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Rozpoczął się kolejny sezon prac polowych. Ostatnie dwa sezony kojarzymy przede wszystkim ze suszą, która miała 
bezpośredni wpływ na uzyskiwane przez Państwa plony.

 Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądała pogoda w roku 2020, jak wysokie plony uzyskamy ze swoich pól. 
Za to już dziś, z agrotechnicznego punktu widzenia, możemy (wybór odmiany, nawożenie, ochrona plantacji) poprowadzić 
swoje uprawy w taki sposób, aby w przypadku kolejnego, znacznego niedoboru wody w sezonie wegetacyjnym, uzyskać 
jak najwyższe plony. 

Ciepła jesień, a także zima (rośliny praktycznie bez spoczynku zimowego), mają bezpośredni wpływ na wiosenny stan 
plantacji: nadmiernie wyrośnięte, przegłodzone rośliny, duża presja chorób i szkodników, a także stan zachwaszczenia 
ozimin. Przed przystąpieniem do każdego zabiegu na plantacji, należy przeprowadzić lustrację, w celu oceny stanu roślin 
po „zimie”. Umożliwi to Państwu podjęcie odpowiednich decyzji co do strategii prowadzenia danej uprawy. 

Przygotowane dla Państwa, kolejne wydanie naszego firmowego katalogu AgroDORADCA, zawiera szczegółowe infor-
macje z zakresu rolnictwa, z uwzględnieniem trudu poprzednich sezonów, a także aktualnej sytuacji panującej na polach. 
Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas rozwiązania pomogą Państwu podjąć właściwą decyzję co do strategii prowa-
dzenia plantacji. A uprawa od wiosny czy też siewu, po sam zbiór stanie się łatwiejsza. 

W aktualnym wydaniu AgroDORADCY, przeznaczonym na sezon wiosenny, prezentujemy dostępne na rynku odmiany, 
środki ochrony roślin, a także nawozy wiodących na rynku rolnym firm. Poruszamy także tematykę mieszańców kukury-
dzy, zarówno w uprawie na ziarno jak i na kiszonkę. Odmiany te bardzo dobrze radzą sobie, z występującym w naszym kra-
ju, stresem wodnym, czego potwierdzeniem są plony, a także uzyskane rejestracje odmiany RGT Halifaxx i ES Palladium 
przez COBORU, po bardzo trudnych sezonach 2018 i 2019. W niniejszej publikacji podjęto ważną i obecnie niezwykle ak-
tualną problematykę szkodników kukurydzy, wyrządzających coraz większe straty ekonomiczne (omacnica prosowianka 
i zachodnia stonka kukurydziana). W związku z rosnącym, w dalszym ciągu, zainteresowaniem uprawą soi w Polsce, poru-
szamy najważniejsze aspekty agrotechniki tego gatunku, a także prezentujemy Państwu odmianę soi VIOLA, plonującą na 
poziomie 114% wz., a także uzyskującą najwyższy plon białka z hektara. W obecnym wydaniu znajdą Państwo również in-
formację nt. odchwaszczania kukurydzy w warunkach suszy, a także ochrony organów asymilacyjnych zbóż w zabiegu T2. 

Poruszamy również temat, jak zapobiegać degradacji gleby we współczesnym rolnictwie, jak poprawić jej żyzność sto-
sując produkty biologiczne – Terra-Efekt i Terra-Wita. Wysokość uzyskiwanych plonów w bardzo dużym stopniu uzależ-
niona jest od dostępnej ilości wody (opadów). Coraz częściej występująca susza - zwłaszcza w najbardziej wrażliwych na 
niedobór wody fazach rozwojowych większości roślin - bezpośrednio wpływa na obniżenie plonu. Warto zainteresować 
się tematem nawadniania, które zapewni roślinom odpowiednie zaopatrzenie w wodę podczas całego okresu wegetacji, 
dając Państwu komfort i spokój jeśli chodzi o wysokość zbiorów. Firma Agro-Efekt, w dalszym ciągu, rozwija się w obsza-
rze rolnictwa precyzyjnego, niezwykle przyszłościowej dziedzinie rolnictwa. W aktualnym wydaniu przybliżamy Państwu 
nasze Centrum Operacyjne, zlokalizowane w siedzibie Agro-Efekt, w Sycowie. Jego powstanie podyktowane jest potrzebą 
stałego wspierania decyzji podejmowanych w gospodarstwie, które przekładają się na wyniki w końcowym rozrachunku 
ekonomicznym. 

W najnowszym wydaniu AgroDORADCY prezentujemy również oferty promocyjne dotyczące napraw maszyn w naszych 
autoryzowanych serwisach, a także samych przeglądów przedsezonowych. Firma Kverneland prezentuje Państwu skła-
dane siewniki do siewu nasion i nawozów (u-drill 4001F i u-drill plus 4001F), z kolei firma Unia - zestawy siewne Fenix 
3000. 

Podejmowane przez nas działania mają na celu sprawienie, by firma Agro-efekt była przez Państwa postrzegana, jako 
rzetelny partner i doradca, na każdym etapie produkcji. Dbamy o najwyższy poziom oferowanych przez nas usług oraz 
Państwa satysfakcję. Świadczymy usługi w sposób kompleksowy, łącząc całoroczny skup płodów rolnych z profesjonal-
nym doradztwem agrotechnicznym. Celem naszej firmy na sezon 2020 jest zwiększenie efektywności działań  naszych 
klientów.

Serdecznie zapraszamy do lektury życząc udanego sezonu oraz wysokich i dobrych plonów.
Pracownicy i Zarząd firmy Agro-Efekt

Szanowni Państwo!



Adiuwant poprawiający
skuteczność działania nalistnych

środków ochrony roślin.

Adiuwant przeznaczony
do stosowania z herbicydami

doglebowymi
 

Adiuwant ograniczający
pękanie łuszczyn

i strąków

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

Kompleksowe rozwiązania adiuwantowe

>> więcej informacji na str. 34-35

• 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:
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Dział NasionKukurydza
RGT OXXGOOD

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• możliwość bardzo wczesnego lub opóźnionego siewu
• wysoki, wczesny i regularny plon ziarna
• dobre zaziarnienie kolb, ułożone regularnie, na dość niskiej wysokości
• rośliny średniej wysokości, dość mocno ulistnione – liście wzniesione do góry
• bardzo wczesny termin kwitnienia, dzięki czemu okres zapylenia najczęściej przypada przed okresowymi suszami 

(brakiem opadów, wysokimi temp.)
• dobry stay green, a także wysoka zdrowotność roślin
• wysoka przydatność do uprawy na kiszonkę – wysoka energia (JPM),bardzo dobra strawność
• dobra adaptacja do trudnych warunków, bardzo dobra do zimnych gleb, a także suszy 

WYMAGANIA GLEBOWE:

ZALECANA OBSADA ROŚLIN DO ZBIORU:
• ziarno i CCM: 

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

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

 
 

ziarno typu flint/flint/dent
kolba typu fix

16 rzędów
23-25 ziaren/rząd

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

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

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:

słabe,
piaszczyste średnie dobre

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

ZIARNO KISZONKA
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Dział Nasion Kukurydza
RGT TELEXX

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• odmiana wczesna o wysokim i stabilnym potencjale plonowania
• dobry wigor początkowy
• kolby regularne, całkowicie zaziarnione
• dobry efekt „stay –green”
• szybkie oddawanie wody z ziarna, niższe koszty suszenia
• bardzo dobry omłot przy wilgotnym ziarnie
• wysoka zdrowotność kolb, liści oraz łodyg
• odmiana odporna na wyleganie łodygowe
• na tle innych odmian dobrze radzi sobie z okresowymi niedoborami wody (STRESSLESS) 

WYMAGANIA GLEBOWE:

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

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:
słabe,

piaszczyste średnie dobre

ziarno typu flint
kolba typu fix

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

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

ZIARNO
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NK FALKONE
HODOWCA: SYNGENTA
LICZBA FAO: 230-240
TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno
• odmiana stabilnie plonująca w różnych warunkach środowiskowych 
• szybkie dosychanie ziarna na polu - przyspieszony termin zbioru
• ziarno średniej wielkości, o wysokiej wartości handlowej szczególnie dla przemysłu młynarskiego 

(duży udział bielma szklistego)
• kolby równomiernie osadzone na roślinie, bardzo dobrze wypełnione z cienką osadką
• bardzo wysoka zdrowotność roślin, odporna na wyleganie łodygowe i korzeniowe 

WYMAGANIA GLEBOWE:

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

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:słabe,
piaszczyste średnie dobre

ZIARNO MŁYN

ziarno typu flint
kolba typu fix

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

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

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• odmiana przeznaczona do uprawy typowo na ziarno
• bardzo dobrze wypełnione kolby z ziarnem typu flint o wysokiej gęstości
• odmiana rekomendowana do przerobu młynarskiego na grys
• charakterystyczne luźne koszulki okrywowe kolb w końcowym etapie dojrzewania powodują łatwiejsze dosychanie 

ziarna w warunkach polowych
• dobra tolerancja na omacnicę prosowiankę potwierdzona obserwacjami polowymi
• intensywny wzrost wegetatywny roślin nawet w mniej sprzyjających warunkach
• mocny wigor początkowy
• rośliny średnio wysokie, odporne na wyleganie
• odmiana doskonale sprawdza się na glebach ciężkich, zimnych 

WYMAGANIA GLEBOWE:

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

ZIARNO MŁYN

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:

słabe,
piaszczyste średnie dobre

OPINIA
Dariusz Dereń,
Product Manager Caussade

Evgeni CS jest wiodącą, ziarnową odmia-
ną w segmencie odmian wczesnych z ho-
dowli Caussade. Ze względu na wysoki 
potencjał plonowania i bardzo niskie wil-
gotności ziarna podczas zbioru, Evgeni 
CS określana jest jako łamacz korelacji. 
Dzięki tym cechom, efektywność i wartość 
ekonomiczna uprawy odmiany Evgeni CS 
jest bardzo wysoka. Dodatkowymi atutami 
odmiany jest polowa, wysoka tolerancja na 
omacnicę prosowiankę oraz ziarno typu 
flint dedykowane do produkcji młynarskiej. 

ziarno typu flint
kolba typu fix

14 rzędów
32-34 ziaren/rząd
MTZ 290 g

REKOMENDANCJE MŁYNARSKIE

Dział Nasion Kukurydza
EVGENI CS
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CODIR
HODOWCA: CODISEM
LICZBA FAO: 230-240
TYP: MIESZANIEC TRÓJLINIOWY (TC)

SY UNITOP
HODOWCA: SYNGENTA
LICZBA FAO: 240
TYP: MIESZANIEC TRÓJLINIOWY (TC)

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• wysoki plon ziarna, kiszonki oraz biomasy
• rośliny wysokie, mocno ulistnione
• nisko osadzona, dobrze zaziarniona kolba
• duża masa tysiąca nasion
• bardzo dobry efekt „stay-green”
• wyśmienita jakość paszowa roślin
• rośliny o bardzo dobrej zdrowotności
• wysoka odporność na Fusarium
• odmiana odporna na wyleganie łodygowe 

i korzeniowe 

WYMAGANIA GLEBOWE:

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

 

słabe,
piaszczyste średnie dobre

ziarno typu flint/dent
kolba typu flex

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

CHARAKTERYSTYKA KOLBY

ZIARNO KISZONKA

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• odmiana średniowczesna, o bardzo dobrych 

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

wydajność suchej masy
• odmiana Powercell – wysoki plon energii z 1 ha
• wybitnie dobra tolerancja na Fusarium 

i głownie guzowatą
• dobra odporność na suszę
• bardzo dobra tolerancja na omacnicę prosowiankę, 

odporność na wyleganie,
• odmiana dopasowana do wszystkich rejonów Polski
• wysoko plonująca odmiana na słabszych stanowiskach, 

WYMAGANIA GLEBOWE:

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

słabe,
piaszczyste średnie dobre

CHARAKTERYSTYKA KOLBY

ZIARNO KISZONKA BIOGAZ

ziarno typu flint
kolba typu fix

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

140,0

130,4
133,4

131,5
127,1

Celuloza i hemiceluloza
degradowana

w 20-100%

Lignina
niedegradowalna

GR Polanowice, 2013
Plon ziarna, 6 lokalizacji 
Syngenta 2013

33%

110

Pl
on

 z
ia

rn
a 

pr
zy

 

po
dc

za
s 

zb
io

ru

dt/ha %

79%
1019

373

Sk
ro

bi
a

En
er

gi
a 

ne
tt

o 
pr

od
uk

cj
i m

le
ka

373 

g/kg s.m.

1019 

VEM

79%

%

Badania LaboExpert

OPINIA

110

33%

Dział Nasion Kukurydza
CODIR / SY UNITOP
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NORICO
HODOWCA: SAATBAU LINZ
LICZBA FAO: 240
TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• odmiana ziarnowa kukurydzy zarejestrowana w Polsce w 2015 roku
• wysoki i stabilny plon ziarna , o bardzo dobrych parametrach jakościowych
• bardzo dobre wschody w trudnych warunkach wiosna 2017 (zaprawa OPTIPLUS)
• bardzo dobry wigor wczesny
• wysoki udział ziarna w kolbach (cienka osadka), kolby całkowicie zaziarnione
• rośliny odporne na wyleganie
• doskonała zdrowotność roślin i kolb, ze szczególną odpornością na fuzariozy
• dobrze sprawdza się na słabszych stanowiskach
• wyjątkowa odporność na okresowe niedobory wody potwierdzone plonami w 2015, 2018 i 2019 roku
• rośliny wysokie, bogato ulistnione z dużym udziałem kolb – rekomendowana również z przeznaczeniem 

do uprawy na wysokoenergetyczną kiszonkę, 

WYMAGANIA GLEBOWE:

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

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:

słabe,
piaszczyste średnie dobre

ZIARNO KISZONKA

ziarno typu semi dent
kolba typu flex

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

OPINIAEmilia Fink-Podyma,
Manager produktu, 
SAATBAU POLSKA Sp. z o.o. 

NORICO to odmiana zarejestrowana w Polsce w 
2015 roku. Od tego czasu szczególnie wyróżnia 
się bardzo stabilnym plonowaniem w zróżnico-
wanych pod względem warunków pogodowych 
latach. Buduje średniowysokie rośliny o dobrej 
zdrowotności, z długą, bardzo dobrze zaziarnio-
ną kolbą i ziarnem w typie grysowym. Odmiana 
szczególnie dobrze radzi sobie w warunkach 
stresowych związanych z występującymi niedo-
borami wody, dlatego też ma już wielu zwolen-
ników. Dla przykładu w gospodarstwie pana Ku-
bisia w pow. poznańskim, po tegorocznej suszy, 
plonowała 9 t/ha przy średniej z gospodarstwa 
na poziomie 7 t/ha. Natomiast na Podkarpaciu 
w RSP Głuchów uzyskała rekordowy wynik na 
poziomie 15,7t/ha przy wilgotności 14%. Takie 
przykłady najlepiej odzwierciedlają znakomity 
potencjał NORICO.

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

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• średnio wczesna odmiana, o bardzo dobrym wigorze wiosennym
• II miejsce plonowania na ziarno w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2014-2015 (104 % wzorca)
• wysokie rośliny charakteryzują się jedną z wyższych odporności na wyleganie oraz dość wysoką 

odpornością na fuzariozy łodyg i kolb
• przy zbiorze na ziarno może być pozostawiona nieco dłużej na polu
• wysoka odporność na okresowe niedobory wody
• bardzo dobry „stay-green”, a także dobre dosychanie ziarna na polu
• przydatna do uprawy na CCM 

WYMAGANIA GLEBOWE:

ZALECANA OBSADA ROŚLIN DO ZBIORU:
• ziarno i CCM: 

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

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

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:
słabe,

piaszczyste średnie dobre

ZIARNO KISZONKA

ziarno typu semi flint
kolba typu flex

16 rzędów
32-34 ziarna/rząd

Dział Nasion Kukurydza
SM  HETMAN
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DKC 3380
HODOWCA: DEKALB
LICZBA FAO: 240
TYP: MIESZANIEC DWULINIOWY (SC)

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• rejestracja: Włochy, Francja 2018
• unikalne połączenie bardzo wysokiego potencjału plonowania na ziarno oraz wczesności
• odmiana stabilnie plonująca w różnych warunkach uprawowych
• rośliny o mocnym wigorze wiosennym, wysoka tolerancja na wiosenne chłody
• rośliny wysokie, mocne łodygi, odporne na wyleganie
• bardzo dobra zdrowotność roślin
• dobrze toleruje niesprzyjające warunki uprawowe 

WYMAGANIA GLEBOWE:

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

 
 
 
 
 

ZIARNO

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:
słabe,

piaszczyste średnie dobre

ziarno typu flint/dent
kolba typu fix

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

Dział NasionKukurydza
DKC 3380
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ES ASTEROID
HODOWCA: EURALIS SEMENCES
LICZBA FAO: 240
TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• odmiana zarejestrowana w Polsce (2016 r.)
• bardzo dobry wigor roślin w początkowym okresie wegetacji
• kolby całkowicie zaziarnione, z cienką osadką, ziarno o dużej MTZ
• bardzo dobry efekt „stay-green”, rośliny utrzymują zieloność aż do zbioru
• odmiana odporna na wyleganie (zbiór nie powinien być zbyt długo przeciągany w czasie)
• bardzo dobra zdrowotność roślin (w szczególności wysoka odporność na fuzariozy kolb i łodyg) 

WYMAGANIA GLEBOWE:

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

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:
słabe,

piaszczyste średnie dobre

ZIARNO BIOETANOL

ziarno zbliżone do dent
kolba typu fix

14 - 16 rzędów
28 ziaren/rząd
MTZ 321 g

OPINIABłażej Springer,
EURALIS

Aby spełniać wymogi klientów, nowoczesne odmiany kukurydzy powinny łączyć takie zalety jak: wysoki plon, stabilność oraz szyb-
kość dosychania i łatwość suszenia zebranego ziarna. Wszystkie te zalety posiadają odmiany Euralis sygnowane znakiem „Tropi-
cal Dent”. Unikalność tej grupy odmian polega na połączeniu wysokiego potencjału plonowania pochodzącego z odmian w typie 
ziarna „dent” z wczesnością (liczba FAO) dostosowaną do naszych lokalnych warunków klimatycznych oraz fizjologią dosychania 
charakterystyczną dla ziarna zawierającego przewagę skrobi mączystej. Nie do przecenienia jest to, że ziarno „Tropical Dentów” 
z Euralis w czasie zbioru jesienią jest bardziej suche niż  innych odmian o podobnej wczesności (liczbie FAO). ES Asteroid – łączy 
wszystkie zalety genetyki ziarnowej Tropical Dent®  opisanej powyżej i jest bardzo wartościową propozycją dla rolników, którzy 
chcą połączyć wysoki plon i niską wilgotnością zbieranego ziarna.

Dział Nasion Kukurydza
ES ASTEROID

*bardzo suche trudne warunki w roku 2019

* *
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Rośliny odmiany ES Asteroid charakteryzują się szybkim rozwojem w początkowym okresie wzrostu (potwier-
dzone w mniej sprzyjających warunkach jakie miały miejsce wiosną 2017 roku). Prowadzi to do szybkiego zakry-
cia międzyrzędzi, co chroni plantacje przed wystąpieniem wtórnego zachwaszczania, zmniejsza straty wody z 
gleby w wyniku nadmiernego parowania, a także pozytywnie wpływa na prawidłowy rozwój roślin (uzyskanie doj-
rzałości zbiorczej w optymalnym terminie). Rośliny zachowują zieloność łodyg i liści („stay green”), aż do okresu 
dojrzewania, co bezpośrednio przekłada się na wzrost plonu, a wynika z dłuższego okresu akumulacji skład-
ników pokarmowych i większej koncentracji suchej masy w kolbach ( wydłużony okres zbioru). Dzięki genetyce 
Tropical Dent odmiana ES Asteroid gwarantuje uzyskanie wysokiego plonu (nr. 1 w doświadczeniach COBORU 
2014-2017), o niskiej zawartości wody (Dry down) - średnia wilgotność zbioru z poletek w sezonie 2018 wyniosła 
18,5%. Uzyskane ziarno również bardzo dobrze oddaje wodę w procesie dosuszania ziarna. Silnie rozbudowany 
system korzeniowy [Roots Power – większa tolerancja na okresowe niedobory wody, jak i wysokie temperatury 
– potwierdzone plonowaniem w trudnych sezonach 2018-2019, (średni plon 2018 – 121,1 dt/ha*, w 2019 – 108,0 
dt/ha*)]. Bardzo dobra jakość zbieranego ziarna wynika z wysokiej odporności na fuzariozy, w szczególności 
kolb (mniejsze porażenie szkodliwymi mikotoksynami). Ze względu na typ ziarna zbliżonego do dent, odmiana 
ta powinna być wysiewana w ogrzaną glebę (przynajmniej 8°C, najlepiej 10-12°C), na stanowiskach szybko na-
grzewających się, aby w pełni wykorzystać jej potencjał plonotwórczy.

*doświadczenia własne COBORU 2018-2019 (SDOO Głubczyce, SDOO Zybiszów, SDOO Pawłowice, 
ZDOO Krościna Mała, ZDOO Kościelna Wieś)

NOTATKA

Dział NasionKukurydza
ES ASTEROID

2 × BigBag
bezsmugowa myjka
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3 × BigBag
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1 × BigBag 
głośnik bezprzewodowy JBL

Promocja nasion kukurydzy
        BIGBAG 2020
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za zakup nasion w opakowaniach BigBag:

E U R A L I S
N A S I O N A  Z  P E W N Ą
P E R S P E K T Y W Ą



20

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

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• stabilne plonowanie w różnych warunkach pogodowych
• odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania
• polecana na wczesne siewy, dobrze znosi stanowiska wolniej nagrzewające się wiosną
• bardzo silny wczesny wigor roślin (wysoki wynik „cold test”)
• odmiana ze ścisłej czołówki badań rejestrowych w Polsce 2016-2017
• kolby w warunkach silnego stresu suszy zachowują dobry wygląd (długość kolby)
• bardzo mocny system korzeniowy
• rośliny bardzo wysokie, o charakterystycznym wzniesionym pokroju liści
• bardzo mocna łodyga, odporna na wyleganie nawet przy późnym zbiorze
• odmiana rekomendowana do przerobu młynarskiego na grys 

WYMAGANIA GLEBOWE:

ZALECANA OBSADA ROŚLIN DO ZBIORU:
• ziarno: 80 000 – 85 000 szt./ha (w zależności od 

warunków wilgotnościowych stanowiska) 
 

ZIARNO

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:

słabe,
piaszczyste średnie dobre ziarno typu flint

kolba typu fix

16 rzędów
30 ziaren/rząd

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

Plonowanie i wilgotność ziarna w doświadczeniach 
rejestrowych COBORU 2018

20,2%19,7%
18,8%18,7%

119,8119,1
116,4118,1
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Plon ziarna przy 14% 
wilgotności, dt/ha

Plon ziarna przy 14% 
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Wilgotność, %Wilgotność, %

MŁYN

REKOMENDANCJE MŁYNARSKIE

Dział Nasion Kukurydza
SY GLORIUS
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SY GLORIUS – najnowsza odmiana hodowli SYNGENTA (rejestracja 2019 r.), posiadająca wiele wspólnego z cenioną od 
wielu lat przez naszych klientów odmianą NK FALKONE. Mieszaniec średnio-wczesny o FAO 240 z ziarnem w typie czy-
stego flinta. SY GLORIUS uzyskał wysoki wynik „COLD TEST”, co świadczy o bardzo mocnym wigorze wczesnym odmiany 
i predysponuje ją do wcześniejszego siewu w mniej ogrzaną glebę (min. temp. gleby na głębokości siewu 5ºC). Odmiana 
wytwarza mocny system korzeniowy, co nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza w trudnym, suchym sezonie, z któ-
rym coraz częściej przychodzi nam się mierzyć. Silnie rozbudowany system korzeniowy zapewnia roślinie optymalne za-
opatrzenie w wodę i niezbędne składniki pokarmowe (przy zbilansowanym nawożeniu).  W połączeniu z bardzo mocnym 
„stay green” chroni plantację przed wyleganiem zarówno korzeniowym jak i łodygowym. Bogate ulistnienie plus  silny 
„stay-green” w przypadku uprawy na ziarno wpływa na efektywniejszy i dłuższy okres aktywności fotosyntetycznej części 
zielonych (większy plon). Wysoka zdrowotność odmiany, zwłaszcza na grzyby z rodzaju Fusarium,  wpływa na lepszą ja-
kość uzyskanego plonu (mniejsza zawartość mikrotoksyn). Odmiana o kolbie  typu FIX, aby w pełni wykorzystać potencjał 
plonowania odmiany ważne jest utrzymanie zalecanej przez hodowcę ilości wysiewu (80-85 tys. szt./ha) - (mogą wystąpić  
niezaziarnione końcówki kolb – cecha genetyczna). Wszystkie wymienione powyżej cechy odmiany SY GLORIUS wpływają 
na bardzo wysoki i stabilny potencjał plonowania, co z pewnością potwierdzają wyniki uzyskane w skrajnie suchym se-
zonie 2018 (10,97 t/ha) i 2019 (10,98 t/ha), średni plon przy wilgotności 14%.

NOTATKA

OPINIAKarol Kozłowski
Crop Field Expert Corn Syngenta

Odmiana zarejestrowana w Polsce w roku 2019. 
Przede wszystkim jest to odmiana, która w la-
tach rejestracji uzyskiwała bardzo dobre oraz 
stabilne wyniki plonowania w różnych warunkach 
agro-klimatycznych. Odmiana ma bardzo mocno 
wzniesiony pokrój liści oraz wysoką zdrowot-
ność. Bardzo mocna łodyga, utrzymująca rośli-
nę w pionie - nawet przy późnym zbiorze nie ma 
problemów z wyleganiem łodygowym czy obła-
mywaniem się dokolbia. SY Glorius to odmiana 
bardzo uniwersalna – przede wszystkim bardzo 
dobra odmiana ziarnowa, która z powodzeniem 
może być użytkowana w segmencie grysu.

OPINIAGR Artur Janecki
Budziszów, gm. Kobierzyce

Kukurydzę SY Glorius mieliśmy posianą na po-
letkach demo w Budziszowie (gm. Kobierzyce). 
Odmiana ta od początku wegetacji charaktery-
zowała się bardzo mocnym wczesnym wigorem 
i wyjątkową zdrowotnością. Zauważyliśmy, że w 
ogóle nie reagowała negatywnie na duże waha-
nia temperatur, które występowały wiosną. Po-
letka kosiliśmy 4 października, gdzie SY Glorius 
wyglądał oraz plonował bardzo dobrze: 11,4 t/ha 
w przeliczeniu na 14 % wilgotności. W przyszłym 
roku będziemy chcieli ponownie posiać tą od-
mianę tym razem już na większym areale.

Dział NasionKukurydza
SY GLORIUS
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DKC 3730
HODOWCA: DEKALB
LICZBA FAO: 250-260
TYP: MIESZANIEC DWULINIOWY (SC)

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• odmiana średnio-późna, bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno
• charakteryzująca się bardzo dobrym wigorem wiosennym
• rośliny wysokie, o mocnych korzeniach i łodygach, niska podatność na wyleganie (może być zbierana 

z pól jako jedna z ostatnich) 
• bardzo dobry „stay-green”
• tolerancja na Fusarium kolb
• kolby całkowicie zaziarnione z cienką osadką
• bardzo dobre oddawanie wody z ziarna na polu

WYMAGANIA GLEBOWE:

ZALECANA OBSADA ROŚLIN DO ZBIORU:
• ziarno: 75 000 – 90 000 szt./ha (w zależności 

od warunków wilgotnościowych stanowiska) 
 
 
 

ZIARNO

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:
słabe,

piaszczyste średnie dobre

ziarno typu dent
kolba typu flex

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

OPINIADorota Chramęga
DEKALB POLSKA sp. z o.o.

Odmiana średnio późna, w typie ziarna dent, 
z przeznaczeniem na ziarno i bioetanol. 
Charakteryzuje się bardzo wysokim, wier-
nym i stabilnym plonem w różnych warun-
kach klimatyczno-glebowych. Odmiana o 
bardzo dobrym wigorze wiosennym. Dobrze 
adaptuje się do uprawy na wyżej wzniesio-
nych terenach. Polecana na każde stanowi-
sko glebowe. Wysoki potencjał plonowania, 
szybkie oddawanie wody oraz wysoka zdro-
wotność  to cechy gwarantujące powodzenie 
uprawy tej odmiany.

BIOETANOL BIOGAZ

*SDOO Głubczyce, SDOO Pawłowice, SDOO Zybiszów,
ZDOO Krościna Mała, ZDOO Kościelna Wieś

Dział NasionKukurydza
DKC 3730
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NIKITA
HODOWCA: LIMAGRAIN
LICZBA FAO: 250-260
TYP: MIESZANIEC TRÓJLINIOWY (TC)

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• najnowsza genetyka LG na kiszonkę
• wysoki potencjał plonowania na kiszonkę w grupie odmian średnio-późnych
• odmiana sprawdzona w bardzo niekorzystnych warunkach – 2015
• duży plon suchej masy z ha
• rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju, szczególnie na terenie centralnej i południowej Polski
• bardzo dobry efekt „stay green” 

WYMAGANIA GLEBOWE:

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

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:
słabe,

piaszczyste średnie dobre

ziarno typu flint-dent 
kolba typu flex

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

KISZONKA

Dział Nasion Kukurydza
NIKITA
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Dobór odpowiedniej odmiany kukurydzy przeznaczonej na ki-
szonkę to pierwszy i fundamentalny krok na drodze do uzyska-

nia wzorowej kiszonki.

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

Produkcja kukurydzy kiszonkowej, w odróżnieniu od kukurydzy ziarnowej, nie kończy się na polu, a dobrą jakość plan-
tacji trzeba w odpowiednim terminie zebrać i dobrze zakonserwować, by tej jakości nie stracić.

Hodowla Limagrain oferuje specjalnie wyselekcjonowane odmiany kukurydzy z programu LG Animal Nutrition, o wy-
sokiej strawności włókna. Dlatego szczególną uwagę przywiązujemy do jakości zakiszania kukurydzy, właśnie po to, 
aby kiszonka najlepszej jakości trafiała na stół paszowy. Trzy lata temu postanowiliśmy dokładnie przyjrzeć się jakości 
sporządzanych w Polsce kiszonek z kukurydzy. W ten sposób powstał projekt „Ekspert kiszonkowy”, w ramach, którego 
specjaliści  Limagrain sprawdzają parametry fizyczne zakiszonego materiału. 

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

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

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

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

Marek Skwira  
Corn Project Leader Limagrain

Dział Nasion
Artykuł sponsorowany
Kiszonka z kukurydzy - na co należy zwrócić uwagę?
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RGT HALIFAXX
HODOWCA: RAGT
LICZBA FAO: 230
TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• odmiana zarejestrowana w Polsce (2020)
• wczesne ziarno
• bardzo mocny wigor roślin
• bardzo wysoki potencjał plonowania, zarówno w korzystnych jak i mniej sprzyjających warunkach (susza)
• w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2018, 2 miejsce plonowania w swojej grupie wczesności
• rośliny o charakterystycznie wyprostowanych liściach
• bardzo dobra odporność na wyleganie, wynikająca z dużej zdrowotności roślin

WYMAGANIA GLEBOWE:

ZALECANA OBSADA ROŚLIN DO ZBIORU:
• ziarno: 80 000 – 85 000 szt./ha 

 
 
 
 

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:słabe,
piaszczyste średnie dobre

ziarno typu flint/dent
kolba typu fix

14-16 rzędów 
22-26 ziaren/rząd
MTZ 280-300 g

ZIARNO
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Dział Nasion Kukurydza
RGT HALIFAXX



RGT HALIFAXX następca RGT TELEXX

•  Bardzo wysokie plonowanie zarówno w korzystnych  
jak i mniej sprzyjających warunkach

•  Bardzo dobra odporność na wyleganie wynikająca  
z dużej zdrowotności roślin

•  Odmiana z przeznaczeniem na wszystkie rodzaje gleb

PRZEWIDYWANA REJESTRACJA  – luty 2020 

 ODMIANA TYPOWO ZIARNOWA

 ZIARNO TYPU FLINT/DENT

FAO 230
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KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• odmiana zarejestrowana w Polsce (2020) 
• najwyższy plon s.m. z ha
• rośliny wysokie, nisko osadzona kolba
• wysoka zdrowotność roślin (tolerancja na głownię i fuzariozy kolb)
• doskonały wigor wiosenny roślin
• możliwość uprawy na ziarno
• mocny „stay-green” roślin
• wysoka odporność na wyleganie przed zbiorem,

WYMAGANIA GLEBOWE:

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

 
 
 
 

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:słabe,
piaszczyste średnie dobre

ziarno typu flint
kolba typu flex

16-18 rzędów 
30-34 ziaren/rząd
MTZ 325 g

ZIARNO KISZONKA

OPINIAMichał Karwat
Junior Product Manager Euralis

Jest to mieszaniec pojedynczy o liczbie FAO 
240 przeznaczony zarówno na kiszonkę, jak 
i na ziarno. Dzięki dobrym zdolnościom ada-
ptacyjnym osiągał dobre wyniki w trakcie 
doświadczeń rejestrowych. ES Palladium 
cechuje się mocnym wczesnym wigorem. 
Odmiana cechuje się wysoką fitosanitarno-
ścią – kolby są mało podatne na zarażenie 
przez Fusarium. Ziarno w typie flint oraz wy-
soka zawartość białka, w połączeniu z wyso-
ką produktywnością suchej masy sprawiają, 
że jest to doskonała propozycja odmianowa 
w celu produkcji surowca do sporządzenia 
jakościowej kiszonki.

Plon ogólny suchej masy
(% wzorca/dt/ha) w lokalizacjach. 

Doświadczenia rejestrowe 2018-2019.

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

Dział Nasion Kukurydza
ES PALLADIUM
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Artykuł
Dobra kiszonka, to podstawa żywienia bydła

OPTImaize® to program selekcji mieszańców EURALIS na najlepszą kiszonkę. O wyborze odmian decyduje szereg suro-
wych kryteriów, jakie mieszaniec musi spełnić, aby można było uzyskać z niego wartościową, energetyczną kiszonkę.

Mieszańce OPTImaize® charakteryzują się wysokimi plonami suchej masy – pozwala to zająć mniejszą powierzchnię pod 
uprawę kukurydzy na kiszonkę przy odpowiednim zaopatrzeniu bazy paszowej.

Odmiany z grupy OPTImaize® przebadane zostały w polskich warunkach i sprostają oczekiwaniom nawet najbardziej wy-
magających producentów. Jako szczególnie rekomendowane do produkcji jakościowej kiszonki charakteryzują się:

• wysokim plonem suchej masy,
• wczesnością dobraną do lokalnych warunków klimatycznych,
• wysoką energetycznością biomasy,
• doskonałą strawnością całych roślin,
• efektem „stay green” umożliwiającym wydłużenie okresu zbioru przy zachowaniu 

optymalnych wartości odżywczych surowca do zakiszania,

Zawirowania pogodowe w ostatnich sezonach wegetacyjnych powodowały trudności w produkcji odpowiedniej ilości su-
rowca wysokiej jakości, dlatego odmiany poszerzające w tym roku portfolio programu (ES PALLADIUM i ES BOND) to dwie 
najwyżej plonujące kukurydze wśród kandydatów do krajowego rejestru.

Dział Nasion
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MISTERI CS
HODOWCA: CAUSSADE
LICZBA FAO: 260
TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• wysokie plony świeżej masy, uzyskiwane nawet przy okresowych niedoborach wody
• bogato ulistnione rośliny, o wysokiej strawności włókien (DINAG 53,4%)
• dobra zdrowotność roślin od wschodów do zbiorów zapewnia regularne i stabilne plonowanie w każdym roku
• wysoka tolerancja roślin na niekorzystne warunki siedliskowe
• widoczny efekt „stay-green”, wydłuża okres zbioru na kiszonkę
• rośliny odporne na wyleganie w całym okresie wegetacji

WYMAGANIA GLEBOWE:

ZALECANA OBSADA ROŚLIN DO ZBIORU:
• gleby dobre: 88 000 - 92 000
• gleby średnie: 83 000 - 87 000
• gleby słabe: 78 000 - 82 000 

 
 
 

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:słabe,
piaszczyste średnie dobre

ziarno typu flint/dent
kolba typu flex

16 rzędów 
30 ziaren/rząd
MTZ 295 g

KISZONKA

Dział Nasion Kukurydza
ES PALLADIUM
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DKC 3796
HODOWCA: DEKALB
LICZBA FAO: 250-260
TYP: MIESZANIEC DWULINIOWY (SC)

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• rejestracja Czechy 2019
• na stanowiskach średnich i dobrych bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno
• rośliny charakteryzują się bardzo dobrym wzrostem początkowym, a także tolerancją na wiosenne chłody
• średniowysokie rośliny z nisko zawieszonymi kolbami o wysokiej zdrowotności
• silny system korzeniowy i wysoka tolerancja na wyleganie
• bardzo dobre oddawanie wody z ziarna w końcowym okresie wegetacji 

 

WYMAGANIA GLEBOWE:

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

 
 

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:słabe,
piaszczyste średnie dobre

ziarno typu dent
kolba typu flex

16-18 rzędów 
30-34 ziaren/rząd
MTZ 270-300 g

ZIARNO BIOETANOL

OPINIAMarcin Liszewski
Market Development Bayer sp. z o.o.

DKC 3796 to nowa średnio-poźna od-
miana mieszańcowa o bardzo wysokim 
potencjale plonowania na ziarno. Po-
siada bardzo dobry wigor początkowy 
oraz tolerancję na chłody wiosenne. 
Wytwarza średniowysokie rośliny z ni-
sko zawieszonymi kolbami o wysokiej 
zdrowotności i bardzo dobrej toleran-
cji na wyleganie. Polecana do uprawy 
na średnich i dobrych stanowiskach na 
terenie Polski centralnej i południowej. 
DKC 3796 to nowoczesny mieszaniec o 
bardzo wysokiej plenności oraz znako-
mitych cechach agronomicznych.

Dział NasionKukurydza
DKC 37396
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Dział Ochrony Roślin Artykuł
Objawy żerowania na kukurydzy stonki 
kukurydzianej i omacnicy prosowianki

Poprzedni sezon wegetacyjny dla kukurydzy był bardzo trudny z uwagi na suszę, zwłaszcza w środkowej i północnej części kraju. 
Z jednej strony wysokie temperatury, a także niskie opady, miały istotny wpływ na słabszy rozwój i kondycję roślin, z drugiej 

sprzyjały rozwojowi szkodników, szczególnie tych o znaczeniu gospodarczym w uprawie kukurydzy, takich jak zachodnia stonka 
kukurydziana i omacnica prosowianka. Zdarzały się w kraju plantacje, przede wszystkim na południu Polski (prowadzone w mo-
nokulturze), na których zabójczy dla uprawy duet wystąpił w nasileniu powodującym poważne straty ekonomiczne.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia objawów żerowania obu szkodników, 
które można było zaobserwować na plantacjach kukurydzy w sezonie 2019.

Samica omacnicy prosowianki składa jaja w formie złóż 
zawierających po 20-30 jaj, najczęściej na spodzie liści.

Obecność trocin,  ślady wgryzień wskazujące na wejście 
gąsienicy pod pochwy liściowe, w łodygę.

Gąsienica omacnicy prosowianki żerująca na kolbie, 
uszkodzenia ziarniaków, otwarta droga do rozwoju grzybów 

z rodzaju Fusarium.

Złomy łodyg i opadające na glebę kolby.
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Dział Ochrony RoślinArtykuł
Objawy żerowania na kukurydzy stonki 
kukurydzianej i omacnicy prosowianki

Najgroźniejsze w przypadku stonki są larwy żerujące 
na korzeniach. Chrząszcze mogą powodować istotne straty 

na kolbach przez ich gorsze zaziarnienie.

Wyleganie z charakterystycznym objawem „gęsiej szyi”. 
Wylegające rośliny są pierwszym objawem obecności 
larw stonki kukurydzianej na plantacji - wyginają się 

w kierunku słońca.

Dorosłe chrząszcze stonki odżywiają się znamionami kolb, 
pyłkiem, a także miękkimi ziarniakami z wierzchołka kolb.

Korzeń rośliny który został uszkodzony przez larwy stonki 
kukurydzianej.

Przed fazą kwitnienia chrząszcze żywią się skórką liści.

W zeszłym sezonie wegetacyjnym na plantacjach kukurydzy, gdzie 
obserwowano dorosłe chrząszcze zachodniej stonki kukurydzia-
nej, z pewnością w glebie zostały złożone jaja, z których wylęga-
jące się larwy w roku 2020 wyrządzać będą szkody w monokul-
turowych uprawach kukurydzy. Najskuteczniejszym sposobem 
walki ze szkodnikiem jest oczywiście płodozmian, natomiast jeżeli 
w gospodarstwie kukurydza uprawiana jest w monokulturze, na-
leży zaprawiać nasiona jedyną zarejestrowaną zaprawą przeciwko 
zachodniej stonce kukurydzianej FORCE 20 CS, która ograniczy 
liczebność larw w glebie. Jeżeli chodzi o zwalczanie omacni-
cy prosowianki, to poza metodą biologiczną (introdukcja na pole 
naturalnego pasożyta jaj szkodnika, błonkówki Trichogramma – 
kruszynka), można wykorzystać m.in. produkt CORAGEN 200 SC 
w dawce 125 ml/ha przy użyciu standardowych opryskiwaczy po-
lowych.

Oskar Kupietz
Specjalista ds. upraw i wdrażania produktu Agro-Efekt
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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 ob-
niża 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 swo-
im 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 ła-
twością rozpuści się w cieczy roboczej (wodzie), a po naniesieniu preparatu na roślinę 
(liście) łatwo przemieszcza się przez ich warstwę wierzchnią, czyli kutikulę i woski, 
które są tłuszczami. Dodatek do cieczy opryskowej produktu zmniejsza napięcie po-
wierzchniowe 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 li-
ścia (rośliny), dodatkowo następuje rozpuszczanie warstwy tłuszczu (kutikula, wosk) 
– zwiększona skuteczność.

ADSOL – preparat przeznaczony do stosowania z herbicydami doglebowymi.

Rekomendowany do stosowania z herbicydami doglebowymi w uprawie m.in. kuku-
rydzy, rzepaku, zbóż (mieszanina surfaktantów, emulgatorów oraz kwasów tłuszczo-
wych) - zalecana niska dawka AdSol 0,4 - 0,5 l/ha, nie podnosi znacząco kosztów za-
biegu odchwaszczania. Skuteczność herbicydów doglebowych, zależna jest od ilości 
wody w glebie, potrzebnej do pobrania i aktywacji substancji 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 chwa-
stobójczej. Dodatek preparatu AdSol zapobiega znoszeniu cieczy opryskowej w trakcie 
wykonywania zabiegu opryskiwania (ważne w przypadku sąsiedztwa uprawy wrażliwej 
na dany herbicyd), zmniejsza również parowanie zastosowanej cieczy, co podnosi sku-
teczność działania herbicydów (nawet w trakcie suszy). Dodatek AdSol zwiększa rów-
nież koncentrację stosowanego herbicydu w wierzchniej warstwie gleby, utrudniając 
przenikanie substancji aktywnych w głąb profilu glebowego, w przypadku wystąpienia 
nadmiernych opadów, krótko po zastosowaniu herbicydów doglebowych.
Dawka: 0,4-0,5 l/ha

Dział Ochrony Roślin Artykuł
Kompleksowe rozwiązania adiuwantowe
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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). Zwięk-
szona skuteczność stosowanych nalistnych środków ochrony roślin wynika również z uła-
twionego i przyspieszonego wnikania substancji aktywnych do roślin. Natomiast z eko-
nomicznego 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 sub-
stancję czynną, a także na chwasty, które przekroczyły optymalną fazę wrażliwości. 

Dawka: 0,05-0,1 l/ha

ADGLUE – preparat ograniczający pękanie łuszczyn i strąków.

Dodatkowo ogranicza również osypywanie, jak i porastanie nasion i ziarniaków przed zbiorem. 
Predysponowany w uprawie rzepaku, 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 zastoso-
waniu AdGlue, udało się ograniczyć straty plonu wynikające z pękania łuszczyn i osypywania 
nasion w stosunku do kontroli 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. obniżo-
na 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 ziar-
niaków), uzyskano 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 opada-
nia świadczy o braku 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 sprzedaży 
ziarna na cele konsumpcyjne w wyższej cenie.

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

Dział Ochrony RoślinArtykuł
Kompleksowe rozwiązania adiuwantowe
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Dział Ochrony Roślin Artykuł
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kukurydzy w warunkach suszy

Chcąc w pełni wykorzystać genetyczny potencjał plonowania odmian kukurydzy, po 
za odpowiednimi warunkami klimatycznymi, doborem odpowiedniego stanowiska, 

a także zbilansowanym nawożeniu, bardzo ważna od samego początku rozwoju planta-
cji jest skuteczna eliminacja zachwaszczenia (konkurencji chwastów).

Wybór odpowiedniej, wysoce skutecznej strategii odchwaszczania plantacji kukury-
dzy w ostatnich sezonach nie należy do łatwych zadań. Z jednej strony problemem jest 
nadmiernie przesuszona gleba, uniemożliwiająca w pełni wykorzystanie doglebowych 
herbicydów, z drugiej występujące ochłodzenie na przełomie kwietnia i maja, które dla 
ciepłolubnej kukurydzy wywołuje stres termiczny (zahamowanie wzrostu, przebarwienia 
liści, ograniczoną asymilację). W tych warunkach zastosowanie herbicydu nalistnego wy-
wołuje dodatkowy stres na roślinach.

Wybierając strategię odchwaszczania kukurydzy, wydaje się że nie idealnym, ale naj-
lepszym rozwiązaniem w przypadku przesuszonej gleby (nie totalnej suszy), jest jednak 
wykonanie zabiegu doglebowego i odczekanie, aż ustabilizują się warunki pogodowe i 
dokonanie korekcyjnego zabiegu nalistnego.

Decydując się zarówno na doglebowe, jak i nalistne zwalczanie zachwaszczenia w upra-
wie kukurydzy, proponujemy Państwu herbicyd Successor TX 487,5 SE zawierający w 
swoim składzie petoksamid i terbutyloazynę. Unikatowe połączeniu tych dwóch sub-
stancji aktywnych, bezpiecznych dla rośliny uprawnej, gwarantuje wysoką skuteczność 
w zwalczaniu najczęściej występujących chwastów dwuliściennych w tej uprawie. Obie 
te substancje czynne zalecane są doglebowo oraz wcześnie nalistnie (do 4 liścia kuku-
rydzy). Zawarta w preparacie terbutyloazyna, to ostatnia triazyna w programie ochro-
ny kukurydzy (po wycofaniu wiele lat temu atrazyny i symazyny). Substancja ta trwale 
ogranicza występowanie wtórnego zachwaszczenia (w przeciętnych warunkach można 
liczyć nawet na 3 miesiące bez wschodów chwastów). Przyjmując, zastosowanie herbicy-
du doglebowo w dawce 4 l/ha dodatkowo zwalcza nam chwastnicę jednostronna. Chcąc 
zwiększyć skuteczność chwastobójczą rozwiązania doglebowego z wykorzystaniem Suc-
cessor TX 487,5 SE, proponujemy Państwu dodatek adiuwantu ADSOL w dawce 0,4-0,5 l/
ha. Produkt ten w warunkach przesuszonej gleby, przy minimalnej ilość wody na jej po-
wierzchni ułatwia dotarcie większej ilości herbicydu do miejsca jego pobrania, co zwykle 
skutkuje poprawą skuteczności chwastobójczej. Dodatkowo ADSOL zapobiega znoszeniu 
cieczy użytkowej w trakcie zabiegu, a także zmniejsza parowanie zastosowanej cieczy 
(ważne w trakcie suszy). Jeżeli podejmiemy decyzję o nalistnym wykorzystaniu herbicydu 
Successor TX 487,5 SE (2,2-2,5 l/ha), proponujemy stworzyć mieszaninę zbiornikową z 
wykorzystaniem produktów zawierających nikosulfuron Henik Extra 040 OD (1,0-1,5 l/
ha) lub Nikosar 60 OD (0,5-1,0 l/ha). Niższa dawka ma na celu zwiększyć spektrum zwal-
czanych chwastów o chwastnicę jednostronną, z kolei wyższa dodatkowo o perz właści-
wy. Kolejnym nalistnym rozwiązaniem zwalczania chwastów w kukurydzy jest połączenie 
produktu Nikosar 60 OD (0,5 l/ha) z Juzan 100 SC (1,0l/ha).
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 Dodatek produktu Juzan 100 SC (mezotrion) w połączeniu z Nikosarem 60 OD wzmacnia działanie na chwastnice jednostronną, ale 
przede wszystkim zwalcza większość podstawowych gatunków chwastów dwuliściennych występujących w kukurydzy. Mieszanina ta 
skutecznie hamuje rozwój ostrożenia polnego, skutecznie zwalcza uciążliwą komosę białą czy też szarłata szorstkiego. Do tego roz-
wiązania proponujemy Państwu preparat poprawiający skuteczność działania nalistnych środków ochrony roślin – ADIUTOR w dawce 
0,05-0,1 l/ha. Produkt ten zapewnia równomierne pokrycie chwastów substancją aktywną, ułatwia i przyspiesza jej wnikanie do roślin 
(również przez grubszą warstwę woskową roślin wytworzoną w warunkach suszy). Z praktycznego punktu widzenia , bardzo ważnym 
aspektem jest również fakt, iż dodatek ADIUTOR-a zwiększy skuteczność zastosowanych herbicydów na chwasty średnio wrażliwe na 
daną substancję czynną, a także na chwasty które przekroczyły optymalną fazę wrażliwości (rozwojową).

W sezonie 2019 na niektórych plantacjach kukurydzy (zwłaszcza w południowej części kraju) obserwowaliśmy plantacje uszkadzane 
przez omacnicę prosowiankę i zachodnią stonkę kukurydzianą. Do walki z jednym z wymienionych szkodników wykorzystać możemy 
CORAGEN 200 SC, który jest specjalistą do zwalczania gąsienic w różnych uprawach. W wielu europejskich krajach jest podstawowym 
rozwiązaniem do walki z omacnicą prosowianką. Jego największą zaletą poza wysoką skutecznością i długim działaniem, jest moż-
liwość stosowania zwykłym, standardowym opryskiwaczem. Szczególnie taka możliwość jest ważna w uprawie kukurydzy cukrowej, 
gdzie CORAGEN 200 SC poza ochroną daje także pewność nieprzekroczenia pozostałości s.a. w roślinie. Żerowanie omacnicy proso-
wianki może znacząco zmniejszyć plon kukurydzy powodując istotne straty ekonomiczne. Po wylęgu z jaj larwy (gąsienice) żerują na 
liściach, a następnie wgryzają się do łodyg i wyjadają ich wnętrze, drążąc tunele w łodygach roślin. CORAGEN 200 SC naniesiony na 
rośliny i jaja powoduje, że wylegające się z nich larwy zaprzestają żerowanie, co w konsekwencji prowadzi do śmierci szkodnika.

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

Coragen 200 SC 0,125 l/ha

Juzan 100 SC 0,75 – 1,5 l/ha

Nikosar 060 OD 0,5 l/ha + Juzan 100 SC 1,0 l/ha

Nikosar 060 OD 0,5 – 0,7 l/ha

Rincon 250SG 60g

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

Sparviero 0,125 l/ha

00 09 11 12 13 14 15 16 34 63 79

SUCHY
ZIARNIAK

WSCHODY PIERWSZY DRUGI TRZECI CZWARTY SZÓSTY KWITNIENIE DOJRZEWANIE

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

Onyx 600EC 0,6l/ha + Juzan 100 SC 0,6l/ha 

Onyx 600EC 0,5l/ha + Nikosar 060 OD 0,5l/ha + Juzan 100 SC 0,5l/ha 

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

Kontrola na plantacji odchwaszczanej mieszaniną: Successor TX 487,5 SE 2,2l/ha + nikosulfuron

Dział Ochrony Roślin Artykuł
Ochrony herbicydowa i insektycydowa kukurydzy

Henik Extra 040 OD 1,0 l/ha
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Dział Ochrony RoślinTabela
Technologia ochrony herbicydowej i insektycydowej kukurydzy



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.

Twój wstęp do walki  
z omacnicą prosowianką

Coragen®  200 SC
Ochrona przed szkodnikami

	 Zawiera	chlorantraniliprol	–	nową	substancję	czynną	w	walce	 
z	omacnicą	prosowianką	w	kukurydzy	i	kukurydzy	cukrowej
	 Działa	błyskawicznie	i	przez	długi	czas
	 Chroniąc	przed	uszkodzeniami	ogranicza	poziom	mykotoksyn
	 Okres	karencji:	7	dni
	 Zapewnia	wyższy	plon	o	lepszych	parametrach	jakościowych

Wybierz Coragen® 200 SC dla większych plonów i ich lepszej jakości.

Coragen®	i	Rynaxypyr® są	znakami	towarowymi	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

Coragen kukurydza 210x297 FMC KW 2019.indd   1 11.09.2019   16:01:25
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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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Artykuł
Rola odczynu gleby w kształtowaniu efektywności
produkcji roślinnej

Dział Nawozów



Aminotec plus

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

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

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

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

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

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

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

9 Zmniejsza fitotoksyczność herbicydów wywołaną stresem klimatycznym

9 Wzmacniają główne procesy fizjologiczne

9 Utrzymują wzrost roślin w niesprzyjających warunkach

9 Poprawiają rozwój roślin i końcowy plon!

Zastosuj Aminotec Plus w dawce 1,5 L/ha razem z herbicydami 
powschodowymi lub 0,5 L/ha do każdego zabiegu.

herbicyd herbicyd 
+ Aminotec Plus

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

Najlepsze rozwiązanie na stres 
klimatyczny i herbicydowy

Wiosną, stres klimatyczny wpływa na selektywność herbicydów i w 
konsekwencji na wzrost roślin! 

Ponad 147 doświadczeń polowych ze średnim 8% wzrostem plonu po 
zastosowaniu Aminotec plus.
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Fosfor Efekt + mikro 3-4 kg/ha

Aminotec Plus 2-3 l/ha

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

Cynk jest mikroelementem o dużym znaczeniu 
plonotwórczym. Kukurydza potrzebuje cyn-
ku do efektywnego przetwarzania pobranych 
składników (przede wszystkim azotu). Cynk 
bierze udział w syntezie i wzroście aktywności 
auksyn, zwiększa pobieranie azotu, a w póź-
niejszej fazie korzystnie wpływa na fotosynte-
zę, przedłużając żywotność liści czego efektem 
jest zwiększenie masy ziarniaków. Zwiększa także odporność 
roślin na suszę i choroby. Optymalne odżywienie kukurydzy cyn-
kiem pozwala na uzyskanie porównywalnych, a niekiedy więk-
szych plonów nawet przy niższym poziomie dawek azotu. Nie-
dobór cynku może powodować ograniczenie plonów kukurydzy 
dochodzące nawet do 20% ubytku masy ziarna. Cynk Efekt za-
lecamy zastosować dwukrotnie jako uzupełnienie do nawozów 
Efekt. W sytuacji obserwowanego deficytu (biało-żółte pasma) 
należy zastosować nawóz w dawce 2-3l/ha.

Bor odpowiedzialny jest za transport i właści-
wą translokację cukrów, syntezę skrobi i budo-
wę ścian komórkowych roślin. Bor jest szcze-
gólnie ważny, kiedy powstają zawiązki kolby. 
Niedobór boru w tym okresie jest szczególnie 
niebezpieczny ze względu na późniejsze słabe 
wykształcenie kolb i zawiązywanie ziarniaków. 
W okresie kwitnienia składnik ten odpowiada 
za wzrost łagiewki pyłkowej. Zapewnia rozwój 
kwiatów i pyłku, co korzystnie przekłada się na ilość zawiąza-
nych ziarniaków w kolbie –warunkuje prawidłowe wypełnienie 
kolb poprzez udział w transporcie węglowodanów.

Dokarmianie dolistne jest integralnym elementem nowocze-
snej technologii uprawy kukurydzy. Maksymalna faza pobierania 
składników pokarmowych przez kukurydzę rozpoczyna się od 
6-8 liści, zatem pierwszy zabieg dokarmiania dolistnego powi-
nien zostać przeprowadzony przed tą fazą, aby zapewnić opty-
malną podaż składników pokarmowych w okresie intensywnego 
wzrost. W pierwszym zabiegu zalecamy zastosowanie nawozu 
KUKURYDZA Efekt w dawce 2-3 kg/ha w połączeniu z nawozem 
KUKURYDZA Efekt mikro w dawce 0,5-1,0 kg/ha. Drugi zabieg  
należy przeprowadzić do 10 liścia kukurydzy stosując dawki 
nawozów jak pokazano na schemacie. Utrzymujące się niskie 
temperatury w początkowym okresie rozwoju kukurydzy mogą 
spowodować wystąpienie niedoboru fosforu. Objawem są fiole-
towe przebarwienia blaszek liściowych, w takich przypadkach 
zalecamy zastosowanie nawozu Fosfor Efekt + mikro w dawce 
3-4 kg/ha. W trakcie rozwoju roślin kukurydzy występują okresy 
zwiększonej podatności na różne czynniki stresowe (susza, fito-
toksyczność po zabiegach herbicydowych, grad). W takich sytu-
acjach zalecamy zastosowanie nawozu organicznego Bio Efekt, 
który redukuje negatywne skutki stresu i przyspiesza regenera-
cję.

Bor Efekt + S 1-2 kg/ha

Kukurydza Efekt mikro
1-2 kg/ha

Temsa SC 1,5 l/ha

Kukurydza Efekt mikro
0,5-1 kg/ha

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

Program dokarmiania dolistnego kukurydzy

00 09 11 12 13 14 15 16 34 63 79

SUCHY
ZIARNIAK

WSCHODY PIERWSZY DRUGI TRZECI CZWARTY SZÓSTY KWITNIENIE DOJRZEWANIE

Artykuł
Dokarmianie dolistne kukurydzy

Dział Nawozów
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PAUSTIAN
HODOWCA: DANKO HODOWLA ROŚLIN

ALLIANZ
HODOWCA: DANKO HODOWLA ROŚLIN

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• odmiana jęczmienia jarego bardzo wysoko i stabilnie 

plonująca
• doskonały komponent mieszanek paszowych 

dla zwierząt – wysoka zawartość białka
• rośliny średniej wysokości, cechujące się dobrą 

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

przy mniej intensywnej agrotechnice
• dobra zdrowotność roślin, szczególnie na mączniaka 

i rynchosporiozę
• zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie  

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

WYMAGANIA GLEBOWE:
• zalecana do uprawy na terenie całego kraju 

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

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

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

280-320 kiełkujących ziaren na 1m² (ca. 140-160 kg/ha)

WYMAGANIA GLEBOWE:
• odmiana zalecana do uprawy na glebach średnich

Dział NasionJęczmień jary
PAUSTIAN / ALLIANZ
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ELDORADO
HODOWCA: POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN

KWS DANTE
HODOWCA: KWS LOCHOW

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• odmiana uniwersalna, możliwość uprawy w kierunku 

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

i dokłosia
• zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu 

290-320 kiełkujących ziaren na m2 (ca. 140-160 kg/ha)

WYMAGANIA GLEBOWE:
• odmiana zalecana do uprawy na terenie całego kraju

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• wysokie, stabilne plonowanie na terenie całego kraju, 

na każdym poziomie intensywności uprawy
• mocny profil zdrowotności zapewnia bardzo wysoką 

odporność na choroby jęczmienia, przede wszystkim: 
mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia i czarną 
plamistość

• rośliny dobrze krzewiące się, średniej wysokości, o 
dużej odporności na wyleganie przed zbiorem

• wyrównane, dorodne ziarno o wysokiej masie tysiąca 
ziaren oraz wysokiej zawartości białka w ziarnie gwa-
rancją wysokiej wartości technologicznej ziarna

• zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie 
siewu 250-280 kiełkujących ziaren na m2 (ca. 110-140 
kg/ha) 

WYMAGANIA GLEBOWE:
• odmiana o podwyższonej tolerancji na zakwaszenie gle-

by doskonale sprawdza się na słabszych stanowiskach

Dział Nasion Jęczmień jary
KWS DANTE / ELDORADO
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Dział NasionPszenica jara
TELIMENA / MANDARYNA

MANDARYNA
HODOWCA: DANKO HODOWLA ROŚLIN

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

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

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

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

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

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

WYMAGANIA GLEBOWE:
• odmiana zalecana do uprawy na terenie całego kraju

TELIMENA
HODOWCA: DANKO HODOWLA ROŚLIN

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• bardzo wczesny termin kłoszenia i dojrzewania 
• nadzwyczajnie grube ziarno o bardzo dobrych parametrach 

jakościowych grupy E/A – wysoka zawartość glutenu, białka 
oraz dobra gęstość ziarna. MTZ ok. 50 g – na poziomie psze-
nic ozimych

• bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę 
brunatną, DTR, choroby podstawy źdźbła oraz fuzariozę 
kłosów

• przydatna do uprawy na glebach słabszych oraz doskonale 
się sprawdza jako komponent mieszanek zbożowych.

• rośliny średniej wysokości o dobrej odporności na wyleganie.
• wysoka odporność na porastanie
• odmiana na mąkę i paszę
• zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu 

400-420 kiełkujących ziaren na m2 (ca. 200-220 kg/ha)

WYMAGANIA GLEBOWE:
• zalecana od uprawy na terenie całego kraju na każdym 

stanowisku w tym na słabszych glebach
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NAWIGATOR

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

prawdziwy, rdza źdźbłowa, rdza wieńcowa, 
septorioza liści

• zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu 
400-460 kiełkujących ziaren na m2 (ca. 150-170 kg/ha)

WYMAGANIA GLEBOWE:
• odmiana zalecana na gleby średnie do słabszych

HODOWCA: HODOWLA ROŚLIN STRZELCE 

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

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

rdza źdźbłowa, septorioza liści)
• niska zawartość łuski w ziarnie
• zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu 

400-450 kiełkujących ziaren na m2 (ca. 150-180 kg/ha)

WYMAGANIA GLEBOWE:
• wszystkie stanowiska glebowe

BINGO
HODOWCA: HODOWLA ROŚLIN STRZELCE

Dział NasionOwies jary
BINGO / NAWIGATOR
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BARYT
HODOWCA: POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN

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

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

i biało-czarnych nasionach
• charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością białka 

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

• zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu 
90-100 roślin na m2 (150 kg/ha w zależności od MTZ)

SONET
HODOWCA: POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• bardzo wczesna, szybko i równomiernie dojrzewająca, 
• odmiana o niebieskich biało nakrapianych kwiatach i 

wielobarwnych nasionach, 
• odmiana odporna na Fusarium, antraknozę i wyleganie 

po zakończeniu kwitnienia, 
• niskie rośliny o wysokim potencjale plonowania i wyso-

kiej odporności na wyleganie
• sonet zawiera najmniej alkaloidów – może być stosowa-

ny w żywieniu zwierząt
• zalecenia siewu 180kg/ha (obsada 100-110 roślin/mkw), 

siew wczesny w III dekadzie marca
• zalecana do uprawy na terenie całego kraju, na sta-

nowiskach słabych/średnich, tolerancyjność na słabo 
kwaśny odczyn gleby, toleruje pH 5,5-6,0)

• plonowanie na poziomie 22,6 dt/ha (wyniki PDO 2016 – 
2017)

Dział Nasion Łubin żółty BARYT
 Łubin wąskolistny SONET
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Gatunek Termin siewu

Kukurydza 25 - 36 III dekada kwietnia - I dekada maja

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

8 -12 III dekada marca - III dekada kwietnia

8 -12 III dekada marca - III dekada kwietnia

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

Koniczyna perska 12 - 20 II dekada kwietnia

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

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

Seradela 40 - 60 II dekada kwietnia

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

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

Burak cukrowy 1,8 - 3,0

Gatunek Termin siewu

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

15 - 40 I dekada kwietnia - III dekada kwietnia

Len 120 - 140 I dekada kwietnia - II dekada kwietnia

Konopie 80 - 120 III dekada kwietnia - I dekada maja

20 - 25 III dekada marca - II dekada kwietnia

10 - 20 III dekada marca - I dekada kwietnia

25 - 30

Kupkówka pospolita 15 - 20

Festulolium 36

35  - 40

Gatunek trawy

8 - 10

25 - 30

Kostrzewa trzcinowa 30

8 - 10

Groch siewny Groch
pastewny

Wyka siewna
(jara) Bobik

Wymagania
glebowe

III dekada kwietnia lub 
I i II dekada maja

do II dekady kwietnia do 25 kwietnia
Termin siewu

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

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

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

Plon

Dział Nasion
Tabela
Rośliny strączkowe
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VIOLA
HODOWCA: DANKO HODOWLA ROŚLIN

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• odmiana o kwiatach fioletowych
• osadzenie najniżej położonych strąków  - ok. 10-11 cm
• odmiana równomiernie dojrzewająca i odporna na 

osypywanie nasion
• odmiana schodząca z pola około 15 września
• nasiona żółte z jasnym znaczkiem
• zawartość białka ogólnego – do 40%, 

zawartość tłuszczu – 22,9%
• wysoka odporność na wyleganie (8,4)
• wysoka zdrowotność roślin: zgorzelowa plamistość (8,5), 

zgorzelowa bakteryjna ospowatość (8,6)
• nr 1 w odporności na pękanie strąków (8,9)
• średni plon nasion 110% wz. (lata 2016-2019)
• najwyższy plon białka z 1 ha (111 % wz.)

Dział Nasion Soja VIOLA
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Plon białka z 1 ha

VIOLA Regina ES Comandor GL Melanie Abelina Coraline
Mavka Augusta 

Plonowanie odmiany VIOLA w stosunku do wzorca.

Plon białka z 1 ha.
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Artykuł
Agrotechnika uprawy soi

WYMAGANIA GLEBOWE
Soja to roślina o średnich wymaganiach glebowych. Ważnym jest by były to stanowiska w dobrej kulturze, przewiewne i zasobne w składniki pokar-
mowe. Nie toleruje odczynu kwaśnego, a prawidłowa symbioza z bakteriami brodawkowymi przebiega przy pH 6,0-7,5. Najlepiej jest ją uprawiać na 
glebach kompleksu pszennego dobrego i bardzo dobrego do żytniego bardzo dobrego, klasy bonitacyjnej I - IVa. Nie nadają się do jej uprawy zbyt 
zwięzłe, niestrukturalne, silnie zaskorupiające się, zbyt zimne, zakwaszone i z natury suche gleby. Soja jest genetycznie dostosowana do okresowych 
niedoborów wody. Największe na nią zapotrzebowanie występuje w okresie kiełkowania i wschodów oraz kwitnienia i zawiązywania strąków. Nadmiar 
opadów może powodować nadmierny wzrost roślin oraz porażenie siewek, łodyg i nasion chorobami zgorzelowymi.

SOJA W ZMIANOWANIU
Zboża posiadają aż 70% udział w zmianowaniu oraz pozostawiają czyste, średnio zasobne w azot stanowisko, w związku z tym są najlepszym przedplo-
nem dla soi. Często występuje na polach po kukurydzy, ale z zastrzeżeniem, że w tej ostatniej stosowano herbicydy obojętne dla soi. Pozostawia po so-
bie bardzo dobre stanowisko dla pszenicy ozimej, na którym ze względu na dobrą strukturę gleby, może być zastosowany system uprawy uproszczonej.

UPRAWA GLEBY
Zabiegi uprawowe pod soję powinny mieć na uwadze eliminację zachwaszczenia i utrzymanie optymalnej wilgotności do kiełkowania i wschodów. Po 
zbiorze przedplonu zbożowego trzeba wykonać zespół uprawek pożniwnych, w którym stosuje się płytką uprawę ścierniskową (np. talerzowanie), a 
przy dłuższym okresie do wykonania orki przedzimowej chwasty należy zwalczać ponownie mechanicznie lub chemicznie. Powinno się unikać orki 
wiosennej, a przedzimową wykonać w ostrą skibę, na głębokość 25 cm, z dobrym przykryciem resztek pożniwnych, zwłaszcza po kukurydzy. Uprawę 
wiosenną należy minimalizować do włókowania lub bronowania i agregatu uprawowego na głębokość 6-8 cm, w celu zatrzymania w górnej warstwie 
dobrego uwilgotnienia i zachowania niezbitej struktury przed siewem. Po uprawie, ze względu na dość niskie umieszczenie dolnych strąków gleba 
powinna być wolna od brył i kamieni, ażeby umożliwić zbiór soi z najniższymi stratami. Na glebach zwięzłych nie zaleca się wałowania posiewnego, aby 
nie doprowadzić do zaskorupienia gleby po wystąpieniu większych opadów. Na glebach lżejszych zabieg ten można wykonać, zapewniając w ten sposób 
lepsze podsiąkanie wody i równe wschody. Dobrym rozwiązaniem jest wykonanie wałowania przed siewem.

NAWOŻENIE
Soja do wytworzenia 1 dt nasion wraz z plonem ubocznym pobiera 6,8 kg N, 1,7 kg P2O5 i 3,3 kg K2O. Stosunek masy nasion do łodyg i korzeni wynosi 
około 1:1. Ze względu na wymagania odnośnie odczynu gleby na poziomie pH 6-7 wapnowanie należy przeprowadzić w zespole uprawek pożniwnych 
przedplonu wapnem tlenkowym lub magnezowym, a najlepiej utrzymywać właściwy odczyn w zmianowaniu. Optymalna zawartość składników pokar-
mowych na glebach średnich i ciężkich wynosi 13,0-14,5 P2O5, 15,0-17,5 K2O oraz 6,0-7,5 Mg w mg/100g gleby. Nawożenie fosforowo-potasowe na 
tych glebach najlepiej zastosować przed orką przedzimową, a na glebach lżejszych wiosną. Jego wysokość powinna być skorelowana z zasobnością 
gleby i potrzebami pokarmowymi soi, a także utrzymaniem odpowiedniej zasobności w zmianowaniu. Jeśli te składniki pokarmowe zostały zasto-
sowane w uprawie roślin przedplonowych jak: kukurydza burak cukrowy, pszenica można z nich zrezygnować w uprawie soi. W sytuacji gdy badania 
wyraźnie wykazują niską zasobność tych pierwiastków nawożenie jest zasadne w dawkach 40-50 kg/ha P2O5 i 60-80 kg/ha K2O.
Najbardziej dyskusyjnym tematem w uprawie soi jest nawożenie azotowe. Startowe nawożenie azotem wpływa pozytywnie na kiełkowanie i wschody, 
lecz hamuje rozwój brodawek. Gdy stanowisko zasobne jest w azot, brodawkowanie zaczyna się w momencie, kiedy ten zawarty w glebie zostanie wy-
korzystany przez roślinę. Przy długotrwałym pobieraniu azotu glebowego bakterie stają się nieaktywne i nodulacja (brodawkowanie) nie zachodzi. Soja 
efektywnie pokrywa swoje zapotrzebowanie na azot wyłącznie poprzez biologiczne jego wiązanie z powietrza oraz z zasobów naturalnie występujących 
w glebie, więc nawożenie azotowe w żaden sposób nie uzupełni, ani nie zastąpi odpowiedniej, efektywnej inokulacji. Nawet nieznaczna aplikacja azotu 
może opóźnić kwitnienie i dojrzewanie nasion.  O nawożeniu azotowym można pomyśleć jedynie w sytuacji, gdy do momentu kwitnienia na korzeniach, 
z różnych przyczyn, nie rozwinęły się brodawki bakteryjne. W takim wypadku należy zastosować 30-40 kg N/ha w formie saletry amonowej na początku 
kwitnienia. Z mikroelementów wskazane jest nawożenie dolistne 1-2 razy w okresie wegetacji (przed kwitnieniem i w fazie zawiązywania strąków), 
magnezem i siarką oraz borem, cynkiem i molibdenem, które biorą udział w procesach przemiany materii, fotosyntezie, budowie aminokwasów i 
stymulacji rozwoju bakterii brodawkowych. Należy unikać nawozów z dodatkiem miedzi oraz manganu, ponieważ działają one toksycznie na bakterie.

SZCZEPIENIE NASION i NORMA WYSIEWU
Do prawidłowego rozwoju w warunkach ograniczonego nawożnia azotem lub bez nawożenia azotowego soja wymaga szczepienia bakteriami Brady-
rhizobium japonicum, które nie występują naturalnie w naszych glebach. Muszą one zatem zostać zaszczepione na nasiona lub do gleby. Inokulacja 
nasion soi bakteriami powinna nastąpić przed siewem – każdego roku, nawet wtedy, gdy na danym polu soja była wcześniej siana. Materiał siewny 
odmian hodowli SAATBAU zaprawiony jest fabrycznie bakteriami brodawkowymi w technologii FIX FERTIG, dzięki czemu rolnik otrzymuje nasiona 
GOTOWE DO SIEWU. W sprawdzonym procesie technologicznym nasiona są otoczkowane bakteriami brodawkowymi wraz z klejem, który pełni również 
funkcję środka konserwującego i chroniącego. Dzięki temu szczepionka chroniona jest przed działaniem promieni słonecznych oraz zabezpieczona 
przed ścieraniem z nasion podczas siewu (szczególnie w siewnikach pneumatycznych), a bakterie pozostają aktywne biologicznie nawet powyżej 
trzech miesięcy od inokulacji, gwarantując skuteczne zaszczepienie roślin pożytecznymi bakteriami. Nasiona soi zaprawione w technologii FIX FER-
TIG można dodatkowo doszczepić bakteriami brodawkowymi tuż przed samym siewem, aby zwiększyć intensywność brodawkowania korzeniowego, a 
przez to plony soi. Dodatkowa inokulacja pomaga wzmocnić brodawkowanie i plonowanie soi szczególnie na glebach, na których soja nie była wcze-
śniej uprawiana, w których symbiotyczne bakterie Bradyrhizobium na pewno nie występują. 
Korzyści wynikające z zastosowania nasion inokulowanych w technologii FIX FERTIG to: 
• Oszczędność czasu
• Gwarancja precyzyjnej aplikacji szczepionki na nasiona
• Gwarancja żywotności bakterii do siewu
• Doskonałe zaopatrzenie roślin w azot, bez tradycyjnego nawożenia
• Pewność równomiernego dojrzewania

Soja jest rośliną światłolubną i dlatego prawidłowa gęstość siewu ma wyraźne znaczenie w jej uprawie. Ilość wysiewu zależy od masy tysiąca nasion, 
zdolności kiełkowania i gęstości siewu. Firma Saatbau Polska zaleca gęstość siewu dla swoich odmian 60-70 szt./m² (4  jednostki siewne/ha). Przy 
zastosowaniu zbyt wysokiej gęstości siewu rośliny nie krzewią się (szczególnie w suchych latach) i może dojść do redukcji plonu.
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Artykuł
Agrotechnika uprawy soi

TERMIN SIEWU, ROZSTAWA MIĘDZYRZĘDZI
Temperatura gleby i jej uwilgotnienie determinują dobór terminu siewu. Gleba 
powinna być ogrzana do temperatury 10-12oC. Najczęściej przypada to na okres 
fenologiczny końca kwitnienia wiśni, tj. 3 dekadę kwietnia. Siew soi w optymalnie 
ogrzaną ziemię powoduje bardziej intensywny wzrost początkowy i wyrównane 
wschody. Szybko rosnące rośliny wcześnie zakrywają międzyrzędzia blokując 
ekspansję chwastów. Soja potrzebuje dobrego uwilgotnienia gleby do wschodów 
i dlatego nie powinno się zbytnio opóźniać jej siewu. Późny siew zwiększa też 
ryzyko uszkodzenia młodych roślin przez ptaki. 
Technika siewu powinna zależeć od jakości gleby, stopnia zachwaszczenia, do-
stępności wody i warunków klimatycznych. Najpopularniejszą techniką jest siew 
siewnikiem redlicowym w rozstawie rzędów 12 lub 24 cm. Dobre efekty można 
uzyskać również przy wysiewie soi siewnikiem punktowym w rozstawie między-
rzędzi 45 cm, rozkładającym nasiona w rzędzie co 4-5 cm.
Przy siewie w wąskie rzędy 12-24 cm rozłożenie roślin na polu jest zbliżone do 
kwadratu, co ułatwia szybkie pokrycie gleby i minimalizację ekspansji chwastów 
oraz optymalny dostęp roślin do światła i wody. Technika ta staje się bardziej pro-
blematyczna przy siewie w suchą, nieodpowiednio spulchnioną glebę, ponieważ 
utrudnione jest precyzyjne ułożenie nasion w rzędzie i na odpowiednią głębokość. 
Siew w szerokich rzędach ułatwia dokładne rozmieszczenie nasion na planta-
cji, powoduje intensywny wzrost początkowy i wyżej osadzony pierwszy strąk, ale 
opóźnia pokrycie gleby przez rośliny, ułatwiając rozwój chwastów i przyczynia się 
do intensywniejszego przewietrzania plantacji, co zabezpiecza przed chorobami 
grzybowymi, ale intensyfikuje też parowanie wody z gleby. 
Należy pamiętać również, że soja jest bardzo wrażliwa na zaskorupienie gleby po 
siewie, przed wschodami, dlatego na glebach zwięzłych należy ją siać na głębo-
kość 3 cm, a na glebach lżejszych na głębokość 4 cm.

OCHRONA ROŚLIN
Choroby i szkodniki nie mają praktycznego znaczenia w uprawie soi w Polsce. W 
głównych rejonach uprawy soi na świecie najistotniejszym patogenem jest rdza 
soi. Lokalnie występować mogą zgorzel siewek, mączniak rzekomy, bakteryjna 
ospowatość i plamistość liści czy choroby wirusowe ale z reguły poniżej progu 
szkodliwości. Na dzisiaj jednak częściej od chorób występują czynniki abiotyczne: 
czyli uszkodzenia przez środki ochrony roślin, przymrozki lub podgryzanie przez 
zwierzęta (zające, gołębie). Soja ma jednak bardzo dobre zdolności regeneracyjne 
i z pierwszego międzywęźla poniżej uszkodzenia tworzy nowe pędy. 
Największym problemem w uprawie soi jest zachwaszczenie, dlatego też nie na-
leży jej siać na stanowiskach, na których występują trudne do zwalczenia chwasty 
wieloletnie. Ze względu na wolny wzrost w początkowym okresie wegetacji, wy-
maga ona ochrony przed chwastami, zarówno jedno, jak i dwuliściennymi. Głów-
ne zagrożenie stanowią komosa biała, fiołek polny, przytulia czepna, samosiewy 
rzepaku, poziewnik szorstki, gorczyca polna, tasznik pospolity, ostrożeń polny 
oraz miotła zbożowa i chwastnica jednostronna. Działanie herbicydów w dużym 
stopniu zależy od temperatury powietrza i uwilgotnienia gleby. Najlepiej stosować 
je posiewnie. Nawet jeśli gleba jest przesuszona, to zabieg doglebowy przyha-
muje rozwój chwastów i ułatwi intensywny rozwój siewek. Zabieg powschodowy 
wykonuje się w fazie rozwiniętego pierwszego liścia trójdzielnego. 

ZBIÓR
Soję zbiera się kombajnem zbożowym w fazie dojrzałości pełnej nasion, gdy ro-
śliny zrzuciły liście, a nasiona są twarde, przybierają kulisty kształt, żółtą barwę 
i rozluźniają się w strąkach (grzechoczą). Termin zbioru zależy od wczesności 
odmiany i przebiegu wegetacji (termin siewu, warunki pogodowe). Ze względu na 
niskie wiązanie dolnych strąków, soja powinna być uprawiana na wyrównanych 
powierzchniach, unikać należy jej uprawy na skłonach oraz polach zakamienio-
nych. Przy zbiorze należy zredukować obroty bębna młócącego (do 350-500 ob-
rotów/min.) i zachować optymalną prędkość, ponieważ odpowiednia masa roślin 
na klepisku ogranicza kruszenie nasion. Heder kombajnu powinien być opusz-
czony jak najniżej. Zbiór warto wykonać hederem do soi, w którym elastyczna 
kosa dostosowuje się do powierzchni pola, dzięki czemu straty w czasie zbioru 
są minimalne. W przeciętnych warunkach pogodowych, przy doborze odpowied-
nich odmian soja dojrzewa samoczynnie (bez desykacji) i można zbierać ją przy 
odpowiedniej wilgotności. Przy wilgotności nasion powyżej 14% wymagane jest 
dosuszanie.
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Zaprawy nasienne wynaleziono w celu ochrony zbóż przed chorobami odnasiennymi (głownie, śniecie oraz pasiastość liści jęcz-
mienia). Jednak rozwój substancji aktywnych środków ochrony roślin spowodował, że skuteczne okazały się one także w bar-

dzo niskich dawkach na niektóre patogeny „odglebowe” oraz przenoszone na resztkach pożniwnych (m.in. mączniak prawdziwy, 
pleśń śniegowa, pałecznica zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści, plamistość siatkowa jęcz-
mienia, rynchosporioza oraz zgorzel podstawy źdźbła).

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

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

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

• w okrywie owocowo-nasiennej (Tilletia controversa, Tilletia indica – śnieć karłowa, indyjska, Fusarium spp.),
• w bruzdce ziarna (Tilletia caries - śnieć cuchnący).

Często zdarza się tak, że gołym okiem nie jesteśmy w stanie dostrzec objawów infekcyjnych w postaci zmiany barwy lub kształtu 
ziarniaka, a jednak jest on zasiedlony przez grzyby chorobotwórcze, dlatego też zaprawianie materiału siewnego pozwala na pre-
cyzyjne zwalczanie patogenów odnasiennych. Ochrona roślin już od momentu siewu jest niezwykle ważna, również ze względu na 
patogeny znajdujące się w glebie, co wynika z wadliwego płodozmianu w Polsce (duży udział zbóż w strukturze zasiewów kukurydzy). 
Seedron 60 FS – wszechstronna zaprawa do stosowania we wszystkich zbożach ozimych i jarych. Dzięki połączeniu dwóch substancji 
o różnych mechanizmach działania zapobiega powstawaniu odporności patogenów na substancje aktywne fungicydów. Szerokie spek-
trum zwalczania chorób, wynika z synergizmu pomiędzy zawartymi w preparacie substancjami – fludioksonilu i tebukonazolu. Zawarty 
w zaprawie fludiksonil 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 wchodzi substancja czynna z grupy fenylopiroli (fludiok-
sonil) 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 zasto-
sowaniu 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 prawdziwego, czernienie kłosów i brunatną plamistość liści. Zaprawą która w swoim składzie zawiera również tebukona-
zol, wzmocniony działaniem metolaksylem-M jest CERTICOR 050 FS. Dodatek tej substancji po za wzmocnieniem działania przeciwko 
głowni i śnieci, zwalcza również pasiastość liści jęczmienia. Jednoskładnikowa zaprawa DIVIDENT EXTRA 030 FS, zawierająca w 
swoim składzie difenokonazol (związek  z grupy triazoli) wykazuje zbliżone działanie do wcześniej opisanego tebukonazolu. Wartą 
uwagi zaprawą zawierającą w swoim składzie kolejną substancję czynna 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.

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

Zaletami zaprawiania materiału siewnego 
zbóż jarych i ozimych jest:

 → przyspieszenie kiełkowania ziarniaków,
 → wyższy procent kiełkujących ziaren,
 → wcześniejsze wschody
 → krótszy okres wschodów

Artykuł
Zaprawa - podstawa dobrej plantacji

 → wyższa obsada przed i po zimie,
 → skuteczna ochrona siewek w trakcie zimy
 → wzrost MTZ.
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Wiosenne poprawki herbicydowe w zbożach ozimych

Ubiegłoroczna jesień sprzyjała wykonaniu podstawowych zabiegów herbicydowych w zbożach ozimych, zwłaszcza na tych plan-
tacjach, które zostały zasiane w optymalnych lub lekko opóźnionych terminach agrotechnicznych.

W wielu miejscach, niezbędny może okazać się wiosenny zabieg korekcyjny zachwaszczenia, związane jest to z łagodnym przebie-
giem zimy, który mógł sprawić, że zastosowane herbicydy niedostatecznie zadziałały (substancje aktywne wybranych herbicydów 
mogły zostać w dużej części rozłożone przez drobnoustroje), brak spoczynku zimowego. Również możemy spotkać się z sytuacją, że 
na niektórych plantacjach pozostały chwasty uodpornione na wybrane herbicydy jesienią lub zastosowane rozwiązanie nie zniszczyło 
wszystkich gatunków chwatów na polu. Przed przystąpieniem do zabiegu korekcyjnego zachwaszczenia w zbożach ozimych, niezbęd-
ne jest przeprowadzenie lustracji pola, w celu oceny jakie gatunki chwastów występują na polu, jakie jest ich nasilenie, a także w jakiej 
fazie rozwojowej się znajdują.

Jeżeli po wczesnowiosennej lustracji na polu stwierdziliśmy obecność tylko chwastów dwuliściennych proponujemy Państwu do wy-
boru innowacyjny, trzyskładnikowy produkt FUNDAMENTUM 700 WG (metsulfuron metylu, tribenuron metylu, florasulam), który jest 
bezpieczny dla rośliny uprawnej, a także pozwala na szeroki termin stosowania od fazy początku krzewienia do fazy całkowicie rozwi-
niętego liścia flagowego (BBCH 21-39). Takie połączeniu substancji aktywnych, w dawce 30 g/ha pozwala na szerokie spektrum zwal-
czania chwastów, również w niskich temperaturach (5ºC). Zawarty w preparacie FUNDAMENTUM 700 WG tribenuron metylu oprócz 
zwalczania wielu chwastów dwuliściennych uznawany jest za specjalistę w zwalczaniu chabra bławatka i ostrożenia polnego, z kolei 
metsulfuron metylu bardzo dobrze zwalcza coraz powszechniej występującego na polskich polach bodziszka drobnego, dodatkowo 
substancja ta wykazuje rezudyalne, doglebowe działanie na chwasty (ok. 12-14 dni), zabezpieczając plantację przed kolejno wschodzą-
cymi chwastami. Trzeci składnik produktu florasulam jest niezastąpiony w walce z przytulią czepna, również w niskich temperaturach. 

Do wiosennej korekty zachwaszczenia w zbożach ozimych można również wybrać produkt CAMARO 306 SE 0,6 l/ha, który w swoim 
składzie oprócz florasulamu zawiera substancję aktywną 2,4-D. Głównym zadaniem tej substancji jest zwalczenie chabra bławatka, 
a także ewentualnych samosiewów rzepaku. W przypadku stwierdzenia podczas lustracji na polu obecności chwastów jednoliścien-
nych (miotły zbożowej, wyczyńca polnego) proponujemy Państwu do FUNDAMENTUM 700 WG lub CAMARO 306 SE dodać jedną z 
wymienionych substancji aktywnych: pinoksaden (Axial 50 EC 0,6-1,2 l/ha), jodosulfuron metylosodowy (Furion 100 OD 0,1 l/ha) lub 
fenoksaprop-P-etylu (Fenoxin 110 EC 0,5 l/ha, Foxtrot 069 EW 1,0-1,2 l/ha).

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



WALCZ I WYGRYWAJ Z CHWASTAMI W ZBOŻACH

www.innvigo.com

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.   Uwaga: Przy sporządzaniu, a następnie stosowaniu mieszanin zbiornikowych z innymi produktami, należy przestrzegać zaleceń z etykiet produktów wchodzących w skład mieszaniny zbiornikowej. 
Warto zawsze zrobić próbę mieszania przed wykonaniem zabiegu.

Fundamentum 700 WG
tribenuron metylowy + metsulfuron metylowy + florasulamjodosulfuron metylosodowy

W pakiecie z Adjusafner i Asystent+

  INNOWACYJNY
Moc czterech substancji aktywnych

  SKUTECZNY
Zwalcza chwasty jedno i dwuliścienne

  FUNKCJONALNY
Jeden zabieg, szerokie spektrum 
zwalczanych chwastów

ZESTAW MOCY YODO

+
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Regulatory wzrostu nazywane też retardantami lub antywylega-
czami odgrywają ważną rolę w technologii uprawy zbóż. Wpływają 
na wzajemne relacje między hormonami wzrostu i rozwoju: gibe-
relinami, auksynami i cytokininami. Gibereliny oddziałują głównie 
we wczesnych fazach rozwojowych zbóż. Później zaczynają domi-
nować auksyny. Cytokininy w fazie pełni krzewienia hamują wzrost 
pędu głównego i pobudzają rozwój pędów bocznych. Regulato-
ry wzrostu powodują pogrubienie tkanek źdźbeł, usztywnienie, 
skrócenie i w rezultacie zwiększają odporność zbóż na wyleganie. 

Regulatory wzrostu dzielimy na dwie grupy:
 
1. Inhibitory syntezy giberelin - hamują powstanie  
fitohormonów odpowiedzialnych za wydłużenie źdźbła. 

• Chlorek chloromekwatu - Jadex-0-720 SL, CCC 720SL (po-
woduje skrócenie 2-3 dolnych międzywęźli, zwiększa gru-
bość ścianek i przekrój źdźbła).

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

• Trineksapak etylu - Moddus 250EC, Windsar 250 EC, Moxa 
250EC, Cuadro NT 250EC, Moddus Start 250DC, Regullo 500 
EC - powoduje pogrubienie ścian źdźbeł, wytworzenie moc-
niejszego systemu korzeniowego).

• Triazole o działaniu regulatorów wzrostu zawierające met-
konazol, tubukonazol, flutriafol (Impact 125 SC, Plexeo 60 
EC, Sirena 60 EC, Bukat 500 SC).

• Herbicydy sulfonylomocznikowe lub inhibitory ALS zasto-
sowane bardzo wcześnie wpływają hamująco na syntezę gi-
berlin (Tristar 50 SG, Toscana 75 WG).

2. Generatory etylenu - preparaty zawierające etefon – Coryx 
(hamują tworzenie auksyn ograniczając wzrost i przyspieszają 
starzenie roślin). 

Dawki regulatorów wzrostu i ich terminy stosowania zale-
żą od przebiegu pogody i wegetacji. Nie zaleca się stosować 
regulatorów wzrostu w trakcie suszy i przy zbyt niskiej lub 
wysokiej temperaturze. Preparaty zawierające chlorek chlo-
romekwatu można stosować w niższej temperaturze powie-
trza tj. od 7,5 °C a optimum termiczne mieści się w prze-
dziale 7,5 - 15 °C, preparaty zawierające  trineksapak etylu 
należy wykonywać w temperaturze 10 - 20 °C natomiast prepa-
raty zawierające etefon  nie należy stosować w temperaturze po-
niżej 10 °C i powyżej 25 °C (optimum termiczne to 15 - 19 °C). 

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

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

W załączonej tabeli przedstawiamy aktualnie zarejestrowane preparaty  z grupy regulatorów wzrostu, 
dawki, terminy stosowania oraz gatunki zbóż w których są zarejestrowane.

Dział Ochrony Roślin
Artykuł / Tabela

Regulatory wzrostu jako niezbędny zabieg 
w nowoczesnej uprawie



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

JEDEN REGULATOR DO SKRACANIA ZBÓŻ I RZEPAKU 

www.innvigo.com

MEPIK 300 SL

Dobre rozwiązania nie muszą być drogie

chlorek 
mepikwatu

  SKUTECZNY
długo i skutecznie skraca, 
dzięki systemicznemu działaniu

  ELASTYCZNY
skutecznie hamuje wzrost również 
w niskich temperaturach

  UNIWERSALNY
szerokie okno aplikacji
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Dział Ochrony Roślin
Artykuł

Zabieg T2 – ochrona głównych
organów asymilacyjnych zbóż.

Przy intensywnej uprawie zbóż, zabieg T2 ma na celu ochronę głównych organów 
asymilacyjnych (liść podflagowy i flagowy) przed infekcjami ważnymi gospodar-

czo chorobami liści tj. mączniak prawdziwy, rdza brunatna i żółta, septorioza pasko-
wana liści oraz brunatna plamistość liści (DTR).

W pełni rozwinięty liść flagowy to faza BBCH 39, organ ten odpowiada za 50 % plonu 
ziarna, jego ochrona powinna być więc na stałe wpisana w kalendarz zabiegów. Przed 
przystąpieniem do ochrony fungicydowej plantacji zbóż bardzo ważna jest wcześniejsza 
lustracja, określenie jakie obecnie choroby dominują na polu - ułatwi nam to wybór naj-
bardziej skutecznego preparatu. O ile skuteczne zwalczanie rdzy czy mączniaka praw-
dziwego możemy przeprowadzić jeszcze w momencie, kiedy choroby są już na liściach 
(w sposób leczniczy), o tyle septoriozę czy DTR-kę warto i trzeba zwalczać zapobiegaw-
czo, kiedy jej objawy nie są jeszcze widoczne na blaszce liścowej tzn. podczas inkubacji 
choroby. Mączniak i rdze są pasożytami bezwzględnymi, co oznacza że choroba rozwi-
ja się na żywej tkance żywiciela, dlatego do skutecznej ochrony możemy wykorzystać 
substancję o działaniu wyniszczającym (jeżeli objawy występują już na liściach) jak np. 
triazol czy morfolina. Substancje te docierają do grzyba poprzez zdrowe tkanki i mogą 
być przez niego pobrane, co w rezultacie prowadzi do jego zniszczenia. Natomiast cho-
roby takie jak septorioza czy brunatna plamistość są pasożytami względnymi, które 
uśmiercają tkankę roślinną na której się rozwijają, uniemożliwiając dotarcie substancji 
aktywnej do grzyba, kiedy choroba jest już widoczna. Działać w ich przypadku należy 
zapobiegawczo, dlatego sprawdzają się tutaj np. triazole, strobiluryny czy karboksy-
amidy. Do walki z chorobami liści coraz rzadziej sięga się po jedną substancję aktywną, 
dla szerszego spektrum zwalczania patogenów stosuje się mieszaniny zbiornikowe lub 
gotowe produkty składające się z 2 lub 3 s.a.

W celu kompleksowej ochrony plantacji zbóż przed chorobami wymienionymi powyżej,
proponujemy Państwu następujące rozwiązania:

WARIANT A 
triazol + strobiluryna

1) KIER 450 SC 0,9-1,0 l/ha 
(tebukonazol, difenokonazol,azoksystrobina)

2) Impact 125 SC 0,6-0,8 l/ha + Makler 250 SE/ Azoksar 250 SE 0,5-0,6 l/ha
(flutriafol + azoksysrtobina)

WARIANT B
karboksyamid + triazol

3) Seguris 215 SC 0,8-1,0 l/ha
(izopirazam + epoksykonazol)

Wszystkie substancje aktywne powyższej mieszaniny wykazują działanie na patogena 
zapobiegawcze i interwencyjne, skutecznie chroniąc Państwa plantacje zarówno przed 
pasożytami bezwzględnymi (mączniak, rdze) jak i względnymi (septorioza paskowana 
i brunatna plamistość liści).

Do ochrony jęczmienia zarówno ozimego jak i jarego, proponujemy Państwu specjalnie 
stworzony dla tych uprawa produkt Bontima 250 EC (2,0 l/ha). Jest to fungicyd idealnie 
dopasowany do ochrony jęczmienia, dzięki unikalnemu połączeniu dwóch substancji 
aktywnych: cyprodynil i izopirazam. Obydwie substancję również wykazują działanie 
zapobiegawcze, lecznicze i wyniszczające na główne choroby jęczmienia tj.: mączniak 
prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza, ramularia, rdza karłowa jęczmienia i plami-
stość siatkowa jęczmienia.

Fungicydy wymagają optymalnego pH cieczy roboczej w granicach 5,3-6,6, dlatego do 
każdego zabiegu fungicydowego zalecamy dodatek adiuwanta AdControl pH w dawce 
0,1 l/100 l H2O, w celu większej skuteczności zwalczania patogenów. Zwiększona sku-
teczność wynika z lepszego pokrycia blaszki liściowej cieczą roboczą, a co za tym idzie 
większej ilości zabsorbowania s.a. przez roślinę.

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

  ► jeden zabieg  

  ► skuteczna ochrona  

    liści i kłosa 

• Doświadczenia wykazały 
długie wnikanie do rośliny 
bromukonazolu i szybkie 
przemieszczanie się 
tebukonazolu w liściu, co daje 
świetne efekty ochronne

• Dwie substancje biologicznie czynne 
dobrane w taki sposób,  
żeby się uzupełniać w każdym 
koniecznym aspekcie:

• Tebukonazol – świetna ochrona 
liści przed m.in. septoriozą; szybkie 
przemieszczanie się w liściu

• Bromukonazol – skuteczna ochrona 
kłosa (fuzarioza kłosów i czerń zbóż) 
i długi okres działania (trwałość w 
roślinie)

• Sposób działania: systemiczny do 
stosowania zapobiegawczego, 
interwencyjnego i wyniszczającego

• Aplikacja preparatu pod koniec okresu 
wegetacyjnego skutecznie ogranicza 
poziom mykotoksyn (szczególnie 
DON – deoksyniwalenolu), co w 
efekcie pozwala na uzyskanie plonu 
gwarantującego opłacalność produkcji.
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Rdza brunatna zbóż
Mączniak prawdziwy
zbóż i traw

Dział Ochrony Roślin
Tabela

Ochrona fungicydowa zbóż
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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



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



75Wiosna 2020

Warunki meteorologiczne lub organizacja prac w gospodarstwie nie zawsze pozwalają na zoptymalizowanie wykonania zabie-
gów agrotechnicznych po żniwach. Często pomijanym , a nawet bagatelizowanym zabiegiem 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 od-
czynu 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 wiosna 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.

Dział Nawozów
Artykuł
Wapnowanie gleby
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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?
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Zapotrzebowanie zbóż ozimych na mikroelementy zwiększa się 
praktycznie w każdym roku, a szczególnie w gospodarstwach 

prowadzących wyłącznie produkcję roślinną. Biorąc więc pod 
uwagę współczesne tendencje w rolnictwie, można się spodzie-
wać występowania coraz częstszych deficytów mikroelementów. 

Taki stan jest powodowany przez:

· duży udział zbóż w strukturze zasiewów
· ograniczone nawożenie obornikiem
· stosowanie uproszczeń uprawy roli i zmianowania roślin
· zwiększające się potrzeby pokarmowe odmian nowej generacji 
· intensyfikację uprawy i systemów nawożenia

Mangan jest niezbędnym dla życia roślin mikro-
elementem. Bierze udział w procesie fotosyn-
tezy, tworzeniu chlorofilu, przyswajaniu azotu
i syntezie białek. Mangan uważany jest rów-
nież za jeden z ważniejszych aktywatorów wie-
lu procesów enzymatycznych. Przy niedoborze 
tego mikroelementu w roślinach zmniejsza się 
intensywność procesu fotosyntezy, wytwarza-
nie lignin stanowiących strukturalną część ściany komórkowej, a 
także występuje istotny spadek odporności na choroby, np. w zbo-
żach zgorzel podstawy źdźbła. Zboża już w początkowym okresie 
wzrostu i rozwoju są bardzo wrażliwe na niedobór manganu. Stąd 
niedobory tego składnika najlepiej uzupełnić jest w początkowym 
okresie wzrostu roślin, w fazie krzewienia, poprzez jednokrotny a 
niekiedy dwukrotny oprysk nawozem manganowym. Zapotrzebo-
wanie pszenicy na mangan waha się w okolicach 70-90 g na jedną 
tonę plonu.

Program wiosennego dokarmiania dolistnego zbóż

13 25 29 30 31 32 37 39 49 51 5921

KONIEC
KRZEWIENIA

PIERWSZE
KOLANKO

DRUGIE
KOLANKO

Bio Efekt 1l/ha

Zboże Efekt mikro 1-2 kg/ha

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

Bio Efekt

Bio Efekt jest organicznym nawozem dolistnym 
w 49,5% ekstraktem z alg morskich Ascophyllum 
nodosum, pochodzących ze zbiorów prowadzo-
nych na wolnym od zanieczyszczeń wschodnim 
wybrzeżu Irlandii. Rosnące w strefie pływów bru-
natnice, nieustannie narażone na dynamiczne 
zmiany środowiska, stanowią niezwykle bogate 
źródło substancji biologicznie aktywnych: fito-
hormony, aminokwasy, oligosacharydy i witaminy. 
Bio Efekt ma postać ciemnego płynu otrzymywanego w unikato-
wej technologii GMP+ dzięki tej metodzie substancje odżywcze 
zawarte w ekstrakcie zachowują swoje właściwości biologiczne. 
Zmiana formulacji nawozu nie wpłynęła na zmniejszenie ilości do-
starczanych składników na hektar w porównaniu do formy sypkiej 
oferowanej wcześniej. Dlatego Bio Efekt charakteryzuje się bar-
dzo dobrą relacją ceny w stosunku do ilości zawartych w nim hor-
monów roślinnych. Zaburzenia w gospodarce hormonalnej roślin 
występują w czasie występowania różnego rodzaju stresów takich 
jak: susza, niska temperatura, nasilenie presji patogenów. Rośli-
na niwelując powstały w komórkach stres traci energię, redukując 
potencjalny możliwy do uzyskania plon. Dlatego zalecamy stoso-
wanie nawozu Bio Efekt profilaktycznie w celu zabezpieczenia ro-
ślin przed możliwym stresem. 
 

Nawozy Efekt mikro 

Nowe nawozy dolistne Efekt mikro 
są przeznaczone do stosowania 
we wszystkich rodzajach upraw. 
Zawierają odpowiednio dobrane 
proporcje mikroelementów do-
stosowane do potrzeb różnych 
gatunków roślin. Wszystkie skład-
niki występują w dobrze rozpusz-
czalnych i łatwo przyswajalnych 
formach, które pozwalają na opty-
malne odżywianie roślin w okre-
sach zwiększonego zapotrzebo-
wania na mikroskładniki takie jak: cynk, miedź, mangan, molibden 
i żelazo. Dodatek aktywnych L-aminokwasów zwiększa szybkość 
pobierania i efektywność działania dostarczanych pierwiastków. 
Nawozy Efekt mikro polecane są szczególnie w intensywnie pro-
wadzonych uprawach oraz jako dodatek do nawozów Efekt.

Artykuł
Wiosenne dokarmianie zbóż

Dział Nawozów
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Artykuł
Degradacja gleb - metody jej zapobiegania

Czy zastanawialiście się kiedyś czym jest żyzność, jak ją bu-
dować i co ma wpływ na jej utrzymanie? Dlaczego coraz 

częściej słyszymy o degradacji gleb, skoro produkujemy żyw-
ność bardzo wysokiej jakości, dlaczego wycofywane są kolejne 
substancje czynne, skoro od lat były wysoce skuteczne i dla-
czego docierają do nas raporty krajowych i międzynarodowych 
instytucji (np. ONZ, IUNG) o postępującej w skali globalnej erozji 
gleby i utracie węgla organicznego.

Okazuje się, że prognozy w stosunku do światowego rolnictwa nie 
są dobre - tempo degradacji gleb użytkowanych rolniczo wciąż 
postępuje. Spowodowane jest to wieloma czynnikami, ale w dużej 
mierze agrotechniką bazującą na chemikaliach przemysłowych, 
brakiem zastosowania nawozów organicznych i naturalnych, 
a także zawężeniem produkcji (monokultury, wadliwe płodozmia-
ny, brak poplonów i międzyplonów). Zubożenie gleb to nie tylko 
tendencja światowa, gdyż wg IUNG zawartość próchnicy w pol-
skich glebach spadła w ciągu ostatnich 30 lat o 40%, a zużycie 
środków ochrony roślin wzrosło po wejściu Polski do Unii Euro-
pejskiej kilkukrotnie i od kilku lat utrzymuje się na niezmiennym 
poziomie. Stąd też podejmowane przez Unię Europejską i Polskę 
próby wprowadzania ograniczeń w stosowaniu chemikaliów de-
gradujących zarówno glebę, jak i bioróżnorodność oraz działania 
na rzecz rewitalizacji gleb.

Pod pojęciem żyzności gleby kryje się zdolność gleby do zaspoko-
jenia potrzeb roślin - nie tylko żywieniowych ale również termicz-
nych, a także odpowiednie zaopatrzenie roślin w tlen i wodę. Na 
żyzność gleby składa się więc nie tylko zasobność w składniki po-
karmowe wynikająca ze składu skały macierzystej i ilości wpro-
wadzanej materii organicznej, ale też zawartość i jakość materii 
organicznej, odczyn gleby i jej struktura. Zapobieganie degrada-
cji gleb to właściwa agrotechnika (terminowość, agregatowanie 
narzędzi i ich dopasowanie w zależności od uwilgotnienia gleby), 
ale też inteligentne podejście do tematu, czyli przemyślane zmia-
nowanie i utrzymanie odpowiedniej wilgotności (wprowadzanie 
materii organicznej, nawozów naturalnych i organicznych, mul-
czowanie gleby, systemy nawadniania) nawet w nieoptymalnych 
warunkach meteo.

Zabiegi agrotechniczne wykonywane na zbyt mokrej glebie mogą 
przyczynić się do jej ugniatania, tak samo jak wjazd nieodpowied-
nim sprzętem, brak roślin strukturotwórczych i okrywowych. 
Nieprawidłowa uprawa gleby może również prowadzić do jej roz-
pylenia. Wprowadzanie materii organicznej do gleby, najczęściej 
w formie resztek pożniwnych czy poplonów, jest nie tylko źródłem 
makro i mikroskładników, ale też istotnym rezerwuarem węgla. 
Głębokie przyoranie resztek pożniwnych nie jest właściwym dzia-
łaniem, gdyż mineralizacja przebiega z wydzieleniem związków 
toksycznych dla roślin. Właściwe jest przyoranie resztek pożniw-
nych na głębokość do 8 cm, dzięki czemu w warunkach tlenowych 
następują odpowiednie ich przemiany mikrobiologiczne, fizyczne 
i chemiczne. Wprowadzanie materii organicznej do gleby dostar-
cza mikroorganizmom energii do wzrostu, następnie mikroorga-
nizmy przez rozkład i mineralizację materii organicznej zawartej 
w bionawozach i kompostach uwalniają składniki pokarmowe 
w formach dostępnych dla roślin. Podstawą prawidłowego go-
spodarowania jest świadomość, że samo wprowadzenie materii 
organicznej nie działa, to mikroorganizmy znajdujące się w glebie 
prowadzą procesy transformacji związków organicznych w mine-
ralne, na których nam- użytkownikom gleb- zależy najbardziej. 
Świadomość dotycząca wagi materii organicznej w glebie powin-
na wzrastać wśród wszystkich użytkowników gleby, w szczegól-
ności w obliczu długoterminowych prognoz meteorologicznych, 
i przesłanek świadczących o ocieplaniu się klimatu. Predykcje 
dotyczące częściej występujących nagłych zjawisk atmosferycz-
nych, a także powtarzających się suchych lat, z wcześnie wystę-
pującymi suszami wiosennymi powinny wymusić na rolnikach 
działania na rzecz budowania żyzności gleb, w tym zwiększania 
ilości próchnicy, która charakteryzuje się dużymi właściwościa-
mi chłonnymi i cechuje się właściwością do zatrzymywania wody. 
Wieloletnie doświadczenia potwierdziły, że coroczne wprowa-
dzanie materii organicznej w różnych postaciach prowadziło do 
wzrostu procentowej zawartości próchnicy, a przez to również 
polowej pojemności wodnej badanych gleb.

Dział Nawozów
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Artykuł
Degradacja gleb - metody jej zapobiegania

Produkcja roślinna to ciągły proces, w którym powinniśmy zwra-
cać uwagę zarówno na plonowanie roślin jak i na utrzymanie gleb 
w wysokiej kulturze. Wiele czynników, jak przebieg pogody czy 
skład granulometryczny to zmienne od nas niezależne, jednakże 
znakomita większość, jak intensyfikacja zabiegów uprawowych, 
dobór gatunków roślin, wielkości dawek i jakość nawozów mine-
ralnych i odkwaszających, uprawa międzyplonów może wpływać 
na żyzność gleby, kształtować jej strukturę, wpływać na zawar-
tość i właściwości próchnicy oraz aktywność mikroorganizmów i 
fauny glebowej.

Drobnoustroje glebowe mają znaczny udział w kształtowaniu ży-
zności gleb - nie tylko odpowiadają za prawidłowy rozkład materii 
organicznej, ale też stabilizują strukturę gruzełkową przez liczne 
wydzieliny, udostępniają roślinom składników pokarmowych i po-
magają w zwalczaniu fitopatogenów. Ważne jest, że zniszczenie 
struktury gleby - wjazd ciężkim sprzętem - powoduje zmniejsze-
nie populacji pozytywnych mikroorganizmów, również stosowanie 
niektórych chemicznych środków ochrony roślin i nieprawidłowe 
zastosowanie nawozów prowadzi w konsekwencji do zmniejsze-
nia bioróżnorodności w glebie lub rozwoju szkodliwych organi-
zmów glebowych. Czynnikiem ograniczającym rozwój mikroor-
ganizmów jest też brak dostatecznej ilości łatwo przyswajalnych 
źródeł węgla, czyli składników pokarmowych i energetycznych 
- skutek zbierania słomy, braku poplonów. Właśnie procesy roz-
kładu materii organicznej prowadzone przez pozytywne mikroor-
ganizmy zachodzą szybko i efektywnie, a w czasie rozkładu nie są 

wydzielane szkodliwe dla roślin substancje. Ponadto dodatkowe 
źródło składników pokarmowych, a także wydzieliny korzeniowe 
w ryzosferze mogą zwiększać efektywność asymilacji azotu przez 
bakterie prowadzące takie procesy.

Skuteczność produktów zawierających wyspecjalizowane mi-
kroorganizmy wymaga aplikacji w ściśle określonych okoliczno-
ściach - jest to warunek niezbędny, by tego rodzaju preparaty za-
działały. Spośród wielu czynników najważniejsze to odpowiednia 
wilgotność gleby i regularne wprowadzanie materii organicznej 
do gleby o uregulowanym odczynie. Dlatego, ze względu na wy-
mienione zmienne, szczepienie gleb mikroorganizmami tlenowy-
mi z grupy PGPR (plant-growth promoting rhizobacteria) powinno 
przeprowadzać się w dwóch terminach: wiosennym i jesiennym.
Zalecane przez nas środki poprawiające żyzność gleby to pro-
dukty zawierające w swoim składzie czyste kultury bakterii wraz 
z pożywką lub nośnikiem, które warunkują dobre ich przechowa-
nie. Naszym klientom, którzy dbają o swoje pola, chcą budować 
żyzność gleby pomimo braku obornika i z myślą o przyszłości, 
pielęgnują wysoką zawartość próchnicy, która ułatwia gospoda-
rowanie zwłaszcza w zróżnicowanych warunkach pogodowych, 
sugerujemy stosowanie Terra-Efekt i Terra-Wita. Oba produkty 
charakteryzują się wysoką jakością, która gwarantuje wprowa-
dzenie do gleby żywych i aktywnych komórek bakterii. Produkty te 
są całkowicie bezpieczne dla pszczół, zwierząt i ludzi, dlatego nie 
wymagają zachowanie okresu prewencji ani karencji.

Terra-Efekt zawiera w swoim składzie bakterie Azotobacter 
chroococcum stymulujące wzrost i rozwój roślin, zastosowa-
ny wczesną wiosną umożliwia lepsze zasiedlenie gleb przez 
te mikroorganizmy. Bakterie te prowadzą procesy życiowe już 
w temp. +5°C, w wyniku których dostarczają w trakcie całego se-
zonu wegetacyjnego azotu w formie amonowej, a także witamin, 
aminokwasów i fitohormonów bezpośrednio w strefę ryzosferową 
roślin. Ponadto bakterie znajdujące się w Terra-Efekt wspomaga-
ją prawidłowy rozwój roślin poprzez uruchamianie różnych me-
chanizmów przekształcających żelazo i fosfor w formy dla nich 
dostępne.

Terra-Wita to produkt przeznaczony do rewitalizacji gleb - po-
prawia ich właściwości i przyczynia się do usprawnienia obiegu 
węgla. Zawiera w swoim składzie bakterie z rodzaju Bacillus 
subtilis, których wydzieliny przede wszystkim eliminują grzybo-
we i bakteryjne organizmy patogenne, a także rozkładają celulozę 
oraz przyspieszają rozkład toksycznych dla roślin pozostałości po 
środkach ochrony roślin. Wydzieliny bakteryjne nie tylko wpływa-
ją na zdrowotność roślin, ale również wpływają na strukturę gleby 
poprzez stabilizację koloidów glebowych.

Dział Nawozów
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Ważnym i chętnie uprawianym gatunkiem roślin rolniczych jest rzepak ozimy. Jego powierzchnia w ostatnich latach wynosiła 
ok. 900 tys. ha. Jest to gatunek który posiada duży potencjał plonowania. Gdyby zapewnić rzepakowi wszystkie potrzebne 

warunki dla jego rozwoju to uzyskanie 9-10 ton nasion nie byłoby trudne. W praktyce średni osiągany plon to jednak 3 tony. W 
doświadczeniach polowych średnio uzyskuje się o tonę więcej, ale w latach sprzyjających rozwojowi odmiany uprawiania możliwe 
jest uzyskanie 5 t nasion. Jak z tego wynika, pomiędzy potencjałem plonowania, a plonami rzeczywistymi występuje duża różnica. 
Praktyka udowadnia, że można uzyskać plon w wysokości 5 ton, a nawet wyższy, czyli uzyskanie wysokiego plonu na plantacjach 
nawet wielkoobszarowych jest możliwe, ale aby ten cel uzyskać oprócz uwarunkowań środowiskowych spełnić trzeba dodatkowe 
czynniki, które zależne są od producenta rzepaku. 

Oprócz tego, że powinno się poprawnie przygotować glebę należy również zaplanować jaka odmiana będzie wysiewana na danym 
polu. Można powiedzieć, że wybór odmian jest procesem trudnym, który wymaga od producentów rolnych dużej wiedzy oraz niekiedy 
pewnego rodzaju przeczucia. Zarówno w rejestrze krajowym (COBORU) i unijnym (CCA) znajduje się odpowiednio dziesiątki i setki 
odmian rzepaku, które legalnie można uprawiać w krajach Unii Europejskiej: Przykładem odmiany która może być polecona do upra-
wy jest odmiana LG Angelico. Odmiana ta posiada 
szereg cech, które wskazują na jej wysoki potencjał 
plonowania. Przystosowana jest do uprawy w wa-
runkach naszego kraju, co udowodniły doświadcze-
nia wykonane, w celu zarejestrowania tej odmiany. 
Odporność odmiany na ważne choroby rzepaku jest 
średnia, ale jak deklaruje hodowca LG Angelico ma 
bardzo korzystną cechę, a mianowicie jest odporna 
na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Mówiąc o tym wi-
rusie trzeba stwierdzić, że odpornych na tę chorobę 
odmian jest w Krajowym Rejestrze niewiele. Ostatni 
sezon wegetacyjny był trudny dla rzepaku ozimego, 
a obecny również niesie ze sobą szereg niebezpie-
czeństw. Jesienią panowały korzystne warunki do 
rozwoju mszyc. Owady te masowo zasiedlały liście 
rzepaku, a są one wektorem tego wirusa (TuYV). W 
związku z tym na wiele odmian wirus żółtaczki rze-
py został przez ww. mszyce przeniesiony. W takich 
przypadkach uprawa odmian odpornych np. takich 
jak LG Angelico  pozwala uniknąć zakażeniu przez 
wirus żółtaczki rzepy (Turnip Yellows Virus – TuYV). 
Jest to korzystna cecha zwłaszcza, gdy mszyce ma-
sowo jesienią opanowują rzepak. 
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Uprawiane odmiany rzepaku rzadko są odporne lub tolerancyjne w dużym stopniu na porażanie przez ważne gospodarczo grzyby, 
które mogą powodować straty w plonie. Te ostatnie wymienione cechy odmian nie muszą stanowić problemu w ich uprawie ponieważ 
łatwo mogą być zlikwidowane dzięki użyciu wiosną odpowiednich środków ochrony roślin. Można polecać do walki z chorobami wystę-
pującymi w rzepaku sprawdzone od wielu lat substancje czynne z grupy chemicznej triazole. Substancje czynne należące do tej grupy 
są  często stosowane w rolnictwie na całym świecie. Dzięki układowemu działaniu połączonemu z szybkim pobieraniem i przemiesz-
czaniem wewnątrz rośliny substancje czynne z grupy triazoli znajdują zastosowanie  zarówno w zapobiegawczych, leczniczych oraz 
wyniszczających zabiegach. Przykładowo do tej grupy należą takie substancje czynne jak: metkonazol, tebukonazol, difenokonazol i 
paklobutrazol. Trzy z nich to substancje czynne, które wykazują wysoką skuteczność w walce z suchą zgnilizną kapustnych, czernią 
krzyżowych, szarą pleśnią, mączniakiem prawdziwym oraz cylindrosporiozą. Z kolei paklobutrazol należy również do grupy chemicz-
nej triazole, ale główną jego właściwością  jest wpływ na wzrost rzepaku. Potrafi wyraźnie zahamować wzrost wysokich lub dość 
wysokich odmian. W przypadku, gdy w okresie jesieni i zimą pojawią się temperatury poniżej 0°C, to dzięki temu, że rośliny rzepaku 
przylegają do gleby chronią się przed działaniem wiatru i niskiej temperatury. Doskonale jest, kiedy w czasie , gdy panują niskie ujem-
ne temperatury gleba jest pokryta co najmniej 2-3 centymetrową warstwą śniegu, bo to gwarantuje dobre przezimowanie rzepaku i 
dzięki temu rośliny we właściwej obsadzie mogą podjąć wiosenną wegetację.

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

Intensywna uprawa rzepaku wymaga kompleksowej ochrony przed obecnością  patogenów. Oznacza to konieczność wybierania zaufa-
nych i sprawdzonych rozwiązań w zakresie ograniczania agrofagów (w tym chorób) w uprawie rzepaku.

Prof. dr hab. Marek Korbas
Zakład Mikologii

IOR-PIB w Poznaniu
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Duża powierzchnia uprawy rzepaku ozimego, obserwowane zmiany klimatyczne (brak zimy, wzrost średniej temperatury w 
roku), skrócenie płodozmianu, wysiew międzyplonów z roślin kapustowatych (m.in. rzodkiew oleista, gorczyca polna, rzepak 

ozimy), mniejsza ilość dostępnych substancji insektycydowych oraz uproszczenia w agrotechnice są przyczyną zwiększonego za-
grożenia ze strony szkodników. Pomimo wprowadzenia integrowanej produkcji rolnej, mając na uwadze metodę hodowlaną i agro-
techniczną , w dalszym ciągu najważniejszym sposobem ochrony rzepaku przed szkodnikami pozostaje metoda chemiczna.

Stosując chemiczną ochronę należy uwzględnić: lustrację plantacji, progi ekonomicznej szkodliwości, a także dobór odpowiedniego 
insektycydu. W związku z wycofywaniem przez KE kolejnych substancji aktywnych, również insektycydów (chloropiryfos, tiachlopryd) 
od roku 2020 z większą rozwagą trzeba podejść do prawidłowej i skutecznej ochrony plantacji przed szkodnikami. Nieodpowiednia ro-
tacja stosowanych substancji aktywnych, a także mniejsza liczba dostępnych substancji czynnych do zwalczania szkodników, zwiększy 
zagrożenie ze strony szkodników na plantacji (zwiększone ryzyko powstawania odporności). W wyniku zmian klimatu również z więk-
szą uwagą powinniśmy podejść do wyboru odpowiedniego insektycydu/substancji aktywnej, w zależności od terminu wykonywania 
zabiegu, a także panujących warunków pogodowych, należy zwracać uwagę na zakres optymalnych temperatur stosowania danego 
produktu.

W celu skutecznej ochrony plantacji rzepaku ozimego, należy wykorzystać bardzo dobry środek pomocniczy, jakim są żółte naczy-
nia, wypełnione wodą (do 2/3 objętości) z dodatkiem środka zmniejszającego napięcie powierzchniowe (np. płynu do mycia naczyń). 
Wyłożone na polu wskażą intensywność nalotu szkodnika, a także termin prawidłowego wykonania zabiegów ochronnych (kontrola 
powinna być przeprowadzana regularnie, nie rzadziej niż co 3 dni). Żółte naczynia powinny być umieszczane na wysokości roślin, oko-
ło 20 m od skraju upraw lub spodziewanego nalotu szkodnika. Progi ekonomicznej szkodliwości służą jako pomoc w podejmowaniu 
prawidłowej decyzji dotyczącej ochrony rzepaku. Wartości progów szkodliwości są zmienne, zależą między
innymi od fazy rozwoju rzepaku, a także od występujących warunków klimatycznych. Zabieg chemiczny powinien być przeprowadzany 
gdy stwierdzona obecność szkodników w żółtym naczyniu przekracza próg ekonomicznej szkodliwości. Stosując środki ochrony roślin, 
należy pamiętać, aby chronić gatunki pożyteczne (w tym zapylające) przez stosowanie środków selektywnych, o odpowiedniej porze 
dnia (kwitnący rzepak opryskujemy wieczorem, po zakończeniu oblotu przez owady zapylające).

Progi ekonomicznej szkodliwości w rzepaku ozimym:

W momencie przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, należy zastosować odpowiednio skuteczny insektycyd zwalczający da-
nego szkodnika, przy występujących warunkach termicznych, gdyż każdy z insektycydów wymaga określonej temperatury powietrza, 
przy której najskuteczniej zwalcza szkodnika.

Wybierając insektycyd, należy pamiętać o tym, że każdy gatunek szkodnika wykazuje różną wrażliwość na stosowaną substancję 
aktywną. Słodyszek rzepakowy wykazuje zróżnicowany poziom odporności na różne pyretroidy, natomiast wysoką wrażliwość na ace-
tamipryd, a bardzo wysoką na wycofany chloropiryfos. W przeciwieństwie do słodyszka rzepakowego wysoką wrażliwość na pyretroidy 
wykazują chowacze (zwłaszcza chowacz podobnik), natomiast słabszą na acetamipryd. Substancja ta z kolei wykazuje bardzo wysoką 
skuteczność zwalczaniu pryszczarka kapustnika. Dlatego warto wykorzystać mieszaninę acetamiprydu i pyretroidu do ochrony plan-
tacji przed szkodnikami łuszczynowymi.

W zwalczaniu chowaczy łodygowych istotne znaczenie ma czas, w którym stosujemy środek. Oprysk powinien być wykonany przed 
złożeniem jaj, ponieważ większość insektycydów działa na roślinie powierzchniowo i wgłębnie, a niewiele układowo. Larwy minujące 
wnętrze rośliny możemy zwalczać stosując insektycydy o działaniu układowym i wgłębnym, wówczas środek działa na szkodnika tylko 
żołądkowo, natomiast środki które na roślinie działają powierzchniowo, nie docierają do wnętrza rośliny gdzie żeruje larwa.

Bardzo trudno jest ustalić termin nalotu chowacza brukwiaczka na plantację, ze względu na jego krótki kulminacyjny nalot na uprawę. 
Pierwszy termin zabiegu insektycydowego będzie uzależniony od panującej pogody. Przy klasycznym jej przebiegu pod koniec II lub 
na początku III dekady marca odławia się w żółtych naczyniach chwytnych pierwsze osobniki chowacza brukwiaczka. Zabieg insekty-
cydowy powinien być wykonany w 10-14 dniu po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości (liczy się tylko dni ciepłe ≥8ºC, które 
po zsumowaniu dają 10-12 dni, zazwyczaj mija więcej dni kalendarzowych).

Chowacz brukwiaczek

Chowacz podobnik

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

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

W związku z wycofaniem substancji aktywnej chloropiryfos przez KE (możliwość wykorzystania zapasów do 16.IV.2020), proponujemy 
Państwu do ochrony plantacji przed chowaczem brukwiaczkiem substancję również skuteczną – acetampiryd. Na szkodnika działa 
kontaktowo i żołądkowo (możliwość dłuższego pobierania toksyny przez owady), natomiast na roślinie powierzchniowo, wgłębnie 
(wnikając do tkanek liści, zwalcza żerujące wewnątrz larwy), a także układowo, ponieważ przemieszcza się w sokach roślin, docierając 
do nieopryskanych lub rosnących ich części. Substancja ta powinna być stosowana w ilość od 30 do 60 g/ha. Doskonale nadaję się do 
wczesnowiosennej ochrony rzepaku przed chowaczem brukwiaczkiem, acetamipryd jako substancja z grupy neonikotynoidów nie ma 
ograniczenia temperaturowego, wysoka skuteczność jest niezależna od temperatury, co daje możliwość stosowania w niższych tem-
peraturach (często występujących wczesną wiosną). Dzięki silnym właściwością translaminarnym substancja jest mało wrażliwa na 
zmywanie przez deszcz. W celu wzmocnienia działania żołądkowego i kontaktowego (natychmiastowe zwalczanie) na szkodnika moż-
na stworzyć mieszaninę zbiornikową z s.a. z grupy pyretroidów (np. Delux 050 CS), których najwyższą skuteczność uzyskujemy w tem-
peraturach poniżej 20oC. Przy intensywnym nalocie chowacza zabieg należy powtórzyć po 7-10 dniach lub według zaleceń preparatu
Zwalczając słodyszka rzepakowego zwykle wykonuje się kilka zabiegów, w trakcie których eliminuje się także inne szkodniki. Póź-
niejszy nalot chowacza brukwiaczka i czterozębnego często zbiega się z wczesnym nalotem na plantację słodyszka rzepakowego. W 
drugim zabiegu można zastosować produkty oparte o s.a. lambda-cyhalotrynę np. Sparviero w dawce 0,075 l/ha lub Karate Zeon 050 
CS w dawce 0,125 l/ha.

Podczas masowego nalotu i braku odpowiedniej ochrony plantacji słodyszek rzepakowy może zniszczyć nawet 75-100 % pąków kwia-
towych. Chrząszcz przygryza pąki kwiatowe chcąc dostać się do pyłku, uszkodzenia powstałe w ten sposób doprowadzają do ich usy-
chania i opadania. Charakterystycznym objawem strat łuszczyn po żerowaniu słodyszka rzepakowego jest pozostawienie na końcu 
szypułki znamienia (dna kwiatowego). Największe zagrożenie występuje w okresie rozwoju pąków kwiatowych rzepaku. We wcze-
śniejszych fazach rozwojowych pąków uszkodzenia wywołane przez szkodnika są najbardziej istotne z powodu strat w plonie. W fazie 
kwitnienia rzepak jest mniej narażony na szkody powodowane żerem chrząszczy z rodziny łyszczynkowatych. Przedłużony nalot słody-
szka rzepakowego zbiega się z występowaniem na plantacji chowacz podobnika, mszycy kapuścianki czy pryszczarka kapustnika. Od 
początku kwitnienia i zawiązywania łuszczyn najgroźniejszymi szkodnikami rzepaku są: chowacz podobnik i pryszczarek kapustnik. 
Największe zagrożenie ze strony chowacza podobnika występuje w okresie gdy pierwsze łuszczyny rzepaku mają 2-4 cm długości. 
Samica składa jedno jaj w łuszczynie, żerujące larwy niszczą zalążki nasion. Pośrednim skutkiem żerowania jest przygotowanie wa-
runków do składania jaj dla dużo groźniejszego pryszczarka kapustnika. Larwy zwykle występują po kilkadziesiąt w jednej łuszczynie, 
wysysają soki z młodych nasion oraz ze ścian łuszczyn. Żer larw doprowadza do nabrzmiewania, skręcania się i żółknięcia łuszczyn, co 
w konsekwencji doprowadza do ich pękania i osypywania się nasion. Zwalczając szkodniki łuszczynowe ograniczamy także porażenie 
plantacji przez takie choroby jak: sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych i szarą pleśń.

Do ochrony kwitnącego rzepaku należy wybierać insektycyd, który jest bezpieczny dla pszczół , i jednocześnie skuteczny przeciwko 
szkodnikom łuszczynowym i słodyszkowi. Do zwalczania słodyszka rzepakowego zalecamy Los Ovados 200 SE w dawce 0,12-0,25 l/
ha. Drugim produktem zalecanym do ochrony kwitnącego rzepaku jest Mavrik Vita 240 EW, wykazujący działanie kontaktowe i żołąd-
kowe na szkodnika, natomiast na roślinie powierzchniowe. Większość pyretroidów charakteryzuje się wysoką toksyczność dla pszczół 
i innych owadów zapylających, wyjątek stanowi substancja aktywna tau-fluwaliant (zawarta w Mavrik Vita 240 EW) która nie wykazuje 
żadnej toksyczności dla pszczół, dzięki czemu można go stosować podczas kwitnienia rzepaku w dawce 0,2 l/ha. Kolejnym bezpiecz-
nym produktem dla owadów zapylających z grupy pyretroidów jest Sumicidin 050 EC (eswenwalerat), w dawce 0,25 l/ha. Wybierając 
do zabiegu produkty z grupy pyretroidów (np. Delmetros 100 EC), zabieg należ wykonywać wieczorem, jest to najwłaściwszy moment 
na wykonanie zabiegu ze względu na niższe temperatury panujące o tej porze dnia, a także z uwagi na ochronę pszczoły miodnej. 
(również produkty Mavrik Vita 240 EW i Sumicidin 050 EC, trzeba stosować po zakończeniu oblotu plantacji przez owady zapylające!!!).
Wszystkie insektycydy w celu lepszego pokrycia blaszki liściowej i większej ilości zaabsorbowania s.a. oraz stabilizacji pH cieczy robo-
czej powinny być stosowane z adiuwantem AdControl pH w dawce 0,1 l/100l H2O, wówczas efekt biobójczy będzie silniejszy.

Oskar Kupietz
Specjalista ds. upraw i wdrażania produktu Agro-Efekt
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Z uwagi na pozytywny przebieg pogody, większość plantacji rzepaku ozimego została odchwaszczona jesienią. Niestety skutecz-
ność zwalczania chwatów nie była na każdym polu jednakowa i w niektórych przypadkach jesteśmy zmuszeni do wykonania 

korekty. Powodem takich sytuacji były przede wszystkim niekorzystne warunki atmosferyczne (długotrwała susza) jak i uodpor-
nienie się niektórych chwastów na substancje chemiczne.

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

• chwasty rumianowate
• przytulia czepna
• chaber bławatek

W okresie wiosennym istnieje niewielki wybór środków ochrony roślin do zwalczania chwastów dwuliściennych. Dostępnym prepara-
tem jest MAJOR 300 SL (chlopyralid) i jego odpowiedniki. Zwalcza: marunę bezwonną, rumian polny, rumian pospolity, chabra bławat-
ka, ostrożenia polnego, dymnicę pospolitą i żółtlicę drobnokwiatową. Można go stosować wiosną od momentu rozpoczęcia wegetacji 
do początku wykształcenia pąków kwiatowych w dawce 0,3-0,4l/ha.

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

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

W rzepaku może wystąpić także miotła zbożowa oraz perz właściwy. Herbicydy skutecznie zwalczające chwasty jednoliścienne należą 
do grupy graminicydów, które wiosną można stosować od momentu ruszenia wegetacji do początku wybijania rzepaku w pęd.

Do zwalczania chwastów jednoliściennych proponujemy Państwu do wyboru 3 graminicydy z różnych grup chemicznych:

• Investo 100 EC (chizalafop-P-etyowy) – 0,4-0,5* l/ha
[wiosną stosować po ruszeniu wegetacji od początku wydłużania pędu (faza rozety) do fazy wyraźnego drugiego
międzywęźla (BBCH 30-32)]
• Agil-S 100 EC (propachizafop) – 0,5-0,7* l/ha
[wiosną stosować nie później niż od początku fazy wydłużania pędu, braku międzywęźli (rozeta) (BBCH 12-30)]
• Frequent (fluazyfop-P-butylowy) – 0,9* l/ha
[wiosną stosować nie później niż na początku strzelania rzepaku w pęd (BBCH 12-50)]

* - dawki zwalczania samosiewów zbóż

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

Przytulia czepna i fiołek polny

Gwiazdnica pospolita i fiołki polne

Dział Ochrony Roślin
Artykuł
Wiosenna ochrona herbicydowa rzepaku ozimego
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Dział Nawozów
Artykuł

Dokarmianie dolistne rzepaku

Rzepak jest rośliną o dużych wymaganiach wodnych i pokarmowych, dlatego 
najlepsze dla jego uprawy są gleby o dużej produktywności. Duże potrzeby po-

karmowe rzepaku ozimego są związane z gorszą zdolnością do pobierania i wyko-
rzystania składników pokarmowych, oraz z szybkim rozwojem roślin, w krótkim 
okresie wiosennym (od fazy formowania pędów do kwitnienia). Przyczyna w ogra-
niczeniach dostępności mikroelementów wynika z wielu czynników. Do najważniej-
szych należą:

• mała mobilność pierwiastków, wynikająca m.in. z obecności materii organicznej
• nieuregulowany odczyn gleby, powyżej wartości pH 5,0
• fizyczne niedobory pierwiastków w glebie

W czasie od wznowienia wegetacji po okresie zimowym aż do pełnej dojrzałości ro-
ślin, biomasa roślin dynamicznie wzrasta, choć tempo przyrostu jest nierównomierne. 
Wiosną rośliny odbudowują system korzeniowy oraz liście, będące organem absorpcji 
promieniowania słonecznego (niezbędnego do tworzenia asymilatów). Rośliny, które 
posiadają dużą rozetę będą mogły zakumulować duże ilości składników pokarmo-
wych, by wydać wysoki plon, dobrej jakości. Dlatego też szybkie dostarczenie składni-
ków pokarmowych na starcie wiosennej wegetacji ma ogromne znaczenie. Plon rze-
paku zależy głównie od ilości pobranego azotu oraz od składników, które kontrolują 
gospodarkę azotową roślin. Należą do nich: siarka, potas fosfor, magnez, oraz mikro-
elementy. Wśród najważniejszych mikroskładników w uprawie rzepaku znajdują się: 
bor, mangan oraz cynk.

Bor:
• odpowiada za budowę ściany komórkowej
• uczestniczy w powstawianiu łagiewki pyłkowej i zawiązywaniu roślin
• zapewnia właściwy transport cukrów w roślinie

Mangan:
• odpowiada za gospodarkę azotową
• reguluje proces fotosyntezy, poprawiając wydajność asymilacyjną
• zwiększa zawartość oleju w nasionach

Cynk:
• uczestniczy w metabolizmie azotowym
• stymuluje rozwój sytemu korzeniowego
• poprawia odporność roślin na suszę i choroby

Doglebowe stosowanie mikroelementów nie daje pełnej gwarancji zaspokojenia po-
trzeb pokarmowych roślin, ze względu na niski stopień wykorzystania składników 
dostarczanych w ten sposób (maksymalnie kilkanaście procent). Dlatego najefektyw-
niejszym sposobem dostarczenia do rośliny mikroelementów są opryski dolistne. Przy 
dokarmianiu dolistnym nie należy czekać do momentu wystąpienia pierwszych obja-
wów niedoborów składników, ponieważ moment ich pojawienia się jest konsekwencją 
zaburzeń w funkcjach fizjologicznych rośliny, co wpływa na kondycję roślin i limituje 
nieodwracalny spadek plonu. Dlatego w świadomej agrotechnice zabiegi dokarmia-
nia dolistnego mają charakter prewencyjny, a nie interwencyjny. Tylko odpowiednio 
odżywione rośliny będą wstanie zrealizować swój potencjał plonotwórczy. Uwzględ-
niając panujące od ostatnich dwóch lat bardzo suche sezony wiosenne, oprócz stoso-
wania nawóz dolistnych zasadne jest też włączenie w technologię produktów biosty-
mulujących. Funkcja tych preparatów polega na stymulowaniu procesów odżywiania 
roślin niezależnie od zawartości składników pokarmowych w produkcie, którego wy-
łącznym celem jest poprawa co najmniej jednej z następujących cech rośliny lub ry-
zosfery rośliny: efektywności wykorzystania składników pokarmowych, odporności 
na stres abiotyczny, cech jakościowych lub przyswajalności składników pokarmowych 
z form trudno dostępnych w glebie lub ryzosferze (zgodnie z Rozporządzeniem Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r.).

enzymatyczny koncentrat peptydów i L-aminokwasów

Niezbędny element  
nowoczesnej produkcji

Biostymuluje i odżywia

Wydłuża zwilżenie liścia

Poprawia przyswajanie  
mikro- i makroelementów

Zwiększa efektywność  
zabiegów ochronnych 

N
H H

Ca
Cu

Mg

Zn

B

N

Przyspiesza rozkład resztek  
pożniwnych i stabilizuje próchnicę

Zwiększa wykorzystanie N  
z roztworu saletrzano-mocznikowego

Sprzyja tworzeniu struktury  
gruzełkowej gleby

Wspomaga działanie  
herbicydów doglebowych

www.naturalcrop.com

/NaturalCropPoland

Stymulator  
procesów glebowych
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Dział Nawozów
Artykuł
Dokarmianie dolistne rzepaku

Produkty posiadające działanie biostymulujące z naszego portfolio produktowego to 
seria nawozów FORTESTIM. Zostały one wzbogaconego kompleks ENERGY Active, 
posiadający w swoim składzie specyficzne aminokwasy (głównie betaina), związ-
ki humusowe oraz polisacharydy. Specyficzne działanie biostymulujące polega na 
silnych działaniu antystresowym w roślinie. Dodatkowo stymulują rozwój systemu 
korzeniowego, co wpływa na poprawę przyswajalności makro i mikroelementów z 
roztworu glebowego, we wczesnych fazach rozwojowych. Innym produktem biosty-
mulującym jest koncentrat aminokwasowy Aminotec Plus, posiadający w swoim 
składzie 24% wolnych aminokwasów. Forma azotu organicznego zawarta w produk-
cie, łatwo przenika przez liście i może zostać bezpośrednio zużyta w procesie syntezy 
białek niezbędnych do właściwego funkcjonowania roślin, nawet w sytuacji wystą-
pienia stresów. Aminotec Plus szybko wzmacnia rośliny i ich rozwój we wszystkich 
fazach rozwojowych i w każdych warunkach. 

W technologii dokarmiania dolistnego rzepaku ozimego w okresie wiosennym, należy 
zaplanować minimum 2 zabiegi. Pierwszy zabieg należy wykonać na początku wio-
sennej wegetacji, po częściowej regeneracji liści rozety. Doskonałym rozwiązaniem 
do zastosowania w tym okresie, na zwiększenie ilości pobranego azotu i regenerację 
roślin jest zastosowanie preparatu Fortestim-beta, łącznie z nawozem Bor Efekt. 
Drugi zabieg należy wykonać w trakcie wydłużania pędu głównego od fazy BBCH 30 
do końca fazy pąkowania stosując mieszaninę RZEPAK Efekt łącznie z RZEPAK Efekt 
mikro i Bor Efekt.

Program dokarmiania dolistnego rzepaku

Bio Efekt 1l/ha

STADIUM
ROZETY

STADIUM
ROZETY

12 19 30 50 5716

Bor Efekt 3-4 kg/ha

Rzepak Efekt mikro 1-2 kg/ha

Rzepak  Efekt 2-3 kg/ha

Bor Efekt 1-2 kg/ha

FORTESIM beta 7l/ha

+

+

+

Aminotec Plus 1-2l/ha
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Dodatek Thio-Sul® pozwala wybrać nowe możliwości
w strategii nawożenia azotem:

Zalecany do stosowania z RSM.

Nawóz płynny THIO-SUL®
efektywny, wygodny i niedrogi sposób  

na najlepsze wykorzystanie azotu

Producent: Tessenderlo Kerley Europe, a division of Tessenderlo Chemie NV/SA Troonstraat, Rue du Trône 
130, B 1050 Brussels, Belgium

Nawóz płynny 12-0-0 + 26S o gęstości 1,32. 
Łatwy, bezpieczny w użyciu, trwały.

Thio-Sul® zmniejsza straty azotu
dostarcza bardzo dużo szybko przyswajalnej siarki

podnosi zawartość chlorofilu

wyższy plon bez zmiany ilości ilości stosowanego N

niższą dawkę N bez straty plonu

opóźnienie drugiej aplikacji N

zmniejszenie ilości zabiegów azotowych

•

•

•

•

Szczegóły u przedstawicieli handlowych Agro-Efekt.

reklama-thio-sul-agro-efekt-v02.1   1 22.12.2019   23:42:42



Coragen® 200 SC
Ochrona przed szkodnikami

Wysoka skuteczność wobec różnych stadiów rozwojowych szkodnika.
Wysoka odporność na zmywanie przez deszcz i wydłużone działanie. 
Skuteczny niezależnie od temperatury.
Selektywność w stosunku do pożytecznych owadów i roztoczy. 
Narzędzie w zarządzaniu odpornością.
Coragen® 200 SC to wyjątkowy insektycyd nowej generacji do ochrony ziemniaka.

FMC Agro Polska Sp. z o.o. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, tel. +48 22 397 17 86

Twój sposób 
na stonkę ziemniaczaną

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.

Coragen® i Rynaxypyr® są znakami towarowymi FMC Corporation lub podmiotów stowarzyszonych.



Dział Ochrony Roślin
Tabela

Ochrona ziemniaka i warzyw



Dział Ochrony Roślin
Artykuł
Ochrona ziemniaka i warzyw

  Szerokie spektrum 

zwalczanych chwastów

  We wszystkich 

odmianach ziemniaka

  Szerokie możliwości 

mieszania

  Od sadzenia do 

wschodów

Chwasty pod napi  ciemChwasty pod napi  ciem

teraz również w soi, 
bobiku i słoneczniku

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

Uprawa ziemniaka
Ziemniak jest jedną z najpopularniejszych roślin uprawnych, wykorzystywany zarówno 
w celach konsumpcyjnych, jak i paszowych. Producent aby osiągnąć dobre plony, jest 
zobowiązany do przestrzegania prawidłowej agrotechniki. Opóźnienie terminu sadze-
nia o kilka tygodni, nieprawidłowa ochrona przed zachwaszczeniem, czy też brak po-
prawnej ochrony przed chorobami grzybowymi i szkodnikami może spowodować zna-
czące straty plonu. Poniżej kilka informacji dotyczących prawidłowe uprawy ziemniaka. 

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

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

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

Największym plusem uprawy w międzyrzędzia co 90 cm preferowanej i stosowanej jako 
standard w niektórych hodowlach, w porównaniu z wąskimi międzyrzędziami co 75 cm 
jest zdecydowanie niższy udział bulw zielonych. Oczywiście pod warunkiem znajomo-
ści cech uprawianej odmiany i jej optymalnej głębokości sadzenia. Plusem szerokich 
międzyrzędzi jest też to, że zdecydowanie dłużej utrzymują optymalną dla ziemniaków 
wilgotność gleby. Taki szeroki kopczyk wysycha wolniej, ale też minusem rozstawy 90 
cm w porównaniu do 75 cm jest, że jak już wyschnie, to bardzo ciężko jest odbudować 
w nim optymalne warunki wilgotnościowe. Uprawa co 90 cm wydaje się być optymalna. 

Ograniczenie zachwaszczenia ziemniaka
Początkowe tempo wzrostu ziemniaka jest bardzo powolne i od momentu jego posa-
dzenia do wschodów mogą minąć nawet dwa miesiące. Z tego powodu, na samym po-
czątku wegetacji, jest on bardzo wrażliwy na konkurencję ze strony chwastów.  Oprócz 
tego rośliny konkurencyjne mogą znacząco utrudniać zbiór i obniżać jakość bulw. Naj-
częściej wybieraną metodą ograniczenia zachwaszczania ziemniaka jest metoda me-
chaniczno-chemiczna polegająca na wykonaniu przed wschodami roślin 2–3 zabiegów 
mechanicznej redukcji zachwaszczenia, a następnie aplikacji odpowiedniego herbi-
cydu. Po wycofaniu s.a. linuron, producenci ziemniaków zostali zmuszeni do zmiany 
technologii ochrony opierając się o inne rozwiązania takie jak: metrybuzyna, chloma-
zon, pendimetalina, prosulfokarb, flurochloridon, rimsulfuron, karfentrazon etylowy, 
propachizafop. 

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

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

W związku z wycofaniem z obrotu s.a. dikwat, nać ziemniaka można skutecznie znisz-
czyć korzystając z desykantem Spotlight Plus 060 EO zawierający karfentrazon etylu z 
grupy triazolin. Zastosowanie produktu równomiernie przyspiesza dojrzewanie, polep-
sza zdrowotność i jakość bulw, a także ułatwia mechaniczny zbiór.



Dział Ochrony Roślin
Tabela

Ochrona herbicydowa buraka cukrowego
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LEPSZE PLONY  
BEZ WYSIŁKU
M700/M700i Z AMORTYZACJĄ OSI

Proste rozwiązania na każdym etapie  
– od planowania i tworzenia dokumentacji, 
poprzez napełnianie i transport,  
aż po opryskiwanie, płukanie i rozcieńczanie.

P.H.P. Agro-Efekt Sp.z o.o.
ul. Parkowa 14
56-500 Syców
www.agroefekt.pl

*Promocja obowiązuje od 1.02.2020 r. do 30.04.2020 r. lub do odwołania i dostępna jest wyłącznie dla Podmiotów prowadzących działalność rolniczą lub gospodarczą. Warunki cenowe dotyczą promocyjnego 
kredytu inwestycyjnego na okres finansowania do 60 miesięcy na zakup opryskiwaczy zaczepianych, przy wpłacie minimalnej 35% ceny przedmiotu. Szczegółowe warunki finansowania zawarte są w Regula-
minie Promocji „Atrakcyjne oprocentowanie w Programie John Deere Financial” dostępnym u autoryzowanych dealerów John Deere. Organizatorami promocji są John Deere Polska Sp. z o.o. i Credit Agricole 
Bank Polska S.A.. Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

0%
 NA 5 LAT *

W FINANSOWANIU FABRYCZNYM 
JOHN DEERE FINANCIAL
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Artykuł
Początek roku należy do marki John DeereDział Maszyn

Złoty medal MTP, międzynarodowy tytuł „Maszyna Roku 2020” – początek roku należy do marki John Deere, która na Targach 
Polagra Premiery w Poznaniu zaprezentowała nowe ciągniki, w tym flagową serię 8RX.

Początek roku to czas podsumowań, ale i okazja do spojrzenia w przyszłość. Dotyczy to również branży rolniczej, której przedstawicie-
le spotkali się 17-19.01.2020 r. w Poznaniu na obiektach Międzynarodowych Targów Poznańskich na tradycyjnej imprezie otwierającej 
rok 2020 – Polagra Premiery. Dla producentów maszyn rolniczych była to możliwość pokazania nowych modeli i zaprezentowania 
innych istotnych usług.

Flagowa maszyna po raz pierwszy w Polsce

Wśród maszyn, które zrobiły największe wrażenie na odwiedzających 
znalazły się nowe modele serii 8RX, które dodatkowo zostały docenione 
Złotym Medalem MTP.

Nowe modele potrafią zachwycić przynajmniej z dwóch powodów: po 
pierwsze charakterystyczny wygląd ciągników opracowano we współ-
pracy z ekspertami z kalifornijskiego studia projektowego BMW Desi-
gnworks, a po drugie amerykański gigant z branży rolniczej to pierwszy 
na świecie producent maszyn rolniczych, który oferuje szereg standar-
dowych ciągników z napędami opartymi na trzech różnych koncepcjach.

Nowe ciągniki serii 8R są dostępne w wersji: tradycyjnej kołowej serii 8R, 
dwugąsienicowe modele 8RT oraz zupełnie nowe wersje 8RX z czterema 
gąsienicami. To ostatnie rozwiązanie to klucz pod kątem maksymalnej 
ochrony gleby przy maksymalnej zwrotności. Co ważne szerokość prze-
jazdowa pozostaje mniejsza niż 3 m oraz prędkość maksymalna na po-
ziomie 40 km/h, co pozwala sprawnie poruszać się drogami. Model 8RX 
został wyposażony w gąsienice o szerokościach od 41 cm do 76 cm, które 
zapewniają całkowitą powierzchnię styku z gruntem większą niż 4,5 m².

Innym ciągnikiem ze stajni John Deere, który mogliśmy podziwiać pod-
czas targów i który w ostatnim czasie został doceniony przez fachowców 
jest model 7R. Międzynarodowa kapituła 20 dziennikarzy pochodzących 
z 11 krajów przyznała ciągnikowi John Deere serii 7R tytuł „Maszyny 
Roku”. Nowa koncepcja wykorzystująca moc do 373 KM w kompaktowej 
i lekkiej konstrukcji, sprawia, że ciągnik doskonale nadaje się zarówno 
do ciężkich prac polowych, jak i do zastosowania w transporcie. Ponadto 
nowy model 7R wyposażono w wiele nowoczesnych technologii, mających 
wpływ zarówno na bieżącą pracę, jak i komfort operatora. Podczas tar-
gów odwiedzający mieli też możliwość przyjrzenia się ciągnikom z serii 
6M, które po raz pierwszy zostały zaprezentowane w Polsce.

Zima – dobry czas na zakupy

Przerwę od intensywnych prac polowych przeznaczmy nie tylko na 
przegląd pojazdów znajdujących się w parku maszyn, lecz co też pod-
kreślają eksperci, jest to idealny moment na przyjrzenie się ofertom 
producentów i podjęcie decyzji o inwestycjach.

– Warto podkreślić, że zakup maszyny nie musi oznaczać jedno-
razowego bardzo dużego odpływu gotówki, co szczególnie w przy-
padku mniejszych gospodarstw może być kłopotliwe. Coraz wię-
cej rolników chętnie korzysta z programów finansowania, dzięki 
którym osoba prowadząca gospodarstwo nie musi rezygnować z 
unowocześniania parku maszyn, obawiając się o płynność finansową. 
W rozpoczynającym się roku proponujemy elastyczną formę finanso-
wania 0% rozłożonego aż na 4 lata. Taki sposób płatności obejmie cią-
gniki 6R i 6M, 7R, 8R, kombajny czy też sieczkarnie. Ponadto chcemy 
zaprosić osoby, które jeszcze nie poznały zalet systemu JD link do dar-
mowej subskrypcji na okres 5 lat (dotyczy ciągników, sieczkarni opry-
skiwaczy samojezdnych).
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Zakup maszyn u renomowanego dealera John Deere gwarantuje wysoki poziom obsługi posprzedażowej, wsparcie w kryzysowych 
momentach oraz fachowe doradztwo w zakresie, np. wykorzystania środków smarnych odpowiedniej jakości, przeprowadzenia grun-
townych przeglądów Expert Check i wdrożenia programu PowerGard, chroniącego przed nieoczekiwanymi kosztami napraw i zapew-
niającego terminowe serwisowanie przy użyciu oryginalnych części. – W tym roku proponujemy dodatkowo bezpłatne 3 lata ochrony 
gwarancyjnej (Power Gard) dla 6R i 6M, 7R, 8R – dodaje Mirosław Krawiec dyrektor serwisu firmy Agro – Efekt.

Zespół Agro-Efekt na Polagra Premiery 2020 

Technologie coraz ważniejsze

Rok 2020 będzie czasem kontynuacji wzrostu trendu wy-
korzystania w rolnictwie nowoczesnych technologii. Po-
twierdziła to frekwencja w specjalnie wydzielonej strefie 
na stoisku John Deere, gdzie można było podejrzeć, jak 
w praktyce działa tzw. Centrum Operacyjne. Ten specjal-
nie stworzony portal umożliwia zbieranie i wizualizację 
informacji agronomicznych i informacji o maszynach, 
dzięki czemu szybko i łatwo można podejmować decyzje 
oparte na liczbach. Centrum Operacyjne zapewnia łącz-
ność z maszynami i polami w jednej, centralnej lokalizacji 
i umożliwia płynną wymianę informacji z dealerem John 
Deere – mówi Wojciech Cieciura Specjalista AMS firmy 
Agro-Efekt.

 

Nowością wprowadzoną jesienią jest stworzona przez fir-
my CLAAS, 365FarmNet i John Deere usługa DataCon-
nect, pierwsze bezpośrednie, działające niezależnie od 
producenta rozwiązanie typu „cloud-to-cloud”, w którym 
klienci korzystający z maszyn różnych producentów mogą 
wymieniać dane za pomocą wspólnego interfejsu, a także 
kontrolować i monitorować całą flotę maszyn przy użyciu 
ulubionego systemu.
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Dział Rolnictwa Precyzyjnego Artykuł
Rolnictwo precyzyjne drogą do optymalizacji 

działań w gospodarstwach

W obliczu zmieniających się warunków, produkcja rolnicza staje się coraz trudniejsza i coraz bardziej wymagająca. Doświad-
czenie może okazać się czynnikiem niewystarczającym w przypadku gdy zaskakują nas warunki pogodowe, pojawiają się 

nowe szkodniki, pozostałości po ŚOR zalegają w glebie a brak opadów ogranicza rozpuszczalność nawozów. Wobec tych realiów 
musimy próbować dopasowywać produkcję i dostosowywać się do tego, co może nastąpić. Pomocne w tym przypadku może oka-
zać się wsparcie zewnętrzne- dane dotyczące zasobności gleby w podstawowe makroelementy, dostosowanie terminów nawoże-
nia i siewu roślin, permanentna obserwacja postępującej wegetacji oraz czynników chorobowych i zagrożeń dla plantacji. Firma 
Agro-Efekt proponuje wszystkim rolnikom rozwiązania, które mogą przyczynić się do lepszego wykorzystania zasobów jakimi 
każdy producent rolny dysponuje. Za zasadniczy zwrot we wspieraniu innowacyjnego rolnictwa należy uznać powołanie Centrum 
Operacyjnego w firmie Agro-Efekt, którego powstanie spowodowane jest potrzebą stałego wspierania decyzji podejmowanych w 
gospodarstwie, które przekładają się na wyniki w końcowym rozrachunku ekonomicznym.

Od jesieni 2019 roku rozpoczęliśmy szkolenia w Centrum Operacyjnym firmy Agro-Efekt w Sycowie. Szkolenia te prowadzone są dla 
wszystkich rolników wielkoobszarowych, mniejszych producentów rolnych i innych zainteresowanych zastosowaniem nowoczesnych 
technologii w produkcji roślinnej. Każdy uczestnik spotkania może poszerzyć swoją wiedzę elementarną oraz znaleźć odpowiedzi na 
pytania w jaki sposób połączyć posiadany park maszynowy z prowadzonymi działaniami w polu aby usprawnić produkcję roślinną, 
maksymalnie wykorzystać działanie ŚOR i nawozów i podnieść efektywność swojej pracy. Należy podkreślić, że hasłem przewodnim 
naszych spotkań jest OPTYMALIZACJA i racjonalne oszczędności. Spotkania są nieodpłatne i nie zobowiązują do zakupu oferowanych 
usług, dają jednak wiele możliwości uczestnikom, którzy do tej pory nie wykorzystywali w pełni swojego potencjału. Szkolenia orga-
nizowane są w małych, kameralnych grupach, dzięki czemu każdy może aktywnie w nich uczestniczyć, dzielić się swoimi doświad-
czeniami, wątpliwościami i swobodnie zadawać pytania. Cieszymy się, że nasza propozycja spotyka się z tak dużym zainteresowa-
niem rolników z wielu regionów. Jednocześnie zapraszamy do kontaktu z doradcami techniczno-handlowymi firmy Agro-Efekt, którzy 
wprowadzą Państwa w szczegóły i ustalą terminy spotkań.

Szkolenia w Centrum Operacyjnym prowadzone w Sycowie w siedzibie firmy Agro-Efekt.

Rozwój i modernizacja parków maszynowych przebiega etapami, tak samo etapami można wprowadzać rozwiązania rolnictwa precy-
zyjnego, na które składają się m. in.:

• mapowanie plonu;
• mapowanie jakości i zasobności gleby;
• sterowanie narzędziami uprawowymi, rozsiewaczami do nawozów, opryskiwaczami i siewnikami;
• wykorzystanie czujników zieleni do nawożenia pogłównego azotem i zwalczania chwastów;
• korzystanie z wyników stacji meteo i modeli chorobowych;
• bezobsługowe sterowanie ciągnikiem;

W Centrum Operacyjnym firmy Agro-Efekt postaramy się poszukać rozwiązań na nurtujące Cię pytania, a jako Twoi partnerzy wspól-
nie ustalimy warunki naszej współpracy. Biorąc pod uwagę oczekiwania naszych klientów określimy zakres pakietu indywidualnie, 
dla każdego odbiorcy.
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Pragniesz dopasować nawożenie do zasobności gleby - pobierzemy próbki automatami przeznaczonymi do tego typu prac. Otrzymasz 
od nas gotowe wyniki z certyfikowanego laboratorium oraz komplet map na zasobność gleb w fosfor, potas, magnez a także rozkład 
odczynu. Ułatwi to pracę na danym areale i da Ci wiedzę, co do potencjału produkcyjnego.

Zlecając nam pobieranie próbek gleby nie martwisz się o jakość wykonywanej usługi, możesz liczyć na współpracę specjalistów, 
którzy mają doświadczenie w tym co robią. Doradcy dobiorą odpowiednią ilość nakłuć i podzielą pola na rastry zgodnie z przyjętą me-
todyką. Zastosowanie technologii GPS i GIS pozwoli naszym współpracownikom na ponowne pobranie próbek z tych samych miejsc w 
kolejnych latach, a wyniki analiz zweryfikują podjęte na tych polach działania. Należy zawsze pamiętać, że regularna analiza gleby, co 
3-5 lat, powinna być wykonywana jako istotna części dobrych praktyk rolniczych, nawet jeżeli nie korzystamy z precyzyjnych rozsiewa-
czy i innych tego typu rozwiązań. Informacja o zasobności gleby jest potrzebna do optymalnej produkcji, w celu uniknięcia wynoszenia 
nadwyżek składników mineralnych do środowiska oraz aby zapewnić odpowiednią zawartość składników w plonie, co wpływa na jego 
jakość.

Jeżeli zależy Ci na stabilizacji plonów, ich wysokiej 
jakości, a jednocześnie racjonalizacji ponoszonych 
nakładów możesz liczyć na stworzenie dokładnych 
zaleceń nawozowych, a jeśli tylko będzie to niezbęd-
ne- utworzymy mapy zmiennego dawkowania na-
wozów. Dodatkowo nieodpłatnie pomożemy wgrać 
pliki zmiennego dawkowania nawozu do twojej ma-
szyny. Dobieranie właściwych dawek nawozów od-
bywa się nie tylko na podstawie zasobności pól, ale 
też na podstawie ich historii. Uprawa przedplonów 
i międzyplonów, nawożenie nawozami naturalnymi- 
wszystkie te czynniki wpływają na jakość stanowiska 
dla rośliny następczej oraz ilość składników pokar-
mowych jaką należy zaplanować w przypadku nawo-
żenia mineralnego- nadmierne dawki pierwiastków 
to koszt, który nie zwraca się w plonie.

Bez względu na to, co my robimy dla Ciebie, Ty rów-
nież możesz podjąć działania w celu dokumentacji 
wszystkich zabiegów, które prowadzisz w polu. Wy-
starczy, że skontaktujesz się z doradcami technicz-
no-handlowymi firmy Agro-Efekt i umówisz z nami 
na spotkanie w Centrum Operacyjnym w Sycowie, 
a dowiesz się szczegółów na temat proponowanych 
przez nas narzędzi, m. in. specjalnego, dedykowa-
nego dla wszystkich użytkowników (bez względu na 
markę użytkowanych maszyn) darmowego progra-
mu, który umożliwi Ci prowadzenie elektroniczne-
go dziennika polowego. Dziennik polowy pozwoli na 
wychwycenie błędów i uniknięcie ich w przyszłości, 
lepsze zaplanowanie pracy, optymalizację wykorzy-
stania floty, a co najważniejsze wszystkie te funkcje 
dostępne są również w telefonie.

Wdrażanie innowacji w gospodarstwach rolnych to szansa na przełamanie barier, gdy rzeczywisty wzrost produktywności jest wręcz 
niezbędny w trudnych sytuacjach , gdy konieczne jest podniesienie opłacalności produkcji w niezmiennych warunkach gospodarowa-
nia i niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Bariery we wprowadzaniu innowacji do praktyki rolniczej to głównie niedoinfor-
mowanie, strach przed nowościami oraz brak perspektywicznego myślenia i planów związanych z rozwojem gospodarstwa. Rozwój 
połączony z racjonalnym oszczędzaniem to szansa na lepsze wykorzystanie potencjału gospodarstw naszych klientów. Możliwości, z 
których możemy wspólnie korzystać, m.in. radar pogodowy czy stacje pogodowe z dostępnymi modelami chorobowymi to tylko nie-
które elementy proponowanego przez nas systemu wspierania decyzji.

Czytaj dalej na stronie 104 >> 
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Wiele gospodarstw w parkach maszynowych posiada nowoczesne ciągniki i kombajny wyposażone w odbiorniki GPS, siewniki z czuj-
nikami sterującymi pojedynczymi sekcjami, rozsiewacze do nawozów z pełnym elektronicznym monitoringiem wszystkich funkcji ma-
szyny współdziałające w czasie rzeczywistym z czujnikami optycznymi i wiele innych przydatnych urządzeń. Jednym z podstawowych 
warunków efektywnego wykorzystania posiadanych już w gospodarstwie technologii jest połączenie ich z danymi ze stacji meteo, ma-
pami zasobności gleb czy wynikami pochodzącymi ze Stacji Chemiczno-Rolniczych. Zespół doradców Centrum Operacyjnego zbierze 
dla Ciebie wszystkie te informacje i pomoże w podejmowaniu kluczowych decyzji. Tylko właściwe wykorzystanie wszystkich narzędzi 
ułatwia prowadzenie gospodarstwa, zwiększa rentowność, a w konsekwencji racjonalizuje ponoszone nakłady.

Ważna jest świadomość wśród rolników- technologie mają nam pomagać i musimy je wykorzystywać, gdyż ułatwiają nam gospoda-
rowanie. Użytkujmy bez obaw nabyte wcześniej narzędzia wyposażone np. w technologię VRA, gdyż nie są to wyłącznie oszczędności. 
Zestawianie wyników wcześniejszych pomiarów z mapami przygotowanymi na podstawie nalotów dronami wyposażonymi w kamerę 
NDVI, umożliwia obserwację łanu, intensywności wzrostu roślin i wyodrębnienie obszarów o słabszej wegetacji. W Centrum Opera-
cyjnym na podstawie obrazów z kamer multispektralnych tworzone są mapy, na które nakładane są mapy plonów i mapy zasobności 
gleb, co w efekcie pozwala na podejmowanie szeregu uzasadnionych decyzji, których efektem jest zysk. Obserwowane w ten sposób 
pola o dużej powierzchni mogą być racjonalnie wykorzystane, a różnice w zasobnościach ujednolicone.

Nowoczesne technologie to wykorzystanie automatyzacji i czujników, za pomocą których możemy sterować maszynami i optymali-
zować wszystkie procesy. Ważne jest jednak by w parze z tymi technologiami szło wdrażanie innowacji, które ułatwią podejmowanie 
decyzji w gospodarstwach i przyczynią się do racjonalnego wykorzystania potencjału gleby. Firma Agro-Efekt proponuje rozwiązania, 
które mogą być wdrażane stopniowo i dadzą podstawę realizacji potencjału gospodarstwa.

W ofercie Centrum Operacyjnego, prócz wstępnego i nieodpłatnego szkolenia z zakresu rolnictwa precyzyjnego otrzymasz 
szereg pomocnych rozwiązań, dzięki którym dowiesz się:

• jaki jest odczyn i zasobność w podstawowe składniki pokarmowe gleb w twoim gospodarstwie (członkowie naszego zespołu nie 
tylko pobiorą próbki gleby, ale też dostarczą je do Stacji Chemiczno-Rolniczej, zmapują pola, z których pobierają próbki i opracują 
mapy zasobności na podstawie wyników analiz chemicznych). Dodatkowo możesz liczyć na pomoc w tworzeniu map aplikacyj-
nych opartych na planach nawożenia i wgrywaniu ich bezpośrednio do maszyny,

• w jaki sposób zoptymalizować pracę twojego ciągnika i zsynchronizować go z maszyną, aby unikać nakładek, zbędnego zużycia 
sprzętu i zmniejszyć zużycie paliwa (darmowe porady i wskazówki od eksperta ułatwiające rozpoczęcie pracy z nowoczesnymi 
technologiami),

• jak wykorzystać wyniki odczytów ze stacji meteo w ochronie roślin i planowaniu zabiegów uprawowych (opieramy się na działaniu 
stacji pogodowych austriackiego producenta firmy Pessl),

• na temat indeksu wegetacyjnego, na podstawie którego można optymalizować nawożenie azotem

Zapraszamy do współpracy!

Dział Rolnictwa Precyzyjnego Artykuł
Rolnictwo precyzyjne drogą do optymalizacji 

działań w gospodarstwach
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Artykuł
Mulczowanie trawy. Dlaczego warto? 

Seria John Deere ZTrak

Dział Maszyn

Ciepła i wilgotna wakacyjna pogoda sprzyja szybkiemu wzrastaniu trawy. Cotygodniowe jej koszenie produkuje dużą ilość poko-
su, który doskonale sprawdzi się w pielęgnacji trawnika.

Mulczowanie trawnika to zabieg polegający na rozdrobnieniu pokosu przez kosiarkę i pokrycie jego cienką warstwą powierzchni traw-
nika. Jest to ekologiczny sposób na pielęgnację trawnika. Pozostawiony pokos ulega rozkładowi, co czyni z niego naturalny nawóz.
Każdy właściciel ogródka z trawnikiem, nawet małym, wcześniej czy później musi się zmierzyć z zagadnieniem utylizacji pokosu, 
który, szacunkowo, stanowi 2/3 odpadów ogrodowych. Ściętą darń można wykorzystać na kilka sposobów – można nią przykrywać 
rabaty kwiatowe, odkładać na kompostownik lub przekazywać służbom komunalnym. Jedną z praktycznych metod zagospodarowania 
pokosu jest mulczowanie, ale pod warunkiem, że czynność tę wykonujemy prawidłowo. Pielęgnacja trawinka w postaci mulczowa-
nia, zmniejsza również parowanie wody z gleby oraz spowalnia wzrost chwastów. Przy całym dobroczynnym działaniu mulczowania, 
zmniejsza się również ilość odpadów ogrodowych, w wszystko dzięki nowoczesnym urządzeniom.

Prawidłowo wykonywane mulczowanie przynosi wymierne korzyści - cienka warstwa równomiernie rozłożonego pokosu:

• ogranicza parowanie wody
• spowalnia wzrost chwastów
• zapobiega erozji gleby
• przekształcona w naturalny nawóz, odżywia trawę
• zmniejsza ilość gromadzonych odpadów ogrodowych

Jak prawidłowo mulczować?

• trawnik powinien być regularnie koszony - nawet co kilka dni. Podczas mulczowania można zostawić tylko 
młode i delikatne źdźbła, które szybciej ulęgają rozkładowi

• regularne koszenie zapobiega powstawaniu kwiatostanów. Pokos, który ma pozostać na powierzchni, 
nie może zawierać łodyg, ani starych źdźbeł trawy

• trawa do mulczowania musi być sucha, co ułatwi jej rozprowadzenie
• pokos powinien być bardzo drobno pocięty, aby szybko uległ rozkładowi
• warstwa pokosu powinna być cienka i równomiernie rozłożona
• trawnik, na którym wykonujesz mulczowanie nie powinien być zbyt często nawożony, ponieważ samo 

mulczowanie jest formą odżywiania
• przed rozpoczęciem koszenia na wiosnę, dokładnie usuń wszystkie pozostałości zgniłych liści 

i gałęzi z jesieni. Trawnik musi być porządnie wygrabiony
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Artykuł
Mulczowanie trawy. Dlaczego warto? 
Seria John Deere ZTrak

Dział Maszyn

ZTrak - Kosiarki o zerowym promieniu skrętu

Odpowiednim narzędziem do tej czynności są kosiarki John Deere z serii ZTrak. Dzięki niezwykłej zwinności i prędkości nawet 
14,5km/h, kosiarki o zerowym promieniu skrętu pomogą Ci uzyskać wspaniały efekt mulczowania szybciej. Wybór obejmuje dwie se-
rie z łącznie sześcioma modelami, w tym jeden, który idealnie sprawdzi się w Twoim ogrodzie. Agregaty kosiarek można wyposażyć w 
system noży, dzięki którym trawa jest cięta ze zwiększoną częstotliwością. Noże bardzo dobrze rozdrabniają pokos i podczas mulczo-
wania powstaje bardzo cienka warstwa drobno 
pociętej trawy, która szybko ulegnie rozkładowi.

Dzięki systemowi MulchControlTM jest rów-
nież możliwość regularnego wyrzucania trawy 
z boku kosiarki jednym ruchem dźwigni otwie-
rającej agregat z prawej strony. Umożliwia to 
utrzymanie terenów o mniejszej kulturze, gdzie 
bardziej liczy się szybkość koszenia niż jakość 
uzyskanego pokosu.

Kosiarka samojezdna, a John Deere ZTrak 

Kosiarka z serii ZTrak jest idealnym rozwiąza-
niem dla osób nie zbierających pokosu i tych, 
którzy posiadają duże powierzchnie do kosze-
nia. Przewagą kosiarek ZTrak nad tradycyjnymi 
traktorkami do koszenia jest 1,5 raza większa 
prędkość pracy, bardziej komfortowa pozycja 
operatora, ponieważ do obsługi maszyny używa 
on tylko rąk i ma możliwość wygodnego oparcia 
w fotelu, większa zwrotność dzięki dwóm nieza-
leżnym silnikom hydraulicznym na każdym kole 
napędowym co umożliwia obrót w miejscu wokół własnej osi. Maszyny ZTrak pozwalają na dotarcie do zakamarków ogrodu, gdyż nie 
ogranicza nas silnik umiejscowiony w przodu maszyny oraz maska. Wielką zaletą jest widoczność, operator może w porę zauważyć 
wszelkie zagrożenie – czy to duży kamień, donica czy wystający z ziemi korzeń.

Teraz w punktach sprzedaży maszyn firmy Agro-Efekt możesz nabyć swój model kosiarki ZTrak dostosowany do Twojego trawni-
ka. Model Z335E zalecany do 8000m2 koszonej powierzchni oferujemy w promocyjnej cenie 13.000 PLN netto. Możliwość finanso-
wania maszyn w atrakcyjnej formie ratalnej 10x0% przy minimum formalności.

 
Przeprowadzamy próbne pokazy maszyn 

na Twoim trawniku – po więcej informacji zadzwoń: 

+48 506 603 681 lub napisz: 
przemyslaw.zak@agroefekt.pl. 

Zapraszamy również do naszych 
obiektów blisko Ciebie.



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

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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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

Oddziały serwisowo-sprzedażowe na mapie

Agro-Efekt
Nasze oddziały serwisowo-sprzedażowe Dział Maszyn
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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. 108-109)
Skontaktuj się z nami! tel. 721 003 351

Dział MaszynArtykuł
Maszyny używane
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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

Agro-Efekt
Dział Sprzedaży Części Dział Maszyn
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Firma Agro-Efekt od 25 lat służy pomocą w gospodarstwach rolnych. Dotyczy to również fachowego doradztwa w zakresie doboru 
dyszy i rozpylaczy. Obecnie koszty środków ochrony roślin stanowią dużą część budżetu przeznaczonego na oprysk. Dlatego, aby każda 
kropla była wykorzystana właściwie, należy zwrócić uwagę na dobór optymalnych dysz do wykonywanej pracy opryskiwacza. W naszej 
ofercie znajdą Państwo dysze i rozpylacze firmy Lechler, które dzięki doskonałej jakości i przystępnej cenie zadowolą najbardziej wy-
magających klientów.

IDKT - Dwustrumieniowe rozpylacze kompaktowe

Właściwości

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

• zakres ciśnień roboczych: 

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

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

FD - Wachlarzowe rozpylacze do RSM 

Właściwości

• rozpylacz płasko-strumieniowy emitujący poziomy 
wachlarz cieczy

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

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

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

przy rozstawie 50 cm 

IDTA - Dwustrumieniowe asymetryczne rozpylacze eżektorowe 

Właściwości

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

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

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

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

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

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

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

Dział MaszynArtykuł
Profesjonalna ochrona i nawożenie
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Artykuł
Składane modele Kverneland

do siewu nasion i nawozu

Dział Maszyn

Kiedy potrzebna jest wydajność, a przepisy poruszania się po drogach ograniczają siewnik do szerokości roboczej 4.0 m,  
Kverneland oferuje teraz właściwe rozwiązanie z modelami składanymi u-drill 4001F do siewu nasion oraz u-drill plus 4001F 

do siewu nasion i nawozu.

Sprawdzona technologia optymalnego przygotowania gleby pod siew i precyzyjnego umieszczania nasion.

Podstawą siewnika u-drill jest połączenie agresywnej sekcji brony talerzowej z talerzami o średnicy 460 mm, wału ugniatającego 
z kołami o dużej średnicy ustawionymi w systemie off-set oraz redlic talerzowych CD w celu najdokładniejszego przygotowania gleby 
pod siew i operacji siewu. Maszyna jest wyposażona w zbiornik o pojemności 3000 litrów oraz jeden aparat wysiewający ELDOS dla 
modelu tylko do nasion lub dwa aparaty wysiewające ELDOS dla wersji do nasion i nawozu.

„Komfortowa obsługa w połączeniu z precyzją i wysoką wydajnością zostało już udowodnione przez modele sztywne u-drill 3.0 i 4.0 
m oraz wersję składaną hydraulicznie 6.0 m. Oczywiście dotyczy to również siewnika u-drill 4001F”, wyjaśnia Daniel Northoff, Pro-
duct Manager ds. siewników zbożowych. „Będąc w pełni kontrolowanym przez ISOBUS, siewnik u-drill 4001F posiada zintegrowany 
system zarządzania maszyną na uwrociach, który można połączyć z naszą aplikacją GEOCONTROL sterowaną przez GPS dla jeszcze 
łatwiejszej obsługi maszyny”.

W celu zoptymalizowania działanie siewnika u-drill 4001F, dostępne są dodatkowo przedni wał oponowy i spulchniacze śladów, które 
są zalecane dla uzyskania najlepszych rezultatów. Poszczególne warunki są różne, dlatego Kverneland oferuje szeroką gamę opcji 
dodatkowych w celu dostosowania maszyny do konkretnych potrzeb i warunków.

Siewnik u-drill 4001F w wersji „plus” oferuje możliwość aplikacji nawozu w jednym przejeździe razem z nasionami. W zależności od 
wymagań model u-drill plus 4001F może wysiewać nawóz za pomocą brony talerzowej w celu umieszczenia nawozu między rzędami 
roślin. Alternatywnie nawóz można zmieszać z nasionami i aplikować go w tym samym rzędzie, co nasiona za pomocą dodatkowego 
wyjścia w redlicy talerzowej CD. Dla tych klientów, którzy chcą naprzemiennie stosować dwa systemy, siewnik u-drill plus można 
wyposażyć w oba rozwiązania – pozwalając klientowi szybko dostosować się do indywidualnej operacji.

Siewnik u-drill 4000F łączy innowacyjne rozwiązania ze sprawdzoną technologią.
Agregat uprawowo-siewny Kverneland u-drill jest maszyną ciąganą dostępną w szerokościach roboczych 3.0 lub 4.0 m (rama sztyw-
na) oraz 4.0 lub 6.0 m (rama składana hydraulicznie) do wykonywania uprawy gleby, wyrównania, zagęszczenia, siewu i docisku w 
jednym przejeździe. W projektowaniu konstrukcji zwrócono w szczególności uwagę na możliwość pracy z wysokimi prędkościami 
(10-18 km/h) zapewniając jednocześnie perfekcyjne umieszczenie nasion w ziemi.

Zbiornik może być łatwo napełniany zarówno z „big-bagów”, jak i ładowarką teleskopową. Siewnik u-drill w szerokości roboczej 
6.0 m może być także wyposażony opcjonalnie w żmijkę załadowczą. Pojemność zbiornika dla wersji 3.0 i 4.0 m wynosi 3000 l, nato-
miast dla modelu 6.0 m 4350 l.

Kverneland u-drill jest wyjątkowo prosty w obsłudze: będąc oczywiście maszyną w pełni kompatybilną z systemem ISOBUS, operator 
ma całkowitą kontrolę nad wszystkimi parametrami podczas pracy. Agregat uprawowo-siewny u-drill jest również przygotowany do 
korzystania z systemu GEOCONTROL dla automatycznej kontroli dawki wysiewu i zamykania połowy szerokości siewnika (dla 6.0 m). 
Ponadto tylko jeden zawór dwustronnego działania zapewnia w pełni automatyczne zarządzanie maszyną na uwrociach.

Zalety: 

• Wysoka prędkość robocza (10-18 km/h)
• Perfekcyjne umieszczenie nasion w ziemi
• Modułowa koncepcja ramy dla elastycznego dostosowania się do wymagań rolników
• Maszyna w pełni kompatybilna z systemem ISOBUS
• Prosty w obsłudze
• Automatyczne zarządzanie maszyną na uwrociach
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Dział MaszynArtykuł
Zestawy siewne FENIX 3000 – seria dla profesjonalistów

Seria zestawów FENIX 3000 została niedawno uzupełniona o najmniejszą szerokość – 3 metry.

Fenix 3000/3 jest agregatem przyczepianym na cięgnach ciągnika, którego moc minimalna  powinna wynosić 120-140 KM. Jego 
pierwszym elementem roboczym znajdującym się na przodzie dyszla zaczepowego jest wał składający się z czterech kół o średnicy 
800 mm, które zagęszczają pas gleby pomiędzy oponami ciągnika. Co ważne, koła tego wału są skrętne. Kolejny element uprawowy 
to włóka ze sprężystymi łapami zakończonymi wymiennymi końcówkami. Zadaniem włóki jest wyrównanie powierzchni gleby przed 
dwoma rzędami talerzy uzębionych stanowiących główny zespół uprawowy. Talerze o średnicy 485 mm każdy zabezpieczone są po-
przez amortyzatory gumowe. Głębokość ich pracy regulowana jest niezależnie od innych sekcji agregatu. Pozwala na to zawieszenie 
krótkiej brony talerzowej na równoległoboku i siłownik hydrauliczny. Talerze uprawowe mają bezobsługowe łożyska dwurzędowe.

Zestawy siewne FENIX 3000 Polagra Premiery 2020 

Uprawioną glebę zagęszcza wał oponowy, którego środkowe i zewnętrzne koła są przesunięte względem sąsiadujących. Zamonto-
wanie kół głównego wału oponowego po łuku eliminuje efekt pchania ziemi na glebach lekkich. Ma ona możliwość przesypywania 
się pomiędzy kołami. Średnica każdego koła wynosi 910 mm, a szerokość 420 mm. W pozycji transportowej Fenix 3000/3 opiera się 
na czterech kołach. Dzięki temu zestaw jest bardzo stabilny w transporcie. 

Trzymetrowy Fenix do siewu wykorzystuje  redlice „V-TECH”, w rozstawie 16,7 cm (18 redlic) lub 12,5 cm (24 redlice). Każda redlica 
składa się z dwóch talerzy o średnicy 350 mm zamontowanych na łożyskach bezobsługowych w układzie „V”. Za nimi znajdują się kół-
ka kopiująco-dogniatające mające 300 mm średnicy i 50 mm szerokości. Taki układ zapewnia bardzo dobre kopiowanie nierówności 
terenu, dzięki czemu nasiona odkładane są na zadanej głębokości i mają zapewniony optymalny kontakt z glebą. Redlice dociskane 
są mocną sprężyną, co przekłada się na stały nacisk  wynoszący 40 kg na każdą z nich. Po uniesieniu trzpienia sprężyny  dociskającej 
i przełożeniu podtrzymującego go sworznia, zwiększy się on do 80 kg.

Fenix trzymetrowy, tak jak pozostałe z serii ma zbiornik na ziarno o pojemności 3000 l. W jego dnie znajduje się lej zsypowy kierujący 
ziarno do aparatu wysiewającego, który napędzany jest silnikiem elektrycznym. Jego praca sterowana jest przez czujnik radarowy, 
który odczytuje dokładną prędkość pracy zestawu. Dzięki temu poślizg kół nie ma żadnego wpływu na założoną dawkę wysiewu. Pre-
cyzyjny siew rzędowy po uprawie tradycyjnej, uproszczonej lub bezpośredniej realizowany jest przez pneumatyczny system wysiewu 
nowoczesnym aparatem wysiewającym. Aby wysiewać nasiona drobne, należy jedynie dźwigienką załączyć blokadę wypełniacza rolki 
wysiewającej.

Napęd elektryczny aparatu wysiewającego pozwala również na szybką i łatwą zmianę dawki wysiewu nasion, nawet w trakcie jazdy. 
Bardzo łatwo również przeprowadzamy kalibrację aparatu. Za transport nasion do redlic odpowiada wentylator napędzany silnikiem 
hydraulicznym o przepływie oleju 24 l/min.

Ziarno podane przez aparat dozujący trafia do rozdzielacza, skąd odchodzą przewody do poszczególnych redlic. Na dwóch z nich 
zamontowane są zawory Combi służące do automatycznego zamykania w nich wysiewu w celu zakładania ścieżek technologicznych. 
Zatrzymane ziarno trafia z powrotem do magistrali siewnej. Dawka wysiewu na hektar zostaje więc zachowana, ale zwiększa się ilość 
nasion w rzędach. W czasie zakładania ścieżek technologicznych istnieje jednak możliwość – poprzez komputer – procentowego 
zmniejszenia dawki wysiewu.

Sterowanie układem wysiewającym Fenixa obsługuje się z poziomu komputera marki Müller Elektronik – UTS drill. To on zbierając 
z radaru dane dotyczące prędkości pracy, dba o utrzymanie stałej dawki nasion na hektar. Ponadto pozwala na wspomnianą zmianę 
dawki w czasie siewu (funkcja e-drive) oraz zakłada ścieżki technologiczne. Wyświetlacz komputera na bieżąco informuje o aktualnym 
poziomie wysiewanego ziarna w kg/ha, zlicza przepracowane hektary i ilość wysianego zboża.  Można na nim również odczytać, czy 
poziom ziarna nie jest poniżej minimum (rezerwa). Komputer UTS drill steruje również całą hydrauliką zestawu, można go podłączyć 
za pomocą złącza ISOBUS. Komputer współpracuje również z nawigacją GPS do jazdy równoległej.
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PRZYSTAWKI
DLA WYMAGAJĄCYCH 
ROLNIKÓW!

Adapter firmy Oros można zamontować do każdego typu kombajnu i służy do zbioru kukurydzy 
sianej w rozstawie rzędów od 70 do 100 cm. Przystawkę można wyposażyć w rozdrabniacz łodyg 
HSA co powoduje przy jednym przejeździe zbiór kukurydzy i rozdrobnienie łodyg. Przystawka 
napędzana jest przez wał TLT kombajnu. 

Cechy charakterystyczne przystawki:

• W stosunku do innych adapterów powoduje zużycie mniejszej ilości paliwa.
• Większa szybkość sprzętu: w zależności od stanu roślin-10-12 km/h
• Aluminiowa obudowa silnika, jakość przemysłu motoryzacyjnego- lekka konstrukcja.
• Noże tnące o dużej odporności na ścieranie, z powierzchnią z twardego metalu
• Napęd łańcuchowy zastąpiono napędem wałowym- wymaga minimalnej konserwacji dziennej.

JEDNOSTKA ŁAMIĄCA Z NOŻOWYM BĘBNEM ŁAMIĄCYM:

• Typ z czterema nożami - do kombajnu dostaje się mniej łodyg, mniejsze zużycie paliwa.
• Na każdym nożu zamontowaliśmy specjalne żebra w celu lepszego ściągania, które łączą 

w sobie zalety starych typów żebrowych z zaletami typów nożowych.

NOŻE DO ŁAMANIA ŁODYG

Ich umieszczenie w stosunku do bębna zapewnia świetną jakość łamania, także przy dużej
szybkości zbioru i doskonałej jakości rozdrabniania łodyg.

Zalety:

• Aluminiowa obudowa napędu
• Możliwość wyłączania rozdrabniania łodyg
• Długa żywotność
• Odpowiednio wysokie obroty zapewniają doskonałe rozdrobnienie łodyg

OROS CORNADO - RODZINA ADAPTERÓW 
DO ZBIORU KUKURYDZY.

MOŻLIWOŚĆ ZAMONTOWANIA NA
KAŻDYM TYPIE KOMBAJNU!

Pomiary na gruntach ornych potwierdzają, 
że przy zbiorach na nowych kombajnach, 

posiadających większą moc, bardziej 
opłacalne jest stosowanie adapterów 

szerszych, wielorzędowych.

KONTAKT
tel. 62 786 84 06

e-mail: maszyny@agroefekt.pl
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Artykuł
Razem oszczędzajmy wodęDział Nawadniania

Warunki pogodowe w ostatnich latach nie sprzyjają dostatecznemu naturalnemu nawadnianiu gleby. Do oszczędzania wody 
nie trzeba już nikogo przekonywać. Koszty pozyskiwania dobrej wody będą stale wzrastać, dlatego warto zastanowić się nad 

montażem nawadniania, które w dzisiejszych czasach staje się coraz bardziej popularne.     
                         

Jednym z pierwszych elementów, jaki należy rozważyć przy budowie nawadniania jest źródło wody. Najprostszym i najwygodniejszym 
rozwiązaniem jest podpięcie się do sieci wodociągowej jednakże to wiąże się z kosztami finansowymi (w szczególności w sezonie). 
Im większy obszar do nawadniania tym mniej opłacalny staje się ten wariant. Alternatywą w szczególności do nawadniania dużych 
obszarów są studnie głębinowe. Przy ich wykonaniu należy pamiętać o kilku dobrych praktykach. Przy budowie coraz głębszych stud-
ni należy rozważyć lokalizację oraz tzw. zbiornik pośredni, który może być zbiornikiem naturalnym (np. staw) lub sztucznym. Celem 
takich zbiorników jest ulepszenie jakości wody, w której na skutek natlenienia wytrąca się żelazo. Ponadto można wykonać niezależną 
instalację rozprowadzającą do poszczególnych punktów nawadniania. Dobór średnicy rur zależy od zakładanego przepływu w m³ 
i ciśnienia nominalnego. Jest to ciśnienie przy najkorzystniejszych parametrach. 

Wstępne założenia to:

• 1”    - ok. 25 mm przepływ 3,6 m3/h
• 5/4” - ok. 32mm przepływ 6,8m3/h
• 6/4”  -ok. 40 mm przepływ 9,0m3/h
• 2”    - ok. 50 mm przepływ 14,7m3/h
• 2 ½”- ok. 63 mm przepływ 18,1m3/h
• 3”    - ok. 76mm przepływ 27,2m3/h

Wartości te muszą uwzględniać ilość i rodzaje 
kształtek oraz odległości przesyłanej cieczy. 
Dobór odpowiednich filtrów zależy od osta-
tecznego przeznaczenia wody. Siatki lub dys-
ki posiadają oznaczenia wielkości oczek. Dla 
przypomnienia 400 mikronów to 50 mesh, 250 
to 60 mesh, 200 to 80, 130 to 120, 100 to140 a 
50 mikronów to 200 mesh. 
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Artykuł
Razem oszczędzajmy wodę Dział Nawadniania

Firma P.H.P. Agro-Efekt Sp. z o.o. oferuje w swoim asortymencie sprzedaż: 

• rury LDPE
• taśmy kroplujące
• linie kroplujące na i podziemne bez i z kompensacją
• złączki PE i inne akcesoria
• dozowniki nawozów
• zraszacze i zamgławiacze
• filtry
• pompy elektryczne i spalinowe
• deszczownie szpulowe

 
Posiadamy urządzenia do układania linii kroplującej na i pod ziemią.

Montujemy systemy nawadniania na polach, w sadach, 
ogrodach oraz tunelach foliowych. 

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU
dzial.nawadniania@agroefekt.pl

Zadzwoń! 62 786 84 45 · 519 585 121· 509 857 590

 
UWAGA! PROMOCJA!  

 
Dział nawadniania w sezonie 2020, przy zakupie taśmy kroplującej 
T-TAPE 515-50-380 oferuje jedno kolano wciskane 16 mm w cenie 

1 grosza za każde rozpoczęte 100 metrów taśmy.

Promocja obowiązuje do 31 sierpnia 2020 r. 
lub wyczerpania zapasów.
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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 wykonawcówHurtownie 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



dla            ymalnie
WYMAGAJĄCYCH

Leszno, ul. Fabryczna  17  I  tel. 887 750 965
Krzemieniewo, ul. Dworcowa 152  I  tel. 887 750 960

FARBA
CERAMICZNAMAX

MAX

Kompleksowa
obsługa inwestycji

i wykonawcówHurtownie 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



Ubezpieczenia

Skup płodów rolnych
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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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WIOSNA 2020

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
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