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Okres wzmożonej pracy już za Nami. Zakończyliśmy bardzo trudny sezon wegetacyjny w uprawie rzepaku, a także zbóż. 
Wszyscy pamiętamy jesień 2018 roku, kiedy musieliśmy mierzyć się nie tylko ze wzmożoną presją chorób, ale również 
szkodników w uprawach roślin ozimych (mszyce, skoczki). Wiosną tego roku, panowały niskie temperatury, dodatkowo 
deficyt wody po raz kolejny był znaczący, ze względu na bezśnieżną zimę. Panująca susza, a także ekstremalnie wysokie 
temperatury spowodowały zahamowanie wegetacji, w szczególności na glebach lżejszych. To głównie te czynniki po-
godowe miały największy, jak nie bezpośredni wpływ na wielkość uzyskiwanych plonów. W zależności od rejonu kraju, 
a także intensywności występowania poszczególnych składowych, uzyskaliśmy znaczne rozbieżności w plonach zarówno 
rzepaku, jak i zbóż. Nauczeni doświadczeniem, a także wyciągając wnioski z poprzedniego okresu, musimy rozpocząć 
przygotowania do kolejnego sezonu wegetacyjnego. Z pewnością wiele gospodarstw stanie przed trudną decyzją, do-
tyczącą dopasowania odpowiedniej dla nich struktury zasiewów i doboru odmian różnych gatunków roślin uprawnych. 
Przygotowany dla Państwa kolejny numer naszego katalogu firmowego AgroDORADCA, zawiera szczegółowe informacje 
z zakresu rolnictwa, z uwzględnieniem trudów ubiegłego sezonu wegetacyjnego. Mamy nadzieję, że dzięki przygotowanej 
przez nas lekturze, podjęcie właściwych decyzji w Waszym gospodarstwie stanie się łatwiejsze. 

W aktualnym, odświeżonym wydaniu AgroDORADCY przeznaczonym na sezon jesienny, prezentujemy dostępne na ryn-
ku odmiany, środki ochrony roślin, a także nawozy firm wiodących na rynku rolnym. W związku z coraz częściej występu-
jącą suszą w wielu regionach kraju, warto dokładnie prześledzić poszczególne odmiany rzepaku, zbóż i wybrać te, które 
zdecydowanie lepiej poradziły sobie z występującym deficytem wody (wyższe plony). W tym numerze znajdą Państwo roz-
wiązania dotyczące jesiennego zwalczania agrofagów w uprawach ozimin oraz po raz kolejny przybliżamy Wam - naszym 
czytelnikom, dwa produkty biologiczne: Terra Efekt i Terra Wita, a dokładniej ich zastosowanie w technologii jesiennej. 

Wysokość uzyskiwanych plonów w bardzo dużym stopniu uzależniona jest od dostępnej ilości wody. Jak pokazują ostat-
nie lata, coraz częściej mamy do czynienia z deficytem wody (susza), zwłaszcza w najbardziej wrażliwych na jej niedobór 
fazach rozwojowych roślin, bezpośrednio wpływających na obniżkę plonu. Warto zainteresować się tematem nawadniania, 
które zapewni roślinom odpowiednie warunki rozwoju podczas całego okresu wegetacji, dając Państwu komfort i spokój 
jeśli chodzi o wysokość i jakość zbiorów. W tym wydaniu naszego katalogu, przybliżamy Państwu temat racjonalnego 
i efektywnego nawadniania roślin, z uwzględnieniem oszczędzania zasobów wody słodkiej. 

W dalszym ciągu rozwijamy dział Rolnictwa Precyzyjnego. W obecnym wydaniu prezentujemy Państwu nowo powstałe 
Centrum Operacyjne. Idea, która przyświecała jego utworzeniu, to potrzeba wynikająca z postępu i rozwoju wielu nowych 
technologii, gdzie w realnych warunkach korzysta się osobno z każdej z nich. W rzeczywistości więc, bombardowani 
jesteśmy informacjami, których używamy nie łącząc ich w całość i nie wykorzystując drzemiącego w nich potencjału. W 
Centrum Operacyjnym analizuje się bieżące informacje otrzymywane z funkcji monitorujących maszyn i stacji pogodo-
wych – daje to jedno narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji o stosowaniu np. ŚOR, nawożeniu czy siewie. Dzięki 
pozyskanym danym tworzymy historię pól, którą możemy analizować, na podstawie której możemy planować i wychwy-
tywać popełniane błędy.

Państwa uwadze polecamy również siewnik pneumatyczny Fenix, a także artykuł dotyczący 140-lecia firmy Kverneland 
Group. Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z ciągle rozwijanym Działem Budowlanym, oferującym komplek-
sową obsługę inwestycji i wykonawców. Polecamy również odwiedzenie sklepu internetowego, umożliwiającego stałym 
i nowym klientom dokonywanie zakupów w dowolnym miejscu i o każdej porze dnia.

Wszystkie podejmowane przez nas działania mają na celu zapewnienie obsługi na najwyższym poziomie. Jesteśmy 
rzetelnym partnerem, z którym warto podjąć współpracę na każdym etapie produkcji. Czuwamy, aby jakość oferowanych 
przez nas usług sprostała Państwa wymaganiom. W celu pełnej Państwa satysfakcji, świadczymy je w sposób komplek-
sowy, łącząc całoroczny skup płodów rolnych z profesjonalnym doradztwem agrotechnicznym. Serdecznie zapraszamy 
do lektury. 

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

Szanowni Państwo!
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• obniża pH i twardość wody
• zawiera niejonowy surfaktant, zwiększa

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

dawkowanie stosującemu
• zalecany do łącznego stosowania

z herbicydami, fungicydami i insektycydami

AdControl pH:

Adiuwant poprawiający
skuteczność działania nalistnych

środków ochrony roślin.

Adiuwant przeznaczony
do stosowania z herbicydami

doglebowymi
 

Adiuwant ograniczający
pękanie łuszczyn

i strąków
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Kompleksowe rozwiązania adiuwantowe
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Dział NasionRzepak ozimy
LG ANGELICO

LG ANGELICO
HODOWCA: LIMAGRAIN
REJESTRACJA: POLSKA 2018
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA

WYSOKI PLON

„Jedna z najlepszych odmian w Polsce!”

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 RLM-7
na tle innych odmian wyróżnia się bardzo wysoką odpornością na wyleganie roślin
sprawdzona i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju

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

LG Angelico to odmiana mieszańcowa charakteryzująca się wysokim potencjałem plo-
nowania, wynikającym z połączenia wielu cech, które znaleźć można tylko obecnie 
u najlepszych odmian rzepaku. Posiada odporność na wirusa żółtaczki rzepy TuVY, za-
rejestrowana została przez COBORU w 2018. W badaniach rejestrowych COBORU 2015-
2017 osiągnęła jeden z najwyższych wyników plonowania – średni plon to 49,4 dt/ha. Ob-
serwując tę odmianę na polach produkcyjnych, a także na poletkach doświadczalnych 
Agro-Efekt tylko umocniłem się w przekonaniu, że jest to jedna z najlepszych odmian 
rzepaku ozimego w Polsce. LG Angelico, poza wysiewem w optymalnym terminie, do-
brze radzi sobie również z lekko opóźnionym siewem, co wynika z bardzo dobrego roz-
woju jesiennego roślin i pozwala nadrobić zaległości w czasie/rozwoju. Rośliny zdążą 
wykształcić rozetę zbudowaną z 8-12 liści oraz szyjkę korzeniową grubości 10-12 mm, 
co ma bezpośrednio wpływ na dobrą zimotrwałość roślin odmiany LG Angelico. Wysoka 
zdrowotność, zwłaszcza na suchą zgniliznę kapustnych wynika z faktu posiadania przez 
odmianę genu RLM-7. Dzięki wysokiej odporności na pękanie łuszczyn i osypywanie na-
sion, mamy wydłużony okres zbioru, mniejsze straty w plonie, a w konsekwencji mniejszy 
problem z samosiewami w przyszłości. 

7Jesień 2019
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Dział Nasion Rzepak ozimy
LG ANGELICO

LG ANGELICO
HODOWCA: LIMAGRAIN
REJESTRACJA: POLSKA 2018
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA

Plon nasion rzepaku ozimego odmiany LG ANGELICO
w doświadczeniach PDO COBORU wg regionów 2018.

Mszyca brzoskwiniowa – głównym wektorem
wirusa żółtaczki rzepy (TuYV – Turnip Yellows Virus).

Zdjęcie jesień 2018.

NR 2 – Badania rozpoznawcze

COBORU 2018!
106 % wz. [47,17 dt/ha]



 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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Plantacje rzepaku, będącego najważniejszą gospodarczo rośliną oleistą uprawianą w Polsce, narażone są w trakcie długiego 
okresu wegetacji na szereg czynników ograniczających plonowanie, wśród których wyróżnić można te związane ze środowi-

skiem wzrostu i rozwoju roślin (np. obecność agrofagów), jak i ich fizjologią (np. pękanie łuszczyn). Wszystkie elementy uprawy 
modyfikowane są przez warunki pogodowe panujące w czasie wegetacji. Jakie są możliwości podniesienia efektywności produk-
cji? Z pomocą przychodzi hodowla nowych odmian – lepszych, bardziej wydajnych, dostosowanych do konkretnych potrzeb i warun-
ków. Hodowla stanowi bowiem doskonałe narzędzie budowania jakości i wielkości plonu zdrowych roślin.

Wirus żółtaczki rzepy pod kontrolą

Kalendarium osiągnięć hodowlanych Limagrain (LG), w kierunku odmian rzepaku ozimego
z odpornością na wirus żółtaczki rzepy (TuYV):

 2017 r. – w Europie i Polsce (COBORU 2017) zarejestrowane zostają dwie pierwsze odmiany rzepaku ozimego, w tym LG ARCHITECT, 
z odpornością na TuYV, uzyskane dzięki pracom hodowlanym LG; obie są zarazem najwyżej plonującymi w puli badanych odmian.
 2018 r. – w doborze odmian rzepaku ozimego już pięć odmian wyhodowanych przez LG ma odporność na wirus żółtaczki rzepy w tym 

odmiana LG ANGELICO. Po raz kolejny najwyżej plonującymi odmianami w doświadczeniach rejestrowych są odmiany LG.
 2019 r. – w doborze odmian rzepaku ozimego cztery odmiany z odpornością na TuYV pochodzą z hodowli LG; trzeci raz z rzędu są 

najwyżej plonującymi w doświadczeniach rejestrowych.

Rozpracować wroga

Zespół LG kontroluje występowanie żółtaczki rzepy na plantacjach rzepaku zlokalizowanych w Polsce już od 2015 r. korzystając
z najlepszego systemu monitoringu, wyróżniającego się na tle innych tego typu rozwiązań, wprowadzanych przez firmy hodowlane, 
wyjątkową precyzją pomiarów. LG prowadzi badania dwutorowo monitorując dodatkowo obecność wirusa w populacji mszycy brzo-
skwiniowej (będących jego wektorami). Na podstawie uzyskanych wyników prowadzone są analizy wpływu porażenia wirusa TuYV na 
plonowanie rzepaku.

Wieloletnie śledzenie winowajcy

 Sezon 2015/2016 

Jesienią 2015 r. specjaliści firmy Limagrain zwrócili uwagę na obecność mszycy brzoskwiniowej w wielu rejonach uprawy rzepaku 
ozimego w Polsce. Ciepła jesień sprzyjała rozwojowi szkodnika, a jego zwalczanie było utrudnione z powodu chociażby braku zare-
jestrowanych do jego zwalczania insektycydowych zapraw nasiennych. Wiosną, na wielu plantacjach widoczne były antocyjanowe 
przebarwienia brzegów liści roślin, przy zredukowanej powierzchni blaszek liściowych – symptomy charakterystyczne dla obecności 
TuYV. Fakt ten ściśle powiązano z obecnością mszycy.

Test serologiczny ELISA, jedyny sposób potwierdzenia występowania wirusa (polegający na naniesieniu soku z porażonych liści rze-
paku na odpowiednio przygotowane płytki, inkubacji i wywołaniu reakcji barwnej), w pełni potwierdził jego obecność na plantacjach. 
Bardzo dużą presję szkodnika, a w konsekwencji także wirusa odnotowano w zachodniej części Polski. W centralnej części kraju, 
stopień porażenia określono na poziomie od średniego do wysokiego, z kolei na wschodniej ścianie, gdzie notowano nieliczne wystę-
powanie mszycy, stwierdzono też brak porażenia roślin wirusem lub utrzymywało się ono na bardzo niskim poziomie. Bardzo mroźna 
zima również ograniczyła presję mszycy na północy i wschodzie Polski.
 

Artykuł
Hodowla rzepaku pod lupą - najnowsze kierunki hodowli

źródłem odporności na wirusa żółtaczki rzepy TuYV

Dział Nasion
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 Sezon 2016/2017

Sezon rozpoczął się bardzo ciepłą i suchą jesienią, która zapisała się w pamięci jako szczególna, ze względu na wystąpienie najwięk-
szej od kilkunastu lat gradacji mszycy brzoskwiniowej. Nasilony pojaw szkodnika dotyczył nie tylko Polski, ale też m.in. Niemiec, 
Czech, Francji i Wielkiej Brytanii. Plantatorzy, już kolejny sezon zmagali się z brakiem możliwości wczesnej ochrony upraw (brak 
zarejestrowanych zapraw insektycydowych). Największe porażenie TuYV odnotowano w zachodniej i centralnej Polsce, w kilku lo-
kalizacjach wykazano obecność patogenu w organizmach przebadanych mszyc. Mimo sprzyjających rozwojowi choroby warunków 
atmosferycznych, nie odnotowano porażenia roślin we wschodniej Polsce. Wiosna 2017 r. była ciepła i wilgotna, taka aura w dalszym 
ciągu sprzyjała rozwojowi mszycy. Poziom porażenia plantacji wirusem był od średniego do bardzo wysokiego, co potwierdziły bada-
nia prób liści rzepaku. Obecność TuYV odnotowano także na plantacjach zlokalizowanych na wschodzie Polski. Potwierdzono różnicę
w plonowaniu rzepaku na korzyść odmian z odpornością na TuYV (w tych lokalizacjach, w których wystąpił problem z chorobą).

 Sezon 2017/2018

Rozpoczął się chłodną i wilgotną jesienią. Aura w znacznym stopniu ograniczyła rozwój mszycy brzoskwiniowej na plantacjach rze-
paku. Porażenie roślin TuYV odnotowano głównie w Wielkopolsce i woj. dolnośląskim. Niskie porażenie stwierdzono na plantacjach 
w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Na podstawie analizy ze-
branych danych stwierdzono istotną korelację między warunkami pogodowymi, obecnością i liczebnością populacji mszyc, a wystą-
pieniem w uprawach rzepaku symptomów porażenia roślin przez TuYV. Wiosenny monitoring wirusa potwierdził mniejsze nasilenie 
choroby na plantacjach. Potwierdzono także mniejszą częstotliwość występowania mszycy brzoskwiniowej. Największe porażenie wi-
rusem odnotowano w trzech regionach: w Wielkopolsce, na Śląsku i Dolnym Śląsku. Poziom porażenia z niskiego na średnie, wzrósł 
w województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim i świętokrzyskim. Chłodna i wilgotna jesień rozpoczynająca sezon 2017/2018
w znacznym stopniu ograniczyła wystąpienie mszycy, a tym samym porażenie roślin przez TuYV, co widoczne było na plantacjach, na 
których obserwowano mniej symptomów choroby niż w poprzednich latach.

 Sezon 2018/2019

Jesienią 2018 r. znowu odnotowano gradację mszycy brzoskwiniowej, a jej pojawieniu się, sprzyjała sucha i bardzo ciepła aura, pa-
nująca głównie we wrześniu i na początku października. Jesienią, stwierdzono większe porażenie roślin TuYV w północnych rejonach 
Polski, w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim, ale też na wschodzie – w Lubelskiem, niż w analogicznym okresie 
w poprzednich latach. Tradycyjnie, wysoki stopień porażenia plantacji rzepaku stwierdzono w województwach: wielkopolskim, ślą-
skim i opolskim, w których już od kilku lat utrzymuje się wysoka presja patogenu, objawiająca się silną infekcją roślin. W miesiącach 
rozpoczynających sezon 2018/2019 na plantacjach rzepaku obserwowano wiele symptomów obecności TuYV, co nie wróży dobrze na 
przyszłość.

Jedyną alternatywą w obronie rzepaku ozimego przed tą groźną chorobą, jest uprawa odmian rzepaku z odpornością na TuYV. Od-
miany LG Architect i LG Angelico to odmiany wyróżniające się na tle odmian konkurencji pod kątem bardzo wysokiego potencjału 
plonowania oraz wyjątkowych cech takich jak mrozoodporność, odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.

Leszek Chwalisz Marketing and Product Manager 
Limagrain Polska  

Dział Ochrony RoślinArtykuł
Hodowla rzepaku pod lupą - najnowsze kierunki hodowli
źródłem odporności na wirusa żółtaczki rzepy TuYV
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Dział Nasion Rzepak ozimy
DK EXPIRO

DK EXPIRO
HODOWCA: DEKALB
REJESTRACJA: POLSKA 2015
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA

„Rekordowe plony w każdych warunkach”

WAŻNE CECHY ODMIANY:

mieszaniec o bardzo wysokim potencjale plonowania
optymalny wigor jesienny i niskie ryzyko elongacji szyjki korzeniowej przed zimą
wczesny wiosenny start wegetacji oraz wczesny termin kwitnienia
szybki wzrost łodyg
zalecane jest stosowanie regulatorów wzrostu, ze względu na mocny wigor wiosenny oraz wysokie rośliny
charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością
dzięki genowi odporności RLM-7 - bardzo dobra tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych oraz na zgniliznę
twardzikową
odmiana o podwyższonej odporności na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion
odmiana wzorcowa w COBORU
odmiana rekomendowana przez COBORU do uprawy w 9 województwach (LZO),
m.in. dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie, lubuskie i łódzkie.

Marcin Liszewski
Dział Rozwoju Produktu DEKALB

DK EXPIRO to nowa odmiana mieszańco-
wa marki DEKALB o standardowej bio-
masie, wyróżniająca się bardzo wysokim 
oraz stabilnym poziomem plonowania. 
Charakteryzuje się mocnym wigorem 
roślin i znakomitą zimotrwałością. Po-
nadto posiada bardzo dobrą tolerancję 
na choroby oraz podwyższoną odporność 
na pękanie łuszczyn i osypywanie się na-
sion. Odmiana ta stanowi bardzo udane 
połączenie najwyższego potencjału plo-
nowania i bardzo dobrych cech agrono-
micznych.

OPINIA

WYSOKI PLON
DOBRY WIGOR
JESIENNY

SZYBKI ROZWÓJ
PO ZIMIE
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Dział NasionRzepak ozimy
DK EXPIRO

DK EXPIRO
HODOWCA: DEKALB
REJESTRACJA: POLSKA 2015
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA

13Jesień 2019

ODMIANA WZORCOWA

W COBORU
OD 2017 ROKU

Plon nasion rzepaku ozimego odmiany DK EXPIRO
w doświadczeniach PDO COBORU wg regionów 2018.
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WSZECHSTRONNA OFERTA
HERBICYDOWA INNVIGO W RZEPAKU

  +48 (22) 468 26 70        
  biuro@innvigo.com
  www.innvigo.com

  facebook.com/innvigo
  instagram.com/innvigo_eu

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 Nasion Rzepak ozimy
 KICKER

KICKER
HODOWCA: RAPOOL
REJESTRACJA: POLSKA 2017
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA

„Nowy wymiar odporności”

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 plonowanie

WYSOKI PLON
DOBRY WIGOR
JESIENNY

SZYBKI ROZWÓJ
PO ZIMIE

16

ODPORNOŚĆ
NA PHOMA
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Dział NasionRzepak ozimy
KICKER

KICKER
HODOWCA: RAPOOL
REJESTRACJA: POLSKA 2017
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA

17Jesień 2019

Plon nasion rzepaku ozimego odmiany KICKER
w doświadczeniach PDO COBORU wg regionów 2018.

OPINIA

Artur Kozera - RAPOOL POLSKA

KICKER F1 – wysoka zdrowotność warunkiem
stabilnego plonu.
Uprawa rzepaku ozimego to duże wyzwanie dla niejednego 
plantatora. Największy wpływ na uzyskiwane efekty ma pogo-
da. Determinuje ona cały okres wegetacji od kiełkowania do 
żniw włącznie. Niestabilność warunków wegetacji to zagro-
żenie ze strony szkodników i chorób, a także różnego rodzaju 
stresy abiotyczne. W takich warunkach tylko najlepsze odmiany 
mogą zapewnić powtarzalność plonowania i oczekiwany efekt 
ekonomiczny. Do takich odmian możemy z całą pewnością za-
liczyć odmianę mieszańcową KICKER F1 pochodzącą z hodow-
li Rapool. Wyróżnia ją wiele pozytywnych cech. W warunkach 
stresowych spowodowanych niedoborami wody potrafi szybko 
kiełkować, bardzo dynamicznie rozwija się w początkowej fa-
zie wzrostu. KICKER F1 to pierwsza odmiana, do której ho-
dowcy wprowadzili nowy rodzaj odporności na suchą zgniliznę 
(Phoma lingam). Sucha zgnilizna kapustnych to spore zagro-
żenie dla uprawy rzepaku. W okresie jesiennym z owocników 
na resztkach pożniwnych zarodniki przenoszone są na młode 
rośliny. Następnie kiełkują i przerastają przez tkanki roślin. 

Wtórnym źródłem infekcji są piknidia, czyli czarne punkty na 
jasno-brązowych lub beżowych owalnych plamach na liściach. 
Odporność APR37 (Adult Plant Resistance), która występuje 
w odmianie KICKER F1 jest genetycznie różna od wszelkich 
znanych głównych odporności na Phomę (np. RLM7), jej dzia-
łanie polega na ochronie podstawy łodygi przed infekcją suchą 
zgnilizną. Ten rodzaj odporności ogranicza ryzyko porażenia, 
a co za tym idzie wpływa pozytywnie na wysokość, powtarzalność
i stabilność plonowania. Ponadto do korzystnie wpływających 
na plon cech, możemy zaliczyć wysoką zimotrwałość. KICKER 
F1 kwitnie średnio-wcześnie i średnio-późno dojrzewa. Rośli-
ny są średniej wysokości o wysokiej odporności na wyleganie. 
Średni plon względny z badań COBORU na poziomie 119% 
wzorca. W regionach południowo-zachodniej Polski, w których 
często pojawia się sucha zgnilizna kapustnych, potrafi plono-
wać na poziomie 124% wzorca. Odmiana idealna do uprawy na 
różnych glebach - od średnich do bardzo dobrych, sprawdza 
się w opóźnionych terminach siewu. W całym cyklu wzrostu 
rzepaku mamy do czynienia z wieloma niekorzystnym czynni-
kami. Wybierajmy zatem tylko pewne i sprawdzone odmiany, a 
do takich zalicza się niewątpliwie odmiana KICKER F1. 
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Dział Nasion Rzepak ozimy
RGT BONANZA

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

„Ostoja Twojego rancza”

WYSOKI PLON
DOBRY WIGOR
JESIENNY

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

Grzegorz Litwin - RAGT Polska

Również i w tym roku polecamy Państwu 
do uprawy odmianę RGT BONANZA. Pra-
gniemy poinformować, że odmiana ta 
uzyskała rekomendację do LZO (lista za-
lecanych odmian w województwie) w 9 re-
jonach Polski (na 13 możliwych). W trak-
cie wieloletnich doświadczeń zarówno 
PDO, jak i firmowych RAGT RGT BONAN-
ZA wykazała bardzo wysoką stabilność 
w plonowaniu w gospodarstwach na tere-
nie całego kraju. Charakteryzuje się wy-
soką zdrowotnością całej rośliny od po-
czątku siewów aż do zbiorów. Odmiana ta 
jest średnio–wczesna, dzięki czemu mak-
symalizujemy termin siewu i zbioru. RGT 
BONANZA posiada bardzo wysokie cechy 
użytkowe, które gwarantują wysoką opła-
calność w produkcji rzepaku ozimego
Najważniejsze cechy użytkowe odmiany 
RGT BONANZA:
 STABILNOŚĆ
 PLONOTWÓRCZOŚĆ
 ZIMOTRWAŁOŚĆ
 ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
 NIEZAWODNOŚĆ

OPINIA

18
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Dział NasionRzepak ozimy
SY ROKAS

SY ROKAS
HODOWCA: SYNGENTA
REJESTRACJA: POLSKA 2016
TYP: ODMIANA POPULACYJNA

WYSOKI PLON
DOBRY WIGOR
JESIENNY

SZYBKI ROZWÓJ
PO ZIMIE

„Koncertowy plon!”

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
odmiana rekomendowana przez COBORU do uprawy w 5 województwach (LZO),
m.in. wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie

OPINIA

Adam Adamski - IKABROL

Odmiana populacyjna rzepaku ozimego SY 
Rokas wysiana w obecnym sezonie cha-
rakteryzowała się właściwym rozwojem 
jesiennym. Rośliny wytworzyły nisko osa-
dzoną szyjkę korzeniową, rozetę zbudowa-
ną z ok. 10 liści nawet przy lekko opóźnio-
nym siewie. Właściwy rozwój roślin przed 
spoczynkiem zimowym wpłynął na bardzo 
dobre przezimowanie roślin, wiosną nie 
zaobserwowałem strat w obsadzie roślin. 
Wiosną rośliny dość wcześnie rozpoczęły 
wegetację, co wydłużyło ich czas na rege-
nerację po zimie. SY Rokas jest dość niską 
odmianą, odporną na wyleganie. Rośliny na 
polach są zdrowe, wytworzyły dużą liczbę 
łuszczyn, co powinno przełożyć się na wy-
sokie plony nasion w obecnym sezonie.

19Jesień 2019
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Dział Nasion Rzepak ozimy
WINNY / DK CAMELOT

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

„Wysoki plon, dobra zdrowotność!”

WYSOKI PLON
DOBRY WIGOR
JESIENNY

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

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

„Królewska odmiana na Twoim polu”

WYSOKI PLON
DOBRY WIGOR
JESIENNY

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

SZYBKI ROZWÓJ
PO ZIMIE
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Dział NasionRzepak ozimy
ORION

ORION
HODOWCA: DANKO HODOWLA ROŚLIN
REJESTRACJA: POLSKA 2018
TYP: ODMIANA POPULACYJNA

WYSOKI PLON
DOBRY WIGOR
JESIENNY

„Galaktyczny plon!”

WAŻNE CECHY ODMIANY:

niespotykana plenność, przewyższająca wiele odmian mieszańcowych (polecana do intensywnej produkcji)
stabilnie plonująca odmiana na glebach mozaikowatych i słabszych
bardzo dobra zimotrwałość roślin, wynikająca z nisko osadzonego stożka wzrostu przed zimą
(optymalny rozwój jesienny)
rośliny średnio-wysokie, o ponad przeciętnej odporności na wyleganie
nasiona charakteryzują się wysoką MTN (ponad 4,5-5 g), bardzo niską zawartością glukozynolanów
(około 7,8 mmol/g) oraz wysokim zaolejeniem (około 48%)
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Skuteczność działania stosowanych środków ochrony roślin, zależy od ilości substancji aktywnej dostarczonej do miejsca jej 
działania na powierzchni czy w komórkach zwalczanego agrofaga. Zmniejszona skuteczność działania środków ochrony roślin 

zależna jest od wielu czynników, m.in. fazy rozwojowej chwastów, występujących warunków pogodowych, a także właściwości 
fizyko-chemicznych użytej wody. Dodatek do cieczy opryskowej, adiuwanta, zwiększa efektywność zabiegów ochrony roślin, ob-
niża koszty, a także zmniejsza zagrożenie dla środowiska. Firma Agro-Efekt w swojej ofercie na 2019 rok posiada kompleksowe 
rozwiązania adiuwantowe (AdControl pH, AdSol, Adiutor oraz AdGlue), przeznaczone do konkretnych zabiegów ochrony roślin.

AdControl pH - produkt obniża pH cieczy użytkowej (przy dawce 100 ml/100l H2O obniża pH do 5,5 z poziomu bazowego 7,2), a także 
sekwestruje jony wapnia i magnezu zawarte w wodzie- obniża jej twardość. Zawiera w swoim składzie surfaktant, a także indykator pH 
(barwnik), który ułatwia dawkowanie stosującemu. AdControl pH w swoim składzie nie zawiera natomiast pierwiastków obniżających 
skuteczność działania środków ochrony roślin (N,P,S). Dodatek preparatu do cieczy użytkowej zalecany jest szczególnie z środkami 
ochrony roślin wrażliwymi na wysokie pH i twardość wody (wykaz substancji w ramce).Zawarty w preparacie związek powierzchniowo 
czynny (surfaktant), rozpuszcza się zarówno w wodzie jak i tłuszczach. AdControl pH z łatwością rozpuści się w cieczy roboczej (wo-
dzie), a po naniesieniu preparatu na roślinę (liście) łatwo przemieszcza się przez ich warstwę wierzchnią, czyli kutikulę i woski, które 
są tłuszczami. Dodatek do cieczy opryskowej produktu zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy roboczej – krople przyjmują kształt 
kulisty, które po zetknięciu z powierzchnią liścia rozpływają się. W efekcie zmiany fizycznej kropli, substancja czynna zawarta w cieczy 
roboczej zostaje rozprowadzona na większej powierzchni liścia (rośliny), dodatkowo następuje rozpuszczanie warstwy tłuszczu (kuti-
kula, wosk) – zwiększona skuteczność.

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

Pomiar parametrów wody po dodaniu
AdControl pH 200 ml/100l H2O (pH 4,6,
twardość wody 365 ppm).

Dział Ochrony Roślin Artykuł
Kompleksowe rozwiązania adiuwantowe
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ADSOL – preparat przeznaczony do stosowania z herbicydami doglebowymi.

Rekomendowany do stosowania z herbicydami doglebowymi w uprawie m.in. kukurydzy, rzepaku, zbóż (mieszanina surfaktantów, 
emulgatorów oraz kwasów tłuszczowych) - zalecana niska dawka AdSol 0,4 - 0,5 l/ha, nie podnosi znacząco kosztów zabiegu od-
chwaszczania. Skuteczność herbicydów doglebowych, zależna jest od ilości wody w glebie, potrzebnej do pobrania i aktywacji substan-
cji aktywnych. Jak wykazują doświadczenia, nawet przy minimalnej zawartości H2O na powierzchni gleby oraz w strefie kiełkowania 
chwastów, adiuwanty są w stanie ułatwić dotarcie większej ilości herbicydu do miejsca jego pobrania, co zwykle skutkuje poprawą 
skuteczności chwastobójczej. Dodatek preparatu AdSol zapobiega znoszeniu cieczy opryskowej w trakcie wykonywania zabiegu opry-
skiwania (ważne w przypadku sąsiedztwa uprawy wrażliwej na dany herbicyd), zmniejsza również parowanie zastosowanej cieczy, 
co podnosi skuteczność działania herbicydów (nawet w trakcie suszy). Dodatek AdSol zwiększa również koncentrację stosowanego 
herbicydu w wierzchniej warstwie gleby, utrudniając przenikanie substancji aktywnych w głąb profilu glebowego, w przypadku wystą-
pienia nadmiernych opadów, krótko po zastosowaniu herbicydów doglebowych.
Dawka: 0,4-0,5 l/ha

ADIUTOR – preparat poprawiający skuteczność działania nalistnych środków ochrony roślin.

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

ADGLUE – preparat ograniczający pękanie łuszczyn i strąków.

Dodatkowo ogranicza również osypywanie, jak i porastanie na-
sion i ziarniaków przed zbiorem. Predysponowany w uprawie 
rzepaku, strączkowych i zbóż. Preparat należy stosować na 3-4 
tygodnie przed zbiorem rzepaku w momencie, gdy łuszczyny 
są elastyczne i można je zginać bez pękania i wysypywania 
się nasion. W przeprowadzonych doświadczeniach, po zasto-
sowaniu AdGlue, udało się ograniczyć straty plonu wynikające 
z pękania łuszczyn i osypywania nasion w stosunku do kontro-
li średnio o 17%. Natomiast stosując AdGlue w uprawie zbóż 
w latach skrajnych, ograniczamy czernienie kłosów, a także 
porastanie ziarna w kłosie. Grzyby odpowiedzialne za czerń 
zbóż obniżają wartość technologiczną ziarna (m.in. obniżona 
liczba opadania), uzyskane ziarno z porażonej plantacji również 
gorzej się przechowuje. W badaniach, po zastosowaniu AdGlue 
w dawce 0,3-0,5 l/ha w fazie BBCH 70 (rozwój ziarniaków), uzy-
skano większą liczbę opadania ziarna w stosunku do kontroli 
średnio o 23,5 do 44,0 % (w zależności od dawki preparatu). 
Należy pamiętać, że zbyt niska liczba opadania świadczy o bra-
ku przydatności ziarna do produkcji mąki. Porośnięte ziarno 
traci swoją zdolność kiełkowania, wigor i nie może być użyte do 
siewu, natomiast mąka z porośniętego ziarna nie nadaje się do 
wypieku pieczywa. W takim wypadku tracimy możliwość sprze-
daży ziarna na cele konsumpcyjne w wyższej cenie.

Dawka: rzepak 0,5 - 1,0 l/ha, strączkowe 0,8 - 1,0 l/ha, zboża 
0,3 - 0,5 l/ha

Dział Ochrony RoślinArtykuł
Kompleksowe rozwiązania adiuwantowe
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Po wprowadzeniu w roku 2013 zakazu stosowania zapraw neonikotynoidowych w uprawie rzepaku, nastąpił gwałtowny wzrost 
zagrożenia ze strony szkodników, już w okresie jesiennej wegetacji. Obecnie w fazie liścieni i pierwszych liści rzepaku najwięk-

sze znaczenie mają:

• pchełki ziemne (czarna, smużkowana, czarnonoga, falistosmuga),
• pchełka rzepakowa,
• śmietka kapuściana,
• mszyce (jesienią szczególnie brzoskwiniowa, jako wektor chorób wirusowych oraz kapuściana),
• chowacz galasówek

Od roku 2017 dostępna jest na rynku zaprawa owadobójcza oparta na innym związku niż neonikotynoid – cyjanotraniliprol (z grupy 
antranilowych diamidów) – LUMIPOSA 625 FS. W obecnym sezonie, podobnie jak w roku ubiegłym, po podpisaniu przez Ministra 
Rolnictwa czasowej derogacji na stosowanie zapraw neonikotynoidowych, mamy dodatkową możliwość wysiewu materiału siewnego 
zabezpieczonego przed szkodnikami w początkowym okresie wzrostu roślin. Pomimo zaprawienia nasion substancją owadobójczą, 
podobnie, jak na plantacjach wysianych z nasion niezaprawionych, konieczne jest jesienne stosowanie insektycydów w formie oprysku 
nalistnego. Zaprawy insektycydowe najprawdopodobniej skutecznie chronić będą plantację do 7-10 dni po wschodach, dlatego należy 
pamiętać o monitorowaniu wystąpienia szkodników, wystawiając żółte naczynia na polu. 

Na podstawie monitoringu uprawy rzepaku i progów ekonomicznej szkodliwości, podejmuje się decyzje o wykonaniu zabiegu, usta-
lając optymalny jego termin. Decydując się na zabieg insektycydami, należy zwrócić uwagę na dobór substancji, w celu zwalczenia 
danego szkodnika, a także na panujące warunki pogodowe w momencie zabiegu. W początkowym okresie wzrostu roślin rzepaku,
w momencie pojawu szkodników, często temperatury powietrza wynoszą powyżej 20-25ºC. Wówczas należy pamiętać, że insektycydy 
z grupy pyretroidów (Delux 50 CS, Delmetros 100 SC, Sparviero, Titan 100 EW), nie działają w pełni skutecznie – dlatego zabieg powi-
nien być wykonywany wieczorem, po ochłodzeniu powietrza i roślin. Insektycydy z grupy pyretroidów działają na roślinie powierzch-
niowo, mogą nie zwalczać szkodników żerujących na spodniej stronie blaszki liściowej (część mszyc) oraz na szyjce korzeniowej 
(śmietka kapuściana). Nie zwalczą też larw pchełki rzepakowej, żerujących wewnątrz ogonków liściowych. W celu zwalczenia tej gru-
py szkodników, z pośród zarejestrowanych insektycydów do wyboru mamy Insodex 480 EC, działający w roślinie wgłębnie, a także Los 
Ovados 200 SE wykazujące w roślinie działanie układowe. Insodex 480 EC działa lepiej w wyższych temperaturach > 15ºC, natomiast 
Los Ovados w temperaturach do 20ºC.

Na plantacji rzepaku jesienią oprócz wcześniej wymienionych szkodników, żerować mogą:

• gnatarz rzepakowiec,
• tantniś krzyżowiaczek, 
• miniarka kapuściana,
• larwy piętnówki kapustnicy,
• larwy bielinków,
• mączliki,

Niestety nie ma obecnie zarejestrowanych insektycydów do zwalczania miniarki, piętnówki kapustnicy i bielinków. Skutecznie ogra-
niczają ich populacje środki zwalczające szkodniki gryzące tj. pchełki, śmietkę. W niektórych rejonach Polski, coraz większym pro-
blemem w uprawie rzepaku stają się mączliki, które podobnie jak mszyce posiadają aparat gębowy kłująco-ssący. Zarówno mszyce,
jak i mączliki wysysają soki roślinne (szkodliwość bezpośrednia), co doprowadza do zniekształceń części roślin, zahamowania ich 
wzrostu, a w skrajnych przypadkach do zasychania/wypadania roślin. Poprzez nakłucia do tkanek, mogą wnikać patogeny, a na wy-
dzielonej spadzi mogą rozwijać się grzyby sadzakowe. Dodatkowo mszyce, a dokładniej mszyca brzoskwiniowa przenosi wirusa żół-
taczki rzepy TuYV (szkodliwość pośrednia). Skuteczne zwalczanie mszyc, jak i mączlika wykazują wyżej wymienione zarejestrowane 
pyretroidy, a także Insodex 480 EC i Los Ovados. W celu podwyższenia skuteczności zastosowanych insektycydów, proponujemy doda-
tek produktu AdControl pH w dawce 0,1l/100 l H2O. Produkt ten obniża twardość używanej do oprysku wody, a także jej pH, stwarzając 
optymalne warunki do rozpuszczenia insketycydu. Należy pamiętać, że insektycydy wykazują bardzo wysoką wrażliwość na wysokie 
pH, najwyższą skuteczność insektycydu uzyskujemy, rozpuszczając produkt w wodzie o pH 4,5-5,5.

Artykuł
Jesienna ochrona insektycydowa rzepaku ozimego Dział Ochrony Roślin



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.

Nero® 424 EC
Ochrona przed chwastami

Nero® jest znakiem towarowym FMC Corporation i podmiotów stowarzyszonych.

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

www.fmcagro.pl

Najnowsze rozwiązanie firmy FMC do kontroli zachwaszczenia w rzepaku ozimym.

Synergia dwóch składników aktywnych w skutecznej i długotrwałej ochronie.

Chroni rzepak
spala chwasty
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Artykuł
Technologia ochrony herbicydowej rzepaku Dział Ochrony Roślin

Odchwaszczanie powinniśmy rozpoczynać jak najwcześniej, aby zapewnić roślinom optymalny rozwój, poprzez wczesną elimi-
nacje konkurencyjnych chwastów. Wybierając odchwaszczanie plantacji rzepaku przed wschodami (do 3 dni po siewie), warto 

pamiętać o najważniejszej zasadzie – zabiegi substancjami o działaniu głównie przez glebę (korzenie, hipokotyl) wymagają wil-
gotnej gleby, gdyż są pobierane przez chwasty z roztworu glebowego, a także w celu pełnej aktywizacji substancji aktywnej herbi-
cydu. Bardzo ważna jest również staranność uprawy przedsiewnej pola – na powierzchni nie powinny znajdować się grudy ziemi, 
a także resztki pożniwne. Znajomość składu botanicznego ewentualnego zachwaszczanie na danym polu, z pewnością ułatwi wy-
bór odpowiedniego herbicydu. 

Oprócz popularnego, standardowego połączenia chlomazonu z metazachlorem, firma Agro-Efekt proponuje Państwu oryginalne połą-
czenie chlomazonu z najnowszą doglebową substancją aktywną - petoksamidem w preparacie Nero 424 EC. Substancja ta, pomimo iż 
pochodzi z tej samej grupy chemicznej co metazachlor nie jest objęta ograniczeniami w stosowaniu na tej samej powierzchni upraw-
nej. W przypadku metazachloru ograniczenie dotyczy stosowania nie częściej niż co 3 lata w dawkach nieprzekraczających łączenie 
1000 g s.cz/ha. Nero 424 EC należy stosować w dawkach 2,5 – 3,0 l/ha. Synergistyczne działanie obu substancji wykazuje szerokie 
spektrum zwalczanych chwastów, zwłaszcza tych trudnych w zwalczeniu, a coraz częściej pojawiających się w uprawie rzepaku. Peł-
na dawka Nero 424 EC ogranicza występowanie na polu m.in. farbownika polnego (daw. krzywoszyj polny), bodziszka porozcinanego 
(na poziomie 96-100%), a także bodziszka drobnego (85-100%). Produkt jest bezpieczny dla młodych roślin rzepaku, mniejsze ryzyko 
wystąpienia bielenia roślin związane jest z niewielką dawką chlomazonu na hektar, w stosunku do innych rozwiązań [przy 3l/ha mak-
symalnie 72 g/ha czystego chlomazonu]. Nero 424 EC wykazuje długie działanie, chroni plantację przed wtórnym zachwaszczeniem, 
co pozwala utrzymać pole wolne od chwastów aż do zbioru. 

Decydując się na odchwaszczanie przed wschodami rzepaku, polecamy Państwu dodatek adiuwanta doglebowego
AdSol w dawce 0,4-0,5 l/ha [więcej informacji o produkcie AdSol na str. 23]

W celu eliminacji chwastów jednoliściennych, w tym samosiewów zbóż proponujemy zastosować graminicyd INVESTO 100 EC
w dawce 0,4-0,5 l/ha, z adiuwantem nalistnym ADIUTOR 0,05-0,1 l/ha / zamiennie z kondycjonerem wody

AdControl pH 0,1 l/100 l H2O. (więcej informacji nt. adiuwantów na str. 23).
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Fuego 500 SC to preparat zawierający metazachlor - (500g w 1l) 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 posze-
rza zakres zwalczanych gatunków chwastów. Fuego 500 SC można stosować 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, działającym 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 nalistnym, 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, 
deformację i w konsekwencji zamieranie całych roślin. Zabieg w dawce 0,3l/ha wykonuje się w fazie 3-4 liści rzepaku ozimego. W celu 
zwiększenia 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 środkami zawierającymi chlomazon, np. Reactor 480 EC, co poszerza zakres zwalczanych gatunków chwastów, takich jak: gwiazd-
nica pospolita, przytulia czepna, jasnoty, tasznik pospolity i tobołki polne.

Metazachlor 500 SC to herbicyd zawierający substancję aktywną metazachlor (500 g w litrze). Środek pobierany jest poprzez korzenie 
kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami. Działa również na chwasty po wschodach do fazy pierwszej pary liści. Herbicyd 
stosujemy 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 
poprzez korzenie i hipokotyl kiełkujących chwastów, chwasty zwalcza najskuteczniej do fazy pierwszych liści. Substancja czynna pe-
toksamid hamuje podział komórek i biosyntezę lipidów i zapobiega wschodom chwastów. Późniejsze wschody chwastów są opóźnione 
przez kilka tygodni dzięki obecności herbicydu w ziemi. Z kolei chlomazon hamuje w chwastach biosyntezę karotenoidów i biosyntezę 
chlorofilu. Dzięki działaniu herbicydu, wschody chwastów są opóźnione lub zatrzymane. 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 chwastów jednoliściennych 

Investo 100 EC to preparat zawierający chizalofop -P-etylowy 100 g/l. Jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym. Pobiera-
ny jest bardzo szybko przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie ich wzrostu 
i rozwoju. Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści i widoczne jest po upły-
wie około 7 dni od opryskiwania. Pełny efekt jest widoczny po około 2-3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody. Chwasty roczne 
są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku krzewienia, perz właściwy w fazie 4-6 liści. Produkt można 
stosować jesienią gdy rzepak wykształci co najmniej pierwszą parę liści, a także wiosną po ruszeniu wegetacji. 

Technologia ochrony herbicydowej rzepaku ozimego

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

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

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

Investo 100 EC
(od 1 pary liści rzepaku) 0,4 - 0,5 l/ha

Artykuł
Charakterystyka preparatów do zwalczania chwastów Dział Ochrony Roślin
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Artykuł
Ślimaki - jak z nimi walczyć? Dział Ochrony Roślin

Ślimaki to jedne z najczęściej występujących i najbardziej 
nielubianych zwierząt w ogrodzie. Mogą być także dużym 

zagrożeniem  dla pszenicy ozimej, rzepaku ozimego i upraw 
warzywniczych. Pojawiają się zarówno na polach, jak i w ogród-
kach. Ich olbrzymia żarłoczność czyni z nich jedne z najgroź-
niejszych szkodników roślin ogrodowych. Są wszystkożerne 
– zjadają nasiona, cebule, bulwy, pędy, liście, kwiaty i owoce. 
Ślimaki mają tysiące maleńkich zębów umieszczonych na języ-
ku. 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 rodza-
je roślin, ale przede wszystkim rzepak i pszenicę ozimą. Jeśli 
chodzi o ogrody i uprawy warzywnicze, to śliniki są gatunkiem 
najczęściej występującym. 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 ślimaka są nagie (bezmuszlowe). Ślima-
ki, jako szkodniki roślin potrafią spowodować duże spustoszenie w na-
szym ogrodzie. W menu ślimaków znajdują się zarówno ozdobne rośliny 
ogrodowe, jak i warzywa - kapusta oraz sałata, buraki ćwikłowe, a nawet 
nać marchwi czy rośliny sadownicze – maliny, truskawki i poziomki. Przy 
masowym występowaniu ślimaków w ogrodzie i sprzyjających dla nich 
warunkach atmosferycznych (ciepło i wilgotno) mogą zniszczyć całe ra-
baty i warzywniki. Ślimaki w pszenicy ozimej zjadają zarodki i kiełki ziar-
na, natomiast w rzepaku niszczą pierwsze liście i liścienie. Tak więc faza 
ziarniaków i kiełkowania jest momentem, w którym rośliny są najbardziej 
narażone na atak szkodników. Wtedy też dochodzi do uszkodzeń, które 
prowadzą do zahamowania wzrostu rośliny. Ważne jest więc, żeby walkę 
ze ślimakami rozpocząć tuż przed siewem i na krótko po nim, czyli jeszcze 
przed wschodami.

Najbardziej sprzyjającymi warunkami do żerowania dla ślimaków są po-
chmurne i deszczowe dni lub nawet noc. Gdy natomiast jest słonecznie i sucho, schronienie znajdują w glebie. Z uwagi na to najlepsze 
efekty zwalczania ślimaków osiąga się wieczorem lub też właśnie w nocy. Ważne jest, żeby 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 wykłada-
jąc 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 ślimakobójczych w czasie ich największej aktywności. 
Zabieg taki wykonuje się w momencie stwierdzenia bardzo dużej ilości ślimaków na danym terenie. Najlepszą walką jest jednak 
zapobieganie. Można to zrobić poprzez 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, jaszczurek i ptaków. Są ważnym 
ogniwem łańcucha pokarmowego, dlatego decyzję o zwalcza-
niu ślimaków w ogrodzie należy podjąć jedynie wtedy, kiedy 
szkody przez nie wyrządzane są bardzo dotkliwe.



30

Dział Ochrony Roślin Artykuł
Zaplanuj jesienną regulację rzepaku

W ostatnich latach wydłuża się jesienna wegetacja rzepaku. Ale po długiej i ciepłej jesieni, jaką coraz częściej obserwujemy 
w Polsce, nadchodzi zimowa pogoda, która wywołuje szok termiczny u roślin i pogarsza ich kondycję. Aby przygotować plan-

tację do bezpiecznego przezimowania, warto zastosować sprawdzony regulator wzrostu. Na co zwrócić uwagę i po jaki preparat 
sięgnąć?

Jak wynika z badań naukowych i analiz warunków meteorologiczno-klimatycznych, na przestrzeni ostatnich lat okres jesiennej wege-
tacji rzepaku wydłużył się nawet o 20-30 dni. Taka tendencja jest typowa dla plantacji w Europie Zachodniej, jednak tam nie następują 
potem znaczne spadki temperatur, mrozy i intensywne opady śniegu, jak ma to miejsce w Polsce. Po ciepłej jesieni i dodatnich tempe-
raturach, które utrzymują się niekiedy aż do grudnia, w naszym regionie dochodzi do gwałtownych zmian warunków meteorologicz-
nych na typowo zimowe. Wtedy najczęściej powstają uszkodzenia merystemów wierzchołkowych rzepaku, co prowadzi do znacznego 
pogorszenia kondycji plantacji. Niestety rolnicy nie są w stanie zaobserwować tego zjawiska w chwili wystąpienia – jego długofalowe 
negatywne skutki będą widoczne dopiero wiosną, gdy znów ruszy wegetacja.

Sięgnij po regulator

Plantatorzy rzepaku mają do dyspozycji rozwiązania pomagające uprawom przygotować się do niekorzystnych zmian pogodowych. 
Są to regulatory wzrostu – preparaty zawierające substancje z grupy inhibitorów syntezy giberelin, np. mepikwat, tebukonazol czy 
metkonazol. Wbrew potocznym skojarzeniom rola regulatora nie polega po prostu na skracaniu roślin, ale na wywołaniu w nich zmian 
fizjologicznych i morfologicznych, które ułatwią przezimowanie.

Rzepak traktowany regulatorem wzrostu w inny sposób buduje swoje komórki i tkanki. Materiały zapasowe w stożkach wzrostu roślin 
są znacznie mniej uwodnione, ponieważ w ich komórkach tworzy się kaloza. To substancja, która zabezpiecza stożek i całą rośli-
nę przed nagłymi spadkami temperatur. Stosowanie regulatorów wzrostu wpływa również na wyższe stężenie soków komórkowych
w roślinach, dzięki czemu są one lepiej uodpornione na przymrozki. Pod wpływem regulatorów zmienia się też budowa tkanek me-
chanicznych szyjki korzeniowej, która staje się nie tylko pogrubiona, ale także relatywnie niska i praktycznie niewiele uniesiona ponad 
poziom gleby. Niekiedy następuje też niewielkie „wciągnięcie” rośliny w profil gleby.

Kiedy i jak regulować rzepak?

Termin jesiennej regulacji rzepaku zależy od kondycji plantacji. Gdy obsada jest zbyt duża, a rośliny konkurują między sobą, można 
przeprowadzić wczesny zabieg już na etapie pierwszej pary liści. Ważne, by wtedy wybrać regulator, który nie wywoła reakcji fitotok-
sycznej. Najbezpieczniejszy jest tebukonazol w formulacji SC – w ofercie INNVIGO rolnicy znajdą go np. pod nazwą Bukat 500 SC. Gdy 
natomiast łany rzepaku mają optymalną obsadę, regulacja pokroju i architektury łanu zalecana jest na etapie 4-6 liści. Można wtedy 
zastosować preparat Mepik 300 SL lub Bukat 500 SC. Liczba zabiegów zależy od długości wegetacji – niekiedy wystarczy jedna aplika-
cja, a przy dłuższej jesieni niezbędne są nawet 2-3.

Obserwacje z wielu plantacji doświadczalnych i demonstracyjnych firmy INNVIGO pokazały, że rzepak wspomagany regulatorami 
wzrostu miał prawidłowy pokrój, nie występowały uszkodzenia merystemów, straty w obsadzie ani wynikające z wymarznięcia. Nie 
odnotowano tam zjawiska tzw. gęsich szyjek, czyli wydłużania się stożków wzrostu i narażenia go na amplitudy temperatur.



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.

Dafne
250 EC

UNIKALNEŁ
ROZWIĄZANIA
W OCHRONIE ZBÓŻ, RZEPAKU I BURAKA
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Technologia ochrony fungicydowej rzepaku

Rzepak ozimy należy do upraw o pełnej agrotechnice wymagającej wykonania w terminie zabiegów ochrony fungicydowej i re-
gulacji wysokości roślin. Głównym celem tych zabiegów jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju roślin rzepaku do 

końca wegetacji jesiennej, polegających na ochronie plantacji przed chorobami grzybowymi, „kierowanie” wzrostem i rozwojem 
roślin, tak aby rośliny rzepaku osiągnęły fazę 10 - 12 liści właściwych, a pąk wierzchołkowy był nisko osadzony do 2 cm powyżej 
powierzchni gleby.

Ciepła i wilgotna aura jesienna utrzymująca się często do połowy grudnia jest korzystna dla rozwoju patogenów suchej zgnilizny ka-
pustnych, czerni krzyżowych, szarej pleśni, i mączniaka rzekomego. Sucha zgnilizna kapustnych jest jedną z najgroźniejszych chorób 
rzepaku. Skutkiem występowania choroby są straty plonu nasion w zależności od warunków agroklimatycznych w zakresie 10-70% 
plonu. Porażenie roślin powodowane jest przez grzyby workowe (Leptosphaeria spp.), które przerastają stopniowo w tkanki liści
i ogonki liściowe w kierunku podstawy łodygi (tzw. szyjki korzeniowej). Patogen powoduje tam początkowo mokre plamy, które stop-
niowo się pogłębiają, stają się suche, a ciągłość tkanek w tym ważnym dla roślin miejscu zostaje przerwana. Właściwe objawy na 
szyjkach korzeniowych można zaobserwować dopiero wiosną. Widzialnymi objawami choroby są drobne brązowe plamki na liściach, 
na których widoczne są piknidia (czarne kuliste owocniki).

Zabieg ochrony rzepaku fungicydem jest zasadny gdy 10-20 % ocenionych roślin rzepaku ma pierwsze objawy porażenia - drobne 
brązowe plamki, jest to tzw. próg ekonomiczny szkodliwości. W odniesieniu do czerni krzyżowych czy szarej pleśni, próg ekonomiczny 
szkodliwości wynosi 20-30% porażonych roślin.

Do chemicznego zwalczania chorób grzybowych rzepaku jesienią wykorzystywane są fungicydy o dwóch mechanizmach działania:

• Triazole - blokują biosyntezę ergosterolu - składnika błony komórkowej grzybów, co powoduje śmierć patogenu. Do najczęściej 
stosowanych triazoli należy tebukonazol, difenokonazol lub metkonazol, które oprócz działania grzybowego mają też właściwości 
regulacji pokroju roślin. Cechę silnie regulującą wzrost rzepaku ma paklobutrazol (z grupy triazoli) i chlorek mepikwatu, które 
wchodzą w skład fungicydów dwuskładnikowych zawierających difenokonazol (Toprex 375SC) lub metkonazol. Zalecany termin 
stosowania zarejestrowanych środków przypada na fazę 4-8 liści właściwych (BBCH 14-18). Fungicydy z grupy triazoli wykorzy-
stują wysoką skuteczność działania w temperaturze powyżej 12°Celsjusza.

• Benzimidazole np. Tiofanat metylu - blokują proces podziału komórek grzybów, nie mają właściwości regulatora wzrostu. Zale-
cany termin stosowania przypada na fazę 4-6 liści właściwych rzepaku (BBCH 14 - 16).

Ważnym elementem ochrony rzepaku jest uprawa odmian o możliwie wysokiej odporności na porażenie przez sprawców suchej zgni-
lizny kapustnych, które posiadają gen RLM-7 np. LG Angelico, DK Expiro, oraz gen APR 37 np. Kicker. Przy uprawie odmian posiada-
jących cechę odporności, ochrona fungicydowa rzepaku jest dużo łatwiejsza. Do dobrego efektu wystarczy wykonanie jednego zabiegu 
stosując dolną dawkę zarejestrowanego fungicydu. Przy uprawie odmian nie posiadających zwiększonej odporności na suchą zgnili-
znę kapustnych należy stosować pełną zarejestrowaną dawkę fungicydu, a w przypadku występowania wysokich temperatur do późnej 
jesieni należy wykonać dwa zabiegi ochronne .
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Fungicydy zarejestrowane do zwalczania chorób grzybowych jesienią:
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Rzepak, aby osiągnąć prawidłowy rozwój, warunkujący dobrą kondycję roślin do przezimowania, powinien jesienią wykształcić 
rozetę zbudowaną z 8-12 liści, szyjkę korzeniową o grubości 10-15mm oraz system korzeniowy, sięgający 40-50 cm w głąb pro-

filu glebowego. Dlatego ważne jest, by w tym czasie nie doszło do braku bądź ograniczenia dostępności składników pokarmowych.

Jesienią, rośliny rzepaku muszą zostać zaopatrzone w mikroelementy takie jak: bor, mangan, miedź oraz molibden. Bor odpowiada 
za zagęszczenie soków komórkowych, wpływa na przezimowanie roślin. Z uwagi na deficyty tego pierwiastka w glebach polskich, 
często obserwujemy objawy niedoborów w rzepaku. Jesienne objawy niedoboru to przede wszystkim czerwonawe zabarwienie liści i 
ogonków, zbyt mały wzrost rośliny oraz mały rozrost systemu korzeniowego. Mangan odpowiedzialny jest za proces fotosyntezy i syn-
tezę białek. Jego niedobory objawiają się w postaci chloroz. Miedź wpływa na procesy enzymatyczne oraz limituje lepszą efektywność 
nawożenia azotem. Molibden uczestniczy w przemianach azotu i fosforu, wpływa na żywotność pyłku. Objawy niedoborów zauważalne 
są w postaci żółtych, obumierających liści. Jesienna aplikacja nawozów dolistnych, zapewnia dostarczenie wszystkich potrzebnych 
składników pokarmowych, spełniających kluczową rolę w przygotowaniu rośliny do spoczynku zimowego. 

Jesienią, w fazie od 4 liści, zalecamy aplikację Retafosem prim w dawce 5l/ha z dodatkiem boru z nawozu Bor Efekt+S, w dawce 
1-2kg/ha. Retafos prim jest nawozem o działaniu stymulującym. Zawiera odpowiednio dobrane proporcje składników odżywczych  
(N,P,K i B) oraz biologicznie aktywne substancje organiczne (kwasy humusowe i aminokwasy). Organicznie sformułowany fosfor 
i potas, zapewniają bardziej efektywne i długotrwałe działanie. Aminokwasy oraz kwasy humusowe stymulują rozwój powierzchni 
liścia i systemu korzeniowego. Dodatkową właściwością fizyczną Retafosu prim, jest funkcja adiuwantu, zapewniająca odporność na 
zmywanie. Odpowiednio dobrane proporcje makro i mikroelementów dla roślin rzepaku dostarczają nawozy RZEPAK Efekt oraz RZE-
PAK Efekt mikro. Wszystkie składniki występują w dobrze rozpuszczalnych i łatwo przyswajalnych formach, co gwarantuje poprawę 
stanu odżywiania oraz przygotowanie do bezpiecznego przezimowania.

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

Artykuł
Jesienne dokarmianie rzepaku

•  zwiększa przyswajalność składników  
   pokarmowych przez blaszkę liściową
•  wysoka koncentracja składników odżywczych  
   = mniejsza dawka aplikacyjna
•  kwasy humusowe i kompleks aminokwasów
•  substancje czynne obniżające stres roślin
•  wysoka odporność na zmywanie

Nawóz dolistny do stosowania w początkowych fazach wzrostu.

Przygotuj rzepak ozimy do przezimowania lepiej od innych.
N, P, K, B

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

TEL.: +48 77 465 12 39
KOM: +48 502 22 99 04
E-MAIL: biuro@agrapolska.pl

WWW.AGRAPOLSKA.PL
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Preparaty biologiczne (ang. biofertilizers) stosowane są w całej Unii Europejskiej, a najwięcej tego typu środków dopuszczonych 
jest do obrotu we Francji i Włoszech. Produkty takie w zależności od sposobu działania i efektów, mogą być stosowane jako na-

wozy, środki poprawiające właściwości gleb, biostymulatory i biopestycydy. Dzięki interdyscyplinarnym badaniom prowadzonym 
na całym świecie, mikroorganizmy wchodzące w skład różnych produktów biologicznych zostały dobrze poznane, a ich wpływ, czy 
to przez poprawę dostępności składników pokarmowych, czy stymulację hormonalną roślin, potwierdzony.

Wykorzystanie dodatnich interakcji pomiędzy mikroorganizmami i roślinami może przyczynić się do poprawy zdrowotności gleb i ro-
ślin, polepszenia struktury gleby oraz gospodarowania pozwalającego na przyjęcie strategii przyjaznych dla środowiska. Doglebowe 
preparaty mikrobiologiczne można stosować przez cały rok w uprawie warzyw i owoców, natomiast w produkcji rolniczej najlepiej 
stosować w dwóch porach roku:

- wiosną, gdy gleba zawiera dostateczną ilość wody, co indukuje rozwój mikroorganizmów,
- jesienią, gdy do gleby wprowadzone są resztki roślinne, które stanowią źródło energii dla mikroorganizmów.

Jesienny termin, w którym stosujemy bakterie ryzosferowe np. Azotobacter chroococcum lub Bacillus subtilis jest szczególnie do-
godny do opryskiwania gleby po żniwach, ze względu na pozostałości po zbiorze plonu głównego. Termin ten umożliwia wprowadzenie 
bakterii do gleb o uregulowanym odczynie i daje możliwość stymulacji rozwoju roślin następczych. Po wprowadzeniu preparatów za-
wierających bakterie, takich jak Terra-Wita i Terra-Efekt konieczne jest wymieszanie ich z glebą, np. poprzez bronowanie lub uprawki 
do głębokości 15cm, głębsze zastosowanie zmniejsza ich skuteczność. Preparaty można stosować osobno lub połączyć je w jednym 
zabiegu, można je również włączyć w technologię rozkładu resztek pożniwnych, czy to przy stosowaniu nawozów odkwaszających czy 
przez przyspieszenie rozkładu resztek nawozami azotowymi. Aplikacja Terra-Efekt poprzez zwiększenie ilości azotu w strefie ryzos-
ferowej przyczyni się do lepszego rozwoju roślin następczych, a Terra-Wita polepszy strukturę gleby i przyspieszy rozkład celulozy. 
Zastosowanie preparatów po żniwach, umożliwia zaszczepienie gleb, bakterie zaczną namnażać się i kolonizować glebę, po czym 
w okresie zimowym przejdą w formę przetrwalnikową, a wiosną w sprzyjających warunkach termicznych i wilgotnościowych uaktyw-
nią się ponownie promując rozwój roślin. 

Termin jesiennej wegetacji jest szczególnie sprzyjający do szczepienia gleb bakteriami z grupy PGPR zawartymi
w Terra-Efekt i Terra-Wita, gdyż czynniki, takie jak zmniejszone nasłonecznienie, zwiększona wilgotność gleby oraz obecność resztek 
pożniwnych korzeni roślin lub wprowadzanie nawozów naturalnych, przyczynia się do dobrego rozwoju mikroorganizmów glebowych. 
Łączne wprowadzenie obu produktów przyczyni się do ograniczenia rozwoju grzybów i bakterii fitopatogenicznych, polepszy żyzność 
gleby, a dodatkowo zastosowana w ten sposób kombinacja obu preparatów uruchomi niedostępne dla roślin formy fosforu i żelaza, 
a także zoptymalizuje wzrost roślin następczych i przyczyni się do lepszego ich przezimowania. Wydzieliny bakteryjne, stymulujące 
rozwój roślin to m.in.: witaminy, aminokwasy oraz fitohormony - polepszają one rozwój roślin uprawnych, wspomagają również wzrost 
systemu korzeniowego i indukują kwitnienie, co w efekcie działa plonotwórczo na rośliny uprawne.

Zastosowanie azotu przyspiesza rozkład słomy, jednak zabieg ten nie niweluje negatywnych skutków mineraliza-
cji materii organicznej, ani zwiększonej presji fitopatogenów. W tym przypadku warto stosować preparaty, takie jak
Terra-Efekt i Terra-Wita, zawierające bakterie zdolne do szybkiej kolonizacji środowiska glebowego, które mają wpływ na zdro-
wotność gleb, podnoszą efektywność rozkładu materii organicznej i polepszają rozwój roślin następczych. Zastosowanie mieszaniny 
RSM z preparatami Terra-Efekt i Terra-Wita przyczyni się do polepszenia rozkładu resztek i ograniczy nagromadzanie substancji 
fitotoksycznych powstających podczas ich mikrobiologicznego rozkładu. Wydzieliny bakteryjne pozytywnie wpłyną na rozwój ozimin, 
polepszą rozwój ich systemu korzeniowego przez co również zwiększą zimotrwałość. Mieszanina RSM i produktów biologicznych jest 
łatwa w aplikacji, a po jej wprowadzeniu niezbędne jest jej natychmiastowe wymieszanie z glebą.

RYS.1 ZASTOSOWANIE TERRA-EFEKT I TERRA-WITA W TECHNOLOGII JESIENNEJ PRZED WYSIEWEM OZIMIN

Artykuł
Jesienne stosowanie preparatów biologicznychDział Nawozów
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Kolejną metodą polepszenia rozkładu resztek pożniwnych jest zastosowanie wapna nawozowego. Podczas rozkładu słomy w warun-
kach beztlenowych w procesie fermentacji cukrów powstają kwasy (octowy, propionowy i masłowy), które po zastosowaniu wapna 
zostają zneutralizowane. Jednak proces rozkładu nie jest tak szybki, jak w przypadku zastosowania azotu. Wprowadzenie prepara-
tów z mikroorganizmami: Terra-Efekt i Terra-Wita przyspieszy rozkład resztek pożniwnych i pozytywnie wpłynie na rozwój roślin 
następczych. Bakterie Bacillus subtilis, znajdujące się w preparacie Terra-Wita, przyspieszą rozkład materii organicznej, gdyż mają 
zdolność do rozkładu celulozy. Wydzieliny bakterii Bacillus subtilis rewitalizują glebę, wykazują też wysoką aktywność w stosunku do 
rozmaitych grzybów patogenicznych i bakterii. Mikroorganizmy wchodzące w skład Terra-Efekt (Azotobacter chroococcum) dostarczą 
dodatkowych ilości azotu niezbędnego do rozkładu świeżej materii organicznej i wydzielając do środowiska znaczne ilości substancji 
biologicznych i fitohormonów, będą stymulowały rozwój korzeni ozimin, co pozwoli na dobre odżywienie roślin oraz ich udane przezi-
mowanie.

RYS.2  ZASTOSOWANIE TERRA-EFEKT I TERRA-WITA W TECHNOLOGII JESIENNEJ Z NAWOZEM AZOTOWYM

RYS.3 ZASTOSOWANIE TERRA-EFEKT I TERRA-WITA W TECHNOLOGII JESIENNEJ Z NAWOZEM WAPNIOWYM

DZIAŁANIE PREPARATÓW NA WZROST I ROZWÓJ ROŚLIN NASTĘPCZYCH

Wyniki doświadczeń wazonowych przeprowadzonych w ściśle kontrolowanych warunkach wilgotnościowych, nie pozostawiają wątpli-
wości. Działanie preparatów na roślinę następczą przynosi wymierny efekt. Po przedsiewnym zastosowaniu preparatów Terra-Efekt 
i Terra-Wita rośliny charakteryzowały się lepszym odżywieniem w składniki pokarmowe oraz rozwijały się szybciej i pomimo tego, że 
były większe nie zaobserwowano na nich objawów głodu azotowego. 

Po 3 tygodniach wegetacji, zaobserwowano, że kukury-
dza odmiany RGT OXXGOOD uprawiana na glebie, gdzie 
zastosowano preparaty Terra-Efekt i Terra-Wita ce-
chowała się wyrównanym tempem wzrostu. Rośliny 
w powtórzeniach wyglądały podobnie, co jednoznacznie 
wskazuje na stymulację ich rozwoju poprzez wydzieliny 
bakteryjne uwalniane w strefie ryzosferowej.

Obiekty doświadczalne w powtórzeniach. 
Po lewej próby kontrolne, po prawej po przedsiewnej 

aplikacji Terra-Efekt i Terra-Wita.

Artykuł
Jesienne stosowanie preparatów biologicznych Dział Nawozów



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



Producenci rolni, którzy stosują RSM® znają pro-
dukt. Często jednak wielu z nas zastanawia się 
nad możliwościami wykorzystania RSM® we 
własnym gospodarstwie. RSM® to nawóz bez-
pieczny, należy jednak znać zasady jego stoso-
wania, ponieważ od techniki aplikacji, kondycji 
roślin i warunków pogodowych, zależy sukces 
w nawożeniu. Oto kilka wskazówek.

Należy pamiętać, że RSM® to:

l  płynny nawóz azotowy. Jest to nawóz doglebowy, nie 
dolistny, pomimo tego, że może być stosowany pogłównie. 
Pobierany jest głównie przez system korzeniowy roślin, tylko 
niewielka część nawozu pokrywa liście (ok. 5%), reszta 
produktu spływa do gleby, skąd pobierana jest przez system 
korzeniowy rośliny,

l  trzy formy azotu w jednym produkcie: 50% - forma amido-
wa NH

2
, 25% forma amonowa (NH

4
+), 25% - forma azotanowa 

(NO
3

-) sprawiają, że azot zawarty w nawozie pozostaje dostępny 
dla roślin przez długi czas,

l  nawóz bezpieczny dla środowiska naturalnego. Poprzez lepsze 
wykorzystanie przyswajalnych form azotu, wpływa na ograni-
czone przemieszczanie się pierwiastków do wód gruntowych.

Czynniki wpływające na prawidłowe nawożenie 
roztworem RSM®:

l   rośliny muszą być w dobrej kondycji, tj. być zdrowe i mieć 
dobry turgor. Zbyt niskie napięcie powierzchniowe rośliny 
(niski turgor) może skutkować poparzeniem - dopuszczalne 
uszkodzenia roślin to 2 % (max. 5%). Jeśli uszkodzenia liści 
są większe należy liczyć się z negatywnym wpływem na plon,

l   nawożenie należy przeprowadzić gdy temperatura powietrza 
wynosi maksymalnie 20°C, a względna wilgotność powietrza 
wynosi powyżej 60%. Ponadto rośliny muszą być suche, a na-
wożenie najlepiej przeprowadzać w dni pochmurne,

l  prędkość z jaką powinniśmy się poruszać opryskiwaczem po 
polu nie powinna przekraczać 8 km/h (gęsty łan – prędkość 
4 km/ha),

l  prędkość wiatru podczas zabiegu nie powinna być większa 
niż 6 m/s. Dotyczy to aplikacji RSM® za pomącą rozpylaczy. 
W przypadku nawożenia z użyciem węży rozlewowych nie 
ma to znaczenia.

l   efektywne nawożenie RSM® to zastosowanie odpowiednich 
technik aplikacji. Do nawożenia wykorzystujemy opryski-
wacz wyposażony w rozpylacze wytwarzające krople, o du-
żym napięciu powierzchniowym. Im niższe ciśnienie i więk-
sze krople tym mniejsze jest ryzyko uszkodzeń roślin,

•  rozpylacze wielootworowe – należy przestrzegać zaleceń dot. optymalnej 
wysokości belki polowej oraz ciśnienia roboczego. Wielkość kryzy decyduje 
o wielkości wydatku RSM®. Belkę opryskiwacza należy unieść na wysokość 
1 m lub nawet 1,5 m od powierzchni łanu. Jeśli belka jest zbyt nisko, to na 
polu, może powstawać tzw. „efekt zebry”. Jest on widoczny w latach ze zbyt 
małą ilością opadów. W takich warunkach RSM® nie zostaje odpowiednio 
rozmyty na całej powierzchni pola. W latach o wystarczającej ilości opadów 
(równomiernie rozłożonych w trakcie wegetacji) nie ma takich problemów,

•  rozpylacze wachlarzowe – ekstremalnie grubokroplista ciecz w postaci 
łagodnego wachlarza skierowanego do tyłu ogranicza do minimum możli-
wości uszkodzenia roślin. Belkę opryskiwacza powinna być umieszczona na 
wysokości 60-70 cm od powierzchni łanu (wyeliminowany „efekt zebry”),

l   warunkiem optymalnego nawożenia RSM® jest stosowanie nawo-
zu na suche rośliny. Odpowiednio przeprowadzona aplikacja nie 
powoduje poparzeń liści zbóż, czy rzepaku, ponieważ roztwór 
szybko spływa z ich powierzchni (nierozcięczona kropla nie roz-
pływa się). Jeśli na liściach będą utrzymywały się np. krople rosy, 
wówczas roztwór będzie utrzymywał się na ich powierzchni, 
co może powodować poparzenia roślin, 

l   łączenie RSM® z innymi pestycydami czy nawozami dolistnymi 
bywa ryzykowne (zwiększa się ryzyko poparzeń roślin),

l  termin wykonania nawożenia powinien uwzględniać indywi-
dualne potrzeby roślin, tempo jej wzrostu i możliwości po-
brania pierwiastka z gleby. RSM® z uwagi na płynną formułę 
można stosować w niesprzyjających warunkach glebowych, 
jak np. susza.

l  Jakość RSM® – decyduje w dużej mierze o efektywności 
nawożenia. Z tego względu nawóz należy kupować w Autory-
zowanej Sieci Dystrybucji Grupy Azoty.

Co należy wiedzieć, aby móc bezpiecznie 
stosować RSM® na swoim polu?



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



41Jesień 2019

Warunki meteorologiczne lub organizacja prac w gospodarstwie nie zawsze pozwalają na zoptymalizowanie wykonania zabie-
gów 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 
odczynu 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 przy-
padku 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 wzglę-
du istnieje możliwość wykonania siewu niemalże tuż po zastosowaniu wapna. W tym przypadku nie obserwuje się żadnego niekorzyst-
nego 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 wiosną są małe dawki niwelujące 
zespół czynników zakwaszających. Szacuje się, że w ciągu roku należy zastosować min. 500 kg CaO dla zniwelowania wszystkich czyn-
ników wpływających na zakwaszenie gleby.

Przy okazji stosowania małych dawek wapna tlenkowego można wprowadzić magnez. Przykładem nawozu spełniającego dwie funk-
cje – 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.

Artykuł
Wapnowanie gleby Dział Nawozów
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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 wapnowa-

nia, który w pierwszym etapie ma doprowadzić do odkwaszenia gleby, a następnie utrzymania pożądanego pH przez stabilizację 
odczynu. Wielkość i jakość 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 tole-
rancji na odczyn gleby dla róż-
nych gatunków roślin uprawnych 
pozwala na ułożenie właściwego 
zmianowania, zgodnego z aktu-
alnym stanem gleby oraz zapla-
nowanie programu zabiegów po-
prawiających jej pH.

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

pH - metr

Do pomiaru:
pH gleby w zakresie 3,0 do 8,0 
wilgotności gleby
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90

85
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Artykuł
Rola odczynu gleby w kształtowaniu efektywności
produkcji roślinnej

Dział Nawozów



Najlepsze wapno rolnicze!

POLCALC III GENERACJI

100% reaktywność, produkt całkowicie i błyskawicznie przyswajalny przez 
glebę i rośliny!

Do całorocznego zastosowania, bezpośrednio na powierzchnie pól lub 
pogłównie!

Granulowana struktura, zapewnia łatwość i bezpieczeństwo stosowania!

Bezpieczeństwo dla upraw ekologicznych. Atest IUNG Puławy!

Prostota wysiewu. Do zastosowania w większości rozsiewaczy używanych 
w Polsce!

Idealnie współdziała z nawozami azotowymi, takim jak mocznik czy 
saletrzak, podwajając efekty ich działania.

GRANULOWANE
98% węglan wapnia CaCO  Reaktywność 100%

INNOWACJA W WAPNOWANIU GLEBY!

NOWOŚĆ

www.polcalc.pl
Zakład Produkcji Nawozów  
Wapniowych w Lubieniu Kujawskim  
ul. Kaliska-Lotnisko 151,  
87-840 Lubień Kujawski

Dziać Handlowy: 880 880 801

  

e-mail: polcalc@polcalc.pl
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Dział Nasion Pszenica ozima
RGT PONTICUS / COMANDOR

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

„Odmiana o dużym
bezpieczeństwie uprawy!”

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

COMANDOR
HODOWCA: DANKO HR
REJESTRACJA: POLSKA 2018
TYP: JAKOŚCIOWA (A)

„Z tego ziarna będzie
dobry chleb”

WAŻNE CECHY ODMIANY:

charakteryzuje się wysokim poziomem plonowania zarówno
w średnio intensywnej, jak i intensywnej technologii uprawy
posiada ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu, wysokiej gęstości,
nadzwyczajnej szklistości oraz rewelacyjnych parametrach
jakościowych, na pograniczu grupy E/A
charakteryzuje się rekordowo wysoką liczbą opadania
i zawartością glutenu (na poziomie grupy E) oraz wysoką
zawartością białka
pszenica o dobrej odporności na choroby, szczególnie na rdzę
żółtą i brunatną oraz fuzariozę kłosów
posiada podwyższoną tolerancję na zakwaszenie gleby,
co sprawia, że może być uprawiana na glebach
o nieuregulowanym pH
wykazuje bardzo dobrą krzewistość, przydatna
do opóźnionych siewów



„Z tego ziarna będzie
dobry chleb”

JA
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Dział Nasion Pszenica ozima
EUFORIA / AGIL

EUFORIA
HODOWCA: HR STRZELCE
REJESTRACJA: POLSKA 2018 
TYP: ODMIANA JAKOŚCIOWA (A) 

„Plon idealny!”

WAŻNE CECHY ODMIANY:

doskonałe plonowanie, ziarno ciężkie, dobrze
wyrównane
typ łanu: pojedynczego kłosa z elementami
kompensacyjnym
odmiana tolerancyjna na wczesny i opóźniony 
termin siewu
bardzo dobra odporność na choroby grzybowe
bardzo dobra odporność na wyleganie
sprawdza się na słabszych polach
o nieuregulowanym pH

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

„Czołówka względem
jakości i plonu!”

WAŻNE CECHY ODMIANY:

nowoczesna pszenica ozima jakościowa – grupa A
wysokie i stabilne plonowanie w połączeniu z bardzo 
dobrymi parametrami jakościowymi
grube i dorodne ziarno, o ponadprzeciętnej MTZ
rośliny niskie o stabilnym źdźble
wysoka mrozoodporność oraz wysoka odporność na cho-
roby, a w szczególności na mączniaka, rdzę i łamliwość 
podstawy źdźbła
Agil to pszenica o bardzo dobrych walorach wypiekowych 
odmiana daje możliwość uzyskania wysokiego plonu
ziarna pszenicy jakościowej



49Jesień 2019

Dział NasionPszenica ozima
FORMACJA / KWS PIUS

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

„Wysoka mrozoodporność
i zdrowotność”

WAŻNE CECHY ODMIANY:

odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania 
(nawet do 107 % wzorca)
rośliny średniej wysokości
przystosowana do uprawy na terenie całego kraju
o elastycznym terminie siewu
rośliny o dobrej mrozoodporności
bardzo wysoka zdrowotność roślin
odmiana na LZO w dwóch województwach:
pomorskie i śląskie

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

„Wysoka wartość
technologiczna ziarna!”

WAŻNE CECHY ODMIANY:

wysoko plonująca pszenica jakościowa – grupa A
dorodne ziarno o bardzo dobrej wartości technologicznej
odmiana niska, odporna na wyleganie
liczba opadania – duża do bardzo dużej
dorodne ziarno o bardzo dobrej wartości technologicznej, 
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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Dział Nasion Pszenica ozima
PANNONIKUS / TITANUS

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

„Bohater na polu!”

WAŻNE CECHY ODMIANY:

pszenica jakościowa oścista
wśród odmian jakościowych wyróżnia się wybitną 
odpornością 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

TITANUS
HODOWCA: DEUTSCHE SAATVEREDELUNG AG (DSV POLSKA)
REJESTRACJA: POLSKA 2018 
TYP: ODMIANA CHLEBOWA (B)

„Tytan nie do
złamania”

WAŻNE CECHY ODMIANY:

wysoka odporność na choroby podstawy źdźbła
- gen Pch1
stabilne źdźbło - bardzo wysoka odporność na wyleganie
najlepszy plon w litewskich badaniach rejestrowych
stanowi rozwiązanie dla stanowisk, na których 
występuje problem z odpowiednim zmianowaniem oraz
wysokim nasileniem chorób podstawy źdźbła
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Dział NasionPszenica ozima
ARKADIA / TYTANIKA

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

„Plenna, zimotrwała o niskich
wymaganiach glebowych!”

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 możli-
wość uprawy na słabszych stanowiskach
nadaje się do późnych siewów po kukurydzy
rekomendowana przez COBORU do uprawy w 
województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, 
lubelskim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, 
pomorskim, śląskim oraz świętokrzyskim (LZO) 

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

„Moc plonu, jakości
i zdrowotności”

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 są na mączniaka prawdziwego, choroby podsta-
wy 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 / ALEXANDER

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

„Hartowany mrozem”

WAŻNE CECHY ODMIANY:

bezpieczeństwo uprawy we wszystkich regionach 
kraju – bardzo dobra odporność na wymarzanie 
potwierdzona doświadczeniami polowymi
wysoka produktywność i opłacalność uprawy
wysoki potencjał 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

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

„Pszenica 
dla ambitnych!”

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 opada-
nia (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





56

Dział Nasion Pszenżyto ozime
RAPTUS / BELCANTO

RAPTUS
HODOWCA: SAATEN UNION
REJESTRACJA: POLSKA 2018 
TYP: ODMIANA TRADYCYJNA

„Specjalista na
suchych polach”

WAŻNE CECHY ODMIANY:

wysoka zimotrwałość odmiany
bardzo wysoki potencjał plonowania
wczesna odmiana o wysokiej MTZ
wysoka odporność na mączniaka oraz rdzę
tradycyjna długość źdźbła oraz wysoka odporność
na wyleganie
polecany na trudne, szczególnie suche stanowiska 
uprawy

BELCANTO
HODOWCA: DANKO HODOWLA ROŚLIN
REJESTRACJA: POLSKA 2018
TYP: ODMIANA TRADYCYJNA

„Kumulacja korzyści!”

WAŻNE CECHY ODMIANY:

Belcanto to najnowsze pszenżyto ozime, charakteryzujące 
się rekordowo wysokim poziomem plonowania na terenie 
Polski oraz Niemiec
najlepiej sprawdza się na glebach średniej jakości
– klasa IVa i IVb
odmiana o średniej wczesności i bardzo dobrej odporności 
na choroby - posiada rekordowo wysoką odporność na cho-
roby podstawy źdźbła, rdzę żółtą i brunatną, pleśń śniego-
wą oraz fuzariozę kłosa
odmiana o średniej długości słomy i wysokiej odporności 
na wyleganie
wykazuje jedną z najwyższych odporności na porastanie 
ziarna w kłosie
charakteryzuje się pięknym, grubym ziarnem (MTZ
ok. 45 gram), o bardzo dobrym wyrównaniu, gęstości
i wysokiej zawartość białka – ok. 11%
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Dział NasionPszenżyto ozime
ORINOKO / SECURO

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

„Plon, zdrowotność,
odporność na porastanie”

WAŻNE CECHY ODMIANY:

pszenżyto Orinoko to bardzo plenna odmiana ho-
dowli DANKO zarejestrowana w 2017 roku w 
Polsce, a także w wielu państwach Europy uzyskuje 
bardzo dobre wyniki plonowania
przeznaczone do uprawy na glebach średniej jako-
ści w technologii średnio intensywnej i intensywnej
charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na 
choroby, w szczególności na pleśń śniegową, 
mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę, 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 
odmiana na LZO w województwie śląskim

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

„Pewność wysokich
plonów”

WAŻNE CECHY ODMIANY:

odmiana pszenżyta ozimego o wysokim i stabilnym
plonowaniu
wczesne kłoszenie i dojrzewanie przy bardzo dobrej
odporności na porastanie ziarna w kłosie
bardzo dobre krzewienie
typ gęstego łanu
wysoka zdrowotność oraz odporność na choroby,
a w szczególności na: mączniaka, rdzę żółtą i fuzariozę
kłosów
bardzo dobra zimotrwałość
Securo wykształca doskonale funkcjonujący system ko-
rzeniowy dzięki znakomitej zdrowotności odmiana przy-
datna jest również do upraw ekologicznych i ekstensyw-
nych



58

Dział Nasion Żyto ozime
KWS DOLARO / TUR F1

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

„Mistrz plonu!”

WAŻNE CECHY ODMIANY:

rekordowa plenność
bardzo dobra zdolność krzewienia
najkrótsza odmiana żyta, o najwyższej odporności 
na wyleganie spośród wszystkich odmian zareje-
strowanych w Polsce
bardzo dobra zdrowotność – wysoka odporność na 
rdzę, rynchosporiozę i septoriozę liści, dobra na 
pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła i mącz-
niaka prawdziwego
system POLLENPLUS ® chroni łan przed
sporyszem
odmiana na LZO aż w 12 województwach

TUR F1
HODOWCA: DANKO HODOWLA ROŚLIN
REJESTRACJA: POLSKA 2013
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA

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

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
odmiana na LZO w 3 województwach
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Dział NasionŻyto ozime JETHRO
Owies ozimy BLACK BEAUTY 

KWS JETHRO
HODOWCA: KWS LOCHÓW POLSKA SP. Z O.O.
REJESTRACJA: POLSKA 2019
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA

„Zdrowe i plenne!”

WAŻNE CECHY ODMIANY:

nowość 2019, żyto hybrydowe z systemem
Pollen Plus ®
doskonałe na gleby lekkie i średnie z okresowymi 
niedoborami wody ze względu na niskie wymagania 
glebowe
bardzo duży plon na obu poziomach agrotechniki
krótkie źdźbło i bardzo dobra odporność na wyle-
ganie
wysoka odporność na choroby, w szczególności na 
rdzę brunatną i septoriozę liści
w ostatnim trzyleciu odmiana nr 1 w rejonie III 
(woj. wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie)
wysoka liczba opadania
duża odporność na porastanie ziarna

BLACK BEAUTY
HODOWCA: RAGT„Czarny ogier”

WAŻNE CECHY ODMIANY:

owies ozimy, o średnio wczesnym terminie dojrzewania
ciemne, intensywne zabarwienie ziarna
wysoka wydajność we wszystkich warunkach uprawy
wysoka odporność na choroby (mączniak, helmitosporio
za, rdza owsa)
uprawa na wszystkich rodzajach gleb
rośliny odporne na wyleganie

KWS JETHRO - plon ziarna w regionach
w badaniach rejestrowych 2017-2018,

intensywny poziom agrotechniki
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Dział Nasion Groch ozimy
JAMES

JAMES
HODOWCA: SAATEN UNION „Alternatywa

w uprawie grochu!”
GĘSTOŚĆ WYSIEWU:

wczesny siew 65-90 nasion/m² (ok. 125-175 kg/ha)
optymalny siew 90-100 nasion/m² (ok. 175-200 kg/ha)
opóźniony siew 100-120 nasion/m² (ok. 200-225 kg/ha)

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 opty- 

  malnym 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

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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Artykuł
Groch ozimy - Interesująca alternatywa dla jarych bobowatych Dział Nasion

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 ozime roślin. Porównując plonowania jarych bobowatych w latach 
2015 i 2016 na plantacjach polowych, widzimy bardzo duże rozpiętości 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 wytypowaną odmia-
nę 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 uprawy, a 
przede wszystkim przezimowania w/w odmiany jest nie pozwolenie na nadmierne przerośnięcie i skumulowanie wody na zimę. Opty-
malny siew październikowy lub w warunkach skrajnych na południowym zachodzie na początku listopada pozwala małym roślinom 
wejść w okres zimowego spoczynku. Zimotrwałość i jesienne zachowanie najlepiej porównać do rzepaków. Dlatego nawożenie star-
towe powinno być bardzo skromne w granicach 30 kg N na ha w szybkiej formie azotu. Wczesną wiosną, 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 standardowych środkach zarejestrowanych w Polsce z uwzględnieniem zakresu ich 
stosowania przy niskich temperaturach. Szkodniki i choroby są identyczne, jak w formach jarych. Defoliacje roślin są bardzo rzadko 
potrzebne.

Wyjątkową cechą tego grochu ozimego jest wielkość roślin w chwili siewu form jarych. James potrafi mieć kilka centymetrów wysoko-
ści na wiosnę kiedy jare siejemy. Powoduje to lepsze wykorzystanie wody pozimowej. Lepszy system korzeniowy i bardziej rozwinięte 
rośliny, determinują dużo wcześniejsze dojrzewanie grochu ozimego w stosunku do form jarych. Daje nam to idealne stanowisko pod 
rzepak. Dodatkowym plusem jest wiązanie 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 wczesną formą tego gatunku. Późny siew i bardzo wczesny zbiór, pozwala rozłożyć prace 
polowe i jako przedplon, wcześnie zwalnia pole pod następczą roślinę. Odmiana niska o tradycyjnym kolorze kwiatów i żółtych typo-
wych nasionach tak lubianych za wygląd, przez rolników i przemysł paszowy. Jest to odmiana o powtarzalnym plonie i wysokiej jakości 
białka. Dlatego uważam Jamesa za ciekawą alternatywę roślin białkowych jarych w siewie głównym na ziarno, jak i do mieszanek
z żytem, wyką ozimą na wczesnowiosenną paszę dla zwierząt.

Andrzej Dawidowicz, Saaten Union







Dział Ochrony Roślin Artykuł
Jesienna ochrona herbicydowa

i insektycydowa zbóż ozimych

Zabieg zwalczania chwastów jesienią w zbożach ozimych jest obowiązkowy! Decyzję o wiosennym odchwaszczaniu plantacji uza-
sadnia jedynie późny siew i wystąpienie warunków, które uniemożliwiają zabieg (np. obfite opady po siewie, szybkie nadejście 

mrozów). Należy pamiętać, że im szybciej wykonamy zabieg jesienny tym lepiej. Chwasty jesienne najczęściej szybciej rozwijają się 
niż zboża, a tym samym stają się mniej wrażliwe na herbicydy.

Do zwalczania chwastów jesienią, możemy wykorzystać środki o działaniu:
• przez glebę, które należy stosować tylko podczas dobrej wilgotności gleby,
• przez liście, zabieg należy wykonać odpowiednimi rozpylaczami oraz przy technice zapewniającej

dobre pokrycie opryskiwanej powierzchni,
• przez glebę i przez liście należy stosować na wczesne fazy rozwojowe chwastów, 

Wykonując jesienne zwalczanie chwastów, wybierając odpowiedni herbicyd, w pierwszej kolejności powinniśmy ukierunkować się do 
zwalczania chwastów jednoliściennych tj. miotła zbożowa, wyczyniec polny (nie wolno dopuścić do ich krzewienia – trudniejsze zwal-
czanie). Wybierając technologię zwalczania chwastów jesienią, ważne jest, aby wybrany herbicyd charakteryzował się również wysoką 
skutecznością w zwalczaniu chwastów dwuliściennych, zwłaszcza tych uciążliwych, tj. przytulia czepna, chaber bławatek czy mak po-
lny. W celu zwalczania szerokiego spektrum chwastów jesienią, proponujemy Państwu mieszaninę zbiornikową aż 3 substancji aktyw-
nych: Legato Pro 425 2,0-2,2 l/ha + Adiunkt 500 SC 0,1-0,2 l/ha + Chlorosulfuron 75 WG 5-8 g/ha. Mieszanina ta wykazuje działanie 
doglebowe i nalistnie. Zwalcza chwasty występujące na polu w momencie wykonywania oprysku, a także zabezpiecza przed wtórnie 
wschodzącymi chwastami. Zabieg należy wykonać od fazy 3 liścia do końca jesiennej wegetacji. W celu zwiększenia skuteczności, 
do zabiegu proponujemy dodać adiuwant nalistny Adiutor (więcej informacji na str. 22-23). Zamieszczona poniżej tabela przedstawia 
polecane Państwu również inne rozwiązania do zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych. W okresie jesiennym należy również 
pamiętać o ochronie insektycydowej plantacji zbóż. Jesienią, w początkowym okresie rozwoju zbóż, na plantacji wystąpić może m.in. 
mszyca, skoczki i ploniarka zbożówka. Z powodu ocieplenia klimatu oprócz najgroźniejszego szkodnika jesiennego zbóż (mszyc), na 
plantacji mogą wystąpić skoczki. Szkodliwość obu gatunków jest podobna, oprócz osłabiania roślin, przenoszą groźne wirusy: żółtą 
karłowatość jęczmienia (BYDV) i karłowatość pszenicy (WDV) – gatunki te wystąpiły masowo w sezonie 2018/2019, infekując plantacje 
wirusami. Zdarzały się plantacje, na których po wykonaniu testu ELISA, stwierdzono oba wirusy!!! W celu zwalczania występujących 
szkodników jesienią w zbożach można wykorzystać zarejestrowane pyretroidy.
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Dział Ochrony RoślinArtykuł
Jesienna ochrona fungicydowa zbóż ozimych

Pierwszym zabiegiem fungicydowym w zbożach powinno być zaprawianie nasion. Zabieg ten ma na celu zniszczenie patogenów 
atakujących od najmłodszych faz rozwojowych (praktycznie od kiełkowania ziarna). Warto pamiętać, że niektóre objawy chorób 

widoczne są na plantacji dopiero w fazie kłoszenia, a skuteczne zwalczanie możliwe jest tylko poprzez zaprawianie materiału 
siewnego (np. głownia pyląca pszenicy). Często zdarza się tak, że gołym okiem nie jesteśmy w stanie dostrzec objawów infekcyj-
nych w postaci zmiany barwy lub kształtu ziarniaka, a jednak jest on zasiedlony przez grzyby chorobotwórcze, dlatego też zapra-
wianie materiału siewnego pozwala na precyzyjne zwalczanie patogenów odnasiennych. Ochrona roślin już od momentu siewu jest 
niezwykle ważna, również ze względu na patogeny znajdujące się w glebie, co wynika z wadliwego płodozmianu w Polsce (duży 
udział zbóż, kukurydzy w strukturze zasiewów).

Seedron 60 FS – wszechstronna zaprawa do stosowania we wszystkich zbożach ozimych i jarych. Dzięki połączeniu dwóch substan-
cji o różnych mechanizmach działania, zapobiega powstawaniu odporności patogenów na substancje aktywne fungicydów. Szerokie 
spektrum zwalczania chorób, wynika z synergizmu pomiędzy zawartymi w preparacie substancjami – fludioksonilu i tebukonazolu. 
Zawarty w zaprawie fludioksonil, wykazuje bardzo dobre działanie przeciwko wszystkim grzybom z rodzaju Fusarium występującym 
na ziarnie (zgorzel siewek). Dodatkowo wykazuje dobrą skuteczność w zwalczaniu śnieci cuchnącej pszenicy i septoriozy plew, głowni 
źdźbłowej żyta, a także pleśni śniegowej.

Zaprawą jednoskładnikową, w której skład również wchodzi substancja czynna z grupy fenylopiroli (fludioksonil) jest Madron 50 FS. 
Kompleksowa ochrona przed chorobami uzupełniona jest dzięki drugiej substancji zawartej w Seedron 60 FS – tebukonazol. Triazole 
(m.in. tebukonazol), w przeciwieństwie do wielu innych substancji aktywnych mają tę przewagę, że związki te są transportowane 
w ksylemie (tzn. do góry wraz z przepływem soków roślinnych w prądzie transpiracji). Oznacza to, że po zastosowaniu z jednej strony 
działają poza samym ziarniakiem (w tkankach rośliny), ale mogą również dyfundować do jego wnętrza i tam wykazywać działanie 
zwalczające patogeny. Warto również wiedzieć, że część s.a. dyfunduje z ziarna na zewnątrz (do gleby) i tworzy swoistą otoczkę, 
z której pobierany jest fungicyd przez korzenie oraz siewkę. Dodatek tebukonazol poza zwalczaniem głowni (również głowni pylącej), 
a także śnieci, w stosunku do fludioksonilu zwiększa również skuteczność m.in. na: Fusarium występujące w glebie, mączniaka praw-
dziwego, czernienie kłosów i brunatną plamistość liści.

Zaprawą, która w swoim składzie zawiera również tebukonazol, wzmocniony działaniem metolaksylem-M jest CERTICOR 050 FS. 
Dodatek tej substancji, poza wzmocnieniem działania przeciwko głowni i śnieci, zwalcza również pasiastość liści jęczmienia. Jedno-
składnikowa zaprawa DIVIDENT XTRA 030 FS, zawierająca w swoim składzie difenokonazol (związek z grupy triazoli) wykazuje zbli-
żone działanie do wcześniej opisanego tebukonazolu. Wartą uwagi zaprawą zawierającą w swoim składzie kolejną substancję czynną 
z grupy triazoli (tritikonazol) jest jednoskładnikowa zaprawa o nazwie handlowej Triter 050 FS. Tritikonazol oprócz septorioz, śnieci 
i głowni skutecznie zwalcza m.in. rynchosporiozę, plamistość siatkową, a w wyższych z zalecanych dawek również rdzę i septoriozę 
paskowaną liści.

Z roku na rok obserwujemy długo utrzymujące się dodatnie temperatury jesienią, które trwają do grudnia czy niemal stycznia. 
W takim przypadku, należy rozważyć wykonanie zabiegu T0. Lustrację plantacji pod kątem chorób warto przeprowadzić od fazy 3-5 
liści (BBCH 13-15), ponieważ od tak wczesnych stadiów rozwojowych mogą pojawiać się choroby (mączniak prawdziwy, septorioza 
paskowana, rdza brunatna i żółta). Pozwoli to ocenić skuteczność działania zapraw nasiennych i znaleźć pierwsze symptomy chorób 
grzybowych liści (przyjmuje się że zaprawa nasienna jednoskładnikowa działa 4 tygodnie, natomiast wieloskładnikowa do 8 tygodni 
- ochrona do fazy krzewienia). W tych fazach może okazać się konieczne opryskiwanie fungicydami. Wykonanie zabiegu powinno się 
oprzeć na progach szkodliwości danej choroby. W celu skutecznej ochrony wykorzystać możemy morfoliny np. Tern 750 EC, triazole 
np. Bukat 500 SC, Joga 250 EC.
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Dział Ochrony Roślin Artykuł
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





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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NIEDŁUGO ROCZNICA! 
Prawie  5 lat na 

polskim rynku

SPRZEDAŻ W 7 KRAJACH 
 

Profesjonalny Zespół 
Ponad 40 zarejestrowanych środków 

Znaczący udział w rynku

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE 
 
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, 
doradzamy i pomagamy wybrać optymalne 
rozwiązania ochrony. Własne receptury

Doświadczenia polowe
Doświadczenia laboratoryjne
Doradztwo

lat
Miliony 

chronionych 
hektarów 

z korzyścią dla 
Rolników

Optymalne 
rozwiązania

Optymalizacja 
kosztówPolska   Czechy   Rum

unia   Słowacja   Węgry 

 
Rejestracje w 11 krajach

ROZWÓJ
 

Wciąż rosnące 
potrfolio INNVIGO

Pełne technologie 
ochrony 

głównych upraw

Stale wprowadzamy 
nowe produkty 

i rozszerzenia rejestracji

FUNGICYDY

HERBICYDY

REGULATORY
WZROSTU

INSEKTYCYDY

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem 
bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje 
zamieszczone w etykieciei informacje dotyczące produktu. Zwróć 
uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj 
środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

  +48 (22) 468 26 70        
  biuro@innvigo.com
  www.innvigo.com

  facebook.com/innvigo
  instagram.com/innvigo_eu
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Artykuł
Jesienne nawożenie rzepaku

Powszechnie uprawianą rośliną, zwłaszcza w zachodniej części kraju jest rzepak ozimy. Ta przemysłowa roślina króluje w struk-
turze zasiewów w szczególności w województwach dolnośląskim i opolskim, co podyktowane jest sprzyjającymi warunkami 

uprawy. Niestety, rzepak należy do grupy roślin o dużych wymaganiach, złe postępowanie już przed wysiewem nasion może skut-
kować obniżonym potencjałem plonowania. Niezależnie od tego czy wybierzemy odmianę populacyjną czy mieszańcową, rzepak 
trzeba siać w Polsce w optymalnym terminie agrotechnicznym.

Rzepaki siane zbyt wcześnie mogą mieć nadmiernie rozwiniętą rozetę liściową i zbyt grubą szyjkę korzeniową, te siane zbyt późno 
charakteryzują się cieńszymi i krótszymi korzeniami, które mogą być łatwo uszkadzane przez mróz i wrażliwsze na wiosenne deficyty 
wody. Praktyka pokazuje, że staranne przygotowanie łoża siewnego, odpowiednia ochrona i nawożenie, czyli czynniki, na które rolnik 
może wpłynąć, programują plon właśnie jesienną porą. Jednak w niesprzyjających warunkach możemy stymulować rozwój rzepaku 
odpowiednim dokarmianiem roślin.

Zacznijmy od tego by zabezpieczyć rośliny już przed siewem w podstawowe składniki pokarmowe. Zaraz po żniwach powinniśmy 
sprawdzić odczyn gleby i przebadać ją na zawartości P, K i Mg. Czasami warto również zbadać poziom siarki, gdyż pierwiastek ten, 
podobnie jak azot, jest bardzo mobilny w glebie- koszt takiego badania jest niewielki, ale pozwala nam na osiągnięcie dobrych plonów. 
Optymalny dla rozwoju rzepaku odczyn gleby powinien przekraczać pH 6, ponieważ na glebach kwaśnych i lekko kwaśnych system 
korzeniowy omawianego gatunku nie rozwija się prawidłowo. Znając zasobność gleby możemy też łatwo ustalić dawki azotu, fosforu 
i potasu. Nawożenie nawozami zawierającymi te składniki powinniśmy przeprowadzić przed siewem, następnie należałoby dokładnie 
wymieszać nawozy z glebą, co zoptymalizuje dostępność wprowadzonych pierwiastków. 

Każdy wie, że azot jest czynnikiem plonotwórczym, ale dodatkowo wspomaga rośliny we właściwym ukorzenianiu się- w procesie tym 
może pomóc odpowiednio dobrana forma azotu: amonowa lub amidowa. Azot w formie saletrzanej nie jest zalecany, ze względu na 
łatwe wymywanie i stymulację rozwoju części nadziemnych kosztem rozwoju bryły korzeniowej.

Niezwykle ważnym dla rzepaku makroelementem jest fosfor, który odpowiedzialny jest za budowę korzenia. Pamiętajmy o tym, że 
jesienią cały korzeń buduje się na głębokość (do 2 m), a wiosną z wykształconych już korzeni wyrastają korzenie boczne i włośnikowe. 
Jeżeli nie zadbamy o właściwy rozwój tej części rośliny w początkowych fazach rozwojowych, nie uzyskamy dobrych plonów. Jesienią 
zdecydujmy się na zastosowanie nawozów dobrze przyswajalnych (w postaci fosforanów), z których fosfor jest łatwiej dostępny, nawet 
przy niskich temperaturach i deficycie wodnym. 

Kolejnym, niezwykle ważnym składnikiem pokarmowym, który istotnie wpływa na plon nasion rzepaku jest potas. Niedobór tego pier-
wiastka zmniejsza odporność roślin na niskie temperatury i zwiększa porażenie roślin przez choroby grzybowe. W okresie jesiennym 
rzepak pobiera do 20% tego pierwiastka, czyli około 100 kg K2O z ha, a zbyt późno podany nawóz, to błąd, który z pewnością odbije się 
na opłacalności uprawy.

Również siarka jest ważnym makroelementem, który niezbędny jest do prawidłowego rozwoju rzepaku w ciągu całego okresu wegeta-
cji. Przed okresem zimowego spoczynku należy ją podawać w ilościach zabezpieczających potrzeby pokarmowe rzepaku jesienią. Jest 
to szczególne istotne, gdyż pierwiastek ten powoduje zakwaszanie gleby, a jego nadmiar może być wypłukany zimą. Siarka odpowie-
dzialna jest za pobieranie azotu i jego przemiany w roślinie, dlatego też uważana jest za pierwiastek determinujący dobrą odporności 
roślin i ich prawidłowy wzrost. 

Jesień to czas, w którym powinniśmy pomyśleć również o uzupełnieniu zapasów magnezu w glebie. To właśnie przyswajalne zasoby 
tego pierwiastka w podłożu mają duże znaczenie w trakcie wegetacji rzepaku. Wiosną magnez można podać w formie oprysku na 
liście i łuszczyny, ale niedobór tego pierwiastka w glebie w późniejszych etapach rozwoju istotnie obniża wielkość plonu.

W prawidłowym nawożeniu rzepaku ozimego mikroelementy (B, Mn, Zn, Mo) wprowadzane w formie nawozów dolistnych są równie 
ważne jak makroskładniki. Pierwiastki te poprawiają zimotrwałość omawianego gatunku, ponieważ odpowiedzialne są za funkcje fi-
zjologiczne, w wyniku których pobrany przez rzepak azot jest wbudowywany w aminokwasy i białko roślinne. Bor wpływa na zimotrwa-
łość roślin w nieco odmienny sposób, gdyż bierze udział w syntezie cukrów i zagęszczeniu soków komórkowych. Wraz z wapniem pełni 
on funkcję budulcową, odpowiada również za prawidłowe wytwarzanie pąków kwiatowych- proces który zachodzi właśnie jesienią. 
Zabiegi nalistne są najskuteczniejszą metodą podawania wszystkich mikroelementów, a zwłaszcza manganu, którego pobranie jest 
utrudnione w warunkach odczynu optymalnego dla rzepaku (pH>6). Optymalnym terminem na przeprowadzenie dokarmiania poza-
korzeniowego jest faza od 5 do 7 liści. Oczywiście zabiegi te można połączyć z ochroną roślin, co obniży koszty. 

Prawidłowe nawożenie jest jak układanka- każdy pierwiastek ma swoje miejsce i tylko podane w odpowiedniej ilości i formie mogą 
zbudować podstawę do osiągnięcia dobrego jakościowo plonu. Analizy chemiczne gleb są narzędziem pomocnym w ustalaniu pra-
widłowych dawek, ale najważniejszy jest potencjał plonotwórczy danej odmiany, który albo wykorzystamy, albo ograniczymy poprzez 
niewłaściwe nawożenie.

Dział Nawozów
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Niezastąpione wsparcie
dla Twoich upraw!

NAWOZY WE
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Artykuł
Jesienne dokarmianie zbóż

Wschodzące jesienią rośliny wolno wykształcają system korzeniowy, dodatkowo obniżająca się temperatura i niesprzyjający 
przebieg pogody, utrudniają pobieranie składników pokarmowych. W konsekwencji rośliny mogą zostać niedostatecznie od-

żywione.

Jesienne krzewienie zbóż jest jedną z ważniejszych faz rozwojowych, dlatego ważne jest, by w tym czasie nie doszło do zahamowania 
bądź ograniczenia dostępności składników pokarmowych. Potas, fosfor, magnez, siarka, mangan, miedź oraz molibden zwiększają 
nagromadzenie cukrów w komórkach roślinnych. Optymalne odżywienie roślin w potas, korzystnie wpływa na gospodarkę wodną, co 
jest istotne podczas możliwych jesiennych niedoborów wody. Natomiast fosfor, wapń oraz cynk stymulują rozwój systemu korzenio-
wego. Jesienna aplikacja mikroelementów wpływa na lepsze przezimowanie roślin, zapewnia lepszy wigor wiosenny, co w efekcie 
końcowym wpływa pozytywnie na programowanie potencjalnych, wyższych plonów. Dobre zaopatrzenie roślin w niezbędne składniki, 
warunkuje także prawidłową gospodarkę azotową. 

Najważniejsze mikroelementy dla zbóż to miedź i mangan. Ważne jest, 
aby pierwiastki te podać już w fazie krzewienia jesiennego. Miedź bie-
rze 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.

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

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

Dział Nawozów









Zapewnienie komfortowych 
warunków od początku wegetacji 
to podstawa budowania plonu 
zbóż i zadawalającej efektywności 
ekonomicznej, niezależnej od 
kaprysów pogodowych i rynkowych. 
Staranna agrotechnika, w tym 
przedsiewne stosowanie nawozów 
i jak najgłębsze ich wymieszanie 
z glebą, a także terminowy siew 
i umiarkowana gęstość siewu 
ziarna, to dobry początek tworzenia 
warunków dla rozwoju pojedynczej 
rośliny i całej plantacji zboża.

Czy nawozić przedsiewnie? Coroczne 
zamieszanie i wahania na rynku zbóż nie za-
skakują już rolników, a na pytanie: czy nawozić 
przedsiewnie, każdy doświadczony rolnik od-
powie, że tak, ponieważ nawożenie mineral-
ne jest najważniejszym czynnikiem zwiększa-
jącym plony. A im wydajniejsze odmiany, tym 
bardziej nawożenie decyduje o wykorzysta-
niu ich potencjału plonowania. Głodne w po-

czątkowych fazach rozwoju rośliny szybko 

tracą potencjał plonowania i niweczy się trud 
uprawy. Dobrze „wyprowadzona” od począt-
ku uprawy roślina lepiej przezimuje, a wiosną 
szybko zregeneruje się.

Kiedy nawożenie jest najskutecz-
niejsze?  Wtedy, gdy równomiernie rozmie-
ścimy składniki pokarmowe w warstwie ornej 
na głębokość co najmniej 10 cm, w optymal-
nej dla zbóż koncentracji, by fosfor, potas, ma-
gnez i inne składniki mogły być dobrze pobie-
rane, także po przesuszeniu się wierzchniej 
warstwy gleby. Dlatego fosfor i potas zawsze 

najlepiej jest stosować „pod pług”.

Gwarancją efektywnego działania jest także 
stosowanie nawozów z wysoką zawartością 
przyswajalnych form składników pokarmo-
wych, w atrakcyjnej cenie za te składniki, 
a nie za tonę masy nawozu. Analizę ceny czy-
stego składnika można wykonać na stronie 
www.polifoska.pl, korzystając z programu 
„kalkulator nawozowy”.

To jesienią rolnik „programuje” plon 
ozimin, umożliwiając zbożom ozimym do-
bre ukorzenienie oraz rozkrzewienie, a więc 
i zaprogramowanie plonu. Zboża pobierają 
jesienią tylko po 30-50 kg azotu i potasu oraz 
15 kg fosforu. Należy jednak zabezpieczyć 
oziminom większe ilości fosforu i potasu, bez 
obaw o ich straty. W przeciętnych warunkach 
powinno to być co najmniej 8 kg fosforu na 
każdą planowaną tonę ziarna.

Trafnie zbilansować dawkę nawozem 
wieloskładnikowym. 
Składniki pokarmowe, w zależności od po-
trzeb łatwo jest dostarczyć w zbilansowanych 
ilościach, korzystając z szerokiej gamy nawo-
zów POLIFOSKA®.
Na glebach zasobniejszych w potas i gdy przy-
orano słomę zbóż, należy zastosować nawóz 
o węższym stosunku fosforu do potasu (P:K), 
czyli od 1:1 do 1:1,5, to znaczy przemiennie 
w latach należy stosować nawóz o stosunku 
P:K-1:1 – POLIFOSKA® 8, z nawozami o stosun-
ku P:K-1:1,5 – POLIFOSKA® 6. 
Na stanowiskach, gdzie nie przyorano słomy 
oraz na glebach lżejszych lub o niższej zasob-
ności w potas, lepsze są nawozy o szerszym 
stosunku P:K: POLIFOSKA® KRZEM, w której na 
1 kilogram P przypada 2,8 kg K i POLIFOSKA® 5 
lub POLIFOSKA® PLUS (P:K 1:2). 

Oziminy potrzebują jesienią także 
azotu i mikroskładników. Gdy słoma 
w dużej ilości pozostaje na polu, powszech-
ne są po żniwach zakłócenia dostępności 
azotu w glebie, czyli jesienna fiksacja azo-

tu. Im szybciej słoma ulegnie rozkładowi, 
tym lepiej dla ozimin. Dlatego powinno się 

dostarczyć rozkładającym słomę mikroorga-
nizmom azot i fosfor. Średnio na każdą tonę 
przyorywanej słomy (oprócz kukurydzianej) 
należy stosować 6-8 kg azotu, czyli praktycz-
nie 80-100 kg mocznika.pl ® lub 150-210 POLI-
FOSKI® 21 lub 100-150 kg RMS 32. Koniecznie 
powinno się stosować azot przed przyora-
niem słomy na polu, gdy siane będą rośliny 
ozime (zboża, rzepak). Pamiętajmy także, 
że dawka azotu na przyoraną słomę nie jest 
dawką pod oziminę.

Pielęgnacja zboża ozimego jesie-
nią. Niedobór azotu amonowego w gle-
bie działa niekorzystnie na rozwój zbóż już 
od fazy 2 liścia (BBCH 12), bo ogranicza 
rozwój korzeni, a więc pobieranie składni-
ków i wody z gleby. Ważniejszy jest drugi, 
bardziej wrażliwy okres, gdy ozimina roz-
poczyna krzewienie (faza 21), a szczególnie 
ważna jest faza 25, bo wtedy zawiązują się 
kłoski i kwiatki. 
Na słabszych plantacjach, głównie późno 
posianej pszenicy, często trzeba zasilić ro-
śliny azotem. Można zastosować do 30 kg 
N/ha azotu w formie mocznika.pl ® i oprysk 
(zboża bezpiecznie opryskiwać dopiero 
od 5. liścia – BBCH 15) siarczanem magnezu 
z dodatkiem boru (50 g/ha), miedzi (50 g/ha 
i molibdenu (20-40 g/ha) lub około 150 kg/ha 
POLIFOSKI® 21.
Na glebie świeżo wapnowanej lub o od-
czynie obojętnym bardzo efektywne jest 
stosowanie pogłównie jesienią (BBCH 15) 
na pszenicę i pszenżyto azotu w formie PO-
LIFOSKI® 21 lub siarczanu amonu (150 kg/ha), 
ponieważ poza dostarczeniem azotu i siarki 
nawozy te lokalnie, płytko zakwaszają glebę, 
co ułatwia roślinom pobranie mikroskładni-
ków. 

Na przyorywaną słomę i jesienią nie zaleca 
się stosować saletrzanej formy azotu, bo ozi-
miny słabo się ukorzenią i nie zahartują się 
na zimę.
 

 dr inż. Adam Grześkowiak

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police
tel. 91 317 29 64, fax 91 317 47 72, e-mail: polifoska@grupaazoty.compolifoska.pl nawozy.eu

Plon zbóż 
ozimych 
rodzi się 
już jesienią

POLICE RADZĄ:
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Zmienne koszty środków produkcji (nawozy, środki ochrony roślin), ceny plonów, warunki atmosferyczne czy też wahania cen 
paliw, powodują, że rolnicy szukają rozwiązań i programów, które zapewnią im spokojną pracę i gwarancję stałych niskich kosz-

tów. Naprzeciw ich oczekiwaniom wychodzą dealerzy John Deere, którzy najpierw wprowadzili, a obecnie rozszerzają program 
zwrotu kosztów za nadwyżkę zużycia paliwa. Co więcej, dodatkowo wypłacą premie za uzyskanie niższego spalania niż określiła 
fabryka.

Dotychczas niewielu producentów zdecydowało się wziąć pełną odpowiedzialność za zużycie paliwa w swoich ciągnikach, a zdecy-
dowana większość z nich nie przedstawia szczegółowych danych. Rolnicy często szukają tych parametrów w wynikach testów prze-
prowadzanych przez niezależne instytuty, lecz wartości te mogą odbiegać od rzeczywistego poziomu spalania w różnych warunkach.

Rewolucyjny dla branży krok podjął John Deere, wprowadzając program „Gwarancja spalania”, w którym zwraca koszty za nadmierne 
zużycie oleju napędowego. To odważne i odpowiedzialne podejście ma na celu ograniczyć koszty zużycia paliwa w gospodarstwie, 
a jednocześnie nagrodzić dodatkową premią właściciela ciągnika John Deere za uzyskanie niższego spalania niż określiła fabryka.

Gwarancja zużycia paliwa i premia za oszczędność 

Właściciele nowych ciągników John Deere po wypełnieniu odpowiedniego formularza dostępnego u dealera oraz aktywowaniu syste-
mu JD Link, za pomocą którego monitorowany jest poziom zużycia paliwa, mają możliwość zwrotu określonych kosztów poniesionych 
za zakup oleju napędowego.

Dotychczas program obejmował wyłącznie pracę ciągnika w transporcie (jazda powyżej prędkości 20km/h). Teraz amerykański produ-
cent rozszerza swój program również o monitoring zużycia paliwa podczas prac w polu. Jest to odważny i bardzo rzadko spotykany na 
rynku ruch, tym bardziej, że producent zdecydował się ponosić odpowiedzialność pieniężną za zużycie paliwa przekraczające ustalony 
przez fabrykę poziom.

Dział Maszyn Artykuł
John Deere - gwarancja spalania
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Jak program będzie działał w praktyce?

• Producent John Deere określił fabryczny poziomy zużycia oleju napędowego w poszczególnych 
rodzajach prac polowych oraz w transporcie dla każdej grupy ciągników: 6R (6 cyl), 7R, 8R.
• Wszystkie wyniki zużycia oleju napędowego są rejestrowane podczas pracy przez aktywowany system JDLink 
w ciągnikach i zapisywane automatycznie na koncie właściciela ciągnika w centrum operacyjnym 
na www.MyJohnDeere.com
• Dealer John Deere wspiera właściciela ciągnika w celu optymalnego ustawienia i regulacji pojazdu 
do różnych prac, a tym samym w kontroli zużycia oleju napędowego.
• Jeżeli fabryczny poziom zużycia oleju napędowego zostanie przekroczony, wówczas właściciel 
ciągnika otrzyma kwotę, potrzebną na zakup nadwyżki.
• Jeżeli osiągnięty przez właściciela ciągnika poziom zużycia oleju napędowego będzie niższy niż fabryczny, 
wówczas amerykański producent wypłaci premię dwukrotnie większą niż kwota potrzebna 
na zakup zaoszczędzonego oleju napędowego.

Program gwarancji spalania obejmuje nowe ciągniki serii: 6R (6-cylindrowe), 7R, 8R, zamówione i zakupione w okresie od 01.11.2018 
do 31.10.2019. Do każdego modelu określony został osobny poziom zużycia paliwa podczas wykonywania różnych prac. Pełne rozli-
czenie wysokości kwoty do wypłaty rolnikowi nastąpi po 31.10.2019.

Więcej informacji w naszych oddziałach maszynowo-serwisowych:

Dział MaszynArtykuł
John Deere - gwarancja spalania

ul. Gen. Chłapowskiego 33 | 64-010 Krzywiń

Dział Serwisu
tel. 65 520 44 37
kom. 798 057 608

ODDZIAŁ KRZYWIŃ

ODDZIAŁ SYCÓW
ul. Parkowa 14 | 56-500 Syców

Dział Serwisu
tel. 62 786 84 32
kom. 723 681 215

Częstocice 2B | 57-120 Wiązów

Dział Serwisu
tel. 71 394 21 20
kom. 721 003 351

ODDZIAŁ CZĘSTOCICE

ODDZIAŁ CZEKANÓW
Kołątajew 50E | 63-410 Ostrów Wlkp. 2

Dział Serwisu
tel. 62 761 86 65
kom. 695 258 413

ODDZIAŁ OLSZYNKA
Olszynka 41-42 | 48-231 Lubrza

Dział Serwisu
tel. 77 402 17 99
kom. 667 662 947
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Dział Rolnictwa Precyzyjnego Artykuł
Centrum Operacyjne - nowoczesne

technologie w jednym miejscu

Rolnictwo precyzyjne to termin, który nabiera wciąż nowego znaczenia, ze względu na rozwój technologii i cyfryzacji. Te 
dwie dziedziny współdziałają ze sobą i wzajemnie się uzupełniają, nowoczesne technologie mogą być wykorzystywa-

ne na wiele sposobów i tylko ludzka wyobraźnia stanowi ograniczenie dla ich zastosowania. Jesteśmy świadkami postępu 
w rolnictwie, który zapoczątkowany został przez wprowadzenie i upowszechnienie technologii GPS. Dalszy rozwój jest nie-
unikniony, technologia wykorzystywana w rolnictwie ma za zadanie odciążyć rolnika i pomóc mu w podejmowaniu decyzji. 

Konsekwentnie jednak wiedza, którą dostarczają nowoczesne 
technologie jest niczym, jeżeli nie potrafimy z niej w pełni ko-
rzystać. 

Zdecydowanie najtrudniejszym zadaniem jest kierowanie go-
spodarstwem, ponieważ musi ono wypracować określone zy-
ski. Każdy, kto zajmuje się na co dzień produkcją rolną wie, 
jak trudno osiągnąć dobre wyniki. Pewnych zmiennych które 
istotnie oddziałują na osiągane plony nie jesteśmy w stanie 
zmienić – jak np. umiejscowienia gospodarstwa, położenia 
pól czy choćby warunków klimatyczno-glebowych. Są jednak 
czynniki, które wykorzystane w umiejętny sposób pozwolą na 
zaprogramowanie wyższych plonów i w sprzyjających warun-
kach ich osiągnięcie. Należy jednak zdawać sobie sprawę, 
że powtarzalność wyników w produkcji „pod chmurką” jest 
bardziej prawdopodobne, gdy poza dołożonymi staraniami za 
wszystkimi działaniami producentów rolnych stoi wiedza.

Na licznie organizowanych eventach rolnicy zasypywani są 
ofertami na temat nowoczesnych technologii. Dodatkowo dla 
chętnych wiedza na ten temat jest ogólnodostępna i darmo-
wa. Producenci i firmy partnerskie prześcigają się w pomy-
słach, jak przyciągnąć, zainteresować i zachęcić do zakupu. 
W wyniku takich działań rzesza producentów rolnych posiada 
już w swoim parku maszynowym ciągniki wyposażone w au-
tomatyczne układy prowadzenia i często technologie ISOBUS, a także liczne urządzenia współdziałające z nimi. Należy jednak zadać 
sobie pytanie, czy wszystkie systemy, zakupione przez klienta są do końca przez niego wykorzystywane. Nowoczesne technologie 
mające zastosowanie w rolnictwie mogą ułatwić prowadzenie produkcji polowej poprzez dostarczanie rzetelnych informacji z zakresu 
agronomii, agrotechniki i warunków meteo, ale muszą być poparte wiedzą, jak wszystkie te dane wykorzystać, aby na ich podstawie 
podejmować najbardziej racjonalne decyzje. 

Maszyny rolnicze wyposażone w odbiornik GPS i system automatycznego 
prowadzenia stanowią dziś standard, który oprócz korzyści wynikających 
z oszczędności paliwa, znacząco poprawia kulturę pracy oraz jej efektyw-
ność. Często spotykamy kilku-, a nawet kilkunastoletnie ciągniki oraz kom-
bajny wyposażone w uniwersalny system prowadzenia tzw. „Elektryczną 
kierownicę”. Uniwersalny zestaw do prowadzenia równoległego JohnDeere 
AutoTrack Universal jest kompatybilny ze wszystkimi markami maszyn rol-
niczych, a jego wykorzystanie trwa przez cały sezon, od przedsiewnego przy-
gotowania roli aż do zbiorów. 
 
Sygnał GPS znalazł zastosowanie również w technologii ISOBUS, gdzie naj-
bardziej popularne jest zarządzanie sekcjami w maszynach towarzyszących, 
takich jak: opryskiwacze, rozsiewacze nawozów czy siewniki. Rozłączanie 
sekcji swoją popularność zyskało już kilka lat temu i podobnie jak automa-
tyka prowadzenia, system ten stał się standardem. Niemniej jednak całko-
wite wykorzystanie tej technologii nie jest możliwe bez wsparcia doradców. 
W przypadku rozsiewaczy do nawozów mamy możliwość zmiennego dawko-
wania (VRA) nawozów mineralnych, w oparciu o próby glebowe i tworzone na 

ich podstawie mapy aplikacyjne. W trakcie wegetacji możemy również opierać się na zdjęciach satelitarnych oraz mapach tworzonych 
przy pomocy dronów w celu zmiennego dawkowania nawozów azotowych. Opryskiwacze również wykorzystywane są do zmiennej 
aplikacji nawozów azotowych oraz zabiegów desykacyjnych.
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Dział Rolnictwa PrecyzyjnegoArtykuł
Centrum Operacyjne - nowoczesne
technologie w jednym miejscu

Siew dzięki zmiennej gęstości wysiewu uzależnionej od zmiennych warunków glebowych staje się bardziej efektywny i zoptymalizo-
wany. Wykorzystując te standardowe technologie, nie możemy spodziewać się spektakularnie wyższych plonów (choć są przypadki 
gdzie plon jest dużo wyższy niż dotychczas) natomiast nakłady finansowe poniesione przy produkcji roślinnej są znacząco niższe, co 
przekłada się na wyższą rentowność i lepszy wynik ekonomiczny gospodarstwa.

Nowoczesne rolnictwo opierające się o sygnał GPS i cyfrowe technologie zarządzania gospodarstwem stają się dostępne dla każdego. 
Wszystkie maszyny, z których rolnik w pełni korzysta nie tylko zwrócą się w krótkim czasie, ale też użytkowanie posiadanych już tech-
nologii znacząco usprawni produkcję roślinną w gospodarstwie, nawet przy rosnących z roku na rok cenach ŚOR i nawozów. 

Dane optymalizujące prace polowe stanowią tylko „suchy materiał” wykorzystywany przez firmy rolnicze nie wspierające komplekso-
wo rolnictwa. Te dane np. wyniki prób glebowych, mapy satelitarne, skany gleby czy informacje o „agropogodzie” w tym występowanie 
chorób, potrzebują właściwej interpretacji, nieomylnego doradztwa i szybkiego czasu reakcji gdzie maszyna często jest już na polu 
i czeka na dyspozycje. Stąd idea powstania Centrum Operacyjnego, gdzie zespół doradców na bieżąco analizuje dane i podaje infor-
macje o występowaniu chorób, przesyła wiadomości o warunkach panujących w polu, podaje też informacje na temat optymalnych 
terminów do przeprowadzenia zabiegu opierając się o wyniki stacji meteo rozmieszczonych na całym terenie działania.

Doradcy opracowują plany nawożenia i jego strategie opierając się 
o wyniki analiz chemicznych prób glebowych i zdjęć satelitarnych poka-
zujących przebieg wegetacji. Zastosowanie zmiennego nawożenie czy 
gęstości siewu rozpoczyna się właśnie w tym miejscu. Dzięki rozwo-
jowi technologii telemetrycznych, pracownicy Centrum Operacyjnego 
są w stanie w ciągu kilkunastu sekund wysłać gotową mapę aplikacyj-
ną do komputera w kabinie ciągnika, a cały proces pracy przebiegnie 
w sposób automatyczny tzn. na podstawie przesłanej mapy. Operator 
ma tylko jedno zadanie - zaakceptować zdalnie przesłany plik i rozpo-
cząć pracę jak robił to dotychczas. 
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Zdalny transfer plików umożliwia JDLink który od 
kilku lat stał się fabrycznym wyposażaniem maszyn 
JohnDeere, lecz skutecznie jest używany jako zestaw 
uniwersalny pasujący do wszystkich typów maszyn 
w tym maszyn innych marek. Dzięki temu czas reak-
cji zespołu doradczego od analizy przez doradztwo
i wyznaczanie zmiennych dawek na danym polu, aż po 
przesłanie gotowej mapy, jest ekstremalnie wydajny 
i trwa kilka minut. W takim wypadku nie ma potrze-
by, aby specjalista musiał fizycznie być w maszynie
i wgrać daną mapę. Trzeba pamiętać, że czas opera-
cyjny w tym wypadku jest uzależniony od trasy jaką 
musi przebyć, aby dojechać do maszyny, która gotowa 
do pracy czeka na polu.

Narzędzia wykorzystywane w gospodarstwie i infor-
macje, które dostarczane są przez nowoczesne tech-
nologie wspomagają analizę błędów i dają sposob-
ność do wprowadzania ulepszeń. Jednak powiązanie 
informacji, to właśnie wiedza, która przynosi oszczędności i daje możliwości do dalszego rozwoju, a co najważniejsze podejmowa-
nia spójnych decyzji. Dzięki nowoczesnym metodom gospodarowania, korzystania z wyników badań agrochemicznych powiązanych
z zasadami racjonalnego nawożenia, możemy ciąć koszty, zwiększyć zasoby finansowe i dodatkowo przyjąć strategie prośrodowisko-
we.

Przekonaj się, o ile łatwiej podejmować decyzje, gdy możesz liczyć na informacje
zebrane i na bieżąco analizowane w Centrum Operacyjnym.
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Kosiarka samojezdna: skuteczna i bezpieczna

Końcówka sezonu to czas, kiedy porządkujemy ogród przed nadchodzącą zimą. Intensywne prace ogrodowe, do których często 
wykorzystujemy kosiarki samojezdne, powinny przebiegać nie tylko sprawnie, ale również bezpiecznie.

Kosiarki samojezdne, nazywane też przez wielu użytkow-
ników traktorkami ogrodowymi, świetnie sprawdzają się 
w porządkowaniu większych ogrodów – nie tylko w przypad-
ku potrzeby pielęgnowania trawy, ale też po odpowiednim 
doposażeniu: podczas czyszczenia alejek z liści czy zalega-
jącej ziemi, transportowania materiałów, roślin, drewna do 
kominka, a zimą nawet do odśnieżania dróg czy chodników. 
Korzystanie z kosiarek samojezdnych znacznie usprawnia 
codzienne działania w ogrodzie – trzeba jednak pamiętać, że 
przy dużym tempie prac, nietrudno o niebezpieczne sytuacje. 
Nowoczesne modele zostały odpowiednio skonstruowane 
i wyposażone w rozwiązania, które eliminują zagrożenia.

Konstrukcja kosiarki

Jednym z ważniejszych aspektów, mających wpływ na bez-
pieczeństwo operatora kosiarki samojezdnej jest jej kon-
strukcja. Na co szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę, oce-
niając poszczególne modele, na przykład podczas zakupów?

- Decydujący wpływ na poczucie bezpieczeństwa operato-
ra kosiarki ma bez wątpienia kilka ważnych aspektów np.: 
szerokie koła jezdne gwarantujące stabilność, wzmocniony 
zderzak, wyprofilowane schody ułatwiające wygodne wejście, 
a także szeroka zabudowana platforma operatora zabezpie-
czająca go podczas pracy – mówi Przemysław Żak, Kierow-
nik Działu Turf w Agro-Efekt.
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Obok najbardziej rzucających się w oczy cech pojazdu, należy zwrócić uwagę również na detale, takie jak np. bardzo wydajne oświe-
tlenie zewnętrzne, które jest szczególnie istotne jesienią lub zimą, kiedy szybko zapada zmrok.

Aby dodatkowo zwiększyć ochronę operatora pod-
czas pracy maszyną warto zaopatrzyć się w ak-
cesoria dodatkowe dostępne w Agro-Efekt– przy-
kręcane zderzaki przednie lub tylne, obciążniki 
poprawiające przyczepność i stabilność urządze-
nia w trakcie pracy. Ich zastosowanie będzie szcze-
gólnie pomocne w przypadku prac na nierównym 
terenie lub w momencie, gdy zdecydujemy się na 
pracę z przyczepką lub pługiem śnieżnym.

Często kosz na ściętą trawę jest wyposażony 
w dodatkową warstwę tkaniny, chroniącą przed 
wyrzucanymi elementami (kamienie, kawałki ga-
łęzi) przez noże. Gdy kosz jest napełniony, wów-
czas szerokie koła oraz duży rozstaw osi i kół za-
pewniają stabilność kosiarki, co jest szczególnie 
ważne zwłaszcza na pochyleniach. 

Codzienna praca w ogrodzie wiąże się często z obecnością dzieci w otoczeniu urządzeń lub maszyn. Nic więc dziwnego, że producenci 
stosują blokady, które sprawiają, że bez celowego działania dorosłego nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, np. pedał hamulca zabez-
pieczający przed odpaleniem kosiarki przez osoby postronne. Dodatkowo w fotelu operatora znajduje się czujnik nacisku, umożliwia-
jący uruchomienie kosiarki wyłącznie przez dorosłą osobę.

Technologie w służbie bezpieczeństwa

W nowoczesnych kosiarkach samojezdnych obok odpowiedniej konstrukcji i specjalnych mechanizmów, stosuje się rozwiązania tech-
niczne, które są ważnym wsparciem w kluczowych momentach, szczególnie gdy zmęczeni pracą zapominamy o zachowaniu ostroż-
ności. Pamiętajmy, że sprzęt wyposażony w bardzo ostre narzędzia przy chwili nieuwagi może wyrządzić wiele krzywdy.

- W kosiarkach samojezdnych John Deere wdrożyliśmy różne systemy, które dodatkowo zabezpieczają operatora. Są one w stanie 
dla przykładu rozłączyć napęd noży, gdy kosz nie jest zainstalowany lub całkowicie wyłączyć silnik maszyny, gdy operator opuści swój 
fotel. Napęd noży jest też rozłączany automatycznie, gdy podczas ich pracy operator rozpocznie jazdę do tyłu – aby móc kosić jadąc do 
tyłu, musimy trzymać przycisk, dając maszynie informację, że robimy to z pełną świadomością – dodaje ekspert John Deere.  

Elementy sterujące napędem noży, powinny być tak skonstruowane, aby błyskawiczne rozłączyć napęd poprzez szybki ruch np. naci-
śnięcie dużego przycisku.  

Dział Maszyn Artykuł
John Deere - gwarancja spalania





Dział Maszyn Agro-Efekt
Nasze oddziały serwisowo-sprzedażowe

ul. Gen. Chłapowskiego 33 | 64-010 Krzywiń

Dział Serwisu
tel. 65 520 44 37 | kom. 798 057 608

Sklep z częściami
tel. 65 520 43 61

Dyrektor Działu Serwisu
kom. 502 679 113

ODDZIAŁ KRZYWIŃ

ODDZIAŁ SYCÓW
ul. Parkowa 14 | 56-500 Syców

Dział Serwisu
tel. 62 786 84 32 | kom. 723 681 215

Sklep z częściami
tel. 62 786 84 27

Dyrektor Działu Serwisu
kom. 502 679 113
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Częstocice 2B | 57-120 Wiązów

Dział Serwisu
tel. 71 394 21 20 | kom. 721 003 351

Sklep z częściami
tel. 71 321 03 31

Dyrektor Działu Serwisu
kom. 502 679 113

ODDZIAŁ CZĘSTOCICE

ODDZIAŁ CZEKANÓW
Kołątajew 50E | 63-410 Ostrów Wlkp. 2

Dział Serwisu
tel. 62 761 86 65 | kom. 695 258 413

Sklep z częściami
tel. 62 761 86 65

Dyrektor Działu Serwisu
kom. 502 679 113

ODDZIAŁ OLSZYNKA
Olszynka 41-42 | 48-231 Lubrza

Dział Serwisu
tel. 77 402 17 99 | kom. 667 662 947

Sklep z częściami
tel. 77 402 17 99

Dyrektor Działu Serwisu
kom. 502 679 113
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Ciągniki używane cieszą się w naszym kraju niesłabnącym zainteresowaniem. Kontrola używanej maszyny i serwis po zakupie  
pozwala utrzymać ją w dobrym stanie technicznym przez dłuższy okres i uzyskać wyższą wartość na rynku wtórnym przy ko-

lejnej odsprzedaży.

Popularność i zaufanie do używanych ciągników w Polsce nie spada. W sumie, według danych CEPiK zebranych przez PIGMIUR w 2018 
roku zarejestrowano łącznie 16 661 szt. ciągników używanych, czyli dokładnie 293 szt. więcej niż rok wcześniej. To z kolei oznacza, że 
zapotrzebowanie na tego typu pojazdy jest duże.

Co ciekawe, największym zainteresowaniem cieszą się ciągniki ponad 20-letnie – zarejestrowanych 9 054 szt., w poprzednim roku 
zarejestrowano też dokładnie 5 492 szt. ciągników liczących sobie 11-20 lat.

Sprawdzenie stanu technicznego pozwoli nie tylko uniknąć przykrych niespodzianek w czasie pracy, ale też utrzymać wysoką war-
tość maszyny, co jest szczególnie ważne w przypadku ewentualnej kolejnej odsprzedaży na rynku wtórnym.

 
Kiedy przeprowadzić przegląd?
 
Kupno zarówno nowego, jak i używanego 
ciągnika to dla rolnika ważna inwestycja. 
Nabycie używanego ciągnika, może wiązać 
się z pewnym ryzykiem pomimo ogólnego 
sprawdzenia jego stanu technicznego.
- Dlatego też, zanim zaczniemy użytkowa-
nie maszyny, dobrze jest przeprowadzić jej 
przegląd. Nasi specjaliści nie tylko wymie-
nią filtry i olej, ale także precyzyjnie zbada-
ją jej stan techniczny. Te działania pozwolą 
uniknąć przykrych niespodzianek i przesto-
jów w pracy w momencie, gdy ciągnik będzie 
najbardziej potrzebny w polu - mówi Bartek 
Szkudlarek, Kierownik Serwisu Agro-Efekt 
w Sycowie.

Ponadto, obok sprawdzenia zużycia lub 
uszkodzenia głównych elementów mecha-
nicznych, podczas przeglądu specjaliści 
upewnią się, czy zainstalowane są wszystkie 
wymagane aktualizacje oprogramowania, 
aby zoptymalizować koszty eksploatacji, np. 
zużycie paliwa.

Dobrym momentem na przeprowadzenie gruntownego przeglądu jest czas jesienno-zimowy. Koniec jednego sezonu powinien być dla 
rolników początkiem przygotowań do kolejnego. Jest to czas, kiedy prace polowe zostały zakończone i warto wówczas zadbać o stan 
techniczny maszyn, których sprawność będzie kluczowa do ciężkich zabiegów polowych w nowym sezonie.

Pełna wiedza to podstawa

Gruntowny przegląd ciągników John Deere jest możliwy dzięki programowi Expert Check. W zależności od modelu, sprawdzeniu 
poddaje się od kilkudziesięciu do aż 180 pozycji. Taka szczegółowa kontrola trwa najczęściej kilka godzin, jest przeprowadzana przez 
przeszkolonych ekspertów serwisowych Agro-Efekt, którzy znają maszyny, dysponują specjalistycznymi narzędziami, fabrycznym pro-
gramem diagnostycznym i wiedzą, które elementy wymagają szczególnej uwagi. Narzędzia oraz procedura kontroli w ramach Expert 
Check została opracowana w oparciu o doświadczenie zebrane podczas pracy z tysiącami maszyn. Po przeprowadzonym przeglądzie 
rolnik otrzymuje pełną wiedzę odnośnie stanu każdej badanej części ciągnika.

Dłuższa żywotność i wyższa wartość maszyny

Specjalistyczna, dokładna diagnostyka w programie Expert Check to początek drogi do uzyskania optymalnego stanu maszyny. Ma-
szyna poddawana regularnym przeglądom, naprawiana z użyciem oryginalnych części będzie cieszyć się większym zainteresowaniem 
na rynku wtórnym, a dodatkowo jej wartość będzie wyższa w porównaniu z maszyną naprawianą za pomocą zamienników w nieauto-
ryzowanych serwisach.

Dodatkowy program „Sprawdź i podłącz” („Inspect and Connect”) otwiera możliwości szerszej współpracy z Agro-Efekt w zakre-
sie śledzenia i planowania procesu konserwacji ciągnika tak, aby był on zawsze w optymalnym stanie i gotowy do pracy. Program 
„Sprawdź i podłącz” dotyczy maszyn przygotowanych do telematycznego systemu JD Link i umożliwia bezpłatną aktywację JD Link 
na rok w maszynie, w której przeprowadzono Expert Check i dokonano w niej koniecznych napraw. Niższa liczba awarii, krótszy czas 
napraw, ale też optymalizacja zużycia oleju napędowego, podniesienia wydajności i precyzji pracy to główne zalety uczestnictwa w tym 
programie.

Dział Maszyn Agro-Efekt
Używany jak nowy – dlaczego warto regularnie 

sprawdzać stan techniczny ciągnika?
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Maszyny używane
Oddaj stary, weź nowy!

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

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

Zapraszamy do naszych oddziałów serwisowo-sprzedażowych (str. 88-89)
Skontaktuj się z nami! tel. 721 003 351

Dział MaszynArtykuł
Maszyny używane



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 możli-
wość sprowadzenia części w 24 godziny od momentu ich zamówienia. Dobrze 
wyszkoleni sprzedawcy i serwisanci są w stanie profesjonalnie doradzić i po-
móc w rozwiązaniu problemu.

Doskonała obsługa posprzedażowa, doświadczony i kompetentny serwis 
oraz wysoka dostępność części zamiennych to główne kryteria oceny jakości 
naszych działań. Priorytetem dla nas jest ograniczenie do minimum czasu 
przestoju maszyny oraz dostarczenie klientom części zamiennych w najkrót-
szym możliwym czasie.

Stale powiększamy nasz asortyment dbając o to aby poziom naszych usług 
i dostępność części do wszystkich oferowanych przez nas marek spełniały Pań-
stwa 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

Dział Maszyn Agro-Efekt
Dział Sprzedaży Części





96

Dział Maszyn Artykuł
Czas świętować 140-lecie firmy Kverneland Group. 

Od kuźni do międzynarodowego koncernu.

Historia Grupy Kverneland rozpoczyna się w 1879 roku, kiedy to kowal, Ole Gabriel Kverneland, zbudował swoją kuźnię w wiosce 
Kvernaland, leżącej 25 km od Stavanger (Norwegia). Swoją kuźnię nazwał “O.G. Kvernelands Fabrik” i rozpoczął w niej pro-

dukcję kos. Utalentowany wynalazca Ole Gabriel w oparciu o wynaleziony przez siebie młot napędzany wodą, rozpoczął seryjną 
produkcję kos - około 7000-8000 sztuk rocznie. Dzięki temu miał ogromną przewagę nad swoimi konkurentami, którzy pracowali 
przy użyciu tradycyjnych narzędzi. 

W roku 1894, Ole Gabriel przekształcił swoją rodzinną  firmę  w spółkę z o.o., aby 
sfinansować wzrost i rozwój firmy. W tym czasie firma produkowała głównie pługi 
i kultywatory do prac polowych przy użyciu koni, ale gdy w  latach 20-tych ubiegłe-
go stulecia powstały pierwsze ciągniki rolnicze, firma natychmiast rozpoczęła prace 
nad możliwością stworzenia odpowiednich osprzętów. W pierwszej połowie XX wieku 
firma znacząco rozwinęła się, a w roku 1928 stworzyła pierwszy pług przystosowany 
do pracy z ciągnikiem.

Rok 2019 wyznacza rok naszej przeszłości i przyszłości. Grupa Kverneland z dumą 
ogłasza 140 lat istnienia, 140 lat współpracy i lojalności ze strony naszych klientów, 
dealerów, pracowników i dostawców, którzy są z nami związani. To dzięki tym związ-
kom Kverneland Group stała się jednym z kluczowych graczy w branży rolniczej i 
wiodącą międzynarodową firmą rozwijającą, produkującą i dystrybuującą maszyny 
i usługi rolnicze. Nasza wizja pozostaje taka sama: być wiodącym dostawcą inteli-
gentnych i wydajnych systemów rolniczych przyczyniających się do zrównoważonego 
rolnictwa, służąc rosnącej populacji świata. W 2019 roku grupa Kverneland będzie 
wykorzystywać okazję do uczczenia naszej historii, sukcesów, ale przede wszystkim 
dobrej współpracy i partnerstwa z ludźmi wokół nas.

Kverneland Group zatrudnia 2482 pracowników na całym świecie. Fabryki znajdują 
się w Norwegii, Danii, Niemczech, Francji, Holandii, Włoszech, Rosji i Chinach. Za-
angażowani pracownicy wciąż rozwijają ofertę maszyn Kverneland, aby dostarczać 
rolnictwu inteligentne i wydajne rozwiązania. Maszyny Kverneland są dostępne na 
całym świecie. Sprzedaż odbywa się poprzez 17 krajowych oddziałów Kverneland 
oraz poprzez 60 importerów w pozostałych krajach. W 2019 roku razem świętujemy 
140 lat istnienia Kverneland Group. Brawo!
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Lekki pneumatyk

UNIA dla rolników poszukujących lekkiego 3-metrowego siewnika pneumatycznego przygotowała zestaw o nazwie Fenix. Można 
go nabudować na agregacie zębowym, talerzowym lub aktywnym.

Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość pracy agregatu bez siewnika, bo można go łatwo zdemontować i odstawić na podpo-
rach. Dlatego przed zakupem Fenixa warto dobrze zaplanować z jakim agregatem będzie pracował. Przykładowo zaletą nabu-

dowania siewnika na krótkiej bronie talerzowej  jest możliwość wykorzystania jej latem do zrywania ścierniska.

Pojemność 700 lub 1000 litrów

Skrzynia nasienna Fenixa o pojemności 700 l jest szeroka na 
górze i zwęża się ku dołowi. Pozwala to z jednej strony napeł-
niać ją z dużych worków typu Big Bag i z drugiej na swobod-
ne osypywanie się nasion do jednego aparatu wysiewającego. 
Następnie materiał siewny transportowany jest w strumieniu 
powietrza pod ciśnieniem w karbowanej rurze do rozdzielacza, 
który znajduje się w wewnątrz zbiornika. Rozwiązanie to po-
zwala zachować kompaktowe rozmiary siewnika i bez wątpie-
nia chroni rozdzielacz przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Wentylator siewnika napędzany jest silnikiem hydraulicznym. 
Nasiona z rozdzielacza z pomocą pneumatyki siewnika trafia-
ją do poszczególnych redlic. Transportowane są oczywiście 
w przewodach elastycznych z tworzywa sztucznego. Cztery z 
nich mają zamontowane elektrozawory, które pozwalają za-
blokować wdmuchiwanie do nich nasion. Dzięki temu można 
zakładać ścieżki technologiczne. Odpowiada za to sterownik 
umieszczony w kabinie ciągnika. Co ważne, w momencie ich 
zakładania dawka wysiewu zostaje zachowana, bo nasiona, 
które miały trafić do redlic w miejscach ścieżek technologicznych wracają do zbiornika i nie zwiększają dawki nasion wdmuchiwanych 
do gleby z siejących redlic. Od stycznia 2019 w ofercie znajduje się również FENIX 1000, który dysponuje skrzynią załadunkową po-
większoną do 1000 litrów. W tej wersji rozdzielacz ziarna znajduje się nad redlicami (poza skrzynią zasypową).

Do zboża i rzepaku

Aparat wysiewający Fenixa pozwala wysiewać od 1,8 do 400 kg nasion na 
hektar. Zmiana dawki następuje poprzez przesuw wałka pobierającego 
nasiona ze skrzyni nasiennej. Czynność ta jest więc łatwa do wykonania 
i nie zajmuje dużo czasu. Aparat wysiewający napędzany jest poprzez 
układ wałków od koła ostrogowego znajdującego się po lewej stronie 
siewnika. W celu przeprowadzenia próby kręconej należy zdemonto-
wać rurę znajdującą się pod aparatem wysiewającym i podstawić w to 
miejsce pojemnik. Fenix może wysiewać zarówno nasiona grube, jak i 
drobne.

W tym pneumatycznym siewniku są zamontowane redlice przemienne-
-samoczyszczące SHELL z zespołem dogniatająco-kopiującymi. Takie 
rozwiązanie zapewnia wyższą dokładność umieszczenia nasion na jed-
nakowej głębokości niezależnie od rodzaju gleby na jakiej prowadzony 
jest siew. Odpowiadają za to kółka kopiujące o średnicy 330 mm, których 
poziom dogniatania gleby można w łatwy sposób zmieniać za pomocą 
śruby rzymskiej. Docisk jednostkowy redlicy przemiennej SHELL o śred-
nicy 300 mm wynosi 25 kG. Pracują one na bezobsługowych łożyskach. 

Zapotrzebowanie na moc dla zestawu Fenix z 3-rzędowym agregatem zębowym  wynosi min. 110 KM. Natomiast w przypadku nabu-
dowania siewnika FENIX na agregat talerzowy   lub aktywny  powinno się agregować go z  ciągnikiem o mocy od 120 KM. Wymienione 
agregaty mogą być wyposażone w różne wały tylne: gumowy lub Packera.

Dział MaszynArtykuł
UNIA - Zawieszany zestaw uprawowo-siewny Fenix



 manitou.com
* Oprocentowanie stałe 0%, dla pożyczki 50/50, 50% opłata wstępna, 50% płatne po roku.
**Na nowo założone zamówienia.
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AGRO-EFEKT, 56-500 SYCÓW
Tel. 627 868 400, maszyny@agroefekt.pl
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Dział Pasz:  tel. 62 786 84 12    email: dzial.pasz@agroefekt.pl

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

Kontakt z naszymi doradcami: 

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

Dział Pasz firmy P.H.P. Agro-Efekt Sp. z o.o. zajmuje się optymalizacją ży-
wienia w produkcji zwierzęcej w oparciu o najnowszą wiedzę i sprawdzone 

produkty. W naszej szerokiej ofercie znajdują się zarówno gotowe mieszanki 
paszowe, koncentraty i premiksy uznanych firm paszowych, jak również su-
rowce paszowe pochodzące z przemysłu rolno-spożywczego, znajdujące za-
stosowanie 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 do-
radcom żywieniowym w zakresie doboru produktów według indywidualnych po-
trzeb gospodarstwa. Jest to ogromną zaletą z uwagi na możliwość optymalizacji 
stosunku kosztów do jakości tak, aby zawsze przynosił najwyższe korzyści dla 
Hodowcy poprzez dopasowanie produktów do potrzeb gospodarstwa.

Firma P.H.P. Agro-Efekt Sp. z o.o. zapewnia ciągłe wsparcie gospodarstw u le-
karzy weterynarii, mikrobiologów, chemików, a także u osób mających doświad-
czenie w zarządzaniu dużymi fermami. Dzięki temu staramy się jak najlepiej 
pomóc w niwelowaniu problemów, z którymi spotykają się na co dzień polscy 
hodowcy.

Dział Pasz
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Kompleksowa
obsługa inwestycji

i wykonawców

Hurtownie materiałów
budowlanych:

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

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

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

agroefekt.pl/materialy-budowlane

Materiały budowlane

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

sklep.agroefekt.pl

Zapraszamy serdecznie!

Materiały budowlane
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Racjonalne wykorzystanie dostępnej wody jest działaniem, które przynosi natychmiastowe EFEKTY. 
Dlatego założenie instalacji nawadniania jest działaniem niezbędnym przy kurczących się zasobach dobrej, słodkiej wody. 

Zwrot wartości Inwestycji należy rozważać w perspektywie 3 do 10 lat.

Przy zabudowie domów jednorodzinnych o powierzchni do 10 arów 
można sprawdzić możliwość korzystania z wody wodociągowej. Przy 
studniach o głębokości do 8 m instaluje się hydrofory elektryczne naj-
częściej o wydajności ok. 60 l/min. Cena takiej pompy kształtuje się od 
350 do 1000 zł. 

Studnie głębsze wymagają stosowania pomp głębinowych z wyłącz-
nikiem ciśnieniowym oraz zabezpieczeniem w przypadku braku wody. 
Ważnym elementem jest sprawdzenie jakości wody w istniejących u 
sąsiadów studniach, ponieważ mogą występować duże ilości żelaza. 
Żelazo to wpływa niekorzystnie na instalację wodociągową, wygląd 
estetyczny chodników przy budynkach oraz zabrudzenia elewacji przy 
silnych zmiennych wiatrach.

Woda po przepłynięciu przez filtr lub filtry w zależności od potrzeb /siat-
kowe, dyskowe, żwirowe/ trafia do kolektora rozprowadzającego na poszczególne sekcje. Może być uruchamiana zaworami kulowymi, 
zasuwami lub elektrozaworami. Sterowanie następuje przez podanie impulsu elektrycznego najczęściej 24V ze sterownika do po-
szczególnych cewek w elektrozaworach. Sterowników w sprzedaży jest obecnie ponad 50 rodzajów.

Minimum, które powinien posiadać sterownik to:

• kilka czasów startu
• niezależny czas nawadniania poszczególnych sekcji
• możliwość programowania dni tygodnia
• baterię podtrzymującą pamięć
• budżet % wody
• możliwość podłączenia sensora do wyłączania samoistnego nawadniania w czasie deszczu

Do podlewania trawy stosujemy zraszacze statyczne lub rotorowe. 
Zasadą jest, aby na danej sekcji był ten sam typ zraszaczy, umożliwia 
to podobny opad wody na m2. Na małych i nieregularnych trawni-
kach można zastosować linię kroplującą podziemną. Przy spadkach 
terenu w czasie projektowania warto pomyśleć o zraszaczach ze 
stopem wody.

Linie lub taśmy kroplujące stosujemy na lub podziemne do nawad-
niania drzew, krzewów ozdobnych lub użytkowych. Dobrym przy-
kładem jest uprawa truskawek, ponieważ w ok. 90 % składają się 
z wody. Przy dłuższych liniach lub nierównym terenie powinniśmy 
stosować linie z kompensacją ciśnienia. Wskazane jest też zamon-
towanie zaworków umożliwiających całkowite lub częściowe ograni-
czenie dostarczania wody na danym obszarze. 

Agro-Efekt służy doradztwem i możliwością
wykonania instalacji nawadniania.

Kontakt - dział nawadniania:

Zadzwoń: 519 585 121
Napisz: dzial.nawadniania@agroefekt.pl

Współpracujemy z Rivulis irrigation dostarczającym
między innymi taśmy kroplujące T-Tape.

Dział Nawadniania Artykuł
Razem oszczędzajmy wodę
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Dział Ubezpieczeń

Dział Skupu Płodów Rolnych



agroefekt.pl  |  sklep.agroefekt.pl

facebook.com/AE.AGROEFEKT

agroefekt

CENTRALA SPÓŁKI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rolnictwo Precyzyjne
tel. 662 667 934

Zapraszamy do kontaktu!
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Centrala firmy
Agro Efekt Sp. z o.o. 

ul. Parkowa 14 
56-500 Syców 

tel. 62 786 84 00 
fax: 62 786 8430

e-mail: sekretariat@agroefekt.pl


