 12

Dział Maszyn
tel. 62 786 84 06
fax 62 786 84 35

Serwis maszyn, części zamienne, usługi
tel. 62 786 84 32
fax 62 786 84 35

Dział Nawadniania
tel. 62 786 84 45
fax 62 786 84 30

Rolnictwo Precyzyjne
tel. 662 667 934

tel.
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Znajdź nas na Facebooku!

          /AE.AGROEFEKT


