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Centrala firmy
Agro Efekt Sp. z o.o. 

ul. Parkowa 14 
56-500 Syców 

tel. 62 786 84 00 
fax: 62 786 8430

e-mail: sekretariat@agroefekt.pl



agroefekt.pl  |  sklep.agroefekt.pl

facebook.com/AE.AGROEFEKT

agroefekt

CENTRALA SPÓŁKI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rolnictwo Precyzyjne
tel. 662 667 934



Po zimie ze śniegiem i mrozami rozpoczął się kolejny sezon prac polowych. Rok 2020 dla upraw w znacznej 
części kraju okazał się być dość dobry. Plony były satysfakcjonujące, a ich ceny w kolejnych miesiącach 
zaskakująco wysokie.

Oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć jaka czeka nas pogoda w dalszej części sezonu, ale póki co 
sytuacja wygląda całkiem nieźle. Uprawy bardzo dobrze przezimowały, w glebie mamy sporo wilgoci po 
roztopach śniegu, z której z pewnością w pełni skorzystają uprawy ozime. Jeśli chodzi natomiast o wiosenne 
zasiewy, to raczej powinniśmy spodziewać się równomiernych i pełnych wschodów.

Najnowsze wydanie naszego firmowego katalogu AgroDORADCA, jaki został przez nas dla Państwa 
przygotowany zawiera szczegółowe informacje z zakresu rolnictwa, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji 
panującej na polach. Mamy nadzieję, że przedstawione przez nas rozwiązania pomogą Państwu podjąć 
właściwą decyzję co do strategii prowadzenia plantacji. Dzięki właściwym wyborom uprawa począwszy od 
wiosny (siew), aż po sam zbiór stanie się zdecydowanie łatwiejsza.

W aktualnym wydaniu AgroDORADCY przeznaczonym na sezon wiosenny prezentujemy dostępne na rynku 
odmiany, środki ochrony roślin, a także nawozy wiodących firm. Po raz pierwszy przybliżamy Państwu temat 
szczegółowej agrotechniki w uprawie słonecznika. Jest on coraz chętniej uprawianą rośliną w naszym kraju.

Zamieściliśmy także garść informacji dotyczących wiosennego odchwaszczania zbóż ozimych, a także 
skutecznej ochrony podstawy źdźbła w zabiegu T1, czy też ochrony organów asymilacyjnych w zabiegu T2. 
Szeroko odnosimy się także do tematu skutecznej ochrony herbicydowej kukurydzy, z uwzględnieniem 
rozwiązań zarówno doglebowych jak i nalistnych. Ochrona rzepaku ozimego we wszystkich jego fazach też nie 
jest nam obca i znalazła swoje miejsce w najnowszym wydaniu naszego katalogu.

Firma Agro-Efekt w dalszym ciągu rozwija się w obszarze rolnictwa precyzyjnego, niezwykle przyszłościowej 
dziedzinie. Sprzedajemy przyszłość już dziś: monitoring pól na odległość, porady ekspertów oraz inne 
narzędzia doradcze. W dziale maszyn na szczególną uwagę zasługują nowa seria ciągników John Deere 6M, 
promocyjne pakiety serwisowe oraz nowe kosiarki samojezdne. Swoje wysoce wyspecjalizowane maszyny 
oferują także Kverneland i Unia. Nowe modele pługów Kverneland 2300 S Variomat oraz sprzęt do uprawy 
ziemniaka firmy Unia znalazły swoje miejsce w AgroDORADCY. Po raz pierwszy prezentujemy także czeskiego 
producenta maszyn BEDNAR, którego sprzęt znalazł się w naszej ofercie sprzedażowej. 

Podejmowane przez nas działania mają na celu sprawienie, by firma Agro-Efekt była przez Państwa 
postrzegana, jako rzetelny partner i doradca na każdym etapie produkcji. Dbamy o najwyższy poziom 
oferowanych przez nas usług oraz Państwa satysfakcję. Świadczymy usługi w sposób kompleksowy, łącząc 
całoroczny skup płodów rolnych z profesjonalnym doradztwem agrotechnicznym. Celem naszej firmy na 
sezon 2021 jest zwiększenie efektywności działań naszych klientów.

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

Szanowni Państwo!



Adsol
Adiuwant przeznaczony
do stosowania z herbicydami
doglebowymi

 

Kompleksowe rozwiązania adiuwantowe

NOWOŚĆ

INSERT
Uniwersalny adiuwant przeznaczony do 
stosowania z środkami ochrony roślin
i nawozami dolistnymi.

Adiutor
Adiuwant poprawiający
skuteczność działania 
nalistnych środków
ochrony roślin

AdControl pH
Adiuwant obniżający
pH i twardość wody

Adglue
Adiuwant ograniczający
pękanie łuszczyn
i strąków

www.agroefekt.pl

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

dla Twoich
upraw!

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN KUKURYDZY - WIOSNA 2021
KUKURYDZA - RGT OXXGOOD
KUKURYDZA - EVGENI CS
KUKURYDZA - RGT HALIFAXX
KUKURYDZA - NK FALKONE
KUKURYDZA - SY GLORIUS
KUKURYDZA - ES ASTEROID
KUKURYDZA - ES MYFRIEND
CHARAKTERYSTYKA ODMIAN KUKURYDZY - WIOSNA 2021
KUKURYDZA - SM HETMAN
KUKURYDZA - ES PALLADIUM
DOBRA KISZONKA, TO PODSTAWA ŻYWIENIA BYDŁA
KUKURYDZA - NORICO
KUKURYDZA - DKC 3789
KUKURYDZA - DKC 3796
KUKURYDZA - NIKITA
KUKURYDZA - MISTERI CS
KUKURYDZA - RGT LACTEAXX
KUKURYDZA - SY ENERMAX
KUKURYDZA - RGT LUXXARDO
KOLEJNOŚĆ TWORZENIA MIESZANIN ZBIORNIKOWYCH
KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA ADIUWANTOWE
TECHNOLOGIA ODCHWASZCZANIA KUKURYDZY W WARUNKACH SUSZY
TECHNOLOGIA OCHRONY HERBICYDOWEJ I INSEKTYCYDOWEJ KUKURYDZY
JAK RACJONALNIE STOSOWAĆ WAPNO?
DOKARMIANIE DOLISTNE KUKURYDZY
CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ JARYCH - WIOSNA 2021
PSZENICA JARA - MANDARYNA / TYBALT
JĘCZMIEŃ JARY - KWS VERMONT
JĘCZMIEŃ JARY - AVATAR      / SY CRISTALLIN
SOJA - VIOLA
WIOSENNE ZWALCZANIE CHWASTÓW W PSZENICY OZIMEJ
REGULATORY WZROSTU JAKO NIEZBĘDNY ZABIEG W NOWOCZESNEJ UPRAWIE
ZABIEG PIERWSZY, EFEKT WIDOCZNY NA KOŃCU
ZABIEG T2 - OCHRONA GŁÓWNYCH ORGANÓW ASYMILACYJNYCH ZBÓŻ
OCHRONA FUNGICYDOWA ZBÓŻ
GOUDENKORREL TM - INNOWACJA W NAWOŻENIU ROŚLIN
MIKROORGANIZMY JAKO BUFOR BEZPIECZEŃSTWA W UPRAWACH
DOLISTNE DOKARMIANIE ZBÓŻ W OKRESIE WIOSENNYM
OCHRONA FUNGICYDOWA RZEPAKU
WIOSENNA OCHRONA INSEKTYCYDOWA RZEPAKU OZIMEGO
WIOSENNA OCHRONA HERBICYDOWA RZEPAKU OZIMEGO
JAK SKUTECZNIE ZREGENEROWAĆ I ODŻYWIAĆ RZEPAK WIOSNĄ?
OCHRONA CEBULI
UPRAWA SŁONECZNIKA ZWYCZAJNEGO
OCHRONA ZIEMNIAKA I WARZYW
WIOSNA W UPRAWIE ZIEMNIAKA
POMIDORY WIOSNĄ
OCHRONA HERBICYDOWA BURAKA CUKROWEGO
JOHN DEERE NOWA SERIA 6M - OCZEKUJ WIĘCEJ
OŚWIADCZENIE JOHN-DEERE
WSPARCIE W WERSJI 3.0, CZYLI JAK SPECJALIZACJA DEALERA POMAGA W PRACY ROLNIKÓW
SPRZEDAJEMY PRZYSZŁOŚĆ JUŻ DZIŚ!
DOBRA KOSIARKA SAMOJEZDNA, CZYLI JAKA? JOHN-DEERE OGŁASZA NOWOŚCI 2021
NASZE ODDZIAŁY SERWISOWO-SPRZEDAŻOWE
MASZYNY UŻYWANE
DZIAŁ SPRZEDAŻY CZĘŚCI
PROFESJONALNA OCHRONA I NAWOŻENIE
NOWE MODELE PŁUGÓW - KVERNELAND
POZNAJ FIRMĘ BEDNAR
UNIA - KOPACZKI I KOMBAJNY DO ZIEMNIAKÓW
RAZEM OSZCZĘDZAJMY WODĘ! 
DZIAŁ PASZ
DZIAŁ BUDOWLANY
UBEZPIECZENIA / SKUP PŁODÓW ROLNYCH
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Dział NasionKukurydza
RGT OXXGOOD

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

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

WYMAGANIA GLEBOWE:

ZALECANA OBSADA ROŚLIN DO ZBIORU:
• ziarno i CCM: 

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

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

 
 

ziarno typu flint/flint/dent
kolba typu fix

16 rzędów
23-25 ziaren/rząd

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

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

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:

słabe,
piaszczyste średnie dobre

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

ZIARNO KISZONKA



Aminotec plus

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

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

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

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

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

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

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

9 Zmniejsza fitotoksyczność herbicydów wywołaną stresem klimatycznym

9 Wzmacniają główne procesy fizjologiczne

9 Utrzymują wzrost roślin w niesprzyjających warunkach

9 Poprawiają rozwój roślin i końcowy plon!

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

herbicyd herbicyd 
+ Aminotec Plus

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

Najlepsze rozwiązanie na stres 
klimatyczny i herbicydowy

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

Ponad 147 doświadczeń polowych ze średnim 8% wzrostem plonu po 
zastosowaniu Aminotec plus.
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EVGENI CS
HODOWCA: CAUSSADE

LICZBA FAO: 230-240
TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

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

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

WYMAGANIA GLEBOWE:

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

 
 
 
 

ZIARNO MŁYN

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:

słabe,
piaszczyste średnie dobre

OPINIA
Dariusz Dereń,
Product Manager Caussade

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

ziarno typu flint

14 rzędów
32-34 ziaren/rząd
MTZ 290 g

REKOMENDANCJE MŁYNARSKIE Dział NasionKukurydza
EVGENI CS
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RGT HALIFAXX
HODOWCA: RAGT
LICZBA FAO: 230
TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• wczesne ziarno, zarejestrowane w Czechach (2019)
• bardzo mocny wigor roślin
• bardzo wysoki potencjał plonowania, zarówno w korzystnych jak i mniej sprzyjających warunkach (susza)
• w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2018, 2 miejsce plonowania w swojej grupie wczesności
• rośliny o charakterystycznie wyprostowanych liściach
• bardzo dobra odporność na wyleganie, wynikająca z dużej zdrowotności roślin

WYMAGANIA GLEBOWE:

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

 
 
 
 

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:słabe,
piaszczyste średnie dobre

ziarno typu flint/dent

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

ZIARNO

Stanisław Wójtowicz,
Menedżer produktu – kukurydza, RAGT Semences Polska Sp. z o.o.

Odmiana RGT Halifaxx przechodzi w tym roku chrzest bojowy w warunkach produkcyjnych. Pierwsze zbiory z pól potwierdzają nasze bardzo do-
bre opinie o wysokiej przydatności odmiany w uprawie na ziarno. Plony te potwierdzają wcześniej uzyskiwane wyniki z poletek doświadczalnych. 
Wyniki te pochodzą z doświadczeń rejestrowych COBORU, doświadczeń ścisłych RAGT oraz poletek polowych u rolników w całym kraju. Wyniki 
uzyskane w oficjalnych testach potwierdziły wysoką stabilność plonowania odmiany. Doświadczenia te prowadzone były miedzy innymi w latach 
2018 i 2019, a więc w sezonach suchych. W niektórych rejonach Polski wręcz niesprzyjających do uzyskiwania dobrego plonu. Jednakże RGT 
Halifaxx uzyskał w tych warunkach bardzo dobre plony, potwierdzając swoją przydatność. Niski pokrój roślin, wysoka zdrowotność łodyg oraz 
wysoka odporność na wyleganie korzeniowe i łodygowe to pewność zebrania całego plonu z pola. Dodatkowa wysoka odporność na fazariozę 
kolb to pewność zbioru ziarna o wysokiej jakości. Jest to szczególnie istotne podczas tak mokrych zbiorów jak w roku obecnym. Dzięki silnie 
rozwiniętemu i głębokiemu systemowi korzeniowemu RGT Halifaxx potrafi adaptować się do każdych warunków uprawy, nawet tych mniej sprzy-
jających. Również zapylenie odmiany, nawet w mniej sprzyjających warunkach jest bardzo dobre, co skutkuje pełną do końca zaziarniona kolbą. 
Obserwując w tym sezonie RGT Halifaxx na wszystkich poletkach doświadczalnych, nie sposób nie zauważyć, że kolby są duże, bardzo regularne, 
wypełnione do końca ziarnem, co powinno skutkować wysokim plonowaniem. Chciałbym też wspomnieć o dobrym oddawaniu wody z ziarna, co 
czyni odmianę bardziej opłacalną ekonomicznie. Wysoki udział ziarna w masie kolb, przy dużych kolbach czynią również odmianę przydatną do 
zbioru na CCM. Dzięki wyżej wymienionym cechom jak i odpowiedniej wczesności odmiany możemy zawsze liczyć na regularny, zdrowy i wysoki 
plon uzyskany z RGT Halifaxx.

OPINIA

Dział Nasion Kukurydza
RGT HALIFAXX
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NK FALKONE
HODOWCA: SYNGENTA
LICZBA FAO: 230-240
TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

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

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

WYMAGANIA GLEBOWE:

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

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:słabe,
piaszczyste średnie dobre

ZIARNO MŁYN

ziarno typu flint

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

Dział Nasion Kukurydza
NK FALKONE
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SY GLORIUS
HODOWCA: SYNGENTA
LICZBA FAO: 240
TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

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

WYMAGANIA GLEBOWE:

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

warunków wilgotnościowych stanowiska)

ZIARNO

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:

słabe,
piaszczyste średnie dobre ziarno typu flint

16 rzędów
30 ziaren/rząd
kolba typu fix

MŁYN

REKOMENDANCJE 
MŁYNARSKIE

Plon i wilgotność ziarna, 
doświadczenia PDO COBORU 2019

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

Plonowanie i wilgotność ziarna w doświadczeniach 
rejestrowych COBORU 2018

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

119,8119,1
116,4118,1
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Plon ziarna przy 14% 
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Dział Nasion Kukurydza
SY GLORIUS
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SY GLORIUS – najnowsza odmiana hodowli SYNGENTA (rejestracja 2019 r.), posiadająca wiele wspólnego z cenioną od 
wielu lat przez naszych klientów odmianą NK FALKONE. Mieszaniec średnio-wczesny o FAO 240 z ziarnem w typie czy-
stego flinta. SY GLORIUS uzyskał wysoki wynik „COLD TEST”, co świadczy o bardzo mocnym wigorze wczesnym odmiany 
i predysponuje ją do wcześniejszego siewu w mniej ogrzaną glebę (min. temp. gleby na głębokości siewu 5ºC). Odmiana 
wytwarza mocny system korzeniowy, co nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza w trudnym, suchym sezonie, z któ-
rym coraz częściej przychodzi nam się mierzyć. Silnie rozbudowany system korzeniowy zapewnia roślinie optymalne za-
opatrzenie w wodę i niezbędne składniki pokarmowe (przy zbilansowanym nawożeniu).  W połączeniu z bardzo mocnym 
„stay green” chroni plantację przed wyleganiem zarówno korzeniowym jak i łodygowym. Bogate ulistnienie plus  silny 
„stay-green” w przypadku uprawy na ziarno wpływa na efektywniejszy i dłuższy okres aktywności fotosyntetycznej części 
zielonych (większy plon). Wysoka zdrowotność odmiany, zwłaszcza na grzyby z rodzaju Fusarium,  wpływa na lepszą ja-
kość uzyskanego plonu (mniejsza zawartość mikotoskyn). Odmiana o kolbie  typu FIX, aby w pełni wykorzystać potencjał 
plonowania odmiany ważne jest utrzymanie zalecanej przez hodowcę ilości wysiewu (80-85 tys. szt./ha) - (mogą wystąpić  
niezaziarnione końcówki kolb – cecha genetyczna). Wszystkie wymienione powyżej cechy odmiany SY GLORIUS wpływają 
na bardzo wysoki i stabilny potencjał plonowania, co z pewnością potwierdzają wyniki uzyskane w skrajnie suchym se-
zonie 2018 – 10,97 t/ha, średni plon przy wilgotności 14 %. 

NOTATKA

OPINIAKarol Kozłowski
Crop Field Expert Corn Syngenta

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

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

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

WYMAGANIA GLEBOWE:

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

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:

słabe,
piaszczyste średnie dobre

ZIARNO BIOETANOL

ziarno zbliżone 
do dent

14 - 16 rzędów
28 ziaren/rząd
MTZ 321 g

OPINIABłażej Springer,
EURALIS

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

*- bardzo suche, trudne warunki w 2019 roku

* *

Dział Nasion Kukurydza
ES ASTEROID
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ES MYFRIEND
HODOWCA: EURALIS SEMENCES

LICZBA FAO: 250
TYP: MIESZANIEC TRÓJLINIOWY (TC)

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• nowa odmiana ziarnowa z grupy TROPICAL DENT
• wysoka zdrowotność roślin ( głownia, fuzarium)
• wysokie zdolności adaptacyjne do trudnych warunków
• rośliny średnio-wysokie, odporne na wyleganie
• odmiana charakteryzuje się dynamicznym rozwojem na początku wegetacji
• bardzo dobry stay grren roślin 

WYMAGANIA GLEBOWE:

ZALECANA OBSADA ROŚLIN DO ZBIORU:
• ziarno: 

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

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:
słabe,

piaszczyste średnie dobre

ZIARNO

ziarno typu dent

15 rzędów,
31 ziaren/rząd
MTZ 287 g

Dział NasionKukurydza
ES MYFRIEND

Plon ziarna w lokalizacjach (dt/ha)/% wzorca w 2020 roku. 
Doświadczenia rejestrowe. Grupa średniowczesna.
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SM HETMAN
HODOWCA: HR SMOLICE

LICZBA FAO: 240
TYP: MIESZANIEC TRÓJLINIOWY (TC)

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

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

WYMAGANIA GLEBOWE:

ZALECANA OBSADA ROŚLIN DO ZBIORU:
• ziarno i CCM: 

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

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

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:
słabe,

piaszczyste średnie dobre

ZIARNO KISZONKA

ziarno typu semi flint

16 rzędów
32-34 ziarna/rząd

Dział NasionKukurydza
SM HETMAN
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KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• najwyższy plon s.m. z ha
• rośliny wysokie, nisko osadzona kolba
• wysoka zdrowotność roślin (tolerancja na głownię i fuzariozy kolb)
• doskonały wigor wiosenny roślin
• możliwość uprawy na ziarno
• mocny stay green roślin
• wysoka odporność na wyleganie przed zbiorem

WYMAGANIA GLEBOWE:

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

 
 
 
 

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:słabe,
piaszczyste średnie dobre

ziarno typu flint

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

ZIARNO KISZONKA

OPINIAMichał Karwat
Junior Product Manager Euralis

ES Palladium to mieszaniec pojedynczy 
o liczbie FAO 240 przeznaczony zarówno 
na kiszonkę, jak i na ziarno. Dzięki dobrym 
zdolnościom adaptacyjnym osiągnął dobre 
wyniki w trakcie doświadczeń rejestrowych. 
ES Palladium cechuje się mocnym wcze-
snym wigorem. Odmiana cechuje się wysoką 
fitosanitarnością – kolby są mało podatne 
na zarażenie przez Fusarium. Ziarno w typie 
flint oraz wysoka zawartość białka, w po-
łączeniu z wysoką produktywnością suchej 
masy sprawiają, że jest to doskonała propo-
zycja odmianowa w celu produkcji surowca 
do sporządzenia jakościowej kiszonki.

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

Doświadczenia rejestrowe 2018-2019.

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

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

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

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

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

optymalnych wartości odżywczych surowca do zakiszania,

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

Artykuł
Dobra kiszonka, to podstawa żywienia bydła

Dział Nasion
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Dział Nasion Kukurydza
NORICO

NORICO
HODOWCA: SAATBAU LINZ
LICZBA FAO: 240
TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

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

do uprawy na wysokoenergetyczną kiszonkę 

WYMAGANIA GLEBOWE:

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

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:

słabe,
piaszczyste średnie dobre

ZIARNO KISZONKA

ziarno typu semi dent

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

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

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

warunków pogodowych
• dobry wigor wiosenny roślin, wysoka tolerancja na niskie temperatury
• odmiana tworzy silny system korzeniowy, który w połączeniu z mocnymi łodygami chroni plantację 

przed wyleganiem
• wytwarza rośliny średniej wysokości, znakomitej zdrowotności oraz bardzo dobrym efekcie „stay green”
• bardzo plenna odmiana o kolbach typu fix, co oznacza, iż na dobrych stanowiskach należy nieco zwiększyć 

obsadę roślin, aby uzyskać maksymalnie wysoki plon ziarna

WYMAGANIA GLEBOWE:

ZALECANA OBSADA ROŚLIN DO ZBIORU:
• ziarno: 

- na glebach słabszych: 75 000 – 80 000 szt./ha 
- na glebach dobrych: 85 000 – 95 000 szt./ha 
 
 

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:
słabe,

piaszczyste średnie dobre

ziarno typu dent
kolba typu fix

14-16 rzędów 
30-34 ziaren/rząd
MTZ 270-300 g

ZIARNO

DKC 3789
HODOWCA: DEKALB

LICZBA FAO: 250-260
TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)BIOETANOL

D KC3789
WYSOKIE PLONY NAWET W TRUDNYCH WARUNKACH  
UPRAWOWYCH

 

 

 

 

WYNIKI PLONOWANIA W WARUNKACH ROLNICZYCH

NOWOŚĆ

 

MARCIN LISZEWSKI

 plon*

 **

 

9,5 t/ha

 27,7%

10,8 t/ha

26,0%

13,6 t/ha

22,1%

13,5 t/ha

 27,4%

10,8 t/ha

23,2%

10,0 t/ha

 28,4%

12,8 t/ha

 23,0%

13,0 t/ha

18,6%

Dział NasionKukurydza
DKC 3789
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DKC 3796
HODOWCA: DEKALB
LICZBA FAO: 250-260
TYP: MIESZANIEC DWULINIOWY (SC)

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

WYMAGANIA GLEBOWE:

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

 
 

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:słabe,
piaszczyste średnie dobre

ziarno typu dent

16-18 rzędów 
30-34 ziaren/rząd
MTZ 300-320 g

ZIARNO BIOETANOL

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

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

Dział NasionKukurydza
DKC 3796
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NIKITA
HODOWCA: LIMAGRAIN
LICZBA FAO: 250-260
TYP: MIESZANIEC TRÓJLINIOWY (TC)

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

WYMAGANIA GLEBOWE:

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

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:

słabe,
piaszczyste średnie dobre ziarno typu flint-dent 

kolba typu flex

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

KISZONKA

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

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

WYMAGANIA GLEBOWE:

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

 
 
 

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:

słabe,
piaszczyste średnie dobre

ziarno typu flint/dent
kolba typu flex

16 rzędów 
30 ziaren/rząd
MTZ 295 g

KISZONKA

OPINIADariusz Dereń
Product Manager Caussade 

Misteri CS należy do czołowych odmian kiszonkowych w hodowli Caussade. Swą wartość plo-
notwórczą potwierdza zarówno w latach z niedoborami wody oraz w sezonach z korzystnym 
układem pogody. Świadczy to o wyjątkowej stabilności plonowania odmiany. Średnio późna 
grupa wczesności i FAO 260 z jednej strony gwarantuje uzyskanie bardzo dobrej wydajności 
świeżej i suchej masy, a z drugiej zapewnia bezpieczeństwo zbioru w optymalnym terminie. 
Wyraźnie uwidacznia się również efekt stay-green, co wydłuża okres efektywnego zbioru na 
kiszonkę. Charakterystyczne dla Misteri CS jest ziarno w typie flint-dent które wyróżnia się 
optymalną dla żywienia bydła mlecznego proporcją skrobi szklistej do mączystej. Dzięki temu 
pochodząca ze skrobi energia uwalniana jest regularnie zapewniając odpowiednią jej ilość na 
każdym etapie procesu trawienia i gwarantując maksymalne jej wykorzystanie. Dzięki atu-
tom jakościowym ziarna i  wysokiej strawności części zielonych, kiszonka z odmiany Misteri 
CS  wpływa na wysoką produkcyjność krów i jakość mleka.

Dział NasionKukurydza
MISTERI CS
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RGT LACTEAXX
HODOWCA: RAGT
LICZBA FAO: 260
TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• bardzo dobra adaptacja do każdych warunków glebowych
• szybki, dynamiczny rozwój wegetatywny
• rośliny wysokie, mocne, bogato ulistnione
• bardzo mocny stay green wydłuża optymalny okres zbioru na kiszonkę, a masa do zakiszania 

dzięki wyższej zawartości wody w liściach i łodygach łatwiej się zakisza
• wysoki plon suchej masy z hektara (105 % wz. COBORU 2020)
• wyższy poziom produkcji mleka z hektara 

WYMAGANIA GLEBOWE:

ZALECANA OBSADA ROŚLIN DO ZBIORU:
• ziarno: 

- na glebach słabszych: 100 000-105 000 szt./ha 
- na glebach dobrych: 115 000 szt./ha 

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:

słabe,
piaszczyste średnie dobre

ziarno typu dent

16 rzędów
22-25 ziaren/rząd
MTZ 300g

KISZONKA

Dział Nasion Kukurydza
RGT LACTEAXX

OPINIAGrzegorz Litwin
RAGT Semences Polska Sp. z o.o.

Nowa odmiana kiszonkowa o FAO 260, cechuje dynamicznym rozwojem wegetatywnym, rośliny są bardzo wysokie, 
bogato ulistnione z wyraźnym efektem stay green. Dodatkowo wysoki udział ziarna w plonie świeżej masy prze-
kłada się na wysoką wartość odżywczą kiszonki. Doświadczenia COBORU 2020 potwierdziły wysoki plon ogólny 
świeżej masy (101,6 % wz.), a także wysoki plon suchej masy (104,8% wz.) uzyskany z roślin odmiany RGT Lacteaxx 
– odmiana pozwala uzyskać wyższy poziom produkcji mleka z jednego hektara.

Plon ogólny świeżej masy, dt/ha COBORU 2020

Plon ogólny suchej masy, dt/ha COBORU 2020
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KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• odmiana z grupy średniopóźnej, o bardzo stabilnym plonowaniu
• przetestowana w doświadczeniach COBORU 2018-2019 uzyskiwały plony powyżej wzorca
• bardzo dobre oddawanie wody w końcowej fazie wegetacji
• tolerancja na trudne warunki w czasie sezonu wegetacyjnego
• rośliny wysokie, bogato ulistnione o mocnych łodygach
• bardzo wysoka zdrowotność, rośliny mniej podatne na grzyby z rodzaju fuzarium
• polecana do siewu na gleby dobrze nagrzewające się wiosną

WYMAGANIA GLEBOWE:

ZALECANA OBSADA ROŚLIN DO ZBIORU:
• ziarno: 

- na glebach słabszych: 75 000-80 000 szt./ha 
- na glebach dobrych: 80 000-90 000 szt./ha 
 
 

słabe,
piaszczyste średnie dobre

ZIARNO

SY ENERMAX
HODOWCA: SYNGENTA

LICZBA FAO: 280
TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:

ziarno typu dent

14-16 rzędów
32-36 ziaren/rząd
MTZ 320-340 g

OPINIAKarol Kozłowski
Crop Field Expert Corn Syngenta

Odmiana wykazująca się przede 
wszystkim bardzo dobrą stabilnością 
plonowania w każdych warunkach 
środowiskowych. W każdej lokalizacji 
radzi sobie bardzo dobrze. Odmiana 
nadaje się na wszystkie kompleksy 
glebowe. W badaniach CCA COBORU 
od 2 lat radzi sobie bardzo dobrze 
– plonowanie na poziomie wzorca. 
Odmiana wolna od chorób, nie ulega 
wyleganiu. Bardzo dobry dry down. 

Dział NasionKukurydza
SY ENERMAX

Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia 
CCA COBORU 2019
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RGT LUXXARDO
HODOWCA: RAGT
LICZBA FAO: 280
TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• nowa średnio późna odmiana, zarejestrowana w UE 2020
• bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno
• doskonałe oddawanie wilgoci z ziarna w późniejszym etapie wegetacji
• odmiana w typie stressless – wysoki, stabilny poziom plonowania nawet 

w mniej sprzyjających warunkach pogodowych (susza)
• bardzo ładna kolba, całkowicie zaziarniona, wysoka MTZ
• odmiana rekomendowana do uprawy na każdym stanowisku glebowym
• rośliny o mocnych łodygach, odporne na wyleganie 

WYMAGANIA GLEBOWE:

ZALECANA OBSADA ROŚLIN DO ZBIORU:
• ziarno: 

- na glebach słabszych: 75 000 – 80 000 szt./ha 
- na glebach dobrych: 85 000 – 90 000 szt./ha 

CHARAKTERYSTYKA KOLBY:

słabe,
piaszczyste średnie dobre

ZIARNO

Dział Nasion Kukurydza
RGT LUXXARDO

OPINIAGrzegorz Litwin
RAGT Semences Polska Sp. z o.o.

Odmiana średnio późna z gamy Stress-
les charakteryzująca się bardzo wyso-
kim i stabilnym poziomem plonowania 
na ziarno. Bardzo dobrze sprawdza się 
w trudnych, suchych warunkach. Ziar-
no w typie dent, bardzo dobrze oddaje 
wodę na końcowym etapie wegetacji, 
co w połączeniu z luźnymi koszulkami 
okrywowymi zapewnia niższą wilgot-
ność zbieranego ziarna. Rośliny o wy-
sokiej zdrowotności, wytwarzają silne, 
mocne łodygi odporne na wyleganie. 
RGT LUXXARDO z powodzeniem można 
uprawiać na każdym stanowisku glebo-
wym, co ważne odmiana również bar-
dzo dobrze zachowuje na się na glebach 
ciężkich, zwięzłych. Biorąc pod uwagę 
wyżej wymienione cechy, a także wyniki 
plonowania w Polsce i Europie ( powyżej 
wzorca ) polecam Państwu wypróbować 
nową odmianę RGT LUXXARDO.

ziarno typu dent

16-19 rzędów
28-30 ziaren/rząd
MTZ 320-340 g
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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



33Wiosna 2021

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

INSERT- uniwersalny adiuwant przeznaczony do stosowania z herbicydami 
i nawozami dolistnymi w buraku. 

Adiuwant aktywujący, zwiększający efektywność biologiczną herbicydów oraz nawo-
zów dolistnych w uprawie buraka. Zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy, za-
pewniając tym samym równomierne pokrycie roślin cieczą użytkową. Insert zwiększa 
przyczepność i zdolność penetracji środka ochrony roślin na liściach chwastów. Za-
wiera surfaktant, który zapewnia równoczesną możliwość rozpuszczania się w wodzie 
i tłuszczach. Cecha ta pozwala z łatwością przemieścić się ze środowiska wodnego, 
którym jest ciecz robocza, do środowiska tłuszczu, którym jest pokryta wierzchnia 
warstwa liści ( kutikula i wosk). Skuteczne wiązanie s.a. z warstwą liścia zmniejsza 
zmywalność środka ochrony roślin przez deszcz i rosę. Dodatkowo Insert zapobiega 
znoszeniu cieczy opryskowej w trakcie wykonywania zabiegu ochrony roślin.

Dawka: 100 ml/100 l H2O
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Dział Ochrony Roślin
Artykuł

Technologia odchwaszczania kukurydzy w warunkach suszy

Chcąc w pełni wykorzystać genetyczny potencjał plonowania odmian kukurydzy, po za odpowiednimi warunkami klimatycznymi, 
doborem odpowiedniego stanowiska, a także zbilansowanemu nawożeniu, bardzo ważna od samego początku rozwoju plantacji 

jest skuteczna eliminacja zachwaszczenia (konkurencji chwastów).

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

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

Decydując się na doglebowe odchwaszczanie kukurydzy proponujemy Państwu nowy herbicyd METODUS 650 WG, zawierający w swo-
im składzie 3 s.a (terbutyloazyna, izaksoflutol, mezotrion) o dwóch mechanizmach działania. Unikatowe połączenie tych substancji 
aktywnych, bezpiecznych dla rośliny uprawnej, gwarantuje wysoką skuteczność w zwalczaniu najczęściej występujących chwastów w 
kukurydzy. Terbutyloazyna, po za zwalczaniem chwastów, trwale ogranicza występowanie wtórnego zachwaszczenia (w przeciętnych 
warunkach można liczyć nawet na 6-8 tygodni bez wschodów chwastów). Jest to ostatnia triazyna w programie ochrony kukurydzy ( po 
wycofaniu wiele lat temu atrazyny i symazyny). Metodus 650 WG skutecznie ogranicza wystąpienie na polu chwastnicy jednostronnej, 
za co głównie odpowiedzialny jest izaksoflutol, wspomagany również przez dwie pozostałe s.a. produktu. Z kolei mezotrion  zwalcza  
m.in. chwasty ciepłolubne groźne dla kukurydzy: komosa biała, szarłat szorstki, ale również gwiazdnicę pospolitą, przytulię czepną, 
rdesty czy  jasnotę purpurową.

Z kolei herbicyd Successor TX 487,5 SE możemy wykorzystać zarówno do doglebowego jak i nalistnego zwalczania chwastów w 
kukurydzy. W swoim składzie oprócz wcześniej opisanej terbutyloazyny zawiera petoksamid. Substancja ta, w pełnej dawce 1200 g/
ha, doglebowo zwalcza szerokie spektrum chwastów, w tym coraz częściej występującego na polskich polach bodziszka drobnego, 
farbownika polnego czy psiankę czarną.

CZYTAJ DALEJ NA STRONIE >> 36

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.

okres intensywnego wzrostu 
kukurydzy bez chwastów

szerokie spektrum chwastów 
jedno i dwuliściennych

kluczowe ogniwo w budowaniu 
wysokich plonów kukurydzy
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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.

okres intensywnego wzrostu 
kukurydzy bez chwastów

szerokie spektrum chwastów 
jedno i dwuliściennych

kluczowe ogniwo w budowaniu 
wysokich plonów kukurydzy
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Chcąc zwiększyć skuteczność chwastobójczą rozwiązania doglebowego z wykorzystaniem Metodus 650 WG lub Successor TX 487,5 
SE, proponujemy Państwu dodatek adiuwantu ADSOL w dawce 0,4-0,5 l/ha. Produkt ten w warunkach przesuszonej gleby, przy mini-
malnej ilość wody na jej powierzchni ułatwia dotarcie większej ilości herbicydu do miejsca jego pobrania, co zwykle skutkuje poprawą 
skuteczności chwastobójczej. Dodatkowo ADSOL zapobiega znoszeniu cieczy użytkowej w trakcie zabiegu, a także zmniejsza parowa-
nie zastosowanej cieczy (ważne w trakcie suszy). Jeżeli podejmiemy decyzję o nalistnym wykorzystaniu herbicydu Successor TX 487,5 
SE (2,2-2,5 l/ha), proponujemy stworzyć mieszaninę zbiornikową z  wykorzystaniem produktów zawierających nikosulfuron Henik 
Extra 040 OD (0,8-1,0 l/ha) lub Nikosar 60 OD (0,5-0,7 l/ha). Niższa dawka ma na celu zwiększyć spektrum zwalczanych chwastów o 
chwastnicę jednostronną, z kolei wyższa dodatkowo o perz właściwy.

Kolejnym nalistnym rozwiązaniem zwalczania chwastów w kukurydzy jest połączenie nikosulfuronu (Nikosar 60 OD 0,5 l/ha, Henik 
Extra 040 OD 1,0 l/ha) z mezotrionem (Juzan 100 SC 1,0 l/ha, Rumezo 200 SE 0,6 l/ha). Rozwiązanie to skutecznie zwalcza chwastnicę 
jednostronną, a także większość podstawowych gatunków chwastów występujących w kukurydzy. Mieszanina ta skutecznie hamuje 
rozwój m.in. fiołka polnego, rdestów, chwastów rumianowatych, jasnot, a przede wszystkim komosy białej i szarłata szorstkiego. Do 
tego rozwiązania proponujemy Państwu preparat poprawiający skuteczność działania nalistnych środków ochrony roślin – ADIUTOR 
w dawce 0,05-0,1 l/ha. Produkt ten zapewnia równomierne pokrycie chwastów substancją aktywną, ułatwia i przyspiesza jej wnikanie 
do roślin (również przez grubszą warstwę woskową roślin wytworzoną w warunkach suszy). Z praktycznego punktu widzenia , bardzo 
ważnym aspektem jest również fakt, iż dodatek ADIUTOR-a zwiększy skuteczność zastosowanych herbicydów na chwasty średnio 
wrażliwe na daną substancję czynną, a także na chwasty które przekroczyły optymalną fazę wrażliwości (rozwojową).

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

Coragen 200 SC 0,125 l/ha

Juzan 100 SC 0,75 – 1,5 l/ha

Nikosar 060 OD 0,5 – 0,7 l/ha

Rincon 250SG 60g

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

Sparviero 0,125 l/ha
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SUCHY
ZIARNIAK

WSCHODY PIERWSZY DRUGI TRZECI CZWARTY SZÓSTY KWITNIENIE DOJRZEWANIE

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

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

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

Dział Ochrony Roślin
Artykuł

Ochrona herbicydowa i insektycydowa kukurydzy

Henik Extra 040 OD 1,0 l/ha

Metodus 650 WG
0,8kg/ha

Onyx 600EC 0,6l/ha + Rumezo 200 SE 0,3kg/ha 

Rumezo 200 SE 0,6 – 0,75 l/ha
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Dział Ochrony Roślin
Tabela
Technologia ochrony herbicydowej i insektycydowej kukurydzy
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Artykuł
Jak racjonalnie stosować wapno? 

Dział Nawozów

O tym, że wapnowanie gleby jest ważny zabiegiem agrotechnicznym wiadomo nie od dziś. Uregulowane pH gleby oraz poprawa jej 
właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych są kluczowe w kontekście produkcji roślinnej. Wartość pH jest kluczowym 

wskaźnikiem żyzności gleby. Dla użytków rolnych powinna mieścić się w przedziale 5,0 do 7,0 wartości pH. Wartości odbiegające 
od tej normy, sygnalizują degradację gleby (poniżej pH 4,5) lub świadczą o jej alkalizacji (powyżej pH 7,0). 

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

• poprawa właściwości fizycznych do których należy lepszy wzrost i rozwój systemu korzeniowego
oraz większa ilość pobranej wody i składników pokarmowych

• poprawa właściwości biologicznych, czyli szybszy proces rozkładu materii organicznej
oraz uruchamianie składników mineralnych z resztek pożniwnych

• poprawa właściwości agrochemicznych poprzez neutralizację toksycznego glinu i manganu,
a także uruchamianie trudno przyswajalnych związków fosforu

Dlaczego więc zabieg wapnowania jest często bagatelizowany i pomijany w praktyce agrotechnicznej? Oblężenie jakie w całym kraju 
przeżywają Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze obrazuje z jak dużym problem zakwaszenia gleb mierzy się polskie rolnictwo. Wie-
lu rolników skorzystało i korzysta z ,,Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Jednak 
wciąż wielu umniejsza problem. Kodeks dobrej praktyki rolniczej mówi, że ,,nigdy nie należy dopuszczać do silnego zakwaszenia 
gleb lub bardzo znacznego ich wyczerpania z rezerw przyswajalnych form składników pokarmowych. Gleby takie wykazują małą pro-
duktywność i z trudem ulegają wzbogaceniu w składniki, nawet po zastosowaniu dużych dawek nawozów”. Jakie są więc w praktyce 
naszych doradców technicznych i agronomów najczęstsze mity związane ze stosowaniem nawozów wapniowych?

„Optymalnym terminem stosowania nawozów wapniowych jest wiosna, zaraz przed siewem”

Efektywność zabiegów wiosennych zależy od wielu czynników, głównym jest jakość stosowanego wapna nawozowego. W sytuacji 
zastosowania popularnych węglanów, efekt działania jest znacznie rozciągnięty w czasie, co przekłada się na zauważalną zmianę 
odczynu gleby dopiero po upływie kilku miesięcy (czyli w czasie poza fazą najintensywniejszego wzrostu). Oczywiście zabieg jest pozy-
tywny i ma korzystny wpływ na glebę, jednak efekt jest zauważalny dopiero w kolejnym roku uprawy rośliny następczej. Dlatego zabieg 
wapnowania zalecany jest bezpośrednio po zbiorach, w 
okresie jesiennym. Z uwagi na wysuszanie gleb należy 
unikać stosowania wysoko reaktywnych nawozów wap-
niowych w okresie wiosennym. Wapno w formie tlenko-
wej jest dobrym i skutecznym rozwiązaniem, dającym 
szybki efekt odkwaszający. Jednak tego typu produkty 
muszą zostać dokładnie wymieszane z glebą, najlepiej 
pod orkę. W takiej sytuacji siew można wykonać mini-
mum po 2 tygodniach od zabiegu. Gdy występuje nagła 
konieczność utrzymania pH z obawy o wysiane rośliny 
wiosną, można zastosować  wapno granulowane, któ-
re podobnie jak nawozy mineralne, w szybkim czasie 
przeniknie do struktury gleby z pomocą wody. 

„Dobrze znam swoje pola, nie widzę potrzeby sprawdzać ich zasobności i wartości pH”

Ten problem jest najczęściej spotykany w praktyce wśród rolników. Realia zmuszają rolników do racjonalnego stosowanie środków 
produkcji, przede wszystkim nawozów. Analiza zasobności gleby jest realnym obrazem stanu zasobności gleby ze wskazaniem kon-
kretnych miejsc na polu wymagających wapnowania gleb. Wyniki analizy gleb są również związane z wyborem właściwego nawozu 
wapniowego na konkretną kategorię agronomiczną gleby. Zabieg wapnowania powinien być stosowany w praktyce prewencyjnie nie 
interwencyjnie. 

„Nawozy wapniowe węglanowe są zawsze najlepszym rozwiązaniem na uregulowanie pH gleby”

Tego typu produkty są jednymi z najpopularniejszych na rynku, jednak przy wyborze odpowiedniego wapna najważniejsze jest usta-
lenie kategorii agronomicznej gleby. Wapna tlenkowe z uwagi na swoją reaktywność, będzie odpowiednie na gleby średnie i ciężkie. 
Natomiast na glebach lekkich i piaszczystych najlepiej jest stosować wapno węglanowe lub dolomitowe. Trzeba również mieć na 
uwadze fakt, że często kwaśnemu odczynowi gleby mogą towarzyszyć niedobory magnezu. Wtedy należy zastosować nawozy wapnio-
wo-magnezowe. Nowością na rynku nawozów wapniowych są produkty zawierające w swoim składzie aktywne bakterie, które oprócz 
właściwości odkwaszających, wzbogacają życie biologiczne gleby i poprawiają jej stan fitosanitarny.

„Im wyższa zastosowana dawka wapna, tym lepiej dla gleby”

Nic bardziej mylnego. Stosowanie wysokich dawek jest podstawowym błędem rolników, chcących w szybkim czasie poradzić sobie z 
zakwaszeniem gleby. Sytuacja taka może się okazać tragiczna w skutkach, a w konsekwencji doprowadzić do degradacji środowiska 
glebowego i uwstecznienia się przyswajalnego fosforu. Zabiegi wapnowania należy planować w czasie, a wartość pH gleby należy re-
gulować stopniowo mając na uwadze potrzeby roślin przewidzianych w zmianowaniu. Pamiętając, że przy takich samych potrzebach 
wapnowania większe dawki nawozów wapniowych zalecane są na gleby cięższe niż na gleby lżejsze.
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Kukurydza należy do roślin klimatu ciepłego, jednak dzięki możliwością adapta-
cyjnym gatunku, powstały odmiany umożliwiające uprawę w różnych strefach 

klimatycznych. Ze względu na ilość i jakość wytwarzanej biomasy zalicza się do 
roślin o dużych potrzebach pokarmowych. Dlatego praktycznie w każdym roku 
można zaobserwować okresowo zły stan odżywienia plantacji. 

Dodatkowo często przebieg pogody w początkowych 
etapach wzrostu wpływa niekorzystnie na jej rozwój 
(brak opadów, duże amplitudy temperatur zarówno 
niskich jak i wysokich, stres po zabiegach środka-
mi ochrony roślin). Najefektywniejszym sposobem 
niwelującym skutki stresów i niedoborów składni-
ków pokarmowych jest zastosowanie dokarmiania 
dolistnego i biostymulacji.

W nawożeniu kukurydzy priorytetowymi mikro-
elementami są: cynk, bor oraz mangan. Cynk jest 
mikroelementem o dużym znaczeniu plonotwór-
czym. Jego funkcja związana jest z efektywnym 
przetwarzaniem pobranych składników (głównie 
azotu), funkcjonowanie komórek merystematycz-
nych zlokalizowanych w korzeniach, w późniejszych 
fazach wpływa korzystnie na fotosyntezę przedłu-

żając żywotność liści, a w efekcie zwiększenie masy ziarniaków. Drugim ważnym 
mikroelementem jest bor. Odpowiada on za transport i właściwą translokację cu-
krów, syntezę skrobi i budowę ścian komórkowych roślin. Ma on istotne znaczenie 
w fazie powstawiania zawiązków kolb. Niedobór tego pierwiastka w tym okresie jest 
szczególnie niebezpieczny, ze względu na późniejsze słabe wykształcenie kolb oraz 
zawiązywanie ziarniaków. W okresie kwitnienia pierwiastek ten odpowiada za wzrost 
łagiewki pyłkowej, zapewnia rozwój kwiatów i pyłku, co przekłada się na lepsze za-
ziarnienie kolb. 

Polecanym dodatkiem w technologii, uzupełniają-
cym poziom boru jest nawóz krystaliczny Bor Efek-
t+S, w dawce 1-2kg/ha. Ostatni z mikroelementów- 
mangan, aktywuje wiele enzymów niezbędnych w 
metabolizmie białek, cukrów oraz lipidów.  Mangan 
wchodzi w skład nawozu KUKURYDZA Efekt oraz 
KUKURYDZA Efekt mikro.

Artykuł 
Dokarmianie dolistne kukurydzy
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Dział Nawozów

Fosfor Efekt + mikro 3-4 kg/ha

Aminotec Plus 2-3 l/ha

Bor Efekt + S 1-2 kg/ha

Kukurydza Efekt mikro
1-2 kg/ha

Temsa SC 1,5 l/ha

Kukurydza Efekt mikro
0,5-1 kg/ha

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

Program dokarmiania dolistnego kukurydzy
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Artykuł 
Dokarmianie dolistne kukurydzy

Dokarmianie dolistne jest integralnym elementem nowoczesnej technologii nawożenia kukurydzy. Z uwagi na największą intensyw-
ność pobierania składników pokarmowych, przypadającą na fazę 6-8 liści, istotne znaczenie odgrywa zaopatrzenie rośliny przed tą 
fazą. W ciągu całego okresu wegetacyjnego roślina jest narażona na czynniki stresowe (zarówno biotyczne jaki i abiotyczne). W takich 
sytuacjach zalecamy dodatek biostymulatora Bio Efekt w dawce 0,5-1l/ha, w celu zredukowania negatywnych skutków stresu oraz 
przyspieszenia regeneracji rośliny. W celu zniesienia efektu fitotoksyczności herbicydów zalecamy dodatek aminokwasów zawartych 
w produkcie Aminotec Plus w dawce 0,5l/ha do każdego z zabiegu. 

W pierwszych zabiegach dokarmiania dolistnego, w fazie 4-5 liści zalecamy zastosowanie nawozu KUKURYDZA Efekt w dawce 2-3kg/
ha, w połączeniu z nawozem mikroelementowym KUKURYDZA Efekt mikro w dawce 0,5-1kg/ha. Drugi zabieg należy wykonać maksy-
malnie do fazy 10 liścia kukurydzy zwiększając dawki (widok schemat). W sytuacji, gdy dochodzi do zakłóceń w pobieraniu makroele-
mentów – głównie fosforu może dojść do wystąpienia niedoborów  (fioletowe przebarwienia blaszki liściowej), polecamy zastosowanie 
nawozu Fosfor Efekt+mikro w dawce 3-4kg/ha. 
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MANDARYNA
HODOWCA: DANKO HODOWLA ROŚLIN

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

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

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

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

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

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

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

TYBALT
HODOWCA: B.V. LANDBOUWBUREAU WIERSUM 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• jedna z najwyżej plonujących jakościowych pszenic jarych 

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

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

(przeciętnie o 15 cm krótsza od większości polskich 
odmian)

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

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

choroby liści
• na początku kłoszenia zaleca się stosowanie fungicydu 

przeciw fuzariozie kłosa
• odmiana ta została wpisana na Listy Rekomendowane 

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

WYMAGANIA GLEBOWE:
• odmiana o małych wymaganiach glebowych

Dział NasionPszenica jara
MANDARYNA/TYBALT
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KWS VERMONT
HODOWCA: KWS LOCHOW GmbH

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• bardzo wysoki potencjał plonowania, 

na każdym polu
• rekomendowana do uprawy aż w 10 

województwach (LOZ)
• rośliny niskie, o dobrej odporności na 

wyleganie
• wysoka zdrowotność roślin na najważ-

niejsze choroby jęczmienia, w szcze-
gólnie na mączniaka prawdziwego 
(gen Mlo)

• znakomita wartość technologiczna 
ziarna, najwyższe wyniki wśród bada-
nych odmian w 2019 roku 

WYMAGANIA GLEBOWE:
• możliwość uprawy w słabszych wa-

runkach glebowych, o uregulowanym 
odczynie pH

Dział Nasion Jęczmień jary
KWS VERMONT
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AVATAR
HODOWCA: POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• bardzo wysoki i stabilny plon w Polsce, 

nawet do 112% wzorca, w badaniach 
niemieckich nawet do 114% wz.

• dobry profil zdrowotności gwarantuje bardzo wysoką 
odporność na najważniejsze choroby jęczmienia

• wczesny termin kłoszenia, zapewnia odporność na 
zmieniające się warunki glebowo-klimatyczne 
(okresowe susze)

• wysoka odporność na wyleganie przed zbiorem
• znakomita jakość dzięki dobremu wyrównaniu 

i dorodności ziarna 

WYMAGANIA GLEBOWE:
• doskonale sprawdza się na glebach średniej jakości 

i słabszych
• zalecana do uprawy na terenie całego kraju

SY CRISTALLIN
HODOWCA: DANKO HODOWLA ROŚLIN

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA:
• nowa odmiana charakteryzująca się rekordowo 

wysokim i stabilnym poziomem plenności 
w Polsce oraz wielu państwach europejskich

• bardzo dobrze plonuje zarówno w latach 
suchych i mokrych

• doskonale sprawdza się na glebach 
średniej jakości

• odmiana o średniej długości słomy 
i bardzo dobrej odporności na wyleganie

• posiada słomę o wysokiej odporności 
na załamywanie się oraz bardzo dobrą 
odporność na obłamywanie kłosów

• charakteryzuje się bardzo grubym ziarnem 
(MTZ ok. 50 g), o doskonałym wyrównaniu 
i średniej zawartości białka

• jest odmianą średnio-późną, przydatną 
do uprawy na glebach średniej jakości 

WYMAGANIA GLEBOWE:
• doskonale sprawdza się na glebach średnich, 

dobrych i bardzo dobrych

Dział NasionJęczmień jary
AVATAR / SY CRISTALLIN
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VIOLA
HODOWCA: DANKO HODOWLA ROŚLIN

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

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

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

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

Dział Nasion Soja
VIOLA
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Dział Ochrony Roślin
Tabela
Zaprawy
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Dział Ochrony Roślin
Artykuł / Tabela

Wiosenne zwalczanie chwastów w pszenicy ozimej

Podczas ubiegłorocznej jesieni nie każdemu udało się wykonać zabiegi herbicydowe w zbożach ozimych. Przyczyniła się do tego 
pogoda, występujące opady deszczu które utrudniły wjazd w pola zasiane w optymalnym jak i opóźnionym terminie siewu.

Dlatego na wielu plantacjach konieczne jest wiosenne zwalczanie zarówno chwastów jedno- jak i dwuliściennych. W celu skutecznego 
wyeliminowania chwastów w pszenicy ozimej proponujemy państwu następujące mieszaniny zbiornikowe, zawierające aż 4 s.a. zwal-
czające chwasty:

YODO 100 OD 0,1 l/ha + ADJUSEJFNER 0,1 l/ha + FUNDAMENTUM 700 SG 30 g/ha

FENOXIN 110 EC 0,66 l/ha + FUNDAMENTUM 700 SG 30 g/ha

AXIAL 50 EC 0,6-1,2 l/ha + FUNDAMENTUM 700 SG 30 g/ha

Do zwalczania chwastów jednoliściennych proponujemy Państwu do wyboru trzy różne substancje aktywne/produkty, które zwalczają 
również biotypy miotły zbożowej odporne na inhibitory ALS.

Natomiast do zwalczania chwastów dwuliściennych proponujemy Państwu innowacyjny, trzyskładnikowy produkt FUNDAMENTUM 
700 WG (metsulfuron metylu, tribenuron metylu, florasulam), który jest bezpieczny dla rośliny uprawnej, a także pozwala na szeroki 
termin stosowania od fazy początku krzewienia do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 21-39). Takie połączenie 
substancji aktywnych w dawce 30 g/ha pozwala na szerokie spektrum zwalczania chwastów, również w niskich temperaturach (5oC). 
Zawarty w preparacie tribenuron metylu uznawany jest za specjalistę w zwalczaniu chabra bławatka i ostrożenia polnego, z kolei 
metsulfuron metylu bardzo dobrze zwalcza coraz powszechniej występującego na polskich polach bodziszka drobnego, dodatkowo 
substancja ta wykazuje działanie rezudyalne, doglebowe na chwasty ( ok. 12-14 dni), zabezpieczając plantację przed kolejnymi wscho-
dzącymi chwastami. Trzeci składnik produktu florasulam jest niezastąpiony w walce z przytulią czepną, również w niskich temperatu-
rach. Herbicyd FUNDAMENTUM 700 WG również można zastosować do wiosennej korekty zachwaszczenia w pszenicy ozimej, jeżeli po
jesiennym zabiegu herbicydowym na polu pozostały lub pojawiły się nowe chwasty dwuliścienne.

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

Dobre rozwiązania nie muszą być drogie

MOCNY FUNDAMENT W BUDOWANIU
WYSOKICH PLONÓW ZBÓŻ 

Fundamentum 700 WG
tribenuron metylowy + metsulfuron metylowy + florasulam
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Herbicyd do zbóż

  SKUTECZNY
Zwalcza chwasty dwuliścienne

  ELASTYCZNY
Działa również w niskich temperaturach

  UNIWERSALNY
Szerokie okno zastosowania

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.

Promocja obejmuje zakupy w punktach sprzedaży detalicznej. Odbiór nagrody w punkcie sprzedaży. Promocja trwa do 15.05.2021 lub do wyczerpania zapasu upominków.

      www.innvigo.com
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Dobre rozwiązania nie muszą być drogie

MOCNY FUNDAMENT W BUDOWANIU
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Regulatory wzrostu nazywane też retardantami lub antywylegaczami odgrywają ważną rolę w technolo-
gii uprawy zbóż. Wpływają na wzajemne relacje między hormonami wzrostu i rozwoju: giberelinami, auksy-
nami i cytokininami. Gibereliny oddziałują głównie we wczesnych fazach rozwojowych zbóż. Później zaczynają 
dominować auksyny. Cytokininy w fazie pełni krzewienia hamują wzrost pędu głównego i pobudzają rozwój pędów bocznych. Regu-
latory wzrostu powodują pogrubienie tkanek źdźbeł, usztywnienie, skrócenie i w rezultacie zwiększają odporność zbóż na wyleganie. 

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

• Chlorek chloromekwatu - Chlormekmoc, CCC 750 SL (powoduje skrócenie 2-3 dolnych międzywęźli, zwiększa grubość ścianek 
i przekrój źdźbła).

• Chlorek mepikwatu - Mepik 300SL (powoduje pogrubienie i skrócenie źdźbła) 
• Trineksapak etylu - Moddus 250EC, Windsar 250 EC, Moxa 250EC*, Moddus Start 250DC, Regullo 500 EC - powoduje pogrubienie 

ścian źdźbeł, wytworzenie mocniejszego systemu korzeniowego).
• Triazole o działaniu regulatorów wzrostu zawierające metkonazol, tubukonazol, flutriafol (Impact 125 SC, Plexeo 60 EC, Sirena 

60 EC, Bukat 500 SC).
• Herbicydy sulfonylomocznikowe lub inhibitory ALS zastosowane bardzo wcześnie wpływają hamująco na syntezę giberlin (Tri-

star 50 SG, Toscana 75 WG).

2. Generatory etylenu - preparaty zawierające etefon – KOREKT 510 SL (hamują tworzenie auksyn ograniczając wzrost
i przyspieszają starzenie roślin). 

Dawki regulatorów wzrostu i ich terminy stosowania zależą od przebiegu pogody i wegetacji. Nie zaleca się stoso-
wać regulatorów wzrostu w trakcie suszy i przy zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze. Preparaty zawierające chlo-
rek chloromekwatu można stosować w niższej temperaturze powietrza tj. od 7,5 °C a optimum termiczne mieści się w 
przedziale 7,5 - 15 °C, preparaty zawierające  trineksapak etylu należy wykonywać w temperaturze 10 - 20 °C natomiast prepa-
raty zawierające etefon nie należy stosować w temperaturze poniżej 10 °C i powyżej 25 °C (optimum termiczne to 15 - 19 °C). 

Aby utrzymać plantację zbóż bez wylegania na koniec wegetacji, należy nie tylko skrócić na długość, ale również pogrubić ścianki 
źdźbeł, skrócić i wzmocnić międzywęźla. W skutecznej regulacji łanu ważny jest pierwszy zabieg, który gwarantuje stabilność roślin. 
Powinien być przeprowadzony w fazie początku strzelania  w źdźbło (BBCH 31) przy użyciu mieszaniny Windsar 250 EC / Moxa 250 EC*, 
Moddus 250EC, Moddus Start 250DC 0,25 - 0,3 l/ha + Chlormekmoc, CCC 750 SL* 0,8 - 1,0L/ha, drugi lub ewentualnie trzeci zabieg w 
oparciu o preparaty  zawierające trineksapak etylu lub etefon w dawkach zależnych od stanu wegetacji zbóż.  

*- do wyczerpania zapasów
Krzysztof Kasprzak

Agro-Efekt

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

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

Dział Ochrony Roślin
Artykuł / Tabela

Regulatory wzrostu jako niezbędny zabieg 
w nowoczesnej uprawie
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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.

Z A W S Z E  W Y G R Y W A

Skuteczny 
najwyższa karta 

w talii fungicydów

Uniwersalny
do zbóż i rzepaku

Najnowszy triazol 
w palecie Innvigo 

protiokonazol + tebukonazol

AsPik 250 EC fungicyd do ochrony zbóż
AsPik R 250 EC fungicyd do ochrony rzepaku
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Dział Ochrony Roślin
Artykuł
Zabieg pierwszy, efekt widoczny na końcu

W celu skutecznej ochrony fungicydowej plantacji, bardzo ważnym czynnikiem jest wiosenny monitoring pola, ocena stanu ro-
ślin po zimie. Każdy rolnik w tym celu powinien wybrać się na pole, wykopać rośliny z kilku reprezentatywnych miejsc na 

polu i wzrokowo, a także przy użyciu lupy, ocenić w jakiej kondycji przezimowały rośliny. Dokładnie należy skontrolować zarówno 
aparat asymilacyjny, jak i pochewki liściowe i korzenie. Panujące warunki pogodowe jesienią 2020 roku sprzyjały infekcji roślin 
grzybami, co najprawdopodobniej skutkować będzie wzrostem nasilenia objawów wiosną: mączniaka prawdziwego zbóż i traw, 
septoriozy paskowanej liści, fuzarioz, rdzy brunatnej oraz łamliwości podstawy źdźbła zbóż.

Pierwszy zabieg fungicydowy (T1) w zbożach ukierunkowany jest przede wszystkim do zwalczania chorób podstawy źdźbła, z których 
największe znaczenie ekonomiczne w Polsce ma łamliwość podstawy źdźbła. Grzyb ten powoduje zniszczenie tkanek przewodzących 
i prowadzi do przedwczesnego zamierania roślin, straty mogą wynieść nawet 50% potencjalnego plonu. Na plantacji silnie porażonej, 
w końcowym etapie wegetacji pojawia się białokłosowość, czyli niespecyficzny objaw choroby.

Wiosną tego roku, oprócz chorób podstawy źdźbła ( łamliwości podstawy źdźbła i fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła), na wielu plan-
tacjach będziemy musieli również zwalczyć ww. choroby liści, w celu ograniczenia rozwoju patogenów w kolejnych fazach rozwojowych 
zbóż. Po lustracji pola należy określić, w jakim procencie powierzchnia liści jest zniszczona przez rozwój danego patogena. Następnie 
w zależności od fazy rozwojowej zbóż, należy odwołać się do opracowanych progów ekonomicznej szkodliwości względem danego 
sprawcy. Dobór odpowiedniej substancji aktywnej zależy od skuteczności w stosunku do czynnika infekcyjnego. Zabieg w kierunku 
zwalczania chorób podstawy źdźbła wykonany musi być w fazie BBCH 30-32 ( od początku strzelania w źdźbła do początku fazy dru-
giego kolanka).

Aby zapobiec powstawaniu szczepów grzybów odpornych na substancje warto stosować mieszaniny dwu-, trzyskładnikowe, należące 
do różnych grup chemicznych. W celu kompleksowej ochrony zbóż przed najważniejszymi patogenami zbóż w zabiegu T1 proponujemy 
Państwu następujące rozwiązania:

UNIX 75WG 0,5 kg/ha + TERN 750 EC 0,4 l/ha + BUKAT 500 SC 0,3 l/ha

PROKARB 450 EC 0,8-1,0 l/ha + TERN 750 EC 0,4 l/ha + BUKAT 500 SC 0,3 l/ha

 ARTEMIS 450 EC 2,0 l/ha

 
 
 Do zabiegu warto dodać adiuwant, który obniża pH cieczy użytkowej i zmniejsza napięcie powierzchniowe 

AdControl pH 0,1 l/100 l H2O
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Dział Ochrony Roślin
Artykuł

Zabieg T2 – ochrona głównych organów asymilacyjnych zbóż

Przy intensywnej uprawie zbóż, zabieg T2 ma na celu ochronę głównych organów asymilacyjnych  (liść podflagowy i flagowy) 
przed infekcjami ważnymi gospodarczo chorobami liści tj. mączniak prawdziwy, rdza brunatna i żółta, septorioza paskowana 

liści oraz brunatna plamistość liści (DTR). 

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

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

WARIANT A 
triazol + strobiluryna

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

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

WARIANT B
triazole

3) ASPIK 250 EC 1,0 l/ha
(protiokonazol + tebukonazol)

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

Do ochrony jęczmienia zarówno ozimego jak i jarego, proponujemy Państwu specjalnie stworzony dla tych uprawa produkt Bontima 
250 EC. Jest to fungicyd idealnie dopasowany do ochrony jęczmienia, dzięki unikalnemu połączeniu dwóch substancji aktywnych: 
cyprodynil i izopirazam. Obydwie substancję również wykazują działanie zapobiegawcze, lecznicze i wyniszczające na główne choroby 
jęczmienia tj.: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza, ramularia, rdza karłowa jęczmienia i plamistość siatkowa jęczmienia.
Fungicydy wymagają optymalnego pH cieczy roboczej w granicach 5,3-6,6, dlatego do każdego zabiegu fungicydowego zalecamy 
dodatek adiuwanta AdControl pH w dawce 0,1 l/100 l H2O, w  celu  większej skuteczności zwalczania patogenów. Zwiększona skutecz-
ność wynika z lepszego pokrycia blaszki liściowej cieczą roboczą, a co za tym idzie większej ilości zabsorbowania s.a. przez roślinę.

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



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

www.innvigo.com

KIER 450 SC

Dobre rozwiązania nie muszą być drogie

azoksystrobina
difenokonazol
tebukonazol

  Skuteczność
3 substancje w jednym produkcie

  Elastyczność
szeroka gama upraw

  Wygoda
gotowe rozwiązanie na wiele chorób
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Dział Ochrony Roślin
Tabela

Ochrona fungicydowa zbóż
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Producent:
Polcalc sp. z o.o.
Sienkiewicza 82/84
Łódź 90-318
www.polcalc.pl

®

 607 777 111
kontakt@goudenkorrel.com
www.goudenkorrel.com

 /niderlandzkasztukarolnictwa

Artykuł
GoudenKorrel TM – innowacja 
w nawożeniu roślin

GoudenKorrel TM, to  linia nawozów wieloskładnikowych, której celem jest wykorzysta-
nie dobroczynnej siły polihalitu – złożonej soli siarczanowej wydobywanej spod dna Mo-
rza Północnego. Polihalit zawiera niezbędne mikropierwiastki (wapń, potas, magnez) 
w łatwo dostępnej dla roślin formie siarczanowej. Na bazie polihalitu firma 
Polcalc Sp. z o.o. opatentowała technologię i rozpoczęła w roku 2020 produkcję inno-
wacyjnych mineralnych nawozów wieloskładnikowych Belenus® i Vervactor®. Pro-
dukcja tych preparatów przebiega przy zachowaniu najwyższych standardów techno-
logii G2D NodensTechnologyTM. Ten innowacyjny proces ma charakter wielostopniowy. 
W pierwszym etapie następuje rozbicie struktury krystalicznej polihalitu, która „wię-
zi” zbawienne siarczany. Dopiero tak przetworzony surowiec poddawany jest dalszej 
obróbce polegającej na: separacji aktywnych cząstek, ich zmieszaniu oraz agregacji. 
Każda otrzymana granula zaopatrzona jest w inteligentny system aktywacji rozpadu, 
dzięki temu Belenus® i Vervactor® cechują się najwyższymi parametrami użytkowymi, 
tzn. całkowitą rozpuszczalnością i szybkim działaniem. Inne produkty oparte o polihalit 
można porównać jedynie do surowca nawozów Belenus® oraz Vervactor® (Ryc. 1), stąd 
jedno z naszych haseł: My zaczynamy tam, gdzie inni kończą! 

Nawozy linii GoudenKorrelTM dostarczają roślinom podstawowych niezbędnych pier-
wiastków mineralnych, tj. wapnia, potasu i magnezu w całkowicie rozpuszczalnej 
i przyswajalnej formie siarczanowej. Natomiast PKSplus® zawiera dodatkowo całko-
wicie przyswajalny fosfor oraz niewielką ilość sodu. Nawozy linii GoudenKorrelTM, tj. 
Belenus®, Vervactor® i PKSplus® są szczególnie polecane do nawożenia: rzepaku, 
pszenicy, jęczmienia, kukurydzy, buraka cukrowego, użytków zielonych, koniczyny, soi, 
cebuli, kapusty, kalafiora, brokuła, pomidora, papryki, fasoli i marchwi. Można je sto-
sować przedsiewnie i pogłównie w okresie jesiennym oraz wczesną wiosną przed ru-
szeniem wegetacji roślin. Nasze nawozy są całkowicie bezpieczne dla roślin oraz nie 
powodują zakwaszenia gleby. Dawki nawozów zależą od rodzaju i zasobności gleby 
w składniki mineralne oraz rodzaju uprawianej rośliny i przewidywanego plonu. (Tab. 1)

Tab. 1. Orientacyjne dawki nawozów linii GoudenKorrelTM dla wybranych gatunków roślin  

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących nawozów linii GoudenKorre-
lTM produkowanych przez Polcalc Sp. z o.o. zachęcamy Państwa do  kontaktu z DYS-
TRYBUTOREM lub do odwiedzenia naszych stron internetowych: www.polcalc.pl oraz 
www.goudenkorrel.com.
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Ryc. 1. Porównanie wybranych właściwości polihalitu do nawozów Belenus® i Vervactor® 
wytworzonych w technologii G2D NodensTechnologyTM
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W ostatnich latach branża rolnicza funkcjonuje i będzie funkcjonować w warunkach dużej niepewności i zmienności. Zarówno 
przebieg pogody, jak i trudne do przewidzenia skutki pandemii, znacząco podniosły poziomy ryzyka związanego z produkcją 

rolniczą. Przygotowując się do nowego sezonu wegetacyjnego należy prawidłowo rozpoznać i obniżyć poszczególne ryzyka do ak-
ceptowalnego poziomu. Dotyczy to oczywiście tych aspektów produkcji, na które producent rolny ma wpływ. 

Ten cel można osiągnąć poprzez wykorzystanie zarówno środków o silnym lecz wąskim zakresie działania jak np. nawozy mineralne 
i środki ochrony roślin, jak i preparatów, które wpływają na wiele aspektów funkcjonowania roślin, działających w szerokim zakre-
sie jak np. preparaty mikrobiologiczne. Zastosowanie preparatów mikrobiologicznych, niezależnie od stosowania nawozów i środków 
ochrony roślin, stanowi bufor bezpieczeństwa, który pozwoli ograniczyć starty w przypadku pojawienia się jednego z dziesiątek, jeśli 
nie setek zagrożeń, których zastosowane środki chemiczne nie uwzględniały. Dlatego zastosowanie zarówno środków o wąskim jak i 
szerokim zakresie działania jest uzasadnione.

Ograniczanie skutków suszy

Wiosną bardzo ważne jest zapewnienie młodym roślinom dostępu do wody. Niestety większość występujących w Polsce gleb łatwo 
przepuszcza wodę i ich wierzchnie warstwy szybko przesychają. Przy braku opadów, na które przecież nie mamy wpływu, wzrasta 
ryzyko wystąpienia suszy agronomicznej.

Wobec coraz mniej przewidywalnych warunków pogodowych warto zapamiętać, że zarówno Terra-Efekt jak i Terra-Wita ograniczają 
negatywny wpływ suszy agronomicznej. Obydwa preparaty stymulują rozwój korzeni, przez co w warunkach suszy, roślina ma do-
stęp do głębiej położonych warstw wody. Ponadto wytwarzane przez bakterie hormony pozwalają roślinie nie tylko przetrwać, ale 
także wytworzyć większą masę w warunkach niedoboru wody, niż byłoby to możliwe bez ich użycia. 

Zostało to udowodnione m. in. w badaniach naukowych przeprowadzonych w 2018 roku, które dotyczyły wpływu bakterii Azotobacter 
chroococum  (zawiera je Terra-Efekt) na kukurydzę. W tych badaniach, rośliny uprawiano na glebie o zawartości wody wynoszącej 40% 
jej polowej pojemności, czyli w warunkach niedoboru wody. W tym doświadczeniu straty plonu były do kilkudziesięciu procent niższe, 
gdy zastosowano pod ich uprawę bakterie, niż gdy uprawiano rośliny na takiej samej glebie, ale bez bakterii.

W przypadku bakterii zastosowanych w preparacie Terra-Wita, warto wspomnieć o ich pośrednim pozytywnym wpływie na struk-
turę i pojemność wodną gleby. Bakterie Bacillus subtilis rozkładając resztki pożniwne wzbogacają glebę w kwasy humusowe, które 
stanowią jeden z głównych składników próchnicy. Próchnica poprawia m. in. strukturę, właściwości wodne i cieplne gleby. Poprawa 
struktury gleby i zwiększenie zawartości próchnicy znacząco zmniejszają skutki suszy.

Ochrona fungicydowa

Wiosną budzą się do życia nie tylko rośliny. Jeśli resztki pożniwne zostały nie dość dobrze rozłożone, a w poprzednich latach grzyby 
chorobotwórcze stanowiły problem, to wiosną jest duże ryzyko wystąpienia wtórnej infekcji. Infekcje młodych roślin, potrafią zniwe-
czyć całą pracę i środki włożone w uprawę. Logicznym krokiem jest więc sięgniecie po chemiczne środki ochrony roślin i choć są one 
ważne w walce przeciw grzybom chorobotwórczym, to opieranie się wyłącznie na nich może być niewystarczające. Ich umiejętne 
stosowanie znacząco ogranicza rozwój określonych chorób. Należy jednak wziąć pod uwagę, że dany związek aktywny zawarty w 
preparacie chemicznym, działa tylko na określoną grupę patogenów. Ponadto by były skuteczne niezbędne jest  zastosowanie ich w 
określonym czasie i przy sprzyjających warunkach pogodowych. Nawet wtedy nasze działania mogą nie wystarczyć, ponieważ grzyby 
jako organizmy żywe przystosowują się do stosowanych substancji chemicznych, a regulacje prawne w coraz większym stopniu ogra-
niczają wybór skutecznych środków. Dlatego dla zwiększenia ochrony warto niezależnie od chemicznych środków ochrony roślin 
zastosować preparat mikrobiologiczny Terra-Wita. 

Bakterie zawarte w preparacie Terra-Wita, dostarczane doglebowo konkurują z grzybami chorobotwórczymi o przestrzeń i zasoby, 
wytwarzając substancje działające na patogeny jak antybiotyki. Ponadto ich obecność w glebie powoduje, że w roślinie wzmacniana 
jest jej naturalna odporność. Dokładny mechanizm, który powoduje, że roślina staje się bardziej odporna na ataki jest skomplikowa-
ny. Jednak efekt jego działania przypomina nabieranie odporności przez dziecko poprzez jego kontakt z codziennymi nieszkodliwymi 
bakteriami. 

Dodatkowo preparat zastosowany nalistnie ograniczy możliwość zarażenia się roślin dzięki wywołaniu tzw. efektu zajętego miejsca. 
To znaczy, że bakterie Bacillus subtilis zajęły miejsce na powierzchni liści, przez co nie ma już na liściach miejsca na infekcję przez 
patogeny.

Dostarczenie składników pokarmowych

Dobrze odżywione rośliny lepiej radzą sobie ze wszystkimi zagrożeniami, niezależnie czy dotyczą one nieregularnych opadów czy pa-
togenów. Zadbanie o to, by rośliny miały wiosną dostęp do wszystkich składników pokarmowych, będzie miało decydujący wpływ na 
wysokość plonu.

Dział Ochrony Roślin
Artykuł

Mikroorganizmy jako bufor bezpieczeństwa w uprawach
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Dział Ochrony Roślin
Artykuł
Mikroorganizmy jako bufor bezpieczeństwa w uprawach

Preparat Terra-Efekt zawiera mikroorganizmy, które znane są jako bakterie wiążące azot. To oznacza, że gdy brakuje tego składnika w 
glebie, przeprowadzają proces pozwalający na zmianę azotu występującego w powietrzu do azotu amonowego. Następnie wykorzystu-
ją związany azot na potrzeby produkcji białek i enzymów w swoim organizmie. Gdy bakterie obumrą, azot z ich mikroorganizmu staje 
się dostępny dla roślin. W tym procesie do gleby zostaje dostarczone do kilkudziesięciu kilogramów azotu na hektar, w bezpośred-
nim sąsiedztwie korzeni roślin. Azot jest głównym czynnikiem plonotwórczym, czyli w bardzo dużym stopniu wpływa na wysokość 
plonu. Jednak te miliardy komórek, stale się pomnażając, nie produkują jedynie azotu. Funkcja nawozowa stanowi jedną z wielu (choć 
główną) funkcji tego biopreparatu, który jak już wspomniano wpływa także na odporność roślin poprzez produkcję fitohormonów. 

Azot jest kluczowy, jednak jednostronne nawożenie nie zapewni zdrowego wzrostu roślin. Roślina do przeprowadzenia procesów ży-
ciowych potrzebuje wszystkich makro i mikroelementów. Tych potrzeb nie można zastąpić innymi pierwiastkami. Zapotrzebowanie na 
nie można w znacznej części zaspokoić dzięki sprawnie rozkładającym się resztkom pożniwnym. Za ten proces odpowiadają bakterie 
żyjące w glebie. Nie wszystkie radzą sobie z tym zadaniem równie dobrze, zwłaszcza jeśli na daną glebę stosowano wcześniej środki 
ochrony roślin lub jeśli wystąpiło inne jej zanieczyszczenie. Efektywne i sprawdzone w tym zakresie są bakterie z rodzaju Bacillus 
subtilis zawarte w preparacie Terra-Wita. Rozwijają się na resztkach pożniwnych, przez co przyspieszają ich rozkład, a do gleby po-
wracają substancje odżywcze.

Ograniczenie strat się opłaca

Inwestycja w pewny plon, to najbardziej racjonalne wyjście. Ograniczenie ryzyka przy dużej niepewności czynników produkcji takich 
jak zmieniający się klimat, pozwala na uzyskanie stabilnych plonów o dobrych parametrach. Dlatego warto zastosować preparaty o 
szerokim zakresie działania, zabezpieczające przed wieloma różnymi zagrożeniami, takie jak Terra-Efekt i Terra-Wita. 

Terra-Efekt zawiera w swoim składzie 
bakterie Azotobacter chroococcum sty-
mulujące wzrost i rozwój roślin. Zastoso-
wany wczesną wiosną umożliwia lepsze 
zasiedlenie gleb przez te mikroorganizmy. 
Bakterie te prowadzą procesy życiowe już 
w temp. +5°C, w wyniku których dostar-
czają w trakcie całego sezonu wegetacyj-
nego azotu w formie amonowej, a także 
witamin, aminokwasów i fitohormonów 
bezpośrednio w strefę ryzosferową ro-
ślin. Ponadto bakterie znajdujące się w 
Terra-Efekt wspomagają prawidłowy roz-
wój roślin poprzez uruchamianie różnych 
mechanizmów przekształcających żelazo 
i fosfor w formy dla nich dostępne.

Terra-Wita to produkt przeznaczony do 
rewitalizacji gleb - poprawia ich właściwo-
ści i przyczynia się do usprawnienia obiegu 
węgla. Zawiera w swoim składzie bakterie 
z rodzaju Bacillus subtilis, których wydzie-
liny przede wszystkim eliminują grzybowe 
i bakteryjne organizmy patogenne, a tak-
że rozkładają celulozę oraz przyspieszają 
rozkład toksycznych dla roślin pozostało-
ści po środkach ochrony roślin. Wydzieli-
ny bakteryjne nie tylko wpływają na zdro-
wotność roślin, ale również wpływają na 
strukturę gleby poprzez stabilizację kolo-
idów glebowych.



Niezastąpione wsparcie
dla Twoich upraw!

NAWOZY WE
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Artykuł
Dolistne dokarmianie zbóż w okresie wiosennym

Proces programowania plonu ziarna jest wypadkową odżywienia i kondycji roślin we wczesnych fazach rozwojowych. Zapotrze-
bowanie zbóż ozimych na mikroelementy zwiększa się praktycznie w każdym roku, szczególnie w gospodarstwach prowadzą-

cych wyłącznie produkcję roślinną. Uwzględniając aktualne trendy w rolnictwie i zmiany klimatyczne, można oczekiwać coraz 
częstszych i większych deficytów mikroelementów oraz narażenia roślin na sytuacje stresowe. 

Dokarmianie dolistne i biostymulacja są integralnym elementem technologii uprawy roślin zbożowych. Dobrze rozkrzewione rośliny  
(jesienią i/lub wiosną) stwarzają podstawę pod budowę plonu, ponieważ w tym okresie kształtuje się ilość zawiązywanych kłosków i 
osadzonych na nich zawiązków kwiatków. Jednym z warunków właściwego procesu krzewienia wiosną jest prawidłowe nawożenie. 
Uznaje się je za efektywne, jeżeli zaspokojone są potrzeby pokarmowe roślin w zakresie wszystkich niezbędnych makro i mikroele-
mentów. Istotne znaczenie odgrywa azot, oraz dostępność składników pokarmowych, które warunkują jego pobieranie i wykorzystanie 
przez rośliny. Należą do nich: siarka, potas, fosfor, magnez i mikroelementy. W uprawie zbóż kluczowe znaczenie wśród mikroele-
mentów odgrywają: miedź oraz mangan. Zboża dla prawidłowego rozwoju potrzebują niewielkich ilości miedzi, mieszczących się 
w przedziale 40-80g/ha. Jednak rola tego mikroelementu jest bardzo istotna, ponieważ wchodzi w skład enzymów utleniających, 
biorących bezpośredni udział w fotosyntezie, uczestniczy w syntezie białek oraz wpływa na produkcję i jakość pyłku. Objawy nie-
doborów tego pierwiastka w uprawie zbóż są bardzo charakterystyczne i należą do nich bielenie i skręcanie całej powierzchni lub 
tylko końcówki liści. Aby odżywić rośliny, polecamy zastosowanie miedzi zawartej w nawozach ZBOŻE Efekt mikro w dawce 1-2/
kg ha lub ZBOŻE Efekt w dawce 3-4 kg/ha. Mikroelementy występujące w naszych nawozach zawierają odpowiednio dobrane pro-
porcje, dostosowane do potrzeb roślin. Wszystkie składniki występują w dobrze rozpuszczalnych i łatwo przyswajalnych formach. 
W nawozie Zboże Efekt mikro dodatek aktywnych L-aminokwasów zwiększa szybkość pobierania i efektywność dostarczania pier-
wiastków. Nawóz jest polecany szczególnie w intensywnie prowadzonych uprawach i jest uzupełnieniem nawozu Zboże Efekt. Drugim 
istotnym mikroelementem jest mangan. Bierze udział w procesie fotosyntezy, tworzenia chlorofilu, przyswajania azotu i syntezie 
białek. Mangan jest uważany za jeden z ważniejszych aktywatorów wielu procesów enzymatycznych. W skutek braku tego pierwiastka 
w roślinie dochodzi do zmniejszenia intensywności procesu fotosyntezy i wytwarzania lignin, stanowiących strukturalną część ściany 
komórkowej, oraz dochodzi do spadku odporności na choroby (np. na zgorzel podstawy źdźbła). Zboża już w początkowym okresie 
wzrostu są bardzo wrażliwe na niedobór manganu. Stąd najlepiej jest dostarczyć roślinie ten składnik już na początku okresu wzrostu, 
w fazie krzewienia. W naszej ofercie posiadamy nawóz MANGAN Efekt zawierający 160g/l  manganu. Zapotrzebowanie pszenicy na 
mangan mieści się w przedziale 70-90g/ 1t plonu. 

Dział Nawozów

Program wiosennego dokarmiania dolistnego zbóż

13 25 29 30 31 32 37 39 49 51 5921

KONIEC
KRZEWIENIA

PIERWSZE
KOLANKO

DRUGIE
KOLANKO

Bio Efekt 1l/ha

Zboże Efekt mikro 1-2 kg/ha

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

Aminotec Plus 1l-2l/ha

Ostatni sezon jesienny z powodu przebiegu pogody, nie pozwolił zasiać niektórych plantacji w terminie. Skutkowało to brakiem moż-
liwości wykonania zabiegów dokarmiania dolistnego przed spoczynkiem zimowym. W konsekwencji w okresie wiosennym koniecznie 
jest dokrzewienie plantacji i regeneracja powstałych uszkodzeń. Na pierwsze zabiegi w tym okresie rekomendujemy zastosowanie 
nawozu Fortestim alfa, który intensyfikuje pobieranie azotu z gleby i zapewnia szybką regenerację roślin. Z kolei mikroelementy 
zawarte w nawozach ZBOŻE Efekt i ZBOŻE Efekt mikro wzmocnią efekt dokrzewienia i dostarczą niezbędnych składników pokarmo-
wych. Stosując produkty biostymulujące, takie jak Bio Efekt (zawierający ekstrakt z alg morskich Ascophyllum nodosum) i Aminotec 
Plus (zawierający 24% wolnych aminokwasów L- α) wzmocnimy odporność roślin w sytuacji wystąpienia stresów. Kompleksowa tech-
nologia dokarmiania zbóż, zastosowana prewencyjnie, zapewni optymalne odżywienie roślin i przełoży się na jakość i wielkość plonu.
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Rzepak ozimy należy do upraw o pełnej agrotechnice wymagającej wykonania w terminie zabiegów ochrony fungicydowej i regu-
lacji wysokości roślin. Głównym celem tych zabiegów jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju roślin rzepaku obejmu-
jących fazy rozwoju wegetatywnego i genetycznego roślin. Plantacje rzepaku niechronione przed chorobami wydają niskie plony, 
słabiej się rozwijają są bardziej podatne na obecność nie tylko grzybów ale także innych agrofagów.

Utrzymanie zdrowych roślin na plantacjach rzepaku to złożone zadanie. W 
ograniczaniu chorób ważną rolę pełni hodowla roślin (odmiany tolerancyjne 
na choroby grzybowe), szeroko rozumiana poprawna agrotechnika, fungicy-
dowa ochrona roślin, którą powinno się wykonać, gdy pojawią się pierwsze 
objawy powodowane przez organizmy  chorobotwórcze. Producenci rzepa-
ku aby zapewnić sobie zdrowe plantacje powinni planować zwalczanie cho-
rób krótko po ruszeniu wegetacji wiosennej co nie zawsze jest możliwe ze 
względu na przebieg pogody np. zbyt niska temperatura, wiatr, występo-
wanie obfitych opadów deszczu. W fazie wydłużenia pędu głównego należy 
nastawić się na walkę z grzybami, które powodują takie choroby jak sucha 
zgnilizna kapustnych, czerni krzyżowych szara pleśń, mączniak rzekomy. 

W czasie kwitnienia rzepaku należy zwrócić uwagę na ochronę rzepaku przed zgnilizną twardzikową, szarą pleśnią i czernią krzyżo-
wych. Zgnilizna twardzikowa pojawia się na plantacji gdy rzepak znajduje się o fazie BBCH 59-69 czyli mniej więcej od widocznych 
pierwszych kwiatów (żółty pąk) do końca kwitnienia. Zabieg ochrony fungicydowej w lata wilgotne warto wykonać przed infekcją grzy-
bów – tzw. zabieg profilaktyczny przypadający na moment otwierania się pierwszych kwiatów rzepaku. W takim przypadku należ wy-
konać dodatkowy zabieg ochrony roślin pod koniec fazy kwitnienia do bezpośrednio po jego zakończeniu. W sytuacji niedoboru wilgoci 
właściwym  terminem zabiegu jest faza pełni kwitnienia – opadania płatków kwiatowych. 

Stosowane fungicydy triazolowe do zwalczania chorób grzybowych w 
rzepaku mają działanie regulujące wzrost i pokrój roślin oraz poprawiają 
architekturę łanu w przypadku gdy zostaną zastosowane wcześnie w po-
czątkowej fazie formowania łodyg - na pędzie głównym jest wykształcony 
pąk kwiatowy (pąk wierzchołkowego pędu głównego wyniesiony jest na 5 
cm nad glebę) Triazole nie zmniejszają liczby komórek łodyg pędu głów-
nego lecz powodują ich skrócenie na długości i pogrubienie.

Wówczas rozwijają się pędy boczne dzięki czemu uzyskuje się: 

• zniwelowanie  dominacji pędu głównego , następuje silniejszy rozwój 
pędów bocznych 
• mniejsze wyleganie roślin oraz równomierne dojrzewanie (koszenie kombajnem jest łatwiejsze i szybsze)
• rośliny zawiązują więcej łuszczyn o większej masie co znacznie zwiększa plon.

Przy stosowaniu fungicydów  warto zwrócić uwagę na to aby substancje aktywne używane do ochrony rzepaku nie powtarzały się 
z tymi, których już używano na danej plantacji ( również dotyczy to ochrony jesiennej). Rotacja substancji aktywnych używanych do 
kolejnych zabiegów ochrony realizuje strategię antyodpornościową. Dzięki niej można długo korzystać z pełnej palety środków prze-
znaczonych do zwalczania chorób.

Wiosenna ochrona rzepaku przed chorobami - proponowane rozwiązanie:

• AdControl pH 0,1 l/ha + DAFNE 250EC (difenakonazol) 0,6 l/ha,
• AdControl pH 0,1 l/ha + DAFNE 250EC (difekonazol) 0,3 l/ha + BUKAT 500SC (tebukonazol) 0,5l/ha,
• AdControl pH 0,1 l/ha + BUKAT 500SC (tebukonazol) 0,5 l/ha + MEPIK 300 SL (chlorek mepikwatu) 0,5l/ha,
• AdControl pH 0,1 l/ha +X-MET 100SL (metkonazol) 0,4-0,5 l/ha + DAFNE 250 EC (difekonazol)0,4-0,5 l/ha ,
• AdControl pH 0,1 l/ha + X-MET 100SL(metkonazol) 0,4 l/ha + MEPIK 300SL (chlorek mepikwatu) 0,5-0,7 l/ha,
• AdControl pH 0,1 l/ha + TOPREX 375 SC (difenakonazol, paklobutrazol) 0,35-0,5 l/ha*

*dawkowanie uzależnione od informacji zamieszczonej na etykiecie danej partii 0,35 -0,5 l/ha  

Ochrona rzepaku opadanie płatka – proponowane rozwiązanie:

• AdControl pH 0,1 l/ha + Impact 125 SC (flutriafol) 1,0 l/ha + Azoksar 250SC/
• Makler 250 SE(azoksystrobina)  0,4-0,8 l/ha,
• AdControl pH 0,1 l/ha + Symetra 325 SC (izopirazm, azoksystrobina) 1,0 l/ha
• AdControl 0,1 l/ha + Skymaster 280 SC/Amistar Xtra 280 SC ( azoksystrobina, cyprokonazol) 0,8-1,0 l/ha,
• AdControl pH 0,1 l/ha + Kier 450 SC (azoksystrobina, difenkonazol, tebukonazol) 1,0 l/ha,
• AdControl pH 0,1 l/ha + Amistar Gold 250 SC ( azoksystrobina, difenkonazol) 1,0 l

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

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

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

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

Progi ekonomicznej szkodliwości w rzepaku ozimym:

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

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

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

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

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

Chowacz brukwiaczek

Chowacz podobnik

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

Proponujemy Państwu do ochrony plantacji przed chowaczem brukwiaczkiem substancję również skuteczną – acetampiryd. Na szko-
dnika działa kontaktowo i żołądkowo (możliwość dłuższego pobierania toksyny przez owady), natomiast na roślinie powierzchniowo, 
wgłębnie (wnikając do tkanek liści, zwalcza żerujące wewnątrz larwy), a także układowo, ponieważ przemieszcza się w sokach roślin, 
docierając do nieopryskanych lub rosnących ich części. Substancja ta powinna być stosowana w ilość od 30 do 60 g/ha. Doskonale 
nadaję się do wczesnowiosennej ochrony rzepaku przed chowaczem brukwiaczkiem, acetamipryd jako substancja z grupy neoniko-
tynoidów nie ma ograniczenia temperaturowego, wysoka skuteczność jest niezależna od temperatury, co daje możliwość stosowania 
w niższych temperaturach (często występujących wczesną wiosną). Dzięki silnym właściwością translaminarnym substancja jest 
mało wrażliwa na zmywanie przez deszcz. W celu wzmocnienia działania żołądkowego i kontaktowego (natychmiastowe zwalczanie) 
na szkodnika można stworzyć mieszaninę zbiornikową z s.a. z grupy pyretroidów (np. Delux 050 CS), których najwyższą skuteczność 
uzyskujemy w temperaturach poniżej 20oC. Przy intensywnym nalocie chowacza zabieg należy powtórzyć po 7-10 dniach lub według 
zaleceń preparatu.

Zwalczając słodyszka rzepakowego zwykle wykonuje się kilka zabiegów, w trakcie których eliminuje się także inne szkodniki. Póź-
niejszy nalot chowacza brukwiaczka i czterozębnego często zbiega się z wczesnym nalotem na plantację słodyszka rzepakowego. W 
drugim zabiegu można zastosować produkty oparte o s.a. lambda-cyhalotrynę np. Sparviero w dawce 0,075 l/ha lub Karate Zeon 050 
CS w dawce 0,125 l/ha.

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

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

Oskar Kupietz
Specjalista ds. upraw i wdrażania produktu Agro-Efekt
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Los Ovados 200SE Delmetros 100SC 

ZESTAW LOS DELMETROS - NA SZKODNIKI PODWÓJNY CIOS

      www.innvigo.com

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj 
środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.   Uwaga: Przy sporządzaniu, a następnie stosowaniu mieszanin zbiornikowych z innymi produktami, należy przestrzegać zaleceń z etykiet produktów wchodzących w skład mieszaniny zbiornikowej. 
Warto zawsze zrobić próbę mieszania przed wykonaniem zabiegu.

deltametrynaacetamipryd

Dobre rozwiązania nie muszą być drogie

  PODWÓJNIE SKUTECZNY
Dwa mechanizmy działania

  EFEKTYWNY
Jeszcze większe spektrum 
zwalczanych szkodników

  FUNKCJONALNY
Wydłużony okres działania - działa 
powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie

+

+

INSEKTYCYDY
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Z uwagi na pozytywny przebieg pogody, większość plantacji rzepaku ozimego została odchwaszczona jesienią. Niestety skutecz-
ność zwalczania chwatów nie była na każdym polu jednakowa i w niektórych przypadkach jesteśmy zmuszeni do wykonania 

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

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

• chwasty rumianowate
• przytulia czepna
• chaber bławatek

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

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

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

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

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

• Investo 100 EC (chizalafop-P-etyowy) – 0,4-0,5* l/ha
[wiosną stosować po ruszeniu wegetacji od początku wydłużania pędu (faza rozety) do fazy wyraźnego drugiego
międzywęźla (BBCH 30-32)]
• Agil-S 100 EC (propachizafop) – 0,5-0,7* l/ha
[wiosną stosować nie później niż od początku fazy wydłużania pędu, braku międzywęźli (rozeta) (BBCH 12-30)]
• Frequent (fluazyfop-P-butylowy) – 0,5-0,6*l/ha**

* - dawki zwalczania samosiewów zbóż
*- do wyczerpania zapasów

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

Przytulia czepna i fiołek polny

Gwiazdnica pospolita i fiołki polne

Dział Ochrony Roślin
Artykuł
Wiosenna ochrona herbicydowa rzepaku ozimego

Los Ovados 200SE Delmetros 100SC 

ZESTAW LOS DELMETROS - NA SZKODNIKI PODWÓJNY CIOS

      www.innvigo.com

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj 
środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.   Uwaga: Przy sporządzaniu, a następnie stosowaniu mieszanin zbiornikowych z innymi produktami, należy przestrzegać zaleceń z etykiet produktów wchodzących w skład mieszaniny zbiornikowej. 
Warto zawsze zrobić próbę mieszania przed wykonaniem zabiegu.

deltametrynaacetamipryd

Dobre rozwiązania nie muszą być drogie

  PODWÓJNIE SKUTECZNY
Dwa mechanizmy działania

  EFEKTYWNY
Jeszcze większe spektrum 
zwalczanych szkodników

  FUNKCJONALNY
Wydłużony okres działania - działa 
powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie

+

+

INSEKTYCYDY
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zawierającego magnez
• Oxyfertil® Mg 75/25 w tym MgO min. 25%
• Tlenkowe CaO+MgO min. 70% w tym 25% MgO
bez magnezu 
•  Węglanowe o zaw. CaO min. 40 i 50% z atestem ekologicznym  
• Tlenkowe o zaw. CaO min. 60%
• Oxyfertil® Mix o zaw. CaO min. 60%
• Oxyfertil® Ca 90 o zaw. CaO min. 90%
• Oxyfertil Ca 85 o zaw. CaO min. 85% 
węglanowego mielonego 
standard frakcja 0-0,5 mm oraz Premium 0-0,09 mm 
• Opolwiak • Bukowiak • Wojcieszowiak 
granulowanego
Rol-Gran – o zaw. CaO min. 50% 
– z atestem ekologicznym

Oferujemy najszerszy wybór
wapna nawozowego

www.lhoist.pl

KONTAKT 
Andrzej.Filipek@lhoist.com
Jakub.Szpytak@lhoist.com
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Intensyfikacja upraw rolniczych powoduje potrzebę ciągłego monitorowania stanu odżywienia 
roślin. Im bardziej warunki uprawy oraz warunki pogodowe odbiegają od optymalnych, tym 
większe staje się znaczenie dokarmiania dolistnego i biostymulacji. Warto również zaznaczyć, 
że doglebowe stosowanie mikroelementów nie zapewnia gwarancji zaspokojenia potrzeb po-
karmowych rośliny, a stopień wykorzystania składników, dostarczanych w tej formie jest na 
niskim poziomie. 

Zalety dokarmiania dolistnego i biostymulacji:
• szybkie i efektywne pobieranie oraz wykorzystanie składników

pokarmowych przez rośliny
• ograniczenie negatywnych skutków stresów na roślinach
• zwiększenie odporności roślin na choroby
• poprawa parametrów jakościowych i ilościowych plonu
• zbilansowanie proporcji pomiędzy składnikami pokarmowymi

W warunkach wystąpienia objawów niedoborów składników pokarmowych na roślinach, do-
karmianie i biostymulacja są jedynym sposobem na szybką i skuteczną korektę odżywiania 
oraz zniwelowanie negatywnych skutków wywołanych niedoborami. Rzepak posiada duże po-
trzeby pokarmowe, co powoduje, że oprócz nawożenia doglebowego standardem pozostaje 
nawożenie dolistne, nawet na stanowiskach zasobnych w składniki pokarmowe. W praktyce 
przy intensywnej technologii produkcji, wykonuje się pierwsze zabiegi wiosną w celu przy-
spieszenia regeneracji uszkodzeń po okresie zimowym i prawidłowego rozwoju roślin. Wzno-
wienie wegetacji rzepaku ozimego rozpoczyna się na przedwiośniu, już w temperaturze 2-3 
°C. Od tego momentu rzepak  intensywnie pobiera składniki pokarmowe z gleby. W praktyce, 
w uprawie rzepaku  najistotniejsze znaczenie odgrywają mikroskładniki takie jak: bor, man-
gan, cynk oraz molibden.

Pierwszy zabieg należy wykonać po częściowej regeneracji rozety na początku wegetacji wio-
sennej. Polecanym i sprawdzonym rozwiązaniem na pierwsze zabiegi jest Fortestim-beta 
w dawce 7l/ha, łącznie z nawozem Bor Efekt+S w dawce 1-2kg/ha. Zastosowanie tych pro-
duktów ma na celu zwiększenie ilości pobranego azotu i regenerację roślin po spoczynku zi-
mowym. Fortestim-beta w swoim składzie zawiera specyficzny kompleks ENERGY Active; w 
skład którego wchodzą: aminokwasy, kwasy humusowe, betaina i polisacharydy. Dzięki cze-
mu zapewniają szybką regenerację roślin i zmniejszenie negatywnego wpływu warunków at-
mosferycznych na roślinę , wpływają na rozwój systemu korzeniowego oraz powodują wzrost 
powierzchni asymilacjnej. Drugi zabieg, który powinien być wykonany w czasie od wydłużania 
pędu głównego do końca fazy zielonego pąka, stosując RZEPAK Efekt (dawka 2-3kg/ha) łącz-
nie z nawozem RZEPAK Efekt mikro (dawka 1-2kg/ha) oraz Bor Efekt+S (dawka 3-4kg/ha). 
Aplikacja w tym okresie zapewnia odpowiednie odżywienie plantacji w składniki pokarmowe. 
W sytuacji wystąpienia stresów zalecamy dodatek biostymulatora Bio Efekt w dawce 0,5-1l/
ha, celem zredukowania negatywnych skutków stresu oraz przyspieszenia regeneracji rośli-
ny. Innym rozwiązaniem na wzmocnienie odporności rośliny lub w celu zniwelowania efektu 
fitotoksyczności herbicydów, jest produkt aminokwasowy Aminotec Plus w dawce 0,5l/ha do 
każdego z zabiegu. Stosując aminokwasy interwencyjnie sugerowana dawka wynosi 1-2l/ha. 

Program dokarmiania dolistnego rzepaku

Bio Efekt 1l/ha

STADIUM
ROZETY

STADIUM
ROZETY

12 19 30 50 5716

Bor Efekt 3-4 kg/ha

Rzepak Efekt mikro 1-2 kg/ha

Rzepak  Efekt 2-3 kg/ha

Bor Efekt 1-2 kg/ha

FORTESIM beta 7l/ha

+

+

+

Aminotec Plus 1-2l/ha

Dział Nawozów
Artykuł
Jak skutecznie zregenerować 
i odżywiać rzepak wiosną?
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Dział Ochrony Roślin
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Ochrona cebuli

Uzyskanie wysokich plonów dobrej jakości cebuli jest dużym wyzwaniem. Presja agrofagów (choroby, szkodniki, chwasty)  jest 
czynnikiem utrudniającym osiągniecie oczekiwanego efektu.  W integrowanej produkcji cebuli należy zmniejszać presję agro-

fagów, używając w pierwszej kolejności metody agrotechnicznej, biologicznej, mechanicznej, a jeżeli to konieczne metodę che-
miczną.

Jednym z podstawowych zabiegów agrotechnicznych, mających duże znacznie w uprawie cebuli, jest zwalczanie chwastów. Obec-
ność na plantacji niepożądanej roślinności skutkuje znacznym spadkiem wielkości i jakości plonu. Rośliny cebuli rosną wolno i słabo 
zakrywają powierzchnię gleby. Z kolei chwasty tworzą większą masę zieloną, która zacienia młode rośliny. Cebula w konkurencji o 
wodę i składniki pokarmowe przegrywa walkę z chwastami, czego efektem jest osłabienie wzrostu młodych roślin. W uprawie cebuli z 
siewu najwięcej szkody wyrządzają chwasty, które pojawiają się od wschodów do fazy 3-4 liści. Chcąc uprawiać cebule należy zakładać 
plantacje na polach o dobrej kulturze, z małym zachwaszczeniem, unikając uporczywych chwastów wieloletnich. Pole przed siewem 
powinno być starannie przygotowane, wyrównane, pozostawione bez grud i bruzd. Zabieg mechanicznego niszczenia chwastów w 
międzyrzędziach wykonujemy najlepiej po deszczu i po przeschnięciu gleby, możliwie płytko. O tym jak często trzeba taki zabieg wyko-
nać decyduje dynamika wzrostu chwastów, jak również przebieg pogody. Z uwagi na bardzo dużą wrażliwość cebuli na zachwaszcze-
nie najważniejszą metodą zwalczania chwastów jest metoda chemiczna. Jest ona bardzo skuteczna, jednak wymaga od plantatorów 
szczegółowej wiedzy o produktach jakie można zastosować. Dobór odpowiednich herbicydów, zależy od wielu czynników, takich jak: 
warunki pogodowe panujące na plantacji, stadium rozwoju cebuli jak i chwastów, identyfikacji gatunkowej chwastów, wilgotności gle-
by oraz kondycji roślin. Na podstawie tych czynników można dobrać odpowiedni herbicyd, jego dawkę oraz termin stosowania. Istotne 
jest stosowanie herbicydów zgodnie z zaleceniami zawartymi na etykietach. Do ochrony cebuli z siewu przed chwastami możemy użyć 
następujących preparatów:
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Do najważniejszych chorób w uprawie cebuli należą: mączniak rzekomy, alternarioza, zgnilizna szyjki, plamistość liści powodowa-
na przez Stemphylium (Stemphylium sp.) oraz inne choroby grzybowe, bakteryjne i wirusowe. Natomiast wśród szkodników przede 
wszystkim cebule atakuje wciornastek tytoniowiec, śmietka cebulanka czy wiele innych gatunków. Podstawą poprawnie przeprowa-
dzonej ochrony przed patogenami jest prawidłowe zdiagnozowanie choroby, czy określenie gatunku szkodnika i dobór odpowiednich 
środków chemicznych do ich zwalczania. Zaniechanie ochrony, bądź błędy popełnione przy zabiegach mogą znacząco obniżyć wielkość 
plonu, a w niektórych sytuacjach powodować całkowitą utratę plonu.  

Ochrona fungicydowa i insektycydowa cebuli

W sytuacjach stresowych warto zastosować produkt ASAHI SL. Jest to regulator wzrostu, który korzystnie wpływa na wysokość i ja-
kość plonu. W swoim składzie zawiera para-nitrofenolan sodu – 0,3%, orto-nitrofenolan sodu – 0,2%, 5-nitrogwajakolan sodu – 0,1%. 
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha. W uprawie cebuli zabiegi preparatem ASAHI SL moż-
na wykonać 3 razy w sezonie wegetacyjnym. Odpowiednim momentem jest termin od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego 
do fazy osiągnięcia połowy docelowej wielkości cebuli. Zabieg ASAHI SL wspomaga roślinę w odpowiedzi na różnego rodzaju stresy 
abiotyczne, jak: niska temperatura, susza, nadmierne uwilgotnienie, zasolenie, obecność metali ciężkich, fitotoksyczność pestycydów 
i nawozów. 

Daria Staszewska
Specjalista Produktowy warzyw i sadów Agro-Efekt
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Uprawa słonecznika zwyczajnego 

Od kilku lat można zauważyć sukcesywnie wzrastające zainteresowanie uprawą słonecznika zwyczajnego. Jest to ciekawa al-
ternatywa dla rzepaku. Uprawa słonecznika jest dla portfela rolnika korzystniejsza, gdyż wymaga mniejszych nakładów na 

nawożenie i ochronę niż uprawa rzepaku. Dodatkowo nadaje się na słabsze stanowiska, gdzie z powodzeniem sobie poradzi.   

Wymagania klimatyczne i glebowe

Słonecznik ma duże wymagania cieplne, z tej uwagi powinien być uprawiany w rejonach cieplejszych, takich jak południowo-zachodnia 
czy południowo-wschodnia część Polski. Dużą jego zaletą jest wytrzymałość na krótkotrwałe przymrozki do -4°C. Jednak przy dłuż-
szych przymrozkach i przedłużających się wiosennych chłodach może dochodzić do zaburzeń w rozwoju roślin. Można wtedy zaob-
serwować zahamowanie wzrostu, żółknięcie liści, zniekształcenie koszyczków, a w skrajnych  przypadkach zamieranie całych roślin. 
Kolejną istotną zaletą słonecznika jest jego wytrzymałość na suszę. Najwięcej wody potrzebuje podczas tworzenia pąków kwiatowych 
i kwitnienia, co ma najczęściej miejsce w lipcu. Słoneczna oraz sucha pogoda sprzyja zapyleniu kwiatów i wykształceniu nasion. W 
Polsce można go uprawiać na glebach żyznych kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego o większej zawartości próchnicy. 
Poradzi sobie też na słabszych stanowiskach, na glebach kompleksu pszennego wadliwego i pszennego górskiego, czy też kompleksu 
żytniego. Optymalne pH gleby powinno wynosić 6,6-7,2. 

Agrotechnika

Dobrym przedplonem pod uprawę słonecznika są rośliny okopowe, strączkowe, motylkowate z trawami oraz zboża. Z uwagi na punk-
towy wysiew nasion, gleba pod uprawę musi być bardzo dobrze przygotowana. Orka powinna być wykonana przed zimą na głębokość 
22-25 cm. Wiosną  możemy na polu przeprowadzić bronowanie, włókowanie lub uprawkę agregatem. Zabiegi  te  pomogą znisz-
czyć znaczne ilości kiełkujących chwastów. Przed siewem należy  głębiej spulchnić glebę, gdyż nasiona umieszcza się na głębokość 
ok. 4 cm. 

Słonecznik ma duże wymagania pokarmowe. Azot należy stosować w umiarkowanych dawkach - 60-80 kg N/ha. Zbyt duże dawki azotu 
mogą prowadzić do przedłużenia wegetacji i opóźnienia dojrzewania koszyczków i niełupek.  Niedobór azotu prowadzi do zmniejszenia 
poziomu białka i oleju, jak również pogorszeniu całkowitej biomasy. Najlepiej zastosować w dniu siewu nawozy w formie saletry amo-
nowej. Orientacyjne dawki fosforu i potasu to: 60-90 kg P2O5/ha oraz 120-180 kg K2O/ha. Niedobór fosforu ogranicza procesy fotosynte-
zy, co wpływa na niższą zawartość białka. Natomiast przy niedoborze potasu łodygi tracą swoją sztywność, co sprawia, że rośliny mogą 
się łamać, a podczas zbioru kombajnem mogą nastąpić znaczne straty plonu. Pod orkę można zastosować nawozy wieloskładnikowe 
dobrane odpowiednio do zapotrzebowania. 

Słonecznik należy wysiewać, kiedy gleba osiągnie temperaturę 8°C na głębokości 5 cm, wtedy wschodzi on po 15-20 dniach. Przy niż-
szej temperaturze wschody roślin opóźniają się, są niewyrównane, a nasiona często gniją. Optymalnym terminem siewu jest okres od 
połowy kwietnia do początku maja. Zbyt późne, majowe, siewy mogą powodować znaczne obniżenie plonu. Do siewu należy użyć tylko 
nasion zdrowych, znanego pochodzenia. Słonecznik sieje się punktowo, przy pomocy siewnika pneumatycznego w rozstawie rzędów 
50-70 cm, z rozstawą roślin w rzędzie 20-25 cm. Głębokość siewu do 4 cm. 

Ochrona słonecznika w dużej części skupia się na ograniczeniu zachwaszczenia. Największym zagrożeniem w uprawie słonecznika, 
są chwasty, które są dużą konkurencją zwłaszcza w początkowych fazach rozwoju, dlatego bardzo istotne jest staranne przygotowanie 
pola pod jego uprawę. Do zwalczania niepożądanych chwastów należy podejść indywidualnie, znając siedlisko oraz lokalne warunki 
określające typ zachwaszczenia. Poza zabiegami mechanicznymi warto sięgnąć po  herbicydy, które pomogą zwalczyć niepożądanych 
towarzyszy. W uprawie słonecznika możemy sięgnąć po następujące środki: 
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• ACTIVUS 400 SC – preparat zawiera pendimetalinę (400 g/l) – selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo i dolistnie 
– stosować wiosną, po siewie, do fazy gdy liścienie przebijają się na powierzchnię gleby – maksymalna/zalecana dawka dla jednora-
zowego zastosowania: 4 l/ha
• WING P 462,5 EC – środek zawierający pendimatalinę (250 g/l) i dimetenamid-P (212,5 g/l) –selektywny o działaniu układowym, 
stosowany doglebowo – do stosowania przed wschodami roślin – maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
4 l/ha
• STOMP AQUA 455 CS – zawiera pendimetalinę (455 g/l) – stosowany doglebowo lub nalistnie – stosować bezpośrednio po siewie 
(najpóźniej do 5 dni) – maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,6 l/ha
• DUAL GOLD 960 EC – zawiera S-metolachlor (960 g/l) – selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo – stosować bez-
pośrednio po siewie do końca fazy kiełkowania – maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
• BOXER 800 EC – zawiera prosulfokarb (800 g/l) -  stosowany doglebowo lub nalistnie – stosować do 3 dni po siewie – zalecana 
dawka do jednorazowego zastosowania: 3-4 l/ha
• Bandur 600 SC – zawiera aklonifen (600 g/l) – selektywny, kontaktowy, stosowany doglebowo – stosować bezpośrednio po siewie, 
ale nie później niż tydzień przed wschodami rośliny uprawnej – zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5-3 l/ha
• PROMAN 500 SC – zawiera metobromuron (500 g/l) – stosowany doglebowo – stosować przed wzejściem rośliny uprawnej, najle-
piej w ciągu 5 dni po siewie zanim hypokotyl znajdzie się blisko powierzchni ziemi – zalecana dawka dla jednorazowego zastosowa-
nia: 2-3 l/ha
• CHANON 600 – zawiera aklonifen (600 g/l) -selektywny, kontaktowy, stosowany doglebowo – stosować przed wzejściem rośliny 
uprawnej najlepiej w ciągu 5 dni po siewie zanim hypokotyl znajdzie się blisko powierzchni ziemi – zalecana dawka dla jednorazowe-
go zastosowania: 3 l/ha

Choroby grzybowe nie omijają również upraw słonecznika. Presja chorób w uprawie słonecznika nie jest duża i w znacznej mierze 
zależy od przebiegu pogody, jak również kondycji roślin.  Do jednostek chorobowych jakie najczęściej mogą atakować słonecznik na-
leżą: zgorzel siewek, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak prawdziwy, czarna plamistość, alternarioza, mączniak rzekomy. 
Duże znaczenie w ograniczeniu występowania chorób ma prawidłowa agrotechnika: staranne przygotowanie pola, przerwa 4 letnia w 
uprawie, dobór odmian odpornych na choroby, zdrowy materiał siewny, odpowiedni termin siewu, nawożenie, termin zbioru. Wśród 
środków ochrony roślin możemy stosować:

• Amistar Gold MAX – zawiera azoksystrobinę (125 g/l) i difenokonazol (125 g/l) – zgnilizna twardzikowa - środek stosować zapobie-
gawczo: od końca fazy rozwoju kwiatostanu (kwiatostan ciągle zamknięty) do końca fazy kwitnienia (większość kwiatów przekwita, 
a kwiaty brzeżne opadają) – maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Wśród szkodników w uprawie słonecznika największe spustoszenie robią dzikie ptaki. Mogą one wyrządzić odczuwalne straty w plo-
nie, zwłaszcza na małych plantacjach. Aby zminimalizować straty powodowane przez ptactwo najlepiej uprawę prowadzić na więk-
szych powierzchniach, unikając bliskości naturalnych siedlisk dzikiego ptactwa. 

Uprawę słonecznika nie omijają również warunki stresowe, które mogą wystąpić podczas sezonu. Rozwojowi i wzrostowi roślin nie 
sprzyjają przymrozki, susza, gradobicie, różnego pochodzenia uszkodzenia roślin. W sytuacjach stresowych warto zastosować produkt 
ASAHI SL. Jest to regulator wzrostu, który korzystnie wpływa na wysokość i jakość plonu. W swoim składzie zawiera para-nitrofenolan 
sodu – 0,3%, orto-nitrofenolan sodu – 0,2%, 5-nitrogwajakolan sodu – 0,1%. Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego 
zastosowania: 0,6 l/ha. Zabieg najlepiej wykonać od fazy rozwiniętych dwóch liści właściwych do momentu, gdy płatki kwiatów są wi-
doczne między przylistkami, ale kwiatostany są nadal zamknięte. 

Zbiór słonecznika przypada na wrzesień. Jednoetapowy zbiór kombajnem przeprowadzamy kiedy koszyczki zaczynają dosychać, nie-
łupki mogą zawierać wtedy około 20% wody. Zebrane niełupki wymagają dosuszenia i doczyszczenia, tak aby zawartość wody nie 
przekraczała 9%. Plony, które można uzyskać z prawidłowo prowadzonej plantacji, kształtują się w przedziale 2,5-3,5 t/ha.  

Daria Staszewska
Specjalista Produktowy warzyw i sadów Agro-Efekt



Production System for Sunflower
Clearfield

Syngenta – światowy lider 
na rynku słonecznika*

**

NK Neoma CL

   Średnio wczesna odmiana mieszańcowa
   Bardzo wysoki i stabilny plon nasion
   Odmiana o niskich wymaganiach glebowych
   Reaguje zwyżką plonu przy każdej intesyfikacji uprawy
   Posiada optymalne ustawienie kwiatostanu
   Charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na wyleganie
   Odmiana o dobrej odporności na choroby 
   Zalecany wysiew 60-65 tys. nasion na ha

* AMIS | Sunflower | EUROPE | 2019
**  Technologia Clearfield®: możliwość stosowania selektywnych preparatów  

chwastobójczych (40 g/l Imazamoks) przeznaczonych do zwalczania jednorocznych 
chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w słonaczniku tolerancyjnym  
na substancje czynną Clearfield® (CL).
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i in-
formacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

JEDEN REGULATOR DO SKRACANIA ZBÓŻ I RZEPAKU 

      www.innvigo.com

MEPIK 300 SL

Dobre rozwiązania nie muszą być drogie

chlorek mepikwatu

  SKUTECZNY
długo i skutecznie skraca, 
dzięki systemicznemu działaniu

  ELASTYCZNY
skutecznie hamuje wzrost również 
w niskich temperaturach

  UNIWERSALNY
szerokie okno aplikacji
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chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w słonaczniku tolerancyjnym  
na substancje czynną Clearfield® (CL).
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Tabela

Ochrona ziemniaka i warzyw

Coragen® 200 SC
Ochrona przed szkodnikami

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

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

Twój sposób 
na stonkę ziemniaczaną

ZE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NALEŻY KORZYSTAĆ Z ZACHOWANIEM BEZPIECZEŃSTWA. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM PRZECZYTAJ INFORMACJE ZAMIESZCZONE W ETYKIECIE I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.  
ZWRÓĆ UWAGĘ NA ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ PRZESTRZEGAJ ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA ZAMIESZCZONYCH W ETYKIECIE.

Coragen® i Rynaxypyr® są znakami towarowymi FMC Corporation lub podmiotów stowarzyszonych.
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ZWRÓĆ UWAGĘ NA ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ PRZESTRZEGAJ ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA ZAMIESZCZONYCH W ETYKIECIE.

Coragen® i Rynaxypyr® są znakami towarowymi FMC Corporation lub podmiotów stowarzyszonych.
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Wiosna w uprawie ziemniaka

Niedługo rozpocznie się jeden z najbardziej zintensyfikowanych okresów w rol-
nictwie – wiosna. To czas, kiedy rozpoczynamy nawożenie, przygotowujemy 

się do siewów roślin jarych, sadzenia ziemniaka oraz innych warzyw, a co za tym 
idzie, zaopatrujemy się w materiał siewny (sadzeniowy). Wielu producentów jest 
w posiadaniu własnych sadzeniaków. Na co zwrócić uwagę przed posadzeniem? 
Co możemy zrobić, aby ustrzec się przed wadliwym towarem? Jak dobrze zacząć 
sezon wegetacyjny aby minimalizować straty?

Uprawa ziemniaka jest trudna i wymaga dużego zaangażowania, jednak dbałość o 
szczegóły popłaca. Wizytując wiele gospodarstw (mniejszych lub większych) spoty-
kam przeróżne problemy. Niejednokrotnie zdarzało się, że producent nie był świa-
domy jakości materiału, który posadził, a to bardzo ważny czynnik determinujący 
efekt końcowy. W myśl powiedzenia „Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz”, dołóżmy 
wszelkich starań, aby nasze ziemniaki miały dobry start.

Na co zwrócić uwagę?

Po pierwsze zdrowotność bulw. Najbardziej popularne są choroby, które często wi-
dać na powierzchni skórki. W związku z tym najlepiej jest regularnie pobierać próby 
z przywożonych partii sadzeniaków. Powinny one być jak najbardziej reprezentatyw-
ne (wszystko zależy od ilości jakimi dysponujemy). Najlepiej ocenia się umyte ziem-
niaki (wystarczy je wypłukać). Dobrze jest też je przekroić, szczególnie, gdy mamy 
podejrzenia, że coś może być nie tak. Poniżej kilka słów, charakteryzujących najczę-
ściej spotykane problemy:

Śluzak (Ralstonia) – ostatnio w Polsce nasila się problem z tym patogenem. To 
choroba kwarantannowa, która może wyłączyć pole z użytkowania pod ziemniaki 
na wiele lat. W gospodarstwie pojawia się nie tylko poprzez zakażone sadzeniaki, 
ale również przez użytkowanie sprzętu, który pracował na zakażonym polu. Z tego 
powodu należy bardzo skrupulatnie odkażać stosowany sprzęt (uwzględniając koła 
ciągników), nawet przy przejeździe na drugie pole, należące do tego samego gospo-
darstwa. Objawy to przebarwienia oraz śluz wydobywający się z wiązek przewodzą-
cych w bulwie. Rośliny w polu są zwiędłe i ten stan nie mija, nawet po dostarczeniu 
wody.

Mokra zgnilizna – powodowana przez bakterie pektolityczne. Objawia się mokrymi, 
zgniłymi plamami o nieprzyjemnym zapachu. Mocniej porażone bulwy w ogóle nie 
kiełkują. Jeśli jednak im się to uda, to widać, że wschody są nierówne, a porażone 
rośliny dużo mniejsze i słabsze. 

Parch zwykły – choroba bakteryjna, której objawy mogą się różnić w zależności od 
odmiany (niektóre są bardziej tolerancyjne). Trzeba pamiętać, że uszkodzona skórka 
jest miejscem, które łatwo ulega infekcji. Parch pokrywający całą powierzchnię, w 
tym oczka, również może powodować problem ze wschodami.

Zaraza ziemniaka – choroba, której objawy widać po rozkrojeniu – miąższ ma kolor 
rudy, brunatny. Takie bulwy stanowią źródło infekcji w trakcie sezonu wegetacyjne-
go.

Alternarioza – miąższ jest szarosiny, twardy, często wklęsły, wyraźnie oddzielony 
od zdrowej części. W zależności od zaawansowania choroby może pokrywać sporą 
powierzchnię sadzeniaka.

Antraknoza – na powierzchni widać nieregularne plamy, ze słabo widoczną granicą. 
Na powierzchni można zaobserwować drobne, czarne mikrosklerocja. Łatwo można 
je pomylić z objawami parcha srebrzystego.

Parch srebrzysty – srebrzyste, nieregularne plamy, wyraźnie oddzielone od zdrowej 
tkanki.

Rizoktonioza – czarne „strupki”, często mylone z grudkami ziemi. Po posadzeniu 
można zaobserwować nierówne wschody lub ich całkowity brak.

Sucha zgnilizna – suche, ciemne, głębokie plamy. Po rozkrojeniu widać puste prze-
strzenie, pokryte puchatą grzybnią. W polu wschody są opóźnione lub w ogóle nie 
występują.

    Szerokie spektrum 
Szerokie spektrum 

zwalczanych chwastów
zwalczanych chwastów

    We wszystkich We wszystkich 

odmianach ziemniaka
odmianach ziemniaka

    Szerokie możliwości 
Szerokie możliwości 

mieszaniamieszania

    Od sadzenia do Od sadzenia do 

wschodówwschodów

Chwasty pod napi  ciemChwasty pod napi  ciemChwasty pod napi  ciem

teraz również w soi, 
bobiku i słoneczniku

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

Pamiętajmy, że część z wymienionych chorób możemy ograniczać stosując zaprawy fungicydowe, przed lub w trakcie sadzenia. Jedną 
z bardziej popularnych jest Moncut 460 SC zawierający flutolanil, działający systemicznie, stosowany przeciwko rizoktoniozie.  
Dobrze jest również dokumentować przeprowadzone oceny sadzeniaków – materiał rozmnożeniowy musi spełniać określone normy. 
Jeśli nasz ich nie spełnia, mamy prawo go reklamować u dostawcy.
 
Sadzenie.

Jest wiele technologii sadzenia ziemniaków. To, którą wybierzemy jest zwykle podyktowane przeznaczeniem plonu (jadalne, skro-
biowe, do przetwórstwa itd.) oraz sprzętem, którym dysponujemy. Najważniejsze jest, aby gleba na głębokości 10 cm była ciepła, nie 
mniej niż 6°C, dobrze uprawiona, zasobna (przynajmniej średnie zawartości fosforu, potasu i magnezu), o dobrych stosunkach wod-
no-powietrznych i uregulowanym pH. Trzeba pamiętać o właściwej głębokości sadzenia i przykryciu bulw odpowiednią ilością gleby, 
tak, aby zminimalizować prawdopodobieństwo zazielenienia.

Ziemniaki posadzone. Co dalej?

Pierwszym zabiegiem jaki wykonujemy jest 
oczywiście oprysk herbicydowy. Najczęściej 
producenci decydują się na preparaty dogle-
bowe, stosowane po posadzeniu i obredleniu. 
Wybór środków dostępnych na rynku jest duży, 
należy jednak pamiętać, aby dobrać właściwy 
środek do chwastów, które są u nas proble-
mem. Bardzo ważne jest, aby uwzględnić wraż-
liwość posadzonej odmiany na substancje czyn-
ne, na przykład metrybuzynę, szczególnie, jeśli 
zamierzamy stosować herbicydy powschodowo.
Jednak sam wybór właściwego środka to tylko 
połowa sukcesu. Niezwykle istotnym czynni-
kiem jest jakość wody, którą zamierzamy zasto-
sować. Podstawowymi właściwościami, które 
mają wpływ na powodzenie przeprowadzonego 
oprysku są: temperatura, pH oraz twardość 
wody. Proszę się nie wahać, jeśli macie Pań-
stwo wątpliwości co do wartości tych parame-
trów – nasi doradcy są wyposażeni w mierniki 
twardości oraz pH-metry i chętnie je dla Pań-
stwa zbadają. Do każdego zabiegu zalecamy 
stosowanie AdControl pH, który skutecznie 
poprawia parametry wody, sekwestrując obec-
ne jony wapnia i magnezu, obniżając pH oraz 
zwiększając przyczepność. W przypadku stoso-
wania herbicydów doglebowych nieodłącznym elementem powinien być również adiuwant AdSol – zawiera on surfaktanty, emulgatory 
i kwasy tłuszczowe, które mają bezpośredni wpływ na znoszenie cieczy roboczej w trakcie aplikacji, zmniejszają jej parowanie (bardzo 
ważne w trakcie suszy), obniżają napięcie powierzchniowe oraz ograniczają przepłukiwanie cieczy roboczej wgłąb profilu glebowego.

Nawożenie.

Ważnym czynnikiem w nawożeniu są nawozy naturalne. Najlepsze wyniki osiągane są przy łączeniu nawożenia organicznego i mine-
ralnego, dlatego warto się zorientować jaka jest dostępność obornika, gnojowicy czy gnojówki w okolicy. Wybierając stanowisko pod 
ziemniaki powinniśmy kierować się jego jakością – gleba powinna być ciepła, pulchna, przepuszczalna, niezbyt zwięzła, o dobrych 
stosunkach wodno-powietrznych, pH ok.6 (w zależności od rodzaju gleby) i o przynajmniej średnich zasobnościach w fosfor, potas i 
magnez. Z tego powodu właściwy dobór nawozów jest możliwy wyłącznie po przeprowadzeniu analiz gleby. Należy również uwzględnić 
kierunek uprawy oraz realny, osiągalny plon. Najczęstszym problemem, z którym spotykam się w gospodarstwach są zbyt obfite dawki 
azotu. Pamiętajmy, że są one nieefektywne, jeśli nie dostarczymy pozostałych składników pokarmowych lub warunki stanowiskowe 
są nieodpowiednie. Przenawożone azotem ziemniaki są bardziej podatne na choroby, mają problem z gromadzeniem suchej masy i 
skrobi. Proporcje składników N:P:K (w zależności od kierunku uprawy) wynoszą 1 : 1 : 1,5-2,5. Potrzeby nawozowe na 10 t plonu są 
również zależne, ale w przybliżeniu można założyć, że wynoszą 45 kg N, 15 kg P2O5, 55-65 kg K2O, 6 kg CaO, 6-8 MgO, 6 kg S. Wartość 
pH determinuje dostępność mikroelementów, które są niezbędne do właściwego funkcjonowania rośliny. W razie potrzeby musimy 
uzupełnić ich niedobory na przykład poprzez aplikację dolistną. 

Najlepszym rozwiązaniem jest indywidualne podejście do gospodarstwa i występujących w nim problemów, dlatego zachęcamy Pań-
stwa do kontaktu z naszymi przedstawicielami. Z przyjemnością udzielimy wszelkiego wsparcia!

Zuzanna Suchcicka
Specjalista Produktowy - ziemniaki i warzywa Agro-Efekt
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Pomidory wiosną

I. Wiosna to ostatnio moment aby dopiąć wszystkie guziki związane z uprawą pomidora.

O czym powinniśmy pomyśleć w pierwszej kolejności? 

Wybór stanowiska – pomidor dobrze się udaje na glebach zasobnych i ciepłych, o pH ok. 6 (w zależności od rodzaju gleby), lekkich i 
średnich, piaszczysto-gliniastych, o dobrej strukturze.

Wapnowanie powinno być przeprowadzone pod roślinę poprzedzającą, najlepiej wapnem węglanowym zawierającym magnez. Nie-
dobór wapnia powoduje chorobę fizjologiczną – suchą zgniliznę wierzchołków  owoców pomidora. Gleba powinna być pozbawiona 
chwastów, dobrze uprawiona, strukturalna, wilgotna, drobno gruzełkowata, po oborniku zastosowanym jesienią.

Odchwaszczanie można przeprowadzać mechanicznie lub chemicznie z zastosowaniem dopuszczonych herbicydów, dostosowanych 
do chwastów, z którymi mamy problem na danym polu. Powodzenie takich zabiegów jest bezpośrednio związane z jakością wody sto-
sowanej do zabiegu. Musimy być świadomi właściwości fizykochemicznych wody stosowanej do oprysków i w razie potrzeby dodawać 
kondycjonery, które w wielu przypadkach radykalnie zwiększają skuteczność wykorzystywanych środków.

Wymagania pokarmowe są dość duże, każde 10 ton plonu pobiera z gleby ok. 30 kg N, 10 kg P2O5, 45 kg K2O, 28 kg CaO, 6 kg MgO. 
Optymalna zawartość w glebie dla azotu (N-NO3 + N-NH3) wynosi 100-120 mg N/dm3, fosforu 80-100 mg P/dm3, potasu 200-250 mg 
K/dm3, magnezu 60-80 mg Mg/dm3, a wapnia nawet 1500 mg Ca/dm3. Niedobory mikroelementów występują rzadziej, szczególnie 
przy nawożeniu obornikiem. Na glebach lekkich możliwa jest konieczność uzupełniania molibdenu i boru.

II. Jak dbać o rozsadę?

Pierwszym, bardzo ważnym czynnikiem jest temperatura. W zależności o naświetlenia panującego w pomieszczeniu, wartości są 
różne: w dzień słoneczny 18-20 °C, pochmurny 15-18 °C, w nocy 14-16 °C. Zbyt wysokie temperatury (często szybko osiągające ponad 
30 °C), występujące w okresie pełnego nasłonecznienia, są szkodliwe dla rozsady rosnącej w dużym zagęszczeniu – rośliny wybiegają.

Wilgotność reguluje się poprzez podlewanie. Częstotliwość i ilość jest zależna od rodzaju rozsady, stosowanych doniczek (wielodo-
niczek). Rośliny posadzone w doniczkach z otworami w dnie można podlewać obficie, pamiętając, że częste, mniejsze dawki zwilżają 
tylko górną część gleby i „rozleniwiają” korzenie. Woda stosowana rzadziej, w większych ilościach stymuluje rozwój systemu korze-
niowego. Podlewanie należy przeprowadzić o takiej porze, by przed nocą rośliny zdążyły obeschnąć, a wilgotność w powietrzu i glebie 
zdążyła się obniżyć – wtedy warunki rozwoju patogenów będą mniej  korzystne. Najlepiej wykonywać je rano, a jeśli jest potrzeba 
dwukrotnego podlewania, również wczesnym popołudniem. W razie silnego nasłonecznienia, aby zminimalizować ryzyko poparzenia, 
pomieszczenia należy wietrzyć. Temperatura wody nie powinna być niższa niż 14 °C. W czasie silnego nasłonecznienia trzeba się 
również upewnić, że nie jest zbyt gorąco.

Odżywianie wymaga indywidualnego podejścia – zależnie od objętości gleby dostępnej dla rośliny, wystąpienia objawów niedoborów, 
zahamowaniu wzrostu. Należy zwrócić szczególną uwagę na dostarczenie azotu – przenawożenie powoduje wybieganie roślin przy 
niedorozwoju systemu korzeniowego – taka rozsada źle się przyjmuje i gorzej plonuje.

Regulacja zachwaszczenia – należy dbać o to, aby nie pojawiły się chwasty. Konkurują one z rośliną uprawną o wodę, składniki od-
żywcze i światło. Powodują wybieganie.

Hartowanie – aby rozsada przyjęła się jak najlepiej, należy ją właściwie przygotować do warunków polowych, stopniowo ograniczając 
podlewanie i częściej wietrząc obiekty. Ważne, aby zmieniać warunki powoli i z wyczuciem, w ciągu 7-10 dni, uważnie śledzić wysokość 
temperatury i prognozy pogody. Szczególnie groźne są przymrozki. Właściwie rozwinięta rozsada ma zdrowy, silny system korzeniowy, 
krępą budowę, mocną łodygę z gęsto osadzonymi liśćmi.

Zuzanna Suchcicka
Specjalista Produktowy - ziemniaki i warzywa Agro-Efekt
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Dział Ochrony Roślin
Tabela

Ochrona herbicydowa buraka cukrowego
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Dział Maszyn Artykuł
John Deere nowa seria 6M — Oczekuj więcej

Skonstruowane z myślą o tych, których nie zadowala przeciętność. To bez wątpienia uniwersalne, wydajne maszyny, które pora-
dzą sobie z każdym zadaniem. Ich główna cecha to kompaktowe wymiary i duża manewrowość, które są niezbędne w codzien-

nej pracy na gospodarstwie. Nawet z podłączonym ładowaczem ciągniki 6M z krótką ramą utrzymują zaskakująco mały promień 
skrętu. 

Ciągniki nowej serii 6M oferują ponadto:

• KOMFORT NAJWYŻSZEJ KLASY

Spodziewaj się najlepszych w życiu wrażeń 
z jazdy - a to za sprawą zawieszenia niezależ-
nego TLS przedniej osi oraz mechanicznego 
zawieszenia kabiny.

• ZUPEŁNIE NOWĄ KABINĘ

Całkowicie zmodernizowane wnętrze i bu-
dowa zewnętrzna - większe niż kiedykolwiek 
wcześniej przeszklenie oferuje doskonałą wi-
doczność otoczenia, a niższa maska zapew-
nia niezrównaną widoczność do przodu.

• NIEZRÓWNANĄ ŁADOWNOŚĆ

Dzięki maksymalnej ładowności 4,7 t oraz 
udźwigowi tylnego podnośnika sięgającemu 
5,7 t modele 6090M-6140M z łatwością radzą 
sobie nawet z dużymi ładunkami i najwięk-
szymi narzędziami.

• W 100% JOHN DEERE

Silniki, przekładnie oraz cała rama podwozia 
zostały w całości zaprojektowane, wykonane 
i przetestowane przez firmę John Deere.

• KIEROWANIE BEZ UŻYCIA RĄK

AutoTrac zapobiega powstawaniu kosztownych ominięć i zakładek - a Ty możesz się odprężyć i skupić na innych zadaniach. Teraz 
dostępny jest również na wyświetlaczu słupka narożnego - brak potrzeby stosowania dodatkowego wyświetlacza.

Teraz z AutoPowr

Przekładnia hydromechaniczna AutoPowr zapewnia bezstopniową regulację prędkości i stałe przekazywanie mocy przy prędkościach 
od 50 m/h do 40 km/h. Utrzymuje wybraną prędkość, automatycznie reagując na zmieniające się obciążenie.

Nowa, kompaktowa konsola CommandARM

Lepsze elementy sterujące dają większą kontrolę: Operuj wszystkimi funkcjami przekładni, korzystając z najwyższego stopnia wygo-
dy, steruj układem AutoTrac, precyzyjnie ustawiaj prędkość obrotową silnika i steruj tylnym podnośnikiem.

Solidne i wydajne maszyny

Dużo ciężkiej pracy? Oto ciągnik idealny, by ją wykonać. Usługodawcy cenią je także za znakomite właściwości jezdne.
Wybierz ciągnik najlepiej dopasowany do swojego gospodarstwa. Zadzwoń do nas już dziś i dowiedz się więcej na temat nowej serii 
6M - pomożemy w wyborze spośród dziesięciu modeli. 
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John Deere Polska Sp. z o.o. 
ul. Poznańska 1 B 
62-080 Tarnowo Podgórne 
Polska 
Tel.: +48 61 81 15 196   
Fax: +48 61 8115 197 
NIP: 777-24-19-808 
E-mail: Polska@JohnDeere.com 

Tarnowo Podgórne, 18.01.2021 

Szanowni Państwo, 

 Informujemy, iż z dniem 1-go listopada 2020 r. firma Agro-Efekt przejęła prawa i 
obowiązki dealera John Deere na dotychczasowym terenie odpowiedzialności firmy 
Polboto-Agri.

Do dnia 31.07.2021 r. działania związane ze sprzedażą produktów John Deere 
AG i Turf, sprzedaż części zamiennych, obsługa serwisowa gwarancyjna oraz 
pogwarancyjna realizowane będą wspólnie przez obie firmy pod marką Polboto-Agri.

 Działalność będzie prowadzona w  dotychczasowej lokalizacji w Udaninie. 
Wszystkie numery kontaktowe do pracowników Polboto-Agri pozostają bez zmian.

Od 01.08.2021 r. nastąpi całkowite zakończenie działalności John Deere pod 
marką Polboto-Agri. Wszelkie działania zostaną przejęte przez firmę Agro-Efekt. 
Sprzedaż maszyn, części zamiennych i serwis będą prowadzone przez Agro-Efekt w 
dotychczasowej lokalizacji w Udaninie do czasu otwarcia nowego salonu sprzedażowo 
serwisowego.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z panem 
Tomaszem Krawcem pod numerem telefonu: 502682200 lub e-mailowy: 
tomasz.krawiec@agroefekt.pl

Z poważaniem,

Zespół John Deere Polska

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o uzasadniony interes John Deere (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celu 
poinformowania Państwa o zmianach w naszej strukturze dealerskiej, zapewnienia ciągłości działalności, umożliwienia 
korzystania z autoryzowanej obsługi serwisowej, w tym obsługi gwarancyjnej. Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa 
danych osobowych można znaleźć na stronie: www.deere.com/privacy 

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS: 0000129369 
Kapitał zakładowy: 6 500 000,00 PLN 

Oświadczenie
John-Deere

Dział Maszyn
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W Y Ż S Z Y P O Z I O M R O L N I C T WA P R EC Y Z YJ N EG O: 
M O Ż L IWO Ś Ć KO N T R O L I  N A D N AWE T 
255 P O J E DY N C Z Y M I S E KC JA M I

*  Ciągniki John Deere serii 6R, 7R i 8R z aktywacją CommandCenter™ 4200 lub 4600 Premium umożliwiają sterowanie nawet 255 indywidualnymi sekcjami. 
Oba wyświetlacze John Deere mają pełną certyfikację AEF zgodności z funkcjonalnościami TECU/ISB/UT/TC-SC/TC-BAS/TC-GEO/AUX-N. 

Z A AWA N S OWA N E 
R O Z WI Ą Z A N I A 

D L A R O L N I C T WA 
P R EC Y Z YJ N EG O

Poznaj zaawansowane rozwiązanie dla rolnictwa precyzyjnego 
z instalowanym w ciągniku wyświetlaczem, który obsługuje 
do 255 sekcji i ma pełną certyfikację zgodności ze standardem 
ISOBUS AEF. Ciągnik z funkcją sterowania dawką i systemem 
telematycznym w standardzie, bez dodatkowych opłat. 
Jeżeli interesuje Cię zaawansowane rolnictwo precyzyjne, 
koniecznie poznaj możliwości ciągników John Deere serii 6R, 7R i 8R*.

NADSZEDŁ CZAS NA
UDOSKONALENIEUDOSKONALENIE

STEROWANIE SEKCJAMI
— AŻ 255 SEKCJI

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

tel. 62 786 84 06
www.agroefekt.pl
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z instalowanym w ciągniku wyświetlaczem, który obsługuje 
do 255 sekcji i ma pełną certyfikację zgodności ze standardem 
ISOBUS AEF. Ciągnik z funkcją sterowania dawką i systemem 
telematycznym w standardzie, bez dodatkowych opłat. 
Jeżeli interesuje Cię zaawansowane rolnictwo precyzyjne, 
koniecznie poznaj możliwości ciągników John Deere serii 6R, 7R i 8R*.

NADSZEDŁ CZAS NA
UDOSKONALENIEUDOSKONALENIE

STEROWANIE SEKCJAMI
— AŻ 255 SEKCJI

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

tel. 62 786 84 06
www.agroefekt.pl

Dział MaszynDział Maszyn: tel. 62 786 84 06     email: maszyny@agroefekt.pl
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Dział Maszyn Artykuł
Wsparcie w wersji 3.0, czyli jak specjalizacja 

dealera pomaga w pracy rolników

Działania dealera maszyn rolniczych w obiegowej opinii rolników sprowadzają się głównie do sprzedaży maszyn oraz opieki po-
sprzedażowej, tymczasem, współczesne rolnictwo wymaga rozwiązań na miarę swoich czasów. Nowoczesny dealer działający 

w ramach strategii Dealer Jutra 3.0 potrafi pomóc w wielu innych obszarach i cechuje się większą specjalizacją i kompetencjami. 
Jakimi?

Jak dealer maszyn pomaga rolnikom?

W przypadku placówek dealerskich konkretnej marki, kluczowym celem jest sprzedaż maszyn oraz opieka posprzedażowa. Warto 
jednak zauważyć, że współczesne rolnictwo stawia coraz to większe wymagania. Stąd też skrojona pod indywidualne potrzeby opieka 
powinna obok sprzedaży skupiać się na innych aspektach takich, jak: przeglądy i serwis zarówno nowych, kilkuletnich ale też star-
szych maszyn, czy sprzedaż części dla aktualnych modeli, ale i dostęp do części w przypadku starszych modeli maszyn.

- Właściciele nowszych maszyn John Deere mogą liczyć na wsparcie w ramach programu Expert Check wykonywanego według 
szczegółowych wytycznych. W przypadku ciągników na tzw. liście inspekcyjnej znajduje się kilkadziesiąt pozycji, np. dla ciągników 
John Deere serii 6000 jest to aż 70 punktów. Z kolei program Free Check, który obejmuje ciągniki JD serii 30 lub kombajn serii W/T 
starsze niż 8 lat, to punkt wyjścia do usług zapobiegawczych lub napraw – mówi Stanisław Wolski, Manager Aftermarket & Customer 
Support w John Deere Polska.

Kolejnym bardzo ważnym aspektem współpracy między dealerem a klientem jest pomoc we wdrożeniu i wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii, w tym rolnictwa precyzyjnego.

- Przedstawiciele dealera są pierwszym kontaktem klientów z marką. Ich zaangażowanie, umiejętność przekazania wiedzy to klucz do 
przekonania rolnika do wykorzystania nowoczesnych technologii oferowanych przez producenta w różnych obszarach, np. agronomii. 
Dlatego też rosnące kompetencje i specjalizacja są tak ważne – podkreśla Bartosz Białas, kierownik marketingu John Deere Polska.

Doradca, nie handlowiec

Zainteresowanie wszelkimi nowinkami ze strony rolników stale rośnie, ale podkreślić należy, że właśnie zaawansowane technicznie 
maszyny sprostają nowym założeniom i dają możliwość spożytkowania nabytej wiedzy. Niewątpliwie istotna jest pomoc ze strony 
dealera maszyn. Przykładem może być firma Agro-Efekt, autoryzowany dealer John Deere, dla której fundamentem skutecznego 
działania jest właśnie doradztwo.

- Nasi pracownicy nie są handlowcami w klasycznym ujęciu, a doradcami techniczno-handlowymi, duży nacisk kładziemy właśnie na 
ten aspekt wsparcia. Wobec dużej konkurencji na rynku na znaczeniu zyskuje element doradztwa produktowego. Pozytywne doświad-
czenie wynikające ze współpracy z nami nie tylko dla nas jest źródłem satysfakcji i motywacji do działania, ale zadowolony klient staje 
się ambasadorem naszych usług w środowisku – mówi Tomasz Krawiec, Dyrektor Działu Maszyn z Agro-Efekt.

Zdecydowana większość doradców techniczno-handlowych Agro-Efektu, czyli 70 osób, na co dzień pracuje w terenie. Stały kontakt, 
spotkania czy bieżące rozmowy pozwalają wsłuchać się w potrzeby i utrzymać stałą relację.

Próby glebowe, czyli właściwie co?

Jak podkreślają przedstawiciele Agro-Efektu, z wdro-
żenia nowoczesnych technologii przy wsparciu specjali-
stów, chętnie korzysta przede wszystkim młode pokole-
nie rolników, które jest bardziej otwarte na nowości. 

Przykładem pomocy opartej o rzetelne dane, technologie 
i wiedzę może być tzw. próba glebowa. Na czym polega ta 
usługa i jak wygląda krok po kroku?

- Podstawą jest wykorzystanie najnowszych technologii 
rolnictwa precyzyjnego. Realizację zaczynamy od pobra-
nia próbek gleby z różnych rejonów pola. Wykonujemy je 
z chirurgiczną dokładnością dzięki pojazdom wyposażo-
nym w technologię AMS. To z kolei pozwala nam stworzyć 
nie tylko mapy gospodarstw, ale też mapy zawartości 
składników pokarmowych. Przykładowo na fragmencie 
pola o obszarze 3-3,5 ha optymalna liczba nakłuć w ziemi 
to 20, a wielkość pobranej próby 350-400 g. 
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Szczegółowe dane stają się punktem wyjścia do zdiagnozowania, jakie są potrzeby gleby i stworzenia precyzyjnych planów nawozo-
wych. Jednym z lepszych przykładów jest zbadanie rozkładu PH na polu, dzięki czemu można pokazać klientowi, że przy stosowaniu 
rolnictwa precyzyjnego może w jednym miejscu zaoszczędzić i zaaplikować mniej środka, a wykorzystać go tam, gdzie faktycznie jest 
taka potrzeba – mówi Wojciech Cieciura, Menager Rozwiązań Zintegrowanych w Agro-Efekt, kierujący rozwojem i wdrażaniem tech-
nologii rolnictwa precyzyjnego w gospodarstwach. Rolnik otrzymuje wgląd we wszelkie mapy sporządzone na podstawie badań z jego 
pola oraz do wszelkich danych.

Kolejnym krokiem jest stworzenie zaawansowanej mapy aplikacyjnej, która jest podstawą do zastosowania odpowiedniej ilości środ-
ków w określonym miejscu pola (tzw. gęstość siewu). – Staramy się uświadamiać klientów, jak wiele maszyny mogą zrobić auto-
matycznie, bez ręcznego wprowadzania danych czy zmian konfiguracji. Poza tym dobranie dawki materiału pod konkretne pole o 
konkretnych uwarunkowaniach pozwala zaoszczędzić aplikowany materiał, ale też zoptymalizować przyszły plon. Wszystko to można 
zaplanować w Planerze Nawożenia, specjalnym narzędziu online wykorzystującym zdjęcia satelitarne, które stworzyliśmy dla naszych 
klientów. Optymalizacja zabiegów agrotechnicznych zawsze prowadzi do zwiększenia rentowności w gospodarstwie – kontynuuje Woj-
ciech Cieciura.

Narzędziem, które chętnie wykorzystują rolnicy w codziennej pracy jest również Operations Center John Deere.

- W nowoczesnym rolnictwie jest to wręcz niezbędne. Możliwość planowania pracy przez Cyfrowy Dziennik Polowy, otrzymywania 
informacji o postępach i zebranych plonach, integracja, import i przekazywanie danych z różnych maszyn różnych marek, ale też moż-
liwość sprawdzania lokalizacji i statusu maszyn w czasie rzeczywistym – to tylko niektóre z funkcji aplikacji, które nie tylko znacznie 
ułatwiają pracę, ale wspierają uzyskanie oszczędności. Operations Center pozwala też podejmować lepsze i bardziej świadome decy-
zje bez niepotrzebnych rozmów telefonicznych. Dane maszyny i osprzętu gromadzone w czasie rzeczywistym dają możliwość podjąć 
odpowiednie działania – dodaje Bartosz Białas.

Raport Stanu Pola, czyli wszystko pod kontrolą

Kolejnym ciekawym sposobem na wykorzystanie rolnictwa precyzyjnego jest tworzenie bardzo dokładnych tzw. map wegetacyjnych. 
W tym celu specjaliści z Agro-Efektu wykorzystują drona/płatowca, który potrafi ciągu jednego przelotu sporządzić raport zdjęciowy z 
obszaru aż 150 ha! – Przygotowana na podstawie tych zdjęć mapa NDVI oparta jest o trzy podstawowe kolory: zielony, żółty i czerwony, 
gdzie ten ostatni to obszar problematyczny, co może być spowodowane różnymi czynnikami: błędami w nawożeniu, wymokliskami, 
zmiennością glebową, zepsutą drenarką, występowaniem szkodnika. Ważna jest jednak świadomość stanu, a te informacje ułatwiają 
rolnikowi podjęcie decyzji o ewentualnych działaniach. Co więcej, dane z raportów mogą być dowodem przed komisjami szacującymi 
szkody. Zebrane informacje umożliwiają przygotowanie planu naprawczego na kolejny rok.

Szczegółowe śledzenie bieżącej sytuacji i tym samym trzymanie ręki na pulsie przez przedstawicieli dealera pozwala zdjąć część 
obowiązków z rolnika. Oczywiście komplet informacji ma on w razie potrzeby do wglądu w ramach Centrum Operacyjnego i JDLink. 

Nalot szkodnika, niespodziewany przebieg pogody, czy nawet informacja o terminie składania wniosków do ARiMR – takimi przydat-
nymi informacjami ze swoimi klientami dzieli się Agro-Efekt. – Przykładowo w listopadzie wysyłaliśmy SMS-y o okienku opryskowym 
na rzepak i pod konkretnym numerem telefonu nasz doradca był dostępny dla rolników. Innym razem, gdy późny zbiór kukurydzy 
zapoczątkował późny siew pszenicy, sugerowaliśmy zastosowanie innego siewu – kończy Wojciech Cieciura.

Dział Maszyn
Artykuł
Wsparcie w wersji 3.0, czyli jak specjalizacja 
dealera pomaga w pracy rolników
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Dział Maszyn
Artykuł

Sprzedajemy przyszłość już dziś!

Rynek nowych technologii i zdalnego doradztwa w rolnictwie rozwija się bardzo dynamicznie. Jeszcze do niedawna na wykorzy-
stanie rozwiązań satelitarnych mogli sobie pozwolić jedynie zamożni rolnicy gospodarujący na dużym areale. Jednak obecnie 

dzięki udostępnianiu ich w pakietach doradczych są one dostępne dla wszystkich. W wielu przypadkach, uzyskanie wartościowych 
informacji nie wymaga posiadania żadnego dodatkowego sprzętu, a jedynie zapisania się do określonej usługi. Co więcej lata do-
świadczeń zaowocowały pojawieniem się programów, które automatycznie interpretują dane i są łatwe w obsłudze. 

Firma Agro-Efekt od kilku lat inwestuje w najnowocześniejsze technologie, które dla pojedynczego gospodarstwa mógłby się okazać 
zbyt kosztowną inwestycją. Dlatego starając się dostarczyć klientom możliwość korzystania z tych narzędzi, które mają duży potencjał 
obniżenia kosztów przez optymalizację procesów agrotechnicznych. Dlatego stworzono rozwiązania dostępne dla wszystkich. Połą-
czono je w kompleksowe usługi, które będą dostępne poprzez Centrum Operacyjne już w tym roku.  

Monitoring na odległość

Do usług włączonych do takich kompleksowych rozwiązań należy Raport Stanu Pola – usługa, która wykorzystując obrazowanie 
satelitarne pozwala na obserwowanie zmian zachodzących na polu. Raport Stanu Pola pozwala np. zauważyć miejsca występowa-
nia chorób, szkodników i problemów z nawożeniem. Przez co możliwa jest szybka reakcja w przypadku pojawów szkodników, ataku 
chorób i niedożywienia roślin. Oczywiście wskaże także miejsca podtopień czy innych szkód spowodowanych przez różne zdarzenia 
losowe. Poza przydatnością i wygodą związaną ze zdalnym monitorowaniem stanu upraw uwagę zwraca prosta interpretacja danych. 
Zdjęcia z pól są poddawane naukowej analizie i na jej podstawie generowana jest kolorowa mapa, z prostą kilkuelementową legendą. 
Przykład mapy zamieszczono poniżej.

Porady ekspertów

Zauważenie problemu takiego jak np. żółknię-
cie roślin, to pierwszy krok do jego rozwiązania. 
Sama jego świadomość nie spowoduje jednak, 
że automatyczne podejmie się właściwe dzia-
łania. Nawet doświadczony rolnik może mieć 
problem z dojściem do bezpośredniej przyczy-
ny problemu. W opracowaniu właściwego planu 
naprawczego, pozwalającego uratować plony 
lub w najgorszym przypadku zapobiec powtó-
rzeniu się danej sytuacji, dobrze jest zaufać 
ekspertom z dużym doświadczeniem. Niestety 
osób mających dużą wiedzę i doświadczenie, a 
co ważniejsze chcących się z nią dzielić, nie ma 
wielu. Dodatkowo wydarzenia minionego roku 
znacznie utrudniły dostęp do bezpośredniego 
kontaktu rolników i dobrych doradców. Firma 
Agro-Efekt postanowiła wypełnić tę lukę w 
doradztwie i poprzez zatrudnienie najlepszych 
specjalistów z  dziedziny rolnictwa, wdrożyła 
plan zdalnego doradztwa oparty na kontakcie 
telefonicznym i SMS-owym. 

Firma Agro-Efekt zatrudnia doradców agronomicznych z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu gospodarstwem. Można się z 
nimi bezpłatnie skonsultować przystępując do programu „Doradca”. Program polega na wysyłaniu krótkich wiadomości tekstowych, 
dotyczących aktualnego zagrożenia lub koniecznych do podjęcia działań w zakresie uprawy roślin. W wiadomościach rolnicy są infor-
mowani również o promocjach lub nowo pojawiających się produktach. Każda wiadomość zakończona jest kontaktem do odpowied-
niego w danym zakresie specjalisty. Dzięki temu, gdy osoba zarządzająca gospodarstwem zauważy, spotykający ją problem  może 
dowiedzieć się więcej na temat jego rozwiązania. 

W przypadku złożonych problemów, istnieje możliwość kompleksowego doradztwa oferowanego przez firmę Agro-Efekt, po wyborze 
jednego z pakietów wsparcia, dedykowany doradca pojawia się kilka razy na oględzinach uprawy w sezonie wegetacyjnym. Ta usługa 
pozwala na to by specjalista z dziedziny rolnictwa mógł osobiście ocenić stan upraw, gleby oraz rozpoznać zagrożenie.
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Dział MaszynArtykuł
Sprzedajemy przyszłość już dziś!

Inne narzędzia doradcze

Agronomowie z Centrum Operacyjnego, korzystają nie tylko ze swojej 
wiedzy i doświadczenia.
Poza programem „doradca”, firma Agro-Efekt oferuje wiele innych 
narzędzi doradczych. Kontaktując się z naszymi specjalistami możesz 
uzyskać szczegółowy plan i bilans nawozowy dla swojego gospodarstwa 
Pozwalają one na wyliczenie właściwych dawek poszczególnych nawo-
zów, tak by osiągnąć optymalny plon. Jest to rozwiązanie powszechnie 
wykorzystywane w dobrze zarządzanych gospodarstwach, ponieważ po-
zwala uniknąć nieefektywnego wykorzystywania nawozów. Jest to także 
rozwiązanie wygodne, ponieważ otrzymuje się gotową receptę z  infor-
macjami ile nawozu, jakiego typu i w jakich dawkach należy zastosować.

Bardzo przydatnymi narzędziami są także alerty dotyczące szkodników 
oraz lokalne prognozy pogody, z wiadomościami istotnymi dla rolników. 
Wiadomości takie zawierają np. informacje o tym czy w danym dniu wy-
stępują warunki odpowiednie do oprysku tzw. „okno opryskowe” lub czy 
występuje zagrożenie określonymi szkodnikami oraz chorobami. Więk-
szość klientów określiła te informacje jako bardzo przydatne w planowa-
niu zabiegów i w ochronie roślin.

Dzięki nowoczesnym technologiom dostępnym w naszej firmie,  
każdy klient może uzyskać:

• aktualne informacje o pogodzie,
• informacje o oknach oprysku, przymrozkach, zagrożeniach chorobami,
• dostęp do indywidualnego doradztwa,
• dostęp do map satelitarnych NDVI, Raportu Stanu Pola,
• możliwość profesjonalnego pobierania próbek gleby w oparciu o GPS,
• zestawiania wyników analizy chemicznej próbek w formie graficznej,
• darmowy dostęp i wprowadzenie do interaktywnego zarządzania gospodarstwem oraz dziennik polowy w aplikacji 

MyOpartions JohnDeere 

• dostęp do planów nawozowych i receptur zastosowania ŚOR
• dostęp do map aplikacyjnych i wielu innych narzędzi.
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Dział Maszyn Artykuł
Dobra kosiarka samojezdna, czyli jaka? 

John Deere ogłasza nowości na sezon 2021

Nowe funkcje, nowe rozwiązania wpływające na funk-
cjonalność i tempo pracy oraz komfort, ale też od-

świeżona stylistyka – tak w skrócie prezentują się nowe 
kosiarki samojezdne John Deere na rok 2021.

Sezon jesienny, podczas którego porządkujemy przestrzeń 
i przygotowujemy na zimę, już trwa, ale dzięki John Deere 
możemy już powoli myśleć o wiośnie. Amerykański pro-
ducent maszyn rolniczych zaprezentował bowiem nowości 
wśród kosiarek samojezdnych. Nowe maszyny można za-
mawiać w oddziałach Agro-Efekt.

Maszyny serii X100 z przekładnią hydrostatyczną

Najbardziej kompaktowe spośród ciągników John Deere, 
czyli seria X100 doczekała się kilku istotnych zmian, które 
pod wieloma względami odmienią wrażenia z korzystania 
z tych maszyn.

– Zwróciłbym uwagę na szereg rozwiązań, które wpływają na komfort użytkownika, np. nowy fotel o wysokości 38 cm z otwartym, 
wentylowanym oparciem. Dodatkowo maszyny tej serii wyposażono w silnik w układzie widlastym V-Twin z mocą większą aż do 15,5% 
i tempomat w modelach X127 oraz X167. Co ważne, od teraz wszystkie modele serii X100, w tym X107, wyposażone są również w prze-
kładnię hydrostatyczną oraz umieszczone obok siebie pedały kierunku jazdy. Ten rodzaj przekładni gwarantuje komfort jazdy i ułatwia 
obsługę – zaznacza Michał Kufel, Territory Turf Manager w John Deere.

Warto zwrócić uwagę na czytelny, niespotykany w maszynach tej klasy, elektroniczny wskaźnik poziomu paliwa (w modelach X127 i 
X167), dzięki któremu klienci mogą lepiej zaplanować czas pracy kosiarki.

Modele z bocznym wyrzutem zyskują większą wszechstronność, dzięki nowemu zbiornikowi na trawę – użytkownik może zdecydować, 
czy chce trawę pozostawiać na trawniku, czy też zbierać do wygodnego, dwuworkowego zbiornika. Zbiornik można również domówić 
do już posiadanych kosiarek z bocznym wyrzutem.

Odświeżone maszyny serii X100 zyskują też nową stylistykę zaczerpniętą z ciągników John Deere, a ponadto zmieniono konstrukcję 
przedniego zderzaka, która pasuje do nowoczesnego wyglądu (standard w modelach X167 i X167R oraz opcja w modelach X107, X127, 
X117R i X147R). Kosiarki te sprawdzają się najlepiej na trawnikach o powierzchniach do 6000 m2.

Ciągniki serii X300 – większa moc i wygoda

Aby zwiększyć wydajność koszenia i wyrzutu śniegu, nowe modele ciągników serii 
X300 wyposażono w mocniejsze silniki:
• w modelach X350, X350R, X354 i X370 moc zwiększono z 12,2 kW do 14,1 kW przy 
3100 obr./min, a pojemność skokowa wzrosła z 603 cm³ do 726 cm³;
• w modelu X380 moc wzrosła z 13,8 kW do 15,2 kW przy 3350 obr./min przy niezmie-
nionej pojemności 726 cm³.

Modele X354, X370 i X380 z roku 2021 zawierają tapicerowany fotel 46 cm (18 cali) z 
wysokim oparciem, który zapewnia wygodną i płynną jazdę oraz doskonałe podparcie 
dla operatora, dzięki większej ilości pianki, grubszej poduszce, opcjonalnym podło-
kietnikom. W błotniku dla wygody operatora umieszczono też uchwyt na kubek oraz 
zamykany schowek, by chronić narzędzia czy telefon.
W ciągnikach serii X300 z bocznym wyrzutem, nowy opcjonalny zbiornik na trawę o 
pojemności 250l zastąpi obecny zbiornik, ponieważ nowy tapicerowany fotel 46 cm jest 
głębszy i stykałby się z zespołem zbiornika.
Traktorki te sprawdzają się najlepiej na trawnikach o powierzchniach do 8000 m2. 
Mogą to być zarówno duże ogrody, tereny osiedlowe, jak i np. szkolne boiska.
Ponadto warto pamiętać, że maszyny te to nie tylko kosiarki. Mogą one również pra-
cować przy porządkowaniu chodników, podjazdów z liści i nieczystości (z przednią 
szczotką), wywożeniu drobnych rzeczy np. liści (z przyczepką), pomóc w nawożeniu (z 
tylnym siewnikiem) lub zapewnić nam odśnieżanie zimą (z przednim lemieszem lub 
odśnieżarką wirnikową).
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Dobra kosiarka samojezdna, czyli jaka? 
John Deere ogłasza nowości na sezon 2021

Seria X500 z unikalnym fotelem

Nowy tapicerowany fotel sprawia, że ciągniki serii X500 z roku modelowego 2021 zapew-
niają wyższy komfort operatora, szczególnie podczas pracy przez długie godziny lub w 
trudniejszym terenie. Modele z serii X500 z roku 2021 wyposażone są w tapicerowany fotel 
53 cm (21 cali) z wysokim oparciem, który zapewnia bardziej komfortową i płynną jazdę 
oraz doskonałe wsparcie dla operatora dzięki: większej ilości pianki, grubszej poduszce, 
opcjonalnym podłokietnikom.

Są to maszyny do dużych ogrodów czy też terenów powyżej 8000m2. Oba modele X589 i 
X590 posiadają już hydrauliczne wspomaganie kierownicy oraz hydrauliczne podnoszenie 
agregatu. Warto pamiętać, że model X584 ma 4 koła skrętne, co daje mu niesamowitą 
zwinność i mały promień skrętu.

Kosiarka o zerowym kącie skrętu – nowy standard

– Nowa linia kosiarek Z500 ZTrak charakteryzuje się nowoczesną konstrukcją, wyzna-
czającą nowe standardy na rynku kosiarek o zerowym promieniu skrętu w klasie pre-
mium. Wszystkie nowe modele ZTrak posiadajają wzmocnioną ramę rurową 38 × 51 mm 
(5 × 2 cale) oraz ramę ochronną (ROPS). Każdy model posiada jednak swoje indywidualne 
cechy typowe tylko dla niego - mówi Przemysław Żak, Kierownik Działu Turf w Agro-Efekt.

Modele E i M

Ich maksymalna prędkość jazdy do przodu wynosi 12,9 km/h, maszyna jest wyposażona w standardowe dźwignie sterowania jazdą 
pomalowane na czarno (w modelu M na zielono) oraz wygodny fotel 45,7 cm z logo na oparciu (50,8 cm dla modelu M. Opcją są światła 
LED zapewniające lepszą widoczność w trakcie pracy po zmroku.

Modele R

To maszyny o zdecydowanie największym zaawansowaniu tech-
nologicznym wśród kosiarek o zerowym skręcie. Ich maksymal-
na prędkość jazdy do przodu to 14,5 km/h.

Nowy silnik z elektrycznym wtryskiem paliwa (EFI), możliwość 
elektronicznej regulacji obrotów (ETC), jak również nowoczesny 
wyświetlacz zapewniają jeszcze bardziej sprawną pracę.

Fotel 57,1 cm z układem zawieszenia ComfortGlide™ i logo oraz 
wzorem na oparciu i siedzisku, dodatkowe osłony/przedłużenia 
błotnika, schowek z pokrywą, amortyzatory podnóżka, standar-
dowy tylny zaczep i światła LED to rozwiązania, które znacząco 
wpływają na komfort i funkcjonalność kosiarki.

Wszystkie trzy modele mają szerokość cięcia 122 cm. Modele 
Z515E i Z530M mają 48-calowy agregat AccellDeepTM, który 
opcjonalnie można wyposażyć w układ MulchControl™. Dodat-
kowo model Z545R ma agregat o dużej wydajności High Capaci-
ty, który również może być oferowany z opcjonalnym zestawem 
do mulczowania.

Tam, gdzie nie musimy zbierać trawy, mamy tereny o dużej powierzchni (parki, duże ogrody, tereny przy drogach; nawet do 8-12 tys. 
m2), a ścinki trawy traktujemy, jak najlepszy ekologiczny nawóz seria Z500 będzie trafnym wyborem.
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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

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

Zapraszamy do kontaktu!

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

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 UDANIN
Udanin 14 | 55-340 Udanin

Dział Serwisu
kom. 693 903 507 | tel. 62 786 84 32 

Sklep z częściami 
tel. 62 786 84 27 | kom. 693 903 507

Dyrektor Działu Serwisu
kom. 502 679 113
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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. Pro-
fesjonalna weryfikacja oraz serwis pozwala nam oferować sprzęt sprawdzony i gotowy do pracy.

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

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

Dział Maszyn
Agro-Efekt

Maszyny używane

Oferujemy pomoc w załatwieniu formalności dotyczących finansowania.

TRAFNIEJSZE DECYZJE
Operations Center to narzędzie do cyfrowego zarządzania 
gospodarstwem, które pomaga w podejmowaniu trafniejszych decyzji 
dotyczących prowadzonej działalności. Współpracuje ze sprzętem 
dowolnej marki. Pozwala uzyskać znaczne oszczędności pieniędzy 
na hektar. A dodatkowo jest całkowicie darmowe. 
Zarejestruj się już dziś na stronie MyJohnDeere.com lub porozmawiaj 
z lokalnym dealerem, aby zacząć oszczędzać!
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Operations Center to narzędzie do cyfrowego zarządzania
gospodarstwem, które pomaga w podejmowaniu trafniejszych  
decyzji dotyczących prowadzonej działalności. 

Pobierz na swój telefon lub zarejestruj się już dziś na stronie  
MyJohnDeere.com.

Skontaktuj się z lokalnym dealerem, aby zacząć oszczędzać!

TRAFNIEJSZE DECYZJE

+

+

+

C A Ł K OW I C I E  D A R M OW E

W S P Ó Ł P R AC U J E  Z E  S P R Z Ę T E M 
D OWO L N E J  M A R K I

C Y F R OW Y  D Z I E N N I K  P O L OW Y

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

tel. 62 786 84 06
www.agroefekt.pl
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TRAFNIEJSZE DECYZJE
Operations Center to narzędzie do cyfrowego zarządzania 
gospodarstwem, które pomaga w podejmowaniu trafniejszych decyzji 
dotyczących prowadzonej działalności. Współpracuje ze sprzętem 
dowolnej marki. Pozwala uzyskać znaczne oszczędności pieniędzy 
na hektar. A dodatkowo jest całkowicie darmowe. 
Zarejestruj się już dziś na stronie MyJohnDeere.com lub porozmawiaj 
z lokalnym dealerem, aby zacząć oszczędzać!
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P.H.P. Agro-Efekt Sp.z o.o.
ul. Parkowa 14, 56-500 Syców

tel. 62 786 84 06
www.agroefekt.pl
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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 kry-
teria 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 do-
stępność części do wszystkich oferowanych przez nas marek spełniały Państwa 
oczekiwania. 

 

Oferujemy części robocze oraz eksploatacyjne do maszyn:

John Deere, Kverneland, Manitou, Unia.

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

HORSCH / LEMKEN/ VADERSTAD
/ POTTINGER GRIMME / AMAZONE / BEDNAR

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

IDKT - Dwustrumieniowe rozpylacze kompaktowe

Właściwości

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

• zakres ciśnień roboczych: 

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

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

FD - Wachlarzowe rozpylacze do RSM 

Właściwości

• rozpylacz płasko-strumieniowy emitujący poziomy 
wachlarz cieczy

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

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

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

przy rozstawie 50 cm 

IDTA - Dwustrumieniowe asymetryczne rozpylacze eżektorowe 

Właściwości

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

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

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

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

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

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

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

Dział Maszyn Artykuł
Profesjonalna ochrona i nawożenie
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Dział MaszynArtykuł
Nowe modele pługów - Kverneland 2300 S Variomat

Kverneland wprowadza nowe modele pługów, które są przygotowane do pracy w nowoczesnych gospodarstwach: wysoki kom-
fort podczas pracy w polu i w transporcie.

Wszystkie fundamentalne wartości marki zostały zachowa-
ne: wytrzymałość, łatwość regulacji i wysoka jakość orki. 
Przy projektowaniu tych pługów skupiano się na tym, aby 
koszty użytkowania dla rolników lub usługodawców były ni-
skie. Niskie koszty użytkowania łączą się z wysoką jakością 
orki, czyli z wysoką jakością upraw.

Wysoką wytrzymałość uzyskano dzięki stali utwardzanej 
metodą Kverneland heat treatment oraz dzięki odpowiedniej 
konstrukcji podzespołów. Dzięki prostej budowie ustawienia 
pługów przeprowadza się w bardzo łatwy sposób. Jesteśmy 
rolnikami i mistrzami świata w orce, dlatego wiemy jak waż-
ne jest proste przeprowadzanie regulacji pługa. Wysoka ja-
kość orki to DNA naszej firmy. W Norwegii panują najcięższe 
warunki do orki w całej Europie. Aby eksportować pługi do 45 krajów musimy się rozwijać i zachować wysoką jakość naszych maszyn.

Pług Kverneland 2300 S Variomat jest wyposażony w głowicę typu 200, dzięki czemu może pracować z dużą wydajnością w każdych 
warunkach glebowych. W tym modelu może występować od 3 do 5 korpusów. Małe zapotrzebowanie na udźwig, niskie zużycie paliwa 
i elementów roboczych przekłada się na niskie koszty użytkowania.

Pamiętaj o tym, że pługi Kverneland odznaczają się bardzo małym zapotrzebowaniem na uciąg. Zapotrzebowanie na uciąg w pługu 
Kverneland z zamontowanym dodatkowym korpusem jest takie samo, jak pługu konkurencyjnych marek bez dodatkowego korpusu. 
Zapotrzebowanie mocy na korpus w pługu 2300 S Variomat wynosi 25-45 KM.

INNOWACJE KTÓRE MAJĄ ZNACZENIE podczas pracy w polu i w transporcie.

Skrętna belka zaczepowa: aby zwiększyć bezpieczeństwo operatora i otoczenia maszyny podczas transportu pług zachowuje się jak 
jednoosiowa przyczepa. To rozwiązanie jest wyposażeniem opcjonalnym.

Wysoka jakość orki: opływowe słupice ze zwiększonym prześwitem, łatwa regulacja nacisku na zabezpieczeniu resorowym, cen-
tralna regulacja przedpłużków, koła kopiująco-transportowe montowane z tyły lub z boku ramy z hydrauliczną regulacją głębokości 
i siłownikiem z funkcją pamięci, system Variomat do zmiany szerokości roboczej w czasie orki, natychmiastowe zagęszczenie gleby z 
wałem Packomat lub z wałami ciąganymi.

Opływowe słupice: dobry przepływ gleby podczas pracy na polach z dużą ilością resztek pożniwnych lub polach z międzyplonami.
Łatwa regulacja nacisku na zabezpieczeniu resorowym: aby zamontować/zdemontować dodatkowy resor wystarczy odkręcić dwie 
plastikowe nakrętki.

Centralna regulacja przedpłużków: szybkie regulacje lewego i prawego przedpłużka jednocześnie.

Koło montowane z boku ramy dla wygodnej orki przy krawę-
dziach pól lub koło montowane z tyłu dla wysokiej jakości 
orki: mechaniczna lub hydrauliczna regulacja głębokości.

Unikalny siłownik z funkcją pamięci: koła z hydrauliczna regu-
lacją głębokości są wyposażone w siłownik z funkcja pamięci, co 
eliminuje powstawanie „trójkątów” na uwrociach - wyelimino-
wanie podwójnej orki i korzyści agronomiczne. Lepsza kontrola 
chwastów i lepsze przygotowanie gleby do siewu na uwrociach. 

Wytrzymały system Variomat pozwala wykonać orkę w każdych 
warunkach glebowych: zmiana szerokości roboczej w czasie orki 
pozwala zmniejszyć zużycie paliwa. Szerokość orki pierwszej ski-
by zmienia się automatycznie. Linia ciągu również reguluje się 
automatycznie co zapewnia wysoka jakość orki, zapobiega bocz-
nemu ściąganiu pługa i zmniejsza zużycie elementów roboczych. 
System Variomat jest w pełni bezobsługowy.  

Natychmiastowe zagęszczenie gleby z wałem Packomat lub z wałami ciąganymi: bardzo małe zapotrzebowanie ma moc w przypad-
ku wału Packomat. Zwiększenie wydajności dzięki wykonywaniu dwóch operacji w jednym przejeździe. Wał Packomat jest zintegro-
wany z pługiem podczas pracy w polu i w transporcie.
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Dział Maszyn Artykuł
Poznaj firmę BEDNAR

Bednar FMT to czeska rodzinna firma, prowadzona przez Inż. Ladislava Bednara wraz z jego synami Janem oraz Vojtechem. Jej 
początek sięga 1997 kiedy to pod nazwą STROM Export została założona firma, której podstawową ideą towarzyszącą założe-

niu, było eksportowanie wysokiej jakości czeskich maszyn rolniczych za granicę. 

Szybko jednak zdano sobie sprawę, że konieczne jest 
zastosowanie wiedzy praktycznej i rad użytkowników 
na co dzień użytkujących tego typu maszyny. W miarę 
upływu czasu ten cel stał się naszym priorytetem, po-
nieważ Twoje potrzeby są naszą motywacją. A ponie-
waż potrzeby rolników wciąż się rozwijają, poszukuje-
my wciąż nowych sposobów na ich realizację. Dzięki 
bliskim i silnym relacją z rolnikami, BEDNAR FMT 
jest jednym z najbardziej innowacyjnych producentów, 
projektującym i produkującym maszyny, o wysokiej 
wartości docenianej przez rolnika. 

Firma zatrudnia obecnie 295 osób, posiada 3 zakłady 
produkcyjne  i eksportuje swoje produkty do 37 krajów 
w Europie, Azji, Australii, Ameryce Północnej i Afryce. 
Roczna produkcja obejmuje około 1800 maszyn do sie-
wu, uprawy, zarządzania resztkami pożniwnymi oraz 
uprawy międzyrzędowej.

GŁÓWNE CELE BEDNAR

• Prowadzimy testy nowej technologii uprawy gleby, odżywiania oraz zakładania upraw z wiodącymi gospodarstwami rolnymi.
• Bazując na efektach naszych doświadczeń produkujemy nowoczesne maszyny, które pobudzają i pomagają zwiększyć produkcje    
   rolniczą, która musi zaspokoić stale zwiększającą się w szybkim tempie populację ludzi na świecie.
• Stale zwiększamy nasz „know-how”, który włączamy do naszych konstrukcji oraz agronomicznych rekomendacji.
• Skupiamy się na jakości naszych produktów, które dzięki „know-how” oraz naszej technologii produkcji zachowana jest na bardzo   
   długi okres.
• Naszym celem jest ochrona naturalnego środowiska oraz zachowanie jego wartości dla przyszłych pokoleń.
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UNIA – kopaczki i kombajny do ziemniaków

Bogaty asortyment maszyn produkowanych przez firmę UNIA zawiera również maszyny z tzw. Techniki Ziemniaczanej. Należą 
do nich sadzarki KORA, obsypniki FORMA oraz kopaczki WEGA, kombajny BOLKO i PYRA. 

Kopaczki z serii WEGA to kompaktowe maszyny przeznaczone do wykopywa-
nia ziemniaków z redlin o międzyrzędziach od 70 do 90cm. WEGA produko-
wana jest w trzech wariantach: 
• WEGA 1400 UNO – zawieszana kopaczka o szerokości roboczej 

 1400mm z jednym przenośnikiem
• WEGA 1600 DUO – zawieszana kopaczka o szerokości roboczej 

 1600mm z dwoma przenośnikami
• WEGA 1600 PLUS – półzawieszana kopaczka o szerokości roboczej 

 1600mm z dwoma przenośnikami

Kopaczka przeznaczona jest do wykopywania ziemniaków z dwóch rzędów. 
Należy ją stosować na glebach lekkich i średnio zwięzłych, na plantacjach 
mało zakamienionych, gdy łęciny są zasychające lub ścięte. Wysokowydajna 
kopaczka do ziemniaków i warzyw jest maszyną uniwersalną. Po wymianie 
lemieszy można kopać różne rośliny okopowe takie jak: selery, cebulę itp. Maszyna może pracować na równinach jak i na zboczach, 
których kąt pochylenia nie przekracza 7°. Kopaczka kopie ziemniaki, oczyszcza je z ziemi i układa pasem o szerokości około 0,6 - 0,7 
m. Najlepsze wyniki osiąga się przy pracy na glebach o średniej wilgotności, gdyż wówczas odsiewalność gleby jest najlepsza. Aby 
skutecznie oczyścić i odsiewać ziemię, w przedniej części kopaczki zostały zamontowane pręty poprzecznie drgające. W zależności 
od warunków w jakich pracuje kopaczka, istnieje możliwość regulacji szybkości drgań prętów poprzecznych. Standardowym wyposa-
żeniem kopaczki WEGA jest lemiesz płytkowy (zalecany do ziemniaków). Jako opcja występuje lemiesz jednolity (zalecany do cebuli). 
Dodatkowym wyposażeniem jest również wał dogniatający montowany na osi kopaczki , który ułatwia i przyspiesza zbiór ziemniaków 
lub warzyw. Przenośniki prętowe kopaczki WEGA posiadają co drugi pręt otulony specjalną otuliną gumową, która zapobiega uszko-
dzeniom mechanicznym.

Najmniejszym kombajnem do zbioru ziemniaków produkowanym przez UNIĘ 
jest dobrze znany kombajn jednorzędowy BOLKO. Zwarta, kompaktowa kon-
strukcja cechuje się małym zapotrzebowaniem na moc – min. 40 KM. Kombaj-
ny BOLKO mogą być wyposażone w zbiornik o ładowności 1250 kg lub platfor-
mę z workownicą (BOLKO S) o ładowności 500 kg. Wydajność kombajnu wynosi 
około 0,15 ha/ha. Wysokość rozładunku kombajnu wyposażonego w zbiornik 
na ziemniaki waha się w przedziale od 1350 do 2500mm. Kombajn w stan-
dardowym wyposażeniu posiada rolkę kopiującą do ziemniaków oraz lemiesz 
trzypłytkowy. Opcjonalnie możemy go doposażyć w rolkę kopiującą do marchwi 
lub gąbczastą rolkę do zbioru cebuli. Dyszel kombajnu jest regulowany hy-

draulicznie, co ułatwia manewrowanie kombajnem. BOLKO posiada sterowanie mechaniczne hydrauliką kombajnu, natomiast w opcji 
za dopłatą jest również sterowanie elektrohydrauliczne za pomocą sterownika z kabiny ciągnika. Kombajny BOLKO wyposażone są w 
proste, prętowe oddzielacze łęcin, dlatego zalecane jest skoszenie łęcin przed zbiorem wczesnych ziemniaków. Przenośniki prętowe 
podobnie jak w kopaczkach WEGA wyposażone są w co drugi pręt otulony otuliną zabezpieczającą przed uszkodzeniami.

Nowoczesną konstrukcją charakteryzuje się najnowszy jednorzędowy kom-
bajn ziemniaczany PYRA. Produkowany przez UNIĘ od kilku lat kombajn 
zastąpił dobrze znany na rynku kombajn ANNA. Charakterystyczną cechą 
kombajnu PYRA jest zastosowanie dodatkowego szerokopodziałkowego 
przenośnika do dokładnego oczyszczania ziemniaków z łęcin, dzięki czemu 
kombajn PYRA bardzo dobrze radzi sobie z kopaniem wczesnych ziemnia-
ków, gdzie „zielonej masy” łęcin jest najwięcej. Standardowym wyposaże-
niem kombajnu PYRA jest również zgarniacz obiegowy, którego zadaniem 
jest kierowanie ziemniaków z przenośnika poprzecznego na stół przebier-
czy. PYRA może być wyposażona w zbiornik na ziemniaki o ładowności 1600 
kg i maksymalnym rozładunku na wysokość 2700mm lub w platformę z 
workownicą (PYRA S) o ładowności 1000 kg. Podobnie jak w BOLKO, kom-
bajny PYRA posiadają dyszel regulowany hydraulicznie, sterowanie elek-
trohydrauliczne (opcja) oraz wymienne rolki do zbioru marchwi i cebuli. Kombajn PYRA jest więc kombajnem uniwersalnym przezna-
czonym do zbioru ziemniaków wczesnych oraz późnych bez konieczności wcześniejszego niszczenia łęcin. Po wymianie rolek może 
również zbierać marchew lub cebulę, ale co najważniejsze bardzo delikatnie obchodzi się z zbieranym materiałem dzięki zastosowa-
niu taśm przenośników z gumowymi otulinami.  

Firma UNIA maszyny z Techniki Ziemniaczanej kieruje głównie do gospodarstw małych i średnich, nastawionych na produkcję wcze-
snych ziemniaków na tzw. „świeży rynek”. Często maszyny nasze kupowane są przez gospodarstwa ekologiczne z Niemiec, Francji 
nastawione na zaopatrywanie lokalnych punktów handlowych w ekologiczne, świeże wyroby dostarczane w małych partiach. Uni-
wersalność kombajnów sprawia, że często są wykorzystywane do zbioru innych warzyw – głównie cebuli, co wpływa na ich większe 
zastosowanie w gospodarstwach.



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



5,0 m
POJEMNOŚĆ

3

20,0 m
POJEMNOŚĆ

3

20,0 m
POJEMNOŚĆ

3
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Dział Nawadniania
Artykuł

Razem oszczędzajmy wodę!

Niskie stany wody w rzekach i jeziorach sygnalizują o obniżeniu poziomu wód gruntowych. Susze rolnicze w ostatnich latach 
coraz bardziej dają o sobie znać, gwałtowne opady deszczu w terminach nie sprzyjających wegetacji, utrudniają efektywną 

zwyżkę plonów. Brak regularnego dostarczania roślinom wody powoduje zaburzenia w procesie wzrostu, co bezpośrednio przy-
czynia się do spadku ich wydajności.

Częściowym złagodzeniu takich warunków jest mechaniczne doprowadzenie wody do roślin w odpowiednim czasie i odpowiedniej 
ilości przez urządzenia do nawodnienia. Ten sposób, ze względu na zmieniające się warunki klimatyczne w ostatnich latach, zyskuje 
coraz większą popularność wśród rolników i sadowników.

Dobór systemu zależy od zapotrzebowania roślin oraz możliwości jej dostarczenia w danym gospodarstwie.

Deszczownie szpulowe (bębnowe) oferowane przez producentów występują w kilku dziesięciu rodzajach od niewielkich z rurą dopro-
wadzającą wodę fi 32 do 150. Ciśnieniem roboczym od 3 do 12 barów. Zaletą tego rodzaju nawadniania jest dostarczenie dużej ilości 
wody w krótkim czasie.

Oszczędniejszym sposobem jest doprowadzenie cieczy liniami lub taśmami kroplującymi. Takie rury posiadają najczęściej otwory w 
rozstawie od 10 do 50 cm. Wydajność od 0,5 do 2,3 litra z kroplownika. Ciśnienie robocze od 0,2 do 3,5 bara. Mogą być wyposażone w 
kompensatory ciśnienia, które odpowiadają za równomierny wypływ na całej długości w minimum 90%.
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Dział Nawadniania

Firma P.H.P. Agro-Efekt Sp. z o.o. w ofercie posiada:

• taśmy kroplujące T-TAPE 515-50-380 lub podobne.
• linie D 5000
• rury LDPE od 16 do 90 mm
• złączki PE i inne akcesoria.
• zraszacze i zamgławiacze.
• filtry
• dozowniki nawozów
• pompy elektryczne i spalinowe.
• deszczownie szpulowe

Posiadamy maszyny do układania linii kroplującej do głębokości 
45 cm. Montujemy systemy w ogrodach, sadach oraz na polach.

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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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, daje to 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 
wymierna korzyść hodowcy, dlatego nasi doradcy systematycznie monitorują zmiany jakie zachodzą w hodowli i zawsze reagują 
gdy wymaga tego sytuacja. Można to osiągnąć poprzez racjonalne żywienie, uwzględniające potrzeby bytowe i produkcyjne zwie-
rząt, ale także uwzględniające 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 doświadczenie naszego doradcy, który 
chętnie odwiedzi Państwa gospodarstwo oraz pomoże wybrać najbardziej optymalne rozwiązania.

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

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

tel. 62 737 50 60
fax 62 737 50 61

tel. 62 786 84 13
fax 62 786 84 44

tel. 62 786 84 03 
fax 62 786 84 30

tel. 62 786 84 33 
fax 62 786 84 12

tel. 62 786 84 12
fax 62 786 84 12

tel. 62 786 84 06
fax 62 786 84 35

tel. 62 786 84 32
fax 62 786 84 35

tel. 62 786 84 45
fax 62 786 84 30

Rolnictwo Precyzyjne
tel. 662 667 934
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Centrala firmy
Agro Efekt Sp. z o.o. 

ul. Parkowa 14 
56-500 Syców 

tel. 62 786 84 00 
fax: 62 786 8430

e-mail: sekretariat@agroefekt.pl


