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Kolejny, trudny sezon wegetacyjny za Nami. Trudności z jakimi mierzyli się rolnicy, związane były przede wszystkim z wystąpieniem 
trwającej pandemii SARS-CoV-2, która wiosną zwiększyła obawy o terminowe wykonanie siewu, czy zabiegów w uprawach. Lęk, 
częściowo uzasadniony, w głównej mierze wynikał z zamknięcia granic wielu państw, którego efektem była ograniczona dostępność 
produktów. Klienci firmy Agro-Efekt na czas zostali zaopatrzeni w środki do produkcji rolnej, a ewentualne braki dostępności 
konkretnych produktów, szybko zastępowaliśmy innymi, skutecznymi rozwiązaniami tak, aby prace w polu zostały wykonane 
terminowo. Występujące na przełomie marca i kwietnia przymrozki, uszkodziły przede wszystkim zaawansowane w rozwoju rośliny 
rzepaku ozimego, na szczęście w zbożach ozimych nie obserwowaliśmy uszkodzeń. Opady, które pojawiły się w kolejnych miesiącach 
pozwoliły zaspokoić potrzeby roślin, co bezpośrednio przełożyło się na uzyskiwane przez Państwa plony. 

Z radością informujemy, że w 2020 roku firma Agro-Efekt - Lider w zaopatrzeniu rolnictwa, obchodzi 25-lecie działalności. 
W związku z tym jubileuszem w obecnym wydaniu przybliżamy Państwu krótką historię działalności firmy, opowiedzianą przez 
Prezesa Zarządu, Stefana Ścieszkę.

W najnowszym wydaniu AgroDORADCY przeznaczonym na sezon jesienny, prezentujemy dostępne na rynku odmiany, środki ochrony 
roślin, a także nawozy wiodących na rynku rolnym firm. Chociaż w obecnym sezonie, w wielu rejonach kraju, nie mieliśmy do czynienia 
z suszą rolniczą, nauczeni doświadczeniem, powinniśmy dokładnie prześledzić cechy poszczególnych odmian rzepaku, a także zbóż 
i wybrać te, które zapewniają wysokie, stabilne plony w wieloleciu, zwłaszcza w przypadku ewentualnego wystąpienia mniej korzystnych 
warunków pogodowych. Ponadto zainteresowani nowoczesnymi rozwiązaniami znajdą artykuł, który traktuje o tym, jak za pomocą 
produktów mikrobiologicznych, rozwiązywać problemy w uprawie roślin. Na przykład stosując produkt Terra-Wita przyspieszamy 
rozkład pozostałości po środkach ochrony roślin w glebie, co ma szczególne znaczenie na glebach mniej żyznych, zwłaszcza w latach 
o ograniczonej ilości opadów. Jednocześnie w aktualnym wydaniu przybliżamy Państwu informację nt. słuszności i znaczenia, m.in. 
stosowania zapraw fungicydowych w uprawie zbóż ozimych, czy też jesiennego dokarmiania dolistnego upraw ozimych.

Specjalnie dla naszych czytelników w jesiennym numerze AgroDORADCY zamieściliśmy artykuł, w którym poruszamy najbardziej 
aktualny temat, czyli znaczenie nowo przyjętego planu, tzw. Europejskiego Zielonego Ładu, w rozwoju rolnictwa precyzyjnego.  
Dowiecie się Państwo z niego, w jaki sposób możemy ograniczać ilości wysiewanych nasion, stosowanych środków ochrony roślin oraz 
nawozów, w odniesieniu do aktualnego stanu gleby i potrzeb roślin, optymalizując poniesione koszty w stosunku do zysku. Z kolei dział 
maszyn, jak w każdym wydaniu, przybliża Państwu najnowsze maszyny dostępne w sprzedaży - tym razem szczegółowo prezentujemy 
nowoczesny siewnik mechaniczny POLONEZ stworzony przez UNIĘ, natomiast firma KVERNELAND przedstawia rozwiązanie, które 
w jednym przejeździe jest w stanie wykonać trzy operacje, pozwalające zwiększyć wydajność uprawy z wykorzystaniem kultywatora 
DTX i siewnika a-drill.

W obecnym sezonie (pomijając suchy kwiecień), w większości kraju, w wyniku występujących opadów deszczu, nie mieliśmy 
problemów z niedoborem wody tak, jak miało to miejsce w sezonie 2018 i 2019, jednak pamiętając poprzednie, suche lata, dział 
nawadniania prezentuje Państwu rozwiązania pozwalające na efektywne, oszczędne dostarczanie wody bezpośrednio do korzeni 
roślin, niezależnie od warunków atmosferycznych tj. wiatr czy wysokie nasłonecznienie. Zachęcamy Państwa również do zapoznania 
się z ciągle rozwijanym działem budowlanym, oferującym kompleksową obsługę inwestycji i wykonawców. Serdecznie zapraszamy do 
lektury.

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

Szanowni Państwo!
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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. 24-25

• 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:



Historia Agro-Efekt - 25 lat z Wami

Hodowla Limagrain - Profesjonalna ochrona przed wirusami

Charakterystyka odmian rzepaku ozimego - jesień 2020

Rzepak ozimy - LG ANGELICO

Rzepak ozimy - DK EXPIRO

Rzepak ozimy - RGT BONANZA

Rzepak ozimy - KICKER / WINNY

Rzepak ozimy - ORION

Rzepak ozimy - SY ROKAS

Kompleksowe rozwiązania adiuwantowe

Technologia ochrony herbicydowej rzepaku ozimego

Charakterystyka preparatów do zwalczania chwastów

Ślimaki - jak z nimi walczyć?

Jesienna ochrona insektycydowa rzepaku ozimego

Zaplanuj jesienną regulację rzepaku

Technologia ochrony fungicydowej rzepaku

Jesienne dokarmianie rzepaku - fundament pod budowę plonu

Produkty mikrobiologiczne rozwiązaniem wielu problemów w uprawie roślin

Charakterystyka odmian pszenicy ozimej – jesień 2020

Pszenica ozima - RGT PONTICUS / SY DUBAJ

Pszenica ozima - KWS AHOI / EUFORIA

Pszenica ozima - FORMACJA / AGIL

Charakterystyka odmian zbóż ozimych – jesień 2020

Pszenica ozima - PANNONIKUS / WILEJKA

Pszenica ozima - KWS PIUS / KWS EMIL

Pszenżyto ozime - BELCANTO

Pszenżyto ozime - RAPTUS / ROTONDO

Żyto ozime - KWS DOLARO / KWS JETHRO

Jesienna ochrona herbicydowa i insektycydowa zbóż ozimych

Jesienna ochrona fungicydowa zbóż ozimych

Charakterystyka zapraw jesiennych

Jesienne dokarmianie zbóż

John Deere podsumowuje pokazy demo nowego ciągnika 8RX

Miejsce Rolnictwa Precyzyjnego w Nowym Ładzie

John Deere aktualizuje ciągniki kompaktowe

Oddziały serwisowo-sprzedażowe Agro-Efekt

Maszyny używane - oddaj stary weź nowy!

Dział sprzedaży części w Agro-Efekt

Zamów ciągnik dziś, zacznij spłatę po żniwach 2021 
– nowe rozwiązanie John Deere Financial

Dni Otwarte skrojone na czas pandemii

POLONEZ – nowoczesna konstrukcja, sprawdzone rozwiązania

Zwiększ wydajność z kultywatorem DTX i siewnikiem a-drill

Dział Pasz w Agro-Efekt

Dział Budowlany w Agro-Efekt

Razem oszczędzajmy wodę!

Ubezpieczenia / Skup płodów rolnych
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Od 25 lat jestesmy z Wami i dla Was,
bo „Razem mozemy wiecej”!

W tym trudnym 2020 roku Agro-Efekt obchodzi jubileusz 25-lecia. Planowaliśmy huczne obchody, by podzielić się z Wami 
naszą historią oraz radością, jaka nam towarzyszy, podczas jego świętowania. Aby podziękować za to, że jesteście z nami 

i dajecie nam motywację do ciągłego rozwoju.

Niestety pandemia pokrzyżowała plany nam wszystkim. Zmusiła nas do wielkich zmian w sposobie życia, myślenia oraz 
niejednokrotnie postrzegania wartości. To dobry czas, by wrócić pamięcią do korzeni, aby na chwilę się zatrzymać i docenić to, co 
wcześniej wydawało nam się standardowe, mało znaczące…

Nazywam się Stefan Ścieszka i jestem Prezesem Zarządu 
PHP Agro-Efekt Sp. z o.o. Zapraszam Państwa w krótką 
podróż do przeszłości, do korzeni naszej firmy.
Jest rok 1995, Syców. Pracuję w Sumitomo Corporation. Zajmuję się rozwojem produktów 
w rolnictwie na rynku polskim. Rolnictwo to branża, którą znam i z którą chcę wiązać swoje 
dalsze plany zawodowe. Lata 90. to dynamiczny czas zmian w gospodarce naszego kraju. 
Wolny rynek, swoboda w rejestracji działalności gospodarczej oraz moje doświadczenie 
i znajomość tego sektora gospodarki, skłania mnie do odważnej decyzji - zakładam swoją 
firmę, oczywiście w branży rolniczej. Nazwa związana była zarówno z dziedziną działalności, 
jak i z celem jaki sobie stawiałem już na starcie - efektywność i synergia działania. Tak 
narodził się Agro-Efekt.

Logo szkicowałem osobiście i nie ukrywam, że inspiracją były 
kolory John Deere - żółty i zielony. Kształt nawiązywał do wzrostu 
i miał być jego symbolem przez długie lata. Tak się stało. Agro-
Efekt wystartował w składzie pięcioosobowym i w założeniu miał 
być małą, rodzinną, stabilną firmą. Założenia się prawie spełniły, 
poza tym, że obecnie jest nas 370 osób - zatem trudno nazywać 
Agro-Efekt małą firmą :) 

W życiu i w biznesie, poza wieloma innymi elementami, ważne jest szczęście, którego nam nie brakowało. Wystartowaliśmy, kiedy 
na rynku, w naszym sektorze była luka, co stworzyło nam warunki, które wykorzystaliśmy, aby świetnie się rozwijać. Ważnym 
momentem dla rozwoju Agro-Efekt, było podpisanie w 1995 roku umowy o współpracę z John Deere, która trwa do dziś.

Nasze hasło „Razem możemy więcej” towarzyszyło nam od początku. Zarówno wtedy, jak i dziś, po 25 latach, ma dla nas ogromne 
znaczenie. Realizujemy je we wszystkich obszarach działalności, zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz, we współpracy 
z naszymi Klientami i Partnerami.

Cele jakie sobie stawialiśmy na starcie i wartości jakimi się kierowaliśmy, pozostały niezmienne. Od 25 lat naszym celem jest 
zapewnienie profesjonalnej obsługi, poprzez doradztwo, skup płodów rolnych, serwis, sprzedaż środków do produkcji rolnej oraz 
nowych technologii. 

Dokładamy wszelkich starań, by budować silną, stabilną, bezpieczną firmę, o czytelnej, znanej marce, zapewniającą satysfakcję 
klientów oraz rozwój pracowników. Na przestrzeni tych lat zmieniło się jednak wiele, jeśli chodzi o otoczenie rynkowe i technologie. 
Z jednej strony mamy do czynienia z dużą konkurencją, a z drugiej - rozwojem technologii, które dają nam możliwość oferowania 
nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie wraz z profesjonalnym doradztwem. Stawialiśmy i stawiamy na jakość w naszym działaniu 
i cieszy mnie, że nasi Klienci oraz Partnerzy to doceniają w dobie tak dużej konkurencji rynkowej.

Jubileusz 25-lecia firmy jest dla nas wszystkich motywacją do dalszej pracy i rozwoju firmy. Pomysłów nam nie brakuje ponieważ 
rozwój nie jest wyborem na dynamicznie zmieniającym się rynku, jest koniecznością. Dzisiaj nasza firma wygląda zupełnie inaczej, 
niż na początku istnienia. Tradycyjny mechanizm obsługi gospodarstw zastąpił nowoczesny system, oparty na wysublimowanym 
doradztwie w przypadku gleby, ochrony roślin, zbioru czy nawożenia. Nasze Centrum Operacyjne jako połączenie techniki 
precyzyjnej z doradztwem indywidualnym spełnia oczekiwania młodego pokolenia producentów rolnych, stawiających na 
nowoczesne zarządzanie gospodarstwem.

Jednocześnie, promując dbałość o środowisko i trendy konsumenckie, rozwinęliśmy cały pion produktów biologicznych takich, jak 
bakterie dostarczane do gleby, umożliwiające syntetyzowanie azotu z atmosfery, czy pozwalające wytwarzać pozytywne procesy 
przemiany materii w glebie. Dziś, coraz bardziej liczyć się będą skutki zdrowotne dla konsumentów - dlatego kierujemy nasze 
kroki w stronę rolnictwa precyzyjnego, żeby stosować optymalne terminy, dawki, minimalne ilości chemii i nawożenia, aby dbać 
o środowisko glebowe. Te działania są doceniane przez naszych Klientów, a my planujemy je rozwijać.
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Myśląc o zmiennych warunkach rynkowych na przestrzeni lat, trudno nie wspomnieć o zjawisku suszy, które dotyka rolnictwo. 
Wychodząc naprzeciw tym problemom, kilka lat temu, intensywnie zajęliśmy się tematem nawadniania. Przejęliśmy technologię 
renomowanej izraelskiej firmy Rivulis i stosujemy ją jako jedyni w Polsce. Ponadto rozbudowaliśmy sieć stacji meteorologicznych, 
dzięki którym monitorujemy opady, temperaturę, wilgotność powietrza, potrzeby nawadniania. Równocześnie mamy do dyspozycji 
modele chorobowe pozyskiwane przez te stacje, co pozwala nam precyzyjnie określić dzień i godzinę, kiedy należy wykonać 
zabieg, aby np. zapobiec patogenom. W wielu tych, czy innych sytuacjach, reagowaliśmy na zmieniające się warunki, by dostarczać 
nowoczesne rozwiązania naszym Klientom.

Jubileusz to także czas podziękowań. Mam ogromne szczęście, że otaczają mnie ludzie godni zaufania, pracowici i fachowi. 
To pracownicy Agro-Efekt, nasz zespół, który umie współpracować i działać na wymagającym rynku, także w sytuacjach 
kryzysowych. Dzięki Waszemu zaangażowaniu i aktywności udało nam się zrealizować ambitne cele i zamierzenia. Bardzo to 
doceniam i dziękuję!

W imieniu własnym i mojego zespołu Agro- Efekt, dziękuję naszym Klientom oraz Partnerom za wspólne lata rozwoju 
i współpracy. Dzięki Wam możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość i planować harmonijny rozwój firmy.
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Szkodliwość bezpośrednia, zwią- 
zana z nakłuwaniem i wysysa-
niem soków z tkanek roślin, może 
być niebezpieczna przy licznym 
i bardzo licznym występowaniu 
mszyc, szczególnie gdy wystąpią 
niedobory wody. Znacznie jednak 
groźniejsza może być szkodliwość 
pośrednia, a więc przenosze-
nie chorób wirusowych. Przede 
wszystkim mszyca brzoskwinio-

wa (mszyca kapuściana w mniejszym stopniu) jest wek-
torem wirusa żółtaczki rzepy (TuYV – Turnip Yellow Virus), 
niebezpiecznej choroby rzepaku. Wirus ten może jednak 
infekować wiele gatunków roślin uprawnych, a także dziko 
rosnących. W przypadku chorób wirusowych, im wcześniej 
nastąpi infekcja, tym groźniejszy przebieg choroby i więk-
sze straty. Zatem wystąpienie 
mszyc w pierwszych fazach rozwo-
jowych, w okresie jesiennej we-
getacji, jest największym zagroże-
niem i może powodować znaczne 
straty w plonie, nawet jeśli liczeb-
ność mszyc nie jest wysoka. TuYV 
powoduje przebarwienia na li-
ściach rzepaku od brzegu do środ-
ka blaszki liściowej. Przebarwienia 
mogą przyjmować barwę żółtą lub 
czerwonawą, może również wy-
stąpić zahamowanie wzrostu.
Obecnie brak jest opracowanych 
środków do zwalczania chorób wi-
rusowych. Ochrona ogranicza się 
zatem do zwalczania wektorów, 
a więc organizmów przenoszą-
cych te choroby. Zwalczanie mszyc 
w okresie jesiennej wegetacji rze-
paku jest znacznie utrudnione. 
Owady te żerują przede wszystkim 
na dolnej stronie blaszki liściowej, 

a długie i ciepłe jesienie ostatnich lat przyczyniają się do 
długiego okresu nalotu mszyc na plantacje. Innym rozwią-
zaniem jest wykorzystanie w hodowli genów odporności 
w nowoczesnych odmianach roślin uprawnych.
Odpowiadając na potrzebę zabezpieczenia prawidłowej 
ochrony rzepaku ozimego firma Limagrain wyhodowała 
i zarejestrowała wiele odmian, w tym odmianę LG ARCHI-
TECT, która obok wielu atutów, jak chociażby bardzo wyso-
kiego poziomu plonowania, wybitnej mrozoodporności czy 
odporności na pękanie i osypywanie łuszczyn, posiada rów-
nież gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy TuYV.
W badaniach przeprowadzonych w Instytucie Ochrony 
Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Pozna-
niu potwierdzono wiele zalet związanych z odpornością 
odmiany LG ARCHITECT na wirusa żółtaczki rzepy. W do-
świadczeniach prowadzonych w latach 2018-2019 bada-
no między innymi wpływ infekcji wirusowych na wzrost 

i rozwój roślin rzepaku odmian 
podatnych oraz odmiany odpor-
nej. Na rośliny nakładano mszyce 
zainfekowane TuYV w różnych 
terminach oraz na krótki (5-dnio-
wy) lub dłuższy czas. Niezależnie 
od badanych wariantów rośliny 
odmiany odpornej LG ARCHI-
TECT rozwijały się prawidłowo, 
podczas gdy u roślin odmian 
podatnych obserwowano za-
hamowanie wzrostu i rozwoju 
(wykres, zdjęcia). W trakcie do-
świadczeń oceniano również 
zawartość chlorofilu w liściach 
badanych odmian. Żerowanie 
mszyc spowodowało wyraźny 
spadek zawartości chlorofilu od-
mian podatnych natomiast u ro-
ślin odmiany odpornej poziom 
chlorofilu był zbliżony do roślin 
kontrolnych, na których nie żero-
wały mszyce (wykres).

HODOWLA LIMAGRAIN 
PROFESJONALNA OCHRONA PRZED WIRUSAMI

W uprawie rzepaku ozimego ochrona przed szkodnikami stanowi jeden z ważniejszych elementów uzyskania wyso-
kiego plonu dobrej jakości. W ostatnich latach zagrożenie ze strony owadów szkodliwych ulega dynamicznym zmia-
nom, głównie z powodu zmian pogodowych, a  także  innych czynników,  jak chociażby zmiany prawne czy zmiany 
w technologii uprawy. Poważnym problemem jest ochrona rzepaku w okresie jesiennej wegetacji. Wśród kilku groź-
nych gatunków szkodników występujących w tym okresie od kilku  lat  licznie występują w Polsce mszyce. Dobrze 
znana plantatorom jest mszyca kapuściana (Brevicoryne brassicae), która występowała głównie w okresie rozwoju 
łuszczyn i zwykle nie stanowiła realnego zagrożenia dla przyszłych plonów. Jednak począwszy od 2016 roku, w dużym 
nasileniu w uprawie rzepaku ozimego występuje również mszyca brzoskwiniowa (Myzus persicae).

Odmiana odporna Odmiana podatna

Leszek Chwalisz
Limagrain Polska 
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Prawidłowy wzrost i rozwój roślin rzepaku ozimego w okre-
sie jesiennej wegetacji jest niezwykle istotny, pozwala le-
piej przygotować plantację do zimowania, a także lepiej 
rozwinąć system korzeniowy, co ma szczególne znaczenie 
w ograniczeniu skutków niedoboru wody w glebie. Nato-
miast wyższy poziom chlorofilu w liściach pozwala rośli-
nom w większym stopniu wykorzystać energię słoneczną, 
co w późniejszym czasie rozwoju roślin przekłada się na 
większe wykorzystanie potencjału plonotwórczego.
Firma Limagrain ma najszerszą wiedzę oraz najlepszy 
i najdokładniejszy system monitoringu tego wirusa w Pol-

sce jak i w Europie. Od 2015 r. corocznie przeprowadzamy 
badania na terenie całego kraju, do tej pory zbadaliśmy 
ponad kilkanaście tysięcy prób z kilkudziesięciu lokaliza-
cji. Jednocześnie prowadzimy monitoring występowania 
wirusa żółtaczki rzepy TuYV w mszycy brzoskwiniowej jak 
i kapuścianej. Na podstawie tych badań możemy stwier-
dzić, że wirus żółtaczki rzepy to najgroźniejsza choroba 
wirusowa, która w znaczny sposób ogranicza potencjał 
plonowania rzepaku. W zależności od poziomu infekcji 
straty plonu mogą sięgać od 5% do 40%.  Na przestrzeni 
kilku lat, od jesieni 2014 do wiosny 2020, co roku w zależ-
ności od regionu uprawy występuje porażenie tym groź-
nym wirusem TuYV.
Z najnowszych badań jakie zostały przeprowadzone przez fir-
mę Limagrain Polska sytuacja w sezonie 2019/2020 w okre-
sie jesiennym wygląda następująco. W rejonie północno-
-wschodnim i północnym porażenie wirusem żółtaczki rzepy 
TuYV jest na niskim i średniowysokim poziomie. Największe 
porażenie w regionach północnych zanotowano w powiecie 
olsztyńskim i wysokomazowieckim.
W pozostałych częściach kraju porażenie wirusem żół-
taczki rzepy oscylowało od średniego do wysokiego 
poziomu. Największe infekcje były głównie w regionach 
południowych. 
Na chwilę obecną jedyną skuteczną metodą walki z wiru-
sem żółtaczki rzepy jest uprawa odmian rzepaku ozimego 
które posiadają unikalny pakiet odpornościowy, zabezpie-
czający  rzepak ozimy przed najgroźniejszymi czynnikami, 
które mają ujemny wpływ na plonowanie rzepaku.
Od czasu zarejestrowania pierwszej odmiany rzepaku ozi-
mego LG Architect z odpornością na TuYV, odmiany hodowli 
Limagrain są najwyżej plonującymi odmianami w doświad-
czeniach rejestrowych i porejestrowych COBORU w Polsce.

Rzepak porażony przez mszyce w warunkach szklarniowych50
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Średnia wysokość roślin w 1 etapie doświadczenia
O – odmiana odporna, P – odmiana podatna

O – kontrola
P – kontrola

O – mszyce zdjęte po 5 dniach
P – mszyce zdjęte po 5 dniach

O – mszyce obecne do końca doświadczenia
P – mszyce obecne do końca doświadczenia
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Średnia wysokość roślin w 2 etapie doświadczenia
O2 – odmiana odporna, P2 – odmiana podatna

O2 – kontrola
P2 – kontrola

O2 – mszyce obecne do końca doświadczenia
P2 – mszyce obecne do końca doświadczenia
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Poziom chlorofilu SPAD-502 PLUS – średnia z 3 pomiarów
O2 – odmiana odporna, P2 – odmiana podatna

O2 – kontrola
P2 – kontrola

O2 – mszyce obecne do końca doświadczenia
P2 – mszyce obecne do końca doświadczenia

Odmiana LG ANGELICO to sprawdzona odmiana z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy – TuY, która dostępna jest 
w sprzedaży w firmie Agro-Efekt. Odmiana o wysokim potencjale plonowania co potwierdziły oficjalne badania reje-
strowe i porejestrowe w COBORU 2018-2019. Wysoka odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie sią nasion w nie-
korzystnych warunkach pogodowych. Wyjątkowa zdrowotność roślin w szczególności na suchą zgniliznę kapustnych 
– gen Rlm7. Zalecana do uprawy na terenie całego kraju i dostępna w sprzedaży w firmie Agro-Efekt.

www.lgseeds.pl



10 25 lat z Wami!   | 

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a 

od
m

ia
n 

rz
ep

ak
u 

– 
je

si
eń

 2
02

0



11Jesień 2020

Dział NasionRzepak ozimy
LG ANGELICO

OPINIA
Tadeusz Kowalski - Kierownik Obiektu Częstocice, woj. dolnośląskie

Rzepak ozimy LG Angelico – odmiana mieszańcowa na terenie działania obiektu AE 
Częstocice został posiany w kilku lokalizacjach, m.in. w gminach Wiązów, Grodków, 
Oława, Skarbimierz na obszarze około 200 ha. 

Od momentu wschodów do samego końca wegetacji jesiennej rzepak ten wyróżniał się 
na tle innych odmian posianych na tym samym terenie. Jedną z charakterystycznych 
cech tej odmiany zaobserwowanych jesienią były równomierne wschody, bardzo duży 
“turgor”, co pozwoliło wejść w okres spoczynku zimowego z dobrze wykształconą 
rozetą i grubą szyjką korzeniową. Z uwagi na to, że odmiana ta posiada odporność 
na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz gen odporności na suchą zgniliznę kapustnych 
RLM –7, został zastosowany standardowy zabieg fungicydowo-skracający tj. chlorek 
mepikwatu w połączeniu z triazolami w różnych kombinacjach (Mepik 300 SL + 
metkonazol, tebukanazol bądź difenokonazol). W celu poprawy kondycji rzepaku 
na wszystkich polach zastosowano bor w postaci Bor Efekt płynny w ilości 1-2 l. 

Odmiana LG Angelico wiosną szybko rozpoczęła wegetację, wytworzyła 
dużo rozgałęzień   bocznych, a krzaczasty pokrój rośliny powoduje, że cała 
powierzchnia pola jest szczelnie przykryta. Podobnie jak jesienią zastosowano 
sekwencyjny 2 lub 3-krotny zabieg fungicydowy + zabieg insektycydowy 
oraz zabieg dokarmiania dolistnego technologią nawozów z serii EFEKT. 

W większości przypadków po raz pierwszy do zabiegów dodano biostymulator 
AMINOTEC Plus w ilości 1-2 l/ha, co dało bardzo pozytywny efekt. Jestem przekonany, 
że wszystkie te działania spowodują, że rolnicy będą zadowoleni z plonów i wybiorą 
ponownie odmianę LG Angelico jako odmianę wiodącą w swoich zasiewach.

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

WYSOKI 
PLON

ODPORNOŚĆ
NA PĘKANIE
ŁUSZCZYN

WAŻNE CECHY ODMIANY:

• odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania – średni plon 2015/2017 – 49,4 dt/ha 
• jedna z pierwszych odmian z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) w Polsce i Europie
• wydłużony okres zbioru, mniejsze straty plonu, mniejszy problem z samosiewami dzięki wysokiej 

odporności na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion
• wysoka odporność na suchą zgniliznę kapustnych – Gen RLM-7
• na tle innych odmian wyróżnia się bardzo wysoką odpornością na wyleganie roślin
• sprawdzona i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju

Jedna z najlepszych odmian w Polsce!
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Plon nasion rzepaku ozimego odmiany LG ANGELICO
w doświadczeniach PDO COBORU wg regionów 2019.

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

Zdjęcie jesień 2018.

Dział NasionRzepak ozimy
LG ANGELICO



DOBRE ROZWIĄZANIA NIE  MUSZĄ  BYĆ  DROGIE

Kompletna ochrona rzepaku 
w najlepszej cenie

HERBICYDY
Metax 500 SC
Baristo 500 SC
Efector 360 CS
Major 300 SL
Zorro 300 SL

REGULATORY
I FUNGICYDY

Mepik 300 SL
X-Met 100 SL
Bukat 500 SC
Dafne 250 EC

INSEKTYCYDY
I GRAMINICYDY

Los Ovados 200 SE
Delmetros 100 SC

Jenot/Investo 100 EC
Rento 150 EC

Wybierz technologię i kupuj taniej

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.

www.innvigo.com
      



NR 1 W EUROPIE 
NR 1 W POLSCE

LG ARCHITECT

Hodujemy Twój zysk
Limagrain Central Europe
Société Européenne Spółka Europejska Oddział w Polsce, ul. Rataje 164, 61-168 Poznań Lipiec 2020

www.lgseeds.pl

√	Nr	1	w	Europie – pod względem areału uprawy 2020 i 2019 (źródło Kleffmann) 
√	Nr	1	w	Polsce – 49,06 dt/ha COBORU 2015-2019
  – odmiana z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy TuYV
  – najbardziej zimotrwała odmiana rzepaku potwierdzona w COBORU

ODMIANA NA MEDAL 
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DK EXPIRO
HODOWCA: DEKALB
REJESTRACJA: POLSKA 2016
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA

WAŻNE CECHY ODMIANY:

• mieszaniec o bardzo wysokim potencjale plonowania
• optymalny wigor jesienny i niskie ryzyko elongacji szyjki korzeniowej przed zimą
• wczesny wiosenny start wegetacji oraz wczesny termin kwitnienia
• szybki wzrost łodyg
• zalecane jest stosowanie regulatorów wzrostu, ze względu na mocny wigor wiosenny oraz wysokie rośliny
• charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością
• dzięki genowi odporności RLM-7 - bardzo dobra tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych 

oraz na zgniliznę twardzikową
• odmiana o podwyższonej odporności na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion
• odmiana rekomendowana przez COBORU do uprawy w 9 województwach (LZO), 

m.in. dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie, lubuskie i łódzkie

Rekordowe plony w każdych warunkach

WYSOKI 
PLON

ODPORNOŚĆ
NA PĘKANIE
ŁUSZCZYN

SZYBKI
ROZWÓJ
PO ZIMIE

DOBRY WIGOR
JESIENNY

Dział Nasion Rzepak ozimy
DK EXPIRO
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Anita Pasternak
Doradca Techniczno-Handlowy, obiekt Olszanka, woj. opolskie

Odmiana Expiro z firmy Dekalb jest odmianą mieszańcową, która bez problemu nadaje się na stanowiska 
glebowe w rejonie woj. opolskiego. Cechuje się tolerancją na różne stanowiska glebowe - sprawdza się 
na glebach mozaikowatych do dobrych. Wiosną, obserwujemy szybki start rośliny, co ogranicza koszty 
w stosowaniu biostymulatorów w celu ruszenia wzrostu. Jest odmianą wysoką i wymaga stosowania 
regulatorów wzrostu, wiemy jednak, że jest to najczęściej zabieg połączony z ochroną fungicydową 
i nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów. Od kliku lat u rolników mających na swoich plantacjach tą 
odmianę, nie stwierdzam wymarznięć, co potwierdza fakt wysokiej mrozoodporności tej odmiany. Co 
jeszcze ważne, w okresie przed zbiorem ewidentnie można stwierdzić mniejsze straty w plonie w wyniku 
występujących coraz częściej na terenie naszego kraju dziwnych zjawisk atmosferycznych (większa 
odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion). Odmiana ta sprzedaje się sama, ponieważ do 
tej pory nie zawiodła rolników i możemy liczyć na powtarzalność plonowania. 

OPINIA

Plon nasion rzepaku ozimego odmiany DK EXPIRO
w doświadczeniach PDO COBORU wg regionów 2019

Dział Nasion Rzepak ozimy
DK EXPIRO
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RGT BONANZA
HODOWCA: SERASEM (RAGT SEMENCES)
REJESTRACJA: POLSKA 2012
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA

WYSOKI 
PLON

DOBRY WIGOR
JESIENNY

WYSOKA
ZAWARTOŚĆ
TŁUSZCZU

WAŻNE CECHY ODMIANY:

• jedna z najwyżej plonujących odmian mieszańcowych w doświadczeniach COBORU
• znakomita plenność
• odmiana o wiernym i stabilnym plonowaniu
• masa tysiąca nasion: średnia do większej
• wysoka zawartość białka i oleju, zawartość glukozynolanów niska
• tworzy średniej wysokości zwarty łan o dobrej odporności na wyleganie
• odmiana wyhodowana systemem MSL - dzięki tej hodowli osiągnięto stabilne plonowanie 

i dobrą adaptację do warunków środowiskowych
• odmiana rekomendowana przez COBORU do uprawy w 9 województwach (LZO), 

m.in. dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie oraz łódzkie

Ostoja Twojego rancza

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

RGT BONANZA to odmiana która z powodzeniem uprawiana jest w Polsce od wielu lat. Ceniona przede wszystkim za 
wysokie i stabilne plonowanie na terenie całego kraju (117 % wz. 2017-2019 PDO), czego potwierdzeniem jest rekomendacja 
do LZO (Lista Zalecanych Odmian w województwie) aż w 9 regionach Polski. Charakteryzuje się wysoką odpornością na 
najgroźniejsze choroby rzepaku w całym okresie wegetacji. Rośliny są dość wysokie, o dobrej odporności na wyleganie, 
niemniej jednak zalecane jest wiosenne stosowanie regulatorów wzrostu w celu skrócenia i wzmocnienia roślin. Wiosną 
rośliny cechują się wolniejszym rozwojem, co przekłada się na dłuższy okres regeneracji roślin po przebiegu normalnej zimy 
z mrozami (odbudowę rozety liściowej), a także na późniejsze wydłużanie pędu. Właśnie dzięki wolniejszemu wiosennemu 
rozwojowi roślin, w obecnym sezonie odmiana RGT Bonanza w mniejszym stopniu została uszkodzona przez przymrozki/
mrozy jakie miały miejsce na przełomie marca i kwietnia (nie obserwowałem pęknięć łodyg, a także znaczących uszkodzeń 
pąków kwiatowych, które były jeszcze wtedy mocno osłonięte najmłodszymi liśćmi). RGT Bonanza posiada bardzo wysokie 
cechy użytkowe, które gwarantują wysoką opłacalność w produkcji rzepaku ozimego. Mając na uwadze przebieg pogody 
w obecnym sezonie, rośliny wyglądają bardzo dobrze, są zdrowe, zawiązały dużą liczbę łuszczyn, co w połączeniu z majowymi 
opadami deszczu powinno przełożyć się na satysfakcjonujące plony.

OPINIA

Dział NasionRzepak ozimy
RGT BONANZA
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KICKER
HODOWCA: RAPOOL
REJESTRACJA: POLSKA 2017
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA

WYSOKI 
PLON

SZYBKI
ROZWÓJ
PO ZIMIE

DOBRY WIGOR
JESIENNY

ODPORNOŚĆ
NA PHOMA

WAŻNE CECHY ODMIANY:

• wysoki plon nasion
• szybki rozwój jesienny - idealny do opóźnionych siewów
• dobra zimotrwałość - małe ryzyko wynoszenia stożka  

wzrostu przed zimą
• szybko odbudowuje rozetę po zimie, skorelowany rozwój 

z warunkami pogodowymi
• wysoka zdrowotność roślin – nowa odporność 

na Phome APR37 (Adult Plant Resistance) 
• wysoka odporność na wyleganie
• bardzo stabilne plonowanie

Nowy wymiar odporności

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

WYSOKI 
PLON

DOBRY WIGOR
JESIENNY

WYSOKA
ZAWARTOŚĆ
TŁUSZCZU

WAŻNE CECHY ODMIANY:

• odmiana populacyjna rzepaku ozimego o wysokim 
potencjale plonowania

• szczególnie przydatna do wczesnych siewów
• średnio-wysokie rośliny o dobrej odporności na wyleganie
• nasiona o dużej MTN
• zimotrwałość dobra do bardzo dobrej
• odmiana o wysokiej tolerancji na choroby, a w szczególności na: 

zgniliznę twardzikową oraz suchą zgniliznę kapustnych
• wybitny plon na glebach klasy II, III, IV

Wysoki plon, dobra zdrowotność

Wyniki z doświadczeń PDO:
• 2019 – 111% wz. 3,99 t/ha
• 2018 – 115% wz. 4,44 t/ha
• 2017 – 117% wz. 4,70 t/ha

Aleksander Sajdak
Doradca ds. nowoczesnych technologii Agro-Efekt

Odmiana rzepaku ozimego Kicker zosta-
ła bardzo dobrze przyjęta przez rolników, 
głównie przez stabilne plony - w suchym 
2019 roku średnia plonowania to 31dt. Są 
to rośliny o średnim pokroju, charakte-
ryzujące się bardzo dobrą zdrowotnością 
oraz odpornością na wyleganie. Szybki 
rozwój jesienny roślin pozwala wykorzy-
stać tą odmianę na późne siewy. Odmia-
na sprawdza się na wszystkich rodzajach 
stanowisk, co jest istotne w przypadku 
gleb mozaikowych, gdzie ciężko dobrać 
odmianę. Kicker charakteryzuje się wy-
soką zimotrwałością, a po zimie bardzo 
szybko odbudowuje rozetę liściową.

OPINIA

Tomasz Jaworski - Kierownik Obiektu 
Bolechów, woj. dolnośląskie, powiat oławski

Odmiana populacyjna rzepaku ozimego 
Winny uprawiana jest na glebach od II-IV.
Odmiana toleruje gleby słabsze, w dobrej 
kulturze, ale przy tak dużym potencjale 
jej plonowania poleca się siew na glebach 
średnich i dobrych, na który rozwija pełnię 
swoich możliwości. Uważam, że najwięk-
szym atutem tej odmiany jest stabilność 
w plonowaniu. Winny wykazuje bardzo 
wysoką zimotrwałość, co potwierdziło się 
w trudnych warunkach. Charakteryzuje 
się bardzo dobrym wigorem jesiennym. 
POLECAM SPRAWDZIĆ.

OPINIA

Dział Nasion Rzepak ozimy
KICKER / WINNY
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KICKER
HODOWCA: RAPOOL
REJESTRACJA: POLSKA 2017
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA

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

WAŻNE CECHY ODMIANY:

• niespotykana plenność, przewyższająca wiele odmian mieszańcowych (polecana do intensywnej produkcji)
• stabilnie plonująca odmiana na glebach mozaikowatych i słabszych
• bardzo dobra zimotrwałość roślin, wynikająca z nisko osadzonego stożka wzrostu przed zimą 

(optymalny rozwój jesienny)
• odmiana równomiernie dojrzewająca
• rośliny średnio-wysokie, o ponadprzeciętnej odporności na wyleganie
• nasiona charakteryzują się wysoką MTN (ponad 4,5-5 g), bardzo niską zawartością glukozynolanów 

(około 7,8 mmol/g) oraz wysokim zaolejeniem (około 48%)

WYSOKI 
PLON

DOBRY WIGOR
JESIENNY

Galaktyczny plon

OPINIA
Paweł Jaroch
Doradca Techniczno-Handlowy, obiekt Syców

Orion to nowoczesna odmiana rzepaku popu-
lacyjnego pochodząca z hodowli roślin Danko. 
Cechuje się niespotykaną wręcz plennością oraz 
stabilnym plonowaniem na glebach mozaikowa-
tych i słabszych. Bardzo dobra zimotrwałość tej 
odmiany wynika z jej nisko osadzonego stożka 
wzrostu. Rośliny Oriona, jesienią odpowiednio 
przygotowały się do spoczynku zimowego, po-
myślnie przetrwały także okres ciepłej zimy 
na plantacjach wszystkich moich klientów, 
a średnio-wczesny okres kwitnienia umożliwił 
przetrzymanie wiosennych przymrozków bez 
uszkodzeń w kwiatostanie. Warto nadmienić, że 
w warunkach zimnej i suchej wiosny odmiana 
ta cechowała się nie tylko poprawnym tempem 
rozwoju, ale również wysoką zdrowotnością ro-
ślin, co z pewnością będzie miało spory wpływ 
na przyszły plon. Kolejną zaletą Oriona jest wy-
sokie zaolejenie nasion, co w ostatnich latach 
zyskuje na coraz większym znaczeniu. Wszyst-
kie te cechy sprawiają, że rzepak odmiany Orion 
uważam za naprawdę godny polecenia do upra-
wy na terenie całego kraju, a w szczególności 
na obszar południowej wielkopolski. Myślę że 
udział tej odmiany w strukturze zasiewów na-
szych klientów będzie sukcesywnie wzrastać na 
przestrzeni kolejnych lat. 

Dział NasionRzepak ozimy
ORION
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SY ROKAS
HODOWCA: SYNGENTA
REJESTRACJA: POLSKA 2016
TYP: ODMIANA POPULACYJNA

WYSOKI 
PLON

SZYBKI
ROZWÓJ
PO ZIMIE

DOBRY WIGOR
JESIENNY

Koncertowy plon

OPINIA
Monika Kurzeja - Doradca Techniczno-
-Handlowy, obiekt Paczków, woj. opolskie

Odmianę SY Rokas nasi klienci z woj. opol-
skiego i dolnośląskiego znają od 2017 roku.
Jest najchętniej kupowaną odmianą spo-
śród odmian populacyjnych. Cieszy się po-
pularnością ze względu na stabilne plono-
wanie oraz wysoką mrozoodporność. Przy 
optymalnym terminie siewu wschody były 
równe nawet na słabych stanowiskach. 
Wegetacja jesienna przebiegała prawidło-
wo, szyjka gruba, nisko osadzona, rośliny 
były mocno ulistnione. Rzepak SY Rokas 
zasiany na terenach górzystych, gdzie wy-
stępowały niskie temperatury, doskonale 
przezimował. Rośliny wytworzyły dużą ilość 
pędów bocznych, mimo braku opadów. Ro-
śliny są zdrowe, z dużą ilością łuszczyn, co 
prognozuje optymistyczny plon.

WAŻNE CECHY ODMIANY:

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

Dział Nasion Rzepak ozimy
SY ROKAS
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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 2020 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 magne-
zu zawarte w wodzie - obniża jej twardość. Zawiera w swoim składzie surfaktant, a 
także indykator pH (barwnik), który ułatwia dawkowanie stosującemu. AdControl pH 
w swoim składzie nie zawiera natomiast pierwiastków obniżających skuteczność 
działania środków ochrony roślin (N,P,S). Dodatek preparatu do cieczy użytkowej za-
lecany jest szczególnie ze środkami ochrony roślin wrażliwymi na wysokie pH i twar-
dość wody (wykaz substancji w ramce). Zawarty w preparacie związek powierzchnio-
wo czynny (surfaktant), rozpuszcza się zarówno w wodzie jak i w tłuszczach.
AdControl pH z łatwością 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 powierzchniowe cieczy roboczej – krople przyjmują kształt kulisty, 
które po zetknięciu z powierzchnią liścia rozpływają się. W efekcie zmiany fizycznej 
kropli, substancja czynna zawarta w cieczy roboczej zostaje rozprowadzona na więk-
szej powierzchni liścia (rośliny), dodatkowo następuje rozpuszczanie warstwy tłusz-
czu (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 wykazu-
ją doświadczenia, nawet przy minimalnej zawartości H2O na powierzchni gleby oraz 
w strefie kiełkowania chwastów, adiuwanty są w stanie ułatwić dotarcie większej ilo-
ści herbicydu do miejsca jego pobrania, co zwykle skutkuje poprawą skuteczności 
chwastobójczej. 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 skuteczność działania herbicydów (nawet w trakcie suszy). Dodatek AdSol 
zwiększa również koncentrację stosowanego herbicydu w wierzchniej warstwie gleby, 
utrudniając przenikanie substancji aktywnych w głąb profilu glebowego, w przypadku 
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 Roślin
Artykuł
Kompleksowe rozwiązania adiuwantowe







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.

Koban® 600 EC
Ochrona przed chwastami

Uzupełnienie jesiennych produktów do ochrony rzepaku przed chwastami.
• Doskonałe uzupełnienie spektrum działania produktów opartych na chlomazonie

• Działa poprzez korzenie i młode pędy chwastów jedno i dwuliściennych

• Brak ograniczeń w stosowaniu w kolejnych sezonach

• Unikalny składnik aktywny – petoksamid

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

Koban® jest znakiem towarowym FMC Corporation i podmiotów stowarzyszonych.

Partner  
do ochrony  
rzepaku
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Artykuł
Technologia ochrony herbicydowej rzepaku

Dział Ochrony Roślin

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

warto pamiętać o tym, że zabiegi substancjami o działaniu głównie przez glebę (korzenie, hipokotyl) wymagają wilgotnej gle-
by, gdyż są pobierane przez chwasty z roztworu glebowego, a także w celu pełnej aktywizacji substancji aktywnej herbicydu. 
Bardzo ważna jest również staranność uprawy przedsiewnej pola – na powierzchni nie powinny znajdować się grudy ziemi, 
a także resztki pożniwne. Znajomość składu botanicznego ewentualnego zachwaszczenia na danym polu, z pewnością ułatwi 
wybór odpowiedniego herbicydu. 

Oprócz popularnego połączenia chlomazonu z metazachlorem, proponujemy Państwu połączenie chlomazonu (Efector 360 SC, 
Reactor 480 EC, Szabla 480 EC) z najnowszą doglebową substancją aktywną – petoksamidem (Koban 600 EC). Petoksamid, pomimo 
iż pochodzi z tej samej grupy chemicznej co metazachlor, nie jest objęty ograniczeniami w stosowaniu na tej samej powierzchni upra-
wy. W przypadku metazachloru ograniczenie dotyczy stosowania nie częściej niż co 3 lata w dawkach nieprzekraczających łącznie 
1000 g s.cz./ha. Stworzenie mieszaniny zbiornikowej z wyżej wymienionych produktów pozwala na elastyczność stosowania dawek 
poszczególnych s.cz. na hektar w zależności od spodziewanego zachwaszczenia, a także gleby, na której uprawiany jest rzepak. Pro-
dukt Koban 600 EC stosujemy w dawce 1,75-2,0 l/ha, natomiast produkty zawierające chlomazon, w zależności od koncentracji s.a. 
w litrze: Efector 360 SC 0,2-0,25 l/ha, Reactor 480 EC, Szabla 480 EC 0,15-0,19 l/ha. Synergistyczne działanie obu substancji 
wykazuje szerokie spektrum zwalczanych chwastów, zwłaszcza tych trudnych w zwalczaniu, a coraz częściej pojawiających się w 
uprawie rzepaku. Dawka 2,0 l/ha Koban 600 EC ogranicza występowanie na polu m.in. farbownika polnego (daw. krzywoszyj po-
lny), bodziszka porozcinanego (na poziomie 96-100%), a także bodziszka drobnego (85-100%). Stworzona mieszanina zbiornikowa 
wykazuje długie działanie, chroniąc plantację przed wtórnym zachwaszczeniem, co pozwala utrzymać pole wolne od chwastów aż 
do zbioru.

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.

Koban® 600 EC
Ochrona przed chwastami

Uzupełnienie jesiennych produktów do ochrony rzepaku przed chwastami.
• Doskonałe uzupełnienie spektrum działania produktów opartych na chlomazonie

• Działa poprzez korzenie i młode pędy chwastów jedno i dwuliściennych

• Brak ograniczeń w stosowaniu w kolejnych sezonach

• Unikalny składnik aktywny – petoksamid

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

Koban® jest znakiem towarowym FMC Corporation i podmiotów stowarzyszonych.

Partner  
do ochrony  
rzepaku
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WSCHODY
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Efector 360 CS
(po siewie) 0,33 l/ha

Koban 600 EC
(przed wschodami) 2,0 l/ha

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

Navigator 360 SL
(powschodowo 3-4 liście) 0,2 l/ha

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

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

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

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

Koban 600 EC to preparat zawierający petoksamid 600 g/l, stosowany doglebowo, przeznaczony do przedwschodowego zwalczania 
chwastów jedno- i dwuliściennych w rzepaku ozimym. Maksymalna zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 
2,0 l/ha.

Reactor 480 EC zawiera chlomazon 480 g/l. Jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu stosowanym doglebowo, 
przeznaczonym do zwalczania niektórych rocznych chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych w rzepaku ozimym, działa na 
chwasty głównie w okresie ich kiełkowania.

Fuego 500 SC to preparat zawierający metazachlor (500g w 1l) - substancja aktywna wnika do rośliny przez korzenie kiełkujących 
chwastów oraz przez hypokotyl (łodyżkę podliścieniową), zwalcza głównie chwasty dwuliścienne i nieco słabiej chwasty 
jednoliścienne. Zabieg należy wykonać po zasiewie rzepaku lub po wschodach do wytworzenia przez chwasty pierwszej pary liści. 
W przypadku zabiegów doglebowych metazachlor może być stosowany łącznie ze środkami zawierającymi chlomazon, np. Reactor 
480 EC, co poszerza zakres zwalczanych gatunków chwastów. Fuego 500 SC można stosować po zasiewie w dawce 2 l/ha, lub 
Fuego 500 SC 1,5-1,7l/ha + Reactor 480 EC 0,2l/ha. Herbicyd ten można także stosować nalistnie w fazie co najmniej jednej pary 
liści roślin rzepaku ozimego. 

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

Navigator® 360 SL jest herbicydem o działaniu doglebowym i nalistnym, zawiera trzy substancje aktywne (240g chlopyralidu + 80g 
pikloranu + 40g aminopyralidu), które pobierane są przez liścienie i liście kiełkujących chwastów, powodują zahamowanie wzrostu, 
deformację i w konsekwencji zamieranie całych roślin. Zabieg w dawce 0,2 l/ha wykonuje się w fazie 3-4 liści rzepaku ozimego. 
Navigator®360 SL może być stosowany także łącznie ze środkami zawierającymi metazachlor np. Fuego 500 SC 1,5l/ha, co 
poszerza zakres zwalczanych gatunków chwastów, takich jak: gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, fiołek polny, jasnoty czy 
tasznik pospolity.

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

Preparaty do zwalczania chwastów jednoliściennych 

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

Technologia ochrony herbicydowej rzepaku ozimego

Artykuł
Charakterystyka preparatów do zwalczania chwastów

Dział Ochrony Roślin

Reactor 480 EC
(po siewie) 0,2-0,25 l/ha
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Artykuł
Ślimaki - jak z nimi walczyć?

Dział Ochrony Roślin

Ślimaki to jedne z najczęściej występujących i najbar-
dziej nielubianych zwierząt w ogrodzie. Mogą być tak-

że dużym zagrożeniem  dla pszenicy ozimej, rzepaku ozi-
mego i upraw warzywniczych. Pojawiają się zarówno 
na polach, jak i w ogródkach. Ich olbrzymia żarłoczność 
czyni z nich jedne z najgroźniejszych szkodników roślin 
ogrodowych. Są wszystkożerne – zjadają nasiona, cebu-
le, bulwy, pędy, liście, kwiaty i owoce. Ślimaki mają tysią-
ce maleńkich zębów umieszczonych na języku. Działają 
one jak pilnik rozdrabniający pokarm. Wyróżniamy dwa 
typy ślimaków - oskorupione (z muszlą) i ślimaki nagie. 

Pomrowik plamisty jest gatunkiem ślimaka, który występuje 
przede wszystkim w uprawach  polowych. Atakuje różne rodza-
je roślin, ale przede wszystkim rzepak i pszenicę ozimą. Jeśli 
chodzi o ogrody i uprawy warzywnicze, to śliniki są gatunkiem 
najczęściej występującym. Najbardziej szkodliwym jest ślinik 
luzytański, ale dla roślin w gruncie niebezpiecznym jest także: 
ślinik wielki, ślinik zmienny, a także pomrowy oraz pomrowiki. 

Wszystkie wspomniane gatunki ślimaka są nagie (bezmuszlowe). Śli-
maki, jako szkodniki roślin potrafią spowodować duże spustoszenie 
w naszym ogrodzie. W menu ślimaków znajdują się zarówno ozdobne 
rośliny ogrodowe, jak i warzywa - kapusta oraz sałata, buraki ćwikło-
we, a nawet nać marchwi czy rośliny sadownicze – maliny, truskawki i 
poziomki. Przy masowym występowaniu ślimaków w ogrodzie i sprzy-
jających dla nich warunkach atmosferycznych (ciepło i wilgotno) mogą 
zniszczyć całe rabaty i warzywniki. Ślimaki w pszenicy ozimej zjadają 
zarodki i kiełki ziarna, natomiast w rzepaku niszczą pierwsze liście i 
liścienie. Tak więc faza ziarniaków i kiełkowania jest momentem, w któ-
rym rośliny są najbardziej narażone na atak szkodników. Wtedy też do-
chodzi do uszkodzeń, które prowadzą do zahamowania wzrostu rośliny. 
Ważne jest więc, żeby walkę ze ślimakami rozpocząć tuż przed siewem 
i na krótko po nim, czyli jeszcze przed wschodami.

Najbardziej sprzyjającymi warunkami do żerowania dla ślimaków są pochmurne i deszczowe dni lub nawet noc. Gdy natomiast 
jest słonecznie i sucho, schronienie znajdują w glebie. Z uwagi na to najlepsze efekty zwalczania ślimaków osiąga się wieczorem 
lub też właśnie w nocy. Ważne jest, żeby wnikliwie przyjrzeć się zarówno glebie, jak i roślinom. Gdy widzimy na nich śluz jest to 
znak, że mamy do czynienia z tymi szkodnikami. Dobrą diagnozę postawimy wykładając pułapki w postaci żółtych naczyń, które 
wabią intruzy. Eksperyment ten pozwoli na określenie stopnia intensyfikacji szkodników. Zabieg chemicznego zwalczania ślima-
ków wykonuje się za pomocą środków ślimakobójczych w czasie ich największej aktywności. Zabieg taki wykonuje się w momen-
cie stwierdzenia bardzo dużej ilości ślimaków na danym terenie. Najlepszą walką jest jednak zapobieganie. Można to zrobić po-
przez przeoranie resztek pożniwnych, drenaż zbyt mokrych gruntów, usunięcie kompostów lub też regularne wykaszanie rowów. 
Wszystkie te zabiegi spowodują odcięcie źródła pożywienia, zniszczenie miejsc bytowania ślimaków co w rezultacie ograniczy 

rozwój ich populacji.

Trzeba mieć jednak świadomość, że ślimaki pełnią bardzo 
ważną rolę w ogrodowym ekosystemie. Poza swoją nega-
tywną działalnością pełnią wiele pożytecznych ról. Ślimaki w 
ogrodzie zjadają gnijące i martwe resztki roślin oraz nasiona 
chwastów. Są pokarmem dla wielu innych zwierząt ogrodo-
wych – m.in. nornic, myszy kretów, jeży, jaszczurek i ptaków. 
Są ważnym ogniwem łańcucha pokarmowego, dlatego decy-
zję o zwalczaniu ślimaków w ogrodzie należy podjąć jedynie 
wtedy, kiedy szkody przez nie wyrządzane są bardzo dotkliwe.
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W obecnym sezonie do zaprawiania materiału siewnego mamy do dyspozycji kilka rozwiązań insektycydowych. Oprócz 
możliwości wykorzystania zaprawy Crusier 322 OSR (czasowa derogacja na stosowanie w uprawie rzepaku ozimego), nasiona 
rzepaku mogą być zaprawione produktami: Lumiposa 625 FS, Buteo Star MaX, a także zaprawą biologiczną: Integral Pro 
(zaprawa fungicydowa, wykazująca działanie odstraszające pchełki). Pomimo zaprawienia nasion substancją owadobójczą, 
podobnie jak na plantacjach wysianych z nasion niezaprawionych, konieczne jest stosowanie insektycydów w formie oprysku 
nalistnego. Zaprawy insektycydowe najprawdopodobniej skutecznie chronić będą plantację do 7-10 dni po wschodach, dlatego 
należy pamiętać o monitoringu wystąpienia szkodników, wystawiając żółte naczynia na polu.

Na podstawie monitoringu uprawy rzepaku i progów ekonomicznej szkodliwości, podejmuje się decyzję o wykonaniu zabiegu, 
ustalając optymalny jego termin. W związku z wycofaniem chloropiryfosu, do jesiennego zwalczania szkodników wykorzystać 
możemy 4 s.a tylko z dwóch grup chemicznych. Decydując się na zabieg insektycydami, należy zwrócić uwagę na dobór substancji, w 
celu zwalczenia danego szkodnika, a także na panujące warunki pogodowe w momencie zabiegu. W początkowym okresie wzrostu 
roślin rzepaku, w czasie pojawu szkodników, temperatury powietrza często wynoszą powyżej 20-25ºC. Wówczas należy pamiętać, 
że insektycydy z grupy pyretroidów (Delmetros 100 SC, Sparviero), nie działają w pełni skutecznie – dlatego zabieg powinien być 
wykonywany wieczorem, po ochłodzeniu powietrza i roślin. Insektycydy z grupy pyretroidów działają na roślinie powierzchniowo, 
mogą nie zwalczać szkodników żerujących na spodniej stronie blaszki liściowej (część mszyc) oraz na szyjce korzeniowej (śmietka 
kapuściana). Nie zwalczą też larw pchełki rzepakowej, żerujących wewnątrz ogonków liściowych. W celu zwalczenia tej grupy 
szkodników, z pośród zarejestrowanych insektycydów do wyboru mamy jedynie Los Ovados 200 SE wykazujące w roślinie działanie 
układowe, najskuteczniej działając w temp. do 20ºC.

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

Jesienne szkodniki rzepaku ozimego:

• pchełki ziemne,
• pchełka rzepakowa,
• śmietka kapuściana,
• mszyce, chowacz galasówek,
• gnatarz rzepakowiec,
• tantniś krzyżowiaczek,
• miniarka kapuściana,
• larwy piętnówki kapuśnicy,
• larwy bielinków,
• mączliki.

Artykuł
Jesienna ochrona insektycydowa rzepaku ozimego

Dział Ochrony Roślin
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Artykuł
Zaplanuj jesienną regulację rzepaku

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

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

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

Sięgnij po regulator

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

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

Kiedy i jak regulować rzepak?

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

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

Dział Ochrony Roślin
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Dział Ochrony Roślin
Artykuł

Technologia ochrony fungicydowej rzepaku

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

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

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

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

Do chemicznego zwalczania chorób grzybowych rzepaku jesienią wykorzystywane są fungicydy o dwóch mechanizmach dzia-
łania:

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

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

Ważnym elementem ochrony rzepaku jest uprawa odmian o możliwie wysokiej odporności na porażenie przez sprawców suchej 
zgnilizny kapustnych, które posiadają gen RLM-7 np. LG Angelico, DK Expiro oraz gen APR 37 np. Kicker. Przy uprawie odmian 
posiadających cechę odporności, ochrona fungicydowa rzepaku jest dużo łatwiejsza. Do dobrego efektu wystarczy wykonanie jed-
nego zabiegu stosując dolną dawkę zarejestrowanego fungicydu. Przy uprawie odmian nie posiadających zwiększonej odporności 
na suchą zgniliznę kapustnych należy stosować pełną zarejestrowaną dawkę fungicydu, a w przypadku występowania wysokich 
temperatur do późnej jesieni należy wykonać dwa zabiegi ochronne.
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Artykuł
Technologia ochrony fungicydowej rzepaku

Dział Ochrony Roślin

Fungicydy zarejestrowane do zwalczania chorób grzybowych jesienią:
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Dział Nawozów

Okres jesiennej wegetacji jest kluczowym momentem w rozwoju rzepaku ozimego. Zdrowa i odpowiednio odżywiona jesienią 
plantacja lepiej przezimuje oraz szybciej zregeneruje się po zimie.

Rzepak, aby osiągnąć prawidłowy rozwój, warunkujący dobrą kondycję roślin do przezimowania, powinien jesienią wykształcić 
rozetę zbudowaną z 8-12 liści, szyjkę korzeniową o grubości 10-15mm oraz system korzeniowy, sięgający 40-50cm w głąb profilu 
glebowego. Oprócz podstawowych elementów takich jak: dobra struktura gleby, optymalna gęstość siewu i umiarkowana wil-
gotność, bardzo ważne jest zapewnienie roślinom odpowiedniej dostępności składników pokarmowych. Jesienią rośliny rzepaku 
muszą zostać zaopatrzone w mikroelementy takie jak: bor, mangan, miedź oraz molibden. Bor odpowiada za zagęszczenie soków 
komórkowych, wpływa na przezimowanie roślin. Z uwagi na deficyty tego pierwiastka w glebach polskich, często obserwujemy 
objawy niedoborów w rzepaku. Jesienne objawy niedoboru to przede wszystkim czerwonawe zabarwienie liści i ogonków, zbyt 
mały wzrost rośliny oraz słaby rozwój systemu korzeniowego. Mangan odpowiedzialny jest za proces fotosyntezy i syntezę białek. 
Jego niedobory objawiają się w postaci chloroz. Miedź wpływa na procesy enzymatyczne oraz limituje lepszą efektywność nawo-
żenia azotem. Molibden uczestniczy w przemianach azotu i fosforu, wpływa na żywotność pyłku. Objawy niedoborów zauważalne 
są w postaci żółtych, obumierających liści. Jesienna aplikacja nawozów dolistnych zapewnia dostarczenie wszystkich potrzebnych 
składników pokarmowych, spełniających kluczową rolę w przygotowaniu rośliny do spoczynku zimowego.
Jesienią, w fazie od 4 liści, zalecamy aplikację Retafosem prim w dawce 5l/ha z dodatkiem boru z nawozu Bor Efekt+S, w dawce 
1-2kg/ha. Retafos prim jest nawozem o działaniu stymulującym. Zawiera odpowiednio dobrane proporcje składników odżywczych 
(N,P,K i B) oraz biologicznie aktywne substancje organiczne (kwasy humusowe i aminokwasy). Organicznie sformułowany fosfor 
i potas, zapewniają bardziej efektywne i długotrwałe działanie. Aminokwasy oraz kwasy humusowe stymulują rozwój powierzchni 
liścia i systemu korzeniowego. Dodatkową właściwością fizyczną Retafosu prim jest funkcja adiuwantu, zapewniająca odporność 
na zmywanie. Odpowiednio dobrane proporcje makro i mikroelementów dla roślin rzepaku dostarczają nawozy RZEPAK Efekt 
oraz RZEPAK Efekt mikro. Wszystkie składniki występują w dobrze rozpuszczalnych i łatwo przyswajalnych formach, co gwaran-
tuje poprawę stanu odżywiania oraz przygotowanie do bezpiecznego przezimowania. Dla lepszej penetracji środka ochrony roślin, 
polecamy produkt Aminotec Plus, w dawce 0,5l/ha do każdego zabiegu. Zawarte w produkcie wolne aminokwasy w koncentracji 
24% Lα zapewniają dodatkowe wzmocnienie roślin na stresy abiotyczne.

WSCHODY

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

10 14 16 19

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

lub

Artykuł
Jesienne dokarmianie rzepaku - fundament pod budowę plonu

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

Nawóz dolistny do stosowania w początkowych fazach wzrostu.

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

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

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

WWW.AGRAPOLSKA.PL

Sugerowany dodatek do każdego zabiegu: Aminotec Plus 0,5l/ha



42 25 lat z Wami!   | 

Już od wielu lat produkty mikrobiologiczne zawierające czyste kultury bakterii oraz inne dodatki upowszechniły się jako pro-
dukty do zastosowania na resztki pożniwne lub w ochronie roślin. Niemniej jednak środki, w których składzie znajdują się żywe 

organizmy np. z grupy PGPR (z ang. Plant Growth Promoting Rhizobacteria) to nie produkty, które można porównać z nawozami 
mineralnymi lub innymi środkami chemicznymi- ich zakres działania jest bardzo szeroki - od rozkładu celulozy i stymulacji rozwo-
ju roślin po działanie fungistatyczne i grzybobójcze, dlatego możemy je znaleźć pod różnymi nazwami: biostymulatory, bionawozy, 
środki poprawiające właściwości gleb, biofungicydy, inokulanty mikrobiologiczne itp.

Co roku rośliny uprawne borykają się z niedogodnymi warunkami atmosferycznymi w trakcie sezonu wegetacyjnego. Skrajne zjawiska 
pogodowe, nieoptymalne do rozwoju temperatury, a także duża presja ze strony chorób i szkodników przyczyniają się do wystąpienia 
stresu, który w efekcie może ograniczać plonowanie roślin uprawnych. Odpowiedzią ze strony rolnika, mającą na celu łagodzenie 
stresów może być stosowanie różnych biostymulatorów. Przykładem nowości, które stają się coraz bardziej powszechne są stymula-
tory mikrobiologiczne. Dzięki wielu zaletom znajdują coraz szerszą rzeszę odbiorców, którzy dążą do ochrony środowiska naturalnego 
i ograniczonego wprowadzania produktów przetworzonych, a jednocześnie dbają o zachowanie równowagi mikrobiologicznej i bio-
różnorodności. Firma Agro-Efekt posiada w sprzedaży najwyższej klasy produkty mikrobiologiczne, w których składzie znajdują się 
wyselekcjonowane szczepy bakterii, właśnie z grupy PGPR z rodzaju Bacillus i Azotobacter. Warto wypróbować i stosować produkty 
mikrobiologiczne, ze względu na ich szerokie spektrum działania:

- bionawozowe - zwiększanie dostępności i ilości składników odżywczych,
- stymulujące wzrost i rozwój roślin
- polegające na degradacji związków ropopochodnych i innych substancji szkodliwych w ryzosferze roślin.

Bakterie znajdujące się w bioproduktach wpływają na wzrost roślin w sposób pośredni i bezpośredni:

- Pośredni sposób oddziaływania na rośliny związany jest z ochroną przed skutkami działania fitopatogenów (konkurencja o miej-
sce na korzeniu lub częściach nadziemnych, ograniczenie dostępności żelaza dla patogenów przez wiązanie w siderofory, synteza 
metabolitów przeciwgrzybowych, produkcja antybiotyków, produkcja enzymów lizujących ściany komórkowe grzybów) i indukowanie 
odporności systemicznej (np. poprzez wydzieliny bakteryjne).
- Bezpośrednia stymulacja polega na dostarczeniu roślinom składników mineralnych (np. zwiększenie puli azotu glebowego przez 
Azotobacter), syntezie fitohormonów pobudzających wzrost roślin, podobnych do hormonów roślinnych, np. auksyn czy giberelin, ale 
też wydzielaniu aminokwasów i witamin, które w sposób naturalny wspomagają rozwój roślin.

Zachęcamy Państwa do przeprowadzania zabiegów inokulantami mikrobiologicznymi, czy to bezpośrednio przed wysiewem roślin 
(aplikacja doglebowa - poprawa stanowiska i rozwoju wysiewanych roślin), czy w trakcie wegetacji (zabiegi mające na celu ochronę 
roślin przed chorobami grzybowymi powodowanymi np. przez grzyby z rodz. Fusarium, również działanie biostymulujące), lub też 
szczepienia gleb bezpośrednio po zborze plonu (wspomaganie rozkładu resztek pożniwnych i rozwoju roślin następczych). Produkty 
zawierające w swoim składzie bakterie należy aplikować na powierzchnię roślin lub wprowadzać do gleby o uregulowanym odczynie 
wczesnym rankiem, wieczorem lub w dni pochmurne, aby ograniczyć okres, w którym aplikowane mikroorganizmy wystawione będą 
na działanie promieniowania słonecznego. Ważna jest świadomość, że cel zabiegu determinował będzie warunki aplikacji i późniejsze 
postępowanie np. wymieszanie z glebą.

Artykuł
Produkty mikrobiologiczne rozwiązaniem 

wielu problemów w uprawie roślin

Dział Nawozów

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

Szczególnie dogodnym czasem, ze względu na warunki wilgotnościowe panujące w glebie jest termin jesienny, w którym stosujemy 
bakterie ryzosferowe np. Azotobacter chroococcum lub Bacillus subtilis. Dodatkowo opryskiwanie gleby po żniwach umożliwia wpro-
wadzenie bakterii do gleb bogatych w źródło ich pokarmu czyli pozostałości po zbiorze plonu głównego (celulozę i inne związki węgla). 
Po wprowadzeniu preparatów zawierających bakterie, takich jak Terra-Wita i Terra-Efekt konieczne jest wymieszanie ich z glebą, np. 
poprzez bronowanie lub uprawki do głębokości 15cm. Ze względu na dostęp do tlenu głębsze zastosowanie zmniejsza ich skutecz-
ność. Preparaty można aplikować osobno lub połączyć je w jednym zabiegu, można je również włączyć w technologię rozkładu resz-
tek pożniwnych, czy to przy stosowaniu nawozów odkwaszających czy przez przyspieszenie rozkładu resztek nawozami azotowymi. 
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Terra-Wita i Terra-Efekt to produkty najwyższej jakości, których wyłącznym dystrybutorem jest firma Agro-Efekt. Ich skuteczność 
potwierdzona została w warunkach laboratoryjnych, zarówno w badaniach mikrobiologicznych - stwierdzono ograniczenie wzrostu 
i rozwoju grzybów z rodzaju Fuzarium spp., Sclerotinia sclerotiorum i Botryris cinerea, analizach laboratoryjnych pożywki poho-
dowlanej (oznaczono w niej szereg fitohormonów, aminokwasów, a w przypadku Azotobacter chroococcum również azotu w formie 
amonowej), jak i doświadczeniach wazonikowych w ściśle kontrolowanych warunkach. Oba produkty są bezpieczne dla ludzi, zwierząt, 
organizmów wodnych i pszczół. Zawierają mikroorganizmy wyselekcjonowane z gleb żyznych, które nie zostały zmodyfikowane, a co 
za tym idzie nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Terra-Efekt zawiera bakterie z gatunku Azotobacter w formie cyst oraz płyn izoto-
niczny, który zapewnia optymalne warunki do przetrwania bakterii. Ilość komórek 
Azotobacter chroococcum w jednym mililitrze roztworu wynosi minimum 3x109. 
Jest to wielkość, która po wprowadzeniu do środowiska nie powoduje zachwiania 
równowagi mikrobiologicznej gleby, a w sprzyjających warunkach pozwala na ko-
lonizację ryzosfery przez pożądane dobroczynne mikroorganizmy i dostarczenie 
azotu w formie amonowej, gdyż bakterie te zaliczają się do niesymbiotycznych dia-
zotrofów, zatem jako wolno żyjące mikroorganizmy za pośrednictwem enzymu ni-
trogenazy mają zdolność do wiązania azotu cząsteczkowego, przez co mogą wspo-
magać wzrost roślin niebobowatych. Działanie tego preparatu wpływa nie tylko na 
wzrost części podziemnej rośliny, ale też na jej zdrowotność i odporność na stresy, 
gdyż Azotobacter syntetyzuje i wydziela do środowiska: witaminy (B12, B3, B5, B7), 
heteroauksynę, gibereliny i związki statyczne przeciwko grzybom patogenicznym, 
przyczyniając się do stymulacji roślin.

Terra-Wita - zawiera liofilizowane bakterie z rodzaju Bacillus subtilis w ilości minimum 
5x108jtk/g oraz pożywkę. Proces liofilizacji gwarantuje, że szczepy poddane takiej obróbce 
potrafią się stopniowo wybudzić. Do kolonizacji gleby i rozwoju w niej bakteriom wystar-
cza woda, która się tam znajduje. Oddziaływanie preparatu na rośliny nie ma charakteru 
troficznego. Sprowadza się do lepszego wykorzystania potencjalnych, genetycznie uwarun-
kowanych możliwości różnych gatunków roślin uprawnych. Ponadto, bakterie znajdujące 
się w Terra-Wita produkują substancje, które hamują rozwój fitopatogenicznych grzybów 
i bakterii po podaniu środka na rośliny.

Działanie Bacillus subtilis na grzyby chorobotwórcze jest różne:

• blokują syntezę ściany komórkowej,
• zakłócają funkcje błon biologicznych,
• zakłócają syntezę białek.

Dodatkowo Terra-Wita przyczynia się do rewitalizacji środowiska glebowego, gdyż bakterie z rodzaju Bacillus znajdujące się w pre-
paracie unieczynniają metale ciężkie, stabilizują koloidy glebowe, są zdolne do rozkładu związków ropopochodnych i biodegradacji 
węglowodorów alifatycznych (przyspieszają rozkład pozostałości po ŚOR), a także uczestniczą w obiegu węgla (zdolne są do rozkładu 
celulozy), w wyniku czego do środowiska trafiają prostsze związki węgla, które stanowią pożywkę dla innych mikroorganizmów.

Warto stosować oba produkty jednocześnie, nawet w technologii ekonomicznej, gdyż bakterie te zaaplikowane wspólnie oddziałują 
jeszcze korzystniej na rośliny. Wszystkim klientom, którzy dbają o swoje pola i chcą budować żyzność gleby pomimo braku dostępu 
do obornika, regularnie badają glebę i regulują jej odczyn polecamy stosowanie Terra-Efekt i Terra-Wita na resztki pożniwne i do 
stymulacji rozwoju roślin uprawnych.

Dział NawozówArtykuł
Produkty mikrobiologiczne rozwiązaniem 
wielu problemów w uprawie roślin

Aplikacja Terra-Efekt poprzez zwiększenie ilości azotu w strefie ryzosferowej przyczyni się do lepszego rozwoju roślin następczych, 
a Terra-Wita polepszy strukturę gleby i przyspieszy rozkład celulozy. Zastosowanie preparatów po żniwach, umożliwia zaszczepienie 
gleb, bakterie zaczną namnażać się i kolonizować glebę, po czym w okresie zimowym przejdą w formę przetrwalnikową, a wiosną 
w sprzyjających warunkach termicznych i wilgotnościowych uaktywnią się ponownie promując rozwój roślin.



zawierającego magnez
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• Tlenkowe CaO+MgO min. 70% w tym 25% MgO
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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
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wapna nawozowego

www.lhoist.pl

KONTAKT 
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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
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Odmiana o dużym
bezpieczeństwie uprawy
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RGT PONTICUS
HODOWCA: RAGT
REJESTRACJA: POLSKA 2011 
TYP: ODMIANA ELITARNA (E)

WAŻNE CECHY ODMIANY:

• bardzo dobra i stabilna jakość ziarna
• bardzo wysoka zawartość białka
• wysoki potencjał plonu w porównaniu do odmian 

o zbliżonym potencjale jakościowym
• bardzo dobra odporność na mączniaka, rdzę, 

septoriozę liści i DTR-kę
• dobra zimotrwałość i zdolność regeneracji
• szerokie spektrum uprawy
• tolerancja na chlorotoluron

SY DUBAJ
HODOWCA: SYNGENTA PARTICIPATION AG
REJESTRACJA: POLSKA 2019
TYP: JAKOŚCIOWA (A)

WAŻNE CECHY ODMIANY:

• jakościowa odmiana chlebowa (grupa A) o bardzo wysokim 
potencjale plonowania

• odmiana dość późna o bardzo wysokiej liczbie opadania 
i bardzo dużej MTN

• nieco wyższa (93cm) o przeciętnej/dość dobrej odporności 
na wyleganie (7,6 wg COBORU w skali 1-9)

• zimotrwałość na poziomie 4,5 wg. COBORU
• bardzo dobra zdrowotność ogólna odmiany, zwłaszcza 

pod kątem fuzariozy kłosów, septoriozy plew, 
rdzy brunatnej i żółtej oraz mączniaka

Odmiana o dużym
bezpieczeństwie uprawy

Dział NasionPszenica ozima
RGT PONTICUS / SY DUBAJ
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KWS AHOI
HODOWCA: KWS LOCHOW GMBH
REJESTRACJA: CZECHY 2018
TYP: ODMIANA JAKOŚCIOWA (A)

WAŻNE CECHY ODMIANY:

• odmiana A-klasowa o bardzo wczesnym terminie 
dojrzewania – ok. 4-5 dni wcześniej niż Julius

• wysoka zimotrwałość – 5,5 w skali COBORU, 
oferuje wysokie bezpieczeństwo przezimowania

• wysoka odporność na rdzę żółtą – stabilne plony 
ziarna w trakcie wegetacji z wysoką presją rdzy 
żółtej

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

WAŻNE CECHY ODMIANY:

• doskonałe plonowanie, ziarno ciężkie, dobrze 
wyrównane

• typ łanu: pojedynczego kłosa z elementami 
kompensacyjnym

• odmiana tolerancyjna na wczesny i opóźniony  
termin siewu

• bardzo dobra odporność na choroby grzybowe
• bardzo dobra odporność na wyleganie
• sprawdza się na słabszych polach 

o nieuregulowanym pH

Plon idealny

Moc wczesnego 
dojrzewania

Dział Nasion Pszenica ozima
KWS AHOI / EUFORIA
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AGIL
HODOWCA: SYNGENTA CEREALS GMBH
REJESTRACJA: LITWA 2013 
TYP: ODMIANA JAKOŚCIOWA (A)

WAŻNE CECHY ODMIANY:

• nowoczesna pszenica ozima jakościowa – grupa A
• wysokie i stabilne plonowanie w połączeniu z bardzo  

dobrymi parametrami jakościowymi
• grube i dorodne ziarno, o ponadprzeciętnej MTZ
• rośliny niskie o stabilnym źdźble
• wysoka mrozoodporność oraz wysoka odporność na cho- 

roby, a w szczególności na mączniaka, rdzę i łamliwość  
podstawy źdźbła

• Agil to pszenica o bardzo dobrych walorach wypiekowych 
• odmiana daje możliwość uzyskania wysokiego plonu 

ziarna pszenicy jakościowej

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

WAŻNE CECHY ODMIANY:

• odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania  
(nawet do 107 % wzorca)

• rośliny średniej wysokości
• przystosowana do uprawy na terenie całego kraju 

o elastycznym terminie siewu
• rośliny o dobrej mrozoodporności
• bardzo wysoka zdrowotność roślin
• odmiana na LZO w dwóch województwach: 

pomorskie i śląskie

Wysoka mrozoodporność
i zdrowotność

Czołówka względem
jakości i plonu

Dział NasionPszenica ozima
FORMACJA / AGIL
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PANNONIKUS
HODOWCA: SAATBAU POLSKA SP. Z O.O.
REJESTRACJA: AUSTRIA 2008, SŁOWACJA 2008 
TYP: ODMIANA JAKOŚCIOWA (A)

WAŻNE CECHY ODMIANY:

• pszenica jakościowa oścista
• wśród odmian jakościowych wyróżnia się wybitną 

odpornością na wyleganie i najwyższym plonem  
ziarna

• ziarno wyrównane o wysokiej zawartości białka
• odmiana średnio wczesna
• sztywna słoma pozwala utrzymać wybitny plon 
• ziarna o wysokiej MTZ
• bardzo dobra tolerancja na choroby liści

Najbardziej mrozoodporna
odmiana na rynku

WILEJKA
HODOWCA: HR STRZELCE
REJESTRACJA: LITWA 2017
TYP: ODMIANA OŚCISTA JAKOŚCIOWA (A)

WAŻNE CECHY ODMIANY:

• odmiana oścista
• bardzo wysoki potencjał plonowania
• rewelacyjna mrozoodporność (7,5/9 w doświadczeniach 

rejestrowych na Litwie), na poziomie żyta ozimego
• ziarno bardzo ciężkie (wysoka waga hektolitra), o wysokiej 

zawartości białka, glutenu, a także liczbie opadania
• wysoka tolerancja na niskie pH gleby
• odmiana o niskich wymaganiach glebowych, nadająca się 

do uprawy również na glebach mozaikowatych
• dobra zdrowotność roślin, w szczególności na choroby 

podstawy źdźbła, a także rdzę brunatną

Bohater na polu!

Dział NasionPszenica ozima
PANNONIKUS / WILEJKA
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KWS EMIL
HODOWCA: KWS LOCHOW GMBH
REJESTRACJA: CZECHY 2016, LITWA 2017 
TYP: ODMIANA CHLEBOWA (B)

WAŻNE CECHY ODMIANY:

• bezpieczeństwo uprawy we wszystkich regionach  
kraju – bardzo dobra odporność na wymarzanie 
potwierdzona doświadczeniami polowymi

• wysoka produktywność i opłacalność uprawy
• wysoki potencjał plonowania na obu poziomach 

agrotechniki, wykorzystuje potencjał każdego pola 
– znakomita adaptacja do stanowiska glebowego

• sztywne i stabilne źdźbło – niskie rośliny o solidnej 
odporności na wyleganie przed zbiorem

• mocny profil zdrowotności – duża odporność na  
rdzę żółtą i brunatną, septoriozę plew, brunatną  
plamistość liści

Hartowany mrozem

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

WAŻNE CECHY ODMIANY:

• wysoko plonująca pszenica jakościowa – grupa A
• odmiana niska, odporna na wyleganie
• liczba opadania – duża do bardzo dużej
• dorodne ziarno o bardzo dobrej wartości technologicznej,  

bardzo duża wymiałowość
• charakteryzuje się wysoką odpornością na choroby 

podstawy źdźbła, co umożliwia uprawę po przedplonach 
zbożowych

• bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego 
oraz dobra odporność na rdzę brunatną

• przydatna do uprawy na glebach średnich, jak również 
możliwość uprawy na stanowiskach słabszych

Wysoka wartość
technologiczna ziarna

Dział Nasion Pszenica ozima
KWS PIUS / KWS EMIL
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BELCANTO
HODOWCA: DANKO HODOWLA ROŚLIN
REJESTRACJA: POLSKA 2018
TYP: ODMIANA TRADYCYJNA

WAŻNE CECHY ODMIANY:

• Belcanto to najnowsze pszenżyto ozime, charakteryzu-
jące się rekordowo wysokim poziomem plonowania na 
terenie Polski oraz Niemiec

• najlepiej sprawdza się na glebach średniej jakości 
– klasa IVa i IVb

• odmiana o średniej wczesności i bardzo dobrej odpor-
ności na choroby - posiada rekordowo wysoką odpor-
ność na choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą i brunat-
ną, pleśń śniegową oraz fuzariozę kłosa

• odmiana o średniej długości słomy i wysokiej odporno-
ści na wyleganie

• wykazuje jedną z najwyższych odporności na porasta-
nie ziarna w kłosie

• charakteryzuje się pięknym, grubym ziarnem (MTZ 
ok. 45 gram), o bardzo dobrym wyrównaniu, gęstości 
i wysokiej zawartość białka – ok. 11%

Kumulacja korzyści

Dział NasionPszenżyto ozime
BELCANTO

Wzór na obliczenie wysiewu zbóż:

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

WAŻNE CECHY ODMIANY:

• wysoka zimotrwałość odmiany
• bardzo wysoki potencjał plonowania
• wczesna odmiana o wysokiej MTZ
• wysoka odporność na mączniaka oraz rdzę
• tradycyjna długość źdźbła oraz wysoka odporność 

na wyleganie
• polecany na trudne, szczególnie suche stanowiska  

uprawy

ROTONDO
HODOWCA: DANKO HR
REJESTRACJA: POLSKA 2014
TYP: ODMIANA KRÓTKOSŁOMA

WAŻNE CECHY ODMIANY:

• nr 1 w reprodukcji nasiennej!
• krótkosłoma odmiana pszenżyta o dobrej sztywności
• charakteryzuje się rekordowym i stabilnym pozio-

mem plonowania na terenie całej Polski 
• bardzo dobra mrozoodporność pozwala na uprawę 

na terenie całego kraju
• posiada piękne, grube ziarno w typie pszennym 

o wysokiej zawartości białka
• Rotondo jest odmianą średnio wczesną
• posiada dobrą zdrowotność, jednak w przypadku 

intensywnej technologii uprawy, zaleca się 
zastosowanie dwóch zabiegów ochrony fungicydowej

• charakterystyczną cechą jest nadzwyczajna 
krzewistość, co sprawia, że zalecane jest stosowanie 
niskich norm wysiewu, co znacznie obniża koszty 
zakupu nasion kwalifikowanych

Grube ziarno!
Rewelacyjna krzewistość

Specjalista na
suchych polach

Dział NasionPszenżyto ozime
RAPTUS / ROTONDO
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KWS JETHRO
HODOWCA: KWS LOCHÓW POLSKA SP. Z O.O.
REJESTRACJA: POLSKA 2019
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA

WAŻNE CECHY ODMIANY:

• żyto hybrydowe z systemem 
Pollen Plus ®

• doskonałe na gleby lekkie i średnie z okresowymi  
niedoborami wody ze względu na niskie 
wymagania glebowe

• bardzo duży plon na obu poziomach agrotechniki
• krótkie źdźbło i bardzo dobra odporność 

na wyleganie
• wysoka odporność na choroby, w szczególności 

na rdzę brunatną i septoriozę liści
• w ostatnim trzyleciu odmiana nr 1 w rejonie III 

(woj. wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, 
lubuskie)

• wysoka liczba opadania
• duża odporność na porastanie ziarna

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

WAŻNE CECHY ODMIANY:

• rekordowa plenność
• bardzo dobra zdolność krzewienia
• najkrótsza odmiana żyta, o najwyższej odporności 

na wyleganie spośród wszystkich odmian zareje-
strowanych w Polsce

• bardzo dobra zdrowotność – wysoka odporność 
na rdzę, rynchosporiozę i septoriozę liści, dobra 
na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła 
i mączniaka prawdziwego

• system POLLENPLUS ® chroni łan przed 
sporyszem

• odmiana na LZO aż w 12 województwach

Mistrz plonu

Zdrowe i plenne

Dział Nasion Żyto ozime
KWS DOLARO / KWS JETHRO



Biopuls-Microlife
SILOKING - stymulator zakiszania pasz
Biotechnologiczne stymulatory do zakiszania wszystkich rodzajów pasz.
Trawy, motylkowe, koniczyna, lucerna, zboża, ziarno, kukurydza, wysłodki.

SiloKing to całkowicie naturalny bakterialno-enzymatyczno-mineralny zakiszacz
do sporządzania doskonalszych jakościowo i smakowitych kiszonek.

SiloKing zawiera specjalnie wyselekcjonowane kultury bakteryjne w ilości
min. 75 miliardów żywych mikroorganizmów w każdym gramie preparatu,
wwsparte skoncentrowanymi enzymami.

WŁAŚCIWOŚCI

● szybkie i optymalne zakiszenie
● stabilizacja tlenowa kiszonek

(po otwarciu)
● redukcja szkodliwych

patogenów i mikotoksyn
●● mniej strat suchej masy

w paszy
● hamowanie powstawania

drożdży i pleśni
● chętnie jedzona, trwała

i bezpieczna kiszonka
● wydajne zwierzęta i większy

zzysk produkcyjny
● łatwe użycie i ekonomia

stosowania

STOSOWANIE:

• Plastikowe puszki o wadze netto 250 g (jednostkowe opakowanie wystarczy do zakiszenia 50 ton zielonej masy)
• SiloKing naturalnie syntezuje metabolity, które doskonale konserwuja kiszonkę.

Dzieki temu efektywnie utrzymuje stabilność kiszonki oraz jej dobre cechy nawet do 3 lat.
• Zakiszacze łatwo rozpuszczalne, bezpieczne dla maszyn, przyjazne środowisku naturalnemu i użytkownikom.
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Dział Ochrony RoślinArtykuł
Jesienna ochrona herbicydowa
i insektycydowa zbóż ozimych

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

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

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

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

Wykonując jesienne zwalczanie chwastów, wybierając odpowiedni herbicyd, w pierwszej kolejności powinniśmy ukierunkować się 
do zwalczania chwastów jednoliściennych tj. miotła zbożowa, wyczyniec polny (nie wolno dopuścić do ich krzewienia – trudniejsze 
zwalczanie). Wybierając technologię zwalczania chwastów jesienią, ważne jest, aby wybrany herbicyd charakteryzował się również 
wysoką skutecznością w zwalczaniu chwastów dwuliściennych, zwłaszcza tych uciążliwych, tj. przytulia czepna, chaber bławatek czy 
mak polny. W celu zwalczania szerokiego spektrum chwastów jesienią, proponujemy Państwu mieszaninę zbiornikową aż 3 substancji 
aktywnych: Legato Pro 425 2,0-2,2 l/ha + Adiunkt 500 SC 0,1-0,2 l/ha + Chlorosulfuron 75 WG 5-8 g/ha. Mieszanina ta wykazuje 
działanie doglebowe i nalistnie. Zwalcza chwasty występujące na polu w momencie wykonywania oprysku, a także zabezpiecza przed 
wtórnie wschodzącymi chwastami. Zabieg należy wykonać od fazy 3 liścia do końca jesiennej wegetacji.

Identyczny efekt chwastobójczy uzyskujemy z połączenia trzech produktów: Toluron 700 SC 1,14-1,4 l/ha + Adiunkt 500 SC 
0,1-0,2 l/ha + Chlorosulfuron 75 WG 5-8 g/ha. W celu uniknięcia powstawania odporności chwastów na daną substancję aktywną, 
a także w przypadku występowania już na polu biotypów np. miotły zbożowej odpornej na CTU, proponujemy Państwu do wyboru 
kolejną mieszaninę zbiornikową zwalczającą zarówno chwasty jedno- jak i dwuliścienne: Cevino 500 SC 0,24-0,3 l/ha + Adiunkt 500 SC 
0,2-0,25l/ha + Chlorosulfuron 75 WG 5-8 g/ha. Dodatek niewielkiej ilości Chlorosulfuronu 75 WG w powyższych rozwiązaniach ma 
przede wszystkim za zadanie zwalczyć samosiewy rzepaku na plantacjach zbóż ozimych. 

W celu zwiększenia skuteczności, do zabiegu proponujemy dodać adiuwant nalistny Adiutor (więcej informacji na str. 24-25). 
Zamieszczona poniżej tabela przedstawia polecane Państwu również inne rozwiązania do zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych. 
W okresie jesiennym należy również pamiętać o ochronie insektycydowej plantacji zbóż. Jesienią, w początkowym okresie rozwoju 
zbóż, na plantacji wystąpić może m.in. mszyca, skoczki i ploniarka zbożówka. Z powodu ocieplenia klimatu oprócz najgroźniejszego 
szkodnika jesiennego zbóż (mszyc), na plantacji mogą wystąpić skoczki. Szkodliwość obu gatunków jest podobna, oprócz osłabiania 
roślin, przenoszą groźne wirusy: żółtą karłowatość jęczmienia (BYDV) i karłowatość pszenicy (WDV) – gatunki te wystąpiły masowo 
w sezonie 2018/2019, infekując plantacje wirusami. Zdarzały się plantacje, na których po wykonaniu testu ELISA, stwierdzono oba 
wirusy!!! W celu zwalczania występujących szkodników jesienią w zbożach można wykorzystać zarejestrowane pyretroidy.
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Dział Ochrony Roślin Artykuł
Jesienna ochrona herbicydowa

i insektycydowa zbóż ozimych





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

www.innvigo.com   facebook.com/innvigo
   instagram.com/innvigo_eu

JESIENNA OCHRONA HERBICYDOWA ZBÓŻ

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

flu
fe

na
ce

t

flo
ra

su
la

m

di
flu

fe
ni

ka
n



67Jesień 2020

Dział Ochrony RoślinArtykuł
Jesienna ochrona fungicydowa zbóż ozimych

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

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

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

Zaprawą jednoskładnikową, w której skład również wchodzi substancja czynna z grupy fenylopiroli (fludioksonil) jest 
Madron 50 FS. Kompleksowa ochrona przed chorobami uzupełniona jest dzięki drugiej substancji zawartej w Seedron 60 FS 
– tebukonazol. Triazole (m.in. tebukonazol, cyprokonazol), w przeciwieństwie do wielu innych substancji aktywnych mają tę przewagę, 
że związki te są transportowane w ksylemie (tzn. do góry wraz z przepływem soków roślinnych w prądzie transpiracji). Oznacza to, że 
po zastosowaniu z jednej strony działają poza samym ziarniakiem (w tkankach rośliny), ale mogą również dyfundować do jego wnętrza 
i tam wykazywać działanie zwalczające patogeny. Warto również wiedzieć, że część s.a. dyfunduje z ziarna na zewnątrz (do gleby) 
i tworzy swoistą otoczkę, z której pobierany jest fungicyd przez korzenie oraz siewkę. Dodatek tebukonazol poza zwalczaniem głowni 
(również głowni pylącej), a także śnieci, w stosunku do fludioksonilu zwiększa również skuteczność m.in. na: Fusarium występujące w 
glebie, mączniaka prawdziwego, czernienie kłosów i brunatną plamistość liści. Dwuskładnikową zaprawą dedykowaną do zaprawiania 
jęczmienia ozimego i jarego jest Farys 050 FS, zawierający w swoim składzie fludioksonil, a także cyprokonazol z grupy triazoli. 
Cyprokonazol skutecznie zwalcza głownię pylącą, a także mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rynchosporiozę, dodatkowo 
wzmacnia działanie zaprawy przeciwko pałecznicy zbóż i traw.

Zaprawą, która w swoim składzie zawiera również tebukonazol, wzmocniony działaniem metolaksylem-M jest Certicor 050 FS. 
Dodatek tej substancji, poza wzmocnieniem działania przeciwko głowni i śnieci, zwalcza również pasiastość liści jęczmienia. Jed-
noskładnikowa zaprawa Divident Xtra 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 
czynną z grupy triazoli (tritikonazol) jest jednoskładnikowa zaprawa o nazwie handlowej Triter 050 FS. Tritikonazol oprócz septo-
rioz, śnieci i głowni skutecznie zwalcza m.in. rynchosporiozę, plamistość siatkową, a w wyższych z zalecanych dawek również rdzę 
i septoriozę paskowaną liści.

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

Charakterystyka zapraw jesiennych











Aminotec Plus: 
Rewelacja!

KONKLUZJA:
 Aminotec Plus podniósł plon

 Aminotec Plus zredukował stres spowodowany stosowaniem jesiennych herbicydów

Aminotec Plus:

 Wzmacnia odporność upraw na stresy abiotyczne

 Zagwarantowane: Wysokie stężenie 24% wolnych aminokwasów

71

68,5

66

63,5

61

Plon (dt/ha)

- 800 kg/ha
-12 %

Kontrola + Herbicyd + Herbicyd
+ Aminotec Plus

+ 900 kg/ha
+ 15 %

Rekomendacja dla zbóż ozimych (pszenica & jęczmień): 
1.5 L/ha Aminotec Plus razem z jesiennymi herbicydami

Pol. Ind. Campollano
Avda. 1, Esquina C/F. 
02007 Albacete. 
Spain

Doświadczenie: jesienny herbicyd + Aminotec Plus
Pszenica ozima (odm. Apache), Francja - 2016



Niezastąpione wsparcie
dla Twoich upraw!

NAWOZY WE
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Artykuł
Jesienne dokarmianie zbóż

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

żywione.

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

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

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

W początkowej fazie rozwoju BBCH 10-13 korzystny wpływ daje zastosowanie 
nawozu FertiLIQ RADIX, który w swoim składzie zawiera amonowy octan cyn-
ku. Jego działanie polega na usprawnieniu wytwarzania auksyn przez rośliny, co 
w rezultacie intensyfikuje podziały komórkowe i wpływa na wzrost wydłużeniowy 
systemu korzeniowego oraz zwiększa odporność na niską temperaturę.

SUCHY ZIARNIAK SZPILKOWANIE

ZBOŻE Efekt mikro 1 kg/ha

00 09 11 13 21 25

ZBOŻE Efekt 2-3 kg/ha

Program dokarmiania dolistnego zbóż

Dostarczanie niezbędnych składników pokarmowych
Łagodzenie wpływu czynników stresowych

Poprawa stanu odżywienia przed spoczynkiem zimowym
Przygotowanie do bezpiecznego przezimowania

Dział Nawozów

Sugerowany dodatek do każdego zabiegu: Aminotec Plus 0,5l/ha
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ZAMÓW DZIŚ
Z AC ZNIJ SP Ł ATĘ PO ŻNIWACH 2021

Odkryj ich zalety: 
zmniejszone ugniatanie gleby2, 
nowa większa kabina3, 
fotel z opcją masażu3, 
gwarancja zużycia paliwa4

oraz zdalne monitorowanie maszyny 
dzięki Expert Alert dla wszystkich modeli.

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

1 AutoTrac SF1 zapewnia dokładność do 15 cm względem 30 cm zapewnianym przez EGNOS; 
2 dotyczy ciągników serii 8RX ;
3 dotyczy ciągników serii 7R, 8R, 8RT, 8RX ; 
4 dotyczy ciągników serii 6R, 7R, 8R 

Promocja obowiązuje od 1.05.2020r. do 31.07.2020 r. lub do odwołania i dostępna jest wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność 
rolniczą lub gospodarczą. Pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa płatna w 13 miesiącu od uruchomienia kredytu, wcześniej tylko raty 
odsetkowe. Szczegółowe warunki fi nansowania zawarte są w Regulaminie Promocji „Atrakcyjne oprocentowanie w Programie John Deere 
Financial” dostępnym u autoryzowanych dealerów John Deere. Organizatorami promocji są John Deere Polska Sp. z o.o. i Credit Agricole 
Bank Polska S.A.. Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

W SEGMENCIE P OW Y ŻE J 150 K M
NIK T ICH NIE P OBI JE! 
KONTROL A SEKC JI I  AUTOTR AC SF1: 
Ż ADNYCH NAK Ł ADEK , C A ŁKOWITA
PRECYZ JA1, OGROMNE OSZCZĘDNOŚCI.

NIEPOKONANE
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Punkty sprzedażowe maszyn PHP Agro-Efekt Sp. z o.o. posiadają swoje
własne, wysoce wyspecjalizowane i niezawodne serwisy!

kilkudziesięciu doświadczonych serwisantów nieustannie szkolonych
z zakresu rozwiązań nowoczesnej technologii
serwis zaopatrzony w części zamienne
naprawa maszyn w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym 
podczas żniw jepodczas żniw jesteśmy do Państwa dyspozycji 24h na dobę przez 7 dni
w tygodniu
dojazd bezpośrednio do klienta
atrakcyjne rabaty na przegląd maszyn zimą - Expert Check

Zapraszamy na:

agroefekt.pl
agroefekt-jd-dealer.pl

POKAZY POLOWE

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KLIENTA

FINANSOWANIE FABRYCZNE

DNI OTWARTE

ROLNICTWO PRECYZYJNE

SPRZEDAŻ MASZYN ROLNICZYCH

ATESTACJA OPRYSKIWACZY

SERWIS MASZYN ROLNICZYCH

CZĘŚCI ZAMIENNE

Maszyny rolnicze - sprzedaż i serwis w Agro-Efekt
Już od dwudziestu pięciu lat Agro-Efekt zajmuje się między innymi sprzedażą maszyn rolniczych. Dzięki zaangażowaniu 
i doświadczeniu naszych pracowników zdobyliśmy pozycję lidera w zaopatrzeniu rolnictwa. W naszej szerokiej ofercie 
znajdą Państwo cały wachlarz najnowocześniejszych maszyn typu ciągniki, kombajny, opryskiwacze, pługi, siewniki, 
naczepy, maszyny komunalne i inne. Posiadamy także duży wybór kosiarek ogrodowych w tym profesjonalnych.
Zaopatrujemy między innymi Wrocławski Stadion. Ciągle się rozwijamy zatrudniając i szkoląc coraz więcej pracowników.

ZapZapraszamy do odwiedzenia nas w Sycowie, Krzywiniu, Częstocicach, Kołątajewie i Olszynce,
gdzie znajdują się nasze oddziały sprzedażowo-serwisowe. Jesteśmy autoryzowanym dealerem:

Dział MaszynDział Maszyn: tel. 62 786 84 06     email: maszyny@agroefekt.pl
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Artykuł
John Deere podsumowuje pokazy demo nowego ciągnika 8RX

Dział Maszyn

Zwrotność, przyczepność, wysoka moc i przy tym komfort operatora – oto cechy, jakimi powinien charakteryzować się ciągnik, 
nie tylko skierowany do wymagających terenów o dużym nachyleniu oraz trudnych typów gleby, ale też w przypadkach, gdzie 

większy nacisk na podłoże nie jest korzystny.

Jesienią 2019 roku John Deere ogłosił wprowadzenie na rynek nowych ciągników serii 7 i 8. Amerykański producent jako pierwszy 
zaoferował szereg standardowych ciągników z napędami opartymi na trzech różnych koncepcjach: nowe ciągniki kołowe 8R, dwugą-
sienicowe modele 8RT oraz zupełnie nowe wersje 8RX z czterema gąsienicami. Nowe ciągniki serii 8 zostały po raz pierwszy w Polsce 
zaprezentowane podczas Targów Polagra Premiery w Poznaniu, zaś ostatnie miesiące były okresem, kiedy model 8RX testować  mogli 
rolnicy z całego kraju.

Zwrotność, czyli sprawna praca

Jednym z pierwszych rolników, który miał okazję przekonać się, jak maszyna poruszająca się na czterech gąsienicach sprawdza się 
w pracy polowej, był pan Łukasz Dzida z województwa śląskiego prowadzący uprawę warzyw (głównie marchwi, ziemniaków, pietrusz-
ki) na obszarze około 1 000 ha.

– Zależało nam na tym, by przetestować, jak gleba się zachowuje przy wykorzystaniu ciągnika poruszającego się na czterech gąsieni-
cach i jak 8RX sprawdzi się w przypadku naszego gospodarstwa. Pierwsze odczucia są bardzo pozytywne – przykładowo niesamowity 
skręt gąsienic ułatwia zawracanie, co ma znaczenie w przypadku niezbyt dużych areałów. Będziemy też obserwować jakość warzyw, 
które wzrosną w mniej ubitej glebie – mówi pan Łukasz.

W porównaniu z konstrukcjami dwugąsienicowymi model 8RX jest bardziej stabilny i lepiej sobie radzi w trudniejszych warunkach 
glebowych, również dzięki zdolności do samoczynnego czyszczenia gąsienic.

– Nowy ciągnik może być wyposażony w gąsienice o szerokościach od 41 cm do 76 cm, które zapewniają całkowitą powierzchnię 
styku z gruntem większą niż 4,5 m2, a tym samym jeszcze mniejszy nacisk na podłoże, niż na przykład w przypadku kół bliźniaczych 
stosowanych w ciągnikach kołowych. W praktyce to oznacza mniej kolein i zniszczonej gleby. Bardzo ważny jest też fakt, że 8RX w na 
najszerszych gąsienicach nadal nie przekracza szerokości trzech metrów, dzięki czemu może on poruszać się po drogach publicznych 
i to z prędkością aż do 40 km/h – mówi Szymon Kaczmarek z John Deere Polska.

Fot. Ciągnik John Deere 8RX podczas pokazów polowych organizowanych przez Agro-Efekt 
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Dział MaszynArtykuł
John Deere podsumowuje pokazy demo nowego ciągnika 8RX

Oszczędność równie ważna

Opinię pana Łukasza podzielają również klienci Agro-Efekt - Józef i Andrzej Świtała z gm. Odolanów. W latach 90. przejęli gospo-
darstwo od brata i od tego czasu systematycznie je rozwijali. Obecnie każdy z nas gospodaruje na obszarze po kilkaset hektarów, 
a dodatkowo pani Monika, małżonka pana Józefa prowadzi firmę usługową.

– W gospodarstwie na co dzień pracuje już 11 ciągników John Deere, ale po okresie testów model 8RX ma spore szanse, by zająć 
miejsce jednego z nich. Dwie pary gąsienic sprawiają, że ciągnik jest bardziej skrętny, zwrotny, a jednocześnie powierzchnia styku 
z podłożem jest większa. Dodatkowo zauważyliśmy też niższe spalanie o około 5-10 proc. – mówi Józef Świtała.

To zdanie ma potwierdzenie w danych zebranych z Centrum Operacyjnego John Deere. W trakcie testu ciągnik pracował z agregatem 
do uprawy i siewu pasowego kukurydzy na powierzchni ponad 66 ha w woj. kujawsko – pomorskim, spalając 482 l, co daje średnią 
na poziomie około 7,3 l/ha. Tymczasem średnie szacunkowe spalanie w przypadku ciągników kołowych może sięgnąć około 9 l/ha. 
Wartym odnotowania jest również średnia wartość poślizgu podczas pracy ciągnika, co pozwala na zwiększenie możliwości uciągu 
i zmniejszeniu spalania poprzez efektywniejsze dostarczenie siły uciągu na glebę. W tym przypadku poślizg nie przekroczył 6 proc., 
a większość pracy mieścił się w granicy 2 proc.

Komfort to lepsze warunki pracy

Nowe ciągniki serii 8 cechują się też szeregiem udogodnień wpływających 
na komfort operatora. Warto zwrócić uwagę na: podgrzewany fotel dostęp-
ny z tapicerką z perforowanej skóry, aktywnym obiegiem powietrza, funkcją 
dwustrefowego masażu oraz różnymi elementami regulowanymi elektrycz-
nie i pneumatycznie, którego kąt obrotu w prawo wynosi 400 a w lewo 250. 
Pojemność lodówki została podwojona do 11 l, aby mogła zmieścić wystar-
czająco dużo napojów i posiłków. Nagłośnienie przestrzenne w układzie 6.1 
z głośnikami i subwooferem oraz radioodbiornik z 6,5-calowym DAB+ ekra-
nem dotykowym pozwala się zrelaksować. Co więcej układ klimatyzacji prze-
niesiono pod kabinę, uzyskując więcej miejsca i ograniczając hałas.

– Ciągnik ma też bardzo wygodną kabinę, co jest bardzo istotne, gdyż często 
operator spędza w nim po 12-15 godz. dziennie. Cieszymy się, że John Deere 
kładzie na ten aspekt nacisk, dzięki czemu pracownicy mają lepsze warun-
ki – opisuje pan Łukasz.

– Wygoda w kabinie jest na wysokim poziomie: cicho, spokojnie, nie trzęsie. 
Do tego wręcz wspaniała widoczność dookoła maszyny. Nawigacja prowadzi 
bardzo dobrze, nie ma uchyleń, nie traci zasięgu. Maszyna pilnuje swojego 
kursu, a jeździmy na sygnale bezpłatnym. Fotel w ciągniku jest znakomity, 
pierwszy raz się spotkałem z masażem w maszynie. Jak bym mógł wsiadł-
bym do niej z powrotem – dodają z kolei operatorzy wielkopolskiej firmy TOP 
Farms, którzy również testowali maszynę z firmą Agro-Efekt.

Wszyscy testujący nowy model 8RX byli pozytywnie zaskoczeni tym ciągnikiem. 
Podkreślali jego doskonałą zwrotność, wysoką moc i komfort pracy operatora.

Fot. Ciągnik John Deere 8RX podczas testów polowych prowadzonych w Agro-Efekt 

Fot. Ciągnik John Deere 8RX podczas testów polowych 
organizowanych przez Agro-Efekt
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Dział Rolnictwa Precyzyjnego
Artykuł

Miejsce Rolnictwa Precyzyjnego w Nowym Ładzie

Co przyniesie przyszłość? Tego nie wie nikt, możemy jednak przypuszczać na podstawie przyjętych planów i celów strategicz-
nych Unii Europejskiej jakie kroki zostaną podjęte w przyszłości, aby ograniczyć wpływ różnych dziedzin gospodarki na środo-

wisko. W ciągu najbliższych lat zakłada się znaczne ograniczenie zużycia antybiotyków, nawozów i pestycydów w rolnictwie - zwią-
zane jest to z nowo przyjętym planem tzw. Europejskim Zielonym Ładem. Idea przyświecająca temu przedsięwzięciu wydaje się 
słuszna, jednak osiągnięcie zrównoważonego rozwoju i podniesienie lub utrzymanie opłacalności prowadzonej produkcji może być 
trudne bez nowoczesnych rozwiązań rolnictwa precyzyjnego. W naszym rozumieniu rolnictwo precyzyjne opiera się na optymali-
zacji działań w gospodarstwie i mierzeniu wielu parametrów w celu racjonalizacji kosztów i dostosowania ilości nasion, środków 
ochrony roślin oraz nawozów do aktualnego stanu gleby i potrzeb roślin.

Rozwiązania rolnictwa precyzyjnego można wprowadzić w kilku prostych krokach, ale pierwszym i niezbędnym jest wykonanie mapo-
wania i prób glebowych. Mapowanie to zaznaczenie obrysu pola i zmierzenie jego powierzchni za pomocą oprogramowania opartego 
na systemie satelitarnym. Dzięki wielu doświadczeniach, Dział Rolnictwa Precyzyjnego Agro-Efekt przekonał się o tym, iż własno-
ręczne odrysowanie pola w programie np. geoportalu może generować pewne błędy, zmniejszając w późniejszym czasie użyteczność 
tak stworzonych map. W Centrum Operacyjnym Agro-Efekt mapowanie łączone jest z pobieraniem prób glebowych, gdy fizyczna 
obecność na polu jest niezbędna (nasze działanie opiera się na rejestrowanym przez odbiornik GPS przejeździe wokół granicy pola). 
Wygenerowane w ten sposób mapy pokrywają się w pełni z rzeczywistością i stanowią cenny nabytek dla właściciela pól, który otrzy-
ma je, bez większego wysiłku, już wprowadzone do systemu.

Dlaczego mapowanie pól i pobieranie prób glebowych są podstawą optymalizacji? Otóż tylko na podstawie przeprowadzonych ba-
dań na zasobność składników pokarmowych i innych parametrów (np. odczynu) można określić zmienność glebową na danym polu, 
a także w wielu przypadkach ustalić przyczyny osiąganych plonów. Ważne jest to, że prawidłowy podział pola na rastry, wyznaczenie 
punktów poboru gleby, pobranie próbek pierwotnych, dokładne ich wymieszanie oraz oznaczenie w nich zawartości pierwiastków sta-
nowi punkt wyjścia do konkretnych działań na danym polu (przygotowanie bilansu składników pokarmowych, opracowanie planów 
nawozowych, dostosowanie normy wysiewu do odmiany i warunków panujących w każdej części pola).
 
W Centrum Operacyjnym w zależności od pewnych czynników przyjęto 2 metody wyznaczania próbek do poboru gleby:

1. Na podstawie klasycznych rastrów (metoda klasyczna )- mała zmienność gleby, 
ukształtowanie powierzchni płaskie lub nieznacznie pagórkowate. 

2. Na podstawie analizy zdjęć NDVI lub mapy plonu- gleby mozaikowate, tereny faliste lub górzyste. 

Oba sposoby charakteryzują się jednakową metodyką, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami: próbki pierwotne, to próbki pochodzące 
z pojedynczych nakłuć gleby na głębokość, najczęściej 0-20 cm. Około 20 próbek pierwotnych, starannie wymieszanych tworzy próbkę 
ogólną, której masa oddawana do analiz chemicznych nie powinna przekraczać 0,5 kg gleby.

 Ryc. 1. Pole uprawne wytypowane do pobierania próbek glebowych

A. Mapa plonu 
B. Układ rastrów wyznaczonych na podstawie potencjału produkcyjnego pola

C. Klasyczny układ rastrów
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Dział Rolnictwa Precyzyjnego
Artykuł
Miejsce Rolnictwa Precyzyjnego w Nowym Ładzie

Najbardziej klasyczną metodą pobierania próbek pierwotnych jest metoda oparta na podzieleniu całego pola na równej wielkości ra-
stry (Ryc.1 C), których wielkość nie powinna przekraczać powierzchni 4 hektarów. Staranny pobór próbek powinien być wizytówką każ-
dej firmy świadczącej tego rodzaju usługi - przede wszystkim, próbki pierwotne powinny być pobierane z miejsc losowych, tworzących 
na powierzchni rastrów wzór litery „Z” lub „N”. Profesjonaliści wiedzą, że nie należy ich pobierać na ostrych wzniesieniach terenu, 
w zagłębieniach, w rowach na obrzeżach pola oraz na ścieżkach technologicznych. Bardziej niestandardową metodą pobierania 
próbek gleby jest wyznaczanie sektorów poboru na podstawie homogenicznych stref poszczególnych części pola (Ryc. 1 B). Wyzna-
czenie takich „niestandardowych” rastrów polega w tym przypadku na interpolacji zdjęć satelitarnych pól np. z mapą plonu. System 
ten sprawdza się w szczególności na polach o dużej zmienności jeżeli chodzi o ukształtowanie powierzchni lub mozaikowatość gleby. 
Na tej podstawie wyznaczane są strefy zasobne lub niezasobne w składniki pokarmowe, a także takie o wysokim lub niskim poten-
cjale produkcyjnym. Umożliwia to przyjęcie strategii, w której w strefach o niskim potencjale plonotwórczym lecz zasobnych możemy 
zrezygnować z nawożenia (realne oszczędności), możemy sprawdzić czy przyczyną niższych plonów jest niska zasobność w składniki 
pokarmowe oraz czy w strefach zasobnych, o wysokim potencjale plonotwórczym istnieje jeszcze możliwość zwiększenia plonów.

Powyższe strategie działania zostały już wypróbowane przez różnych producentów, pozwoliło to w wielu przypadkach na zmniejsze-
nie zużycia nawozów przy jednoczesnym utrzymaniu żyzności. Dodatkowo ważnym aspektem, przy wyborze firmy realizującej zlece-
nie mapowania i poboru prób jest możliwość odtworzenia schematu postępowania. Dzięki temu po 3-4 latach, ponawiając badania 
mamy pewność, że próbki pobrane zostaną z tych samych miejsc, co da nam podstawę do monitoringu i analizy podjętych strategii.  

Kolejnym zadaniem pro środowiskowym, wprowadzonym w ramach Nowego Europejskiego Ładu jest ograniczenie zużycia pesty-
cydów. Z pewnością profesjonalne opryskiwacze z możliwością automatycznego sterowania dawką cieczy roboczej oraz systemem 
kontroli sekcji w połączeniu z ciągnikami wyposażonymi w system autotruck przyczynią się do realizacji tego celu, choćby przez brak 
nakładek, jednak warto rozważyć konieczność przeprowadzanych zabiegów. Zwiększony monitoring pól pozwoli na podejmowanie 
lepszych decyzji. Proponowane przez Centrum Operacyjne Agro-Efekt narzędzia niezbędne do obserwacji pól oraz analizy postępu 
wegetacji to mapy satelitarne (odwzorowanie stanu wegetacji średnio co 3 dni) i stacje meteo (Metos) wraz z oprogramowaniem. 
 
Mapy satelitarne w odpowiedniej rozdzielczości i po ich profesjonalnej obróbce (np. po uwzględnieniu różnych wskaźników: NDVI, SAVI, 
GNDVI) pokazują aktualny stan rozwoju łanu, ale też umożliwiają sięganie do danych archiwalnych. Możemy sprawdzić, czy na danym 
polu lub jego fragmencie w różnych latach różne gatunki reagowały tak samo po zastosowanych zabiegach. Analiza zdjęć NDVI może też 
odpowiedzieć na pytanie jak postępuje wegetacja i czy np. w najbliższym czasie niezbędna będzie desykacja całego łanu (np. rzepaku). 

W technologii produkcji roślinnej ważnym i niezwykle trudnym elementem jest ochrona roślin przed organizmami szkodliwymi. Wiele 
zabiegów przeprowadzanych jest profilaktycznie, nawet jeżeli nie ma sprzyjających warunków do rozwoju agrofagów i nie przekro-
czone zostały progi szkodliwości (zbyt późno wykonany zabieg ochronny lub niewłaściwa identyfikacja patogenu skutkują obniżeniem 
plonów). Dane ze stacji meteorologicznych, różnego rodzaju pułapki oraz wykorzystanie modeli matematycznych dają informacje 
o terminie zabiegu prewencyjnego i pozwalają na ustalenie realnego zagrożenia ze strony szkodników. Świadome podjęcie decyzji 
czy zabieg wykonać, czy też zrezygnować z niego daje możliwość eliminacji nadmiernego i niepotrzebnego zużycia środków ochro-
ny roślin. Europejski Zielony Ład to nowa strategia działania w celu transformacji Europy do kontynentu neutralnego dla klimatu. 
Działania zaplanowane w ramach Europejskiego Zielonego Ładu odnoszące się do zrównoważonego rolnictwa z całą pewnością będą 
bazować na rozwiązaniach implementowanych przez nowoczesne technologie. Warto zapoznać się z nimi i powierzyć swoją glebę 
w pewne ręce. Dlatego, jeżeli jesteś zainteresowany wdrożeniem rozwiązań rolnictwa precyzyjnego do swojego gospodarstwa zapra-
szamy do kontaktu z Działem Rolnictwa Precyzyjnego Agro-Efekt.

Ryc 2. Plantacja rzepaku w końcowej fazie wegetacji: - po lewej bez desykacji (plantacja nasienna), 
- po prawej po przeprowadzonym zabiegu chemicznym.
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Dział Maszyn
Artykuł

John Deere aktualizuje ciągniki kompaktowe

Amerykański producent ogłosił szereg aktualizacji dotyczących ciągników kompaktowych. Zmiany dotyczą 13 modeli maszyn 
 o mocy od 25 do 66 KM. Zmiany w ciągnikach kompaktowych wynikają z potrzeby dostosowania maszyn do najnowszych prze-

pisów europejskich dotyczących norm emisji spalin dla silników powyżej 25 KM (19 kW).

Ciągniki John Deere o mocy 25 KM i niższej - 1026R i 2026R pozo-
staną niezmienione, zaś wartość emisji spalin w nowym 3025E już 
wcześniej była na tyle niska, że mieści się też w nowych określo-
nych w przepisach.

Konieczność zmian zaszła za to w przypadku pozostałych modeli 
serii 2R i 3R powyżej 25 KM, które otrzymują nowy trzycylindrowy 
silnik wysokoprężny Yanmar o pojemności 1,6 litra, zapewniający 
dużą rezerwę momentu obrotowego, co w praktyce oznacza utrzy-
manie mocy przy zwiększonych obciążeniach.

Zastosowane rozwiązania wykorzystują najnowsze technologie sil-
ników w celu: poprawy oszczędności paliwa i kontroli dokładności, 
jednocześnie zmniejszając również wpływ na środowisko. Wdrożo-
ne systemy Common Rail (CRS) i elektroniczna jednostka sterują-
ca (ECU) stale monitorują pracę silnika i dostosowują dostarczanie 
paliwa, by jednocześnie zapewnić optymalną wydajność.

- Nowy układ oczyszczania spalin silnika składa się z filtra cząstek stałych (DPF) i katalizatora utleniającego olej napędowy (DOC), 
podobny do stosowanego z powodzeniem w większych ciągnikach rolniczych John Deere, co z kolei pozwala uzyskać niższy poziom 
emisji spalin i zmniejszyć poziom hałasu, spełniając wszystkie wymagania prawne – mówi Michał Kufel z John Deere Polska.

Zmiany zachodzą również wśród ciągników kompaktowych John Deere 4052M i 4052R, w których zainstalowano większy czterocylin-
drowy silnik o pojemności 2,1 litra z filtrem DPF. Jest to taki sam motor, jak w największych modelach 4066M i 4066R, które pozostają 

niezmienione.

Oprócz nowego silnika, kompaktowe ciągniki serii 3R i 4R zostaną wyposażone 
w nową funkcję eThrottle zintegrowaną ze skrzynią biegów eHydro.

- Funkcja ta została zaprojektowana tak, aby traktor był cichszy i bardziej kom-
fortowy w użyciu, a także bardziej ekonomiczny. Wystarczy jedno naciśnięcie 
przycisku, aby prędkość obrotowa silnika była wygodnie powiązana z pozycją pe-
dału nożnego, dzięki czemu obroty silnika i prędkość ciągnika można zwiększyć, 
gdy pedał jest wciśnięty – dodaje Michał Kufel.

W wybranych modelach wdrożono system Hitch Assist, który sprawia, że sprzę-
ganie narzędzi i przyczep z tylnym zaczepem ciągnika lub trzypunktowym ukła-
dem zawieszenia jest szybsze, łatwiejsze i bezpieczniejsze. Za pomocą tego 
systemu zewnętrzne przełączniki zamontowane na tylnym błotniku umożliwiają 
operatorowi przesuwanie ciągnika do tyłu i do przodu z maksymalną prędkością 
12 mm / sekundę oraz w razie potrzeby: podnoszenie lub opuszczanie zaczepu.

Inne zaawansowane funkcje technologiczne w kompaktowych ciągnikach John 
Deere to tryby pracy LoadMatch, MotionMatch i SpeedMatch, zapewniające mak-
symalną wszechstronność w szerokim zakresie zastosowań ciągników, a także 
wybór napędowych kosiarek rotacyjnych AutoConnect.

Większość nowych modeli ciągników kompaktowych John Deere można już za-
mówić u dealerów, jedynie modele 3R i 4M bez kabiny będzie można zamawiać 
z początkiem lata.

Fot. Ciągnik John Deere 3039R

Fot. Ciagnik John Deere 2032R





86 25 lat z Wami!   | 

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 35 | tel. 62 786 84 34 | 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

Zapraszamy do kontaktu!
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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. Profesjonalna weryfikacja oraz serwis pozwala 
nam oferować sprzęt sprawdzony i gotowy do pracy.

Przy zakupie nowej maszyny John Deere, Kverneland, Manitou lub innej oferowanej przez nas marki, 
proponujemy klientom korzystne warunki odkupu używanego sprzętu w ramach rozliczenia. 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. 86-87)

Skontaktuj się z nami! 
tel. 721 003 351

Dział Maszyn
Artykuł

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 możliwość 
sprowadzenia części w 24 godziny od momentu ich zamówienia. Dobrze 
wyszkoleni sprzedawcy i serwisanci są w stanie profesjonalnie doradzić i pomóc 
w rozwiązaniu problemu.

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

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

Oferujemy części robocze
oraz eksploatacyjne do maszyn:

John Deere, Kverneland, Manitou, Unia.

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

HORSCH / LEMKEN/ VÄDERSTAD /
PÖTTINGER / GRIMME / AMAZONE /

BEDNAR

Agro-Efekt
Dział Sprzedaży Części

Dział Maszyn

PAKIETY
KOMPLEKSOWE

ZAPŁACISZ MNIEJ

Chcesz zaoszczędzić jeszcze
więcej? To możliwe, jeśli się
pospieszysz.

RABAT 5% NA
KAŻDY PAKIET
KOMPLEKSOWY
ZAKUPIONY PO
WYKONANIU
PRZEGLĄDU
EXPERT CHECK*

* Oferta obowiązuje tylko w przypadku przeglądów Expert Check
zaplanowanych przed 18 grudnia 2020 r.

Fot. Oddział Agro-Efekt w Kołątajewie 



KUP MODEL Z 5 WYTRZĄSACZAMI. 
UZYSKAJ WYDAJNOŚĆ 6 WYTRZĄSACZY

Nasza najnowsza seria T zapewnia wydajność wyższą nawet o 20%.

„Jeśli chodzi o wydajność, model T560i z pięcioma wytrząsaczami 
wypada podobnie jak maszyna z sześcioma wytrząsaczami.”  
– Magazyn Profi***. 

Dzięki temu w modelu o pięciu wytrząsaczach można uzyskać wydajność 
kombajnu z sześcioma wytrząsaczami. Dodatkową korzyścią jest węższy 
rozstaw kół, który zapewnia większą zwrotność na mniejszych polach  
i na drogach.

* Promocja obowiązuje od 1.08.2020r. do 31.10.2020 r. lub do odwołania i dostępna jest wyłącznie dla podmiotów prowadzących 
działalność rolniczą lub gospodarczą. Pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa płatna po żniwach 2021 lub 2022 przy założeniu 
odbioru maszyny najwcześniej w czerwcu 2021 i przy zastosowaniu półrocznego harmonogramu spłat. Szczegółowe warunki 
finansowania zawarte są w Regulaminie Promocji ‘Atrakcyjne oprocentowanie w Programie John Deere Financial’ dostępnym  
u autoryzowanych dealerów John Deere. Organizatorami promocji są John Deere Polska Sp. z o.o. i Credit Agricole Bank Polska S.A.. 
Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

** 5 letnia subskrypcja JDLink Connect w pakiecie łączności

*** Magazyn Profi, lipiec 2018, profi.com

WYDAJNOŚĆ WYŻSZA O 20%

+

+

Z A M ÓW  D Z I Ś,  Z AC Z N I J  S P Ł AT Ę 
P O  Ż N I WAC H  2 022  R O K U!*

0  Z Ł  Z A  5  L AT  J D L I N K  C O N N E C T * *

P.H.P. Agro-Efekt Sp.z o.o.
ul. Parkowa 14, 56-500 Syców

www.agroefekt.pl
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Agro-Efekt
Zamów ciągnik dziś, zacznij spłatę po żniwach 2021 
– nowe rozwiązanie John Deere Financial

Dział Maszyn

John Deere, niczym w czasach Wielkiego Kryzysu lat 20. i 30., kiedy jako jedyny producent maszyn rolnych wydłużył terminy 
płatności za już sprzedane ciągniki i maszyny rolnicze, dziś również oferuje pomoc rolnikom. 

• Dla branży rolnej jest to niewątpliwie wymagający rok. Pandemia COVID-19 postawiła rolników w trudnej sytuacji.
• John Deere Financial przygotował pakiet pomocowy dla rolników: zarówno kupujących 

nowe maszyny, jak i obecnych klientów.
• Pierwsza płatność za zakupione teraz ciągniki możliwa po 12 miesiącach od ich odbioru.

Inwestycja w nowe maszyny rolnicze w przypadkach wielu gospodarstw w tym roku stanęła pod znakiem zapytania. Nie tylko 
spowolnienie światowej gospodarki, ale też zapowiadana w kraju susza zmieniła nastawienie prowadzących działalność, którzy 
w obliczu spodziewanego kryzysu skupiają się na zapewnieniu ciągłości i stabilności ekonomicznej.

Karencja, czyli komfort w planowaniu finansów

Zakup maszyn rolniczych to dla prowadzącego działalność duże wyzwanie, które powinno być trafne nie tylko pod względem 
funkcjonalności, trwałości maszyn, ale też odpowiednio skrojonego finansowania, które nie zachwieje płynnością działalności. Od 
ponad dwóch lat rolnicy korzystają z tzw. oferty przedsezonowej John Deere, dzięki której mogą zakupić maszyny sezonowe (kombajny, 
opryskiwacze samojezdne, sieczkarnie), a spłatę rat rozpocząć nawet  18 miesięcy po odbiorze maszyny. To rozwiązanie gwarantujące 
komfort w planowaniu finansów bez znacznego wydatku tu i teraz.

Jednym z rolników, którzy w zeszłym roku, zdecydowali się na zakup kombajnu zbożowego z opcją karencji był pan Jakub Rybczak 
z pow. ostrzeszowskiego, łączący prowadzenie własnego gospodarstwa ze świadczeniem usług. Nowoczesny sprzęt miał pomóc 
w rozwoju działalności i otworzyć możliwość przyjmowania kolejnych zleceń.

– Przeanalizowaliśmy wraz z tatą różne opcje i wybór padł na John Deere Financial. Jako młody przedsiębiorca nie muszę stresować 
się pierwszym sezonem. Spłatę maszyny rozpocznę dopiero po żniwach 2020, dzięki czemu już znalazłem zlecenia, nie przejmując się 
tym, że od teraz muszę mieć środki na spłatę maszyny. Mogłem skupić się na pracy – mówi pan Jakub.

Zakup ciągnika teraz, płatność – za rok

Rolnicy, podobnie jak przedstawiciele innych branż w przyszłość patrzą z pewną dozą ostrożności. Zaplanowane inwestycje w wielu 
przypadkach schodzą na dalszy plan, szczególnie gdy trzeba zadbać o płynność i spłatę bieżących zobowiązań.

KUP MODEL Z 5 WYTRZĄSACZAMI. 
UZYSKAJ WYDAJNOŚĆ 6 WYTRZĄSACZY

Nasza najnowsza seria T zapewnia wydajność wyższą nawet o 20%.

„Jeśli chodzi o wydajność, model T560i z pięcioma wytrząsaczami 
wypada podobnie jak maszyna z sześcioma wytrząsaczami.”  
– Magazyn Profi***. 

Dzięki temu w modelu o pięciu wytrząsaczach można uzyskać wydajność 
kombajnu z sześcioma wytrząsaczami. Dodatkową korzyścią jest węższy 
rozstaw kół, który zapewnia większą zwrotność na mniejszych polach  
i na drogach.

* Promocja obowiązuje od 1.08.2020r. do 31.10.2020 r. lub do odwołania i dostępna jest wyłącznie dla podmiotów prowadzących 
działalność rolniczą lub gospodarczą. Pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa płatna po żniwach 2021 lub 2022 przy założeniu 
odbioru maszyny najwcześniej w czerwcu 2021 i przy zastosowaniu półrocznego harmonogramu spłat. Szczegółowe warunki 
finansowania zawarte są w Regulaminie Promocji ‘Atrakcyjne oprocentowanie w Programie John Deere Financial’ dostępnym  
u autoryzowanych dealerów John Deere. Organizatorami promocji są John Deere Polska Sp. z o.o. i Credit Agricole Bank Polska S.A.. 
Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

** 5 letnia subskrypcja JDLink Connect w pakiecie łączności

*** Magazyn Profi, lipiec 2018, profi.com

WYDAJNOŚĆ WYŻSZA O 20%

+

+

Z A M ÓW  D Z I Ś,  Z AC Z N I J  S P Ł AT Ę 
P O  Ż N I WAC H  2 022  R O K U!*

0  Z Ł  Z A  5  L AT  J D L I N K  C O N N E C T * *

P.H.P. Agro-Efekt Sp.z o.o.
ul. Parkowa 14, 56-500 Syców

www.agroefekt.pl
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Dni Otwarte skrojone na czas pandemii

Ostatnie miesiące to okres, w którym wszyscy funkcjonowaliśmy w nowych warunkach. Również przedsiębiorstwa z różnych 
branż i  ich Klienci musieli dostosować się do wyjątkowych okoliczności. W przypadku branży rolniczej do minimum ograni-

czony został kontakt z Klientem, co nie oznacza, że był niemożliwy. John Deere, czołowy producent maszyn rolniczych na okres 
pandemii zagwarantował swoim Klientom ciągłość dostaw części, zaś serwisy i punkty sprzedaży działały z maksymalnym zacho-
waniem zasad bezpieczeństwa i z dbałością o zdrowie zarówno pracowników, jak i Klientów. W wielu przypadkach wprowadzono 
zmianowy tryb pracy. Również Dni Otwarte odbyły się w formie wirtualnej. 

Jesienią ubiegłego roku John Deere zaprezentował zupełnie nową ofertę ciągników serii 6M o wyższym komforcie oraz lepszej 
wydajności, zwrotności i widoczności. 

- Nowa seria zastępuje wcześniejsze serie 6M, 6MC oraz 6RC i obejmuje nowe czterocylindrowe modele o mocy od 90 do 145 KM 
mocy znamionowej. Z kolei w przypadku modeli od 6155M i następnych moc znamionowa może wzrosnąć aż do 195 KM. W modelach 
do 120 KM w nowej serii 6M mamy do czynienia z mniejszymi gabarytami ciągnika przy zachowaniu mocy i masy własnej na wysokim 
i zadowalającym poziomie. Nowością jest też nisko wyprofilowana maska zapewniająca lepszą widoczność wdrożona w modelach do 
6120M – mówi Szymon Kaczmarek, specjalista ds. produktu John Deere. 

Ciągniki nowej serii 6M pomimo wyjątkowych okoliczności ostatnio panujących są już dostępne w Polsce, a zobaczyć je po raz pierwszy 
mogliśmy podczas wirtualnych Dni Otwartych, które przez ostatnie tygodnie prowadzili dealerzy John Deere.

Dni Otwarte w nowej formie

Zasady działania salonów dealerów oraz działów serwisowych John Deere w ostatnich tygodniach musiały przejść prawdziwą rewo-
lucję. Nie tylko potrzeba zachowania wszelkich norm sanitarnych, ale również zmiana trybu pracy sprawiła, że obecni i potencjalni 
Klienci w wielu sprawach musieli polegać na spotkaniach online.

- Nasi dealerzy od dawna stawiają na nowoczesne technologie, staramy się też umożliwiać Klientom kontakt w różnych dogodnych dla 
nich formach. Dlatego też mimo potrzeby zachowania stołecznego dystansu, zdecydowaliśmy się zorganizować Dni Otwarte, w nowej 
wirtualnej formie. W tym celu nasi pracownicy przeszli cykl szkoleń produktowych, dzięki którym uzyskali komplet wiedzy na temat 
nowych maszyn. Ponadto stworzyliśmy specjalną stronę internetową, gdzie zainteresowani testami mogli się zarejestrować i zoba-
czyć, jak pracują ciągniki nowej serii 6M – dodaje Bartosz Białas, kierownik marketingu John Deere Polska.

Opinie przedstawicieli dealerów po pierwszym kontakcie z maszynami (także na placu manewrowym) były nad wyraz pozytywne.

- Moje pierwsze wrażenie jest bardzo dobre. Ciągnik jest zwrotny, świetnie się prowadzi. Dzięki panoramicznemu dachowi i obniżonej 
masce widoczność jest bardzo dobra – komentuje Ilona Walczak, Specjalistka Marketingu Agro–Efekt.

W sumie John Deere odnotował ponad 150 rejestracji na stronie poświęconej Dniom Otwartym. Każdy z Dealerów wyłonił rolników, 
którzy otrzymają nowe ciągniki na testy. Z rejonu Agro-Efekt ciągnik nowej serii 6M w ramach akcji demo pojedzie do Pana Pawła 
Michalaka. Wśród zgłoszeń rozlosowano także skrzynkę z narzędziami JD przydatną przy wszelkich naprawach. Otrzymał ją Łukasz 
Tecław.
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POLONEZ – nowoczesna konstrukcja, sprawdzone rozwiązania

POLONEZ to nowoczesny siewnik mechaniczny stworzony przez UNIĘ dla wymagających rolników. Produkowane w dwóch sze-
rokościach 3,0 i 4,0 metry siewniki POLONEZ mogą pracować solo lub z agregatami uprawowymi, tworząc zestawy uprawowo-

-siewne. Poniżej przedstawiamy rozwiązania techniczne i mocne strony naszego flagowego siewnika.

Redlice siewne – wybór na każde warunki.
Podstawową redlicą w siewniku POLONEZ jest lekka redlica stopkowa tzw. cią-
gana. Zalecana jest do tradycyjnej uprawy z małą ilością resztek pożniwnych na 
glebach lekkich i średniozwięzłych utrzymanych w dobrej kulturze. Obecnie jed-
nak najczęściej rolnicy wybierają nowoczesne redlice talerzowe „V-TECH” lub 
„SHELL”, które mogą być stosowane w technologii uproszczonej uprawy i siewu 
na glebach ze średnią ilością resztek pożniwnych. Redlice „V-TECH” to redlice 
dwutalerzowe o średnicy talerzy 300mm i docisku maksymalnym 25 kG. Talerze 
ułożone w kształcie litery „V” posiadają wewnętrzne skrobaki czyszczące. Re-
dlice „V-TECH” można wyposażyć w kółka kopiujące o wymiarach 250x42mm. 
Redlice przemienne „SHELL” mają natomiast dwa talerze o średnicy 300mm ale 
przesunięte względem siebie, dzięki czemu następuje samooczyszczanie tych 
redlic podczas pracy. Maksymalny docisk redlic „SHELL” również wynosi ok. 25 
kG i można je dodatkowo wyposażyć w kółka kopiujące o średnicy 330x50mm.

Skrzynka przekładniowa – serce siewnika.
Jednym z najważniejszych elementów nowoczesnego siewnika jest dokładna skrzynka przekładniowa. W siewniku POLONEZ firma 
UNIA montuje nowoczesne, żeliwne skrzynki trzykrzywkowe, które gwarantują dużą dokładność wysiewu nawet małych dawek na-
sion. Orientacyjną dawkę wysiewu ustawiamy na skrzynce przekładniowej bezstopniowej zgodnie z załączoną tabelą wysiewu, nato-
miast dokładne ustawienia dawki wysiewanych nasion ustala się na podstawie przeprowadzonej „próby kręconej”.

Duża skrzynia załadunkowa – większa wydajność. 
Produkowany w dwóch szerokościach 3,0 i 4,0 metry siewnik wyposażony jest w skrzynie załadunkowe o pojemności odpowiednio 550 
i 800 litrów. Dodatkowo skrzynie mogą być powiększone o nadstawki, dzięki którym ich pojemność może wynosić nawet 750 i 1100 
litrów. Duża skrzynia załadunkowa to oszczędność czasu podczas załadunków i większa wydajność podczas pracy w polu.

Modułowa budowa siewnika POLONEZ.
Budowa siewnika POLONEZ opiera się na ramie nośnej z kołami jezdnym 6x16 z protektorem rolniczym, do której mocowane są re-
dlice siewne oraz skrzynia załadunkowa z aparatami wysiewającymi. Masywna konstrukcja ramy nośnej jest jednocześnie stabilna 
i wytrzymała. Rama posiada ruchomą belkę zaczepową, która ułatwia agregowanie siewnika.
Gięte wieko skrzyni to dodatkowe usztywnienie konstrukcji. Sprężyny gazowe ułatwiają podniesienie wieka i zapewniają dostęp do 
szerokiego otworu załadowczego – możliwość załadunku z BIG-BAGów. Krata wewnątrz skrzyni pozwala na mechaniczny załadunek 
materiału siewnego. Wewnątrz skrzyni zamontowane są zsypy kierunkujące ziarno do aparatu wysiewającego – dzięki czemu prak-
tycznie możemy wysiewać do „ostatniego ziarna”. Wszystkie siewniki malowane są proszkowo, dzięki czemu powłoka lakiernicza jest 
trwała i długo pozostaje w idealnym stanie.  

DUPLO – wysiew okołonasienny nawozu.
W siewnikach POLONEZ Duplo mamy możliwość jednoczesnego wysiewu ziarna i startowej dawki nawozu. Skrzynie w tych wersjach 
siewników są przedzielone specjalną przegrodą. W przedniej części znajduje się nawóz, a w tylnej ziarno. Nawóz wysiewany jest 
dodatkowymi aparatami wysiewającymi napędzanymi od drugiej skrzynki przekładniowej.  Nawóz i ziarno transportowane jest prze-
wodami teleskopowymi do jednej redlicy.

Nowe sterowniki w siewnikach POLONEZ.
POLONEZ może być wyposażony w sterownik STARTER SEED, nowoczesny komputer PILOT SEED lub SUPERIOR. Sterownik STARTER 
SEED służy głównie do automatycznego zliczania przejazdów oraz zamykania i otwierania ścieżek technologicznych pod przejazdy 
opryskiwaczem lub rozsiewaczem. Bardziej zaawansowany technologicznie jest nowy komputer PILOT SEED, który posiada dodatko-
we funkcje takie jak: licznik hektarów dzienny i sumaryczny, sygnalizację minimalnego poziomu nasion w skrzyni, sygnalizację czasu 
pracy, sygnalizację wydajności pracy, sygnalizację prędkości jazdy, sygnalizację błędów (awarii czujników). Komputer PILOT SEED 
może również przechowywać dane z zasiewu dla 10 pól. Dla najbardziej wymagających użytkowników UNIA przygotowała komputery 
SUPERIOR, które wyposażone są w duże kolorowe i dotykowe ekrany z rozbudowanymi funkcjami graficznymi. Wyjście USB umożliwia 
natomiast przenoszenie danych do komputerów domowych. Nowe sterowniki charakteryzują się nowoczesnym wyglądem, intuicyjną 
obsługą oraz łatwym montażem w kabinie ciągnika.

Zagarniacz „klawiszowy” oraz podest na całej szerokości.
Dla wielu rolników ważne jest również jak pole wygląda po siewie, czy jest właściwie wyrównane, a ziarno przykryte. Za to w POLO-
NEZ-ach odpowiada tzw. „zagarniacz klawiszowy”, którego sprężyny są indywidualnie dociskane i dokładnie kopiują teren, dzięki 
czemu jest „równo jak na stole”. Siewniki POLONEZ standardowo wyposażone są  również w podest załadunkowy na całej szerokości 
siewnika oraz schodki, które ułatwiają dostęp do skrzyni załadunkowej.

Fot. Siewnik Polonez Unia
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Zwiększ wydajność z kultywatorem DTX i siewnikiem a-drill

Poprawa struktury gleby, płytka uprawa i wysiew międzyplonów lub rzepaku w jednym przejeździe. Po wprowadzeniu na ry-
nek kultywatora DTX, Kverneland oferuje rozwiązanie, które pozwala zintegrować z tym kultywatorem siewnik do poplonów 

a-drill. Dzięki temu w jednym przejeździe będzie można wykonać głębokie spulchnianie gleby, jej płytką uprawę i siew międzyplo-
nów lub rzepaku. Wykonywanie trzech operacji w jednym przejeździe pozwoli zwiększyć wydajność uprawy.

Ciągły wzrost powierzchni gospodarstw oraz coraz krótsze korzystne okna pogodowe sprawiły, że czas stał się kluczowym czynnikiem. 
Dlatego też, aby zaoszczędzić czas DTX pozwala na wykonanie dwóch czynności jednocześnie. DTX to wysoce wszechstronna maszyna 
zawieszana, przystosowana do jednoczesnej płytkiej uprawy ścierniska i głębokiego spulchniania gleby, która może współpracować 
z ciągnikami o mocy 200-360 KM. Model ten może być wykorzystany do pierwszej uprawy ścierniska lub do zerwania warstwy płuż-
nej na głębokości do 40 cm. Idealnie nadaje się do przygotowania gleby pod siew rzepaku, ponieważ stwarza doskonałe warunki do 
rozwoju korzeni i pozostawia wyrównaną powierzchnię gleby, optymalnie przygotowaną do siewu. W dodatku DTX bardzo dobrze radzi 
sobie z dużą ilością resztek pożniwnych. Duży rozstaw zębów zapewnia sprawny przepływ gleby i resztek pożniwnych, a sekcja talerzy 
dobrze tnie i miesza resztki pożniwne z glebą na głębokości 2-10 cm.

Kverneland DTX łączy zęby Pro-Lift ze sprawdzoną sekcją talerzy z kompaktowej brony talerzowej Qualidisc Farmer (Ø 520 mm). 
Za pomocą zębów Pro-Lift gleba może być spulchniana do głębokości 40 cm, podczas gdy wierzchnia warstwa gleby (do 10 cm) jest 
uprawiana przez sekcję talerzy. Zęby Pro-Lift, sekcja talerzy oraz wał DD600 są ze sobą połączone za pomocą ramy o wysokiej wytrzy-
małości i jakości, co pozwala na pracę w ciężkich warunkach. DTX jest wyposażony w deflektory boczne, które są dobrze znane z bron 
talerzowych Qualidisc. Deflektory zapewniają perfekcyjne wyrównanie gleby niezależnie od warunków panujących na polu.

Zalety:
• Wysoce wszechstronny
• Perfekcyjne wyrównanie
• Dobry przepływ gleby i resztek pożniwnych
• Płytka uprawa z pełnym podcięciem i wymieszaniem gleby na głębokości od 2 do 10 cm
• Głębokie spulchnianie gleby do 40 cm

Kultywator Kverneland DTX w połączeniu z siewnikiem do poplonów a-drill to idealne rozwiązanie dla głębokiego spulchniania gle-
by, zarządzania resztkami pożniwnymi, zagęszczenia gleby i siewu międzyplonów w jednym przejeździe. Zęby spulchniające glebę na 
głębokości nawet 40 cm zapewniają dobry rozwój korzeni rzepaku, który może być wysiany za pomocą siewnika a-drill.

Dyrektywa azotanowa UE nakłada na rolników obowiązek wysiewania międzyplonów. Międzyplony chronią glebę przed erozją i pochła-
niają z gleby i powietrza nieorganiczne związki azotu, przetwarzając je w związki organiczne, które mogą być pobrane przez rośliny 
następcze. Kultywator DTX pozostawia odporną na warunki atmosferyczne wierzchnią warstwę gleby, co w połączeniu z siewnikiem 
a-drill gwarantuje całkowite zakończenie zadania.



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

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. współpracuje z kilkoma uznanymi firmami paszowymi. Dysponujemy bardzo szeroką 
gamą produktów, co daje szerokie możliwości naszym doradcom żywieniowym w zakresie dopasowanie oferty produktów dla 

potrzeb każdego gospodarstwa. Zależy nam na jak najlepszej współpracy z hodowcami - współpracy, która ma zawsze przynosić 
wymierną korzyść dla klienta, dlatego nasi doradcy systematycznie monitorują zmiany, jakie zachodzą w hodowli i zawsze reagują, 
gdy wymaga tego sytuacja. Można to osiągnąć poprzez racjonalne żywienie, uwzględniając potrzeby bytowe i produkcyjne zwie-
rząt, ale także uwzględniając czynnik ekonomiczny.

Dział pasz i żywienia zwierząt oferuje Państwu:

• doradztwo żywieniowe i zootechniczne
• analizy chemiczne pasz objętościowych
• badania mikrobiologiczne mleka
• mieszanki paszowe uzupełniające dla bydła, trzody, drobiu
• pasze pełnoporcjowe
• produkty specjalistyczne
• śruty: rzepakową i sojową
• otręby pszenne
• makuch rzepakowy
• dodatki paszowe (kreda paszowa, drożdże, sól paszowa)
• melasa toffi drink
• wysłodki suche melasowane, niemelasowane
• środki do higieny udojowej

Firma P.H.P. Agro Efekt Sp. z o.o. zapewnia ciągłe wsparcie gospodarstw u lekarzy weterynarii, mikrobiologów, chemików, a także 
u osób mających doświadczenie w zarządzaniu dużymi fermami. Dzięki temu staramy się jak najlepiej pomóc w niwelowaniu proble-
mów, z którymi spotykają się na co dzień polscy hodowcy. Zachęcamy do korzystania z wiedzy i doświadczenia naszych doradców, którzy 
chętnie odwiedzą Państwa gospodarstwo oraz pomogą wybrać najbardziej optymalne rozwiązania.

Dział Pasz



Agromast
Profilaktyka mastitis

Efektywna energia
dla krów

WŁAŚCIWOŚCI:
zapobiega zakażeniom bakteryjnym, grzybicznym
i wirusowym
działa przeciwko glonom

STOSOWANIE:
jako profilaktyka zapaleń: jednorazowo
do każdej do każdej ćwiartki raz w miesiącu
jedna tuba do chorej ćwiartki 1x dziennie przez 4 dni
przed zasuszeniem można podać jednorazowo do każdej
ćwiartki, aby zapobiec infekcjom

WŁAŚCIWOŚCI:
pomocny w okresie okołoporodowym
wspomaga organizm zwierzęcia podczas niedoborów
energetycznych, podczas utraty apetytu, w nadmiernej
mobilizacji tłuszczów

STOSOWANIE:
sstosować150 - 300 ml dziennie/szt.
można podawać jako dodatek do innych pokarmów
(dodatek do paszy w ilości 2-3 %).

Nowy produkt ARGOMAST
- tuby dowymieniowe to środek przeciwzapalny,
który wspomaga proces gojenia wymienia.
Jest zarejestrowany jako środek higieniczny,
a wiec nie ma karencji na mleko.

Produkt wspiera organizm zwierzęcia
podczas niedoborów energetycznych. 
Połączenie gliceryny i glikolu znacząco
poprawia skuteczność zapobiegania
problemom metabolicznym.

Zapraszamy do kontaktu z Działem Pasz: tel. 62 786 84 12 • email: dzial.pasz@agroefekt.pl



601 402 153
Skontakuj się z nami!

zbiorniki żelbetowe budynki inwentarskie

chlewnie, obory, kurniki

zbiorniki na gnojownice, ścieki, wodę pitną,
retencyjne, do nawadniania, na rsm

silosy na kiszonkę, płyty
obornikowe, ściany oporowe

CENTRUM
DOCIEPLEŃ

BUDUJ
Z EFEKTEM!

Z nami ocieplisz swój dom!

Zapewniamy profesjonalne
doradztwo oraz pełną obsługę

procesu realizacji Twojej inwestycji!

• docieplenie ścian
w systemie stainer

• ocieplenie poddaszy
i stropów

• styropian i wełna
w najlepszej klasie
przenikalności ciepła

• porofix - likwidacja
mostków termicznych

• nieograniczona gama
kolorystyczna elewacji

Krzywiń
ul. Gen. Chłapowskiego 33,
64-010 Krzywiń

Krzywiń
ul. Gen. Chłapowskiego 33,
64-010 Krzywiń

Miejska Górka
ul. Dworcowa 17,
63-910 Miejska Górka

Syców
ul. Parkowa 14 
56-500 Syców
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Dział Nawadniania
Artykuł

Razem oszczędzajmy wodę!

Po bezśnieżnej zimie, wiosennych bardzo umiarkowanych opadach deszczu poziom wód gruntowych stale opada. Uprawy są 
stale narażane na obniżkę plonu. Rozpoczęty problem niższych dochodów przenosi się na konsumentów przez zwyżkę cen 

jednostkowych produktów.

Lokalnie można temu zaradzić przez budowę zbiorników wody oraz wykonania instalacji nawadniania. Jest to inwestycja, której koszty 
zwracają się po kilku latach.

Firma Agro-Efekt posiada maszyny do układania podziemnych linii kroplujących o szerokości od 0,75 do 1,5 m na głębokość do 40 cm. 
Przy założeniu rozstawy co 1m, kroplownika co 0,5 m i wydajności 2 litrów/h wydatek wynosi 40 m³/h, dlatego warto jest podzielić pole 
na sektory ok. 75 do 85 arów. Stosując filtry siatkowe lub dyskowe 3”o wydajności 30 m³. Sterowanie sektorami odbywa się ręcznie 
lub elektrozaworami.

Zaletą takiego systemu jest możliwość dostarczenia wody bezpośrednio do korzeni niezależnie od warunków atmosferycznych (wiatr 
i wysoka temperatura). Znaczna zwyżka plonów szczególnie przy suchym lecie rekompensuje poniesione nakłady.

Tańszym rozwiązaniem jest rozłożenie taśmy kroplującej np. w truskawkach, ziemniakach lub krzewach użytkowych i ozdobnych.
Posiadamy do sprzedaży taśmy kroplujące w rozstawach kroplowników od 10 do 50 cm i wydajności od 1 do 2 litrów/h.
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W naszej ofercie znajdą Państwo: 

• rury LDPE od fi16 do 90 mm
• złączki PE
• filtry siatkowe i dyskowe
• pompy spalinowe i elektryczne.

Artykuł
Razem oszczędzajmy wodę!

Dział Nawadniania

Firma P.H.P. Agro-Efekt Sp. z o.o. 
służy doradztwem i wykonaniem.

Kontakt z działem nawadniania:

T  62 786 84 00
T  509 857 590

E  dzial.nawadniania@agroefekt.pl
E  bernard.smolin@agroefekt.pl
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Zabezpiecz swoje gospodarstwo i uprawy! 

Wiarygodny partner
w obrocie płodami rolnymi

Oferujemy atrakcyjne warunki ubezpeczenia oraz kompleksową obsługę klienta.

Oferujemy środki do produkcji rolnej, gwarantujemy możliwość
rozliczenia się płodami rolnymi, jak również skup bezpośredni 

na bardzo atrakcyjnych i dogodnych warunkach.

Prowadzimy kontraktację zbóż, rzepaku i kukurydzy. Klientom
podpisującym umowy kontraktacyjne oferujemy atrakcyjne 
warunki zakupu nasion, nawozów i środków ochrony roślin

z możliwością zapłaty w okresie zbiorów. 

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

Oferujemy również: ubezpieczenia
maszyn rolniczych oraz nieruchomości.
Wszelkie formalności związane
z ubezpieczeniem np. nowo nabytej
u nas maszyny, załatwiamy od ręki,
na miejscu w momencie zakupu.

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia upraw za pośrednictwem naszej firmy,
możliwe jest odłożenie płatności składki do samych zbiorów!

Umożliwiamy całoroczny skup:
rzepaku
kukurydzy
pszenicy, żyta, pszenżyta, jęczmienia, owsa
zbóż konsumpcyjnych i paszowych

...w dogodnym dla Państwa momencie.

Odbiór płodów z gospodarstwa!   tel. 667 662 958

Zapraszamy do kontaktu! tel. 62 786 84 59

DODATKOWO:
dobrowolne ubezpieczenie od ognia, powodzi,

suszy huraganu, deszczu nawalnego, uderzenia
pioruna, lawiny oraz obsunięcia się ziemi.

OCHRONA W RYZYKACH:
ujemne skutki przezimowania, grad

i przymrozki wiosenne z dopłatą Państwa,
która wynosi 65% składki.

Nasza oferta:
oferty różnych towarzystw
ubezpieczeniowych
pomoc w likwidacji szkód
specjalnie wynegocjowane
niższe składki



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
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

Kontakt z naszymi działami



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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