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Okres wzmożonej pracy przed Nami – żniwa zbliżają się wielkimi krokami. Po nich nastąpi czas re-
fleksji, odpowiednich wyborów przygotowujących do jesiennych prac polowych. Agro-Efekt służy 
Państwu swoją wiedzą oraz doświadczeniem zdobytym podczas wielu lat pracy. Organizując szko-
lenia oraz spotkania branżowe umożliwiamy Państwu wzbogacanie swojej wiedzy na temat gospo-
darstwa i najnowszych trendów w rolnictwie. Aby móc Państwa w pełni usatysfakcjonować chcieli-
byśmy przedstawić najnowsze wydanie naszego firmowego katalogu AgroDORADCA.

W aktualnym wydaniu AgroDORADCY przeznaczonym na sezon jesienny prezentujemy dostępne 
na rynku odmiany, środki ochrony roślin oraz nawozy firm wiodących na rynku. Ze względu na coraz 
częściej występujące uszkodzenia roślin rzepaku przez wirusy warto zwrócić uwagę na najnowszą 
odmianę z odpornością na TuYV – LG ANGELICO.  Znajdą tu również Państwo interesującą alternaty-
wę w uprawie roślin jarych bobowatych – groch ozimy JAMES.

Dla amerykańskiego giganta maszynowego John Deere rok 2018 jest szczególny. Dokładnie 100 lat 
temu firma wprowadziła do oferty swój pierwszy ciągnik – warto zatem poznać historię tej marki 
oraz zapoznać się z promocjami przygotowanymi z tej okazji.

 Okres letni to dla przydomowego trawnika czas próby i wyzwań, z którymi trzeba się zmierzyć. Za 
nami upalny maj i czerwiec. W lipcu i sierpniu także spodziewamy się słońca i wysokich temperatur. 
Trawa w przydomowym ogrodzie, będzie w tym czasie wymagała szczególnej pielęgnacji. Eksperci 
John Deere podpowiadają 6 zasad, dzięki którym zielony trawnik będzie wizytówką naszego ogro-
du. Marka Kverneland zaprezentuje swój precyzyjny siewnik – OPTIMA SX, natomiast polski produ-
cent maszyn UNIA z pewnością zainteresuje Państwa swoim zestawem do uprawy pasowej Strip 
Till. Gorąco zachęcamy  również do zagłębienia się w lekturę Rolnictwa Precyzyjnego. Dynamicznie 
rozwijający się dział branży rolniczej nie jest nam obcy, Agro-Efekt inwestuje i rozwija się w tej nie-
zwykle przyszłościowej dziedzinie.

Codziennie staramy się aby w Państwa oczach jawić się jako rzetelny partner na każdym etapie pro-
dukcji. Zależy nam na tym, aby oferowane przez nas usługi były na najwyższym poziomie. Aby w 
pełni Państwa usatysfakcjonować rolnictwem zajmujemy się kompleksowo łącząc całoroczny skup 
płodów rolnych z profesjonalnym doradztwem agrotechnicznym. Zapraszamy do lektury.

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

Szanowni Państwo!
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Wirus Żółtaczki Rzepy (TuYV) -  duże zagrożenie w uprawie rzepaku ozimego 
Dział Nasion

Lustrując plantacje upraw ozimych w okresie jesiennym jak i wio-
sennym napotykamy na różne uszkodzenia roślin powodowane 
przez choroby grzybowe, szkodniki oraz coraz częściej przez wi-
rusy. Choroby wirusowe są dobrze znanym zagrożeniem wśród 
zbóż. Szkody spowodowane przez choroby wirusowe w zbożach 
były szczególnie widoczne i dotkliwe w okresie jesień 2014/wio-
sna 2015. Nasilenie występowania chorób wirusowych było spo-
wodowane w tym okresie szczególnie licznym występowaniem 
i żerowaniem mszyc, które są wektorami, czyli nośnikami chorób 
wirusowych.

Choroby wirusowe są zagrożeniem także dla rzepaku. Najgroźniej-
szą chorobą wirusową rzepaku jest wirus żółtaczki rzepy (TuYV), 
powodujący duże straty plonu, a także niekorzystnie wpływa na 
cechy jakościowe nasion i oleju. Choroba ta występuje szczególnie 
w regionach, gdzie obok rzepaku uprawiane są buraki cukrowe, 
ziemniaki, warzywa, sady. Ostatnio dużym zagrożeniem dla upraw 
rzepaku ozimego są wysiewane poplony, na których nie stosuje się 
ochrony przed mszycami, a z których wektory mogą jesienią prze-
nosić się na plantacje rzepaku.  Głównym wektorem tej choroby 
jest mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana (Myzus persicae), która 
infekuje rośliny już w okresie jesiennym.

Jesień 2016 była szczególna pod względem występowania tego 
szkodnika, ponieważ była to największa gradacja populacji mszyc, 
która wystąpiła od kilkunastu lat, podobna sytuacja miała miejsce 
w innych krajach w Niemczech, Czechach, Francji i Anglii. 

Firma Limagrain już od kilku lat w Polsce prowadzi obserwacje 
oraz testuje występowanie wirusa żółtaczki rzepy TuYV. Pierwsze 
bardzo widoczne symptomy wirusa TuYV było można zauważyć w 
okresie jesiennym 2014 roku, gdzie również wystąpiła duża presja 
mszycy brzoskwiniowo-ziemniaczanej. W latach 2015, 2016, 2017 
przeprowadzony monitoring potwierdził występowanie tego 
groźnego wirusa na terenie całego kraju. W szczególności duże 
porażenie zaobserwowano w regionach Wielkopolski, Kujawsko-
-Pomorskiego, Dolnośląskiego, Opolskiego, Lubelskiego, Zachod-
niopomorskiego. Również w tym roku monitorujemy występowa-
nie wirusa żółtaczki rzepy, na chwilę obecną  prowadzimy badania 
we wszystkich regionach Polski, z których pobrane zostały liście i 
przesłane do analizy za pomocą testu  ELISA. 

Możemy stwierdzić, że jeżeli warunki pogodowe nie będą odbie-
gały od tych, które obserwujemy dzisiaj problem wirusów w rzepa-
ku ozimym będzie się nasilał w przyszłości.

Należy pamiętać, że bardzo łatwo można pomylić symptomy wi-
rusa żółtaczki rzepy (TuYV) z innymi problemami dotykającymi 
rzepak takimi jak: porażenie przez śmietkę kapuścianą, porażenie 
przez kiłę kapustnych, uszkodzenia herbicydowe, brak azotu, prze-
barwienia spowodowane brakiem fosforu, wysoki poziom wód 
gruntowych, okresowa susza.

Jedynym sposobem potwierdzenia występowania wirusa jest test 
serologiczny ELISA. Polega on na tym, że na odpowiednio przygo-
towane płytki nanosi się sok z porażonych liści rzepaku, inkubuje 
i wywołuje reakcję barwną. O obecności wirusa żółtaczki rzepy 
TuYV w roślinie świadczy żółte zabarwienie na płytce, co pozwala 
jednoznacznie stwierdzić porażenie roślin przez TuYV.

Uprawa rzepaku w Polsce pokrywa się z uprawą buraka cukrowe-
go w zachodniej części kraju, natomiast we wschodniej Polsce z 
uprawą ziemniaka, dlatego też rzepak ozimy jest bardzo narażony 
na infekcje tą groźną chorobą. Sposobem na ograniczenie wystę-
powania infekcji wirusowych na plantacjach rzepaku jest skutecz-
ne zwalczanie wektorów, czyli mszyc, oraz uprawa odmian odpor-
nych na TuYV.

Symptomy wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) w rzepaku ozimym:

• skarłowacenie roślin
• zredukowana powierzchnia blaszki liściowej
• antocyjanowe przebarwienia na brzegach liści
• zredukowana liczba odgałęzień bocznych
• zredukowana liczba nasion w łuszczynie
• wzrost zawartości glukozynolanów
• zmniejszona zawartość oleju
• redukcja plonu od 10% do nawet 50%

Firma Limagrain jako pierwsza firma na świecie i w Polsce zareje-
strowała i wprowadziła do obrotu odmiany mieszańcowe z odpor-
nością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) o najwyższym poziomie 
plonowania spośród wszystkich badanych odmian.

Leszek Chwalisz
Limagrain Field Seeds
Marketing and Product Manager
– Limagrain Polska
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Rzepak ozimy - LG ANGELICODział Nasion

LG ANGELICO
„Jedna z najlepszych odmian w Polsce!”

HODOWCA: LIMAGRAIN
REJESTRACJA: POLSKA 2018
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

rozwój jesienny – średnio szybki
wiosenny start wegetacji – średni
termin kwitnienia – średnio wczesny
termin dojrzewania – średnio wczesny
wysokość roślin – średnia

CECHY AGRONOMICZNE:

zimotrwałość –  dobra
odporność na wyleganie – bardzo dobra

ODPORNOŚĆ NA NAJGROŹNIEJSZE CHOROBY RZEPAKU:

sucha zgnilizna kapustnych – wysoka
czerń krzyżowych – dobra
zgnilizna twardzikowa – wysoka

PLON I JAKOŚĆ PLONU:

plon nasion – wysoki do bardzo wysokiego
zawartość tłuszczu – wysoka

WYMAGANIA GLEBOWE:

 odmiana zalecana do uprawy na terenie całego kraju

TERMIN SIEWU:

zalecana w optymalnym terminie siewu, ale toleruje również wczesny,
jak i opóźniony siew

ILOŚĆ WYSIEWU (nasion/m2):

wczesny termin siewu: 35-40 nasion na m2
optymalny termin siewu: 40-45 nasion na m2
opóźniony termin siewu: 45-50 nasion na m2

WAŻNE CECHY ODMIANY:

odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania – średni plon
2015/2017 – 49,4 dt/ha 
jedna z pierwszych odmian z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV)
w Polsce i Europie
wydłużony okres zbioru, mniejsze straty plonu, mniejszy problem
z samosiewami dzięki wysokiej odporności na pękanie łuszczyn
i osypywanie się nasion
wysoka odporność na suchą zgniliznę kapustnych – Gen Rlm7
na tle innych odmian wyróżnia się bardzo wysoką odpornością na
wyleganie roślin
sprawdzona i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju

OPINIA

Leszek Chwalisz
Marketing i Product Manager Limagrain Polska 

LG ANGELICO to najnowsza odmiana mie-
szańcowa z odpornością na wirusa żółtacz-
ki rzepy TuYV zarejestrowana w COBORU 
w 2018 roku. Jej największym atutem jest 
bardzo wysoki potencjał plonowania, wy-
jątkowa zdrowotność odmiana posiada 
gen Rlm7 – odporność na suchą zgniliznę 
kapustnych. W badaniach rejestrowych 
COBORU 2015-2017 odmiana osiągnęła 
jeden z najwyższych wyników plonowania 
średni plon to 49,4 dt/ha. Ponadto odmia-
na charakteryzuje się wysoka odpornością 
na pękanie łuszczyn i osypywanie się na-
sion w niekorzystnych warunkach pogo-
dowych. Na tle innych odmian wyróżnia się 
bardzo wysoką odpornością na wyleganie 
roślin. Sprawdzona w każdych warunkach 
uprawy i rekomendowana do uprawy na 
terenie całego kraju.

NOWOŚĆ! wysoki
plon
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Rzepak ozimy - LG ANGELICO Dział Nasion





 y Pewny w działaniu.

 y Wysoka skuteczność w zwalczaniu chwastów 
jedno i dwuliściennych, w tym perzu.  

 y Szerokie zastosowanie: przed rozpoczęciem upraw,  
do likwidacji zbędnej roślinności. 

 y Brak ograniczeń w doborze upraw następczych.

pmp_Ciech_2017_Agrosar_KV_210x297_v005.indd   1 08.11.2017   14:36
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Rzepak ozimy - DK EXPIRODział Nasion

DK EXPIRO

HODOWCA:  
REJESTRA CJA: 
TYP: 

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA :

CECHY AGRONOMICZNE:

WYMAGANIA GLEBOWE:

TERMIN SIEWU:

nasion/m :  

OPINIA

Ryszard Gawron
Prezes RSP Lutomia

Spółdzielnia gospodaruje na areale 650 ha z cze-
go grunty orne to 420 ha z czego część jest po-
łożona w ONW. W strukturze zasiewów uprawa 
rzepaku zajmuje co roku 120 ha. Odmiana DK 
EXPIRO zagościła pierwszy raz na naszych po-
lach w sezonie 2016/2017 na próbę na 8 ha. Od-
miana dała na tyle zadowalający efekt, że w se-
zonie 2017/2018 zasialiśmy 45 ha DK EXPIRO na 
glebach średnich oraz słabych. W okresie jesien-
nym zaobserwowaliśmy w miarę powolny roz-
wój roślin, wysoką ich zdrowotność oraz nisko 
osadzoną szyjkę korzeniową. Przezimowanie 
rzepaku odmiany DK EXPIRO było bardzo dobre 
pomimo niesprzyjających warunków końcem 
zimy – wysokie mrozy (ok –17 st.) bez okrywy 
śnieżnej utrzymujące się przez 5 klejonych nocy. 
Bardzo szybko nastąpił wiosenny start wegeta-
cji, rośliny są średniej wysokości, dobrze ulistnio-
ne z dużą ilością pędów bocznych. Odmiana DK 
EXPIRO charakteryzuje się wysoką odpornością 
na choroby grzybowe, wyróżnia się pozytywnie 
na tle pozostałych odmian rzepaku uprawia-
nych w naszym gospodarstwie, co rokuje uzy-
skaniem wysokiego plonu i jest godna polece-
nia do uprawy.

termin dojrzewania – średnio późny

odmiana wzorcowa w COBORU

wysoki
plon

szybki rozwój
po zimie
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Rzepak ozimy - DK EXPIRO Dział Nasion

OPINIA

Instytut Zootechniki 
Państwowy Insytut Badawczy

Zakład Doświadczalny Pawłowice gospoda-
ruje na areale 1850 ha. W strukturze zasiewów 
uprawa rzepaku zajmuje co roku około 385 ha. 
W sezonie wegetacji 2017/2018 uprawa rzepa-
ku odmiany EXPIRO  jest prowadzona na areale 
60ha.  W okresie jesiennym zaobserwowaliśmy 
bardzo dobry i szybki rozwój roślin, wysoką ich 
zdrowotność. Odmianę EXPIRO cechuje bardzo 
dobra zimotrwałość. W okresie wiosennym za-
uważalny był bardzo dobry wigor roślin, szybko 
nastąpił wiosenny start wegetacji. Rośliny wy-
magają stosowania regulatorów. Dużym atutem 
jest to, że EXIRO nie wymaga wysokiego nawo-
żenia azotowego.

Odmiana charakteryzuje się wysoką odporno-
ścią na choroby grzybowe, wyróżnia się po-
zytywnie na tle pozostałych odmian rzepaku 
uprawianych w naszym gospodarstwie, co ro-
kuje uzyskaniem wysokiego plonu i jest godna 
polecenia do uprawy.



HP1039569_DK Expiro A4_PRINT_AD_v02 jh_press.indd   1 20.06.18   10:29



15Jesień 2018

Silny, mocny i zdrowy system korzeniowy zapewnia 
wydajność roślin rzepaku ozimego

ma duży udział korzeni włośnikowych

silny i równomierny

pozostawia próchnicę, składniki odżywcze
i korzenie dla następczej uprawy

magazyn zapasów w przypadku suszy
i niedoboru składników odżywczych

pobiera składniki pokarmowe i wodę,
stabilizuje roślinę

kontroluje wzrost  części nadziemnej za
pomocą hormonów

przechowuje składniki pokarmowe w fazach
regeneracji i stresu

ma średnicę szyjki korzeniowej 8-15 mm
przed zimą

głębokie zakorzenienie

zbyt duże zagęszczenie
roślin na m2,
mniej energicznie rozwinięte 
rośliny,
mniejsza ilość światła na
pojedynczą roślinę,
złe rozmieszczenie roślin,
konkurencja o światło, wodę
i przestrzeń życiową,
słabszy rozwój korzeni,

optymalna obsada roślin,
silne, energiczne pojedyncze 
rośliny,
większa ilość światła dla
pojedynczej rośliny,
dobrze rozmieszczone rośliny,
silny, energiczny rozwój korzeni,
optymalny rozkład przestrzeni, 
racjonalne pobieranie wody
i składników pokarmowych, 

Dział Nasion

HP1039569_DK Expiro A4_PRINT_AD_v02 jh_press.indd   1 20.06.18   10:29
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Rzepak ozimy - KICKERDział Nasion

KICKER
„Nowy wymiar odporności”

HODOWCA: RAPOOL
REJESTRACJA: POLSKA 2017
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

rozwój jesienny – szybki
wiosenny start wegetacji – szybki
termin kwitnienia – średnio wczesny
termin dojrzewania – średnio późny
wysokość roślin – średnia

CECHY AGRONOMICZNE:

zimotrwałość –  dobra
odporność na wyleganie – bardzo dobra

ODPORNOŚĆ NA NAJGROŹNIEJSZE CHOROBY RZEPAKU:

zgorzel siewek – średnia 
sucha zgnilizna kapustnych – średnia 
czerń krzyżowych – dobra
zgnilizna twardzikowa – średnia  
cylindrosporioza – średnia 
szara pleśń – dobra 

PLON I JAKOŚĆ PLONU:

plon nasion – wysoki
zawartość tłuszczu – średnia

WYMAGANIA GLEBOWE:

wszystkie rodzaje gleb, dobrze radzi sobie na glebach cięższych

TERMIN SIEWU:

zalecana w optymalnym i opóźnionym terminie siewu

ILOŚĆ WYSIEWU (nasion/m2):

40 – 50 nasion na m2 (w zależności od MTN i siły kiełkowania),
tak aby uzyskać obsadę docelową około 35 – 45 roślin na m2

WAŻNE CECHY ODMIANY:

wysoki plon nasion
szybki rozwój jesienny - idealny do opóźnionych siewów
dobra zimotrwałość - małe ryzyko wynoszenia stożka wzrostu przed zimą
szybko odbudowuje rozetę po zimie, skorelowany rozwój z warunkami
pogodowymi
wysoka zdrowotność roślin – nowa odporność na Phome APR37
(Adult Phoma Resistance) 
wysoka odporność na wyleganie
bardzo stabilne polonowanie

OPINIA

Jarosław Gliwa
RSP BIAŁA, woj. Dolnośląskie 

Prowadzimy gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 200 ha, rzepak został posiany na 
ok 30ha. Posialiśmy odmianę KICKER w opóź-
nionym siewie. Jest to rzepak który bardzo 
dobrze sobie z tym poradził. Bardzo ładnie 
przezimował, oraz cechowała go bardzo 
duża zdrowotność .  Na tym etapie mogę 
powiedzieć że spodziewamy się zadowala-
jących plonów. Dodam jeszcze, że odmiana 
ta zdecydowanie radzi sobie na słabszych 
kawałkach.

wysoki
plon

szybki rozwój
po zimie

dobry wigor
jesienny
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Rzepak ozimy - KICKER Dział Nasion
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Rzepak ozimy - RGT BONANZADział Nasion

RGT BONANZA
„Ostoja Twojego rancza”

HODOWCA: SERASEM (RAGT SEMENCES)
REJESTRACJA: POLSKA 2012, FRANCJA, WĘGRY, SŁOWACJA
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

rozwój jesienny – średni
wiosenny start wegetacji – średni
termin kwitnienia – średnio późny
termin dojrzewania – średnio wczesny
wysokość roślin – średnia do wysokiej

CECHY AGRONOMICZNE:

zimotrwałość – bardzo dobra
odporność na wyleganie – dobra

ODPORNOŚĆ NA NAJGROŹNIEJSZE CHOROBY RZEPAKU:

zgorzel siewek – dobra
sucha zgnilizna kapustnych – bardzo dobra
czerń krzyżowych – dobra
zgnilizna twardzikowa – dobra
cylindrosporioza – dobra
szara pleśń – bardzo dobra

PLON I JAKOŚĆ PLONU:

plon nasion – wysoki do bardzo wysokiego
zawartość tłuszczu – dobra (47,1 % s.m.)

WYMAGANIA GLEBOWE:

odmiana zalecana na gleby średnie i dobre

TERMIN SIEWU:

zalecana w optymalnym i opóźnionym terminie siewu

ILOŚĆ WYSIEWU (nasion/m2):

40 – 50 nasion na m2 (w zależności od MTN i siły kiełkowania),
tak aby uzyskać obsadę docelową około 40 – 45 roślin na m2

WAŻNE CECHY ODMIANY:

jedna z najwyżej plonujących odmian mieszańcowych w doświadczeniach
COBORU
znakomita plenność
odmiana o wiernym i stabilnym plonowaniu
masa tysiąca nasion średnia do większej
wysoka zawartość białka i oleju, zawartość glukozynolanów niska
tworzy średniej wysokości zwarty łan o dobrej odporności na wyleganie
odmiana wyhodowana systemem MSL - dzięki tej hodowli osiągnięto
stabilne plonowanie i dobrą adaptację do warunków środowiskowych
dobra tolerancja na chlomazon
odmiana rekomendowana przez COBORU do uprawy w 9 województwach 
(LZO) m.in. dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie oraz łódzkie

OPINIA

Dorota Włodarska

Dorota Włodarska prowadzi rodzinne go-
spodarstwo o powierzchni 420 ha. W 2017 
roku zasialiśmy 116 ha rzepaku z czego na 
70 ha jest odmiana RGT Bonanza. Odmianę 
tę w dużej części zasialiśmy z tego powo-
du że odmiana RGT Bonanza była najlepiej 
plonującą odmianą z 6 zasianych odmian 
w roku poprzednim, ponadto RGT Bonanza 
okazała się najbardziej odporna na suchą 
zgniliznę kapustnych i zgniliznę twardziko-
wą. W tym roku na chwilę obecną również 
wygląda najlepiej, najlepiej ze wszystkich 
odmian przezimowała mimo spadków 
temperatur do –15 oC przez kolejne 10 dni.

wysoki
plon

dobry wigor
jesienny

OPINIA

Ryszard Żmuda
Kombinat 2000 Sp. z o.o.

Kombinat 2000 Sp. z o.o prowadzi produk-
cję roślinną na areale 1700 ha gruntów 
ornych w południowo – zachodniej części 
Wielkopolski. Uprawa rzepaku w gospo-
darstwie prowadzona jest na powierzchni 
330ha. W roku 2017 w gospodarstwie za-
siano 70 ha rzepaku odmiany RGT Bonanza.
W okresie jesiennym zaobserwowano 
powolny rozwój roślin, wysoką ich zdro-
wotność oraz nisko osadzoną szyjkę ko-
rzeniową co gwarantowało bardzo dobre 
przezimowanie plantacji. Wiosenny start 
wegetacji nastąpił umiarkowanie szyb-
ko, rośliny były średniej wysokości dobrze 
ulistnione z dużą ilością pędów bocznych. 
Odmiana rzepaku Bonanza charakteryzuje 
się dużą odpornością na większość chorób 
grzybowych. Rokowania dotyczące pozio-
mu plonowania są dobre przez co odmiana 
rzepaku Bonanza jest godna polecenia.
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Rzepak ozimy - SY ROKAS Dział Nasion

SY ROKAS
„Koncertowy plon!”

HODOWCA: SYNGENTA
REJESTRACJA: POLSKA 2016
TYP: ODMIANA POPULACYJNA 

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

rozwój jesienny – średni
wiosenny start wegetacji – średnio wczesny
termin kwitnienia – średnio wczesny
termin dojrzewania – średnio wczesny
wysokość roślin – niskie

CECHY AGRONOMICZNE:

zimotrwałość –  bardzo dobra
odporność na wyleganie – dobra

ODPORNOŚĆ NA NAJGROŹNIEJSZE CHOROBY RZEPAKU:

sucha zgnilizna kapustnych – dobra 
czerń krzyżowych – średnia
zgnilizna twardzikowa – średnia  

PLON I JAKOŚĆ PLONU:

plon nasion – wysoki
zawartość tłuszczu – średnia

WYMAGANIA GLEBOWE:

odmiana zalecana do uprawy na glebach średnich i dobrych

TERMIN SIEWU:

zalecana w optymalnym terminie siewu, ale toleruje również
opóźniony siew

ILOŚĆ WYSIEWU (nasion/m2):

przy wczesnym i optymalnym terminie siewu 50-60 nasion na m2

WAŻNE CECHY ODMIANY:

nowa odmiana populacyjna rzepaku ozimego, o wysokim potencjale
plonowania
niskie rośliny, o dobrej odporności na wyleganie
nisko osadzony stożek wzrostu
odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości
średnia zawartość tłuszczu, niska glukozynolanów
średnio-wczesne rozpoczęcie wiosennej wegetacji

OPINIA

GR Dawid Majnusz
woj. opolskie

W sezonie 2017/2018 po raz pierwszy za-
siałem populacyjną odmianę rzepaku ozi-
mego SY Rokas. W mojej ocenie, jesienią 
rośliny charakteryzowały się właściwym 
rozwojem, odpowiednio przygotowały się 
do zimy wytwarzając nisko osadzoną szyj-
kę korzeniową grubości ok. 10 mm, a także 
odpowiednio zbudowaną rozeta liściową. 
Mając na uwadze warunki jakie panowały 
zimą, uważam że rośliny wiosną wyglądały 
dobrze, nie zaobserwowałem dużej straty 
w obsadzie roślin po zimie, co potwier-
dza bardzo dobrą zimotrwałość odmiany. 
Wiosną rośliny dość wcześnie rozpoczęły 
wegetacje po zimie. Na chwilę obecną od-
mianę oceniam bardzo pozytywnie, rośliny 
zawiązały dużą liczbę łuszczyn, spodzie-
wam się bardzo dobrego plonu nasion od-
miany SY Rokas.

wysoki
plon

szybki rozwój
po zimie

dobry wigor
jesienny
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Rzepak ozimy - DK CAMELOTDział Nasion

DK CAMELOT
„Królewska odmiana na Twoim polu!”

HODOWCA: MONSANTO
REJESTRACJA: WIELKA BRYTANIA 2012
TYP: ODMIANA POPULACYJNA

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

rozwój jesienny – szybki
wiosenny start wegetacji – wczesny
termin kwitnienia – średnio wczesny
termin dojrzewania – wczesny
wysokość roślin – niska do średniej

CECHY AGRONOMICZNE:

zimotrwałość –  dobra
odporność na wyleganie – bardzo dobra

ODPORNOŚĆ NA NAJGROŹNIEJSZE CHOROBY RZEPAKU:

zgorzel siewek – dobra
sucha zgnilizna kapustnych – bardzo dobra
czerń krzyżowych – dobra
zgnilizna twardzikowa – średnia
cylindrosporioza – bardzo dobra
szara pleśń – dobra 

PLON I JAKOŚĆ PLONU:

plon nasion – wysoki
zawartość tłuszczu – wysoka

WYMAGANIA GLEBOWE:

odmiana zalecana na gleby średnie i dobre
polecany na typowe stanowiska pod uprawę rzepaku

TERMIN SIEWU:

zalecana w optymalnym terminie siewu

ILOŚĆ WYSIEWU (nasion/m2):

40 – 70 nasion na m2 (w zależności od MTN i siły kiełkowania),
tak aby uzyskać obsadę docelową około 45 – 60 roślin na m2
przy optymalnym terminie siewu 45 – 60 nasion na m2, przy
opóźnionym terminie siewu 60 – 70 nasion na m2

WAŻNE CECHY ODMIANY:

wysoki potencjał plonowania
szybki rozwój zarówno jesienny, jak i wiosenny
duża zawartość oleju w nasionach oraz niska biomasa
bardzo dobra odporność na wyleganie oraz na wczesne osypywanie nasion
zawartość tłuszczu wysoka, natomiast glukozynolanów niska
niska skłonność do wykształcania łodyg jesienią
DK Camelot stosunkowo wcześnie dojrzewa, co pozwala rozłożyć zbiór
rzepaku w czasie
odmiana o wysokiej zdrowotności
dobrze adaptuje się do różnych warunków klimatycznych i glebowych

OPINIA

Gospodarstwo Rolne Mokrynka Dariusz
Osiek, pow. oławski, woj. dolnośląskie

Gospodarujemy na powierzchni 100 ha, z 
czego w zeszłym roku na zasiewy rzepaku 
ozimego przeznaczyliśmy areał ok. 30 ha, 
klasach gleby III i IV. Odmiana DK Camelot 
została posiana trzeci rok z kolei na 30 ha. 
Średni plon rzepaku był na poziomie 4t/ha. 
Jest to rzepak charakteryzujący się bardzo 
wysoką zawartością tłuszczu w nasionach. 
Należy do grupy odmian wczesnych. Wy-
sokim potencjale plonowania. Na dzień 
dzisiejszy plantacja odmiany DK Camelot 
wygląda bardzo obiecująco i rokuje uzy-
skaniem wysokiego plonu. Nasiona zakupi-
łem w Firmie AE Obiekt Bolechów. Zachę-
cam do spróbowania.

wysoki
plon

szybki rozwój
po zimie

dobry wigor
jesienny
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Rzepak ozimy - WINNY Dział Nasion

WINNY
„Wysoki plon, dobra zdrowotność!”

HODOWCA: SAATBAU POLSKA SP. Z O.O.
REJESTRACJA: SŁOWACJA 2013 
TYP: ODMIANA POPULACYJNA

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

rozwój jesienny – średnio szybki
wiosenny start wegetacji – szybki
termin kwitnienia – średni
termin dojrzewania – średnio późny
wysokość roślin – średnia do wysokiej

CECHY AGRONOMICZNE:

zimotrwałość – dobra do bardzo dobrej
odporność na wyleganie – dobra

ODPORNOŚĆ NA NAJGROŹNIEJSZE CHOROBY RZEPAKU:

zgorzel siewek – dobra
sucha zgnilizna kapustnych – bardzo dobra
czerń krzyżowych – dobra
zgnilizna twardzikowa – bardzo dobra
cylindrosporioza – dobra
szara pleśń – dobra 

PLON I JAKOŚĆ PLONU:

plon nasion – wysoki
zawartość tłuszczu – wysoka

WYMAGANIA GLEBOWE:

odmiana zalecana na wszystkie klasy gleb
doskonale plonuje na glebach klasy II, III, IV

TERMIN SIEWU:

zalecana w optymalnym oraz wczesnym terminie siewu

ILOŚĆ WYSIEWU (nasion/m2):

przy wczesnym i optymalnym terminie siewu 50 – 60 nasion na m²
przy opóźnionym terminie siewu 60 – 70 nasion na m²

WAŻNE CECHY ODMIANY:

odmiana populacyjna rzepaku ozimego o wysokim potencjale
plonowania
szczególnie przydatna do wczesnych siewów
średnio wysokie rośliny o dobrej odporności na wyleganie
nasiona o dużej MTN
zimotrwałość dobra do bardzo dobrej
odmiana o wysokiej tolerancji na choroby a w szczególności
na: zgniliznę twardzikową oraz suchą zgniliznę kapustnych
wybitny plon na glebach klasy II, III, IV

OPINIA

Marek Ziemiański
Jaworów, gmina Wiązów

Gospodarstwo nasze znajduje się w miej-
scowości Jaworów w gminie Wiązów. Po-
wierzchnia gospodarstwa to 100 ha. Upra-
wiamy rzepak, pszenicę, kukurydzę. Przez 
kilka ostatnich lat większość zasiewu rze-
paku zajmuje odmiana populacyjna Winny 
zakupiona w A-E Częstocice. Zdecydowali-
śmy się na tę odmianę ponieważ sprawdza 
się na naszych słabszych glebach. Odmia-
na tolerancyjna na lekko opóźniony siew 
przez co mamy więcej czasu na dokładne 
przygotowanie stanowiska. Dobry wigor 
jesienny pozwala na wejście w optymalnej 
fazie rozwojowej w okres spoczynku zimo-
wego. Rozpoczęcie wegetacji na wiosnę 
rozpoczyna się bardzo wcześnie, roślina 
szybko rośnie, tworzy dużo łuszczyn. Jeśli 
odmiana ta dalej będzie w portfolio firmy 
Agro-Efekt na pewno będziemy po nią się-
gać. 

wysoki
plon

dobry wigor
jesienny
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Ciepła i długa jesień oraz łagodna zima znacząco wpływają na zagrożenie 
rzepaku ozimego przez szkodniki. Do największych strat w plonie przyczy-
niają się: pchełka rzepakowa, pchełki ziemne, gnatarz rzepakowiec i rol-
nice. Ze względu na ocieplenie się klimatu wzrasta nasilenie szkodników 
jesiennych w rzepaku, zwłaszcza rolnic, chowacza galasówka i śmietki ka-
puścianej. 

Do tej pory ochrona rzepaku ozimego przed szkodnikami przeprowadzana była 
głównie wiosną, ale powoli to się zmienia. Chrząszcze pchełki rzepakowej są 
największymi spośród pchełek występujących na rzepakach. Dorosły osobnik 
ma długość 3-4 mm, barwę czarno-niebieską lub czarno-zieloną z metalicznym 
połyskiem. Larwa jest brudnobiała o długości 6-7 mm z ciemnobrązową głową 
i 3 parami odnóży na tułowiu. Jesienią na młodych roślinach rzepaku pojawiają 
się dorosłe chrząszcze, samice składają jaja w glebie przy roślinach na głębokości 
1-2 cm. Jedna samica może ich złożyć nawet do 800. W korzystnych warunkach 
pogodowych (łagodna zima – ponad 5°C) składanie jaj może odbywać się przez 
całą zimę. Larwy przechodzą na rośliny i wgryzają się do głównych nerwów liści 
ogonków liściowych, a także mogą niszczyć stożek wzrostu powodując tym sa-
mym zamieranie roślin. Żerują aż do wiosny wewnątrz roślin, przedostając się do 
pędów lub liścia sercowego. Pchełka rzepakowa ma tylko jedno pokolenie w roku. 
Larwy gnatarza rzepakowca zjadają liście rzepaku, w przypadku wystąpienia dużej 
ilości szkodnika na polu mogą występować gołożery. Owady żerują do wystąpie-
nia pierwszych przymrozków. 

Dział Ochrony Roślin

Jesienna ochrona rzepaku przed szkodnikami 

W ostatnich latach obserwuje się liczniejsze i częstsze występowanie gnatarza. Na wzrost zagrożenia ze strony rolnic składa się kilka czynników. 
Zwiększenie powierzchni upraw rzepaku i kukurydzy w strukturze upraw. Poza tym, wzrosła powierzchnia nieużytków zarastających chwastami, 
które stanowią doskonałą bazę pokarmową dla szkodników glebowych, takich jak rolnice, a także drutowe i pędraki. Rolnice zimują w stadium 
gąsienicy. W trakcie orki znaczna część gąsienic była niszczona mechanicznie lub zjadana przez ptaki bądź inne zwierzęta. Brak głębokiej orki 
zimowej i wiosennej oraz zaprzestanie prowadzenia zabiegów ochronnych, przyczyniły się istotnie do masowego występowania szkodników 
glebowych. Gąsienice żerują na nadziemnych częściach roślin, starsze osobniki chowają się w glebie, gdzie uszkadzają korzenie lub podgryzają 
rośliny u nasady. Uszkodzenia w okolicy szyjki korzeniowej powodują przewracanie się i zamieranie roślin. Dlatego tak ważna jest ochrona rze-
paku w okresie jesiennym.



Cheminova Polska Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 212 A, 02 -486 Warszawa, tel. +48 22 571 40 50

www.cheminova.pl, www.nero424.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

Technologia ochrony herbicydowej rzepaku

W uprawie rzepaku ozimego, uzyskanie wysokiego plonu uzależ-
nione jest od starannej i prawidłowej agrotechniki oraz intensywnej 
ochrony przed agrofagami tj. chwastami, szkodnikami i chorobami.

Chwasty, krótko po wschodach, stanowią duże zagrożenie dla roślin 
rzepaku ozimego, powodują nadmierne wydłużanie się siewek rzepa-
ku oraz „wynoszenie” szyjki korzeniowej, a w konsekwencji osłabienie 
roślin i obniżenie odporności na wymarzanie, szczególnie w przypad-
ku bezśnieżnej i mroźnej zimy. 

Eliminacja chwastów z plantacji na początku wegetacji jest kluczo-
wym składnikiem wysokich plonów.

Brak ochrony przed chwastami powoduje ogromne straty w plonie, 
które przy średnim zachwaszczeniu wynoszą od 10 do 20%. W przy-
padku masowego występowania chwastów, są one znacznie większe, 
dochodzą często do 30%. Według danych szacunkowych, około 50% 
plantacji rzepaku ozimego w Polsce jest zachwaszczona w stopniu 
dużym lub bardzo dużym, na których pokrycie gleby przez chwa-
sty wynosi 50 - 60%. Zwalczanie chwastów na wiosnę jest na ogół 
mniej skuteczne, gdyż herbicydy słabiej działają na chwasty bardziej 
wyrośnięte. Doświadczenia nad zwalczaniem chwastów wykonane w 
wielu placówkach badawczych wskazują, że największą efektywność 
chemicznego zwalczania chwastów uzyskuje się, stosując herbicydy 

w okresie jesiennym. Termin zabiegu w głównej mierze uzależnio-
ny jest od rodzaju zachwaszczenia i decyzji plantatora. Zwalczanie 
chwastów w rzepaku ozimym, w okresie jesiennym należy przyjąć, 
jako zabieg podstawowy. Rzepak ozimy najczęściej uprawia się w sta-
nowisku po zbożach zbieranych kombajnem, gdzie nasilenie wystę-
powania samosiewów zbóż i chwastów dwuliściennych jest bardzo 
duże. Zabiegi wiosenne mają charakter głównie interwencyjny. Nale-
ży jednak mieć na uwadze fakt, że ochrona rzepaku na wiosnę może 
być utrudniona warunkami klimatycznymi. Wczesny wjazd sprzętu w 
pole, w przypadku mokrej wiosny, może być utrudniony, a w terminie 
późniejszym, może być on bezcelowy ze względu na zaawansowaną 
fazę wzrostu chwastów lub niemożliwy ze względu na fazę rozwo-
jową rzepaku ozimego. Najczęściej przedplonem dla rzepaku ozime-
go są zboża, dlatego już w okresie jesiennym należy spodziewać się 
występowania samosiewów zbóż. Technologia intensywnej uprawy 
rzepaku ozimego wymusza zwalczanie samosiewów zbóż oraz perzu 
przy użyciu graminicydów.
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Charakterystyka preparatów do zwalczania chwastów

Fuego 500 SC to preparat zawierający metazachlor - (500g w 1 l) 
substancja aktywna wnika do rośliny przez korzenie kiełkujących 
chwastów oraz przez hypokotyl (łodyżkę podliścieniową), zwalcza 
głównie chwasty dwuliścienne i nieco słabiej chwasty jednoliścien-
ne. Zabieg należy wykonać po zasiewie rzepaku lub po wschodach 
do wytworzenia przez chwasty pierwszej pary liści. W przypadku za-
biegów doglebowych metazachlor może być stosowany łącznie ze 
środkami zawierającymi chlomazon, np. Reactor 480 EC, co poszerza 
zakres zwalczanych gatunków chwastów. Fuego 500 SC można stoso-
wać po zasiewie w dawce 2-31/ha, lub Fuego 500 SC + Reactor 480 EC 
1,51+ 0,21 na ha. Herbicyd ten można także stosować nalistnie w fazie 
co najmniej jednej pary liści roślin rzepaku ozimego. 

Efector 360 CS jest doglebowym środkiem chwastobójczym, dzia-
łającym na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania. Efekt chwa-
stobójczy uzyskuje się w ciągu 7 dni od pojawienia się chwastów. 
Szybkość działania zależna jest od fazy rozwojowej zwalczanych 
chwastów, panujących warunków atmosferycznych – temperatury, 
wilgotności powietrza oraz tempa wzrostu chwastów.

Navigator® 360 SL jest herbicydem o działaniu doglebowym i na-
listnym, zawiera trzy substancje aktywne (240 g chlopyralidu + 80 g 
pikloranu + 40 g aminopyralidu), które pobierane są przez liścienie 
i liście kiełkujących chwastów, powodują zahamowanie wzrostu, de-
formację i w konsekwencji zamieranie całych roślin. Zabieg w dawce 
0,3 I/ha wykonuje się w fazie 3-4 liści rzepaku ozimego. W celu zwięk-
szenia zakresu  zwalczania niektórych gatunków chwastów, takich 
jak gwiazdnica pospolita jasnoty i przetaczniki, Navigator® 360 SL 
można stosować w mieszance zbiornikowej z herbicydem Fuego 500 
SC.  Navigator® 360 SL może być stosowany także łącznie ze środka-
mi zawierającymi chlomazon, np. Reactor 480 EC, co poszerza zakres 
zwalczanych gatunków chwastów, jak: gwiazdnica pospolita, przytu-
lia czepna, jasnoty, tasznik pospolity i tobołki polne.

Metax® 500 SC to herbicyd zawierający substancję aktywną meta-
zachlor (500 g w litrze). Środek pobierany jest poprzez korzenie kieł-
kujących chwastów i niszczy je przed wschodami. Działa również na 
chwasty po wschodach do fazy pierwszej pary liści. Herbicyd stosuje-
my w dawce 2,0 l na ha.

Nero® 424 EC to preparat zawierający dwie substancje aktywne, tj. 
chlomazon 24 g/l i 400 g/l petoksamidu. Środek pobierany jest po-
przez korzenie i hipokotyl kiełkujących chwastów, chwasty zwalcza 
najskuteczniej do fazy pierwszych liści. Substancja czynna petoksamid 
hamuje podział komórek i biosyntezę lipidów i zapobiega wschodom 
chwastów. Późniejsze wschody chwastów są opóźnione przez kilka ty-
godni dzięki obecności herbicydu w ziemi. Z kolei chlomazon hamuje 
w chwastach biosyntezę karotenoidów i biosyntezę chlorofilu. Dzięki 
działaniu herbicydu, wschody chwastów są opóźnione lub zatrzyma-
ne. Jeśli chwasty wschodzą to ich liście wykazują objawy chlorozy i są 
podatne na zniszczenie.

Colzor Trio® 405 EC  to herbicyd zawierający 3 substancje aktywne, 
tj. dimetachlor 187,5 g/l, napropamid 187,5 g/ha oraz chlomazon 30 
g/l. Środek pobierany jest poprzez okrywę nasienną, pędy i korzenie 
chwastów.

Preparaty do zwalczania chwastow jednoliściennych 

Fusilade Forte® 150 EC to graminicyd o działaniu układowym za-
wierający fluazyfop-P-butylowy 150 g w litrze. Środek pobierany jest 
poprzez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów 
chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin. Inten-
sywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gle-
ba przyspieszają działanie środka. Chłodna pogoda opóźnia działanie 
środka, ale nie obniża jego skuteczności. W warunkach suszy skutecz-
ność działania środka Fusilade Forte 150 EC na perz może ulec obni-
żeniu. Do zwalczania samosiewów zbóż i miotły zbożowej zalecana 
dawka to 0,5-0,751/ha, w przypadku perzu właściwego zalecana daw-
ka to 1,5-2,01/ha. 

WSCHODY
00 10 14 16 19

Efector 360 CS
(po siewie) 0,33 l/ha

Colzor Trio 405 EC
(po siewie) 3,5-4 l/ha

Nero 424 EC
(po siewie) 2,5-3 l/ha

Navigator 360 SL
(powschodowo 3-4 liście) 0,3 l/ha

Fuego 500 SC
(powschodowo, od 1 pary liści rzepaku) 2 l/ha

Fusidale Forte 150 EC
(od 1 pary liści rzepaku) 0,5 - 2 l/ha

Agil-S 100 EC
(od 1 pary liści rzepaku) 0,5 - 1,5 l/ha

Metax 500 SC
(powschodowo od 1 pary liści rzepaku) 2 l/ha

Technologia ochrony herbicydowej rzepaku ozimego

Investo 100 EC
(od 1 pary liści rzepaku) 0,3-0,4 l/ha
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Ślimaki to jedne z najczęściej występujących i najbardziej nielubia-
nych zwierząt w ogrodzie. Mogą być także dużym zagrożeniem dla 
pszenicy ozimej, rzepaku ozimego i upraw warzywniczych. Pojawiają 
się zarówno na polach jak i w ogródkach. Ich olbrzymia żarłoczność 
czyni z nich jedne z najgroźniejszych szkodników roślin ogrodowych. 
Są wszystkożerne – zjadają nasiona, cebule, bulwy, pędy, liście, kwiaty 
i owoce. Ślimaki mają tysiące maleńkich zębów umieszczonych na ję-
zyku. Działają one jak pilnik rozdrabniający pokarm. Wyróżniamy dwa 
typy ślimaków - oskorupione (z muszlą) i ślimaki nagie. 

Pomrowik plamisty jest gatunkiem ślimaka, który występuje przede 
wszystkim w uprawach  polowych. Atakuje różne rodzaje roślin, 
ale przede wszystkim rzepak i pszenicę ozimą. Jeśli chodzi o ogro-
dy i uprawy warzywnicze, to śliniki są gatunkiem najczęściej wystę-
pującym. Najbardziej szkodliwym jest ślinik luzytański, ale dla roślin 
w gruncie niebezpiecznym jest także: ślinik wielki, ślinik zmienny, a 
także pomrowy oraz pomrowiki. Wszystkie wspomniane gatunki śli-
maka są nagie (bezmuszlowe). Ślimaki jako szkodniki roślin potrafią 
spowodować duże spustoszenie w naszym ogrodzie. W menu ślima-
ków znajdują się zarówno ozdobne rośliny ogrodowe jak i warzywa 
- kapusta oraz sałata, buraki ćwikłowe, a nawet nać marchwi, a także 
rośliny sadownicze – maliny, truskawki i poziomki. Przy masowym wy-
stępowaniu ślimaków w ogrodzie i sprzyjających dla nich warunkach 
atmosferycznych (ciepło i wilgotno) mogą zniszczyć całe rabaty i wa-
rzywniki. Ślimaki w pszenicy ozimej zjadają zarodki i kiełki ziarna, na-
tomiast w rzepaku niszczą pierwsze liście i liścienie. Tak więc faza ziar-
niaków i kiełkowania jest momentem, w którym rośliny są najbardziej 
narażone na atak szkodników. Wtedy też dochodzi do uszkodzeń, któ-
re prowadzą do zahamowania wzrostu rośliny. Ważne jest ażeby więc 
walkę ze ślimakami rozpocząć tuż przed siewem i na krótko po nim, 
czyli jeszcze przed wschodami.

Najbardziej sprzyjającymi warunkami do żerowania dla ślimaków są 
pochmurne i deszczowe dni lub nawet noc. Gdy natomiast jest sło-
necznie i sucho schronienie znajdują w glebie. Z uwagi na to najlep-
sze efekty zwalczania ślimaków osiąga się wieczorem lub też właśnie 
w nocy. Ważne jest ażeby wnikliwie przyjrzeć się zarówno glebie jak i 
roślinom. Gdy widzimy na nich śluz jest to znak, że mamy do czynienia 
z tymi szkodnikami. Dobrą diagnozę postawimy wykładając pułapki w 
postaci żółtych naczyń, które wabią intruzy. Eksperyment ten pozwoli 
na określenie stopnia intensyfikacji szkodników. Zabieg chemicznego 
zwalczania ślimaków wykonuje się za pomocą środków ślimakobój-
czych w czasie ich największej aktywności. Zabieg taki wykonuje się 
w momencie stwierdzenia bardzo dużej ilości ślimaków na danym te-
renie. Najlepszą walką jest jednak zapobieganie. Można to zrobić po-
przez przeoranie resztek pożniwnych, drenaż zbyt mokrych gruntów, 
usunięcie kompostów lub też regularne wykaszanie rowów. Wszystkie 
te zabiegi spowodują odcięcie źródła pożywienia, zniszczenie miejsc 
bytowania ślimaków co w rezultacie ograniczy rozwój ich populacji.
Trzeba mieć jednak świadomość, że ślimaki pełnią bardzo ważną rolę 
w ogrodowym ekosystemie. Poza swoją negatywną działalnością 
pełnią wiele pożytecznych ról. Ślimaki w ogrodzie zjadają gnijące i 
martwe resztki roślin oraz nasiona chwastów. Są pokarmem dla wielu 
innych zwierząt ogrodowych – m.in. nornic, myszy kretów, jeży, jasz-
czurek i ptaków. Są ważnym ogniwem łańcucha pokarmowego, dlate-
go decyzję o zwalczaniu ślimaków w ogrodzie należy podjąć jedynie 
wtedy, kiedy szkody przez nie wyrządzane są bardzo dotkliwe.

Dział Ochrony Roślin

Ślimaki - jak z nimi walczyć?
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Mszyce wektorem wirusa w rzepaku ozimym

W ostatnich latach na plantacjach rzepaku ozimego, pojawia się  problem z którym wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Na liściach młodego 
rzepaku obserwuje się bardzo liczne kolonie mszyc. Duże znacznie w występowaniu mszyc ma zakładanie międzyplonów ścierniskowych  
oraz przebieg pogody – sucha i ciepła jesień sprzyja pojawianiu się nowych koloni mszyc nie tylko w zbożach, również w rzepaku. Młode liście 
rzepaku zasiedla głównie mszyca kapuściana oraz mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana, która jest wektorem wirusa żółtaczki rzepy(TuYV). Nie 
każda mszyca przenosi chorobę wirusową, jednak  ryzyko wzrasta na plantacjach, gdzie nasilenie tego szkodnika jest duże. 

Typowe objawy żółtaczki rzepy to żółte i czerwonawo-fioletowe przebarwie-
nia blaszek liściowych, postępujące od brzegów liści do ich środka, karłowa-
cenie roślin, redukcja blaszek liściowych, odgałęzień bocznych oraz redukcja 
nasion w łuszczynie za czym idzie spadek zawartości oleju. Wzrost zawartości 
niepożądanych glukozynolanów oraz spadek plonu do 50 %(w ekstremal-
nych sytuacjach dochodzi do likwidacji plantacji). W początkowym okresie 
objawy można pomylić z deficytem składników pokarmowych (N, P, Mg), jed-
nak z czasem porażone rośliny karłowacieją. Objawy widoczne są najczęściej 
od brzegów pól, zgodnie z tendencją nalotu mszyc. Wzrost zagrożenia wy-
stępowania wirusa żółtaczki rzepy wzrasta wraz z sąsiedztwem uprawy roślin 
okopowych: buraka cukrowego, ziemniaka czy warzyw. Jedynym sposobem 
potwierdzenia występowania wirusa jest test serologiczny ELISA(polega on 
na nałożeniu soku z chorych roślin na płytki ze specjalną substancją oraz 
inkubacji, w przypadku wystąpienia wirusa  (TuYV) pojawi się żółta reakcja 
barwna).    

Sposobem walki z wirusem żółtaczki rzepy jest uprawa odmian odpornych 
oraz ochrona insektycydami, głównie z grupy perytroidów oraz fosforoorga-
ników. Skuteczność zastosowanych rozwiązań zależy od temperatury po-
wietrza(pyretroidy poniżej 20°C, substancje fosfoorganiczne 15-20°C) a także 
od miejsca żerowania mszyc, które umiejscowione są głownie po spodniej 
stronie blaszki liściowej, co ogranicza dostępność preparatu.  

Liczba dni wegetacji jesiennej rzepaku.
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Technologia ochrony fungicydowej rzepaku

Porównując okres wegetacji i terminy siewu, rzepak ozimy spośród wszystkich upraw roślin ozimych jest najwcześniej wysiewany oraz najdłużej 
jest narażony na działanie patogenów powodujących choroby. Choroby grzybowe, takie jak sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, 
szara pleśń, lokalnie także kiła kapusty i cylindrosporioza mogą powodować straty na poziomie 30-60%. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na suchą zgniliznę kapustnych, ta groźna choroba występuje na terenie całego kraju i stanowi zagrożenie dla 
plantacji rzepaku przez cały okres wegetacji. Tempo rozwoju infekcji jest uzależnione głównie od przebiegu warunków atmosferycznych. Więk-
szości chorób grzybowych sprzyja ciepła i wilgotna jesień, z kolei inne choroby rozwijają się także gdy jest sucho. Biorąc pod uwagę te aspekty 
najlepszym możliwym rozwiązaniem jest profilaktyczne stosowanie preparatów fungicydowych.

WSCHODY
00 10 14 16 19

Toprex 375 SC 0,3 l/ha (2 - 6 liści rzepaku) 

Program ochrony fungicydowej rzepaku ozimego

Sirena 60 EC  1l/ha (4 - 6 liści rzepaku)

Bukat 500 SC 0,3-0,4l/ha (4-8 liści rzepaku)

Fungicydy z grupy triazoli należy stosować w temperaturze powyżej 12°C

Poprzez zastosowanie fungicydów opartych o substancje z grupy triazoli w fazie 4-8 liścia rzepaku, dodatkowo wpływamy na skrócenie ogon-
ków liściowych i pędu, a w efekcie także szyjki korzeniowej. Zahamowanie rozwoju części nadziemnej powoduje reakcję obronną rzepaku, 
polegającą na wzmocnieniu rozwoju systemu korzeniowego. Nisko osadzona szyjka korzeniowa i mocniejszy system korzeniowy pozwala na 
stworzenie lepszych warunków do przezimowania oraz stanowi solidną podstawę przyszłego plonu.

Nazwa fungicydu Dawka g lub l/ha Zakres zwalczanych
chorób

Termin stosowania

Dafne 250 EC difenokonazol 250 0,6

Bukat 500 SC tebukonazol 500 0,5

Sirena 60 EC metkonazol 60 1,0

Toprex 375 SC
difenokonazol 250
paklobutrazol 125

0,3



 www.ciechagro.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 na etykiecie.

TWOJA PRZEWAGA W WALCE Z GRZYBAMI

TARCZA ŁAN EXTRA 250 EW – skuteczny środek chroniący pszenicę  
i rzepak ozimy przed chorobami grzybowymi, który działa układowo  
na całą roślinę.

• Stosowany jesienią korzystnie działa na przezimowanie plantacji rzepaku.

•  Wpływa na skrócenie łodyg rzepaku, zmniejszając tym samym zagrożenie 
wyleganiem.

• Do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego z chwilą pojawienia  
się pierwszych objawów choroby.
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Jesienne dokarmianie rzepaku

Rzepak jest rośliną bardzo wymagającą pod względem technologii uprawy i przebiegu warunków pogodowych. W czasie jesiennej wegetacji potrze-
buje około 75-80 dni ze średnią temperaturą powyżej 5° C, żeby osiągnąć prawidłowy rozwój, decydujący o dobrej kondycji rośliny do przezimowania. 
W tym czasie powinien wykształcić rozetę liściową składającą się z 8 do 12 liści, szyjkę korzeniową o grubości 1-1,5(2) cm, łodygę nie dłuższą niż 4 cm i 
system korzeniowy, który sięga 40-50 cm w głąb profilu glebowego. Prawidłowy wzrost roślin w okresie jesiennej wegetacji zapewnia przede wszystkim 
odpowiednia wilgotność gleby oraz dostępność składników pokarmowych. Jednak praktyka pokazuje, że względy organizacyjne tj. wczesny lub opóź-
niony siew, jak i czynniki związane z przebiegiem pogody (susza, niska temperatura) wpływają na nierównomierne wschody i rozwój plantacji rzepaku. 
Pamiętajmy, że rośliny słabo rozwinięte i nadmiernie wybujałe są bardziej podatne na wymarzanie. Dlatego istotne znaczenie dla podwyższenia odpor-
ności roślin rzepaku na działanie niskiej temperatury ma odpowiednie zaopatrzenie w mikroelementy: mangan, miedź, molibden i bor. Odgrywają one 
decydującą rolę w przekształcaniu związków azotowych i zwiększaniu zawartości cukrów (glukozy) w szyjce korzeniowej poprawiając stan odżywienia 
roślin przed spoczynkiem zimowym. Stosując nawozy RZEPAK Efekt w dawce 2 kg/ha w połączeniu z RZEPAK Efekt mikro 1 kg/ha z dodatkiem Bor Efekt 
+ S 1-2 kg/ha w fazie 4-8 liści poprawiamy jesienną kondycję rzepaku dostarczając niezbędnych mikroelementów.

WSCHODY

Retafos Prim 5 l/ha
+ Bor Efekt + S 1-2 kg/ha (4-8 liści)

10 14 16 19

RZEPAK Efekt 2 kg/ha + RZEPAK Efekt mikro 1 kg/ha 
+ Bor Efekt + S 1-2 kg/ha (4-8 liści)

lub

Najczęściej w połowie października rzepak przechodzi z fazy wegetatywnej w fazę rozwoju generatywnego. W każdym kącie liścia tworzy się zawiązek 
jednego pędu bocznego ze zróżnicowanymi zawiązkami kwiatów, które roślina wytworzy wiosną. Ilość wytworzonych liści jesienią przełoży się na 
ilość wykształconych pędów na wiosnę. Zastosowanie dokarmiania dolistnego w czasie formowania się rozety rzepaku jesienią stymuluje wytwarzanie 
kolejnych zawiązków pędów bocznych. Dlatego jesienią w fazie 4-8 liści zalecamy stosowanie Retafosu w dawce 5 l/ha z dodatkiem boru w dawce 
około 200 g/ha. Retafos jest preparatem o działaniu stymulacyjnym, przeznaczonym do jesiennych aplikacji w rzepaku ozimym. Zawiera odpowiednio 
dobrane proporcje składników odżywczych (N, P, K i B) oraz biologicznie aktywnych substancji organicznych (aminokwasy, kwasy humusowe). Amino-
kwasy stymulują wzrost powierzchni liści, kwasy humusowe wspomagają rozwój systemu korzeniowego natomiast organicznie sformułowany fosfor i 
potas zapewniają długookresowe działanie, które wpływa na odpowiedni stan odżywiania do czasu spoczynku zimowego. Dodatkową zaletę stanowią 
właściwości fizyczne Retafosu spełniające funkcję adiuwantu, który chroni preparat przed zmywaniem, ogranicza krystalizację substancji odżywczych 
oraz poprawia przenikanie składników pokarmowych przez wierzchnią warstwę blaszki liścia. Retafos zalecany jest do aplikacji już od września łącznie z 
fungicydami, regulatorami wzrostu lub insektycydami. 

  
ODSTAW KONKURENCJĘ - BĄDŹ SZYBSZY I LEPSZY JUŻ NA STARCIE!

...Twój rzepak 
nawet zimą 
będzie miał się 
dobrze...

N, P, K, B

 lepsza przyswajalność 
składników przez blaszkę liściową

 wysoka koncentracja składników 
odżywczych - mniejsza dawka aplikacyjna

 kwasy humusowe i kompleks 
aminokwasów

 substancje czynne obniżające stres roślin
 wysoka odporność na zmywanie
 odpowiednie do rzepaku i zbóż na jesień

www.agrapolska.pl

Nowy nawóz dolistny do stosowania w początkowych fazach wzrostu

AGRA Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 1, 45-594 Opole 
 77 4 651 239
 502 22 99 04
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Dział Nawozów

Nawożenie rzepaku jesienią

Rzepak zaliczany jest do roślin uprawnych o bardzo dużych potrzebach pokarmowych. Forma ozima rzepaku pobiera średnio 50-60 kg 
N, 30-40 kg P

2
O

5
, 80-90 kg K

2
O, 60-80 kg CaO, 10-15 kg MgO, 30-40 kg SO

3
, 150-200 g B, 20-40 g Cu, 150-180 g Mn, 100-150 g Zn, 5-10 

g Mo na jedną tonę nasion wraz z plonem ubocznym. Do uprawy wymaga gleb żyznych i zasobnych w próchnicę, a najlepsze są gleby 
kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego, żytniego bardzo dobrego oraz pszennego górskiego, natomiast słabsze gleby klasy V 
i Vlz nie nadają się do uprawy rzepaku. Zapotrzebowanie rzepaku na składniki pokarmowe jest prawie trzykrotnie, a wapnia pięciokrotnie 
większe w porównaniu do potrzeb zbóż. Zapewnienie tak dużej podaży składników mineralnych jest możliwe jedynie w warunkach ure-
gulowanego odczynu gleby, który dla rzepaku mieści się w przedziale 6,5-7,0 pH oraz właściwie opracowanego programu nawożenia. 
W agrotechnice rzepaku wapnowanie powinno być zastosowane pod przedplon, gdyż poprawia się wtedy struktura gleby i zwiększa 
dostępność składników pokarmowych. W przypadku, gdy wapnowanie stosuje się po zbiorze przedplonu konieczne jest wprowadzenie 
nawozu w szybko działającej formie (tlenkowe lub tlenkowo-węglanowa) najlepiej z dodatkiem magnezu. Możliwe jest także wapno-
wanie łanu w trakcie wegetacji jesienią od fazy pięciu liści i wiosną w trakcie spoczynku zimowego do czasu rozpoczęcia wegetacji. Po-
główne stosowanie nawozów wapniowych w rzepaku powinno być przeprowadzone przy użyciu formy węglanowej najlepiej w postaci 
szybkodziałającej granulowanej kredy. 

Nawożenie fosforem i potasem jest najbardziej efektywne, gdy nawozy zostaną wymieszane z 10-20 cm warstwą gleby. Pobranie po-
tasu przez rzepak jest ponad dwukrotnie większe niż pobranie fosforu dlatego zaleca się stosowanie nawozów wieloskładnikowych 
o szerokim stosunku P:K 1:2,5. Natomiast uprawiając rzepak po zbożach można zastosować nawozy o węższym stosunku P:K-1:1,5 ze 
względu na dużą zasobność przyoranej słomy w potas. Ze względu na bardzo duże potrzeby rzepaku względem potasu, dawkę tego 
pierwiastka powinno się podzielić na dwie części 1/2 do 3/4 i zastosować jesienią przedsiewnie, natomiast pozostałą ilość wiosną przed 
rozpoczęciem wegetacji. Dotyczy to przede wszystkim gleb lekkich, na których potas podobnie jak magnez są bardzo łatwo wypłukiwa-
ne z kompleksu sorpcyjnego w głąb profilu glebowego. Wielkość dawki startowej fosforu i potasu powinna pokryć potrzeby łanu, które 
mieszczą się w przedziale 60-80 kg K

2
O i 20-30 kg P

2
O

5
. Taka dawka powinna zapewnić właściwy stan odżywienia decydujący o uzyskaniu 

silnych roślin przed zimą. Zastosowanie w nawozie wieloskładnikowym także siarki zabezpiecza pożądaną ilość tego składnika w okresie 
jesiennym, jednak wiosną niezbędne jest uzupełnienie siarki do pełnej wymaganej dawki.

Jesienną dawkę azotu należy określić na podstawie ilość dostępnego azotu w glebie po zbiorze przedplonu. Przykładowo, gdy rzepak 
jest uprawiany po zbożu, którego słoma została przyorana jesienią należy zastosować od 30 do 60 kg N/ha. Przenawożenie, jak również 
stosowanie saletrzanej formy azotu jesienią prowadzi do: nadmiernego wybujania łanu, wynoszenia pąka wierzchołkowego ponad po-
wierzchnię gleby, zmniejszenia mrozoodporności i większej podatności na choroby. Niezależnie od zastosowanej dawki azotu powinno 
się obserwować jesienny rozwój roślin, ponieważ w zależności od przebiegu pogody rośliny mogą zacząć odczuwać niedobór azotu np. 
z powodu wyczerpania podanej ilości. Dlatego niezbędna jest obserwacja plantacji w czasie wegetacji jesiennej i ewentualne nawożenie 
korekcyjne lub dokarmianie dolistne azotem.



Nowoczesne standardy nawożenia

rsm@grupaazoty.com 
nawozy.eu

Płynna formuła na sukces

28% N, 30% N, 32% N 26% N + 3% S 20% N + 6% S



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
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W trosce
o Twoje plony





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 NawozówWapnowanie 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. Wapnowanie 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 nawozowego. W 
przypadku stosowania węglanów tradycyjnych o frakcji 0-2 mm efekt odkwaszania jest znacznie rozciągnięty w czasie, a zmiana odczy-
nu może być zauważalna dopiero po kilku miesiącach, czyli w okresie poza fazą najintensywniejszego 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 węglanów 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 „pre-
mium” 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 ist-
nieje 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. Szczególnie polecane wiosna są małe dawki niwelu-
jące 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 rozsiewaczy 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.
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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. Wiel-
kość 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 istotna 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 nawozu 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 uło-
żenie właściwego zmianowa-
nia, zgodnego z aktualnym 
stanem gleby oraz zaplano-
-wanie programu zabiegów 
poprawiających 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
wilgotność gleby

100

95

90

85

80

75

Pl
on

 w
 %

Dział Nawozów

Rola odczynu gleby w kształtowaniu efektywności produkcji roślinnej
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Dział NasionPszenica ozima - RGT PONTICUS

RGT PONTICUS
„Odmiana o dużym bezpieczeństwie uprawy!”

HODOWCA: RAGT
REJESTRACJA: POLSKA 2011 
TYP: ODMIANA ELITARNA (E)

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

termin kłoszenia – średni
termin dojrzałości woskowej – średni
wysokość roślin – średnia do niskiej

CECHY AGRONOMICZNE:

mrozoodporność – średnia do wysokiej (4,0)
odporność na wyleganie – wysoka do bardzo wysokiej
odporność na porastanie ziarna w kłosie – dobra (5,0)

WYMAGANIA GLEBOWE:

gleby średnie do dobrych

OBSADA ZIAREN:

wczesny termin siewu: 250 – 280 szt. na m²
optymalny termin siewu: 280 – 350 szt. na m2
opóźniony termin siewu: 350 – 400 szt. na m²

ILOŚĆ WYSIEWU:

140-170 kg na ha

WAŻNE CECHY ODMIANY:

bardzo dobra i stabilna jakość ziarna, bardzo wysoka
zawartość białka
wysoki potencjał plonu w porównaniu do odmian o
zbliżonym potencjale jakościowym
bardzo dobra odporność  na mączniaka, rdzę, septoriozę liści 
i DTR-kę
dobra zimotrwałość i zdolność regeneracji
szerokie spektrum uprawy
tolerancja na chlorotoluron

Zybiszów Zybiszów
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Dział NasionPszenica ozima - AGIL

AGIL
„Czołówka pod względem jakości i plonu!”

HODOWCA: SYNGENTA CEREALS GMBH
REJESTRACJA: LITWA 2013 
TYP: ODMIANA JAKOŚCIOWA (A)

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

termin kłoszenia – średnio wczesny
termin dojrzałości woskowej – średnio wczesny
wysokość roślin – średnio niskie (około 82 cm) 

CECHY AGRONOMICZNE:

mrozoodporność – dobra (4,0)
odporność na wyleganie – dobra (7,0)
odporność na porastanie ziarna w kłosie – dobra (6,0)

WYMAGANIA GLEBOWE:

średnie do wyższych
tolerancja na zakwaszenie gleby – dobra (5,0)

OBSADA ZIAREN:

330 – 360 szt. na m²

ILOŚĆ WYSIEWU:

150 – 180 kg na ha
w przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy
zwiększyć o 10%

WAŻNE CECHY ODMIANY:

nowoczesna pszenica ozima jakościowa – grupa A
średnio wczesny termin kłoszenia i dojrzewania
wysokie i stabilne plonowanie w połączeniu z bardzo dobrymi 
parametrami jakościowymi
grube i dorodne ziarno
rośliny niskie o stabilnym źdźble
wysoka mrozoodporność oraz wysoka odporność na choroby, 
a w szczególności na mączniaka, rdzę i łamliwość podstawy 
źdźbła
ziarno o dużej zawartości białka, wysokiej liczbie opadania 
oraz ponadprzeciętnej MTZ
Agil to pszenica o bardzo dobrych walorach wypiekowych 
odmiana daje możliwość uzyskania wysokiego plonu ziarna 
pszenicy jakościowej

Plon ziarna pszenicy ozimej odmiany

 

AGIL
w badaniach rozpoznawczych (2015)
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Dział Nasion Pszenica ozima - FORMACJA

FORMACJA
„Wysoka mrozoodporność i zdrowotność”

HODOWCA: POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN
REJESTRACJA: POLSKA 2017
TYP: ODMIANA JAKOŚCIOWA (A)

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

termin kłoszenia – średnio późny
termin dojrzałości woskowej – średni
wysokość roślin – średnio niskie (około 104 cm) 

CECHY AGRONOMICZNE:

mrozoodporność – bardzo dobra (4,5)
odporność na wyleganie – dobra (6,9)
odporność na porastanie ziarna w kłosie – dobra (5,0)

WYMAGANIA GLEBOWE:

odmiana polecana do uprawy na terenie całego kraju
tolerancja na zakwaszenie gleby – dobra (5,0)

OBSADA ZIAREN:

300 – 360 szt. na m²

ILOŚĆ WYSIEWU:

170 – 190 kg na ha
w przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy
zwiększyć o 10%

WAŻNE CECHY ODMIANY:

odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania
(nawet do 107% wzorca)
rośliny o średniej wysokości
przystosowana do uprawy na terenie całego kraju
rośliny o dobrej mrozoodporności
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Dział NasionPszenica ozima - KWS PIUS

KWS PIUS
„Wysoka wartość technologiczna ziarna!”

HODOWCA: KWS LOCHOW GMBH
REJESTRACJA: NIEMCY 2010, BELGIA
TYP: ODMIANA JAKOŚCIOWA (A)

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

termin kłoszenia – średni
termin dojrzałości woskowej – średnio późny
wysokość roślin – średnio niskie (około 81 cm)

CECHY AGRONOMICZNE:

mrozoodporność – bardzo dobra (5,0)
odporność na wyleganie – dobra (7,3)
odporność na porastanie ziarna w kłosie – dobra (5,0)

WYMAGANIA GLEBOWE:  
średnie wymagania glebowe
możliwość uprawy w słabszych warunkach glebowych

OBSADA ZIAREN:

280 - 390 szt. na m²

ILOŚĆ WYSIEWU:

160 - 190 kg na ha
w przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy
zwiększyć o 10 %

WAŻNE CECHY ODMIANY:
wysoko plonująca pszenica jakościowa – grupa A, wysoki
potencjał plonowania plus zadowalająca zawartość białka
dorodne ziarno o bardzo dobrej wartości technologicznej
odmiana niska, odporna na wyleganie
liczba opadania – duża do bardzo dużej, bardzo duża
wymiałowość
charakteryzuje się wysoką odpornością na choroby podstawy 
źdźbła, co umożliwia uprawę po przedplonach zbożowych
bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego oraz dobra 
odporność na rdzę brunatną
przydatna do uprawy na glebach średnich jak również
możliwość uprawy na stanowiskach słabszych
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PANNONIKUS
„Bohater na polu!”

HODOWCA: SAATBAU POLSKA SP. Z O.O.
REJESTRACJA: AUSTRIA 2008, SŁOWACJA 2008 
TYP: ODMIANA JAKOŚCIOWA (A)

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

termin kłoszenia – wczesny
termin dojrzałości woskowej – średnio wczesny
wysokość roślin – średnia (około 87 cm)

CECHY AGRONOMICZNE:

mrozoodporność – średnia (3,5)
odporność na wyleganie – dobra (7,6)
odporność na porastanie ziarna w kłosie – dobra (6,0)

WYMAGANIA GLEBOWE:

średnie do niskich
tolerancja na zakwaszenie gleby – dobra (5,0)

OBSADA ZIAREN:

300 - 400 szt. na m²

ILOŚĆ WYSIEWU:

180 - 200 kg na ha
w przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy
zwiększyć o 10 %

WAŻNE CECHY ODMIANY:

pszenica jakościowa oścista
wśród odmian jakościowych wyróżnia się wybitną odporno-
ścią na wyleganie i najwyższym plonem ziarna
ziarno wyrównane o wysokiej zawartości białka
odmiana średnio wczesna
sztywna słoma pozwala utrzymać wybitny plon ziarna
o wysokiej MTZ
bardzo dobra tolerancja na choroby liści

Dział Nasion Pszenica ozima - PANNONIKUS





Dział Nasion Pszenica ozima - ARKADIA / TYTANIKA

ARKADIA
„Plenna, zimotrwała o niskich
wymaganiach glebowych!”

HODOWCA: DANKO HODOWLA ROŚLIN
REJESTRACJA: POLSKA 2011 
TYP: ODMIANA JAKOŚCIOWA (A)

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

termin kłoszenia – wczesny
termin dojrzałości woskowej – wczesny
wysokość roślin – średnie (około 96 cm)

CECHY AGRONOMICZNE:
mrozoodporność – bardzo dobra (6,0)
odporność na wyleganie – dobra (6,7)
odporność na porastanie ziarna w kłosie – dobra (5,0)

WYMAGANIA GLEBOWE:
średnie wymagania glebowe 
tolerancja na zakwaszenie gleby – dobra (5,0)
odmiana nadaje się również na gleby słabsze

OBSADA ZIAREN:
360 – 390 szt. na m²

ILOŚĆ WYSIEWU:
160 – 190 kg na ha
w przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy
zwiększyć o 10%

 WAŻNE CECHY ODMIANY:
pszenica ozima o bardzo dobrych parametrach jakościowych
ładne, grube ziarno o dobrym wyrównaniu i małym udziale 
pośladu 
odmiana wczesna, wysokością źdźbła zbliżona do pszenicy 
Bogatka, o dobrej odporności na wyleganie
bardzo wysoka mrozoodporność i dobra zdolność krzewienia
Arkadia charakteryzuje się wysoką plennością na terenie 
całego kraju 
dobra odporność na zakwaszenie gleby daje możliwość upra-
wy na słabszych stanowiskach
nadaje się do późnych siewów po kukurydzy
rekomendowana przez COBORU do uprawy w wojewódz-
twach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, lubelskim, małopol-
skim, mazowieckim, opolskim, pomorskim, śląskim oraz świę-
tokrzyskim (LZO) 

TYTANIKA
„Moc plonu, jakości i zdrowotności”

HODOWCA: DANKO HODOWLA ROŚLIN
REJESTRACJA: POLSKA 2017 
TYP: ODMIANA CHLEBOWA (B)

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:
 termin kłoszenia – średnio późny
 termin dojrzałości woskowej – średnio późny
 wysokość roślin – średnie (około 92 cm)

CECHY AGRONOMICZNE:
mrozoodporność – bardzo dobra (5,0)
odporność na wyleganie – dobra (6,9)
odporność na porastanie ziarna w kłosie – dobra (5,6)

WYMAGANIA GLEBOWE:
średnie do niskich,
tolerancja na zakwaszenie gleby – bardzo dobra (6,0)

OBSADA ZIAREN:
320-360 szt. na m²

ILOŚĆ WYSIEWU:
160-180 kg na ha
w przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy
zwiększyć o 10 %

WAŻNE CECHY ODMIANY:
najnowsza pszenica ozima hodowli DANKO o wysokim
poziomie plonowania zarówno w średnio intensywnej jak
i intensywnej technologii uprawy
doskonale sprawdza się na glebach średniej jakości i słabszych
posiada bardzo dobre parametry jakościowe ziarna, na
pograniczu grupy A/B. Cechuje ją szczególnie wysoka liczba
opadania (na poziomie grupy E) oraz wysoka zawartość
glutenu
odmiana o bardzo dobrej mrozoodporności (5,0)
rośliny cechuje dobra odporność na choroby, szczególnie
odporne na mączniaka prawdziwego, choroby podstawy 
źdźbła, rdzę i brunatną plamistość liści
posiada bardzo dobrą odporność na zakwaszenie gleby, co 
daje możliwość jej uprawy na glebach średniej jakości
i słabszych
odmiana o średniej wysokości, o dość dobrej odporności 
na wyleganie, w przypadku intensywnej technologii uprawy 
wymaga skracania źdźbła
Tytanika posiada bardzo dobrą zdolność krzewienia
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Dział Nasion Pszenica ozima - KWS EMIL

KWS EMIL
„Hartowany mrozem!”

HODOWCA: KWS LOCHOW GMBH
REJESTRACJA: CZECHY 2016, LITWA 2017 
TYP: ODMIANA CHLEBOWA (B)

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

termin kłoszenia – średni
termin dojrzałości woskowej – średni
wysokość roślin – średnie (około 87 cm)

CECHY AGRONOMICZNE:

mrozoodporność – bardzo dobra (5,0)
odporność na wyleganie – wysoka (8,5)

WYMAGANIA GLEBOWE:

odmiana zalecana do uprawy na glebach średnich i dobrych, 
toleruje również słabsze stanowiska

OBSADA ZIAREN:

300 – 350 szt. na m²

ILOŚĆ WYSIEWU:

140 - 170 kg na ha
w przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy
zwiększyć o 10 %

WAŻNE CECHY ODMIANY:

bezpieczeństwo uprawy we wszystkich regionach kraju – bar-
dzo dobra odporność na wymarzanie potwierdzona doświad-
czeniami polowymi
wysoka produktywność i opłacalność uprawy – wysoki poten-
cjał plonowania na obu poziomach agrotechniki
wykorzystuje potencjał każdego pola – znakomita adaptacja 
do stanowiska glebowego
sztywne i stabilne źdźbło – niskie rośliny o solidnej odporności 
na wyleganie przed zbiorem
mocny profil zdrowotności – duża odporność na rdzę żółtą
i brunatną, septoriozę plew, brunatną plamistość liści
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Dział NasionPszenica ozima – ALEXANDER/ Pszenżyto ozime - ORINOKO

ALEXANDER
„Pszenica dla ambitnych!”

HODOWCA: DANKO HODOWLA ROŚLIN
REJESTRACJA: NIEMCY 2015 
TYP: ODMIANA CHLEBOWA (B)

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

termin kłoszenia – średnio wczesny
termin dojrzałości woskowej – średni
wysokość roślin – średnie (około 85 cm)

CECHY AGRONOMICZNE:

mrozoodporność – bardzo dobra (4,5)
odporność na wyleganie – wysoka (7,8)
odporność na porastanie ziarna w kłosie – dobra (5,0)

WYMAGANIA GLEBOWE:

odmiana zalecana na gleby średnie do lepszych 
tolerancja na zakwaszenie gleby – dobra (5,0)

OBSADA ZIAREN:

340 – 380 szt. na m²

ILOŚĆ WYSIEWU:

170 - 190 kg na ha
w przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy
zwiększyć o 10 %

WAŻNE CECHY ODMIANY:

odmiana pszenicy ozimej charakteryzująca się bardzo wysokim 
poziomem plonowania na terenie całej Polski oraz Niemiec
została zakwalifikowana do pszenic chlebowych (grupa B),
niemniej jednak posiada bardzo wysoką liczbę opadania
(poziom grupy E) oraz zawartość glutenu (grupa A)
 rośliny średniej wysokości i o bardzo dobrej odporności na 
wyleganie
bardzo dobre parametry wypiekowe ziarna, tj. objętość chleba, 
wodochłonność i wydajność mąki
dobrze się krzewi
wysoka mrozoodporność, co daje duże bezpieczeństwo
uprawy na terenie całego kraju
bardzo dobra zdrowotność
sprawdza się w monokulturze zbożowej

ORINOKO
„Plon, zdrowotność, odporność
na porastanie!”

HODOWCA: DANKO HODOWLA ROŚLIN
REJESTRACJA: POLSKA 2017
TYP: ODMIANA TRADYCYJNA

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

termin kłoszenia – średni
termin dojrzałości woskowej – średnio wczesny
wysokość roślin – tradycyjne (około 113 cm)

CECHY AGRONOMICZNE:

mrozoodporność – bardzo dobra (6,0)
odporność na wyleganie – dobra (7,3)
odporność na porastanie ziarna w kłosie – wysoka (6,0)

WYMAGANIA GLEBOWE:

odmiana zalecana do uprawy na glebach średnich
tolerancja na zakwaszenie gleby – dobra (5,0)

OBSADA ZIAREN:

250-300 szt. na m²

ILOŚĆ WYSIEWU:

140 - 170 kg na ha
w przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy
zwiększyć o 10 %

WAŻNE CECHY ODMIANY:
pszenżyto Orinoko to najnowsza, bardzo plenna odmiana
hodowli DANKO zarejestrowana w 2017 roku
w Polsce, a także w wielu państwach Europy uzyskuje bardzo 
dobre wyniki plonowania
przeznaczone do uprawy na glebach średniej jakości w technolo-
gii średnio intensywnej i intensywnej
charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na choroby, w 
szczególności na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, ryn-
chosporiozę, rdzę brunatną i żółtą, oraz choroby podstawy źdźbła
posiada bardzo dobrą mrozoodporność, ocenioną na 6,0
odmiana o wysokiej odporności na wyleganie
wykazuje się jedną z najwyższych odporności na porastanie 
ziarna w kłosie
wytwarza grube ziarno o wysokiej gęstości i bardzo dobrym 
wyrównaniu
duża zdolność krzewienia pozwala obniżyć koszty siewu 
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Dział Nasion Pszenżyto ozime - SECURO / TRAPERO

SECURO
„Pewność wysokich plonów!”

HODOWCA: IGP POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
REJESTRACJA: NIEMCY 2013 
TYP: ODMIANA TRADYCYJNA

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

termin kłoszenia – średnio wczesny
termin dojrzałości woskowej – średnio wczesny
wysokość roślin – tradycyjne

CECHY AGRONOMICZNE:

mrozoodporność – średnia (3,5)
odporność na wyleganie – średnia (6,5)
odporność na porastanie ziarna w kłosie – dobra (5,0)

WYMAGANIA GLEBOWE:

odmiana zalecana na wszystkie rodzaje gleb 
tolerancja na zakwaszenie gleby – dobra (5,0)

OBSADA ZIAREN:

350 – 390 szt. na m²

ILOŚĆ WYSIEWU:

155 - 185 kg na ha
w przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy
zwiększyć o 10 %

WAŻNE CECHY ODMIANY:

odmiana pszenżyta ozimego o wysokim i stabilnym plonowa-
niu w latach
wczesne kłoszenie i dojrzewanie przy bardzo dobrej odporno-
ści na porastanie ziarna w kłosie
bardzo dobre krzewienie
typ gęstego łanu
wysoka zdrowotność oraz odporność na choroby, a w szcze-
gólności na: mączniaka, rdzę żółtą i fuzariozę kłosów
bardzo dobra zimotrwałość
Securo wykształca doskonale funkcjonujący system korzeniowy
dzięki znakomitej zdrowotności odmiana przydatna jest
również do upraw ekologicznych i ekstensywnych

TRAPERO
„Rekordowy plon wyśmienitej paszy!”

HODOWCA: DANKO HODOWLA ROŚLIN
REJESTRACJA: POLSKA 2015 
TYP: ODMIANA TRADYCYJNA

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

termin kłoszenia – średnio wczesny
termin dojrzałości woskowej – średnio wczesny
wysokość roślin – tradycyjne (113 cm)

CECHY AGRONOMICZNE:

mrozoodporność – wysoka (6,0)
odporność na wyleganie – dobra (7,3)
odporność na porastanie ziarna w kłosie – dobra (5,0)

WYMAGANIA GLEBOWE:

odmiana zalecana do uprawy na terenie całego kraju
tolerancja na zakwaszenie gleby - dobra

OBSADA ZIAREN:

320 - 360 szt./m²

ILOŚĆ WYSIEWU:

140 - 170 kg/ha
w przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy 
zwiększyć o 10%

WAŻNE CECHY ODMIANY:

odmiana pszenżyta ozimego o bardzo wysokim i stabilnym 
plonowaniu na terenie całego kraju
słoma o tradycyjnej długości i dobrej sztywności
dobrze się krzewi
posiada wysoką MTZ i bardzo dobrą zimotrwałość
wysoka zawartość białka o bardzo dobrej strawności, dzięki 
czemu jest bardzo dobrym komponentem w żywieniu trzody 
chlewnej i drobiu
cechuje się wysoką odpornością na choroby, a w szczególno-
ści na: mączniaka, pleśń śniegową, rdzę brunatną, rynchospo-
riozę, fuzariozę kłosa oraz choroby podstawy źdźbła
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Dział NasionŻyto ozime - KWS DOLARO / TUR F1

TUR F1
„Plony, zdrowie i postura, to zalety żyta TUR-a!”

HODOWCA: HODOWLA ROŚLIN SMOLICE SP. Z O.O. GRUPA IHAR
REJESTRACJA: POLSKA 2013
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

termin kłoszenia   wczesny
termin dojrzałości woskowej – wczesny
wysokość roślin – tradycyjne (ok. 149 cm)

CECHY AGRONOMICZNE:

odporność na wyleganie – dobra (5,0)
odporność na porastanie ziarna w kłosie – średnia (4,0)

WYMAGANIA GLEBOWE:

odmiana zalecana do uprawy na terenie całej Polski
tolerancja na zakwaszenie gleby – dobra (5,0)

OBSADA ZIAREN:

180 – 210 szt. na m²

ILOŚĆ WYSIEWU:

ca. 65-75 kg na ha, zalecana norma wysiewu to 2 j.s.
w przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy zwiększyć
o 10%, tj. do 2,2 j.s./ha
w przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii
uprawy wysiew należy zmniejszyć o 10 %, tj. do 1,8 j.s./ha

WAŻNE CECHY ODMIANY:

mieszaniec trójliniowy o nadzwyczajnej i stabilnej plenności
na terenie całego kraju
ziarno dorodne, o dobrym wyrównaniu i niskim udziale pośladu
bardzo dobra jakość ziarna – przydatny na cele młynarsko-piekarskie
wysoka zdrowotność roślin, niska podatność na sporysz
rośliny średniej wysokości, o wysokiej odporności na wyleganie
najwyższa odporność na zakwaszenie gleby
bardzo dobra zdolność krzewienia

KWS DOLARO
„Mistrz plonu!”

HODOWCA: KWS LOCHOW POLSKA SP. Z O.O.
REJESTRACJA: POLSKA 2016
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

termin kłoszenia – średni
termin dojrzałości woskowej – średni
wysokość roślin – niska

CECHY AGRONOMICZNE:

mrozoodporność – wysoka (5,5)
odporność na wyleganie – dobra (6,0)
odporność na porastanie ziarna w kłosie – wysoka (6,0)

WYMAGANIA GLEBOWE:

odmiana zalecana do uprawy na terenie całej Polski
tolerancja na zakwaszenie gleby - dobra (5,0)

OBSADA ZIAREN:

200 szt. na m²

ILOŚĆ WYSIEWU:

ca. 65-75 kg/ha, zalecana norma wysiewu to 2 j.s.

WAŻNE CECHY ODMIANY:

rekordowa plenność
bardzo dobra zdolność krzewienia
najkrótsza odmiana żyta, o najwyższej odporności na
wyleganie spośród wszystkich odmian zarejestrowanych 
w Polsce
bardzo dobra zdrowotność – wysoka odporność na rdzę,
rynchosporiozę i septoriozę liści, dobra na pleśń śniegową, 
choroby podstawy źdźbła i mączniaka prawdziwego
system POLLENPLUS ® chroni łan przed sporyszem
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Dział Nasion Groch ozimy - JAMES

GĘSTOŚĆ WYSIEWU:

wczesny siew – 65-75 nasion/m²
optymalny – 75-90 nasion/m²
późny siew – 90-120 nasion/m² (gleby wapienne)

GŁĘBOKOŚĆ SIEWU:

gleby lekkie: 6 cm, gleby ciężkie: 4 cm

WAŻNE CECHY ODMIANY:

groch ozimy o wysokim i stabilnym poziomie plonowania
wysoka zawartość i plon białka
doskonały jako pasza lub na cele bioenergetyczne
nie może wybujać nadmiernie przed zimą – siew w optymal-
nym terminie, niezalecane nawożenie azotowe
dojrzewa 2-3 tygodnie szybciej niż groch jary
termin zbioru porównywalny do jęczmieni ozimych
doskonale wykorzystuje zgromadzoną w glebie wodę pozi-
mową – ogranicza straty plonu spowodowane wiosennymi 
suszami
sprawdza się na glebach słabszych, przepuszczalnych
wymaga minimum 6 letniej przerwy w uprawie po innych 
roślinach strączkowych

JAMES
„Alternatywa w uprawie grochu!”

HODOWCA: SAATEN UNION

CHARAKTERYSTYKA FENOLOGICZNA:

termin kwitnienia – wczesny
długość kwitnienia – średnia
termin zbioru – wczesny
wysokość roślin – średnia
odporność na wyleganie – wysoka

STRUKTURA PLONU

potencjał plonu – wysoki
plon białka – wysoki
zawartość białka – wysoka
MTN – średnio niska

WYMAGANIA GLEBOWE:

wszystkie rodzaje gleb

TERMIN SIEWU:

koniec września
w cieplejszych rejonach kraju siew można opóźnić do I i II
dekady października

21.05 17.05
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Dział Nasion

Groch ozimy - interesująca alternatywa dla jarych bobowatych

James groch ozimy

James - groch pastewny ozimy z firmy Saaten Union Polska
Sp. z o.o. jest ciekawą alternatywą dla form jarych grochu, bobiku 
i soi. W ostatnich latach następują zauważalne zmiany klimatu. 
Mamy coraz cieplejszy przebieg pogody na jesieni i na wiosnę. 
Suma opadów i ich rozłożenie zdecydowanie preferuje formy ozi-
me roślin. Porównując plonowania jarych bobowatych w latach 
2015 i 2016 na plantacjach polowych , widzimy bardzo duże roz-
piętości w plonowaniu sezon do sezonu.

Zagrożenie ze strony niedoborów wody na wiosnę, skierowało 
hodowców Saaten Union w stronę prac nad formami grochu i 
bobiku ozimego. Na chwilę obecną dzięki stacji NPZ Lembke, 
jednego z hodowcy Saaten Union, na Wielkopolsce mamy wyty-
powaną odmianę James do rolniczego zastosowania w Polsce z 
wielu odmian ozimych. Jest to groch, który był testowany przez 
kilka ostatnich lat w naszym kraju. Odmiana jest wprowadzana 
równocześnie w Polsce, Niemczech oraz w innych krajach Europy 
Środkowo Wschodniej.
Zaletą Jamesa jest możliwość siewu na jesieni. Powinno się go 
siać około II dekady Października. Warunkiem powodzenia upra-
wy a przede wszystkim przezimowania w/w odmiany jest nie 
pozwolenie na nadmierne przerośnięcie i skumulowanie wody 
na zimę. Optymalny siew październikowy lub w warunkach skraj-
nych na południowym zachodzie na początku listopada pozwala 
małym rośliną wejść w okres zimowego spoczynku. Zimotrwa-
łość i jesienne zachowanie najlepiej porównać do rzepaków. Dla-
tego nawożenie startowe powinno być bardzo skromne w grani-
cach 30 kg N na ha w szybkiej formie azotu. Wczesna wiosna po 
zakończeniu zimy groch powinien dostać wiosenną dawkę N na 
start. Powoduje to w momencie ruszenia wegetacji i braku pracy 
bakterii brodawkowych (za niskie temperatury) pożądany rozwój 
roślin.

Agrotechnikę herbicydową powinniśmy oprzeć na standardo-
wych środkach zarejestrowanych w Polsce z uwzględnieniem 
zakresu ich stosowania przy niskich temperaturach. Szkodniki i 
choroby są identyczne jak w formach jarych. Defoliację roślin są 
bardzo rzadko potrzebne.

Wyjątkową cechą tego grochu ozimego jest wielkość roślin w 
chwili siewu form jarych. James potrafi mieć kilka centymetrów 
wysokości na wiosnę kiedy jare siejemy. Powoduje to lepsze wy-
korzystanie wody pozimowej. Lepszy system korzeniowy, bar-
dziej rozwinięte rośliny determinują dużo wcześniejsze dojrze-
wanie grochu ozimego w stosunku do form jarych. Daje nam to 
idealne stanowisko pod rzepak. Dodatkowym plusem jest wiąza-
nie N przez bakterie brodawkowe po ogrzaniu się gleby.

James jest ozimą formą grochu pastewnego o dobrym do bardzo 
dobrego plonowaniu. Potrafi kwitnąć i dojrzewać kilka kilkanaście 
dni wcześniej niż formy jare. Jest bardzo wczesna formą tego ga-
tunku. Późny siew i bardzo wczesny zbiór, pozwala rozłożyć pracę 
polowe i jako przedplon ,wcześnie zwalnia pole pod następczą 
roślinę. Odmiana niska o tradycyjnym kolorze kwiatów i żółtych 
typowych nasionach tak lubianych za wygląd, przez rolników i 
przemysł paszowy. Jest to odmiana o powtarzalnym plonie i wy-
sokiej jakości białka. Dlatego uważam Jamesa za ciekawą alterna-
tywę roślin białkowych jarych w siewie głównym na ziarno, jak i 
do mieszanek z żytem, wyką ozima na wczesnowiosenną paszę 
dla zwierząt.

Andrzej Dawidowicz, Saaten Union

9.0230.02
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Chwasty w uprawie zbóż wschodzą w różnych terminach, przy 
różnej temperaturze i wilgotności gleby, dlatego trudno jednym 
zabiegiem wyeliminować wszystkie. Zamieszczona poniżej tabe-
la przedstawia polecane Państwu środki ochrony roślin do zwal-
czania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych w zbożach 
ozimych w okresie jesiennym. Ochrona plantacji powinna być 
ukierunkowana na ograniczenie konkurencyjnych chwastów w 
początkowych etapach rozwoju zbóż. Roślina uprawna potrzebuje 
w tym czasie dużo składników pokarmowych, wody i światła do 
rozwoju. Szczególnie dotyczy to zbóż ozimych, które są bardziej 
narażone na zachwaszczenie niż jare gdyż chwasty w zbożach ozi-
mych wschodzą jesienią jak i wiosną. Wolniejsze tempo wzrostu 
zbóż szczególnie pszenicy powoduje, że chwasty rosnące w ozimi-
nach rozrastają się silniej. Efektem tego jest duża konkurencyjność 
chwastów, które zagłuszają roślinę uprawną i ograniczają budowa-
nie systemu korzeniowego, a dużą część energii zużywają do walki 
o światło i składniki pokarmowe. 

Największe straty w plonach powodują chwasty jednoliścienne ta-
kie jak: miotła zbożowa i perz właściwy, a z dwuliściennych: ostro-
żeń polny, chaber bławatek i fiołek polny. Nasiona tych chwastów 

kiełkują i wschodzą w różnych terminach w zależności od przebie-
gu pogody, zastosowanej agrotechniki, a przy dużym zachwasz-
czeniu nie jest możliwe zwalczenie ich jednym opryskiem. Przykła-
dem może być przytulia czepna, która w uprawie pszenicy ozimej 
może wschodzić jesienią, w okresie zimy, wczesną wiosną i w fazie 
strzelania w źdźbło, a jedna roślina tego chwastu w niektórych fa-
zach rozwojowych jest w stanie pobrać z gleby trzykrotnie więcej 
azotu i wody niż jedna roślina pszenicy. 

Miotłę zbożową zalicza się do najgroźniejszych chwastów wystę-
pujących w ozimej formie pszenicy. Szczególnie niebezpieczne są 
jesienne wschody, ponieważ miotła z jednej rośliny wytworzy 8-12 
źdźbeł oraz więcej nasion, co prowadzi do większego zachwasz-
czenia plantacji. Aby nie dopuścić do kompensacji chwastów nale-
ży stosować przemiennie herbicydy zawierające różne substancje 
aktywne. Przykładami chwastów, które rozprzestrzeniły się na po-
lach na skutek jednostronnego stosowania niektórych herbicydów 
są: fiołek polny i chaber bławatek. Warto pamiętać, że im później-
sza faza rozwojowa danego chwastu tym trudniej jest go zwalczyć.

Dział Ochrony Roślin

Technologia ochrony herbicydowej zbóż

Nazwa herbicydu Dawka kg/ha
lub l/ha

Zwalczane chwasty

Legato Pro 425 SC

pendimetalina 330

Termin stosowania

Adiunkt 500 SC

Boxer 800 EC

Pendigan 330 EC

Adiunkt 500 SC

Trinity 590 SC

prosulfokarb 800 3,0

Pendigan 330 EC
3,0 l/ha

+ Protugan 500 SC
1,0 l/ha

2,0 - 2,5

0,24 - 0,3

0,2

2,0 - 2,5

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

Pszenica
ozima

X

Arubis 50 SG 0,03

H

Z

J
chlorosulfuron 500

X
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Dział Ochrony Roślin

Charakterystyka jesiennej ochrony herbicydowej zbóż ozimych

Uprawa roślin zbożowych ozimych w warunkach Polski powo-
duje konieczność wyboru odpowiedniej strategii ochrony przed 
chwastami. Decyzję o wyborze ochrony należy poprzedzić anali-
zą uwzględniającą wiele czynników między innymi termin siewu, 
fazę rozwojową zbóż, fazę rozwojową chwastów, wilgotność gle-
by, występowanie przymrozków, termin wykonania zabiegu oraz 
koszty zabiegu. 

Wyróżnić możemy trzy warianty: 

jesienna ochrona, 
jesienna ochrona z uwzględnieniem poprawkowych zabiegów 
wiosennych, 
wiosenna ochrona. 

Najlepszym rozwiązaniem pod względem agrotechnicznym 
jest zabieg jesienny z uwagi na: 

zwalczanie większości chwastów zbóż ozimych, 
długotrwałe działanie dzięki połączeniu substancji działających 
doglebowo i nalistnie, 
brak negatywnego wpływu herbicydów na roślinę 
uprawną, 
bardzo wysoką skuteczność i efektywność zabiegu, zwłaszcza w 
przypadku miotły zbożowej należy mieć na uwadze, że wiosen-
ne zwalczanie jest kosztowne i czasami zawodne,
szerokie okno zabiegowe od fazy przed wschodami do końca 
krzewienia, 
zminimalizowana konieczność wiosennych zbiegów herbicydo-
wych tzw. poprawek, 
optymalne przygotowanie do spoczynku zimowego poprzez 
elimanację konkurencji o składniki pokarmowe, wodę i światło 
ze strony chwastów.

Zabieg jesienny uwzględniający poprawki 
wiosenne 

W tym wariancie zakładamy stosowanie preparatów, które dosko-
nale poradzą sobie z chwastami jednoliściennymi, natomiast sku-
teczność zwalczania chwastów dwuliściennych zostaje obniżona, 
ale pozwala w wystarczającym stopniu ograniczyć ich presję, tak 
aby nie stanowiły konkurencji dla rośliny uprawnej. Ważnym argu-
mentem jest tutaj znaczne obniżenie kosztów zabiegu jesiennego, 
należy jednak pamiętać, że w tym systemie konieczność przepro-
wadzenie zabiegów poprawkowych w kierunku zwalczania chwa-
stów dwuliściennych przypadnie na okres wiosenny. Niewątpli-
wymi zaletami tego wariantu jest bardzo dobry stosunek jakości 
zabiegu do kosztów oraz relatywnie niski koszt całego zabiegu. 
Wadą tego systemu ochrony jest konieczność przeprowadzania 
zabiegów poprawkowych wiosną. 

Brak jesiennej ochrony herbicydowej, a więc stosowanie 
kompletnej ochrony wiosennej może mieć następujące kon-
sekwencje: 

utrudnione warunki rozwoju rośliny uprawnej w sezonie jesien-
nym z uwagi na presję chwastów i dużą konkurencję o światło, 
wodę i składniki pokarmowe, co w konsekwencji oznacza słabe 
przygotowanie roślin do przezimowania, 
niska skuteczność zwalczania chwastów ze względu na ich za-
awansowaną fazę rozwojową, zwłaszcza w sytuacji konieczności 
stosowania zabiegu herbicydowego w opóźnionych terminach, 
silne oddziaływanie herbicydów na roślinę uprawną w okresie 
wiosennym może spowodować spowolnienie rozwoju i wy-
mierne straty w plonie, 
w przypadku długiej zimy może dojść do sytuacji skumulowania 
różnych zabiegów agrotechnicznych w tym samym momencie 
(nawożenie, siewy, ochrona roślin). 

SUCHY ZIARNIAK SZPILKOWANIE

Pendigan 330 EC 3 l/ha
(po siewie)

Boxer 800 EX 3 l/ha
(od fazy szpilkowania do końca wegetacji jesiennej)

Pendigan 330 EC 3 l/ha
(w fazie 1-2 liści rośliny uprawnej)

Trinity 590 SC 2-2,5 l/ha 
(jesienią w fazie 2-4 liści zbóż)

Legato Pro 425 SC 2,0-2,5 l/ha
(3 liśc zbóż do końca wegetacji jesiennej)

00 09 11 13 21 25

Adiunkt 500 SC 0,2 l/ha + Arubis 50 SG 0,03 kg/ha
(od 4 liścia do kotńca wegetacji jesiennej)

Adiunkt 500 SC 0,24-0,3 l/ha
(od 4 liścia do końca wegetacji



66

Dział Ochrony Roślin

Charakterystyka zapraw jesiennych

Dawka na 100 kg
ziarna siewnego

Zwalczane choroby

Dividend Xtra 030 FS difenokonazol 30

pszenica ozima

zgorzel siewek

187,5 ml z dodatkiem 0 - 1200 ml wody

200 ml z dodatkiem 0 - 1200 ml wody

150 ml z dodatkiem 0 - 1200 ml wody

200 ml z dodatkiem 0 - 1200 ml wody

150 ml z dodatkiem 0 - 1200 ml wody

septorioza plew pszenicy

zgorzel siewek

Certicor 050 FS metaksyl-M 20
tebukonazol 30

pszenica ozima 100 ml z dodatkiem 500 - 900 ml wody

100 ml z dodatkiem 500 - 900 ml wody

Maxim 025 FS

pszenica ozima 200 ml z dodatkiem 400 ml wody

200 ml z dodatkiem 400 ml wody

200 ml z dodatkiem 400 ml wody

Celest Trio 060 FS

pszenica ozima 200 ml z dodatkiem 400 - 800 ml wody

200 ml z dodatkiem 400 - 800 ml wody

200 ml z dodatkiem 400 - 800 ml wody

200 ml z dodatkiem 400 - 800 ml wody

Vibrance Gold 100 FS

pszenica ozima 200 ml z dodatkiem 0 - 1000 ml wody

200 ml z dodatkiem 0 - 1000 ml wody

200 ml z dodatkiem 0 - 1000 ml wody

200 ml z dodatkiem 0 - 1000 ml wody

187,5 ml z dodatkiem 0 - 1200 ml wody

Seedron 60 FS

100 ml z dodatkiem 0 - 1500 ml wody

100 ml z dodatkiem 0 - 1500 ml wody

100 ml z dodatkiem 0 - 1500 ml wody

pszenica ozima 100 ml/100 kg z dodatkiem 700 ml wody

pszenica ozima

pszenica jara

100 ml/100 kg z dodatkiem 700 ml wody

100 ml/100 kg z dodatkiem 700 ml wody

100 ml/100 kg z dodatkiem 700 ml wody

100 ml/100 kg z dodatkiem 700 ml wody

100 ml/100 kg z dodatkiem 700 ml wody

100 ml/100 kg z dodatkiem 700 ml wody

100 ml/100 kg z dodatkiem 700 ml wody

Madron 50 FS

Triter 050 FS tritikonazol 50



67Jesień 2018







Niezastąpione wsparcie
dla Twoich roślin

NAWOZY WE
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Jesienne dokarmianie zbóż
Dział Nawozów

Jesień jest kluczowym okresem w rozwoju zbóż ozimych. Od ilości 
wysiewu, jego właściwego terminu i głębokości oraz skutecznego 
zaprawienia i ochrony herbicydowej zależy stan, w jakim rośliny 
wejdą w okres spoczynku zimowego. Wschodzące jesienią rośliny 
wolno wykształcają system korzeniowy, a obniżająca się tempera-
tura gleby sprawia, że składniki pokarmowe są słabiej pobierane. W 
takiej sytuacji system korzeniowy może niedostatecznie odżywić 
nadziemną część rośliny. Jesienne krzewienie zbóż jest jedną z naj-
ważniejszych faz rozwojowych, której zaburzenie w dużej mierze 
przekłada się na spadek plonu. Podczas jej trwania ustala się po-
tencjał plonotwórczy rośliny: czyli ilość źdźbeł kłosonośnych oraz 
liczba kłosków wpływająca na długości kłosa. Zaopatrzenie roślin 
w składniki pokarmowe, na tym etapie, ma decydujący wpływ na 
poziom plonowania, a wszelkie zaniedbania w tym okresie będą 
prowadziły do spadku plonu.

Nawozy donasienne  i mikroelementowe

Aplikacja nawozów donasiennych dostarcza wschodzącym rośli-
nom potrzebną ilość składników pokarmowych. Zastosowanie ta-
kiego nawozu wpływa dodatnio na kondycję jesiennego rozwoju 
roślin, zdrowotność i tolerancję na niekorzystne warunki środowi-
skowe. Nawozy donasienne nanoszone na powierzchnię ziarniaka 
łącznie z zaprawą zwiększają dostępność składników odżywczych 
w czasie kiełkowania i wschodów. Ułatwia to początkowy rozwój 
siewek, przyspiesza wschody; rośliny od początku wzrostu znajdu-
ją się na optymalnym poziomie odżywienia.

W przypadku dokarmiania dolistnego zbóż ozimych należy pamię-
tać szczególnie o roli mikroelementów, wpływających na metabo-
lizm roślin, w tym na przemiany azotu. Powinniśmy brać tutaj pod 
uwagę także niespecyficzne działanie poszczególnych mikroele-
mentów, jak ograniczanie występowania chorób, działanie anty-
stresowe, stymulację rozwoju systemu korzeniowego. Prawidłowo 
odżywione już jesienią zboże „programuje” potencjalnie wyższy 
plon i zawsze wykazuje wyższą efektywność wiosennych dawek 
azotu, co decyduje o wysokim i pewnym plonie. 

SUCHY ZIARNIAK SZPILKOWANIE

ZBOŻE Efekt mikro 1 kg/ha

00 09 11 13 21 25

ZBOŻE Efekt 2-3 kg/ha

Program dokarmiania dolistnego zbóż

Dostarczanie niezbędnych składników pokarmowych
Łagodzenie wpływu czynników stresowych

Poprawa stanu odżywienia przed spoczynkiem zimowym
Przygotowanie do bezpiecznego przezimowania

Nawozami poprawiającymi kondycję zbóż przed zimą są ZBOŻE Efekt i ZBOŻE Efetkt mikro. Stosując nawozy Zboże Efekt w dawce 2 kg/
ha w połączeniu z Zboże Efekt mikro 1 kg/ha dostarczymy roślinom niezbędną dawkę mikroelementów i uzupełnimy makroelementy. 

 

Najważniejsze mikroelementy dla zbóż to miedź i mangan. Ważne jest, aby pierwiastki te podać w fazie krzewie-
nia jesiennego. Miedź bierze udział w procesach enzymatycznych, między innymi w przemianach azotu w roślinie. 
Jej niedobór powoduje zmniejszone pobieranie azotu, oraz większą łamliwość źdźbeł. Rolą manganu jest udział 
w procesach fotosyntezy, tworzeniu chlorofilu oraz syntezie białek. Miedź i mangan wpływają również na poprawę 
zimotrwałości zbóż.



Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., 
ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, tel. 91 317 28 19, 
e-mail: polifoska@grupaazoty.com polifoska.pl nawozy.eu

Nawozy z POLIC 
z pełnym składem
to gwarancja wysokiej 
efektywności nawożenia

www.agroefekt.pl

 • POLIFOSKA® START to nawóz o niskiej zawartości chlorków, przeznaczony dla roślin wrażliwych na chlorki.
 • POLIDAP® i POLIFOSKI® mogą być stosowane także pogłównie, wiosną na oziminy.
 • POLIDAP® i POLIFOSKI® można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową  
i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

 • Oferta nawozów o stosunku P:K jak 1:1 do 1:2,8 umożliwia trafny wybór nawozu pod każdą roślinę na każdej glebie.
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NAWOZY AZOTOWE

mocznik.pl ®
N 46

46 0,70-0,78

POLIFOSKA®21
N(MgS) 21-(4-35)

21 4 35 0,85-0,95

NAWOZY KOMPLEKSOWE – UNIWERSALNE

POLIDAP®

NP(S) 18-46-(5)
18 46 5 0,85-0,95

POLIFOSKA®PLUS
NPK(Mg) 5-10-20-(7-9)

5 10 20 1:2 7 9
+wersja
z 0,2 B

0,98-1,08

POLIFOSKA®5
NPK(MgS) 5-15-30-(2-7)

5 15 30 1:2 2 7 0,95-1,05

POLIFOSKA®KRZEM
NPK(S) 6-12-34-(10)

6 12 34 1:2,8 10 1SiO
2
 (0,5 Si) 0,94-0,99

POLIFOSKA®6
NPK(S) 6-20-30-(7)

6 20 30 1:1,5 7 0,95-1,05

POLIFOSKA®TYTAN
NPK(S) 6-25-25-(5)

6 25 25 1:1 5
+ 0,5 Fe, 
+0,05 Zn

0,92-1,02

POLIFOSKA®8
NPK(S) 8-24-24-(9)

8 24 24 1:1 9 0,90-1,00

NAWÓZ KOMPLEKSOWY – WIOSENNY

POLIFOSKA®START
NPK(MgS) 12-11-18-(2,7-26)

z mikroskładnikami 
12 11 18 1:1,6 2,7 26

+0,015 B,
+0,5 Fe,
+0,02 Zn

0,92-1,02

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:



Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police
tel. 91 317 28 19, e-mail: polifoska@grupaazoty.com 
nawozy.eu    polifoska.pl

„To, co daję ziemi, ziemia oddaje.

A ja dzielę się tym z innymi.

Dlatego dbam o nią jak najlepiej.

TAKA MOJA ROLA“

Autoryzowany Dystrybutor: 

www.agroefekt.pl



WYBIERZ SWOJĄ 
MASZYNĘ NA MIARĘ

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

125  125  Z Ł
C E N A  S U G E R OWA N A : 

139  139  Z Ł
P R O M O C YJ N Y  K R E DY T: 

0% aż na 5 lat**
C E N A  S U G E R OWA N A : 

16 9  0 6 9  Z Ł

Rata już od
860 zł/miesiąc*

Rata już od
1162 zł/miesiąc*

Rata już od
957 zł/miesiąc*

(netto) (netto) (netto)

NOTHING RUNS LIKE A DEERENOTHING RUNS LIKE A DEERE

5 075E 
Silnik 2,9 l o mocy 75 KM, 

3-cylindrowy, klimatyzacja, 
przekładnia PowrReverser 12/12, 

układ hydrauliczny 
typu otwartego

5 0 9 0 M 
Silnik 4,5 l o mocy 90 KM, 

4-cylindrowy, klimatyzacja, 
przekładnia PowrReverser 16/16, 

układ hydrauliczny 
typu otwartego

Prasa zwijająca
V4 51M 

Regulacja średnicy beli 
od 0,9 do 1,65 m. Podbieracz 

o szerokości 2,2 m.

Ładowacze czołowe
System Click&Go do 

błyskawicznego montażu 
i demontażu. Szybka i precyzyjna 

praca dzięki zaawansowanym 
funkcjom.

przy zakupie wraz 
z ciągnikiem John Deere 

serii 5 lub 6

* Wysokość raty miesięcznej obliczona jest przy założeniu okresu fi nansowania 
108 miesięcy z wkładem własnym 35%.

**  Promocyjny kredyt na zakup ciągników serii 5 oraz 6 w komplecie 
z ładowaczem czołowym na okres do 60 miesięcy przy wkładzie własnym 35%.

 Promocja obowiązuje do 30.04.2018 r. 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.

www.deere.pl

Sprawdź atrakcyjne promocje na maszyny dla hodowców.
Aby umówić się na pokaz, skontaktuj się ze swoim Dealerem John Deere.

ul. Parkowa 14
56-500 Syców
www.agroefekt.pl



Dział MaszynDział Maszyn:    tel. 62 786 84 06     email: maszyny@agroefekt.pl

Zapraszamy Państwa serdecznie do jednego z pięciu oddziałów maszynowych Agro-Efekt. W każdym z nich czekają na Państwa nasi 
doświadczeni pracownicy w Sycowie, Czekanowie, Krzywiniu, Częstocicach i Olszynce. Chętnie pomożemy w podjęciu właściwej decyzji 
zakupowej. W swojej ofercie posiadamy maszyny najlepszych światowych i polskich marek. Jesteśmy autoryzowanym dealerem:

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.agroefekt.pl oraz www.agroefekt.jd-dealer.pl
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100 lat ciągników John Deere – czyli jak kowal wizjoner 
zbudował fundamenty światowej korporacji

Dla amerykańskiego giganta maszynowego John Deere, rok 2018 
jest szczególny. Otóż dokładnie 100 lat temu firma wprowadziła do 
oferty swój pierwszy ciągnik. Tak zaczęła się historia przedsiębior-
stwa, które jest dziś jednym z największych producentów maszyn 
na świecie.
Początki marki sięgają 1837 roku, kiedy to amerykański kowal i 
przemysłowiec John Deere wynalazł samooczyszczający się pług. 
Takie rozwiązanie pozwoliło osadnikom na uprawę gleby i wyko-
rzystanie urodzajnych pól uprawnych. 

1918 rok – John Deere wchodzi na rynek ciągników
Jest 14 marca 1918 roku. Tego dnia John Deere wykupuje Waterloo 
Gasoline Engine Company - pierwszego na świecie producenta 
ciągników spalinowych „Waterloo Boy”. W pierwszym roku sprze-
danych zostaje 5 634 ciągników tego modelu, co można uznać za 
spory sukces. 

W 1920 roku, rynek osiąga znaczny stopień nasycenia, przez co 
na konkurencyjnym rynku pojawiają się pierwsi nieuczciwi sprze-
dawcy. W rezultacie wprowadzone zostają testy „Nebraska Tractor 
Tests”, pozwalające wdrożyć przemysłowe normy wydajności. Test 
numer 001 poświęcony jest ciągnikowi Waterloo Boy N, firmy John 
Deere. 

Model „D” – przełom dla rolnictwa
Istotną datą dla historii marki jest 1923 rok. To właśnie wtedy na 
rynek wprowadzony zostaje model ciągnika John Deere. Nowy 
traktor oznaczony literą „D”, daje podwaliny pod sukces firmy w za-
kresie produkcji ciągników na skalę przemysłową na świecie. Co 
wyróżniało tą maszynę, że stała się tak istotna dla rozwoju marki? 
Dwucylindrowy leżący silnik oraz 2-biegowa skrzynia przekładnio-
wa zostały przeniesione z ciągnika „Waterloo Boy”, natomiast cała 
konstrukcja, wraz z innymi rozwiązaniami została zaprojektowana 
od podstaw. W modelu „D” odstąpiono od archaicznej ramy nośnej 
ze stalowych belek i zastąpiono ją nadwoziem złożonym z silnika, 
skrzyni biegów oraz mostu, które tworzyły jedną całość. 

Początek lat 30 - XX wieku to wielki kryzys gospodarczy, który swój 
początek miał w Stanach Zjednoczonych i rozprzestrzenił się na 
wszystkie kraje na świecie. Miało to również duży wpływ na markę 
John Deere. Mimo trudnych czasów pod względem finansowym 
firma wprowadza na rynek nowe produkty, w tym model ciągnika 
„A”. Podobny, ale mniejszy, model „B”, zostaje wyprodukowany w 
następnym roku. Oba modele będą następnie produkowane aż do 
1952 roku. Model A był pierwszy ciągnikiem John Deere z hydrau-
licznym zaczepem.
W 1938 roku niezwykle ceniony projektant przemysłowy Henry 
Dreyfuss, we współpracy z inżynierami firmy John Deere, nadaje 
zupełnie nowy kształt produkowanym ciągnikom. Zarówno opły-
wowa maska, jak i błotniki zostały zaprojektowane w taki sposób, 
aby ich wygląd pozostał nowoczesny na wiele lat. To właśnie mo-
del „D”, który był produkowany do 1953 roku, przetarł szlak nieza-
wodnych i solidnych ciągników John Deere i dał początek kultowej 
marki dla wielu rolników na świecie.
Po okresie II wojny światowej fabryki John Deere Dubuque Works, 
produkują nowy ciągnik: Model „M”. Dwa lata później ten model 
jest produkowany jako ciągnik gąsienicowy z oznaczeniem „MC”. 
Po zamontowaniu przedniego lemiesza staje się spycharką i pre-
kursorem działów maszyn budowlanych John Deere, oferujących 
sprzęt dla branży budowlanej i leśnej, w której obecny jest do dnia 
dzisiejszego.

Model R – szybszy, większy, silniejszy niż wszystko, co 
było wcześniej
Ciągnik John Deere Model R z silnikiem wysokoprężnym, był kolej-
nym bardzo istotnym etapem rewolucji maszyn John Deere. Prace 
nad nim trwały, aż 10 lat, a premiera nastąpiła w 1949 roku. Przez 
cały okres produkcji model R był znany ze swojej mocy i osiągów 
na dużych farmach. Innowacyjny projekt ciągnika oprócz silnika 
wysokoprężnego, zawierał również, dwucylindrowy silnik benzy-
nowy. 

Początek lat 50-tych to znikające ślady wojennych ograniczeń i po-
czątek dużej konkurencji na rynku rolniczym. John Deere decyduje 
się na zmianę nazewnictwa swoich coraz bardziej wydajnych ma-
szyn, na oznaczenia numeryczne.  W 1956 roku John Deere przej-
muje firmę Lanz Company w Mannheim rozpoczynając ofertę ma-
szyn w Europie. Ostatni model produkowany pod marką Bulldog 
to D4016. Dwa lata później w 1958, ciągnik ten jest już produko-
wany pod marką John Deere w kolorach zielono – żółtych. Moce 
tego modelu to 40 KM generowane przez 1- cylindrowy silnik. Cią-
gnik o masie 2650 kg wyposażony był w przekładnię z 6-cioma 
przełożeniami do jazdy w przód i jednym biegiem do tyłu. Pręd-
kość maksymalna to 18 km/h. Jednocześnie w tym samym roku 
marka rozpoczyna produkcję modelu 520, dedykowanego przede 
wszystkim do prac między rzędowych. Został on wyposażony w 
silnik 2-cylindrowy o mocy 36 KM. Silnik ten charakteryzował się 
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dużą ekonomicznością i niskim zużyciem paliwa podczas testów, 
co zostało potwierdzone w instytucie Nebrasca. Rekordowo niskie 
spalanie zostało „pobite” w ostatnich latach przez serię ciągników 
8R.

Model 730 – ciągnik do upraw rzędowych
W 1958 roku na rynek trafia model 720, czyli największy z dotych-
czasowych produkowanych ciągników do upraw rzędowych. 
Model ten był ostatnią generacją ciągników John Deere z wyso-
koprężnym silnikiem 2-cylindrowym. Początkowo dostępny z silni-
kiem benzynowym, przystosowanym do zasilania różnymi rodza-
jami paliw lub silnikiem zasilanym gazem LPG. 

Trzy lata później, w 1961 roku następuje istotny moment w dzie-
jach firmy, która przekształca się w ogólnoświatowy koncern 
produkcyjny. Właśnie wtedy zapada decyzja o wybudowaniu w 
Meksyku zakładu montażowego małych ciągników. W ciągu na-
stępnych kilku lat marka John Deere trafia do takich krajów jak: 
Francja, Argentyna czy Republika Południowej Afryki.
Ciągnik 8010 - największy ciągnik jaki kiedykolwiek zbudowano
Jesienią 1959 roku, John Deere wprowadził do produkcji ciągnik 
8010 Goliath. Aby wyobrazić sobie jaką dysponował mocą wy-
starczy wspomnieć, że mógł on ciągnąć pług 8-odkładnicowy z 
prędkością siedmiu mil na godzinę. O silniku 6-cilindrowym warto 
wspomnieć, że była to trzykrotnie większa liczba cylindrów niż w 
każdym poprzednim ciągniku John Deere i ponad dwa razy więcej 
koni mechanicznych. 
Prawie w tym samy okresie, w roku 1960, John Deere rozpoczyna 
produkcję modelu 3010, który jest jednym z pierwszych modeli 
wyposażonych w silniki nowej technologii - 4 cylindrowe. 
W kolejnych latach rozwój rolnictwa był intensywny, a gospodar-
stwa rolne przekształcały się w profesjonalne firmy poszukujące 
wydajnych i bezpiecznych maszyn. W odpowiedzi na takie za-
potrzebowanie, w roku 1963 został skonstruowany nowy model 
4020, wyposażony w pierwszą innowacyjną przekładnię typu Po-
wrShift oraz pierwszą konstrukcję ramy przeciwkapotażowej „Roll-
-Gard”, chroniącej operatora przed przygnieceniem przez ciągnik, 
podczas przewrócenia się ciągnika, szczególnie na pochyleniach. 
Ten model stał się bardzo popularny w ofercie John Deere w tam-
tym czasie i przyczynił się do świetnego okresu w dziejach firmy.  
W 1966 roku John Deere opatentuje konstrukcję Roll-Gard pod 
nazwa ROPS (Roll Over Protection System) jednak widząc, jaki 
wpływ to rozwiązanie ma na kluczowe podniesienie bezpieczeń-
stwa pracy rolników, John Deere zrzekł się praw patentowych do 
tej istotnej funkcji bezpieczeństwa, nie pobierając za to żadnych 
opłat i jednocześnie udostępniając tą konstrukcję innym produ-
centom ciągników.

Pierwsza konstrukcja „traktorka” do pielęgnacji 
trawników
W 1963 roku główna siedziba John Deere zostaje przeniesiona do 
nowego biurowca w Moline w stanie Illinois. Park otaczający nową 
siedzibę wymagał wydajnej kosiarki, co zainspirowało ówczesne-
go CEO Williama Hewitt’a do podjęcia decyzji o opracowaniu, 
przetestowaniu i rozpoczęciu produkcji pierwszej kosiarki samo-
jezdnej model 110, która zapoczątkowała bardzo szeroką ofertę 
profesjonalnych maszyn do pielęgnacji zieleni, podzieloną na trzy 
grupy: maszyny rezydencjonalne, urządzenie do pielęgnacji sta-
dionów i pól golfowych oraz maszyny komunalne. 

7020 – pierwszy ciągnik przegubowy
Rosnące operacje w gospodarstwach rolnych, zwłaszcza w Ame-
ryce Północnej, wymagały bardzo wydajnej pracy na większych 
powierzchniach pól w krótkim czasie. Widząc to w 1971 roku, John 
Deere wyprodukował nowe ciągniki przegubowe, które zapew-
niały moc niezbędną do obsługi dużych narzędzi. Był to pierwszy 
ciągnik przegubowy John Deere, który został wyprodukowany w 
dużej liczbie. Rok później pojawiła się wersja z turbodoładowa-
niem o numerze 7520, która miała sprostać oczekiwaniom jeszcze 
bardziej wymagających farm. 

Seria „Generation II” z innowacyjną kabiną   
Początek lat 70-tych to wielki boom na produkty firmy John Deere. 
Wprowadzone zostały m.in. cztery nowe modele ciągników serii 
„Generation II”. W tym model 4630 napędzany silnikiem 6 cylin-
drowym, o mocy 169 KM, a jego ciężar wynosił 7,4 tony. Nowa 
generacja ciągników zwiększyła bezpieczeństwo i komfort opera-
tora, dzięki zastosowaniu ekskluzywnych kabin „Sound Gard”. Była 
to pierwsza udana konstrukcja tego typu na rynku. 
Innowacyjna kabina została odizolowana od ciągnika przez duże 
gumowe tuleje, które tłumiły drgania, a wnętrze zostało wygłu-
szone i odizolowane, aby zmniejszyć hałas wewnątrz i chronić 
operatora przed ekstremalnymi temperaturami panującymi na 
zewnątrz. Kabina „Sound Guard” posiadała również zaokrągloną 
przednią szybę ze zintegrowanymi drzwiami, aby zapewnić jak 
najlepszą widoczność. 
Do wyposażenia kabiny należały takie elementy jak: ogrzewanie, 
klimatyzacja, wycieraczki przedniej szyby, głośniki do opcjonal-
nego radia, które wreszcie można było zamontować i słyszeć w 
kabinie. Wprowadzona kabina była najcichsza w branży i stanowi-
ła ogromny postęp w porównaniu z kabinami na rynku wtórnym, 
które John Deere wcześniej montował w swoich ciągnikach. Cią-
gniki Generation II oferowały również inne innowacyjne funkcje. 
Jedną z nich była skrzynia Quad Range, która ulepszyła sprawdzo-
ną skrzynię biegów, dzięki dodaniu wysokich oraz niskich biegów. 
Całe lata 70-te to bardzo dobry okres dla branży rolniczej i olbrzy-
mie zapotrzebowanie na nowe maszyny. Jednak z początkiem lat 
80-tych nadchodzi kryzys na rynku, ale John Deere nie zwalnia 
tempa i opracowuje nowe innowacyjne konstrukcje.
Obecnie ciągnik nie służy jedynie do holowania narzędzi — za-
miast tego ciągniki rolnicze, maszyny i narzędzia można efektyw-
nie łączyć. Przykładowo układ automatyzacji zestawu ciągnik-
-narzędzie pozwala prasie „rozmawiać” z ciągnikiem, dokonując 
zależnie od obciążenia automatycznych regulacji funkcji, takich 
jak prędkość jazdy do przodu. Mobilny transfer danych pozwa-
la rolnikom zbierać wszystkie potrzebne informacje, od wierceń 
do zbiorów, i automatycznie je wysyłać do biura gospodarstwa. 
Dokumentacja pracy na polu obejmuje dane z całego procesu 
produkcyjnego i zwiększa ich transparentność dla klienta. Rolnicy 
i wykonawcy prac rolnych mogą na podstawie tych danych po-
dejmować decyzje, na przykład dotyczące zastosowania nawozu i 
środków chemicznych.

Fabryki firmy John Deere na całym świecie świętują 100-letnią hi-
storię sukcesów i innowacji
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Rolnictwo precyzyjne

Rolnictwo Precyzyjne jest bardzo modnym pojęciem stosowanym 
dziś w rolnictwie, jednak przekonanie o konieczności wprowa-
dzania innowacyjnych technologii we własnych gospodarstwach 
często spotyka się z oporem właścicieli gospodarstw i niedowie-
rzaniem jeśli chodzi o skuteczność zabiegów bazujących na haśle: 
„Rolnictwo Precyzyjne”. Zabiegi o których mowa to standardowe 
zabiegi agronomiczne i agrotechniczne, które znamy od pokoleń. 
Jednak gdy dodamy do nich namiastkę innowacyjnych technolo-
gii, przekształcają się w pełnowartościowe zabiegi opierające się 
właśnie na Rolnictwie Precyzyjnym.  Ich ideą jest zwiększenie ren-
towności produkcji roślinnej poprzez organicznie nawożenia i sto-
sowania ŚOR (optymalizacje) nie zmniejszając lub zwiększając  tym 
samym średniego plonowania. Jest to jedna z głównych korzyści 
wdrażania systemów Rolnictwa Precyzyjnego obok monitoringu i 
zarządzania flotą maszyn oraz systemów prowadzenia, które sta-
nowią niepodważalne korzyści zarówno dla operatorów jak i wła-
ścicieli gospodarstw.
 
Podstawowym zabiegiem który ułatwi nam decydowanie o po-
trzebach nawożenia makroelementami oraz konieczności wapno-
wania jest pobór tzw. „prób glebowych”.
Pobieramy je z dokładnością GPS, aby móc w przyszłości wracać 
do tych samych punktów poboru i analizować zmiany zasobności 
naszych gleb. Pobór próbek odbywa się na podstawie wyznacza-
nia rastrów poboru lub też bardziej dokładną metodą do której 
konieczne jest skanowanie gleby skanerem EC. Po takim zabie-
gu skanowania wyróżniamy faktyczną zmianę struktury gleby w 
oparciu o jej uziarnienie. Na podstawie wyników analizy labora-
toryjnej uzyskujemy podstawę do zmiennej aplikacji nawozów 
(ang. VRA- Variable Rate Application) wykorzystując do tego sprzęt 
obsługujący tą funkcję. Oszczędności jakie można uzyskać przez 
ograniczenie samego nawożenia podstawowego oraz brak nakła-
dek sięgają nawet 15%. 

 
 
 
 

Kolejnym ważnym elementem godnym uwagi mówiąc o Rolnic-
twie Precyzyjnym jest bez wątpienia umiejętność zarządzania flotą 
maszyn oraz pracą na gospodarstwie. Na rynku jest wiele progra-
mów obsługujących systemy monitoringu maszyn i zarzadzania 
swoim gospodarstwem. John Deere oferuje swoim klientom kom-
pleksowe wsparcie zarządzania gospodarstwem poprzez darmo-
wy portal MyJohnDeere.com. Obsługuje on pełen monitoring 
parametrów maszyn począwszy od lokalizacji przez kody błędu, 
zużycie paliwa, obciążenie silnika aż po temperaturę płynów eks-
ploatacyjnych. Dodatkowo daje także możliwość połączenia się z 
komputerem maszyny z poziomu laptopa,  tabletu czy telefonu 
komórkowego. Daje to nie tylko niezbędne informacje dla wła-

ściciela gospodarstwa o parametrach i lokalizacji swoich maszyn 
w terenie, ale dodatkowo informacje te są przydatne dla serwisu 
podczas wystąpienia awarii w sezonie kiedy dostępność maszyny 
jest priorytetem. Serwis mając dostęp do parametrów maszyny i 
kodów błędu może jeszcze szybciej zareagować, wykonać zdalnie 
dokładną diagnostykę jeszcze przed wyjazdem do naprawy oraz 
zdalnie zmienić oprogramowanie maszyny. To wszystko dzięki sys-
temowi JDLink w który wyposażone jest standardowo większość 
maszyn wyjeżdzających z fabryki.

 
Starsze maszyny oczywiście mogą również posiadać wspomnia-
ny system telematyczny z darmową subskrypcją nawet na 5 lat,  
czego nie daje konkurencja. System JDLink jest bezpośrednio po-
wiązany z portalem MyJohnDeere.com w szereg którego wchodzi 
również „Centrum Operacyjne”. Jest to sekcja do zarządzania go-
spodarstwem dająca nam możliwość wglądu historycznego do 
zabiegów agrotechnicznych przeprowadzonych na danym polu, 
którego obrys widnieje na mapie portalu czyli tzw. dzienniku po

John Deere Gator wyposażony w automatyczny próbnik do gleby, 
komputer pokładowy oraz odbiornik GPS

Mapa zmienność ph w oparciu mapę plonu

Mapa plonu pszenicy z kombajnu S660, w porównaniu z mapą 
wegetacyjną uzyskaną za pomocą drona.
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lowym. Istnieje możliwość tworzenia samodzielnie recepty zmien-
nego nawożenia czy oprysku opierając się na próbach glebowych 
czy też mapie plonu i w łatwy sposób wysyłania jej bezpośrednio 
do maszyny. Program planowania płodozmianu jest również do-
stępny dzięki tej sekcji. Bardzo prosty, intuicyjny i darmowy portal 
MyJohnDeere.com to doskonałe rozwiązanie do zarządzania flotą 
maszyn i planowania prac w gospodarstwie.

Rolnictwo dziś w oparciu o zastosowanie innowacyjnych tech-
nologii daje nam szereg możliwości do zwiększenia skuteczności 
prowadzenia produkcji roślinnej. Jeszcze kilka lat temu hasło  Rol-
nictwo Precyzyjne było terminem niedostępnym dla większości 
gospodarstw w Polsce. Dziś ułatwienie dostępu do nowoczesnych 
metod prowadzenia gospodarstwa i technologii ma ogromny 
wpływa na rozwój polskiego rolnictwa. Znacząco zwiększa jego 
rentowność jednocześnie poprawiając planowanie i zarządzanie. 

 

 

Mapa zasobności potasu w oparciu o badanie gleby na podstawie 
skanowania elektromagnetycznego.

Monitoring parametrów maszyn JDLink.

Pełen pogląd gospodarstwa wraz z pracującymi maszynami 
na portalu MyJohnDeere.com

Pełen pogląd gospodarstwa wraz z pracującymi maszynami na portalu MyJohnDeere.com.
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Trawnik podczas letnich upałów. 6 zasad pielęgnacji

• Wysokie temperatury w okresie letnim, to czas próby 
dla naszego trawnika;

• Regularne podlewanie, systematyczne przycinanie, 
sprawny sprzęt, odpowiednie zasilanie – to najważ-
niejsze zasady jego pielęgnacji;

• Eksperci John Deere przedstawiają 6 zasad, które war
to przestrzegać, aby nasz trawnik zachował jak najlep-
szy wygląd.

Okres letni to dla naszego przydomowego trawnika czas pró-
by i wyzwań, z którymi musimy się zmierzyć. W lipcu i sierpniu z 
pewnością czekają nas upalne dni podczas, których trawa w przy-
domowym ogrodzie, będzie wymagała szczególnej pielęgnacji. 
Eksperci John Deere podpowiadają 6 zasad, dzięki którym zielony 
trawnik będzie wizytówką naszego ogrodu.

1. Podlewaj regularnie trawę – najlepiej rano

Upalne dni to dla trawnika czas, w którym woda potrzebna jest w 
dużej ilości, gdyż nasłonecznienie negatywnie wpływa na jakość 
darni. Podczas upałów powinniśmy zwrócić uwagę na dokładność 
podlewania i obfitość. – Istotne jest, aby woda przesiąkła na odpo-
wiednią głębokość gleby w okolicach 10 cm., dzięki temu woda 
nie odparuje tak szybko. Trawnik najlepiej jest podlewać z samego 
rana, ewentualnie po zmierzchu. Zdecydowanie unikajmy podle-
wania podczas najmocniejszego nasłonecznienia, ponieważ może 
to doprowadzić do poparzenia źdźbła trawy. Warto pomyśleć o 
założeniu nawadniania, które zapewni nam oszczędność czasu 
oraz wody. Posiadamy w swojej ofercie system nawadniania, który 
pozwoli na utrzymanie prawidłowego uwilgotnienia gleby. Agro-
-Efekt posiada odpowiednie maszyny do instalacji nawodnienia, a 
w swojej ofercie całą gamę taśm i linii kroplujących. Mamy duże 
doświadczenie w wykonywaniu projektów systemów nawadnia-
nia jak i ich instalowaniu oraz serwisowaniu.

2. Systematycznie przycinaj trawę - zasada „jednej
trzeciej”

Mimo, że podczas upałów trawa rośnie wolnej, to nie powinniśmy 
zapominać o jej systematycznym ścinaniu. – Częstotliwość kosze-
nia trawy uzależniona jest od temperatury oraz ilości opadów. Pa-
miętajmy również o tym, aby nie kosić trawnika zbyt krótko, ponie-
waż przy braku nawożenia i wody, może wystąpić problem z jego 
właściwym wzrostem.
Jeśli chodzi o prawidłową wysokość koszenia, to należy pamiętać 
o zasadzie „jednej trzeciej”, czyli skracaniu trawnika maksymalnie o 
30 proc. jego wysokości. Istotne jest, abyśmy trawy nie kosili pod-
czas suszy, ponieważ może to prowadzić do postrzępienia trawy, 
co w połączeniu np. z tępym nożem, będzie oznaczać ogrodniczą 
katastrofę. 

3. Naostrz nóż w kosiarce

Dlatego istotne jest, aby nóż w kosiarce był odpowiednio naostrzo-
ny, dzięki temu będziemy pewni równego przycięcia. O naostrzenie 
i wyważenie noża, możemy poprosić w profesjonalnym serwisie 
Agro-Efekt, dzięki czemu będziemy dysponować sprawnym sprzę-
tem. Zwróćmy również uwagę na wypoziomowanie mechanizmu 
koszącego w kosiarkach samojezdnych, aby nawierzchnia po ko-
szeniu pozostała gładka i równa. Warto pomyśleć o odpowiednim 
przygotowaniu kosiarki do pracy jeszcze przed sezonem. W porze 
zimowej Agro-Efekt każdego roku oferuje promocyjną stawkę jeśli 
chodzi o przegląd kosiarki i przygotowanie jej do pracy na wiosnę.
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4. Pamiętaj o zasilaniu 

Regularne koszenie trawnika to jedno, ale musimy również pa-
miętać o dostarczaniu mu odpowiednich minerałów. Brak nawo-
żenia może prowadzić do przebarwień oraz przerzedzenia trawy, 
co sprawi, że sam trawnik stanie się mało atrakcyjny. Proces zasi-
lania powinniśmy wykonywać raz w miesiącu w okresie marzec-
-październik, przy zachowaniu odpowiednich dawek, które zaleca 
producent. Nawóz należy rozsypać równomiernie na całej po-
wierzchni trawnika, na przykład za pomocą rozrzutnika. Najlepiej, 
jeżeli udałoby się nam to zrobić bezpośrednio przed opadami. W 
okresie upałów zalecane jest stosowanie potasu, który powoduje 
zwiększenie odporności roślin na suszę.

5. Sierpień to czas na sprzątanie

Sierpień to miesiąc, w którym pojawia się coraz więcej spadają-
cych liści, które wiatr rozrzuca po naszym ogrodzie. Powinniśmy 
regularnie je zagrabić, wykorzystując do tego odpowiednią dmu-
chawę, grabie lub kosiarkę. Wszystko po to, aby podczas opadów 
deszczu zalegające liście nie zaczęły gnić wpływając tym samym 
na choroby grzybowe trawnika.

6. Pamiętaj o swoim organizmie

Pielęgnując trawnik podczas upałów, pamiętajmy również o sobie. 
Odpowiedni ubiór, który da nam możliwość swobodnego poru-
szania, nakrycie głowy, czy odpowiednie zapasy wody – to abso-
lutne podstawy pracy w ogrodzie podczas wysokich temperatur. 
Istotna jest również ochrona skóry przy pomocy kremów z filtrem 
oraz odpowiednia regeneracja organizmu po skończonej pracy. 
Zjedzenie niezbyt ciężkiego posiłku, uzupełnienie płynów czy 
szybki prysznic, sprawią, że dzień prac ogrodowych zdecydowanie 
będzie można uznać za udany. 
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SYCÓW
ul. Parkowa 14
56-500 Syców

62 786 84 32 • 723 681 215

62 786 84 27

502 679 113

65 520 44 37 • 690 499 574  

65 520 43 61

502 679 113
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 71 394 21 20 • 721 003 351
 71 321 03 31

 502 679 113

CZEKANÓW
63-410 Ostrów Wielkopolski 2

62 761 86 65 • 695 258 413

62 761 86 65

502 679 113

OLSZYNKA
Olszynka 41-42
48-231 Lubrza

77 402 17 99 • 667 662 947  • 785 902 160
77 402 17 99

 502 679 113
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Inwestycja w maszynę jak gra w Monopoly. W jaki sposób „wygrać” 
i zapewnić sobie oszczędności i wyższy przychód na wiele lat?

Zakup maszyny to bardzo ważny moment w gospodarstwie, do 
którego każdy rolnik musi się odpowiednio przygotować. Produ-
cenci coraz częściej oferują klientom spersonalizowane programy, 
które mają za zadanie ułatwić i zabezpieczyć pracę na polu. Inwe-
stycja w maszynę a potem okres jej użytkowania można porównać 
do gry, w której najpierw inwestujemy, a później zbieramy wyższe 
korzyści.

- Klient inwestując w maszynę rolniczą oczekuje przede wszystkim 
niezawodności i wydajności. Chcąc zapewniać takie cechy, oferu-
jemy klientom programy, które pozwalają m.in. rozszerzyć ochro-
nę gwarancyjną, wykonać przegląd posezonowy czy mieć dostęp 
do maszyny zastępczej w przypadku awarii itp. Takie rozwiązania 
mają na celu ograniczyć do minimum przerwy w pracy i wykonać 
terminowo prace polowe. Często okazuje się, że w finalnym bilan-
sie zysków i strat skorzystanie z takich programów, może być dla 
właściciela maszyny znacznie korzystniejsze, niż rezygnacja z nich 
– mówi Stanisław Wolski z John Deere Polska. 

Wyposażenie maszyny z perspektywą na kilkanaście lat.
Wszystko zaczyna się od wyboru modelu i jego specyfikacji. Rol-
nicy, jako doświadczeni przedsiębiorcy często wybierają opcje na 
podstawie ekonomii, wydajności i komfortu. W ostatnich latach do 
szerokiego wyboru różnych opcji wyposażenia dochodzą również 
rozwiązania rolnictwa precyzyjnego, które umożliwiają oszczędno-
ści podczas wielu zabiegów polowych. Dodatkowymi korzyściami 
są: automatyczne zbieranie, dokumentowanie i zarządzanie dany-
mi o maszynie, stosowanych środkach produkcji oraz plonie dzięki 
systemom telematycznym.  

Program fabrycznego finansowania

Decyzja o inwestowaniu w nowe produkty przy pomocy fabrycz-
nego finansowania, może umożliwić wykorzystanie maszyn z naj-
nowszą technologią i najwyższą wydajnością, już teraz zapewnia-
jąc fundamenty do rozwoju gospodarstwa i podnosząc poziom 
bezpieczeństwa pracy na wiele lat.  Aby dobrze ocenić opłacal-
ność takiej inwestycji, poza kosztem finansowania, warto policzyć 
inne wydatki związane z używaną obecnie maszyną i zestawić je 
z tym, co możemy zaoszczędzić na nowym egzemplarzu. Często 

okazuje się, że po podsumowaniu i uwzględnieniu takich aspek-
tów jak: wyposażenie w nowe technologie, gwarancja producen-
ta, koszty materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, niższy 
koszt finansowania (np. w 2012 roku 1-miesięczna stawka bazowa 
WIBOR sięgała 5%, teraz to tylko 1,7%), czy lepiej dopasowana spe-
cyfikacja, nowa maszyna jest w użytkowaniu tańsza, niż starszy i 
wysłużony egzemplarz. 
Maszyna zakupiona, czas przejść do kolejnego pola na planszy na-
szej gry, czyli gwarancji.

Wydłużona ochrona gwarancyjna

Pakiety ochrony pogwarancyjnej np. PowerGard Protection i Pro-
tection Plus umożliwiają klientom rozszerzenie okresu ochrony 
gwarancyjnej poza ten, który obejmuje standardowa gwaran-
cja. Skorzystanie z pakietu wymaga wyższej inwestycji, ale niesie 
za sobą wiele korzyści. Dlatego też klient, wykupując określony 
pakiet ochrony pracy maszyny, jak również kontrakt obsługowy 
ma możliwość wynegocjowania bardzo atrakcyjnych cen orygi-
nalnych części, materiałów eksploatacyjnych i robocizny podczas 
przeglądów zakontraktowanych przeglądów.

Pakiety PowerGard Protection oraz PowerGard Protection Plus 
obejmują naprawy w drugim i kolejnych latach, na które został wy-
kupiony dany pakiet. Umowa na pakiety może być zawarta tylko z 
czynnymi płatnikami VAT, a w umowie zostaje zamieszczona infor-
macja o okresie obowiązywania i średniej liczbie godzin, którą ma-
szyna przepracuje w ciągu każdego roku. Pakiet PowerGard Pro-
tection obejmuje: silnik, przekładnię, układ kierowniczy, hamulce i 
ramę, natomiast w pakiecie PowerGard Protection Plus dodatkowo 
ochroną objęte są: układ hydrauliczny i elektryczny, osprzęt zasila-
nia silnika oraz kabina. Koszt ochrony pogwarancyjnej PowerGard 
może być liczony w finansowaniu całej maszyny, co minimalnie 
podnosi ratę np. miesięczną.  Pakiety ochrony pogwarancyjnej po-
zwalają precyzyjnie planować koszty działalności gospodarstwa i 
omijać nieplanowane wydatki na awarie.
Pracując intensywnie maszyną na polu należy przeprowadzać do-
kładne przeglądy posezonowe. 

Expert Check

ExpertCheck to usługa profesjonalnego przeglądu posezonowego 
maszyny. Kontrola wykonana jest przez doświadczonego eksper-
ta serwisu autoryzowanego dealera, którego wiedza praktyczna, 
połączona z narzędziami i dokumentacją producenta, pozwala 
na skrupulatną ocenę stanu technicznego maszyny i jej podze-
społów. Weryfikuje stopień zużycia części eksploatacyjnych oraz 
diagnozuje miejsca i elementy, które wydają się być „podejrzane”. 
Każdy z podzespołów jest oceniany, a jego części kwalifikowane 
do dalszej pracy, eksploatacji, naprawy lub wymiany. 

Przegląd Expert Check obejmuje ciągniki, prasy zwijające, siecz-
karnie, kombajny i samojezdne opryskiwacze. Przykładowo w 
ciągniku czy kombajnie sprawdzanych jest od 180 do ponad 200 
punktów. Kolejna pozycja  na liście odhaczona, maszyna jest go-
towa do pracy na kolejnym sezon. Teraz przyjrzyjmy się kontroli 
parametrów maszyny i pola. 

JD Link, siew, ustawienie, kalibracja

Niezależnie od stosowanej technologii rolnictwa precyzyjnego, 
bardzo istotne jest monitorowanie postępu zabiegów, zużycia 
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środków produkcji (materiał siewny, nawozy, środki ochrony rośli, 
paliwo) oraz wielkości plonu na polu. Najprościej rzecz ujmując 
szukamy sposobu na uzyskanie informacji o skuteczności naszych 
działań. Z pomocą przychodzą w tym przypadku telematyczne 
systemy monitorowania (np. JD Link), dzięki którym można po-
równać rzeczywiste efekty z realizacją. Rolnik na swoim koncie w 
centrum operacyjnym (np. www.MyJohnDeere.com)  analizuje  i 
zarządzą automatycznie zbieranymi danymi. Analizy umożliwiają 
rolnikowi podejmowanie jeszcze lepszych decyzji. 

Dzięki zastosowaniu modułu telematyki (MTG), który automatycz-
nie gromadzi i przesyła dane za pośrednictwem sieci komórkowej, 
możliwe jest monitorowanie parku maszynowego i postępu prac. 
Istotna jest również zdalna diagnostyka, dzięki której dealer za 
zgodą rolnika może zdalnie uzyskać dostęp do systemów diagno-
stycznych maszyny i sprawdzić jej ustawienia zapewniając opty-
malne parametry pracy. Na przykład zdalny wgląd do monitora 
maszyny pracującej na polu za biurka właściciela maszyny lub ser-
wisu pozwalają na szybką zmianę ustawień maszyny, gdy operator 
zapomniał lub jest mniej doświadczony. Dzięki temu operator nie 
musi czekać na przyjazd specjalisty. Szybkie rozwiązanie proble-
mów wydłuża czas pracy maszyny i wspiera w terminowym wy-
konaniu zabiegu na polu. Dzięki temu nie ma strat wynikających z 
opóźnionego siewu, oprysku itp.  
Jeśli właściciel ciągnika wyrazi zgodę na udostępnienie para-
metrów maszyny autoryzowanemu serwisowi i producentowi, 
wówczas zbierane dane są analizowane przez eksperta w fabryce. 
Automatycznie przesyłane parametry, które odbiegają od fabrycz-
nych norm umożliwiają przewidywanie nadchodzącej awarii lub 
krytycznego zużycia. W takiej sytuacji ekspert z fabryki przesyła 
ostrzeżenie (Expert Alert) do serwisu dealera z zalecanymi czyn-
nościami serwisowymi przed wystąpienie awarii. Tego typu inno-
wacyjne rozwiązanie daje możliwości przeprowadzenia naprawy 
w czasie, gdy maszyna nie pracuje. Dzięki temu prace polowe są 
przeprowadzane bez zbędnych przerw na obsługę serwisową a 
maszyna jest dostępna do pracy w każdej chwili.

Gwarancja spalania

Telematyczny system JD Link umożliwia skorzystanie z ciekawego 
programu „Gwarancji Spalania”. Jeśli zużycie paliwa w trakcie prac 
transportowych podczas pierwszego pełnego roku użytkowania 
sprzętu przekroczy docelowy poziom wyznaczony przez fabrykę 
John Deere, właściciel ciągnika  otrzyma od firmy zwrot kosztów 
nadwyżki zużytego paliwa. To nie wszystko, jeśli zużycie będzie 
niższe od fabrycznego poziomu, właściciel otrzyma bonus w wy-
sokości dwukrotnej wartości zaoszczędzonego paliwa. W zależno-
ści od ilości prac transportowych wykonanych w ciągu roku bonus 
ten może oznaczać kolejną znaczną oszczędność.
W programie nagradzającym ekonomiczną jazdę mogą wziąć 
udział wszyscy właściciele sześciocylindrowych ciągników John 
Deere serii 6R, 7R i 8R, którzy nabyli je, jako nowe od 01.11.2017 
r do 30.10.2018. Ciągniki muszą być wyposażone w telematyczny 
system JD Link.

Maszyna zastępcza

W sezonie zbiorów najbardziej liczy się terminowość prac. W ta-
kich newralgicznych okresach przygotowywane są specjalne do-
datkowe rozwiązania zapewniające dostawę kluczowych części 
do pracy w terminie do 24 godzin od zgłoszenia awarii. Jeżeli ten 
czas zostanie przekroczony, dealer John Deere zapewnia kombajn 
zastępczy.

Aby móc skorzystać z tego programu kombajn musi 
przejść przegląd posezonowy Expert Check.

Inny program tego rodzaju obejmuje ciągniki rolnicze. W przypad-
ku gdyby awaria nie została usunięta w terminie 48 godzin, rolnik 
otrzyma ciągnik zastępczy. Programem objęte są ciągniki John De-
ere serii 6R (sześciocylindrowe), 7R i 8R/8RT zakupione, jako nowe 
w okresie 01.11. 2017 r. do 30.10.2018. Ciągniki te muszą być wy-
posażone w telematyczny system JD Link ze zdalnym dostępem 
do monitora oraz objęte ochroną pogwarancyjna PowerGard Pro-
tection Plus.

Mając zapewniony ciągnik zastępczy rolnik ma pewność wykona-
nia terminowych prac polowych.  W przypadku, kiedy nie będzie 
mógł skorzystać z takiej możliwości, jest ryzyko wystąpienia strat 
na polu wynikających z opóźnień a te obniżają przychód z niższej 
jakości plonu. Należy zaznaczyć, że takie ryzyko może nastąpić w 
kolejnych latach.  Dlatego też ostateczny bilans zysków i strat na 
sam koniec pokazuje, że skorzystanie z przedstawionych  wyżej 
programów, wcale nie musi oznaczać tylko i wyłącznie wyższy 
koszt inwestycji w maszynę.

Należy podkreślić, że systemy rolnictwa precyzyjnego, ochrona 
pogwarancyjna, przeglądy posezonowe są wartością dodaną do 
maszyny i podnoszą jej cenę na rynku wtórnym. Maszyna jest ob-
sługiwana serwisowo przez autoryzowany serwis, a części stoso-
wane do jej naprawy są zawsze nowe i oryginalne.    
 Istotne, że rolnik inwestuje w bezpieczeństwo i komfort swojej 
pracy, a także czas, który przecież też kosztuje.

Wszystkie powyższe programy są możliwe do zaoferowania rol-
nikom tylko wtedy, gdy autoryzowane serwisy dysponują do-
świadczonymi ekspertami wyposażonymi w najnowsze narzędzia. 
Dlatego na wprowadzenie takich programów i systemów mogą 
sobie pozwolić najbardziej doświadczone sieci dealerów, którzy 
od kilkunastu a nawet kilkudziesięciu lat systematycznie rozwijają 
wiedzę swoich specjalistów. Na co dzień mają styczność z maszy-
nami wyposażonymi w innowacyjne rozwiązania rolnictwa precy-
zyjnego, aby w praktyce wykorzystywać swoją wiedzę.
Odpowiemy na wszelkie Państwa pytania w tym zakresie rozwie-
wając ewentualne wątpliwości. Serdecznie zapraszamy do kontak-
tu z Agro-Efekt.
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* Oprocentowanie stałe 0%, dla pożyczki 50/50,  
   50% opłata wstępna, 50% płatne po roku.

OD 0%*
Manitou Polska Sp. z o.o.

Mszczonowska 86, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn
tel./fax: +48 22 739 48 20
info.mpo@manitou.com

www.manitou.com

FINANSOWANIE FABRYCZNE 
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Tylko w Agro-Efekt!
CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE MANITOU
TERAZ RABAT 15%

Skorzystaj już dziś!
Do 15.09.2018, oferujemy
15% rabatu na zakup
części eksploatacyjnych
Manitou!

Zadzwoń już dzisiaj lub odwiedź jeden z naszych oddziałów!

PHP Agro-Efekt Sp. z o.o.
ul. Parkowa 14
56-500 Syców
tel. 627 868 405
czesci@agroefekt.pl

PHP Agro-Efekt Sp. z o.o.
ul. Gen. Chłapowskiego 33
64-010 Krzywiń
tel. 655 204 361
czesci@agroefekt.pl

PHP Agro-Efekt Sp. z o.o.
Kołątajew 50E
63-410 Ostrów Wlkp.
tel. 607 752 537
czesci@agroefekt.pl
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Dział Maszyn

Kverneland - Optima SX 

Optima SX- PRECYZYJNY SIEW PRZY WYSOKIEJ PRĘDKOŚCI

Uświadomienie sobie pełnego potencjału rolnictwa jest coraz 
większe. Rozwijanie gospodarstwa to nie tylko skupianie się na 
uprawie czy hodowli bydła, ale także na zysku. Zwiększenie wydaj-
ności i rentowności poprzez skoncentrowanie się na czynnikach 
pozytywnych i minimalizujących niekorzystne aspekty oznacza 
racjonalne zarządzanie gospodarstwem. 
Sukces wynika z determinacji i jasnych celów, z określenia wła-
ściwej strategii i alokacji trafnych inwestycji na przyszłość. Jakość 
wyników wymaga odpowiednich pomysłów i sprzętu. Kiedy masz 
zadanie do wykonania, potrzebujesz optymalnych i inteligentnych 
rozwiązań, które uczynią Twoją pracę łatwiejszą i bardziej opłacal-
ną. Potrzebujesz rozwiązań, które sprawią, że trudne i wymagające 
warunki będą mniej skomplikowane.
Skuteczny siew oznacza złapanie właściwego momentu, kiedy 
gleba jest odpowiednio przygotowana do zapewnienia Twoim ro-
ślinom mocnego startu. Kverneland oferuje perfekcyjny siewnik z 
optymalną dystrybucją nasion dla szerokiej gamy upraw.

Fot. Kverneland Optima

Sekcja wysiewająca do szybkiego siewu Optima SX zapewnia mak-
symalną wydajność i efektywność. Dzięki dokładnemu pojedynko-
waniu i precyzyjnemu umieszczaniu nasion oraz wyższej prędkości 
siewu do 18 km/h, siewnik Optima TFprofi z sekcją SX jest nawet o 
50 % wydajniejszy niż ze standardową sekcją HD-II. W sekcje wysie-
wające SX może być wyposażony siewnik z ramą ciąganą Optima 
TFprofi oraz model z ramą teleskopową Optima V. Wszystkie pod-
zespoły są przygotowane do wyskoich prędkości siewu.
Perfekcyjne umieszczanie nasion jest możliwe dzięki małej redlicy, 
która tworzy czystą bruzdę. Dobre umieszczenie i przykrycie na-
sion odbywa się za pomocą gładkiego elastycznego pośredniego 
kółka dociskowego oraz tylnej rolki dociskowej typu „V“ z wieloma 
możliwościami regulacji.

Fot. Kverneland Optima TF profi

Dzięki ciśnieniowemu aparatowi wysiewającemu nasiona są 
„wstrzeliwane“ do bruzdy ze strumieniem powietrza z prędkością 
70 km/h. Gładkie elastyczne pośrednie kółko dociskowe chwyta i 
chroni delikatne nasiona. Wszelkie negatywne skutki, jak np. wi-
bracje na drodze między punktem zwolnienia nasion z tarczy wy-
siewającej, a kontaktem z glebą, są eliminowane dzięki wysokiemu 
ciśnieniu strumienia powietrza. Nasiona osiągają perfekcyjną po-
zycję w glebie. Każda sekcja wysiewająca jest napędzana elektrycz-
nie przez połączenie ISOBUS. Dodatkowy generator lub inne źró-
dło zasilania nie jest wymagane. Kompletne zasilanie i sterowanie 
odbywa się za pomocą technologii ISOBUS.



Dział Maszyn

Dział sprzedaży części

Dział Sprzedaży Części to grupa wyspecjalizowanych pracowników Agro-Efekt działająca w zakresie usług posprzedażowych. Jest to 
bardzo ważny obszar, w którym Klient jest szczególnie wymagający i nie chce czekać. 

Posiadamy doskonale zaopatrzony magazyn części zamiennych oraz możliwość sprowadzenia części w 24 godziny od momentu ich za-
mówienia. Dobrze wyszkoleni sprzedawcy i serwisanci są w stanie profesjonalnie doradzić  i pomóc w rozwiązaniu problemu. Doskona-
ła 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 dostarczenie klientom części 
zamiennych w najkrótszym możliwym czasie. Stale powiększamy nasz asortyment dbając o to aby poziom naszych usług i dostępność 
części do wszystkich 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

KUPONY RABATOWE

OFERTA WAKACYJNA

Skorzystaj z 15% zniżki na zakup 
części eksploatacyjnych 

Kverneland.

Obowiązuje: 
do 15.09.2018 

OFERTA WAKACYJNA

Skorzystaj z 15% zniżki na zakup 
części eksploatacyjnych 

Manitou.
 

Obowiązuje: 
do 15.09.2018

OFERTA WAKACYJNA

Rabat na usługę serwisową 10%
*przy zakupie części powyżej 

1000 zł netto
 

Obowiązuje: 
do 31.08.2018
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Dział Maszyn

Marka UNIA przedstawia zestaw do uprawy pasowej Strip Till

Marka UNIA, największy polski producent maszyn rolniczych po-
większył ofertę o zestaw do uprawy pasowej w technologii Strip 
Till. W jego skład wchodzą: zbiornik nawozowy zawieszany na 
przednim TUZ ciągnika, agregat do uprawy pasowej zawieszany 
na tylnym TUZ ciągnika i zagregowany z nim poprzez hydropak 
siewnik pneumatyczny.

Szerokość robocza zestawu wynosi 3 m, a liczba uprawionych, za-
silonych nawozem i obsianych nasionami pasów gleby może wy-
nosić: 4, 6 lub 8.
USF 1600 to zbiornik nawozowy o pojemności 1600 litrów zawie-
szany na przednim TUZ ciągnika. Jego komora przedzielona jest 
demontowalną przegrodą na dwie równe części, co pozwala zasy-
pać je różnymi nawozami. Nawóz pobierany jest przez dwa apara-
ty, co pozwala wysiewać je w różnych dawkach. Napęd aparatów 
wysiewających uzyskiwany jest standardowo od koła ostrogowe-
go, które  unoszone i opuszczane jest hydraulicznie. Dostępny jest 
również napęd elektryczny z radarem mierzącym na bieżąco pręd-
kość pracy, co w połączeniu z komputerem DRILL CONTROL firmy  
Müller Elektornik zapewnia utrzymanie założonej dawki/dawek 
wysiewu nawozu/nawozów. Z poziomu terminala tego systemu 
możliwa jest również zmiana dawki/dawek w czasie pracy. Ponad-
to komputer pozwala na szybkie i komfortowe wykonanie próby 
kręconej wysiewanych nawozów. Ich dawka może być ustawiana 
w zakresie 20-500 kg/ha.

Transport granul nawozów jest pneumatyczny i odbywa się we 
wnętrzu elastycznego węża lub węży. Następnie w głowicy/głowi-
cach następuje rozdział do poszczególnych zębów uprawowych 
pełniących również rolę redlic nawozowych. Powietrze do węża/
węży tłoczy wentylator napędzany silnikiem hydraulicznym o wy-
datku 24 l/min. Zbiornik USF 1600 wyposażony jest w oświetlenie 
drogowe z tablicami ostrzegawczymi, plandekę  i podest ułatwia-
jący załadunek nawozów.

HAWK 3 to agregat do uprawy Strip Till marki UNIA. Jego rama jest 
monolityczna, a kluczowymi elementami są sekcje uprawiające 
wąskie pasy gleby. Można ich zamontować: 4 lub 6 lub 8.

Pierwszym elementem roboczym sekcji jest krój talerzowy o śred-
nicy 480 mm rozcinający resztki pożniwne i glebę. Za nim zamon-
towane są dwie gwiazdy z dociskiem sprężynowym, z których 
każda ma 16 palców. W czasie pracy przeplatają się one na po-
wierzchni gleby, co powoduje rozgarnianie znajdujących się tam 
roślin i resztek pożniwnych. Dzięki temu praca zęba uprawowo-na-
wozowego może przebiegać bezproblemowo. Każda słupica zęba 
ma własne zabezpieczenie hydrauliczne i zakończona jest dłutem 
o szerokości 25 mm oraz bocznymi podcinaczami o łącznej sze-
rokości 150 mm. Maksymalna głębokość ich pracy wynosi 30 cm. 
Natomiast umieszczone z tyłu każdego zęba dwa wyloty nawo-
zów pozwalają je umieszczać w glebie na poziomach oddalonych 
od siebie o 7 cm. W praktyce można więc aplikować dwa różne 
nawozy w różnych dawkach na głębokościach w zakresie 6-12 i 
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Dział Maszyn

Marka UNIA przedstawia zestaw do uprawy pasowej Strip Till

18-21 cm. Za zębami uprawowo-nawozowymi zamontowane są 
dwa talerze typu Agressive o średnicy 400 mm. Ich zadaniem jest 
zagarnianie gleby powstałej po pracy zęba w obręb uprawianego 
pasa gleby. To bardzo ważny element sekcji, który nieumiejętnie 
ustawiony może spowodować nadmierne nabieranie się gleby. 
Można temu zapobiec poprzez regulację: głębokości jego pracy, 
rozstawu (maksymalnie 175 mm), odległości od zęba i kąta na-
tarcia. Ostatnim elementem każdej sekcji są wałki zagęszczające 
o szerokości 240 i średnicy 300 mm. Mają docisk sprężynowy, co 
pozwala regulować agresywność ich pracy. Sekcja zawieszona na 
równoległoboku ma możliwość kopiowania terenu.

DELTA XT to ciężki (1570 kg) siewnik pneumatyczny do kukurydzy, 
buraków i rzepaku połączony z agregatem HAWK 3 za pomocą 
sprzęgu z jednym siłownikiem hydraulicznym. Dwa koła podpo-
rowo-napędowe wysunięte są przed ramę siewnika, co pozwala 
zmieniać liczbę sekcji wysiewających i wynikający z tego rozstaw 
obsiewanych rzędów. Dla kukurydzy przewidziany jest podstawo-
wy rozstaw 75 cm, na który w maszynie 3-metrowej przypadają 
4 sekcje. Dla buraków, rzepaku lub kukurydzy sianej na kiszonkę  
jest to rozstaw 45 cm (6 sekcji), a dla rzepaku  sianego w węższych 
rzędach 34 cm (8 sekcji). DELTA XT jest maszyną z podciśnienio-
wym systemem wysiewu nasion i mechanicznym napędem tarcz 
wysiewających za pomocą przekładni łańcuchowej. Zmiana jej kół 
zębatych powoduje zwiększenie lub zmniejszenie odległości wy-
siewanych nasion.

Maszyna została wyposażona we własny układ hydrauliczny ze 
zbiornikiem oleju, który służy do napędu wentylatora wytwa-
rzającego podciśnienie w układzie wysiewu nasion. Pompa hy-

drauliczna tego układu uzyskuje napęd od WOM ciągnika. Każda 
sekcja wysiewająca ma własny zbiornik na nasiona o pojemności 
54 litrów. Siewnik ma podwójne redlice talerzowe, przed którymi 
znajduje się element odgarniający kamienie i bryły. Wysokość jego 
pracy jest regulowana za pomocą śrub. Ponadto przed talerzami 
umieszczona jest osłona, która ma za zadanie zapewnić ich swo-
bodną pracę. Dodatkowo po bokach redlicy talerzowej znajdują 
się duże koła kopiujące, a za nimi rolka dogniatająca wysiane na-
siona. Nacisk jednostkowy dla każdej z sekcji możne wynosić na-
wet 150 kg, co pozwala używać siewnik w ekstremalnie ciężkich 
warunkach glebowych.  Ostatnim elementem są kółka zamykające 
bruzdę siewną i formujące ostateczny kształt uprawionego, zasilo-
nego nawozem i obsianego pasa gleby. Za sterowanie pracą ma-
szyny może odpowiadać sterownik PM100E lub PM300E. Siewnik 
DELTA XT może być doposażony w podsiewacz nawozów, co pod-
czas jednego przejazdu zestawu do uprawy pasowej marki UNIA, 
zwiększa możliwość aplikacji składników odżywczych do trzech 
rodzajów. Dwa nawozy wysiewane są na różnych głębokościach 
przez zęby uprawowo-nawozowe i jeden przez redlice podsiewa-
cza siewnika, który ma zbiornik z blachy nierdzewnej o pojemności 
850 litrów. Jego redlice wysiewające nawóz są typu talerzowego. 

Zapotrzebowanie na moc 3-metrowego zestawu do uprawy pa-
sowej w technologii Strip Till marki UNIA wynosi w zależności od 
warunków pracy od 200 do 240  KM.

Sugerowana cena: od 123 000,00  zł netto

Pasowa technologia uprawy gleby niesie ze sobą wiele korzyści. 
Brak jakiegokolwiek wzruszania gleby pomiędzy rzędami siewu 
ogranicza jej wysuszanie i umożliwia rozwój życia mikroorgani-
zmów, dzięki którym zwiększa się m.in. tempo rozkładu materii 
organicznej. Natomiast gleba w uprawianych pasach jest dobrze 
napowietrzona i luźna, co pozwala korzeniom roślin swobodnie 
się rozrastać. Gleba po orce jest mikrobiologicznie martwa. Wynika 
to z faktu, że organizmy tlenowe zostają wprowadzone w głąb do 
warunków beztlenowych i odwrotnie. Dopiero po 2-3 tygodniach 
życie mikrobiologiczne gleby wraca do równowagi. - Uprawa pa-
sowa Strip Till jest bardzo dobrym rozwiązaniem i warto rozważyć 
jej wprowadzenie - uważa dr Tomasza Piechota z Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu.





ZBIORNIKI do magazynowania
paliw, wody, AdBlue oraz nawóz płynnych. 

SUPER
OFERTA
dostępna w sieci:

*Jedyny w Polsce producent zbiorników z PE do nawozów płynnych o pojemności 10 000 i 12 500 L. 

SWIMER 
AGRO TANK 
12500 FUJP NP

Jednopłaszczowy zbiornik 
 

SWIMER BLUE TANK 
2500 ECO-Line ELDPS

Dwupłaszczowy zbiornik 
 

SWIMER WATER TANK 10000 FUJP

Jednopłaszczowy zbiornik 
 

SZEROKI 

ASORTYMENT 

PRODUKTÓW
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Dział Pasz:  tel. 62 786 84 12    email: dzial.pasz@agroefekt.plDział Pasz

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

Kontakt z naszym doradcą: 

Robert Gęstwa
tel. 723 790 070

Dział Pasz firmy P.H.P. Agro-Efekt Sp. z o.o. zajmuje się optymalizacją żywienia w produk-
cji zwierzęcej w oparciu o najnowszą wiedzę i sprawdzone produkty. W naszej szerokiej 
ofercie znajdują się zarówno gotowe mieszanki paszowe, koncentraty i premiksy uzna-
nych firm paszowych, jak również surowce paszowe pochodzące z przemysłu rolno-spo-
żywczego, znajdujące zastosowanie u wszystkich 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 doradcom żywie-
niowym w zakresie doboru produktów według indywidualnych potrzeb gospodarstwa. 
Jest to ogromną zaletą z uwagi na możliwość optymalizacji stosunku kosztów do jakości 
tak, aby zawsze przynosił najwyższe korzyści dla Hodowcy poprzez dopasowanie pro-
duktów do potrzeb gospodarstwa.

Firma P.H.P. Agro-Efekt Sp. z o.o. zapewnia ciągłe wsparcie gospodarstw u lekarzy wetery-
narii, mikrobiologów, chemików, a także u osób mających doświadczenie w zarządzaniu 
dużymi fermami. Dzięki temu staramy się jak najlepiej pomóc w niwelowaniu proble-
mów, z którymi spotykają się na co dzień polscy hodowcy.
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Materiały budowlane:  tel. 62 786 84 24    email: budowlanka@agroefekt.plMateriały budowlane

Buduj z Efektem!

Hurtownia budowlana Agro-Efekt oferuje materiały do budowy od fundamentów, aż po dach. Sprzedaż prowadzimy w oddziałach: Syców, Krzywiń
i Miejska Górka. Szeroki asortyment wysokiej jakości produktów znanych marek pozwala na kompleksowe zaopatrzenie każdej inwestycji budowlanej, 
a także zaspokojenie potrzeb klientów indywidualnych. 

W naszej ofercie znajdą Państwo:

 cement,
 wapno,
 elektronarzędzia,
 docieplenia,
 okna dachowe,
 wełnę mineralną,
 tynki akrylowe, sylikonowe, mozaikowe,
 farby akrylowe,silikonowe,

sucha zabudowa,
izolacje,
materiały ścienne,
kostka brukowa,
blachy trapezowe, blachodachówka,
stolarka drzwiowa,
papy termozgrzewalne, tradycyjne oraz gonty papowe,
rynny,

Posiadamy własny profesjonalny mieszalnik 
farb i tynków. Zapewniamy szeroką gamę ka-
talogów i wzorników odwzorowujących nie 
tylko barwę, ale także strukturę produktu. Spe-
cjalnie dla Państwa przygotowaliśmy najwięk-
sze próbki, które pozwolą lepiej zapoznać się 
z naszymi materiałami oraz porównać ich wy-
gląd w różnych warunkach oświetleniowych.

Nasza oferta dla klientów indywidualnych 
obejmuje nie tylko produkt. Doskonale zda-
jemy sobie sprawę z dylematów towarzyszą-
cym inwestorom podczas wyboru i aplikacji 
materiału. Dlatego zapewniamy wsparcie eks-
perckie zarówno w salonach sprzedaży, jak i 
w miejscu inwestycji. Współpracujemy także 
z zaufanymi wykonawcami, którzy posiadają 
certyfikat jakości Stainer Zertifikat.

W trosce o Państwa spokój i trwałość wy-
konanych elewacji uruchomiliśmy program 
6-letniej gwarancji, która jest zapewnieniem 
jakości systemów dociepleń Steiner Bauche-
mie. Wystarczy wykonać 5 prostych kroków 
żeby spać w spokoju o swoje ściany.

Zapraszamy do naszych oddziałów!

Syców
ul. Parkowa 14 

tel. 503 073 175

Krzywiń
 ul. Gen. Chłapowskiego 33 

tel.  506 154 308, 506 154 376

Miejska Górka
ul. Dworcowa 17
tel. 601 231 031
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Dział Nawadniania

Nawadnianie

ZUPEŁNA NOWOŚĆ! TECHNOLOGIA NIESPOTYKANA:

• Oszczędność zużycia wody 30-40%
• Brak chorób grzybowych – woda podawana jest wprost do systemu korzeniowego
• Bardzo dobra technologia na słabe gleby i o podglebiu mocno przepuszczalnym
• Gwarancja użytkowania 10 lat

DOSKONAŁY SYSTEM W UPRAWACH:

• warzyw
• jagodowych
• sadów
• szparagów

TAKA TECHNOLOGIA TYLKO U NAS!

Montaż rurek pod powierzchnią gleby, ok. 30 cm.

System nawadniający podziemny – widok po odkrywce.

Efekt nawadniania ziemniaków.

Efekt nawadniania kukurydzy.
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Ubezpieczenia Skup płodów rolnych

P.H.P.  Agro-Efekt Sp. z o.o. w kompleksowy sposób dba o swoich 
Klientów, oferując środki do produkcji rolnej, gwarantujemy  moż-
liwość rozliczenia się płodami rolnymi jak również skup bezpo-
średni  na bardzo atrakcyjnych i dogodnych warunkach.

Gwarancją odbioru może być podpisanie przez Producenta umo-
wy kupna-sprzedaży lub umowy kontraktacyjnej, które to mogą 
być również zabezpieczeniem Państwa zakupów na naszych 
Oddziałach. Prowadzimy kontraktację zbóż, rzepaku i kukury-
dzy. Klientom podpisującym umowy kontraktacyjne oferujemy 
bardzo atrakcyjne warunki zakupu nasion, nawozów i środków 
ochrony roślin z możliwością zapłaty w okresie zbiorów. 

Nasza firma jest sprawdzonym i wiarygodnym partnerem
w obrocie płodami rolnymi. 

Drodzy Klienci, oddając do Państwa dyspozycji sieć naszych 
punktów, umożliwiamy całoroczny skup:

rzepaku
kukurydzy
pszenicy, żyta, pszenżyta, jęczmienia, owsa
zbóż konsumpcyjnych i paszowych 

...w dogodnym dla Państwa momencie.

Oferujemy atrakcyjne ceny, szybkie i sprawne przyjęcie zbóż, 
rzepaku i kukurydzy na naszych magazynach oraz rzetelną i 
terminową płatność!

Odbieramy płody rolne bezpośrednio z go-
spodarstwa, w tym celu do Państwa
dyspozycji są nasi przedstawiciele

w terenie: tel. 667 662 958

Szczegółowe informacje dotyczące warunków skupu, kontrakta-
cji oraz ubezpieczeń płodów rolnych można uzyskać kontaktując 
się z najbliższym punktem skupu.

UBEZPIECZENIE OD SIEWU AŻ DO ZBIORÓW – GWARANCJA 
SPOKOJNYCH SNÓW

ZABEZPIECZ SWOJE GOSPODARSTWO I UPRAWY

Wiedząc jak ważne jest zabezpieczenie inwestycji, swoich docho-
dów i płynności finansowej gospodarstwa, zachęcamy naszych 
klientów do ubezpieczania swoich upraw. Stworzyliśmy program, 
który umożliwia szybkie uzyskanie informacji o warunkach ubez-
pieczeń oraz załatwienie wszelkich formalności związanych z za-
warciem umowy ubezpieczeniowej w każdym z naszych licznych 
obiektów, w siedzibie firmy lub za pośrednictwem handlowców 
na miejscu w domu u klienta.
Przedstawiamy naszym klientom wszystkie propozycje towa-
rzystw oferujących ubezpieczenia upraw rolnych oraz pomaga-
my wybrać najkorzystniejszą ofertę.
Mamy do dyspozycji pakiety ubezpieczeń jesiennych i wiosen-
nych a także od poszczególnych ryzyk w zależności od potrzeb 
klientów. 

Ochrona w ryzykach: 

ujemne skutki przezimowania, grad i przymrozki wiosenne z 
dopłatą z budżetu państwa;
dodatkowo dobrowolne ubezpieczenie od ognia, powodzi, su-
szy, huraganu, deszczu nawalnego, uderzenia pioruna, lawiny 
oraz obsunięcia się ziemi 

Nasza firma oferuje atrakcyjne warunki ubezpieczenia oraz 
kompleksową obsługę klienta:

do wyboru oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych
pomoc w likwidacji szkód 
specjalnie wynegocjowane niższe składki
korzystne warunki płatności
przy zawieraniu umowy ubezpieczenia upraw za pośrednic-
twem naszej firmy możliwe jest odłożenie płatności składki do 
samych zbiorów, co zwiększa ilość finansów potrzebnych do 
opiekowania się uprawą przed zbiorami, wtedy gdy najważniej-
sze są zabiegi takie jak opryski czy nawożenie

Nasza oferta obejmuje także inne ubezpieczenia:  
maszyn rolniczych czy nieruchomości. 

Mamy do zaproponowania różne oferty ubezpieczenia maszyn 
rolniczych, w specjalnie wynegocjowanych dla państwa pakie-
tach i na bardzo atrakcyjnych warunkach płatności. Wszystkie 
formalności związane z ubezpieczeniem np. nowo nabytego u 
nas ciągnika załatwiamy od ręki, na miejscu w momencie zakupu 
maszyny. 

Po więcej informacji i wyliczenie składek
zapraszamy do naszych obiektów. Kontakt 

telefoniczny do centrali 62 786 84 59



Syców, ul. Parkowa 14
tel. 62 786 84 00
fax 62 786 84 30
e-mail: sekretariat@agroefekt.pl

www.agroefekt.pl
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Znajdź nas na Facebooku!
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