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Szanowni Państwo!
Lada moment rozpocznie się kolejny sezon wegetacyjny. Wraz z nim siewy rzepaku, a następnie siewy zbóż ozimych.
To właśnie w tym okresie podsumujemy poprzedni sezon wegetacyjny. Zadamy sobie pytania dotyczące wybranych
odmian i zastosowanych technologii w ochronie plantacji. To dzięki uzyskanym odpowiedziom dokonamy optymalnych
naszym zdaniem wyborów pod przyszły sezon wegetacyjny.
Ważne jest, aby wziąć pod uwagę strukturę zasiewów oraz zdecydować o zastosowaniu konkretnych odmian rzepaku i
zbóż. Niezmiernie ważne jest także ustalenie strategii zwalczania chwastów, ochrony fungicydowej czy insektycydowej.
W aktualnym, odświeżonym wydaniu AgroDORADCY, przeznaczonym na sezon jesienny, prezentujemy dostępne na
rynku odmiany, środki ochrony roślin, a także nawozy firm wiodących na rynku rolnym. Przedstawiamy Państwu nowości odmianowe zarówno rzepaku, jak i zbóż. Odmiany te doskonale adaptują się do warunków klimatycznych, jakie
występują w naszym kraju. Wykazują się one mniejszą podatnością na choroby, co finalnie przekłada się na wyższe
plonowanie nowszych odmian zarówno rzepaku, jak i zbóż.
W tym numerze znajdą również Państwo jesienne rozwiązania herbicydowe w uprawach ozimych, zarówno doglebowe,
jak i nalistne. Rozwiązania te pozwolą na wybór odpowiedniej strategii zwalczania chwastów w zależności od panujących warunków wilgotnościowych po siewie rośliny uprawnej.
W związku z ograniczeniami w stosowaniu nawozów mineralnych, nakładanych na współczesne rolnictwo, a także ich
wysokimi cenami, przedstawiamy doskonałą alternatywę, czyli nasze produkty biologiczne – Terra-Efekt i Terra-Wita.
Zyskują one na znaczeniu poprzez lepszy rozkład resztek roślinnych, obieg składników pokarmowych, wiązanie azotu
atmosferycznego, a także lepszą zdrowotność gleby pod uprawę następczą. Jesienią szkody łowieckie w uprawach
ozimych, zwłaszcza w rzepaku, nie należą do rzadkości. Zwierzyna łowna rokrocznie niszczy uprawy na coraz większej
powierzchni. Naprzeciw wyzwaniu staje Penergetic b WV.
Nowoczesne technologie są wielkim wsparciem w podejmowaniu decyzji związanych z zarządzaniem gospodarstwem.
Obrazowanie satelitarne pozwala na zdalny monitoring sytuacji na polu, a stacje pogodowe pozwalają na zdalny pomiar
opadów i temperatury gleby. Modele matematyczne w aplikacjach komputerowych wskazują prawdopodobieństwo
zajścia infekcji roślin, dzięki czemu możemy się do tego faktu przygotować, a co ważne, szybko zareagować. Te i wiele
innych narzędzi, będących niewątpliwie dużym wsparciem, nie zastąpi człowieka fizycznie dokonującego oceny pól
uprawnych.
W przygotowanym na jesień AgroDORADCY scharakteryzowaliśmy nasz program doradczy, którego kluczowym elementem wsparcia w podejmowaniu decyzji jest bezpośrednie doradztwo prowadzone przez doświadczonego eksperta.
Prezentujemy Państwu dwa nowe modele kombajnów John Deere serii X. Jeden z nich w tym roku jako pierwszy pojawił się na rynku polskim. Tym bardziej jesteśmy dumni z tego, że trafił właśnie do Agro-Efektu. W lipcu odbyła się jego
uroczysta premiera, a już dziś kombajn ma swojego właściciela i można obejrzeć go podczas tegorocznych żniw. Kombajny John Deere serii X ułatwiają dużym gospodarstwom zbieranie większej ilości ziarna na godzinę oraz gwarantują
zwiększenie dziennej powierzchni skoszonego pola, szczególnie w przypadku trudnych warunków, wysokowydajnych
plonów i dużej wilgotności.
W uprawie roślin, bardzo ważny jest siew, który bardzo mocno wpływa na rozwój roślin w kolejnych etapach wegetacji.
My prezentujemy Państwu nowy zestaw uprawowo-siewny AMBER 3000 DUPLO produkowany przez Unię. Z kolei firma Bednar prezentuje pielniki do mechanicznego zwalczania chwastów w uprawach szerokorzędowych tj. kukurydzy
czy buraków cukrowych.
Wszystkie podejmowane przez nas działania mają na celu zapewnienie obsługi na jak najwyższym poziomie. W związku z poszerzeniem terenu naszego działania otworzyliśmy kolejny oddział serwisowo-sprzedażowy w Udaninie, dokąd
serdecznie zapraszamy wszystkich nowych i dotychczasowych klientów.
W rolnictwie działamy kompleksowo - jesteśmy rzetelnym partnerem, z którym warto podjąć współpracę na każdym
etapie produkcji. Czuwamy, aby jakość oferowanych przez nas usług sprostała Państwa wymaganiom. Prowadzimy
całoroczny skup płodów rolnych, świadcząc przy tym profesjonalne doradztwo agrotechniczne.
Serdecznie zapraszamy do lektury.
Życzymy udanego sezonu oraz wysokich i dobrych plonów.
Pracownicy i Zarząd firmy Agro-Efekt
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Charakterystyka odmian rzepaku ozimego – jesień 2021

Odmiana rzepaku ozimego

RZEPAK OZIMY

DUPLO F1

DUPLO F1
REJESTRACJA FRANCJA 2019
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA

Dział Nasion

WYSOKI
PLON

ODPORNOŚĆ
NA PĘKANIE
ŁUSZCZYN

DOBRY
WIGOR
JESIENNY

„Pełen pakiet odporności.”
Ważne cechy odmiany

• bardzo wysoki potencjał plonowania, a także plon oleju,
• odmiana z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV), doskonale radzi sobie w latach, w których
•
•
•
•

występują wektory TuYV (mszyce) oraz na terenach z dużym udziałem w uprawie buraka cukrowego,
ziemniaka i kukurydzy,
idealnie dobrana kompozycja dwóch cech 2w1, czyli podwójna odporność na choroby wirusowe
(TuYV) i grzybowe (RLM7),
wysoka tolerancja na LLS – cylindrosporiozę,
wysoka odporność łuszczyn na pękanie i osypywanie się nasion (pod shatter resistance),
wysoka zimotrwałość.

OPINIA
Warunki klimatyczne oraz wprowadzane ograniczenia w stosowaniu nawozów i środków ochrony roślin wpływają na prace hodowców rzepaku. Poszukują oni rozwiązań, które będą mogły sprostać zmieniającym się warunkom uprawy. Do takich należą nowe genetycznie mieszańce rzepaku. Wśród nich szczególną uwagę chciałbym zwrócić na odmianę DUPLO F1.
Jest to nowy mieszaniec z segmentu odmian z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuVY). Posiada wiele cech
pozytywnie wpływających na wysokość i niezawodność plonowania. DUPLO F1 charakteryzuje się bardzo dobrą
zdrowotnością. Połączono w tej odmianie dwie cechy podnoszące odporność na choroby:

• wirusowe – gen odporności na żółtaczkę rzepy TuYV,
• grzybowe – gen odporności na suchą zgniliznę RLM 7.

Ponadto DUPLO F1 posiada wysoką odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion (pod shatter resistance). Zapewnia to ochronę plonu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych. Odmiana plastyczna względem stanowiska. Może być uprawiana od gleb słabszych po bardzo dobre. Jest tolerancyjna na okresowe susze. Średnio-wcześnie zakwita i dojrzewa. Polecam tę odmianę do uprawy w Państwa
gospodarstwach.

Artur Kozera
Rapool Polska, Menadżer produktu i marketingu
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DUPLO
F1
ODMIANA ODPORNA NA TuYV+Rlm7
TEMPTATION
F1
ODMIANA ODPORNA NA TuYV
DUKE
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ODMIANA ODPORNA NA TuYV, WZORZEC COBORU
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F1
ODMIANA KIŁOODPORNA
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Odmiana rzepaku ozimego

RZEPAK OZIMY

DUPLO F1

DUPLO F1
REJESTRACJA FRANCJA 2019
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA

Dział Nasion

WYSOKI
PLON

DOBRY
WIGOR
JESIENNY

„Pełen pakiet odporności.”
Doświadczenie screening Polska 2020
4 lokalizacje LP525 (Karzniczka, Spytkówki, Kochcice, Cicibor)

Korzyści z odporności na wirusa żółtaczki rzepy
Wyższy plon i większa odporność na stresy
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ODPORNOŚĆ
NA PĘKANIE
ŁUSZCZYN

Dział Nasion

REJESTRACJA POLSKA 2012
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA

RGT BONANZA

WYSOKI
PLON

WYSOKA
ZAWARTOŚĆ
TŁUSZCZU

DOBRY
WIGOR
JESIENNY

„Ostoja Twojego rancza.”

RZEPAK OZIMY

RGT BONANZA

Odmiana rzepaku ozimego

Ważne cechy odmiany

• znakomita plenność,
• odmiana o wiernym i stabilnym plonowaniu,
• masa tysiąca nasion średnia do większej,
• wysoka zawartość białka i oleju, zawartość glukozynolanów niska,
• tworzy średniej wysokości zwarty łan o dobrej odporności na wyleganie,
• odmiana wyhodowana systemem MSL - dzięki tej hodowli osiągnięto stabilne plonowanie i dobrą adaptację do
warunków środowiskowych.
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RZEPAK OZIMY

RGT BANQUIZZ

RGT BANQUIZZ

Dział Nasion

WYSOKI
PLON

ODPORNOŚĆ
NA PĘKANIE
ŁUSZCZYN

REJESTRACJA FRANCJA 2019
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA

„Satysfakcja na każdym stanowisku glebowym.”

Ważne cechy odmiany

• nowy mieszaniec, z tolerancją na wirusa żółtaczki rzepy TuYV (Francja 2019),
• wysoki i stabilny poziom plonowania, na wszystkich rodzajach gleb,
• jesienny wigor pozwala odmianie na osiągnięcie fazy rozwojowej zapewniającej bezpieczne przezimowanie,
• wysoka zimotrwałość odmiany,
• nisko osadzona szyjka korzeniowa, bez tendencji do wydłużania, nadaje się do bardzo wczesnego siewu,
• wyższa ekonomiczność uprawy – bardzo wysoki poziom zaolejenia,
• odporna na wyleganie, a także posiada niską wrażliwość łuszczyn na pękanie,
• wysoka zdrowotność od siewu do zbioru.

OPINIA
RGT Banquizz to jeden z najnowszych, kompletnych mieszańców rzepaku ozimego z hodowli RAGT, charakteryzujący się wysokim i stabilnym plonowaniem na wszystkich stanowiskach glebowych, również tych słabszych.
Odmiana z tolerancją na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV), a także z odpornością na pozostałe choroby rzepaku
o znaczeniu gospodarczym. Rośliny jesienią charakteryzują się powolnym wzrostem, stąd odmiana idealnie sprawdza się we wczesnym a także optymalnym terminie siewu ( niskie ryzyko elongacji szyjki korzeniowej przed zimą,
wysoka zimotrwałość roślin). Rośliny średniej wysokości odporne na wyleganie, dodatkowo odmiana posiada odporność na pękanie łuszczyn w niesprzyjających warunkach pogodowych, co ma bezpośredni wpływ na mniejsze
straty plonu a w połączeniu z bardzo wysokim poziomem zaolejenia nasion na wyższą ekonomiczność uprawy tej
odmiany.

Grzegorz Litwin
Menadżer Rzepak Ozimy | RAGT
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RGT BANQUIZZ
stabilność i regularność plonowania
na wszystkich rodzajach gleb,
tolerancja na TuYV,
zimotrwałość,
bardzo wysoki poziom zaolejenia,
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Odmiana rzepaku ozimego

RZEPAK OZIMY

LG ANGELICO

LG ANGELICO

Dział Nasion

WYSOKI
PLON

ODPORNOŚĆ
NA PĘKANIE
ŁUSZCZYN

REJESTRACJA POLSKA 2018
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA

„Jedna z najlepszych odmian w Polsce!”

Ważne cechy odmiany

• bardzo wysoki i stabilny plon na przestrzeni ostatnich lat (COBORU PDO),
• sprawdzona pod względem zdrowotności, o wybitnej wręcz odporności na wirus żółtaczki rzepy (TuYV)

oraz bardzo wysokiej odporności na suchą zgniliznę kapustnych, warunkowanej obecnością genu RLM 7,

• na tle innych odmian wyróżnia się bardzo wysoką odpornością na wyleganie roślin,
• wydłużony okres zbioru, mniejsze straty plonu, mniejszy problem z samosiewami w uprawie następczej
dzięki wysokiej odporności na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.
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Dział Nasion

LG ANGELICO

WYSOKI
PLON

ODPORNOŚĆ
NA PĘKANIE
ŁUSZCZYN

REJESTRACJA POLSKA 2018
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA

„Jedna z najlepszych odmian w Polsce!”

OPINIA

RZEPAK OZIMY

LG ANGELICO

Odmiana rzepaku ozimego

LG Angelico pochodzi z najnowszej generacji odmian rzepaku ozimego z odpornością na
wirusa żółtaczki rzepy – TuYV. To odmiana mieszańcowa, średniowczesna.
Jest jedną z pierwszych odmian na rynku polskim i europejskim z unikalnym pakietem
odpornościowym, który zabezpiecza plon w trudnych warunkach uprawy.
Charakteryzuje ją bardzo wysoki potencjał plonowania potwierdzony w oficjalnych doświadczeniach rejestrowych COBORU 2015/2016 - 45,5 dt/ha oraz porejestrowych w 2019
- 45,5 dt/ha oraz w 2020 - 51 dt/ha.
Wysoka odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion idealnie zabezpiecza plon
w niekorzystnych warunkach pogodowych.
Odmianę charakteryzuje także wyjątkowa zdrowotność roślin w szczególności odporność
na suchą zgniliznę kapustnych. Gen RLM 7 zabezpiecza przed najbardziej zjadliwą formą
tej choroby, a mianowicie przed Lepthospheria maculans.
Na tle innych odmian wyróżnia się bardzo wysoką odpornością na wyleganie roślin.
LG Angelico charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem jesiennym oraz bardzo wysoką
mrozoodpornością. Jest odmianą sprawdzoną przez polskich rolników i polecam ją rolnikom do uprawy na terenie całego kraju.

Jacek Wojciechowski
Limagrain Field Seeds | Rape&Cereals Product&Project Manager
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Odmiana rzepaku ozimego

DK EXPIRO

RZEPAK OZIMY

DK EXPIRO
REJESTRACJA POLSKA 2016
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA

Dział Nasion

WYSOKI
PLON

ODPORNOŚĆ
NA PĘKANIE
ŁUSZCZYN

SZYBKI
ROZWÓJ
PO ZIMIE

DOBRY WIGOR
JESIENNY

„Rekordowe plony w każdych warunkach.”
Ważne cechy odmiany

• charakteryzuje się najwyższym potencjałem i bardzo dobrą stabilnością plonowania w różnych
warunkach uprawowych,

• optymalny rozwój jesienny roślin, niskie ryzyko elongacji szyjki korzeniowej przed zimą,
• wyróżnia się znakomitą zimotrwałością, sprawdzoną w warunkach polskich oraz mocnym wigorem
i szybkim tempem wzrostu wiosną,

• zalecane jest stosowanie regulatorów wzrostu, ze względu na mocny wigor wiosenny oraz wysokie
rośliny,

• posiada bardzo dobrą tolerancję na choroby (gen RLM 7) oraz podwyższoną odporność na pękanie
łuszczyn i osypywanie się nasion,

• odmiana rekomendowana przez COBORU do uprawy w 8 województwach (LOZ) m.in. dolnośląskie,
opolskie, wielkopolskie, lubuskie i łódzkie.

OPINIA
DK EXPIRO to odmiana mieszańcowa marki DEKALB®, charakteryzująca się bardzo wysokim potencjałem i bardzo dobrą stabilnością plonowania w różnych warunkach uprawowych. Wyróżnia się znakomitą zimotrwałością, sprawdzoną w warunkach polskich oraz
mocnym wigorem i szybkim tempem wzrostu wiosną. Posiada bardzo dobrą tolerancję
na choroby oraz podwyższoną odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion.
DK EXPIRO to propozycja dla osób oczekujących najwyższych plonów oraz wysokiego
bezpieczeństwa uprawy.

Marcin Liszewski
Dział Rozwoju Produktu, DEKLAB®
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Odmiana rzepaku ozimego

RZEPAK OZIMY

SY ROKAS

SY ROKAS
REJESTRACJA POLSKA 2016
TYP ODMIANA POPULACYJNA

Dział Nasion

WYSOKI
PLON

DOBRY WIGOR
JESIENNY

SZYBKI
ROZWÓJ
PO ZIMIE

„Koncertowy plon.”

Ważne cechy odmiany

• odmiana populacyjna o wysokim i stabilnym poziomie plonowania,
• bardzo wysoka zimotrwałość roślin,
• rekomendowana do uprawy na glebach średnich i dobrych,
• wysoka zdrowotność roślin, w szczególności na choroby podstawy łodygi i zgnilizny twardzikowej.

Odmiana rzepaku ozimego

ORION

ORION

WYSOKI
PLON

DOBRY
WIGOR
JESIENNY

REJESTRACJA POLSKA 2018
TYP ODMIANA POPULACYJNA

„Galaktyczny plon.”
Ważne cechy odmiany

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

• odmiana równomiernie dojrzewająca,
• rośliny średnio-wysokie, o ponad przeciętnej odporności na wyleganie,
• nasiona charakteryzują się wysoką MTN (ponad 4,5-5 g), bardzo niską zawartością glukozynolanów
(około 7,8 mmol/g) oraz wysokim zaolejeniem (około 48%).
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LABRADOR® EXTRA 50 EC
Możliwość stosowania od wczesnych faz
rozwojowych
Działanie systemiczne, jest transportowany
do korzeni i rozłogów chwastów
Zwalcza najbardziej uciążliwe chwasty
jednoliścienne w uprawie rzepaku ozimego,
buraka cukrowego i ziemniaka

www.ciechagro.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacjezamieszczone na etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Artykuł

ŚOR

TECHNOLOGIA OCHRONY HERBICYDOWEJ
RZEPAKU OZIMEGO
Odchwaszczanie powinniśmy rozpoczynać
jak najwcześniej, aby zapewnić roślinom
optymalny rozwój, poprzez wczesną eliminacje konkurencyjnych chwastów. Należy
pamiętać że rzepak do stadium 4 liści jest
słaby w konkurowaniu, dopiero gdy osiągnie
tą fazę rozwojową, wytworzy korzenie włośnikowe, sam stanie się konkurencyjny.
Wybierając odchwaszczanie plantacji przed wschodami
(do 3 dni po siewie) warto pamiętać o najważniejszej zasadzie – zabiegi substancjami działającymi głównie przez
glebę ( korzenie, hipokotyl) wymagają wilgotnej gleby,
gdyż są pobierane przez chwasty z roztworu glebowego,
a także w celu pełnej aktywizacji substancji czynnej herbicydu. Bardzo ważna jest również staranność uprawy przedsiewnej pola- na powierzchni nie powinny znajdować się
grudy ziemi, a także resztki pożniwne. Znajomość składu
botanicznego ewentualnego zachwaszczenia na danym
polu, z pewnością ułatwi wybór odpowiedniego, skutecznego herbicydu. Przed wschodami rzepaku lub najpóźniej
w trakcie kiełkowania przede wszystkim powinny zostać
zwalczone chwasty, które wschodzą razem z rzepakiem,
konkurują z nim o światło, wodę i składniki odżywcze, należą do nich chwasty kapustowate, rumianowate i gwiazdnica pospolita. Do doglebowej eliminacji zachwaszczanie
oprócz popularnego, standardowego połączenia chlomazonu z metazachlorem, który skutecznie eliminuje m.in.
chwasty rumianowate, kapustowate, gwiazdnicę pospolitą

20

AgroDORADCA Jesień 2021

Dział Środków
Ochrony Roślin

czy przytulię czepną, firma Agro-Efekt proponuje Państwu
połączenie chlomazonu z jedną z nowszych substancji doglebowych, petoksamidem zawartą w preparacie KOBAN
600 EC. Substancja ta, pomimo iż pochodzi z tej samej
grupy chemicznej co metazachlor, nie jest objęta ograniczeniami w stosowaniu na tej samej powierzchni uprawnej.
W przypadku metazachloru ograniczenie dotyczy stosowania nie częściej niż co 3 lata w dawkach nieprzekraczających
1000 g s.a. /ha. Synergistyczne działanie obu substancji wykazuje szerokie spektrum zwalczanych chwastów, zwłaszcza tych trudnych w zwalczaniu, a coraz częściej występujących w uprawie rzepaku. Pełna dawka KOBAN 600 EC
( 2 l/ha) ogranicza występowanie na polu m.in. farbownika
polnego ( daw. krzywoszyj polny), bodziszka porozcinanego, a także bodziszka drobnego. Petoksamid skutecznie eliminuje również chwasty rumianowate, jasnoty, a także komosę białą, której można się będzie spodziewać na polach,
jeżeli jesienią wystąpią wysokie temperatury gleby. Z kolei
zastosowany chlomazon przede wszystkim ma za zadanie
zwalczyć przytulię czępną, chwasty kapustowate, a także
gwiazdnicę pospolitą.
Tworzenie mieszaniny zbiornikowej z tych dwóch substancji czynnych pozwala dobrać odpowiednią dawkę petoksamidu czy też chlomazonu w zależności od spodziewanego
zachwaszczenia, wilgotności, a także rodzaju gleby. Zastosowane rozwiązanie wykazuje długie działanie, chroniąc
plantacje przed wtórnym zachwaszczeniem, co pozwala
utrzymać pole wolne od chwastów, aż do zbioru.

Partner
do ochrony
rzepaku

Koban® 600 EC
Ochrona przed chwastami

Uzupełnienie jesiennych produktów do ochrony rzepaku przed chwastami.
• Doskonałe uzupełnienie spektrum działania produktów opartych na chlomazonie
• Działa poprzez korzenie i młode pędy chwastów jedno i dwuliściennych
• Brak ograniczeń w stosowaniu w kolejnych sezonach
• Unikalny składnik aktywny – petoksamid
Koban® jest znakiem towarowym FMC Corporation i podmiotów stowarzyszonych.

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

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

Artykuł

Dział Środków
Ochrony Roślin

CHARAKTERYSTYKA PREPARATÓW
DO ZWALCZANIA CHWASTÓW
Preparaty do zwalczania chwastów jednoliściennych

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

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

Reactor 480 EC / Boa Pro 480 EC zawiera chlomazon 480
g/l. Jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu
stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania
niektórych rocznych chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych w rzepaku ozimym, działa na chwasty głównie
w okresie ich kiełkowania.
Fuego 500 SC / Mezzo 500 SC to preparat zawierający metazachlor (500g w 1l) - substancja aktywna wnika do rośliny
przez korzenie kiełkujących chwastów oraz przez hypokotyl
(łodyżkę podliścieniową), zwalcza głównie chwasty dwuliścienne i nieco słabiej chwasty jednoliścienne. Zabieg należy wykonać po zasiewie rzepaku lub po wschodach do wytworzenia przez chwasty pierwszej pary liści. W przypadku
zabiegów doglebowych metazachlor może być stosowany
łącznie ze środkami zawierającymi chlomazon, np. Reactor
480 EC / Boa Pro 480 E, co poszerza zakres zwalczanych
gatunków chwastów. Fuego 500 SC / Mezzo 500 SC można
stosować po zasiewie w dawce 2 l/ha, lub Fuego 500 SC 1,51,7l/ha / Mezzo 500 SC + Reactor 480 EC 0,2l/ha / Boa Pro
480 E. Herbicyd ten można także stosować nalistnie w fazie
co najmniej jednej pary liści roślin rzepaku ozimego.

ŚOR

Preparaty do zwalczania chwastów dwuliściennych

Zetrola 100 EC preparat zawierający propachizafop 100
g/l. Selektywny herbicyd, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie o działaniu
układowym, pobieranym bardzo szybko poprzez liście,
a następnie przemieszczanym do korzeni i rozłogów chwastów powodującym zahamowanie wzrostu i rozwoju rośliny. Efekt działania środka widoczny jest już po upływie 3
dni od zabiegu i objawia się żółknięciem, a następnie zamieraniem najmłodszych liści. Opady deszczu występujące
w godzinę po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.
Rento 150 EC zawiera fluazyfop-P-butylowy 150 g/l. Środek
pobierany jest przez liście, a następnie przemieszczany do
korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie
wzrostu i rozwoju chwastów. Środek należy stosować na
chwasty roczne od fazy 2 liści do początku krzewienia, a na
chwasty wieloletnie w fazie 4-10 liści. Zamieranie chwastów
widoczne jest po upływie 2-3 tygodni od opryskiwania.

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

Technologia ochrony herbicydowej rzepaku ozimego
Mezzo 500 SC

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

Investo 100 EC

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

Rento 150 EC
0,75 – 2,5 l/ha

Koban 600 EC

Zetrola 100 EC

Reactor 480 EC
Boa Pro 480 EC

Agil-S 100 EC

0,5 – 0,7 l/ha

(przed wschodami) 2,0 l/ha

(od 1 pary liści rzepaku) 0,5 - 1,5 l/ha

Fuego 500 SC

(po siewie) 0,2-0,25 l/ha

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

Navigator 360 SL

(powschodowo 3-4 liście) 0,2 l/ha
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JESIENNA OCHRONA INSEKTYCYDOWA
RZEPAKU OZIMEGO
Decydując się na uprawę rzepaku ozimego,
w celu ochrony przed szkodnikami od momentu siewu można wybierać nasiona zaprawione Buteo StarT lub Lumiposa 625 FS.
Pomimo zaprawienia nasion substancją owadobójczą, podobnie jak na plantacjach obsianych nasionami niezaprawionymi, konieczne
jest stosowanie insektycydów w formie oprysku nalistnego. Zaprawy insektycydowe najprawdopodobniej skutecznie chronić będą
plantację do 7 dni po wschodach, dlatego
należy pamiętać o monitoringu wystąpienia
szkodników, wystawiając żółte naczynia na
polu.
Na podstawie monitoringu uprawy rzepaku i progów ekonomicznej szkodliwości, podejmuje się decyzję o wykonaniu zabiegu, ustalając optymalny jego termin. W związku
z wycofaniem chloropiryfosu, do jesiennego zwalczania
szkodników wykorzystać możemy 4 s.a tylko z dwóch grup
chemicznych. Decydując się na zabieg insektycydami, należy zwrócić uwagę na dobór substancji, w celu zwalczenia
danego szkodnika, a także na panujące warunki pogodowe
w momencie zabiegu. W początkowym okresie wzrostu roślin rzepaku, w czasie pojawienia się szkodników, temperatury powietrza często wynoszą powyżej 20-25ºC. Wówczas
należy pamiętać, że insektycydy z grupy pyretroidów (Delmetros 100 SC, Sparviero), nie działają w pełni skutecznie
– dlatego zabieg powinien być wykonywany wieczorem, po
ochłodzeniu powietrza i roślin. Insektycydy z grupy pyretroidów działają na roślinie powierzchniowo, mogą nie zwalczać szkodników żerujących na spodniej stronie blaszki liściowej (część mszyc) oraz na szyjce korzeniowej (śmietka
kapuściana). Nie zwalczą też larw pchełki rzepakowej, żerujących wewnątrz ogonków liściowych. W celu zwalczenia
tej grupy szkodników, z pośród zarejestrowanych insektycydów do wyboru mamy jedynie Los Ovados 200 SE wykazujące w roślinie działanie układowe, najskuteczniej działając w temp. do 20ºC.
Niestety nie ma obecnie zarejestrowanych insektycydów
do zwalczania miniarki, piętnówki kapustnicy i bielinków.
Skutecznie ograniczają ich populacje środki zwalczające
szkodniki gryzące tj. pchełki, śmietkę. W niektórych rejonach Polski, coraz większym problemem w uprawie rzepaku stają się mączliki, które podobnie jak mszyce posiadają
aparat gębowy kłująco-ssący. Zarówno mszyce, jak i mącz-
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liki wysysają soki roślinne (szkodliwość bezpośrednia), co
doprowadza do zniekształceń części roślin, zahamowania
ich wzrostu, a w skrajnych przypadkach do zasychania/wypadania roślin. Poprzez nakłucia do tkanek, mogą wnikać
patogeny, a na wydzielonej spadzi mogą rozwijać się grzyby sadzakowe. Dodatkowo mszyce, a dokładniej mszyca
brzoskwiniowa przenosi wirusa żółtaczki rzepy TuYV (szkodliwość pośrednia). Skuteczne zwalczanie mszyc, jak i mączlika wykazują wyżej wymienione zarejestrowane insektycydy. W celu podwyższenia skuteczności zastosowanych
insektycydów, proponujemy dodatek produktu AdControl
pH w dawce 0,1l/100l H²O. Produkt ten obniża twardość
używanej do oprysku wody, a także jej pH, stwarzając optymalne warunki do rozpuszczenia insketycydu. Należy pamiętać, że insektycydy wykazują bardzo wysoką wrażliwość
na wysokie pH, najwyższą skuteczność insektycydu uzyskujemy, rozpuszczając produkt w wodzie o pH 4,5-5,5.

Jesienne szkodniki rzepaku ozimego:
■ pchełki ziemne,
■ pchełka rzepakowa,
■ śmietka kapuściana,
■ mszyce, chowacz galasówek,
■ gnatarz rzepakowiec,
■ tantniś krzyżowiaczek,
■ miniarka kapuściana,
■ larwy piętnówki kapuśnicy,
■ larwy bielinków,
■ mączliki.

Dział Środków
Ochrony Roślin

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

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

ŚOR

Ślimaki to jedne z najczęściej występujących i najbardziej nielubianych zwierząt
w ogrodzie. Mogą być także dużym zagrożeniem dla pszenicy ozimej, rzepaku ozimego
i upraw warzywniczych. Pojawiają się zarówno na polach, jak i w ogródkach. Ich olbrzymia żarłoczność czyni z nich jedne z najgroźniejszych szkodników roślin ogrodowych. Są
wszystkożerne – zjadają nasiona, cebule, bulwy, pędy, liście, kwiaty i owoce. Ślimaki mają
tysiące maleńkich zębów umieszczonych na
języku. Działają one jak pilnik rozdrabniający pokarm. Wyróżniamy dwa typy ślimaków
- oskorupione (z muszlą) i ślimaki nagie.

Artykuł

ŚLIMAKI - JAK Z NIMI WALCZYĆ?

Trzeba mieć jednak świadomość, że ślimaki pełnią bardzo
ważną rolę w ogrodowym ekosystemie. Poza swoją negatywną działalnością pełnią wiele pożytecznych ról. Ślimaki
w ogrodzie zjadają gnijące i martwe resztki roślin oraz nasiona chwastów. Są pokarmem dla wielu innych zwierząt
ogrodowych – m.in. nornic, myszy kretów, jeży, jaszczurek
i ptaków. Są ważnym ogniwem łańcucha pokarmowego,
dlatego decyzję o zwalczaniu ślimaków w ogrodzie należy
podjąć jedynie wtedy, kiedy szkody przez nie wyrządzane
są bardzo dotkliwe.

Wszystkie wspomniane gatunki ślimaka są nagie (bezmuszlowe). Ślimaki, jako szkodniki roślin potrafią spowodować
duże spustoszenie w naszym ogrodzie. W menu ślimaków
znajdują się zarówno ozdobne rośliny ogrodowe, jak i warzywa - kapusta oraz sałata, buraki ćwikłowe, a nawet nać
marchwi czy rośliny sadownicze – maliny, truskawki i poziomki. Przy masowym występowaniu ślimaków w ogrodzie i sprzyjających dla nich warunkach atmosferycznych
(ciepło i wilgotno) mogą zniszczyć całe rabaty i warzywniki. Ślimaki w pszenicy ozimej zjadają zarodki i kiełki ziarna,
natomiast w rzepaku niszczą pierwsze liście i liścienie. Tak
więc faza ziarniaków i kiełkowania jest momentem, w którym rośliny są najbardziej narażone na atak szkodników.
Wtedy też dochodzi do uszkodzeń, które prowadzą do zahamowania wzrostu rośliny. Ważne jest więc, żeby walkę ze
ślimakami rozpocząć tuż przed siewem i na krótko po nim,
czyli jeszcze przed wschodami.
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Jesienią, gdy na polach rzepaczanych zostały
wykonane niezbędne zabiegi herbicydowe,
kolejny ważny etap to zadbanie o system korzeniowy, regulacja pokroju roślin i ochrona
przed chorobami pochodzenia grzybowego.
Bardzo istotny jest dobór środków do wykonania tych zabiegów – ich prawidłowa kombinacja sprawia, że rośliny będą
odpowiednio zaopatrzone w składniki pokarmowe, właściwie przygotowane do przezimowania oraz zabezpieczone
przed groźnymi patogenami grzybowymi. – Ze względu na
warunki pogodowe, z jakimi mamy do czynienia jesienią w
kilku ostatnich latach, trzeba zastosować nowe podejście
do regulacji pokroju i ochrony fungicydowej rzepaku. Aby
technologia była skuteczna, nie może być oparta o jedną substancję aktywną, jeden preparat. Musi być pełna,
skomponowana z dwóch lub trzech substancji – podkreśla
Marcin Kanownik, Menedżer ds. upraw rolniczych w firmie
INNVIGO. – Rozwiązanie, które proponujemy w rzepaku
ozimym, to chlorek mepikwatu oraz odpowiedni triazol: difenokonazol, metkonazol, tebukonazol – dopasowany do
sytuacji na danym polu.

Po pierwsze: zdrowy korzeń

Po drugie: regulacja pokroju

Zasadność stosowania chlorku mepikwatu w celu poprawy rozwoju systemu korzeniowego rzepaku potwierdziły
prowadzone przez INNVIGO doświadczenia. Po zastosowaniu preparatu Mepik 300 SL w fazie 4-6 liści (BBCH 14-16)
zaobserwowano znaczącą poprawę parametrów korzeni.
Długość palowego systemu korzeniowego tych roślin była
o kilka procent większa, a grubość szyjki zwiększyła się
o kilkanaście procent, jednak najważniejsze różnice dotyczyły drugo- i trzeciorzędowych korzeni bocznych. Ich długość i objętość zwiększyła się nawet o 80-90% w porównaniu do kontroli, co stanowiło imponujący wynik.

Drugim istotnym zadaniem, jakie powinien spełnić stosowany jesienią produkt, jest regulacja pokroju rzepaku, czyli
niskie osadzenie stożka wzrostu, co przygotuje rośliny do
okresu spoczynku. Dzięki temu uprawy przetrwają w dobrym stanie zimowe miesiące, a wiosną wznowią procesy
wegetacyjne, by wydać zdrowy plon. Żeby udowodnić, jak
ważną rolę odgrywa regulacja, specjaliści z INNVIGO porównali w doświadczeniach rzepak traktowany chlorkiem
mepikwatu i tebukonazolem z poletkiem kontrolnym,
gdzie nie zastosowano takich środków. Na kontroli widoczne były puste place, ponieważ wiele roślin przemarzło i zamarło. Te, które przetrwały zimę, próbowały regenerować
się, jednak ich kondycja do samego końca wegetacji była
znacznie gorsza. Finalnie różnica w plonowaniu pomiędzy
rzepakiem poddanym zabiegowi regulacji a kontrolą wynosiła aż 50-60%. Dowodzi to, że stosowanie jesienią Mepiku 300 SL, zawierającego chlorek mepikwatu, zarówno
wpływa na silny rozwój systemu korzeniowego, jak i daje
efekt regulacji pokroju rzepaku.

Kluczowa ochrona fungicydowa

Rola prawidłowo rozwiniętych korzeni bocznych rzepaku
jest bardzo istotna – to właśnie dzięki nim rośliny sprawniej
pobierają wodę i składniki pokarmowe, przez co stają się
bardziej odporne na suszę, lepiej odżywione i przygotowane do spoczynku zimowego. Dodatkową zaletą silnie rozwiniętego systemu korzeniowego jest zmniejszenie skali
uszkodzeń, wynikających z porażenia kiłą kapusty oraz z żerowania śmietki kapuścianej. Po wystąpieniu szkód wyrządzonych jesienią przez tych sprawców dobrze ukorzeniony
rzepak jest w stanie szybciej zregenerować się.
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W okresie jesiennym konieczne są dokładne oględziny pól
rzepaku, nawet jeśli plantacja wydaje się być w dobrym
stanie. Na dolnych liściach roślin mogą pojawiać się bowiem pierwsze objawy chorób grzybowych, na przykład
charakterystyczne plamy, świadczące o porażeniu suchą
zgnilizną kapustnych. To sygnał, że na danym polu należy
jak najszybciej wykonać zabieg przeciwko wywołującym
ją patogenom – grzybom Leptosphaeria maculans i Leptosphaeria biglobosa. Pominięcie tego kroku lub niewłaściwy dobór substancji aktywnych przynosi fatalne skutki.
Początkowo niepozornie wyglądające zmiany będą z czasem powiększać się, mogą powstawać dziury w liściach, a
następnie grzyb będzie przerastał przez ogonki liściowe do
łodyg i szyjki korzeniowej. Na takim etapie skuteczność zabiegów fungicydowych jest z reguły dużo niższa, a porażenie może prowadzić do spadku plonu o 50% lub więcej. Na
plantacjach, gdzie od początku odpowiednio prowadzona
jest ochrona przeciw chorobom grzybowym, w okresie po-
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przedzającym zbiory łodygi roślin powinny być zdrowe, zielone, białe w środku – to podstawa do osiągnięcia wysokiego, stabilnego plonu. Natomiast nieprawidłowo chroniony
rzepak będzie miał w tym okresie spróchniałe podstawy
łodyg, co prowadzi do wylegania, a nawet do łamania się
roślin. Ich bardzo drobne nasiona będą osypywały się, a to
dodatkowo zwiększy straty.

Jaki rzepak, taki zabieg
Kiedy warunki pogodowe sprzyjają silnej presji patogenów, planując zabiegi łączące regulację pokroju z ochroną
fungicydową, trzeba wziąć pod uwagę kluczowe czynniki:
odmianę rzepaku – populacyjną albo mieszańcową, zasobność stanowiska, rodzaj gleby, nawożenie, przebieg
jesiennej pogody, a także termin siewu. Na tej podstawie
powinny zostać dobrane odpowiednie substancje aktywne
i ich kombinacje. Bazę każdej technologii – ze względu na
silny wpływ chlorku mepikwatu na rozwój systemu korzeniowego – powinien stanowić Mepik 300 SL. W przypadku odmian, które zostały wysiane w optymalnym terminie
i wymagają już regulacji pokroju, zalecane substancje do
podstawowego zabiegu w fazie 4-6 liści to chlorek mepikwatu i tebukonazol, czyli preparaty Mepik 300 SL (0,5 l/
ha) i Bukat 500 SC (0,4 l/ha). Jeżeli jesień okaże się długa
i ciepła, konieczne będzie wykonanie drugiego zabiegu.
Odpowiednim rozwiązaniem będzie wówczas metkonazol i difenokonazol – tzn. fungicydy X-Met 100 SL (0,3 l/ha)
i Dafne 250 EC (0,3 l/ha).
– Jeżeli w pierwszym zabiegu stosowaliśmy chlorek mepikwatu i tebukonazol, w drugim nie powtarzamy tych samych substancji aktywnych, a sięgamy po zupełnie inne
triazole – radzi Marcin Kanownik. – Preparaty z oferty INNVIGO umożliwiają stworzenie takiej kompleksowej technologii.
Wcześnie zasiane odmiany rzepaku, które intensywnie rosną na stanowiskach, gdzie jest żyzna, zasobna gleba i duży
poziom wilgotności, wymagają bardzo silnej regulacji pokroju. Technologia ochrony powinna opierać się wówczas
o Mepik 300 SL (0,5 l/ha), wpływający na poprawę ukorzenienia oraz regulację rzepaku, oraz X-Met 100 SL (0,3 l/ha),
zawierający triazol o najsilniejszym działaniu regulującym
i jednocześnie fungicydowym. W warunkach długiej i ciepłej jesieni oraz długotrwałego okresu infekcji suchą zgnilizną kapustnych, gdy występuje konieczność wykonania
drugiego zabiegu przeciw chorobom grzybowym, najkorzystniejszy efekt da tebukonazol w połączeniu z difenokonazolem, czyli Bukat 500 SC (0,4 l/ha) oraz Dafne 250 EC
(0,4 l/ha).

Na polach, gdzie planowany jest wyłącznie jeden zabieg,
najlepiej sprawdzi się kombinacja preparatów Mepik 300
SL (0,5 l/ha), X-Met 100 SL (0,25 l/ha) i Bukat 500 SC (0,25
l/ha). Zapewni to bardzo silne działanie – zarówno dobre
ukorzenienie oraz regulację pokroju, jak i ochronę fungicydową rzepaku.
Niektóre odmiany rzepaku – półkarłowe, karłowe czy bardzo późno siane, które nie zdążą silnie wyrosnąć – właściwie nie wymagają regulacji. W ich przypadku priorytetem
będzie ochrona fungicydowa, dlatego w zabiegu powinien
zostać wykorzystany difenokonazol, który jest najsilniejszą
substancją, zwalczającą obu sprawców suchej zgnilizny kapustnych. W takich przypadkach zalecane jest użycie środków Mepik 300 SL (0,5 l/ha) oraz Dafne (0,4 l/ha).
– Najważniejsze jest zastosowanie w rzepaku kompletnej
technologii, czyli takiej, która będzie wpływała na rozwój
systemu korzeniowego, bardzo dobrze regulowała pokrój rzepaku i zapewniała odpowiednio silne działanie na
patogeny grzybowe. Te trzy aspekty są warunkiem skutecznej ochrony rzepaku jesienią – podsumowuje ekspert
z INNVIGO. – Sięgając po nasze preparaty, rolnicy otrzymują bardzo dobrą ochronę w korzystnej cenie.
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TECHNOLOGIA OCHRONY
FUNGICYDOWEJ RZEPAKU
Rzepak ozimy należy do upraw o pełnej agrotechnice wymagającej wykonania w terminie zabiegów ochrony fungicydowej i regulacji wysokości roślin. Głównym celem tych
zabiegów jest zapewnienie odpowiednich
warunków rozwoju roślin rzepaku do końca
wegetacji jesiennej, polegających na ochronie plantacji przed chorobami grzybowymi,
„kierowanie” wzrostem i rozwojem roślin,
tak aby rośliny rzepaku osiągnęły fazę 10 - 12
liści właściwych, a pąk wierzchołkowy był nisko osadzony do 2 cm powyżej powierzchni
gleby.
Ciepła i wilgotna aura jesienna utrzymująca się często do
połowy grudnia jest korzystna dla rozwoju patogenow suchej zgnilizny kapustnych, czerni krzyżowych, szarej pleśni,
i mączniaka rzekomego. Sucha zgnilizna kapustnych jest
jedną z najgroźniejszych chorób rzepaku. Skutkiem występowania choroby są straty plonu nasion w zależności
od warunków agroklimatycznych w zakresie 10-70% plonu.
Porażenie roślin powodowane jest przez grzyby workowe
(Leptosphaeria spp.), które przerastają stopniowo w tkanki
liści i ogonki liściowe w kierunku podstawy łodygi (tzw. szyjki korzeniowej). Patogen powoduje tam początkowo mokre plamy, które stopniowo się pogłębiają, stają się suche,
a ciągłość tkanek w tym ważnym dla roślin miejscu zostaje przerwana. Właściwe objawy na szyjkach korzeniowych
można zaobserwować dopiero wiosną. Widzialnymi objawami choroby są drobne brązowe plamki na liściach, na
których widoczne są piknidia (czarne kuliste owocniki). Zabieg ochrony rzepaku fungicydem jest zasadny gdy 10-20 %
ocenionych roślin rzepaku ma pierwsze objawy porażenia
– drobne brązowe plamki, jest to tzw. próg ekonomiczny
szkodliwości. W odniesieniu do czerni krzyżowych czy szarej pleśni, próg ekonomiczny szkodliwości wynosi 20-30%
porażonych roślin.
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Do chemicznego zwalczania chorób grzybowych rzepaku
jesienią wykorzystywane są fungicydy o dwóch mechanizmach działania:

•

•

Triazole - blokują biosyntezę ergosterolu - składnika błony komórkowej grzybów, co powoduje śmierć
patogenu. Do najczęściej stosowanych triazoli należy tebukonazol, difenokonazol lub metkonazol,
które oprócz działania grzybobójczego mają też
właściwości regulacji pokroju roślin. Cechę silnie regulującą wzrost rzepaku ma paklobutrazol (z grupy triazoli) i chlorek mepikwatu, które wchodzą
w skład fungicydów dwuskładnikowych zawierających difenokonazol (Toprex 375SC) lub metkonazol.
Zalecany termin stosowania zarejestrowanych środków przypada na fazę 4-8 liści właściwych (BBCH
14-18). Fungicydy z grupy triazoli wykazują wysoką
skuteczność działania w temperaturze powyżej 12°C.
Benzimidazole np. Tiofanat metylu - blokują proces
podziału komórek grzybów, nie mają właściwości regulatora wzrostu. Zalecany termin stosowania przypada na fazę 4-6 liści właściwych rzepaku (BBCH 14-16).

Zalecany termin stosowania przypada na fazę 4-6 liści
właściwych rzepaku (BBCH 14-16). Ważnym elementem
ochrony rzepaku jest uprawa odmian o możliwie wysokiej
odporności na porażenie przez sprawców suchej zgnilizny
kapustnych, które posiadają gen RLM-7 np. Duplo F1, LG
Angelico, DK Expiro. Przy uprawie odmian posiadających
cechę odporności, ochrona fungicydowa rzepaku jest dużo
łatwiejsza. Do dobrego efektu wystarczy wykonanie jednego zabiegu stosując dolną dawkę zarejestrowanego fungicydu. Przy uprawie odmian nie posiadających zwiększonej
odporności na suchą zgniliznę kapustnych należy stosować
pełną zarejestrowaną dawkę fungicydu, a w przypadku występowania wysokich temperatur do późnej jesieni należy
wykonać dwa zabiegi ochronne.
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Fungicydy zarejestrowane do zwalczania chorób grzybowych jesienią:
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W Grupie Azoty wciąż poszerzamy ofertę,
tworzymy produkty nowoczesne, które mają
praktyczne zastosowanie w różnych warunkach
i dla różnorodnych upraw. Warto to wykorzystać.

Wszystkie nasze produkty już wkrótce w nowej szacie graficznej.

AUTORYZOWANY
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www.nawozy.eu
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WPŁYNIE
NA URODZAJ
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Nowoczesne standardy nawożenia
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www.nawozy.eu
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RSM® – doskonałe rozwiązanie
na Twoim polu
Roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM®) coraz
częściej wykorzystujemy na naszych polach.
Nawożenie płynnym azotem daje dużo korzyści, a nieumiejętne stosowanie niesie pewne ryzyko. Warto więc poznać RSM®, aby móc odpowiednio postępować i w pełni wykorzystywać
walory tego produktu.
Dlaczego RSM®?
Roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM®) to idealne rozwiązanie
nawozowe niezbędne w uprawie zbóż w tym kukurydzy, rzepaku, buraków cukrowych, ziemniaków, użytków zielonych oraz
upraw warzywniczych i sadowniczych. Cechą wyjątkową nawozu
jest jego skład. Zawiera trzy formy azotu w bardzo korzystnych
proporcjach tj. formę: amidową NH2 (50%), azotanową (NO3-)
(25%) i amonową (NH4+) (25%). To połączenie powoduje możliwość wykorzystania roztworu saletrzano–mocznikowego (RSM®)
praktycznie w każdym momencie wegetacji. Odpowiednio dobrane proporcje poszczególnych form azotu oraz płynna formuła
umożliwiają pobranie pierwiastka w każdych warunkach pogodowych. Forma azotanowa zawarta w nawozie zapewnia szybką dostępność pierwiastka, natomiast amidowa wykazuje sukcesywne
uwalnianie składnika do gleby, przez co wydłuża okres działania
nawozu. Dzięki temu rośliny przez długi czas mają dostęp do azotu, co z kolei pozytywnie wpływa na przyszły plon roślin.

Dlaczego nawóz w płynie?
Płynna forma nawozu pozwala na równomierne rozprowadzenie cieczy roboczej po całej powierzchni pola, nawet w miejscach mało dostępnych, jak miedze, rowy, słupy, zagłębienia
terenu, czego efektem jest znacznie lepsze wyrównanie roślin
na plantacji. Ponadto ułatwia przemieszczanie się nawozu do
strefy ukorzeniania się roślin. Nawóz ten można wykorzystywać
w warunkach okresowego niedoboru wody, co stanowi przewagę dla stałych nawozów azotowych, które wymagają odpowiedniej wilgotności gleby, aby mogły się rozpuścić. Niemniej
pozytywne efekty stosowania nawożenia w takich warunkach
w dużej mierze uzależnione są od występowania rosy i kolejnych opadów.

Praktyczne podejście do nawożenia RSM®
Roztwór saletrzano-mocznikowy(RSM®) powinien być stosowany na suche rośliny, najlepiej w dni pochmurne, gdy temperatura powietrza nie przekracza 20°C, a względna wilgotność
powietrza jest wyższa niż 60 proc. Z tego względu należy unikać stosowania nawozu w godzinach porannych, ze względu
na rosę, oraz południowych z uwagi na temperaturę powietrza
oraz duże nasłonecznienie. Nawóz można stosować praktycznie w każdym terminie agrotechnicznym (wg technologii nawożenia). Poniżej kilka wskazówek dotyczących stosowania RSM®:
l jest to nawóz doglebowy, nie dolistny pomimo płynnej formuły,
l wykorzystując

RSM® wiosną przed ruszeniem wegetacji, jako dawkę
startową w oziminach, nie należy obawiać się poparzenia roślin pomimo
tego, że rośliny są często zaszronione,
l we wczesnych fazach rozwojowych zbóż (I, II dawka N) aplikację RSM®
wykonujemy za pomocą dysz, III dawka N – za pomocą węży rozlewowych,
l rzepak ozimy jest wrażliwy na stosowanie RSM® w fazie wschodów do fazy
6 liści. Z tego względu nie powinno się wówczas stosować RSM®. Przed
wschodami rzepaku można bezpiecznie stosować produkt,
l nie należy obawiać się wysokich temperatur podczas nawożenia RSM®
węzami rozlewającymi, ponieważ nawóz jest aplikowany poniżej liści
biorących udział w asymilacji (10-15 cm od powierzchni gleby). Brak węży
rozlewających to duże ryzyko poparzenia roślin,
l aplikacja RSM® to dobre rozwiązanie wspomagające mineralizację resztek pożniwnych,
l łączne stosowanie z pestycydami czy nawozami dolistnymi niesie za
sobą zwiększone ryzyko poparzenia roślin,
l łączenie RSM® z niektórymi substancjami czynnymi środków ochrony
roślin może pogorszyć ich skuteczność,
l łączenie RSM® z solami, np. siarczan magnezu może powodować wytrącanie się osadu,
l optymalne wyniki można uzyskać stosując nawóz na zdrowe rośliny,
mające dobry turgor.

Stosowanie RSM® w gospodarstwie to oszczędność czasu i pieniędzy. Ponadto jest to „ukłon” w stronę środowiska. Płynny
azot jest lepiej wykorzystywany przez rośliny, co wpływa na
obniżenie zawartości azotu mineralnego w glebie po zbiorze
roślin, a tym samym ogranicza straty pierwiastka na skutek
przemieszczania do wód gruntowych.
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GOUDENKORREL TM – INNOWACJA
W NAWOŻENIU ROŚLIN

NAWOZY

GoudenKorrel TM, to linia nawozów wieloskładnikowych, której celem jest wykorzystanie dobroczynnej siły polihalitu – złożonej soli siarczanowej wydobywanej
spod dna Morza 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 innowacyjnych mineralnych nawozów wieloskładnikowych Belenus® i
Vervactor®. Produkcja tych preparatów przebiega przy zachowaniu najwyższych
standardów technologii G2D NodensTechnologyTM. Ten innowacyjny proces ma
charakter wielostopniowy. W pierwszym etapie następuje rozbicie struktury krystalicznej polihalitu, która „więzi” 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
pierwiastków mineralnych, tj. wapnia, potasu i magnezu w całkowicie rozpuszczalnej
i przyswajalnej formie siarczanowej. Natomiast PKSplus® zawiera dodatkowo całkowicie 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
stosować przedsiewnie i pogłównie w okresie jesiennym oraz wczesną wiosną przed
ruszeniem 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

198%

201%

100%

Producent:

607 777 111

/niderlandzkasztukarolnictwa

®

211%

100%

B
polihalit

kontakt@goudenkorrel.com
www.goudenkorrel.com

197%

100%

A

Polcalc sp. z o.o.
Sienkiewicza 82/84
Łódź 90-318
www.polcalc.pl

204%

189%

Vervactor

C
Belenus

Ryc. 1. Porównanie wybranych właściwości polihalitu do nawozów Belenus® i Vervactor®
wytworzonych w technologii G2D NodensTechnologyTM

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących nawozów linii GoudenKorrelTM produkowanych przez Polcalc Sp. z o.o. zachęcamy Państwa do kontaktu z DYSTRYBUTOREM lub do odwiedzenia naszych stron internetowych:
www.polcalc.pl oraz www.goudenkorrel.com.
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NAWOZY DOLISTNE

DOKARMIANIE DOLISTNE RZEPAKU
OZIMEGO W OKRESIE JESIENI
Oprócz podstawowych elementów, do których należą:
dobra struktura gleby, optymalna gęstość i termin siewu, umiarkowana wilgotność, istotne jest zapewnienie
roślinom rzepaku ozimego w okresie jesieni odpowiedniej dostępności składników pokarmowych. Jednak w
tym okresie ich dostępność w roztworze glebowym, z
powodu wilgotności i temperatury, może być znacznie
ograniczona. Przykładem jest fosfor, którego dostępność
znacząco spada w temperaturze gleby poniżej 15°C. Niedobór tego makroelementu ogranicza rozwój systemu
korzeniowego, co w konsekwencji okresu jesieni oznacza
słabe i źle zimujące rośliny. Tylko zdrowa i odpowiednio
odżywiona plantacja będzie miała szansę lepiej przezimować oraz szybciej się zregeneruje w okresie wiosennym.
Okres jesiennej wegetacji jest kluczowym momentem
w rozwoju rzepaku ozimego. Aby osiągnąć prawidłowy rozwój (warunkujący dobre przezimowanie), powinien jesienią
wykształcić rozetę zbudowaną z 8-12 liści, szyjkę korzeniową
o grubości 10-15 mm, oraz system korzeniowy sięgający 4050 cm w głąb profilu glebowego. Kluczowymi mikroskładnikami w okresie jesiennym w uprawie rzepaku są: bor, mangan, miedź oraz molibden. Bor odpowiada za zagęszczenie
skoków komórkowych, wpływa na przezimowanie roślin.
Z uwagi na ogromne deficyty tego pierwiastka w polskich
glebach, często obserwujemy niedobory na plantacjach
rzepaku. Jesienne objawy niedoborów to przede wszystkim czerwonawe zabarwienie liści i ogonków, zbyt mały
rozwój rośliny oraz słaby rozwój systemu korzeniowego.
Mangan jest odpowiedzialny za proces fotosyntezy i syntezy białek. Jego niedobory przejawiają się w postaci chloroz.
Miedź wpływa na procesy enzymatyczne oraz limituje lepszą efektywność nawożenia azotem. Molibden uczestniczy
w przemianach azotu i fosforu, wpływa na żywotność pyłku.
Objawy niedoborów zauważalne są w postaci żółtych, obumierających liści. Jesienna aplikacja nawozów dolisntych
zapewnia dostarczenie wszystkich potrzebnych składników pokarmowych, spełniających kluczową rolę w przygotowaniu roślin do spoczynku zimowego.

Nawozy Dolistne

Jesienią w fazie 4 liści zalecamy aplikację Retafosem prim
w dawce 5l/ha, z dodatkiem Bor Efekt+S, w dawce 1-2kg/
ha. Retafos prim jest nawozem o działaniu stymulującym.
Zawiera odpowiednio dobrane proporcje składników odżywczych (N,P, K, B) oraz biologicznie aktywne substancje
(kasy humusowe i aminokwasy). Organicznie sformułowany fosfor i potas, zapewniają efektywniejsze i długotrwałe
działanie. Aminokwasy oraz kwasy humusowe stymulują
rozwój powierzchni liścia i systemu korzeniowego. Dodatkową właściwością fizyczną Retafosu prim jest funkcja
adiuwantu, zapewniająca odporność na zmywanie. Odpowiednio dobrane proporcje makro i mikroelementów dla
roślin rzepaku, dostarczają nawozy RZEPAK Efekt oraz RZEPAK Efekt mikro. Wszystkie składniki występują w dobrze
rozpuszczalnych i łatwo przyswajalnych formach, co gwarantuje poprawę stanu odżywiania oraz przygotowuje do
bezpiecznego przezimowania. Dla lepszej penetracji środka ochrony roślin, rekomendujemy dodatek Aminotec Plus
w dawce 0,5l/ha do każdego zabiegu. Zawarte w nawozie
wolne aminokwasy w koncentracji 24% L-α zapewniają dodatkowe wzmocnienie roślin na stresy abiotyczne.

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

lub
Retafos Prim 5 l/ha
+ Bor Efekt + S 1-2 kg/ha (4-8 liści)
Sugerowany dodatek do każdego zabiegu: Aminotec Plus 0,5l/ha

WSCHODY
10
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Przygotuj rzepak ozimy do przezimowania lepiej od innych.
N, P, K, B
• zwiększa przyswajalność składników
pokarmowych przez blaszkę liściową
• wysoka koncentracja składników odżywczych
= mniejsza dawka aplikacyjna
• kwasy humusowe i kompleks aminokwasów
• substancje czynne obniżające stres roślin
• wysoka odporność na zmywanie
Nawóz dolistny do stosowania w początkowych fazach wzrostu.

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

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

WWW.AGRAPOLSKA.PL

Szkody łowieckie
Są zmorą wielu rolników. Sarny, jelenie, dziki
rokrocznie niszczą uprawy rolnicze na coraz
większych powierzchniach. W jedną noc potraﬁą
obrócić w pył ciężką pracę i spowodować
wielotysięczne straty. Naprzeciw wyzwaniu jakim
są szkody łowieckie staje Penergetic b WV.
Bezwonny, dopuszczony do stosowania w uprawach
ekologicznych preparat Penergetic b WV działa dwutorowo. Ogranicza szkody łowieckie. Jego bezwonne
działanie stwarza niekorzystne dla dzików, saren czy
jeleni warunki, zniechęcając je do żerowania.

...DLA INTELIGENTNEGO ROLNICTWA

Aplikacja w formie oprysku, możliwość stosowania
w mieszaninach zbiornikowych oraz proste przygotowywanie cieczy roboczej pozwalają na szybkie
zastosowanie preparatu. Opady deszczu, śniegu, nie
ograniczają działania preparatu, co pozwala na
utrzymanie efektu przez około 4 tygodnie.

Produkowany w Szwajcarii Penergetic b WV wpływa
również na żyzność gleby. Poprawia jej strukturę
umożliwiając roślinom efektywniejsze wykorzystywanie składników pokarmowych.

TRZYMAJ DZIKĄ
ZWIERZYNĘ NA DYSTANS
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Charakterystyka odmian zbóż ozimych – jesień 2021

Dział Nasion

Odmiana pszenicy ozimej

RGT PONTICUS / SY DUBAJ

„Odmiana o dużym
bezpieczeństwie uprawy.”

REJESTRACJA POLSKA 2011
TYP ODMIANA ELITARNA (E)

Ważne cechy odmiany

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

PSZENICA OZIMA

RGT PONTICUS

odmian o zbliżonym potencjale jakościowym,

• bardzo dobra odporność na mączniaka, rdzę,
septoriozę liści i DTR-kę,

• dobra zimotrwałość i zdolność regeneracji,
• szerokie spektrum uprawy,
• tolerancja na chlorotoluron.

SY DUBAJ
REJESTRACJA POLSKA 2019
TYP ODMIANA JAKOŚCIOWA (A)

„Poczuj luksus na swoim polu”

Ważne cechy odmiany

• ziarno o bardzo dobrych parametrach
jakościowych,

• plenność bardzo dobra,
• masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej,
• zimotrwałość dobra (4,5), pozwalająca
•
•

na uprawę tej odmiany na terenie całego
kraju,
wysoka zdrowotność,
rośliny nieco wyższe (ok. 93 cm)
o dobrej odporności na wyleganie.
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Odmiana pszenicy ozimej

Dział Nasion

PSZENICA OZIMA

KWS AHOI / WILEJKA

KWS AHOI
REJESTRACJA CZECHY 2018
TYP ODMIANA JAKOŚCIOWA (A)

„Moc wczesnego
dojrzewania.”

Ważne cechy odmiany

• odmiana A-klasowa o bardzo wczesnym terminie dojrzewania – ok. 4-5 dni wcześniej niż Julius,
• wysoka zimotrwałość – 5,5 w skali COBORU, oferuje wysokie bezpieczeństwo przezimowania,
• wysoka odporność na rdzę żółtą – stabilne plony ziarna w trakcie wegetacji z wysoką presją rdzy żółtej.

WILEJKA
REJESTRACJA LITWA 2017
TYP ODMIANA OŚCISTA
JAKOŚCIOWA (A)

„Najbardziej
mrozoodporna
odmiana na rynku.”

Ważne cechy odmiany

• odmiana oścista,
• bardzo wysoki potencjał plonowania,
• rewelacyjna mrozoodporność (7,5/9 w doświadczeniach rejestrowych na Litwie),
na poziomie żyta ozimego,

• ziarno bardzo ciężkie (wysoka waga hektolitra), o wysokiej zawartości białka, glutenu
a także liczbie opadania,

• wysoka tolerancja na niskie pH gleby,
• odmiana o niskich wymaganiach glebowych, nadająca się do uprawy również na glebach
mozaikowatych,

• dobra zdrowotność roślin, w szczególności na choroby podstawy źdźbła, a także rdze brunatną.
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Odmiana pszenicy ozimej

PSZENICA OZIMA

KWS DONOVAN / SYMETRIA

KWS DONOVAN
REJESTRACJA POLSKA 2019
TYP ODMIANA CHLEBOWA (B)

„Pszenica ozima
z wizją.”

Ważne cechy odmiany

• plonowanie poziom a1/a2 – 108 %,
• odporna na chlorotoluron,
• możliwość uprawy w monokulturze,
• nadaje się do opóźnionych siewów,
• wczesny wiosenny start wegetacji,
• tolerancyjna na mozaikowate gleby.

SYMETRIA
REJESTRACJA POLSKA 2020
TYP ODMIANA
JAKOŚCIOWA (A)
Ważne cechy odmiany

• nr 1 w PDO 2020 w a1
• nr 2 w PDO 2020 w a,2 oraz w a1 za 3-lecie
(2020, 2019, 2018),

• od sezonu 2020/2021 odmiana wzorcowa
w COBORU,

• bardzo dobra zdrowotność odmiany,
• wysoka odporność na porastanie,
• wysokie wyniki plonowania w dwuleciu
doświadczeń rejestrowych,

• elastyczny termin siewu,
• podwyższona tolerancja na niskie pH,
• dobra zdolność regeneracyjna po zimie,
• nie wykazuje wrażliwości na chlorotoluron,
również przy późnym siewie,

• dobre wyrównanie ziarna o wysokiej gęstości,
• odmiana o ziarnie pożądanym w skupie
- zawartość białka ≥12,6%,

• nadaje się do uprawy w monokulturze.
44

Dział Nasion

AgroDORADCA Jesień 2021

„Równowaga
w plonowaniu
i zimotrwałości.”

pszenica ozima

SYMETRIA
równowaga w plonowaniu
i zimotrwałości

104%
wzorca

zimotrwałość

4,5

10,9 t/ha
COBORU 2020

NOWOŚĆ!

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR,
www.hrsmolice.pl

2

1
3

4

Kontakt
region 1. 784 915 508 region 2. 538 819 893
region 3. 538 819 890 region 4. 538 819 901

Znajdź nas na:

www.halvetic.com

NOWOŚĆ

PRZEŁOM NA
KAŻDYM POLU
BEZKONKURENCYJNY
zmniejsza do połowy zużycie substancji
aktywnej na hektar
GOTOWY
brak konieczności dodawania adiuwantów
i uszlachetniaczy do cieczy roboczej
TRAFNY
niezawodność działania w twardej wodzie
i warunkach stresu abiotycznego

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Pszenica ozima

Jakość A/E
Rekordowe plony
Zimotrwałość 5,5/6

Ościsty kłos
Wybitna zimotrwałość 7,5o
Idealna na gleby lekkie

Zimotrwałość 6º
Wysoka odporność na wyleganie

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR
99-307 Strzelce, ul. Główna 20

Biuro handlowe:
tel. 24 356 69 04, tel. 24 356 69 05, strzelce@hr-strzelce.pl

www.hr-strzelce.pl

facebook.com/hrstrzelce

Przedstawiciele regionalni:

S

Odmiana pszenżyta ozimego

Dział Nasion

PSZENŻYTO OZIME

PROBUS

PROBUS
REJESTRACJA POLSKA 2012
TYP ODMIANA KRÓTKOSŁOMA

Ważne cechy odmiany

• wysoki potencjał plonowania – 112% wz. (COBORU doświadczenia rejestrowe),
• doskonała zimotrwałość - 6,0 (doświadczenia rejestrowe COBORU),
• doskonała mrozoodporność - 6,0,
• bardzo dobra odporność na wyleganie,
• wysoka masa 1000 ziaren,
• dobra odporność na choroby grzybowe, a zwłaszcza na fuzariozę kłosów.

Oferta mieszanek poplonowych
Mieszanka Gorzowska:
▶ życica wielokwiatowa westerwoldzka Koga 50%
▶ koniczyna inkarnatka 20%
▶ wyka ozima 30%
Opakowanie 25 kg, norma wysiewu: 50 kg/ha
Mieszanka poplonowa pod kukurydzę i zboża:
▶ gorczyca 30%
▶ facelia 10%
▶ łubin 30%
▶ bobik 30%
Opakowanie 25 kg, norma wysiewu: 60-80 kg/ha
Mieszanka poplonowa zbożowo-strączkowa:
▶ owies 10%
▶ jęczmień 20%
▶ żyto 20%
▶ groch 10%
▶ łubin 10%
▶ wyka 5%
▶ bobik 25%
Opakowanie 25 kg, norma wysiewu: 100-160 kg/ha
Mieszanka poplonowa ogólnoużytkowa, szybkorosnąca:
▶ gorczyca 50%
▶ rzodkiew 30%
▶ gryka 10%
▶ facelia 10%
Opakowanie 25 kg, norma wysiewu: 15-20 kg/ha
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„Zdobywca pól.”
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Dział Nasion

REJESTRACJA POLSKA 2011
TYP ODMIANA ELITARNA (E)

RAPTUS / TADEUS

„Specjalista na
suchych polach.”

Ważne cechy odmiany

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

TADEUS
REJESTRACJA POLSKA 2017
TYP ODMIANA KRÓTKOSŁOMA

PSZENŻYTO OZIME

RAPTUS

Odmiana pszenżyta ozimego

„Pan Tadeus
- nowa klasyka”

Ważne cechy odmiany

• stabilny plon, również w warunkach suszy,
• wysoka masa tysiąca ziaren
(47,5 g wg COBORU)

• najwyższa odporność na porastanie
• bardzo dobra zimotrwałość
• stabilne źdźbło i wysoka odporność
na wyleganie,

• odmiana o średniej długości słomy
ok. 93 cm.
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Odmiana żyta ozimego

KWS DOLARO / KWS JETHRO

Dział Nasion

ŻYTO OZIME

KWS DOLARO
REJESTRACJA POLSKA 2019
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA

„Mistrz plonu.”

Ważne cechy odmiany

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

•

•
•

odporności na wyleganie spośród
wszystkich odmian zarejestrowanych
w Polsce,
bardzo dobra zdrowotność – wysoka
odporność na rdzę, rynchosporiozę
i septoriozę liści, dobra na pleśń
śniegową, choroby podstawy źdźbła
i mączniaka prawdziwego,
system Pollen Plus ® chroni łan
przed sporyszem,
odmiana na LZO aż w 12
województwach.

KWS JETHRO
REJESTRACJA POLSKA 2019
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA

Ważne cechy odmiany

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

AgroDORADCA Jesień 2021

„Zdrowe i plenne.”

Dział Nasion

Odmiana grochu ozimego

REJESTRACJA NOWOŚĆ 2021
TYP ODMIANA OGÓLNOUŻYTKOWA

Ważne cechy odmiany

• odmiana ogólnoużytkowa,
• nowa, biało-kwitnąca odmiana grochu ozimego,
• wysoka zawartość białka i dobra MTN,
• średnio wysokie rośliny o dobrej odporności na wyleganie,
• energiczny rozwój wiosenny pozwala z powodzeniem konkurować z chwastami,
• sprawdza się w uprawie na glebach słabszych, przepuszczalnych,
• termin zbioru porównywalny z jęczmieniem ozimym.

GROCH OZIMY

DEXTER

DEXTER

Termin siewu: październik
Gęstość siewu: optymalny 100-120 szt. /m2
Gęstość siewu:
• gleby lekkie - 6 cm
• gleby ciężkie - 4 cm
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ŚOR

JESIENNA OCHRONA HERBICYDOWA
I INSEKTYCYDOWA ZBÓŻ OZIMYCH
Zabieg
zwalczania
chwastów
jesienią
w zbożach ozimych jest obowiązkowy! Decyzję o wiosennym odchwaszczaniu plantacji
uzasadnia jedynie późny siew i wystąpienie
warunków, które uniemożliwiają zabieg (np.
obfite opady po siewie, szybkie nadejście
mrozów). Należy pamiętać, że im szybciej
wykonamy zabieg jesienny tym lepiej. Chwasty jesienne najczęściej szybciej rozwijają się
niż zboża, a tym samym stają się mniej wrażliwe na herbicydy.
Do zwalczania chwastów jesienią, możemy wykorzystać
środki o działaniu:

•
•
•

przez glebę, które należy stosować tylko podczas dobrej wilgotności gleby,
przez liście, zabieg należy wykonać odpowiednimi rozpylaczami oraz przy technice zapewniającej dobre pokrycie opryskiwanej powierzchni,
przez glebę i przez liście należy stosować na wczesne
fazy rozwojowe chwastów.

Wykonując jesienne zwalczanie chwastów, wybierając odpowiedni herbicyd, w pierwszej kolejności powinniśmy
ukierunkować się do zwalczania chwastów jednoliściennych tj. miotła zbożowa, wyczyniec polny (nie wolno dopuścić do ich krzewienia – trudniejsze zwalczanie). Wybierając technologię zwalczania chwastów jesienią, ważne jest,
aby wybrany herbicyd charakteryzował się również wysoką skutecznością w zwalczaniu chwastów dwuliściennych,
zwłaszcza tych uciążliwych, tj. przytulia czepna, chaber bławatek czy mak polny. W celu zwalczania szerokiego spektrum chwastów jesienią, proponujemy Państwu mieszaninę zbiornikową: Legato Pro 425 2,0-2,2 l/ha + Adiunkt 500
SC 0,1-0,2 l/ha. Mieszanina ta wykazuje działanie doglebowe i nalistnie. Zwalcza chwasty występujące na polu w momencie wykonywania oprysku, a także zabezpiecza przed
wtórnie wschodzącymi chwastami. Zabieg należy wykonać
od fazy 3 liścia do końca jesiennej wegetacji.
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Identyczny efekt chwastobójczy uzyskujemy z połączenia
dwóch produktów: Toluron 700 SC 1,14-1,4 l/ha + Adiunkt
500 SC 0,1-0,2 l/ha. W celu uniknięcia powstawania odporności chwastów na daną substancję aktywną, a także w
przypadku występowania już na polu biotypów np. miotły
zbożowej odpornej na CTU, proponujemy Państwu do wyboru kolejną mieszaninę zbiornikową zwalczającą zarówno
chwasty jedno- jak i dwuliścienne: Cevino 500 SC 0,24-0,3 l/
ha + Adiunkt 500 SC 0,2-0,25l/ha.
Dodanie do powyższych mieszanin RASSEL 100 SC 50 ml/
ha pozwoli skutecznie zwalczyć samosiewy rzepaku.
W okresie jesiennym należy również pamiętać o ochronie
insektycydowej plantacji zbóż. Jesienią, w początkowym
okresie rozwoju zbóż, na plantacji wystąpić może m.in.
mszyca, skoczki i ploniarka zbożówka. Z powodu ocieplenia klimatu oprócz najgroźniejszego szkodnika jesiennego
zbóż (mszyc), na plantacji mogą wystąpić skoczki. Szkodliwość obu gatunków jest podobna, oprócz osłabiania roślin,
przenoszą groźne wirusy: żółtą karłowatość jęczmienia
(BYDV) i karłowatość pszenicy (WDV) – gatunki te wystąpiły
masowo w sezonie 2018/2019, infekując plantacje wirusami.
Zdarzały się plantacje, na których po wykonaniu testu ELISA, stwierdzono oba wirusy!! W celu zwalczania występujących szkodników jesienią w zbożach można wykorzystać
zarejestrowane pyretroidy.
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JESIENNA OCHRONA HERBICYDOWA
I INSEKTYCYDOWA ZBÓŻ OZIMYCH
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Seedron 60 FS to wszechstronna zaprawa do stosowania
we wszystkich zbożach ozimych i jarych. Dzięki połączeniu dwóch substancji o różnych mechanizmach działania,
zapobiega powstawaniu odporności patogenów na substancje aktywne fungicydów. Szerokie spektrum zwalczania chorób, wynika z synergizmu pomiędzy zawartymi w
preparacie substancjami – fludioksonilu i tebukonazolu.
Zawarty w zaprawie fludioksonil zakłóca przekazywanie
sygnałów osmotycznych w komórkach grzyba. Wykazuje
bardzo dobre działanie przeciwko wszystkim grzybom z rodzaju Fusarium występującym na ziarnie (zgorzel siewek).
Dodatkowo wykazuje dobrą skuteczność w zwalczaniu
śnieci cuchnącej pszenicy i septoriozy plew, głowni źdźbłowej żyta, a także pleśni śniegowej. Kompleksowa ochrona
przed chorobami uzupełniona jest dzięki drugiej substancji
zawartej w Seedron 60 FS – tebukonazol.
Zaprawą jednoskładnikową, w której skład wchodzi substancja czynna z grupy fenylopiroli (fludioksonil) jest Madron 50 FS. Substancja aktywna zakłóca przekazywanie
sygnałów osmotycznych w komórkach grzyba co powoduje hamowanie kiełkowania zarodników i ogranicza wzrost
grzybni. Zaprawa przeznaczona do zwalczania fuzarioz,
śnieci oraz pleśnią śniegowej.
Dwuskładnikową zaprawą dedykowaną do zaprawiania
jęczmienia ozimego i jarego jest Farys 050 FS, zawierającą w swoim składzie fludioksonil, który skutecznie chroni
przed fuzariozą, zgorzelą siewek, a także cyprokonazol z
grupy triazoli. Cyprokonazol hamuje syntezę ergosterolu
niezbędnego do budowy błony komórkowej grzybów i rozwoju grzybni-skutecznie chroni przed głownią pylącą oraz
zwartą, plamistością siatkową i pleśń śniegową.

JESIENNA OCHRONA
FUNGICYDOWA ZBÓŻ OZIMYCH
Wartą uwagi zaprawą zawierającą w swoim składzie kolejną substancję czynną z grupy triazoli (tritikonazol) oraz
fludioksonil jest produkt o nazwie Flutrix 050 FS. Tritikonazol hamuje syntezę ergosterolu niezbędnego do budowy błony komórkowej grzybów i rozwoju grzybni, zwalcza
śnieć, głownię, plamistość siatkową. Fludioksonil chroni
natomiast przed chorobami spowodowanymi przez grzyby
z rodzaju Fusarium, zapobiega również pleśni śniegowej.

ŚOR

Pierwszym zabiegiem fungicydowym w
zbożach powinno być zaprawianie nasion.
Zabieg ten ma na celu ochronę przed patogeniami, które znajdują się w glebie. Warto
pamiętać, że niektóre objawy chorób widoczne są na plantacji dopiero w fazie kłoszenia, a skuteczne zwalczanie możliwe jest
tylko poprzez zaprawianie materiału siewnego (np. głownia pyląca pszenicy). Często
zdarza się tak, że gołym okiem nie jesteśmy
w stanie dostrzec objawów infekcyjnych w
postaci zmiany barwy lub kształtu ziarniaka,
a jednak jest on zasiedlony przez grzyby chorobotwórcze, dlatego też zaprawianie materiału siewnego pozwala na precyzyjne zwalczanie patogenów odnasiennych. Ochrona
roślin już od momentu siewu jest niezwykle ważna, również ze względu na patogeny znajdujące się w glebie, co wynika z wadliwego płodozmianu w Polsce (duży udział
zbóż, kukurydzy w strukturze zasiewów).

Artykuł

Kolejna propozycja zaprawy to produkt Beret Trio 060 FS.
Preparat zawiera trzy substancje aktywne difenokonazol,
fludioksonil, tebukonazol dzięki temu posiada szerokie
spektrum zwalczanych patogenów. Zaletą preparatu jest
szeroka rejestracja w zbożach jarych i ozimych.

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

Jednoskładnikowa zaprawa Dividend Xtra 030 FS oraz Difend 30 FS zawierająca w swoim składzie difenokonazol
(związek z grupy triazoli) skutecznie zwalcza zgorzel siewek
oraz śnieć cuchnącą oraz karłową, plamistość siatkową,
głownię oraz septoriozę plew.
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Preparat do zaprawiania nasion
pszenic i pszenżyt
•

Zaprawa Difend 30 FS (difenokonazol) zapewnia pewną ochronę, gdyż
preparat doskonale przylega do ziarna i nie osypuje się po jego zaprawieniu.

•

Już od chwili wschodów roślin zapobiega rozwojowi wielu groźnych chorób
grzybowych, co znacznie ułatwia ochronę roślin w dalszej części sezonu;

•

Zaprawa pozytywnie wpływa na początkowy rozwój systemu korzeniowego
i części nadziemnej roślin, zapewniając zwiększoną zdolność pobierania
składników pokarmowych, zwiększoną odporność na czynniki stresowe (w
tym niedobór wody), lepsze przygotowanie roślin do przezimowania, szybszy
rozwój wiosną, mniejsze ryzyko wymarznięcia;

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 oprysk iwacza z cieczą użytkową. Opróżnione
opakowania po środku należy zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

www.belchim.pl
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CHARAKTERYSTYKA ZAPRAW
ZBOŻOWYCH
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Jedyne takie TRIO

Chroni wszystkie zboża

Artykuł

NAWOZY

BRAKUJĄCY AZOT DOSTANIESZ
OD BAKTERII
Ze względu na to, że rolnictwo jest wskazywane jako jeden z głównych sektorów zanieczyszczających wody, wprowadzone zostały
akty prawne, które mają ten wpływ ograniczyć. Jednak, choć jakość wód jest bardzo
istotna, trudno nie zauważyć problemów jakie z tego wynikają. Jednym z nich jest konieczność zaspokojenia potrzeb roślin na
azot, będąc jednocześnie zobowiązanym do
przestrzegania zasad podanych w rozporządzeniu do ustawy azotanowej z dnia 14 lutego 2020 roku.
Bilans potrzeb
Wraz z plonem wynoszone są z pola składniki odżywcze,
których ubytek należy zrównoważyć nawożeniem. Im wyższe plony, tym ilość wyniesionych składników jest wyższa.
Często okazuje się, że przy wysokich zakładanych plonach,
dawka nawozu azotowego, którą należy dostarczyć na pole,
przekracza dawki zalecane w rozporządzeniu. Zwłaszcza
jeśli chodzi o wymagające uprawy np. kukurydzy, która nawet przy przeciętnym plonie uszczupla zasoby glebowe o
więcej niż 300 kgN/ha. Jak wobec tego utrzymać wysokie
plony na przestrzeni lat i nie przyczyniać się jednocześnie
do pogorszenia stanu wód? Należy zadbać o jakość gleby,
zwiększając jej pojemność sorpcyjną i poprawić jakość mikroorganizmów, które w niej żyją.

Azot z natury - mineralizacja
Ilość azotu jaka jest uwalniana w procesie mineralizacji
może być wysoka, jednak może być także niewielka. Wystarczy wspomnieć, że gdy zespół naukowców badał ilość
uwalnianego w tym procesie azotu, to na różnych glebach
rozrzut wynosił od 0,4, do 156 kg azotu na hektar (typowa
wartość to 49,3 kgN). Różnica wynikała głównie z zawartości próchnicy glebowej i typu gleby.
Oczywiście z piasku słabo-gliniastego nie powstanie czarnoziem. Rolnik ma jednak wpływ na pierwszy czynnik, czyli
zawartość próchnicy. Poprzez odpowiednie działania jest
możliwe drastyczne zwiększenie ilości azotu uwalnianego
do gleby w procesie mineralizacji. Podstawą jest oczywiście
dostarczenie materii organicznej do gleby – resztek pożniwnych, zielonego nawozu itp. Jednak jeśli gleba jest w
złym stanie, to brakuje w niej bakterii rozkładających resztki pożniwne. Dlatego, jeśli resztki pożniwne długo zalegają
na Twoim polu, proponujemy zastosować Terra-Witę. Jest
to preparat zawierający bakterie Bacillus subtilis sp., które
wspomagają rozkład resztek pożniwnych oraz ograniczają
rozwój grzybów chorobotwórczych.
Opisane działania nie tylko zwiększają ilość azotu uwalnianego do gleby o kilkadziesiąt kilogramów na sezon. Poprzez zwiększenie ilości próchnicy w glebie, poprawia się
także szereg właściwości fizycznych gleby m.in. jej pojemność wodna, co oznacza, że rośliny są mniej narażone na
okresowe niedobory wody.
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Azot z natury – wiązanie azotu
Poza azotem z mineralizacji, warto wykorzystać możliwości,
jakie daje wiązanie azotu atmosferycznego przez bakterie
glebowe. Można w ten sposób zasilić glebę dodatkową
dawką azotu, która dla wolno żyjących bakterii z rodzaju
Azotobacter, wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu kilogramów azotu na hektar. Warto zwrócić uwagę na preparaty, które zawierają szczepy bakterii wybrane na podstawie
ich efektywności. Takim preparatem jest Terra-Efekt zawierający bakterie Azotobacter chroococcum.
Te bakterie zasiedlają strefę wokół korzeni roślin, dzięki czemu roślinom łatwo jest pobrać dodatkowy azot. Poza tym
nie ma żadnych negatywnych efektów stosowania Terra-Efektu. Bakterie w nim zawarte poprawiają właściwości
biologiczne gleby, a przy zapewnieniu im odpowiednich
warunków do rozwoju, będą zasilały glebę przez kilka kolejnych sezonów. To rodzi istotne oszczędności, szczególnie
biorąc pod uwagę rosnące ceny nawozów. Ze względu na
to, że Terra-Efekt jest preparatem w pełni bezpiecznym,
można go zastosować zarówno wiosną jako wsparcie dla
młodych roślin, jak i jesienią na resztki pożniwne.

Dział Nawozów

Artykuł

BRAKUJĄCY AZOT DOSTANIESZ
OD BAKTERII
Ochrona wód

Odżywianie roślin za pomocą tradycyjnych nawozów mineralnych i naturalnych stanowi podstawę prawidłowego
odżywienia roślin. Jednak można oczekiwać, że ilość regulacji w zakresie nawożenia będzie jedynie wzrastać. By
nadal osiągać wysokie plony pomimo narzuconych ograniczeń, warto sięgnąć po alternatywne metody. Dodatkowe
kilkanaście-kilkadziesiąt kilogramów azotu, jakie można
uzyskać stosują preparat Terra-Efekt może zadecydować o
wysokości plonu.

Program działań mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami, może być solą w oku dla wielu
producentów rolnych. Szczególnie, że prawo unijne jest
wyjątkowo restrykcyjne. Nie warto jednak z niechęci do
prawodawstwa odrzucać ważny cel, jakim jest ochrona
wody pitnej. Korzystając z bezpiecznych metod, takich jak
dostarczanie dodatkowych dawek azotu w postaci biopreparatów takich jak Terra-Efekt, pozwoli ograniczyć zanieczyszczenie okolicznych wód, zaoszczędzić pieniądze i
zwiększyć plony.

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

NAWOZY

Azot ze wszystkich źródeł

Terra-Wita to produkt przeznaczony do rewitalizacji gleb - poprawia ich właściwości i przyczynia się
do usprawnienia obiegu węgla. Zawiera w swoim
składzie bakterie z rodzaju Bacillus subtilis, których
wydzieliny przede wszystkim eliminują grzybowe
i bakteryjne organizmy patogenne, a także rozkładają celulozę oraz przyspieszają rozkład toksycznych
dla roślin pozostałości po środkach ochrony roślin.
Wydzieliny bakteryjne nie tylko wpływają na zdrowotność roślin, ale również wpływają na strukturę
gleby poprzez stabilizację koloidów glebowych.
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Wzrost plonu po wapnowaniu jest następstwem korzystnych procesów zachodzących
w glebie:

JAK RACJONALNIE
STOSOWAĆ WAPNO?
utrzymania pH z obawy o wysiane rośliny wiosną, można
zastosować wapno granulowane, które 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 konkretnych 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

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).

Artykuł

• 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. Wielu 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 produktywność 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 pozytywny
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 wapniowych w okresie wiosennym. Wapno w formie
tlenkowej 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 minimum po 2
tygodniach od zabiegu. Gdy występuje nagła konieczność

„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 ustalenie 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 wapniowo-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 regulować 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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POLCALC III GENERACJI
Najlepsze wapno rolnicze!

GRANULOWANE
98% węglan wapnia CaCO

Reaktywność 100%

100% reaktywność, produkt całkowicie i błyskawicznie przyswajalny przez
glebę i rośliny!
Do całorocznego zastosowania, bezpośrednio na powierzchnie pól lub
pogłównie!
Granulowana struktura, zapewnia łatwość i bezpieczeństwo stosowania!
Bezpieczeństwo dla upraw ekologicznych. Atest IUNG Puławy!
Prostota wysiewu. Do zastosowania w większości rozsiewaczy używanych
w Polsce!
Idealnie współdziała z nawozami azotowymi, takim jak mocznik czy
saletrzak, podwajając efekty ich działania.

NOWOŚĆ

INNOWACJA W WAPNOWANIU GLEBY!

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

Dziać Handlowy: 880 880 801
e-mail: polcalc@polcalc.pl

www.polcalc.pl

Oferujemy najszerszy wybór
wapna nawozowego
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
Calcifertil® Gran 2-6 mm – o zaw. CaO min. 50%

KONTAKT
Andrzej.Filipek@lhoist.com
Jakub.Szpytak@lhoist.com

www.lhoist.com/pl

Artykuł

Nawozy Dolistne

NAWOZY DOLISTNE

JESIENNE DOKARMIANIE ZBÓŻ
Jesienne nawożenie dolistne jest początkiem starań o ekonomiczne wykorzystanie
wiosennych nakładów na kształtowanie plonu zbóż. W okresie jesiennym zboża ozime
programują potencjalny plon. Jesienne krzewienie jest zatem jedną z ważniejszych faz
rozwojowych, dlatego ważne by w tym czasie
nie doszło do zahamowania, bądź ograniczenia dostępności składników pokarmowych.
Wschodzące jesienią rośliny wolno wykształcają system korzeniowy, dodatkowo obniżająca się temperatura i przebieg pogody,
utrudniają pobieranie składników pokarmowych z roztworu glebowego. Dlatego tak
istotne staje się zapewnienie prawidłowego
rozwoju i dobre zahartowanie poprzez nawożenie dolistne.
Potas, fosfor, magnez, siarka, mangan, miedź oraz molibden zwiększają nagromadzenie cukrów w komórkach roślinnych. Optymalne odżywienie roślin potasem, korzystnie wpływa na gospodarkę wodną, co jest istotne podczas
możliwych okresowych jesiennych niedoborów wody. Natomiast fosfor, wapń oraz cynk stymulują rozwój systemu
korzeniowego. Jesienna aplikacja mikroelementów wpływa na lepsze przezimowanie roślin, zapewnia lepszy wigor
wiosenny, co w efekcie końcowym wpływa pozytywnie na
programowanie potencjalnych, wyższych plonów. Optymalne zaopatrzenie roślin w niezbędne składniki warunkuje także prawidłową gospodarkę azotową. Spośród najważniejszych mikroelementów dla zbóż, należy wskazać
miedź oraz mangan. Istotne jest by pierwiastki te zostały
podane roślinie już w fazie krzewienia jesiennego. Miedź
bierze udział w procesach enzymatycznych, między innymi w przemianach azotu w roślinie, zwiększa odporność na

niskie temperatury zimą, oraz łącznie z manganem podnosi odporność na choroby grzybowe. Niedobór tego mikroelementu przejawia się obniżonym pobieraniem azotu oraz
większą łamliwością źdźbeł. Funkcją manganu jest udział
w procesie fotosyntezy i syntezy białek oraz tworzenie chlorofilu. Zarówno miedź jaki i mangan wpływają na poprawę
zimotrwałości zbóż. Pszenica ozima do wytworzenia plonu
6t ziarna/ ha z odpowiednim plonem słomy pobiera około
50g miedzi i prawie 500g manganu.
Nawozami poprawiającymi kondycję zbóż przed spoczynkiem zimowym są ZBOŻE Efekt oraz ZBOŻE Efekt mikro.
Stosując nawóz ZBOŻE Efekt w dawce 2kg/ha i 1kg/ha nawozu ZBOŻE Efekt mikro, dostarczamy roślinom niezbędnych mikroelementów i uzupełniamy makroelementy.
Nawozy serii Efekt, są bezchlorkowe i całkowicie rozpuszczalne. Wysoka koncentracja mikroskładników sprawia, że
nawozy są odpowiednio zbilansowane, celem zapewnienia
potrzeb pokarmowych zbóż. W początkowej fazie rozwoju
BBCH 10-13 korzystny wpływ daje zastosowanie 1l/ha nawozu FertiLIQ RADIX, którego działanie usprawnia produkcję
auksyn przez rośliny. W rezultacie intensyfikując podziały
komórkowe, wpływając na wzrost wydłużeniowy systemu
korzeniowego oraz zwiększając odporność na niską temperaturę. Rekomendowanym dodatkiem do jesiennych
herbicydów są aminokwasy zawarte w produkcie Aminotec Plus (24% wolnych aminkwasów), w dawce 0,5l/ha w
celu zwiększenia odporności na stresy abiotyczne, w konsekwencji lepszy i wyższy plon.
Decyzja o rezygnacji z jesiennego nawożenia dolistnego
jest pozorną oszczędnością, dającą chwilowy wymiar materialny, lecz przynoszącą straty w ilości i jakości plonu zbóż.
Dlatego, aby zaspokoić potrzeby pokarmowe roślin już
od początkowych faz rozwojowych, dokarmianie dolistne
w sezonie jesiennym staje się obowiązkowym zabiegiem.

ZBOŻE Efekt mikro 1 kg/ha

ZBOŻE Efekt 2-3 kg/ha
Sugerowany dodatek do każdego zabiegu: Aminotec Plus 0,5l/ha
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FOTOWOLTAIKA
Specjalna oferta dla rolników.
Zapraszamy do kontaktu!
Dariusz Grzegorczyk
dariusz.grzegorczyk@agroefekt.pl

Oświadczenie

OŚWIADCZENIE

JOHN-DEERE

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
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Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS: 0000129369
AgroDORADCA
Jesień 2021 Kapitał zakładowy: 6 500 000,00 PLN

KOMBAJN O WYDAJNOŚCI
100 TON/GODZ.

KOMBAJN O WYDAJNOŚCI 75 TON/GODZ.

KOMBAJN O WYDAJNOŚCI
50 TON/GODZ.

CZAS NA ZMIANĘ!
ZAMÓW DZIŚ, ZACZNIJ SPŁATĘ PO ŻNIWACH 2023
OSZCZĘDŹ W PRZEDSEZONIE I ZYSKAJ PAKIET OPERATORA

Szczegóły na www.deere.pl

P.H.P. Agro-Efekt Sp.z o.o.
ul. Parkowa 14, 56-500 Syców
www.agroefekt.pl
tel. 62 786 84 00

Artykuł
Dział Maszyn

MASZYNY ROLNICZE - SPRZEDAŻ
I SERWIS W AGRO-EFEKT

MASZYNY

W branży rolnej jesteśmy obecni już przeszło 25 lat, to właśnie wtedy zajęliśmy się sprzedażą maszyn. Dzięki zdobywanemu w tym czasie doświadczeniu oraz zaangażowaniu
naszych pracowników Agro-Efekt zajął pozycję lidera w
zaopatrzeniu rolnictwa. W naszej szerokiej ofercie znajdą
Państwo cały wachlarz najnowocześniejszych maszyn typu
ciągniki, kombajny, opryskiwacze, pługi, siewniki, naczepy,
maszyny komunalne i inne. Posiadamy także duży wybór
kosiarek ogrodowych w tym profesjonalnych. Zaopatrujemy między innymi Wrocławski Stadion. Ciągle się rozwijamy poszerzając teren działania, zatrudniając i szkoląc przy
tym coraz więcej pracowników.

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

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

• kilkudziesięciu doświadczonych serwisantów
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

nieustannie szkolonychz zakresu rozwiązań
nowoczesnej technologii
serwis zaopatrzony w części zamienne
naprawa maszyn w okresie gwarancyjnym
i pogwarancyjnym

SPRZEDAŻ MASZYN ROLNICZYCH
SERWIS MASZYN ROLNICZYCH
CZĘŚCI ZAMIENNE
ROLNICTWO PRECYZYJNE
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KLIENTA
FINANSOWANIE FABRYCZNE
POKAZY POLOWE
DNI OTWARTE
ATESTATCJA OPRYSKIWACZY
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• podczas żniw jesteśmy do Państwa dyspozycji
24h na dobę przez 7 dni w tygodniu

• dojazd bezpośrednio do klienta
• atrakcyjne rabaty na przegląd maszyn
zimą - Expert Check

Jednopłaszczowy zbiornik do nawozów płynnych

+48 537 753 639

SWIMER AGRO TANK 22000

www.swimer.pl

FUJP | Nr kat. : SW-378311

Promocja obowiązuje do 31.12.2021r.
i nie łączy się z innymi promocjami na produkty Swimer.
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BEZPIECZNE NAPEŁNIANIE z wysokości poniżej 1m
Stabilny zbiornik - bezpieczne użytkowanie
Nie ma potrzeby kotwienia do podłoża
Istnieje możliwość łączenia zbiorników

Zapytaj o możliwość zakupu na RATY!
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Artykuł

MASZYNY

SERIA X9. KOMBAJN O WYDAJNOŚCI 100 TON
John Deere do swojej oferty maszyn żniwnych na rok 2021 dodał dwa nowe modele
kombajnów serii X, które ułatwią dużym gospodarstwom zbieranie większej ilości ziarna na godzinę oraz gwarantują zwiększenie dziennej powierzchni skoszonego pola,
szczególnie w przypadku trudnych warunków, wysokowydajnych plonów i dużej wilgotności.
Nowy kombajn X9 1100 może zbierać pszenicę z imponującą wydajnością 100 ton na godzinę przy stratach ziarna na
poziomie poniżej 1 proc. Modele X9 zaprojektowano z myślą
o terenach cechujących się wysoką wilgotnością i trudnymi
warunkami separacji.
W przypadku zmiany warunków kombajn X9 może automatycznie wprowadzać poprawki ustawień za operatora,
to pozwala na utrzymanie wydajności maszyny zawsze na
najwyższym poziomie.
Kombajny serii X są wyposażone w najszerszy przenośnik
pochyły na rynku, stanowiący podstawę ich wydajności.
Współpracuje on z nowym podwójnym separatorem obrotowym oraz największym w branży koszem sitowym, co
zwiększa przepływ materiału i wydajność zbioru.
Materiał odbierany z przenośnika pochyłego jest równomiernie podawany przez bęben przyspieszający przepływ
masy o konstrukcji w kształcie jodełki w kierunku serca nowego kombajnu — podwójnego separatora serii X (XDS).
Dzięki największym aktywnym powierzchniom omłotu i separacji materiał w separatorze XDS jest poddawany dziewięciu obrotom, to pozwala na zdecydowane ograniczenie
strat przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności zbiorów.
Rotory XDS o długości 3,51 m wykorzystują sprawdzoną
konstrukcję modułową znaną z kombajnów serii S, z wydzielonymi sekcjami omłotu i separacji. Z kolei kosz sitowy
Dyna-Flo™ XL o powierzchni 7 m2 ma o 36 proc. większą powierzchnię czyszczenia, a dzięki nowemu systemowi wentylatorów zapewnia o 45 proc. większą wydajność czyszczenia w porównaniu z serią S.

Podczas zbiorów kombajny serii X mogą pracować do 14 godzin bez tankowania. Są napędzane całkowicie nowym
sześciocylindrowym silnikiem wysokoprężnym John Deere PowerTech™ o pojemności 13,6 litra i mocy do 700 KM
(515 kW). Podobnie jak samojezdne sieczkarnie polowe serii
9000, kombajn X9 wyposażono w HarvestMotion, wytrzy-
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mały układ napędu pasowego, który zapewnia o 20 proc.
niższe zużycie paliwa oraz o 30 proc. większy moment obrotowy, a także umożliwia pracę przy niższej prędkości obrotowej silnika. Ponadto 1250-litrowy zbiornik paliwa w modelu X9 można zatankować do pełna w niecałe 2,5 minuty!
Przy opracowywaniu kombajnów serii X w firmie John Deere duży nacisk położono na wydajność zbiorów. Dzięki
przełomowym osiągnięciom w dziedzinach przekładni,
przepływu materiału, układów czyszczących i nowych noży
rozdrabniacza słomy Xcel zapotrzebowanie na moc przy
zbiorze zmniejszono o 120 KM (86 kW) przy jednoczesnym
zwiększeniu wydajności. Świadectwem dla tej koncepcji
jest srebrny medal DLG przyznany maszynie X9 za „Pakiet
rozwiązań w zakresie wydajności do dużych kombajnów”
na targach AGRITECHNICA 2019.

Dział Maszyn
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SERIA X9. KOMBAJN O WYDAJNOŚCI 100 TON

Nowa przekładnia ProDrive™ XL charakteryzuje się niezawodnie płynnym działaniem i zapewnia kluczowe korzyści,
takie jak:

•
•

MASZYNY

• o 30 proc. większy moment obrotowy do pracy na zboczach oraz w mokrych i błotnistych warunkach;
prędkość 25 km/h,
zarządzanie prędkością obrotową silnika do 1700 obr. /
min w celu zmaksymalizowania osiągów na drodze.

ProDrive™ XL wykorzystuje wyjątkowy w branży system
dwóch silników hydraulicznych, które włączają się natychmiast po uruchomieniu. Wraz ze wzrostem prędkości do
przodu i zmniejszeniem zapotrzebowania na moment obrotowy zostaje ograniczona wydajność drugiego, co skutkuje
zmniejszeniem zapotrzebowania na moc i paliwo. Kombajny serii X są dostępne w wersji na kołach lub na gąsienicach,
a ich szerokość transportowa wynosi poniżej 3,5 m.
W przypadku obu modeli system JDLink™ jest dostępny bezpłatnie przez dwa lata. Umożliwia on komunikację
między maszynami oraz ułatwia właścicielowi i operatorowi przesyłanie danych polowych oraz agronomicznych do
i z maszyny, a także udostępnianie informacji o wydajności
maszyny. Kombajny są również kompatybilne z systemem
Connected Support™, które umożliwiają wykrycie i wyeliminowanie potencjalnego czasu przestoju, zanim on nastąpi.
Zbiornik ziarna w modelu X9 1000 może pomieścić 14 800 litrów, a w modelu X9 1100 nawet 16 200 litrów ziarna, przy
wydajności rozładunku do 186 l/s.
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ODDELEGUJ PRACĘ DO EKSPERTÓW
ROLNICTWA
Nowoczesne technologie są wielkim wsparciem w podejmowaniu decyzji związanych z
zarządzaniem gospodarstwem. Obrazowanie
satelitarne pozwala na zdalny monitoring sytuacji na polu, a stacje pogodowe pozwalają na zdalny pomiar opadów i temperatury
gleby. Modele matematyczne w aplikacjach
komputerowych wskazują prawdopodobieństwo zajścia infekcji roślin. Te i wiele innych narzędzi, będących niewątpliwe dużym
wsparciem, nie zastąpią człowieka fizycznie
dokonującego oceny pól uprawnych. Dlatego w programie doradczym Agro-Efektu,
kluczowym elementem wsparcia w podejmowaniu decyzji jest bezpośrednie doradztwo prowadzone przez doświadczonego eksperta.

Dział Maszyn

Trudno jest nadążyć za rozwojem tak interdyscyplinarnej
dziedziny, dlatego warto zaufać doradcom, którzy poświęcili znaczną część życia na jej zdobywanie. Zwłaszcza takim,
którzy nie tylko posiadają specjalistyczną wiedzę, ale także
potrafią ją wykorzystać, żeby wdrożyć odpowiednie rozwiązania. Dlatego do programu „Doradztwo” wybrano najbardziej kompetentnych agronomów, posiadających długoletnie doświadczenie, którzy znają specyfikę i środowisko
wiejskie.

Po co współpracować z doradcą?
Rolnictwo czerpie z różnych dyscyplin wiedzy, które są badane w bardzo wąskich wycinkach. W każdej z dziedzin
takich jak maszynoznawstwo rolnicze, chemia rolna, gleboznawstwo, melioracje czy hodowla roślin – jeśli wymienić
tylko niektóre, stale dokonuje się postęp. Biorąc pod uwagę
jak fundamentalny wpływ na rolnictwo miał rozwój nauki i
technologii w ostatnich 100 latach, trudno zaprzeczyć, że te
osiągnięcia sprawiają, iż praca rolnika jest lżejsza i przynosi
lepsze owoce.

Jednym z najważniejszych elementów pracy doradcy, jest
jego fizyczna obecność na polach klienta. Co najmniej kilka
razy w sezonie ekspert Agro-Efektu sprawdza stan upraw
m.in. obecność szkodników, oznak chorób i przekazuje informacje z wizyty do klienta. W ramach programu „Doradztwo”, doradca nie tylko komunikuje się z rolnikiem tradycyjnymi sposobami – jak rozmowy telefoniczne czy wizyty, ale
także wprowadza dane do specjalnego konta klienta MyJohnDeere. Klient ma dostęp do danych wprowadzonych
przez specjalistę ze swojego telefonu komórkowego. Dzięki
temu ma dane ze wszystkich lustracji pól przeprowadzonych przez doradcę i może do nich w każdej chwili wrócić.

Porządek w natłoku informacji
Wspomniane wcześniej konto MyJohnDeere pozwala, by
na podstawie wprowadzonych obrysów pól, prowadzić
zapis informacji o zdarzeniach i zabiegach przeprowadzonych na danym polu. Ponadto pozwala zaplanować pracę
i przeglądać dane w łatwy i przejrzysty sposób. Zebrane
dane mogą okazać się użyteczne w przyszłych sezonach,
lub wspomóc przygotowanie dokumentacji do wniosków
czy też planów nawozowych.
W ramach pakietu „Doradztwo+” doradca dodatkowo przygotuje dla klienta indywidualne recepty na środki ochrony
roślin, tak by były skuteczne i dostosowane do sytuacji na
polu.
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W ramach programu doradczego klienci otrzymują również ogólne wskazówki i informacje o zagrożeniach chorobami i szkodnikami w rejonie. W ramach takich ogólnych
porad tej wiosny przekazano informację np. o zaobserwowanych chowaczach, wraz z przypomnieniem o rozstawieniu żółtych pojemników. W każdej wiadomości znajduje się
także przypomnienie, że rolnik może zwrócić się z problemem opisanym w smsie do swojego doradcy i otrzymać
fachową poradę.

ROLNICTWO
PRECYZYJNE

Generalne porady

Dopełnieniem programu „Doradztwo” są informacje o
pogodzie, czyli prognoza pogody wraz z przewidywanymi
oknami opryskowymi. Okna opryskowe to przewidywany
czas kiedy warunki atmosferyczne czyli wilgotność, prędkość wiatru i temperatura sprzyjają efektywnemu przeprowadzeniu oprysku na roślinach.

Lepsza kontrola na odległość
W pakiecie „Doradztwo+” oraz „Doradztwo Premium”,
klient otrzymuje również Raport Stanu Pola, dla każdego
ze swoich pól. Raport umożliwia zdalne monitorowanie
zmian zachodzących w roślinach. Na podstawie zdjęć satelitarnych wykonywana jest analiza wskaźnika roślinności.
Wyniki takiej analizy są przedstawiane w łatwy do odczytania sposób, jako opracowana graficznie mapa pola. Takie
zdjęcia przesyłane są klientom oraz doradcy raz w tygodniu
wraz z przedstawieniem, jakie zmiany w wegetacji zaszły
od poprzedniego tygodnia.
Wizualizacja zmian zachodzących na polu pozwala na szybką reakcję, jeśli z jakiegokolwiek powodu zachodzą niekorzystne zmiany w wegetacji. Jest to szczególnie pomocne
w uprawie roślin wysokich takich jak kukurydza, ale także w
sytuacji gdy pola są w odległych od siebie miejscach. Szybka reakcja wynikająca z bieżącej analizy raportów, pozwoli
zmniejszyć ryzyko start w plonie.

DORADZTWO PREMIUM dla zaawansowanych technologicznie gospodarstw
Choć w każdym z trzech dostępnych pakietów mamy możliwość podglądania parametrów pracy swoich maszyn
wyposażonych w telematyczny system JDLink, to tylko
„Doradztwo Premium” umożliwi pełne wykorzystanie potencjału swojego parku maszynowego. Mowa tu o narzędziach, które wykorzystujemy najczęściej podczas cyklu
życia rośliny tj. Rozsiewacz do nawozu oraz opryskiwacz.
Przy wyborze Doradztwa Premium oprócz wszystkich elementów usług i czynności wchodzących w skład pakietów
poprzednich mamy możliwość skorzystania ze zdjęć satelitarnych NDVI, które wraz z sugerowaną interpretacją
trafiają bezpośrednio do maszyny. Proces ten jest możliwy dzięki Zdalnemu Transferowi Plików (WDT) do maszyny wyposażonej w JDLink’a, która połączona jest kontem
MyJohnDeere.com. Zdjęcia Satelitarne są wykorzystywane
do Zmiennego nawożenia azotem, zmiennej gęstości siewu oraz wyznaczenia homogenicznych stref poboru prób
glebowych.
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Centrum Operacyjne jako dziennik polowy
Raportowanie wykonanych zabiegów agrotechnicznych
dotychczas odbywało przez odręczne notatki lub specjalistyczne programy do stworzone do prowadzenia tej ewidencji. Korzystając z aplikacji Centrum Operacyjne, możemy w prosty sposób tworzyć tzw. „karty pól”, uwzględniając
wszystkie zabiegi przeprowadzone na polach naszego gospodarstwa w danym sezonie. Poza pełną historią ewidencji możliwe jest dodawanie produktów takich jak: nawozy,
odmiany materiału siewnego oraz składniki mieszaniny
cieczy podczas oprysku. Umożliwia to szybką analizę porównawczą zużycia danych produktów w całym gospodarstwie w ciągu sezonu.
Raportując zabiegi agrotechniczne w gospodarstwie, jesteśmy w stanie uniknąć błędów w kolejnych latach. Dodatkowo szybki podgląd do struktury upraw pomoże w przygotowaniach do kolejnego sezonu, zaplanowaniu zasiewów
oraz obliczeniu ilości niezbędnych środków ochrony roślin
czy nawozów. Dane agronomiczne mogą być wysłane w
czasie rzeczywistym przez pracującą maszynę bezpośrednio do Centrum Operacyjnego. Taka automatyzacja pozwala na wyeliminowanie ręcznego wprowadzania danych
w aplikacji, a procentowy postęp pracy na danym polu
widoczny jest w aplikacji wraz z mapą pokrycia i faktycznym zużyciem stosowanych produktów. Aktualizacja danych wysyłanych do Centrum Operacyjnego następuje w
przybliżeniu co 1 minutę. Nie mając pewności, jakie zabiegi stosowaliśmy w danej uprawie, już nie musimy szukać
notesu z nadzieją, że zabieg został zanotowany- Wystarczy
wyciągnąć z kieszeni swój smartfon i uruchomić aplikację
Centrum Operacyjne.
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Wspieramy w podejmowaniu dobrych
decyzji
Wdrożone programy doradcze „Doradztwo”, „Doradztwo+”
oraz „Doradztwo Premium” kompleksowo wspomogą proces zarządzania gospodarstwem. Wierzymy, że zaproponowane rozwiązania i narzędzia dostępne w programie, pozwolą na podejmowanie lepszych decyzji, ponieważ będą
one oparte o wiedzę specjalistów oraz twarde dane z nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
Ostateczną decyzję podejmuje jednak zawsze rolnik, dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z usługami Centrum Operacyjnego.
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KVERNELAND. INTELIGENTNE
ROZWIĄZANIA DLA ROLNICTWA
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• Stożkowe talerze o średnicy 600 mm zapewniają pełne
podcięcie gleby

• Boczna regulacja rzędów talerzy pozwala zachować wy•

soką jakość uprawy i wydłuża żywotność talerzy uprawowych
Hydrauliczna regulacja głębokości roboczej jako wyposażenie standardowe

WYSOKA WYDAJNOŚĆ - PRZYSPIESZ
WE WŁAŚCIWYM CZASIE

MASZYNY

Przygotowanie i uprawa gleby w celu uzyskania jak największej wydajności to wybór właściwego systemu uprawy dla twoich indywidualnych potrzeb. Niezależnie od tego czy
uprawiasz glebę w sposób tradycyjny, czy w
systemie uproszczonym musisz przestrzegać
przepisów prawnych i środowiskowych.

Szybkość
Po żniwach chcesz przygotować glebę pod następną uprawę. Przy zmiennych warunkach pogodowych szybkość
pracy jest kluczowa. Potrzebujesz wydajnej maszyny, która
pozwoli Ci wykonać pracę we właściwym czasie, dzięki czemu będziesz mógł dotrzymać terminów agrotechnicznych.

Wykonanie uprawy przy pomocy odpowiednich maszyn
i we właściwym czasie pozwoli na uzyskanie wysokich plonów oraz na zachowanie odpowiednich właściwości gleby
(napowietrzenie, wilgoć, aktywność biologiczna, itp.) przy
minimalnym zużyciu energii, czasu i pieniędzy. Aby to osiągnąć Kverneland oferuje szeroką gamę inteligentnych rozwiązań dla rolnictwa.
Brony talerzowe Kverneland Qualidisc to maszyny, które są
przeznaczone dla rolników, którzy chcą uprawiać glebę na
głębokości od 2cm do 15cm. W zależności od przeznaczenia i mocy ciągnika wykorzystywanego w gospodarstwie
dostępne są maszyny w różnych konfiguracjach.
Kompaktowa brona talerzowa Qualidisc Pro T to maszyna,
która idealnie nadaje się do wykonania płytkiej uprawy pożniwnej. Stożkowe talerze uprawowe o średnicy 600 mm z
małymi wcięciami, oraz boczna regulacja rzędów talerzy
zapewniają pełne podcięcie gleby, nawet podczas płytkiej uprawy. Wysoka twardość talerzy oraz bezobsługowe
i dobrze uszczelnione łożyska pozwalają na bezobsługową
i wydajną pracę. Maszyna w standardzie wyposażona jest w
hydrauliczną regulację głębokości za pomocą przekładek
dystansowych, dzięki czemu w łatwy i precyzyjny sposób
moż na wyregulować głębokość roboczą. Szeroka oferta wałów zagę szczających i wyposażenia dodatkowego
tj. przednia włóka Clod Board, przednie koła kopiujące, tylna brona palcowa, siewnik do poplonów a-drill pozwalają
wykorzystać maszynę na różnych glebach i do różnych zadań, jak np. uprawa przedsiewna czy likwidacja międzyplonów. Qualidisc Pro T występuje w szerokościach roboczych
4,5,6, i 7 metrów.

Uniwersalność
Chcesz dostosowywać się do zmiennych warunków panujących na twoim polu. Z Kverneland Qualidisc w łatwy sposób możesz przygotować maszynę do płytkiej lub głębokiej
uprawy, zachowując przy tym perfekcyjną jakość cięcia
i dobrą penetrację gleby. Dzięki temu maszyna może być
wykorzystana do zerwania ścierniska lub do uprawy przedsiewnej, co pozwala na redukcję kosztów.
Wytrzymałość
Potrzebujesz maszyny o dużej wytrzymałości i żywotności.
Właśnie dlatego Kverneland stworzył serię bron talerzowych Qualidisc z odpornymi na przeciążenia, bezobsługowymi łożyskami, oraz ze specjalnie utwardzanymi talerzami.
Wydajność
Inwestujesz w najlepsze maszyny do uprawy. W zamian
oszekujesz najlepszych rezultatów, oraz niskich kosztów
użytkowania. Przy projektowaniu bron talerzowych Kverneland Qualidisc skupiono się na optymalnej wadze maszyn. Mniejsze zapotrzebowanie na uciąg i udźwig oznacza
mniejsze zużycie paliwa.
Przyspiesz rozkład resztek pożniwnych, pobudź nasiona
chwastów do kiełkowania i niszcz samosiewy.
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KOSIARKI PCHANE SABO
SABO to jedna z wiodących marek wysokiej
jakości kosiarek i produktów do pielęgnacji
ogrodu w Europie. Od 1932 roku firma jest
zlokalizowana i produkuje kosiarki w Gummersbach w Niemczech, a od 1991 roku jest
częścią Deere & Company. W roku 2020 została wykupiona przez nowego właściciela
i powróciła do swoich pierwotnych, czerwonych barw.
Montaż wszystkich poszczególnych części
kosiarki SABO odbywa się na linii produkcyjnej w Gummersbach. Przed montażem poszczególnych komponentów są one dokładnie sprawdzane, aby upewnić się, że spełniają
surowe wymagania jakościowe.

Linia COMFORT
Kiedy chcesz trochę więcej.
Z napędem trakcyjnym i jeszcze większą liczbą opcji wyposażenia. Dostępne jako kosiarki spalinowe, akumulatorowe
lub elektryczne.
Chcesz kilka dodatków? W takim razie modele z linii COMFORT są właśnie dla Ciebie. Oferują wiele przydatnych opcji
wyposażenia, dzięki czemu możesz skoncentrować się na
tym, na czym Ci zależy: na trawniku.
Linia COMFORT jest dla tych, którzy chcą trochę więcej. Dzięki napędowi trakcyjnemu można bez trudu pokonywać duże obszary i zbocza. Komfortowe kosiarki premium oferują wiele ekskluzywnych opcji wyposażenia oraz,
oczywiście, funkcjonalną i trwałą konstrukcję oraz sprawdzoną jakość: Made by SABO.
Zmienny napęd na tylne koła
Koszenie w trudnym terenie? Żaden problem: dołączany
napęd na tylne koła naszych kosiarek bezpiecznie przesuwa SABO i projekt koszenia do przodu. W wielu modelach
COMFORT LINE można to również dostosować do prędkości chodzenia.
Dodatki
1. Mocny silnik z ReadyStart
2. Praktyczny uchwyt do przenoszenia
3. Solidne aluminiowe podwozie
4. Centralna regulacja wysokości
5. Kierownica z regulacją wysokości
6. Szybkie zwolnienie ułatwiające przechowywanie
7. Natychmiastowy rozruch elektryczny
8. Zmienny napęd na tylne koła
9. Wysokiej jakości jednoczęściowe ostrze tnące
10. System TurboStar ™

Linia COMPACT
Dostępne jako kosiarki spalinowe, akumulatorowe
lub elektryczne.
Linia COMPACT jest przeznaczona dla osób ceniących
funkcjonalny i zrównoważony design. Klasyczne kosiarki o
sprawdzonej jakości SABO zapewniają jeszcze lepszy wygląd trawnika. Najlepiej sprzedające się modele działają
doskonale przez dziesięciolecia i są naprawdę trwałe dzięki praktycznemu projektowi, wysokiej jakości materiałom i
niezawodnym dostawom części zamiennych.
Dodatki
1. Mocny silnik z funkcją Ready-Start
2. Praktyczny uchwyt do przenoszenia
3. Solidna aluminiowa obudowa z 15-letnią gwarancją
4. Centralna regulacja wysokości
6. System TurboStar ™
7. Wysokiej jakości jednoczęściowe ostrze tnące
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Rozruch elektryczny
Dzięki funkcji natychmiastowego rozruchu elektrycznego,
możesz uruchomić kosiarkę spalinową SABO za pomocą
kluczyka zapłonowego – bez ciągnięcia linki rozrusznika.

Dział Maszyn

Hamulec noża

KOSIARKI PCHANE SABO

Wszystkie modele akumulatorów charakteryzują się niewielką wagą i potężnym źródłem energii. Dzięki temu możesz doświadczyć koszenia trawnika w zupełnie nowy sposób – bez głośnego hałasu silnika i bez kabla, który musisz
mieć zawsze w zasięgu wzroku podczas koszenia.

Kosiarki spalinowe
Kosiarki spalinowe mogą wykorzystać swoje mocne strony
w każdym ogrodzie: małym lub dużym, płaskim lub pochyłym. Dzięki różnorodnemu wyposażeniu każdy znajdzie
coś dla siebie. Spalinowe kosiarki do trawy SABO to idealny wybór do ogrodów ze zboczami – w połączeniu z SABO
VARIO Drive ułatwiają pracę nawet na terenie o stromym
nachyleniu.

MASZYNY

Na pokładzie SABO 47-K VARIO B i SABO 54-K VARIO B:
Po zwolnieniu uchwytu bezpieczeństwa ostrze zatrzymuje
się automatycznie. Silnik nadal pracuje – możesz prowadzić
kosiarkę, aby opróżnić worek bez żadnego wysiłku.

Artykuł

W ogrodach z wieloma drzewami kosiarka spalinowa jest
również niewątpliwie bardziej praktyczna niż kosiarka przewodowa. Jeśli rzadko kosisz trawnik, warto kupić mocną
kosiarkę spalinową z bocznym wyrzutem, która z łatwością
poradzi sobie z wysoką trawą.
Czerwone kosiarki SABO posiadają aluminiowe podwozie,
producent gwarantuje- oprócz standardowej dwuletniej
gwarancji na sprzęt – 15 lat na aluminiowe podwozie (zgodnie z warunkami gwarancji SABO).

Kosiarki akumulatorowe są idealne do trawników o powierzchni od 250 do 700 metrów kwadratowych – nawet
w ogrodach z drzewami, krzewami lub roślinami kwitnącymi, ponieważ nie ma potrzeby noszenia kabla. Idealny dla
tych, którzy cenią sobie ciche, lekkie i zwrotne koszenie bez
lokalnych emisji. Ekologiczna pielęgnacja trawnika za pomocą akumulatorowych kosiarek SABO, które są dostępne
w trzech różnych szerokościach koszenia.

Kosiarki elektryczne
Dla wielu osób ogród jest oazą spokoju.

Wysoka wydajność – nawet na mokrej trawie dzięki technologii TurboStar ™ - wentylator znajdujący się nad nożami, który unosi trawę podczas koszenia i transportuje ją do
zbiornika, dzięki czemu uzyskasz nieskazitelny trawnik.

Kosiarki akumulatorowe
Potężny. Cichy. Bez emisji. Najlepsze rezultaty.
Jako specjaliści od trawników wiemy, czego potrzebują
nasi klienci w swoich ogrodach. Szukasz prostych i przejrzystych rozwiązań? W takim razie kosiarki akumulatorowe
SABO są właśnie dla Ciebie. Są łatwe w obsłudze i imponują
wyjątkowym wzorem cięcia i dobrze znaną jakością SABO,
łatwością obsługi, trwałością i energooszczędnością. Możesz więc skupić się na tym, co ważne: na trawniku.

Dzięki kosiarce elektrycznej SABO pielęgnacja trawnika
może być również bardzo relaksująca. Kosiarka elektryczna
jest przyjazna dla środowiska, zwrotna i wymaga niewielkiej konserwacji. Poręczne i przyjazne dla środowiska kosiarki elektryczne SABO są dostępne dla szerokiego zakresu zastosowań z szerokością koszenia od 32 cm do 43 cm.
Są szczególnie popularne wśród właścicieli ogrodów z małymi i średnimi trawnikami (do 1000 m²).
Kosiarki elektryczne od wielu lat cieszą się dużą popularnością wśród dbających o środowisko właścicieli ogrodów. Kosiarki elektryczne SABO również oszczędzają Tobie, właścicielowi ogrodu, wiele w zakresie konserwacji i pielęgnacji.
Wymiana filtra powietrza, wymiana oleju czy dolewanie paliwa nie stanowią tutaj problemu. Najbardziej ekologiczną
zaletą jest to, że możesz łatwo uzyskać gładkie trawniki za
pomocą kosiarki elektrycznej SABO.
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Wstęp
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NASZE ODDZIAŁY
SERWISOWO-SPRZEDAŻOWE

ODDZIAŁ SYCÓW

ODDZIAŁ CZEKANÓW

ul. Parkowa 14 | 56-500 Syców

Kołątajew 50E | 63-410 Ostrów Wlkp. 2

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

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

Sklep z częściami
tel. 62 786 84 35 | tel. 62 786 84 34
tel. 62 786 84 27

Sklep z częściami
tel. 62 761 86 65

Dyrektor Działu Serwisu
kom. 502 679 113
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Dział Maszyn

Dyrektor Działu Serwisu
kom. 502 679 113

ODDZIAŁ KRZYWIŃ

ODDZIAŁ OLSZYNKA

ul. Gen. Chłapowskiego 33 | 64-010 Krzywiń

Olszynka 41-42 | 48-231 Lubrza

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

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

Sklep z częściami
tel. 65 520 43 61

Sklep z częściami
tel. 77 402 17 99

Dyrektor Działu Serwisu
kom. 502 679 113

Dyrektor Działu Serwisu
kom. 502 679 113

ODDZIAŁ CZĘSTOCICE

ODDZIAŁ UDANIN

Częstocice 2B | 57-120 Wiązów

Udanin 14 | 55-340 Udanin

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

Dział Serwisu
kom. 504 323 247 | kom. 504 323 220

Sklep z częściami
tel. 71 321 03 31

Sklep z częściami
tel. 504 323 215 | kom. 504 323 116

Dyrektor Działu Serwisu
kom. 502 679 113

Dyrektor Działu Serwisu
kom. 502 679 113
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Dział Maszyn

MASZYNY

Nasze oddziały na mapie
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NOWOŚCI
PROMOCJE
FINANSOWANIE

Wszystko o maszynach
w jednym miejscu
www.maszyny.agroefekt.pl
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NOWOŚĆ

WYGODNE FINANSOWANIE
Z RATĄ BALONOWĄ
Kiedy szukasz jak najniższej raty w trakcie
użytkowania kombajnu.
*** Kalkulacja wysokości raty jest orientacyjna i dotyczy wariantu ﬁnansowania w formie pożyczki z ratą balonową 40% na koniec obowiązywania umowy.
Kalkulacja raty przy założeniu zakupu John Deere T660 z PowerGard Protection Plus, dla okresu 60 miesięcy, wpłatą własną 40%, spłatą w harmonogramie
miesięcznym i przy założonej wartości ofertowej sprzętu 1 250 000 zł.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY NA

WWW.MASZYNY.AGROEFEKT.PL

Artykuł

FINANSOWANIE MASZYN

MASZYNY

• Zakup kombajnu lub sieczkarni to często
inwestycja na lata, często zdarzająca się raz
w historii danego gospodarstwa;
• Elastyczne finansowanie sprawia, że nowoczesne maszyny są bardziej dostępne. Jak
można sfinansować ich zakup?
W dobie pandemii branża rolnicza jest jedną z tych, których funkcjonowanie nie może być zatrzymane. Dzieje się
tak ze względu na to, że zaspokaja ona podstawowe potrzeby ludzi poprzez dostarczanie żywności. Co więcej, potrzeba wyżywienia świata i odpowiedzialność spoczywająca na
rolnikach sprawia, że aby prowadzić działalność w sposób
maksymalnie wydajny, muszą oni sięgać po nowoczesne
maszyny, które powinny charakteryzować się też niezawodnością, długowiecznością i komfortem. Jednak decyzja
o zakupie kombajnów i sieczkarni, które spełniają wszystkie te kryteria to spora inwestycja. Dlatego tak ważne jest
elastyczne finansowanie zakupu maszyny, co daje właścicielom szansę na zakup nowoczesnego sprzętu, nawet gdy
nie prowadzą oni największych przedsiębiorstw.

Dział Maszyn

sto największa przewaga oferty finansowania fabrycznego
- komentuje Paulina Anikowska z John Deere Financial.

Kup teraz, spłacaj po dwóch
sezonach żniwnych
Ten program skierowany jest przede wszystkim do właścicieli gospodarstw, którzy chcą odroczyć spłatę rat. Wybierając tę opcję wystarczy wnieść 15% wkładu własnego, a do
startu spłaty kapitału przystąpić dopiero po dwóch sezonach żniwnych, czyli po upływie 18 miesięcy od podpisania
umowy. W tym czasie, dzięki pracy nowych maszyn, rolnik
może już gromadzić większy kapitał, którym w przyszłości
spłaci inwestycję. To samo rozwiązanie jest dostępne dla
ciągników John Deere (seria 6-8).

Rata balonowa – czyli niski koszt
użytkowania
Coraz więcej rolników w Polsce szuka możliwości związanych z wynajmem maszyny lub jak najniższym kosztem
użytkowania w ciągu kilku lat jej pracy. Odpowiedzią na te
potrzeby może być pożyczka z ratą balonową – czyli największą ratą (zwykle ok. 40%) zostawioną na koniec okresu
spłaty.
- Dzięki końcowej racie balonowej, raty w trakcie użytkowania kombajnu są relatywnie znacznie niższe – tłumaczy
Paulina Anikowska. - Na koniec trwania pożyczki, kiedy
klientowi pozostaje do spłaty 40%, tzw. „balon”, może rozłożyć go na kolejny okres spłaty, może też jednak porozumieć
się wcześniej ze swoim dealerem i zamiast spłacać ratę balonową, ustalić odbiór używanego kombajnu w rozliczeniu i
zakup kolejnej, nowej maszyny. To ciekawe rozwiązanie dla
rolników, którzy chcą co kilka lat wymieniać kombajny na
nowe i biznesowo funkcjonować z niskim kosztem użytkowania maszyny.

Finansowanie fabryczne to niższe koszty
finansowania..
Zakup kombajnu czy sieczkarni to ważna inwestycja dla
każdego gospodarstwa. Jednym z najczęstszych oczekiwań jest wówczas jak najmniejszy koszt finansowania
nowej maszyny. Najniższe koszty są związane z tzw. „programami 0% odsetek”, które gwarantuje finansowanie fabryczne. Klienci mają możliwość wyboru między programem z niższym wkładem własnym: 4 x 25% lub dłuższym
pięcioletnim okresem z odsetkami 0% przy wyższym wkładzie własnym.

... oraz możliwość indywidualnie dobranych
rozwiązań
Spłatę rat kredytu bądź leasingu fabrycznego można elastycznie i indywidualnie zaplanować, biorąc pod uwagę
specyfikę danego gospodarstwa, sezonowość przychodów,
pozostałe koszty, które trzeba ponieść prowadząc biznes.
- Wielu klientów oczekuje teraz większej stabilności
w trakcie spłaty pożyczki. Dla nich przygotowaliśmy możliwość spłaty w oparciu o stałą stopę oprocentowania, która
gwarantuje niezmienność wysokości rat przez cały okres
finansowania. Znajomość potrzeb naszych klientów i indywidualne planowanie przy kalkulacji każdej oferty to czę-
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Leasing – głównie dla prowadzących
działalność
Z leasingu najchętniej skorzystają rolnicy prowadzący działalność gospodarczą, nie korzystający z dotacji unijnych.
Jest to rozwiązanie, które pozwala na odpisanie całej raty
leasingu od kosztów uzyskania przychodu. Otóż finansowanie fabryczne także oznacza niższe koszty leasingowe i
możliwość indywidualnie dobranego harmonogramu spłaty rat.
Kupno nowoczesnych maszyn, które usprawnią zbiór to
duża inwestycja, jednak może ona przynieść duże zyski dla
gospodarstwa.

Artykuł

MASZYNY UŻYWANE.
ODDAJ STARY, WEŹ NOWY!

Dział Maszyn

Zajmujemy się sprzedażą, odkupem oraz pośrednictwem przy sprzedaży maszyn. Jesteśmy
członkiem Used Equipment Expert Club stworzonym przez John Deere. W naszej ofercie
znajdują się ciągniki, kombajny i inne maszyny rolnicze John Deere, Kverneland, Manitou,
a także innych znanych zachodnich producentów. Profesjonalna weryfikacja oraz serwis pozwala nam oferować sprzęt sprawdzony i gotowy do pracy.

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

MASZYNY

Jednym z działów firmy Agro-Efekt
jest Dział Maszyn Używanych.

Oferujemy pomoc w załatwieniu formalności
dotyczących finansowania.

Zapraszamy do naszych oddziałów
serwisowo-sprzedażowych (str. 82-83)
Skontaktuj się z nami!

tel. 721 003 351
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WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI
ZAMIENNYCH W AGRO-EFEKT

CZĘŚCI

Doskonała obsługa posprzedażowa, doświadczony i kompetentny serwis oraz wysoka dostępność części zamiennych tylko
w Agro-Efekt!
Nasz priorytet?

Dział Części

Oferujemy części robocze
oraz eksploatacyjne do maszyn:

• Ograniczenie do minimum czasu
przestoju maszyny
• Dostarczenie klientom części zamiennych
w najkrótszym możliwym czasie
Codzienna praca rolnika charakteryzuje się sporą dynamiką, często również potrzebą podejmowania natychmiastowych i trafnych decyzji. Specyfika pracy uzależniona jest oczywiście od rodzaju prowadzonej działalności,
aczkolwiek wszystkie jej typy łączy jeden wspólny mianownik – wymagają dostępu do sprawnych maszyn
w trybie 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.
Utrzymanie ciągłości pracy możliwe jest głownie dzięki
wyborowi rzetelnego partnera, który zagwarantuje nie
tylko dostęp do części przed rozpoczęciem sezonu, lecz
także w jego trakcie. Kluczem do utrzymania ciągłości
pracy jest m.in. zaopatrzenie się przed sezonem w części ulegające częstszej eksploatacji. Utrzymanie płynności działalności oznacza w praktyce: brak kosztownych
przestojów szczególnie w newralgicznym okresie żniw,
brak potrzeby szukania zastępstwa / podwykonawców na
okres wykonania danej pracy.
Dział Sprzedaży Części w Agro-Efekt tworzą przeszkoleni,
wyspecjalizowani pracownicy działający w zakresie usług
posprzedażowych. Jest to niezwykle ważny obszar, w którym Klient jest szczególnie wymagający i nie chce czekać. Posiadamy doskonale zaopatrzony magazyn części
zamiennych oraz możliwość ich sprowadzenia w 24 godziny od momentu złożenia zamówienia.
Stale powiększamy nasz asortyment dbając o to, aby poziom naszych usług i dostępność części do wszystkich
oferowanych przez nas marek spełniały Państwa oczekiwania.
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W szerokiej ofercie znajdą Państwo także
części do innych maszyn:

HORSCH / LEMKEN / VADERSTAD /
POTTINGER GRIMME / AMAZONE

Dział Maszyn

ROW-MASTER RN_S
Kultywator międzyrzędwoy RN_S (pielnik) przeznaczony
jest do niszczenia zaskorupienia gleby, zachwaszczenia,
samosiewów głównie w uprawie buraka cukrowego. Kultywator posiada szeroką gamę elemetów roboczych do
wyboru, w zależności od warunków i zapotrzebowania na
efekty pracy. Mamy możliwość wyboru pomiędzy elastycznymi elementami roboczymi pielnika, dłutami lub przykrywającymi lemieszami.

BEDNAR. KTÓRY PIELNIK WYBRAĆ
DO SWOJEGO GOSPODARSTWA ?
ROW-MASTER RN

Czeski producent techniki rolniczej oferuje również uniwersalny kultywator międzyrzędowy. Przeznaczony jest do
uprawy międzyrzędowej w uprawach kukurydzy, słonecznika, buraków cukrowych i innych upraw rzędowych. Masywna rama z prześwitem 80 cm pozwala na pracę nawet
w wysokich już uprawach.

MASZYNY

Zbliża się międzyrzędowa kultywacja roślin
szerokorzędowych, takich jak kukurydza
i burak cukrowy. Międzyrzędowa uprawa
takich upraw jest jedną z niewielu opcji intensyfikacji wzrostu i zwiększenia plonu. W
dzisiejszym raporcie przedstawimy dwa typy
międzyrzędowego kultywatora ROW-MASTER.

Artykuł

Ten uniwersalny pielnik produkowany jest w trzech wersjach o szerokości roboczej od 4,8 do 9,6 metrów. Głębokość roboczą można ustawić w zakresie od 2 do 12 cm. Zalecana moc ciągnika wynosi od 60 do 150 KM w zależności
od warunków glebowych i wybranej szerokości roboczej.
Kultywator jest przeznaczony do odchwaszczania roślin o
szerokim rzędzie siewu ze zmiennym ustawieniem na szerokość międzyrzędzia 45, 50, 60, 70, 75 i 80 cm.

MOCNE STRONY OBU KULTYWATORÓW
MIĘDZYRZĘDOWYCH
Każda sekcja robocza pracuje na równoległoboku zainstalowanym na blokach gumowych. To unikalne bezobsługowe rozwiązanie powoduje ciągły nacisk na koło podporowe
i poprawia penetrację części roboczych w glebie. Pielnik
można na życzenie wyposażyć w Sytem CultiCam, który
może prowadzić sekcje robocze od wczesnego wschodu
plonu i znacznie zwiększa wydajność i komfort pracy.

Kultywator ROW-MASTER RN_S jest produkowany w czterech wersjach o szerokości roboczej od 3 metrów do 12 metrów. Zalecane ciągniki zależą od szerokości roboczej oraz
warunków glebowych i wynoszą od 60 do 160 KM. Wszystkie modele RN_S mają prześwit 42 cm i są przeznaczone do
uprawy międzyrzędowej buraków cukrowych w odstępach
45–50 cm. Głębokość roboczą można ustawić od 2 do 10 cm
i indywidualnie dla każdej sekcji roboczej.
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MASZYNY

UNIA. ZESTAWY UPRAWOWO-SIEWNE
Dość często zdarza się tak, że po prostu nie
ma czasu na orkę (np. przed siewem rzepaku
lub przy wczesnym zbiorze zbóż na kiszonkę)
lub są niesprzyjające warunki do jej wykonania. Rolnicy coraz chętniej sięgają wtedy
po zestawy uprawowo-siewne pozwalające
poszerzyć spektrum ich zastosowania w różnych warunkach agrotechnicznych.

Dział Maszyn

umożliwia precyzyjny siew, dostosowany do zróżnicowanych warunków glebowych. Duży nacisk redlicy sprawia, że
w wielu przypadkach AMBER wciska kamienie w głąb gleby, zamiast zmieniać głębokość siewu, jednak gdy napotka
większe kamienie lub inną przeszkodę, redlice natychmiast
wrócą do pozycji siewu dzięki amortyzatorom gumowym.

POSIEJE W KAŻDYCH WARUNKACH
Zestaw uprawowo-siewny AMBER 3000 DUPLO produkowany przez UNIĘ idealnie sprawdza się podczas uprawy
i siewu z dużą prędkością, zarówno w technologii uproszczonej jak i w tradycyjnej, z dokładną uprawą po orce. Prosta i trwała konstrukcja, z mechanicznym system wysiewu
gwarantuje niskie koszty eksploatacji.
DOKŁADNA UPRAWA TALERZOWA
Pierwszym elementem agregatu uprawowego jest przedni Packer zaczepu. Umieszczone na skrętnej osi cztery koła
o średnicy 670mm zagęszczają glebę pomiędzy kołami
ciągnika, dzięki czemu otrzymujemy wstępnie wyrównaną powierzchnię przed uprawą talerzową składającą się
dwurzędowej brony równoległej. Talerzowy agregat uprawowy wyposażony w talerze 460mm zabezpieczone poprzez amortyzatory gumowe, zapewnia idealne podcięcie
i wymieszanie gleby na całej szerokości maszyny. Za sekcją
talerzy podąża wał oponowy o średnicy 670mm. który zagęszcza i wyrównuje glebę bezpośrednio przed redlicami
siewnymi.
MOCNA REDLICA TALERZOWA
Jednotalerzowa redlica o średnicy 400mm z dociskiem
ponad 100 kG gwarantuje idealny kontakt materiału siewnego z glebą. Niezależnie od tego, czy gleba jest ciężka
czy średnia, koła wału ugniatającego o średnicy 800mm
zawsze pozostają na powierzchni pola i zapewniają odpowiednią głębokość siewu. To sprawia, że AMBER jest idealnym wyborem, gdy warunki glebowe są różne i potrzebujemy siewnika, na którym możemy polegać. Dzięki łatwemu
ustawieniu głębokości roboczej (zapadki na siłownikach
wału gumowego) oraz dawki siewu i nawozu, AMBER
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DUPLO - WYMIERNE OSZCZĘDNOŚCI
Wersja DUPLO siewników AMBER wyposażona jest w dzieloną skrzynię nawozowo-nasienną oraz dodatkowe aparaty
wysiewające, które umożliwiają jednoczesny wysiew ziarna
i startowej dawki nawozu jedną redlicą. Uprawa, siew i nawożenie wykonywane w jednym przejeździe to wymierne
oszczędności dla użytkownika. Zredukowanie liczby przejazdów przyczynia się również do zachowania optymalnej
wilgotności gleby, a to wpływa na lepsze warunki rozwoju
roślin.

PRZYSTAWKI
DLA WYMAGAJĄCYCH
ROLNIKÓW!

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.

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

KONTAKT
tel. 62 786 84 06
e-mail: maszyny@agroefekt.pl

Artykuł

NAWADNIANIE

RAZEM OSZCZĘDZAJMY WODĘ
Wiosenne opady deszczu nie przyczyniły się
do podwyższenia stanu wód gruntowych.
Stan ten stabilizuje się na coraz niższym
poziomie. Rośliny z płytkim systemem korzeniowym mają utrudniony dostęp do odżywczych cieczy. Opady deszczu w bardzo
małym stopniu odzwierciedlają potrzeby danego gatunku roślin.

Dział Nawadniania

Wygodniejszym, ale droższym sposobem jest położenie linii
kroplującej pod ziemię do 40 cm w zależności od zwięzłości
gleby w rozstawach co 1 metr. Wtedy najczęściej stosuje się
rozstaw co 0,5 m i wydajności z kroplownika 2 litry lub co
0,4 m i wydajności 1,5 litra. Linie te posiadają kompensację
ciśnienia. Wydatek takiej instalacji to ok. 40 m3 na 1 ha. przy
ciśnieniu ok. 3 bar. Przy mniejszej wydajności pompy pole
trzeba podzielić na sekcje.

Gospodarstwa, w których stosuje się nawadnianie roślin
stale zwiększają powierzchnie na których, stosuje się mechaniczne dostarczanie wody. Każdy sposób ma swoje zalety i wady. Przy stosowaniu deszczowni szpulowych można
w krótkim czasie dostarczyć wodę na dane pole. Potrzebne
są wtedy pompy o dużej wydajności i wysokim ciśnieniu ok.
10 do 13 bar. Wadą jest pracochłonność oraz straty wody
spowodowane przez wiatr i odparowanie.

Bardziej oszczędnym sposobem
jest zastosowanie taśm lub linii
kroplującej.
Firma Agro-Efekt posiada w sprzedaży wiele rodzajów
taśm między innymi firmy Rivulis o rozstawie co 10, 20, 30,
40 i 50 cm z kompensacją ciśnienia, która gwarantuje równomierność wypływu na całej długości w 90 %. Są to taśmy
jednoroczne w zależności od grubości ścianki, jednak te
mocniejsze sprawdzają się na plantacjach truskawek do
czterech lat. Posiadamy złączki fi 16 typu conekror bardzo
łatwe do samodzielnego montażu.

Do instalacji należy zamontować filtry siatkowe lub dyskowe, a przy większych wydajnościach lub większym zanieczyszczeniu wody stosujemy filtry piaskowe i hydrocyklony.

Projektując instalację należy
rozważyć zamontowanie urządzeń
do fertygacji.
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Dział Nawadniania

Artykuł

RAZEM OSZCZĘDZAJMY WODĘ

NAWADNIANIE

Firma P.H.P. Agro-Efekt Sp. z o. o.
w ofercie posiada:
• linie D 5000.
• taśmy kroplujące T-TAPE 515-50-380
lub podobne taśmy Efekt tape
• zraszacze i zamgławiacze
• rury i złączki PE
• dozowniki nawozów
• filtry siatkowe i dyskowe
• pompy spalinowe i elektryczne
• deszczownie szpulowe
Posiadamy maszyny do układania
linii kroplującej do głębokości 45 cm
Montujemy systemy na polach,
w sadach i ogrodach.

Firma P.H.P. Agro-Efekt Sp. z o. o.
służy doradztwem i wykonaniem.
Kontakt z działem nawadniania
tel. 62 786 84 00
kom. 509 857 590
dzial.nawadniania@agroefekt.pl
bernard.smolin@agroefekt.pl
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Dział Ubezpieczeń

Skup płodów rolnych

agroefekt.pl | sklep.agroefekt.pl

KONTAKT Z NASZYMI DZIAŁAMI

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

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

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

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

Dział obrotu płodami rolnymi
tel. 62 786 84 33
fax 62 786 84 12

Rolnictwo Precyzyjne
tel. 662 667 934

NASZE ODDZIAŁY
BASZYNY

GOŁASZYN

MNICHOWICE

PIELASZKOWICE

STRZELECZKI

tel. 62 721 99 61

tel. 503 992 149

tel. 62 781 11 78

tel. 697 18 50 99

tel. 77 433 50 63

BOBROWNIKI

GRABONÓG

NOWA WIEŚ

POLWICA

SWOJKÓW

tel. 62 730 57 71

tel. 785 50 07 39

tel. 667 662 950

tel. 71 301 92 10

tel. 71 302 97 31

BOLECHÓW

JAŹWINA

NOWICA

PORĘBA

ŚCIBORZYCE MAŁE

tel. 71 301 66 58

tel. 74 893 81 62

tel. 508 101 467

tel. 607 50 59 59

tel. 77 403 60 14

CZEKANÓW

KARŁOWICE WIELKIE

OLSZANKA

PRZYBYSŁAW

TRZEBNICA

tel. 62 737 50 60

tel. 77 431 21 38

tel. 77 412 96 52

tel. 62 740 43 80

tel. 71 387 12 03

CZERMIN

KOTLIN

OLSZYNKA

SMASZKÓW

UDANIN

tel. 62 741 60 62

tel. 62 740 69 56

tel. 77 434 20 16

tel. 43 829 29 28

tel. 504 323 161

CZĘSTOCICE

KRZYWIŃ

OPATÓW

STARE JAROSZOWICE

WILKÓW

tel. 71 394 21 09

tel. 65 520 44 97

tel. 62 781 31 16

tel. 75 738 26 10

tel. 77 419 51 97

GLINKA

MIEJSKA GÓRKA

PACZKÓW

STRADOMIA DOLNA

ZIELENICE

tel. 65 544 16 81

tel. 65 547 56 51

tel. 506 05 54 53

tel. 62 785 81 06

tel. 71 393 07 19

Szukaj nas w social mediach!
CENTRALA SPÓŁKI
Syców, ul. Parkowa 14
tel. 62 786 84 00

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

ODDZIAŁ AGRO-EFEKT
PUNKT SPRZEDAŻY MASZYN

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

