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Bądź na bieżąco

Ogranicza pękanie łuszczyn
i strąków jak i osypanie, 

porastanie nasion. Środek
w formie emulsji zawiera-

jącej karboksylowany 
kopolimer butadienowo 

-styrenowy.

ADGLUE

Kompleksowe
rozwiązania
adiuwantowe

Preparat zwilżający,
który zwiększa

przyczepność oprysku
i znacząco poprawia 

wnikanie pestycydów
w głąb rośliny.

ADIUTOR

Produkt obniża pH. 
Sekwestruje jony wapnia

i magnezu zawarte
w wodzie twardej, 

poprawia jej jakość.

ADCONTROL
PH

Uniwersalny adiuwant 
przeznaczony do

stosowania z herbicydami
i nawozami dolistnymi

w buraku.

INSERT

Adiuwant w formie 
emulsji zawierającej 

mieszaninę surfaktantów, 
emulgatorów oraz 

kwasów tłuszczowych do 
stosowania z herbicydami 
doglebowymi w uprawie 
kukurydzy, rzepaku, zbóż 

i innych.

ADSOL



Szanowni Państwo,

 W aktualnym wydaniu AgroDORADCY przeznaczonym na sezon wiosenny 
prezentujemy m.in. dostępne na rynku odmiany, środki ochrony roślin, a także nawozy 
firm wiodących na rynku rolnym. Na sezon 2022 rozszerzyliśmy naszą ofertę o 5 nowych 
odmian kukurydzy, o różnym FAO, a także przeznaczeniu. Dajemy tym samym możliwość 
odpowiedniego wyboru, pod konkretne potrzeby gospodarstwa. Jedną z tych odmian 
jest CLOONEY - odmiana bardzo wysoko i stabilnie plonująca w każdych warunkach, 
a dodatkowo rekomendowana do przerobu młynarskiego na grys. W uprawie kukurydzy 
absolutną nowością jest doglebowy herbicyd ISERAN. W swoim składzie zawiera on 
unikatowe połączenie stosowanego powszechnie w uprawie kukurydzy mezotrionu 
z substancją bardziej kojarzoną do odchwaszczania rzepaku niż kukurydzy – chlomazonem. 
Takie rozwiązanie skutecznie zwalcza szerokie spektrum chwastów w tej uprawie. Od lat 
w AgroDORADCY znajdują Państwo szczegółowe programy ochrony roślin. Dotykamy 
także tematu dokarmiania dolistnego najczęściej uprawianych w Polsce roślin.  
W obecnym wydaniu znaleźć można szczegółowe informacje mówiące o uprawie 
słonecznika zwyczajnego. Jest to roślina ciesząca się coraz większą popularnością na 
polskich polach. W sezonie 2022 powierzchnia uprawy tego gatunku z pewnością 
znacząco wzrośnie w stosunku do poprzedniego sezonu. Aby wyprodukowany plon 
słonecznika zebrać z pola praktycznie bez strat, zbiór powinien nastąpić z wykorzystaniem 
specjalistycznych adapterów. Agro-Efekt posiada w swojej ofercie przystawki kombajnowe 
przystosowane właśnie do zbioru słonecznika - OROS SUN. 

 W obecnym wydaniu szczegółowo opisujemy nasze preparaty bakteryjne 
(Terra-Efekt i Terra Wita), które w obecnej sytuacji na rynku nawozów, szczególnie 
zyskują na znaczeniu. Na uwagę zasługuje bez wątpienia również platforma JOHN 
DEERE OPERATION CENTER, która daje ogromne możliwości w obrębie zarządzania, 
przetwarzania oraz gromadzenia danych niezbędnych przy podejmowaniu trafnych 
decyzji. Dodatkowo pozwala przy tym ograniczyć straty związane z produkcją roślinną. 
Nawiązaliśmy współpracę z firmą KRAMER-WERKF GmbH w związku z czym mamy dla 
Państwa garść informacji dotyczących renomowanych, niemieckich ładowarek kołowych 
i teleskopowych.

 W związku z dynamicznym rozwojem naszej Firmy, wynikającym ze wzrostu 
znaczenia w strategii dealerskiej John Deere powiększyliśmy teren naszego działania. 
Otworzyliśmy dwa nowe oddziały serwisowo-sprzedażowe w Grodzisku Wielkopolskim 
oraz w Pobiedziskach. Wszystkie podejmowane przez nas działania mają na celu 
zapewnienie obsługi na jak najwyższym poziomie. 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 Państwa do lektury naszego magazynu oraz zachęcamy do 
śledzenia nas w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco aktualizujemy wszystkie 
informacje i nowości w branży.

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



SP
IS

 T
R

EŚ
C

I

4 AgroDORADCA

Charakterystyka odmian 
kukurydzy wiosna 2022 6

RGT Oxxgood 7

Evgeni CS 8

RGT Halifaxx 9

NK Falkone 11

Norico 12

SY Glorius 13

ES Asteroid 14

ES Myfriend 15

Charakterystyka odmian 
kukurydzy wiosna 2022 16

Clooney 18

SM Hetman 19

Misteri CS 20

OP Kandia 21

DKC 4010 22

RGT Zanetixx 24

SY Enermax 25

Odchwaszczanie kukurydzy. 
Nowość – chomazon 
w kukurydzy. 27

Technologia ochrony herbicydowej 
i insektycydowej kukurydzy 29

Jak racjonalnie stosować 
wapno? 32

Dokarmianie dolistne 
kukurydzy 36

Charakterystyka odmian zbóż 
jarych i grochu 2022 37

Mandaryna / Telimena 38

Pasjonat / SY Crystallin 39

KWS Vermont / Feedway 41

Refleks 42

Astronaute / Olimp 44

Zaprawy nasienne 46

Wiosenne zwalczanie 
chwastów w zbożach 47

Regulatory wzrostu jako niezbędny 
zabieg w nowoczesnej uprawie 51

Zabieg pierwszy – efekt 
widoczny na końcu 53

Zabieg T2 – ochrona głównych 
organów asymilacyjnych zbóż 55

Ochrona fungicydowa zbóż 57

Dokarmianie dolistne zbóż 59

Ochrona fungicydowa 
rzepaku ozimego 60

Cechy diagnostyczne 
i sprzyjające warunki chorób 
rzepaku ozimego 61

Preparaty bakteryjne 
jako odpowiedź na nowe 
wyzwania w rolnictwie 62

Wiosenne zwalczanie chwastów 
w rzepaku ozimym 67

Regeneracja i odżywienie rzepaku 
ozimego w okresie wiosennym 73

Produkty do ochrony cebuli 
– zestawienie fungicydów 
i insektycydów 74

Słonecznik zwyczajny 
- jak dbać? 76

Wiosna w uprawie ziemniaka 80

Pomidory wiosną 82

Ochrona herbicydowa 
buraka cukrowego 85

Maszyny – sprzedaż i serwis 87

Dlaczego orka 
z Kvernelandem? 89

Całkowicie nowa seria 
John Deere 6R 90



SP
IS TR

EŚC
I

Mobilne aplikacje dla 
rolnictwa – John Deere
Operations Center Mobile 92

Oddziały serwisowo-
-sprzedażowe 94 

Maszyny używane – oddaj 
stary, weź nowy! 98

Części robocze i eksploata-
cyjne do maszyn 99

Bednar FMT - brony talerzowe 100

Kramer – po bezpiecznej 
stronie 101

Razem oszczędzajmy wodę! 104

Pasze i żywienie zwierząt 106

Skup płodów rolnych oraz 
ich ubezpieczenie 108

kukurydza

maszyny

zboża

nawadnianie pasze skup/ubezpieczenia

śor nawozy

NAWOZY WE

Niezastąpione wsparcie
dla Twoich roślin



6 AgroDORADCA

FAO: 190-200

RGT Oxxgood
Przeznaczona zarówno do wczesnego 
jak i opóźnionego terminu siewu.

str. 7

FAO: 230-240

NK Falkone
Stabilnie plonująca w każdych 
warunkach.

str. 11

FAO: 240

ES Asteroid
Łączy wszystkie zalety genetyki 
ziarnowej Tropical Dent®, wysoki plon  
i niską wilgotność zbieranego ziarna.

str. 14

FAO: 230

RGT Halifaxx
Ziarno korzeniowe i łodygowe to 
pewność zebrania całego plonu z pola.

str. 9

FAO: 240

SY Glorius
Odporny na stres, umożliwia wysoką 
wydajność, także w warunkach 
stresowych.

str. 13

FAO: 230-240

Evgeni CS
Doskonale sprawdza się na glebach 
ciężkich, zlewnych, zimnych.

str. 8

  FAO: 240

Norico
Odmiana szczególnie dobrze radzi 
sobie w warunkach stresowych 
związanych z niedoborami wody.

str. 12

FAO: 250

ES Myfriend
Przyjaciel, który na polu odwdzięcza 
się wysokim plonem, na każdym 
stanowisku, w każdych warunkach.

str. 15

Charakterystyka odmian kukurydzy Wiosna 2022

ziarno kiszonka młyn bioetanol

NOWOŚĆ
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Ważne cechy odmiany

Kierunek użytkowania

Charakterystyka kolby

Odmiana kukurydzy
RGT OXXGOOD

RGT Oxxgood
FAO: 190-200 
HODOWCA:

TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

KISZONKA ZIARNO

• możliwość bardzo wczesnego lub opóźnionego siewu
• wysoki, wczesny i regularny plon ziarna
• bardzo wczesny termin kwitnienia, dzięki czemu 

okres zapylenia najczęściej przypada przed 
okresowymi suszami (brakiem opadów, wysokimi 
temperaturami)

• dobry stay green, a także wysoka zdrowotność roślin
• wysoka przydatność do uprawy na kiszonkę – wysoka 

energia (JPM)
• bardzo dobra strawność
• dobra adaptacja do trudnych warunków, bardzo 

dobra do zimnych gleb, a także suszy

TYP ZIARNA
/ KOLBY

ILOŚĆ 
RZĘDÓW 
/ ZIAREN

MTZ

ziarno typu 
flint flint 

dent
kolba typu 

fix

16 rzędów
23-25 

ziaren/rząd
-

słabe, piaszczyste średnie dobre

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

na glebach dobrych: 
95 000 – 100 000 szt./ha

Wszystkie klasy gleb.

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

na glebach dobrych: 
90 000 – 95 000 szt. /haOPINIA

RGT OXXGOOD jest odmianą bardzo wczesną (FAO 
190) przeznaczoną do uprawy na terenie całego kraju. 
W dwuletnich doświadczeniach RAGT odmiana 
ta wykazała się dużym wigorem początkowym, 
a także odpornością na choroby występujące podczas 
wegetacji. Dzięki bardzo wczesnemu kwitnieniu 
uzyskujemy wysokie i regularne plonowanie nawetw 
niekorzystnych warunkach glebowo-klimatycznych. 
Bardzo szybko oddaje wodę podczas wegetacji. 
W okresach niedoboru wody odmiana doskonale 
sobie radzi w stresowych warunkach. Odmiana dzięki 
genowi „stay green” posiada także dobre właściwości 
kiszonkarskie z wysoką strawnością ziarna oraz wysokim 
plonem suchej masy.

Grzegorz Litwin
RAGT Semences Polska sp. z o.o.
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Odmiana kukurydzy
EVGENI CS

Evgeni CS
FAO: 230-240 
HODOWCA:

TYP MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

 
ZIARNO MŁYN

• odmiana przeznaczona do uprawy typowo na ziarno
• bardzo dobrze wypełnione kolby z ziarnem typu 

flint o wysokiej gęstości
• odmiana rekomendowana do przerobu 

młynarskiego na grys
• charakterystyczne luźne koszulki okrywowe kolb 

w końcowym etapie dojrzewania powodują łatwiejsze 
dosychanie ziarna w warunkach polowych

• dobra tolerancja na omacnicę prosowiankę 
potwierdzona obserwacjami polowymi

• intensywny wzrost wegetatywny roślin nawet 
w mniej sprzyjających warunkach

TYP ZIARNA
/ KOLBY

ILOŚĆ 
RZĘDÓW 
/ ZIAREN

MTZ

ziarno typu 
flint

14 rzędów
32-34 

ziaren/rząd
290 g

słabe, piaszczyste średnie dobre

gleby dobre: 
89 000 - 93 000 szt./ha
gleby średnie: 
84 000 - 88 000 szt./ha
gleby lekkie: 
78 000 - 83 000 szt./ha

Gleby średnie i dobre.

Rekomendacje młynarskieplon dt/ha wilgotność w %

Evgeni 
CS śr. plon Evgeni 

CS
śr. wilgot-

ność

Młyn Stanisława 
Grygiera (wielko-

polskie)
12,6 12,57 24,5 28,4

Rolmax Rysiowice 
(opolskie) 11 11 27,2 29

GR Naźmierz (zachod-
niopomorskie) 9,8 9,55 36 36,13

GR D. Bosak 
(podkarpackie) 10,2 9,9 23,5 24,1

Wyniki plonowania
odmiany Evgeni CS 
w doświadczeniach
polowych
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Odmiana kukurydzy
RGT HALIFAXX

RGT Halifaxx
FAO: 230 
HODOWCA:

TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

ZIARNO

• wczesne ziarno, zarejestrowane w Polsce (2020)
• bardzo mocny wigor roślin
• bardzo wysoki potencjał plonowania, zarówno 

w korzystnych jak i mniej sprzyjających warunkach 
(susza)

• w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2018, 
2 miejsce plonowania w swojej grupie wczesności

• rośliny o charakterystycznie wyprostowanych liściach
• bardzo dobra odporność na wyleganie, wynikająca 

z dużej zdrowotności roślin

TYP ZIARNA
/ KOLBY

ILOŚĆ 
RZĘDÓW 
/ ZIAREN

MTZ

ziarno typu 
flint/dent

14-16 
rzędów 
22-26 

ziaren/rząd

280-300 g

słabe, piaszczyste średnie dobre

80 000 – 85 000 szt. /ha Wszystkie klasy gleb.

OPINIA

Wyniki uzyskane w oficjalnych testach potwierdziły wysoką stabilność plonowania odmiany. 
Doświadczenia te prowadzone były miedzy innymi w latach 2018 i 2019, a więc w sezonach suchych. 
W niektórych rejonach Polski wręcz niesprzyjających do uzyskiwania dobrego plonu. Jednakże RGT 
Halifaxx uzyskał w tych warunkach bardzo dobre plony, potwierdzając swoją przydatność. Niski pokrój 
roślin, wysoka zdrowotność łodyg oraz wysoka odporność na wyleganie korzeniowe i łodygowe to 
pewność zebrania całego plonu z pola. Dodatkowa wysoka odporność na fazariozę kolb to pewność 
zbioru ziarna o wysokiej jakości. Dzięki silnie rozwiniętemu i głębokiemu systemowi korzeniowemu 
RGT Halifaxx potrafi adaptować się do każdych warunków uprawy, nawet tych mniej sprzyjających. 
Dzięki wyżej wymienionym cechom jak i odpowiedniej wczesności odmiany możemy zawsze liczyć 
na regularny, zdrowy i wysoki plon uzyskany z RGT Halifaxx.

Stanisław Wójtowicz
Menedżer produktu – kukurydza, RAGT Semences Polska Sp. z o.o.
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Odmiana kukurydzy
NK FALKONE

NK Falkone
FAO: 230-240 
HODOWCA:

TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

ZIARNO MŁYN

• bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno
• odmiana stabilnie plonująca w różnych warunkach 

środowiskowych 
• szybkie dosychanie ziarna na polu - przyspieszony 

termin zbioru
• ziarno średniej wielkości, o wysokiej wartości 

handlowej szczególnie dla przemysłu młynarskiego 
(duży udział bielma szklistego)

• kolby równomiernie osadzone na roślinie, bardzo 
dobrze wypełnione z cienką osadką

• bardzo wysoka zdrowotność roślin, odporna na 
wyleganie łodygowe i korzeniowe

TYP ZIARNA
/ KOLBY

ILOŚĆ 
RZĘDÓW 
/ ZIAREN

MTZ

ziarno typu 
flint

14-16 
rzędów 
28-30 
ziaren
/rząd

270-290 g

słabe, piaszczyste średnie dobre

85 000 - 90 000 szt. /haGleby średnie i dobre.
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Odmiana kukurydzy
NORICO

Norico
FAO: 240 
HODOWCA: 

TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

KISZONKA ZIARNO

• odmiana ziarnowa kukurydzy zarejestrowana 
w Polsce w 2015 roku

• wysoki i stabilny plon ziarna, o bardzo dobrych 
parametrach jakościowych

• bardzo dobre wschody w trudnych warunkach 
wiosna 2017 (zaprawa OPTIPLUS)

• bardzo dobry wigor wczesny
• wysoki udział ziarna w kolbach (cienka osadka), 

kolby całkowicie zaziarnione
• rośliny odporne na wyleganie
• doskonała zdrowotność roślin i kolb, ze szczególną 

odpornością na fuzariozy

TYP ZIARNA
/ KOLBY

ILOŚĆ 
RZĘDÓW 
/ ZIAREN

MTZ

ziarno typu 
semi dent

16 rzędów,
36-38 
ziaren
/rząd

290-310 g

słabe, piaszczyste średnie dobre

95 000 – 100 000 szt. /ha Wszystkie klasy gleb.

75 000 – 80 000 szt. /ha

DYNAMICZNY
   WZROST
       
       • szybki start
      • zmniejsza skutki niskich temperatur
         w początkowym okresie wzrostu
      • przyśpiesza rozwój systemu korzeniowego
      • wydajna fotosynteza
      • lepsze wykorzystanie nawozów

OCHRONA PRZED 
    PTAKAMI

 ODPORNOŚĆ NA 
    CHOROBY GRZYBOWE

      • lepsza witalność
      • zabezpiecza przed chorobami grzybowymi

w
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Charakterystyka kolby

Odmiana kukurydzy
SY GLORIUS

SY Glorius
FAO: 240 
HODOWCA:

TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

ZIARNO MŁYN

• stabilne plonowanie w różnych warunkach 
pogodowych

• odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania
• polecana na wczesne siewy, dobrze znosi 

stanowiska wolniej nagrzewające się wiosną
• bardzo silny wczesny wigor roślin (wysoki wynik 

„cold test”)
• odmiana ze ścisłej czołówki badań rejestrowych 

w Polsce 2016-2017
• kolby w warunkach silnego stresu suszy zachowują 

dobry wygląd (długość kolby)
• bardzo mocny system korzeniowy

TYP ZIARNA
/ KOLBY

ILOŚĆ 
RZĘDÓW 
/ ZIAREN

MTZ

ziarno typu 
flint

kolba typu 
fix

16 rzędów
30 ziaren/

rząd
-

słabe, piaszczyste średnie dobre

80 000 – 85 000 szt. /ha
(w zależności od warunków 
wilgotnościowych stanowiska)

Wszystkie klasy gleb.

Rekomendacje młynarskiePlon i wilgotność ziarna, doświadczenia PDO COBORU 2019

24,9 24,3

113,3

110,7
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Plon ziarna przy 
wilgotności 14%, dt/ha

Wilgotność 
zbioru, %
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Odmiana kukurydzy
ES ASTEROID

ES Asteroid
FAO: 240 
HODOWCA:

TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY (SC)

ZIARNO BIOETANOL

• bardzo dobry wigor roślin w początkowym okresie 
wegetacji

• kolby całkowicie zaziarnione, z cienką osadką, 
ziarno o dużej MTZ

• bardzo dobry efekt „stay-green”, rośliny utrzymują 
zieloność aż do zbioru

• odmiana odporna na wyleganie (zbiór nie powinien 
być zbyt długo przeciągany w czasie)

• bardzo dobra zdrowotność roślin (w szczególności 
wysoka odporność na fuzariozy kolb i łodyg)

TYP ZIARNA
/ KOLBY

ILOŚĆ 
RZĘDÓW 
/ ZIAREN

MTZ

ziarno typu 
semi dent

14-16 
rzędów 
22-28 

ziaren /
rząd

300-320 g

słabe, piaszczyste średnie dobre

85 000 - 95 000 szt. /haGleby średnie i dobre.

OPINIA

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

Błażej Springer
LIDEA
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Odmiana kukurydzy
ES MYFRIEND

ES Myfriend
FAO: 250 
HODOWCA:

TYP: MIESZANIEC TRÓJLINIOWY

ZIARNO BIOETANOL

• nowa odmiana ziarnowa z grupy TROPICAL DENT
• wysoka zdrowotność roślin (głownia, fuzarium)
• wysokie zdolności adaptacyjne do trudnych 

warunków
• rośliny średnio-wysokie, odporne na wyleganie
• odmiana charakteryzuje się dynamicznym 

rozwojem na początku wegetacji
• bardzo dobry „stay green” roślin

TYP ZIARNA
/ KOLBY

ILOŚĆ 
RZĘDÓW 
/ ZIAREN

MTZ

ziarno typu 
dent

15 rzędów,
31 ziaren

/rząd
287 g

słabe, piaszczyste średnie dobre

Wszystkie klasy gleb. na glebach słabszych: 
80 000 szt./ha 
na glebach dobrych: 
85 000 szt./ha

Plon ziarna w lokalizacjach 
(% wzorca/dt/ha). Doświadczenia 
rejestrowe COBORU 2020-2021. 
Grupa średniowczesna.

Wzorzec:  
127,7 dt/ha = 100%
ES Myfriend:  
129,5 dt/ha = 101% 
Źródło: COBORU 2021

103%
135,8 dt/ha

104%
156,3 dt/ha

98%
122,5 dt/ha

106%
148,8 dt/ha

103%
139,1 dt/ha

107%
89,4 dt/ha

107%
132,8 dt/ha

96%
114,7 dt/ha

91%
122,3 dt/ha
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FAO: 240

SM Hetman
Odmiana uniwersalna, wytwarza 
wysokie rośliny, odporne na wyleganie, 
bardzo dobry stosunek ceny do jakości.

str. 19

FAO: 280

DKC 4010
Bardzo wysoki poziom plonowania oraz 
dobra tolerancja na stresowe warunki 
uprawowe.

str. 22

FAO: 250

Clooney
Idealne połączenie najwyższego plonu 
ziarna, zdrowotności i znakomitej 
jakości ziarna przeznaczonego na cele 
młynarskie.

str. 18

FAO: 250-260

OP Kandia
Dzięki zawartości kolb i ziarna 
w kiszonce daje efekt „bomby 
energetycznej” dla krów dojnych.

str. 21

FAO: 280

SY Enermax
Bardzo wydajna kukurydza, 
charakteryzuje się dużymi roślinami 
i wysoką stabilnością plonowania.

str. 25

FAO: 260

Misteri CS
Jakość ziarna i wysoka strawność części 
zielonych, kiszonka wpływa na wysoką 
produkcyjność krów i jakość mleka.

str. 20

FAO: 280

RGT Zanetixx
Bardzo dobra adaptacja do 
występujących trudnych warunków 
w sezonie wegetacyjnym.

str. 24

Charakterystyka odmian kukurydzy Wiosna 2022

ziarno kiszonka młyn

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



CLOONEY
ODMIANA KUKURYDZY

Clooney – plonowanie w 2021 roku

12,3 t/ha
13,5 t/ha

doświadczenia
łanowe

doświadczenia
łanowe

Kukurydza Clooney
FAO 250

bardzo dobry wzrost
początkowy roślin

doskonała tolerancja na warunki 
stresowe w okresie wegetacji

wysoka zawartość grysu
w ziarnie

ZNAKOMITY
WCZESNY WIGOR

BARDZO MOCNY
“STAY GREEN”

BARDZO DŁUGIE
KOLBY ZE SZKLISTYM

ZIARNEM FLINT

Skontaktuj się z naszym Działem Nasion

62 786 84 03     62 786 84 04

www.agroefekt.pl
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Odmiana kukurydzy
CLOONEY

Clooney
FAO: 250 
HODOWCA:

TYP: MIESZANIEC TRÓJLINIOWY

ZIARNO MŁYN

• bardzo wysoki potencjał plonowania
• stabilnie plonuje w każdych warunkach
• wysoka zawartość grysu w ziarnie
• bardzo dobry wzrost początkowy roślin, odmiana 

wykazuje bardzo dobrą tolerancję na warunki 
stresowe w okresie wegetacji

• rośliny wysokie, mocne, odporne na wyleganie
• bardzo dobre oddawanie wody z ziarna 

w końcowym etapie wegetacji
• rekomendowana do uprawy na terenie całego 

kraju, sprawdza się na glebach zimnych, ciężkich, 
wilgotnych

TYP ZIARNA
/ KOLBY

ILOŚĆ 
RZĘDÓW 
/ ZIAREN

MTZ

ziarno typu 
flint/dent

14-16 
rzędów
30-32 

ziarna/rząd

290-320 g

słabe, piaszczyste średnie dobre

Gleby średnie i dobre. 80 000 – 85 000 szt./ha
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Odmiana kukurydzy
SM HETMAN

SM Hetman
FAO: 240 
HODOWCA:

TYP: MIESZANIEC TRÓJLINIOWY

ZIARNO KISZONKA

• średnio wczesna odmiana, o bardzo dobrym wigorze 
wiosennym

• II miejsce plonowania na ziarno w doświadczeniach 
rejestrowych COBORU 2014-2015 (104 % wzorca)

• wysokie rośliny charakteryzują się jedną z wyższych 
odporności na wyleganie oraz dość wysoką 
odpornością na fuzariozy łodyg i kolb

• wysoka odporność na okresowe niedobory wody
• bardzo dobry „stay-green”, a także dobre dosychanie 

ziarna na polu
• przydatna do uprawy na CCM 

TYP ZIARNA
/ KOLBY

ILOŚĆ 
RZĘDÓW 
/ ZIAREN

MTZ

ziarno typu 
semi flint

16 rzędów
32-34 

ziarna/rząd
-

słabe, piaszczyste średnie dobre

Wszystkie klasy gleb. na glebach słabszych: 
75 000 – 80 000 szt./ha 
na glebach lepszych: 
80 000 szt./ha

na glebach słabszych: 
85 000 – 90 000 szt./ha
na glebach lepszych: 
90 000 – 95 000 szt./ha
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Odmiana kukurydzy
MISTERI CS

Misteri CS
FAO: 260 
HODOWCA:

TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY

KISZONKA

• wysokie plony świeżej masy, uzyskiwane nawet 
przy okresowych niedoborach wody

• bogato ulistnione rośliny, o wysokiej strawności 
włókien (DINAG 53,4%)

• dobra zdrowotność roślin od wschodów do zbiorów 
zapewnia regularne i stabilne plonowanie w każdym 
roku

• wysoka tolerancja roślin na niekorzystne warunki 
siedliskowe

• widoczny efekt „stay-green”, wydłuża optymalny 
okres zbioru na kiszonkę

• rośliny wysokie, odporne na wyleganie w całym 
okresie wegetacyjnym

TYP ZIARNA
/ KOLBY

ILOŚĆ 
RZĘDÓW 
/ ZIAREN

MTZ

ziarno typu 
flint/dent
kolba typu 

flex

16 rzędów 
30 ziaren

/rząd

295 g

słabe, piaszczyste średnie dobre

Wszystkie klasy gleb. gleby dobre:
88 000 - 92 000 szt./ha
gleby średnie:
83 000 - 87 000 szt./ha
gleby słabe:
78 000 - 82 000 szt./ha

NOTATKA

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

OP Kandia
FAO: 250-260 
HODOWCA: 

TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY

ZIARNO BIOETANOL KISZONKA

• plon ziarna w badaniach rejestracyjnych - 123,7 dt/
ha (101,5% wz.), a w szczególnie suchym 2019 roku 
– 118,4 dt/ha (103,0 % wz.)

• rośliny wysokie, o mocnym efekcie „stay green”
• wysoka zdrowotność roślin, odporność na fuzariozy 

powyżej wzorca
• rośliny odporne na wyleganie
• stabilne plonowanie w latach z okresowymi 

niedoborami wody

TYP ZIARNA
/ KOLBY

ILOŚĆ 
RZĘDÓW 
/ ZIAREN

MTZ

ziarno typu 
flint/dent

14 rzędów
28 ziaren/

rząd
290 g

słabe, piaszczyste średnie dobre

Gleby średnie i dobre. 80 000-85 000 szt./ha

85 000 – 90 000 szt./ha
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Odmiana kukurydzy
DKC 4010

DKC 4010
FAO: 280 
HODOWCA:

TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY

• bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno, 
szczególnie na słabszych stanowiskach

• bardzo dobra tolerancja na niskie temperatury
• rośliny średniowysokie, kolba zawieszona na średniej 

wysokości
• bardzo niskie porażenie kolb chorobami grzybowymi
• bardzo dobra tolerancja na stresowe warunki 

uprawowe (np. wysokie temperatury oraz okresowe 
niedobory wody w glebie)

• duże i wyrównane kolby typu flex, które wyróżniają 
się niską podatnością na porażenie chorobami 
grzybowymi, co jest szczególnie korzystne 
w warunkach intensywnych opadów deszczu 

TYP ZIARNA
/ KOLBY

ILOŚĆ 
RZĘDÓW 
/ ZIAREN

MTZ

ziarno typu 
dent

kolba typu 
flex

18-20 
rzędów
32-34 

ziaren/rząd

320 g

Wszystkie klasy gleb. optymalna ilość wody:
85 000 szt./ha
niedobór wody:
75 000 szt./ha

słabe, piaszczyste średnie dobre
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ZIARNO BIOETANOL

Odmiana kukurydzy
RGT ZANETIXX

RGT Zanetixx
FAO: 280 
HODOWCA: 

TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY

• bardzo regularne plonowanie w każdych warunkach
• mała podatność na wyleganie korzeniowe i łodygowe
• wysoka zdrowotność roślin
• bardzo dobra adaptacja do występujących, trudnych 

warunków w sezonie wegetacyjnym
• możliwość uprawy na wszystkich stanowiskach 

glebowych

TYP ZIARNA
/ KOLBY

ILOŚĆ 
RZĘDÓW 
/ ZIAREN

MTZ

ziarno typu 
dent

16 rzędów
26-30 

ziaren/rząd

320-330 g

Wszystkie klasy gleb.

słabe, piaszczyste średnie dobre

na glebach słabszych:
75 000 – 80 000 szt./ha
na glebach dobrych:
80 000 -85 000 szt./ha
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Odmiana kukurydzy
SY ENERMAX

SY Enermax
FAO: 280 
HODOWCA: 

TYP: MIESZANIEC POJEDYNCZY

ZIARNO

• odmiana z grupy średnio-późnej, o bardzo 
stabilnym plonowaniu

• bardzo dobre oddawanie wody w końcowym etapie 
wegetacji

• tolerancja na trudne warunki w czasie sezonu 
wegetacyjnego

• rośliny wysokie, bogato ulistnione o mocnych 
łodygach

• bardzo wysoka zdrowotność, rośliny mniej podatne 
na grzyby z rodzaju fuzarium

• polecana do siewu na gleby dobrze nagrzewające 
się wiosną

TYP ZIARNA
/ KOLBY

ILOŚĆ 
RZĘDÓW 
/ ZIAREN

MTZ

ziarno typu 
dent

14-16 
rzędów
32-36 

ziaren/rząd

320-340 g

słabe, piaszczyste średnie dobre

Wszystkie klasy gleb. na glebach słabszych: 
75 000-80 000 szt./ha 
na glebach dobrych: 
80 000 - 90 000 szt./ha
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Odchwaszczanie kukurydzy. 
NOWOŚĆ – chomazon w kukurydzy.

Ciepłolubna kukurydza już od momentu siewu jest 
narażona na silną presje ze strony chwastów, które 
powodują znaczne straty w plonach. Wypływ na to ma 
technologia uprawy tego gatunku, w szerokich rzędach 
oraz pionowy pokrój siewek. Dodatkowo rozwojowi 
chwastów sprzyja powolny wzrost roślin w początkowym 
okresie po wschodach, zwłaszcza jeżeli panują niskie, 
jak na wymagania kukurydzy, temperatury powietrza 
(taką sytuację mięliśmy w 2021 roku). W celu zwalczania 
chwastów w uprawie kukurydzy możemy zdecydować 
się zarówno na przedwschodowe jak i powschodowe 
zwalczanie chwastów. Ze względu na panujące warunki 
w ostatnich latach na znaczeniu zyskuje sekwencyjne 
zwalczanie chwastów w kukurydzy (system polega na 
zastosowaniu w pierwszej kolejności herbicydu doglebo-
wego oraz drugiego nalistengo), a także system dawek 
dzielonych.

W sezonie 2022, do doglebowego zwalczania chwastów 
proponujemy Państwu NOWOŚĆ – herbicyd ISERAN, 
zawierający unikatowe połączenie mezotrionu z chloma-
zonem. Pierwsza substancja pobierana jest poprzez liście 
oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i jest szybko 
przemieszczana w roślinie. Z kolei chlomazon do rośliny 
absorbowany jest przez kiełkujące nasiona, a następ-
nie jest przemieszczany przez korzenie do łodygi i liści 
kiełkujących chwastów. ISERAN w dawce 1,0 l/ha zwalcza 
szerokie spektrum chwastów w uprawie kukurydzy, 
z uwzględnieniem najczęściej występującej w tej uprawie 
komosy białej czy też szarłata szorstkiego. Produkt również 
idealnie nadaje się do tworzenia mieszanin zbiornikowych 
z petkosamidem, pendimetaliną, S-metalachlorem.

Decydując się zarówno na doglebowe jak i nalistne 
zwalczanie zachwaszczenia w kukurydzy, proponujemy 
Państwu herbicyd SUCCESSOR TX 487,5 SE, zawierający 
w swoim składzie petoksamid i terbutyloazynę. Połączenie 
tych dwóch substancji aktywnych, bezpiecznych dla rośliny 
uprawnej, gwarantuje wysoką skuteczność w zwalcza-
niu najczęściej występujących chwastów dwuliściennych 
w tej uprawie. Obie te substancje czynne zalecane są 
doglebowo oraz wcześnie nalistnie (do 4-liścia kukury-
dzy). Zawarta w preparacie terbutyloazyna, to ostatnia 
triazyna w programie ochrony kukurydzy (po wycofaniu 
wiele lat temu atrazyny i symazyny). Substancja ta trwale 
ogranicza występowanie wtórnego zachwaszczenia 
(w przeciętnych warunkach można liczyć nawet na 
3 miesiące bez wschodów chwastów). Przyjmując, 
zastosowanie herbicydu doglebowego w dawce 4,0 l/ha 
dodatkowo zwalcza nam chwastnicę jednostronną.

Chcąc zwiększyć skuteczność chwastobójczą rozwiąza-
nia doglebowego z wykorzystaniem produktu ISERAN 
lub SUCCESSOR TX 487,5 SE proponujemy Państwu 
dodatek adiuwanta ADSOL w dawce 0,4-0,5 l/ha. Produkt 

ten w warunkach przesuszonej gleby, przy minimalnej 
ilości wody na jej powierzchni ułatwia dotarcie większej 
ilości herbicydu do miejsca jego pobrania, co zwykle 
skutkuje poprawą skuteczności chwastobójczej. Tworzy na 
powierzchni gleby mikrofilm, który w przypadku obfitych 
opadów deszczu chroni przed wpłukiwaniem herbicydu 
w głąb profilu glebowego. Dodatkowo ADSOL zapobiega 
znoszeniu cieczy użytkowej w czasie zabiegu, a także 
zmniejsza parowanie zastosowanej cieczy (ważne w czasie 
suszy).

Jeżeli podejmujemy decyzję o nalistnym wykorzystaniu 
herbicydu SUCCESSOR TX 487,5 SE (2,2-2,5l/ha) proponu-
jemy stworzyć mieszaninę zbiornikową z wykorzystaniem 
produktu zawierającego nikosulfuron – NIKOSAR 60 OD 
(0,5-1,0l/ha). Niższa dawka ma na celu zwiększyć spektrum 
zwalczanych chwastów o chwastnicę jednostronną, 
a z kolei wyższa dodatkowo o perz właściwy. Kolejnym 
nalistnym rozwiązaniem chwastów w kukurydzy jest 
połączenie produktu NIKOSAR 60 OD (0,7l/ha) z herbicy-
dem JUZAN 100 SC lub NOTOS 100 SC (1,0l/ha). Miesza-
nina ta skutecznie eliminuje chwastnicę jednostronną, 
a także szereg, powszechnie występujących w kukurydzy 
chwastów dwuliściennych. Ogranicza m.in. występowanie 
ostrożenia polnego, skutecznie zwalcza uciążliwą komosę 
białą czy też szarłata szorstkiego. Do tego rozwiązania 
proponujemy Państwu preparat poprawiający skuteczność 
działania nalistnych środków ochrony roślin – ADIUTOR 
w dawce 0,05-0,1l/ha. Produkt ten zapewnia równomierne 
pokrycie chwastów substancją aktywną, ułatwia 
i przyspiesza jej wnikanie do roślin (również przez grubszą 
warstwę woskową roślin wytworzoną w warunkach suszy). 
Z praktycznego punktu widzenia, bardzo ważnym 
aspektem jest również fakt, iż dodatek ADIUTOR-a 
zwiększy skuteczność zastosowanych herbicydów na 
chwasty średnio wrażliwe przez daną substancję czynną, 
a także na chwasty które przekroczyły optymalną fazę 
wrażliwości (rozwojową).

Do walki z najgroźniejszym szkodnikiem w kukurydzy 
omacnicą prosowianką, możemy wykorzystać jeden 
z wymienionych produktów: CORAGEN 200 SC lub VOLIAM 
200 SC. Produkty te, charakteryzują się wysoką skutecz-
nością i długim działaniem, a dodatkowo dają możliwość 
stosowania ich zwykłym, standardowym opryskiwaczem. 
Szczególnie jest to ważne w uprawie kukurydzy cukrowej, 
ponieważ produkty te poza ochroną, dają także pewność 
nieprzekraczania pozostałości s.a. w roślinie. Żerowanie 
omacnicy prosowianki może znacząco zmniejszyć plon 
kukurydzy powodując istotne straty ekonomiczne. Po 
wylęgu z jaj larw (gąsienice) żerują na liściach, a następnie 
wgryzają się do łodyg i wyjadają ich wnętrze, drążąc tunele 
w łodygach roślin. 
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Technologia ochrony herbicydowej 
i insektycydowej kukurydzy

NIKOSAR 060 OD

Stosować w fazie 2 – 8 liści kukurydzy (BBCH 12-18) w dawce 0,5-0,7 l/ha.

 ▶ łatwość mieszania z innymi środkami ochrony roślin występującymi 
w różnych formach użytkowych,

 ▶ idealny komponent do sporządzania mieszanin 
opryskowych zwiększających spektrum zwalczania chwastów.

Successor TX 487,5 SE

Środek stosować po siewie, ale przed wschodami kukurydzy (BBCH 00-09) 
lub od fazy gdy powstaje pierwszy liść do fazy 4 liści kukurydzy (BBCH 10-14), 
w dawce maksymalnej do 4,0 l/ha.

 ▶ wczesna eliminacja konkurencji chwastów jedno- 
i dwuliściennych zapewniająca kukurydzy dobre warunki do wzrostu,

 ▶ unikatowy składnik aktywny – petoksamid 
połączony z niezastąpioną terbutyloazyną,

 ▶ doskonałe działanie nalistne jak i doglebowe, trwale 
ograniczające wystąpienie wtórnego zachwaszczenia,

 ▶ doskonałe efekty w stosowaniu solo, jak i mieszaninach,
 ▶ bezpieczeństwo rośliny uprawnej.

ISERAN

Środek stosować bezpośrednio po siewie do fazy kiedy pochewka liściowa 
przebija się na powierzchnię gleby (BBCH 00-09), w dawce 0,85-1,0 l/ha.

 ▶ zwalcza chwasty jedno- i dwuliścienne,
 ▶ oryginalne, pierwsze na rynku połączenie chlomazonu i mezotrionu,
 ▶ unikalna formulacja ZC,
 ▶ elastyczne dawkowanie,
 ▶ możliwe tworzenie mieszanin zbiornikowych z pendimetaliną, 

s-metalachlorem i petoksamidem.

NOWOŚĆ

SPRAWDŹ PEŁNĄ OFERTĘ ŚRODKÓW 
OCHRONY ROŚLIN DLA KUKURYDZY





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

POLCALC III GENERACJI

WAPNO GRANuLOWANE
98% węglan wapnia CaCO3 | Reaktywność 100%

Innowacja w wapnowanIu gleby!

WAPNO mAGNEzOWE GRANuLOWANE
mgCO3 42% | CaCO3 55% | Reaktywność 100%

100% reaktywność, produkt całkowicie przyswajalny przez glebę i rośliny

Skutecznie uzupełnia niedobory magnezu 

Błyskawicznie podnosi pH gleby i poprawia jej strukturę

Zobojętnia toksyczny glin, pozytywnie wpływa na chemię gleby

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

Oferuje możliwość zastosowania pogłównego w systemie całorocznym

zawiera mikroelementy: żelazo, mangan, bor, miedź, cynk, molibden

DWufAzOWE WAPNO NAWOzOWE
Węglan wapnia CaCO3 95% | Reaktywność 100%

Wzbogacone o bakterie z rodzaju Bacillus + k. humusowe

100% reaktywność, produkt całkowicie przyswajalny przez glebę i rośliny

Działa szybko i długofalowo, nie ulega wypłukiwaniu

Hamuje procesy gnilne i poprawia procesy rozkładu resztek organicznych

Optymalizuje i wzbogaca życie biologiczne gleby i poprawia jej stan fitosanitarny

NOWOść

www.polcalc.pl

2020
złoty medal

Targi Kielce

www.polcalc.pl
Zakład Produkcji Nawozów Wapniowych w Lubieniu Kujawskim

Kaliska, ul. Przemysłowa 6, 87-840 Lubień Kujawski  
Dział Handlowy: 880 880 801, e-mail: polcalc@polcalc.pl,  / wapno.granulowane
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Jak racjonalnie stosować wapno?

O tym, że wapnowanie gleby jest ważnym zabiegiem 
agrotechnicznym wiadomo nie od dziś. Uregulowane pH 
gleby oraz poprawa jej właściwości fizycznych, chemicz-
nych i biologicznych są kluczowe w kontekście produk-
cji roślinnej. Wartość pH jest kluczowym wskaźnikiem 
żyzności gleby. Dla użytków rolnych powinna mieścić się 
w przedziale od 5,0 do 7,0 wartości pH. Wartości odbiega-
jące od tej normy, sygnalizują degradację gleby (poniżej 
pH 4,5) lub świadczą o jej alkalizacji (powyżej pH 7,0). 

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

poprawa właściwości fizycznych, do których należy lepszy 
wzrost i rozwój systemu korzeniowego oraz większa 

ilość pobranej wody i składników pokarmowych

poprawa właściwości biologicznych, czyli szybszy 
proces rozkładu materii organicznej oraz uruchamia-

nie składników mineralnych z resztek pożniwnych

poprawa właściwości agrochemicznych poprzez neutra-
lizację toksycznego glinu i manganu, a także urucha-

mianie trudno przyswajalnych związków fosforu

Dlaczego więc zabieg wapnowania jest często bagatelizo-
wany i pomijany w praktyce agrotechnicznej? Oblężenie 
jakie w całym kraju przeżywają Okręgowe Stacje Chemicz-
no-Rolnicze obrazuje z jak dużym problem zakwaszenia 
gleb mierzy się polskie rolnictwo. Wielu rolników skorzy-
stało i korzysta z ,,Ogólnopolskiego programu regene-
racji 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 produktyw-
ność 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 wapnowa-
nia 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 
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dokładnie wymieszane z glebą, najlepiej pod orkę. W takiej 
sytuacji siew można wykonać minimum po 2 tygodniach 
od zabiegu. Gdy występuje nagła konieczność utrzyma-
nia pH z obawy o wysiane rośliny wiosną, można zastoso-
wać 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 racjonal-
nego 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 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, 
będą 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 właści-
wości 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 konsekwen-
cji 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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Vervactor® to nowoczesny gra-
nulowany nawóz mineralny z linii 
GoudenKorrel™. Wysoki udział pota-
su w kombinacji z siarką i wapniem 
oraz przy udziale magnezu sprawia, 
że nawóz posiada szerokie spek-
trum pokrycia potrzeb żywieniowych 
roślin. Dzięki temu Vervactor® przy-
spiesza wzrost roślin i jakość tworzą-
cych się tkanek, a pobudzony system 
korzeniowy wzmaga zdolności trans-
portu składników pokarmowych. 
Vervactor® aktywizuje procesy foto-
syntezy roślin, syntezy węglowoda-
nów, tłuszczów i białek, wspomaga 
również odporność termiczną roślin. 
Dzięki potasowi zawartemu w nawo-
zie rośliny akumulują prowitaminę 
A i witaminy B1 i C, polepsza się rów-
nież jakość gromadzonych cukrów. 
Z kolei udział siarki aktywuje detok-
sykację metali ciężkich i ksenobioty-
ków. Vervactor® to wszechstronne 
rozwiązanie godzące wysoką aktyw-
ność z bezpieczeństwem dla upraw.

PKSplus ™ to wieloskładnikowy na-
turalny nawózmineralny o doskonale 
zbilansowanym składzie. Precyzyjnie 
dobrana proporcja udziałów fosforu, 
potasu i siarki szczególnie silnie sty-
muluje wzrost roślin. Pobudza m.in. 
rozwój korzeni, liści, formowanie się 
kwiatów i nasion. Fosfor ma decydu-
jący wpływ na szybkość wzrostu sys-
temu korzeniowego. Rośliny dobrze 
zaopatrzone w fosfor rozwijają roz-
leglejszy (głębiej sięgający) system 
korzeniowy z większą ilością wło-
śników. Nawóz można stosować na 
wszystkich typach gleb niezależnie 
od ich stopnia zwięzłości i zakwa-
szenia. PKSplus ™ jest szczególnie 
polecany w uprawach roślin o dużym
zapotrzebowaniu na potas np. burak 
cukrowy, rzepak, słonecznik, ziem-
niaki, pomidory pietruszka, kapu-
sta brukselska. Wszystkie zawarte 
w tym nawozie pierwiastki są dobrze 
rozpuszczalne w wodzie PKSplus ™ 
poprawia jakość i wielkość plonu.

Belenus® to wieloskładnikowy na-
turalny nawóz mineralny i optymal-
na odpowiedź na problem niedo-
borów siarki w glebie. Nawóz do 
zastosowania na każdym rodzaju 
gleb, w szczególności polecany 
dla gleb lekkich, narażonych na 
wymywanie. Wysoki udział siarki 
z dodatkiem potasu, wapnia i ma-
gnezu wszechstronnie polepsza do-
brostan rośliny. Zastosowanie nawozu  
Belenus® zwiększa ilość i jakość plo-
nów poprzez pobudzenie wzrostu 
wegetatywnego roślin, wzrost zawar-
tość chlorofilu, aktywację enzymów 
i procesu fotosyntezy. Jednocześnie 
Belenus® stanowi prawdziwą tarczę 
chroniącą rośliny przed wpływem 
metali ciężkich i ksenobiotyków.  
Belenus® jest szczególnie polecany 
dla roślin dwuliściennych, m.in.: ka-
pustnych (m.in. rzepak) i liliowatych.
Dobrze sprawdza się również w na-
wożeniu zbóż.

607 777 111 kontakt@goudenkorrel.com / niderlandzkasztukarolnictwa

Więcej informacji:
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Belenus® jest szczególnie polecany 
dla roślin dwuliściennych, m.in.: ka-
pustnych (m.in. rzepak) i liliowatych.
Dobrze sprawdza się również w na-
wożeniu zbóż.

607 777 111 kontakt@goudenkorrel.com / niderlandzkasztukarolnictwa

Więcej informacji:
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Dokarmianie dolistne kukurydzy

Kukurydza to roślina klimatu ciepłego, jednak dzięki 
możliwościom adaptacyjnym gatunku, powstały odmiany 
umożliwiające uprawę w różnych strefach klimatycz-
nych. Ze względu na ilość i jakość wytwarzanej biomasy 
zalicza się do roślin o dużych potrzebach pokarmowych. 
Dlatego praktycznie w każdym roku można zaobserwo-
wać okresowo zły stan odżywienia plantacji. Dodatkowo 
często przebieg pogody w początkowych etapach wzrostu 
wpływa niekorzystnie na jej rozwój (brak opadów, duże 
amplitudy temperatur zarówno niskich jak i wysokich, 
stres po zabiegach środkami ochrony roślin).

Najefektywniejszym sposobem niwelującym skutki 
stresów i niedoborów składników pokarmowych jest 
zastosowanie dokarmiania dolistnego i biostymulacji. 
W nawożeniu kukurydzy priorytetowymi mikroelemen-
tami są: cynk, bor oraz mangan.

Cynk jest mikroelementem o dużym znaczeniu plonotwór-
czym. Jego funkcja związana jest z efektywnym przetwa-
rzaniem pobranych składników (głównie azotu), funkcjo-
nowaniem komórek merystematycznych zlokalizowanych 
w korzeniach, w późniejszych fazach wpływa korzystnie 
na fotosyntezę przedłużając żywotność liści, a w efekcie 
zwiększa masę ziarniaków. Najczęściej niedobory cynku 
obserwuje się na glebach o pH powyżej 7. Kukurydza 
akumuluje w biomasie około 400-500 g/ha (przy założonym 
plonie na poziomie 8-9 t/ha ziarna). Jednak gdy dochodzi 
do braku, bądź okresowych niedoborów tego pierwiastka, 
roślina nie wytworzy dobrze rozwiniętego systemu 
korzeniowego, a co za tym idzie nie będzie mogła efektyw-
nie pobierać azotu, wody i innych składników pokarmo-
wych obecnych w roztworze glebowym. Niedobory cynku 
na liściach kukurydzy charakteryzują się głównie białymi 
pasami, biegnącymi wzdłuż nerwu głównego liścia lub 
w postaci białych i żółtych przebarwień na młodych 
liściach.

Drugim ważnym mikroelementem jest bor. Odpowiada on 
za transport i właściwą translokację cukrów, syntezę skrobi 
i budowę ścian komórkowych roślin. Ma on istotne znacze-
nie w fazie powstawiania zawiązków kolb. Niedobór tego 
pierwiastka w tym okresie jest szczególnie niebezpieczny, 
ze względu na późniejsze słabe wykształcenie kolb oraz 

zawiązywanie ziarniaków. W okresie kwitnienia pierwia-
stek ten odpowiada za wzrost łagiewki pyłkowej, zapewnia 
rozwój kwiatów i pyłku, co przekłada się na lepsze zaziar-
nienie kolb. Polecanym dodatkiem w technologii, uzupeł-
niającym poziom boru jest nawóz krystaliczny Bor Efekt+S, 
w dawce 1-2kg/ha.

Ostatni z mikroelementów - mangan, aktywuje wiele 
enzymów niezbędnych w metabolizmie białek, cukrów 
oraz lipidów. Mangan wchodzi w skład nawozu KUKURY-
DZA Efekt oraz KUKURYDZA Efekt mikro. Dokarmia-
nie dolistne jest integralnym elementem nowoczesnej 
technologii nawożenia kukurydzy. Z uwagi na najwięk-
szą intensywność pobierania składników pokarmowych, 
przypadającą na fazę 6-8 liści, istotne znaczenie odgrywa 
zaopatrzenie rośliny przed tą fazą. W ciągu całego okresu 
wegetacyjnego roślina jest narażona na czynniki stresowe 
(zarówno biotyczne jaki i abiotyczne). W takich sytuacjach 
zalecamy dodatek biostymulatora Bio Efekt w dawce 
0,5-1l/ha, w celu zredukowania negatywnych skutków 
stresu oraz przyspieszenia regeneracji rośliny. W celu 
zniesienia efektu fitotoksyczności herbicydów zalecamy 
dodatek aminokwasów zawartych w produkcie Aminotec 
Plus w dawce 0,5l/ha do każdego z zabiegu. W pierwszych 
zabiegach dokarmiania dolistnego, w fazie 4-5 liści 
zalecamy zastosowanie nawozu KUKURYDZA Efekt 
w dawce 2-3kg/ha w połączeniu z nawozem mikroele-
mentowym KUKURYDZA Efekt mikro w dawce 0,5-1kg/ha. 
Drugi zabieg należy wykonać maksymalnie do fazy 10 liścia 
kukurydzy zwiększając dawki (widok schemat). W sytuacji, 
gdy dochodzi do zakłóceń w pobieraniu makroelemen-
tów – głównie fosforu może dojść do wystąpienia niedobo-
rów (fioletowe przebarwienia blaszki liściowej), polecamy 
zastosowanie nawozu Fosfor Efekt+mikro w dawce 
3-4 kg/ha.

W bieżącym sezonie wprowadzamy do naszej oferty nowy, 
wieloskładnikowy nawóz dolistny POWER Efekt mikro, 
zawierający wysoką koncentrację potasu i mikroele-
mentów schelatowanych EDTA. Dodatek epibrasinolidu 
w nawozie stymuluje procesy fizjologiczne w roślinie. 
Dawka w uprawie kukurydzy mieści się w przedziale 
1,5-2l/ha.

Fosfor Efekt+mikro 3-4 kg/ha

Aminotec Plus 2-3 l/ha

Kukurydza Efekt mikro 0,5-1 kg/ha Bor Efekt+S 1-2 kg/ha

Kukurydza Efekt 2-3 kg/ha Kukurydza Efekt mikro 1-2 kg/ha

Kukurydza Efekt 3-4 kg/ha
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pszenica jara

Mandaryna
„Toleruje wadliwy płodozmian”

Charakteryzuje się bardzo dobrą 
plennością na terenie całego kraju.

 
na mąkę

str. 38

jęczmień jary

SY Crystallin
„Rewelacyjna plenność, dorodne 
ziarno”

Średnio późna odmiana jęczmienia 
pastewnego.

 
na paszę

str. 39

owies

Refleks
„Wyższy poziom plonowania”

Jedna z najwyżej plonujących 
odmian owsa na rynku.

 
na paszę

str. 42

jęczmień jary

Pasjonat
„Z pasji do rolnictwa”

Bardzo dobra wartość 
technologiczna ziarna.

 
na paszę

str. 39

jęczmień jary

Feedway
„Wymarzony plon”

Rekordowo wysoko i stabilnie 
plonująca odmiana paszowa.

 
na paszę

str. 41

groch

Olimp
„Lider plonowania i zawartości 
białka”

Odmiana jadalna z wysoką 
wartością żywieniową.

 str. 44

pszenica jara

Telimena
„Nadzwyczajnie grube ziarno”

Bardzo wczesna odmiana 
pszenicy jarej.

 
na mąkę

str. 38

jęczmień jary

KWS Vermount
„Wysoki plon na każdym polu”

Bardzo wysoki potencjał plonowania, 
na każdym polu.

 
na paszę

str. 41

groch

Astronaute
„Odmiana nie z tej ziemi”

Najwyższy potencjał plonu nasion 
i białka.

 str. 44  

Charakterystyka odmian zbóż jarych i grochu Wiosna 2022

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Ważne cechy odmiany

Ważne cechy odmiany

Wymagania glebowe

Wymagania glebowe

Typ odmiany

Typ odmiany

Odmiany pszenicy jarej
MANDARYNA / TELIMENA

Mandaryna
HODOWCA: 

Telimena
HODOWCA:

JAKOŚCIOWA

JAKOŚCIOWA

• odmiana przewódkowa
• wysokojakościowa odmiana pszenicy (grupa E/A)
• charakteryzuje się bardzo dobrą plennością na terenie całego kraju
• wczesna, źdźbło średniej grubości, o bardzo dobrej odporności na wyleganie
• ziarno o średnim MTZ, najwyższej gęstości w stanie zsypnym z małą ilością pośladu
• toleruje wadliwy płodozmian – sprawdza się na stanowiskach po zbożach i kukurydzy
• bardzo dobra wartość technologiczna ziarna
• korzystnie reaguje na nawożenie siarką
• zalecana norma wysiewu wynosi 380 – 450 kiełkujących ziaren na 1 m2, (ca. 160-190kg/ha)

• nowa, bardzo wczesna odmiana pszenicy jarej
• charakteryzuje się grubym ziarnem o bardzo dobrych parametrach jakościowych, 

grupa E/A MTZ ok. 50 g – na poziomie pszenic ozimych)
• bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, DTR, choroby 

podstawy źdźbła oraz fuzariozę kłosów
• posiada rośliny średniej wysokości, o dobrej odporności na wyleganie
• odmiana przewódkowa, o bardzo dobrej krzewistości
• zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu, to 360-420 kiełkujących 

ziaren na 1 m2, (ca. 180-220 kg/ha).

Odmiana zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

Odmiana zalecana do uprawy na glebach słabszych oraz doskonała do mieszanek zbożowych.
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Ważne cechy odmiany

Wymagania glebowe

Ważne cechy odmiany

Typ odmiany

Typ odmiany

Wymagania glebowe

Odmiany jęczmienia jarego
PASJONAT / SY CRYSTALLIN

Pasjonat
HODOWCA: 

SY Crystallin
HODOWCA: 

JAKOŚCIOWA

PASTEWNA

• rośliny średniej wysokości, o sztywnej słomie i wysokiej odporności na wyleganie
• ziarno dorodne o wysokiej MTZ oraz wysokiej zawartości białka
• termin dojrzewania średni
• wysoki plon nasion, zawsze powyżej wzorca, również w badaniach za granicą
• bardzo wysoka odporność na choroby jęczmienia (mączniak prawdziwy, rynchosporioza, 

ciemnobrunatna plamistość, rdza jęczmienia)
• rośliny o niskich wymaganiach glebowych, dobrze radzące sobie w rejonach dotkniętych 

długotrwałą suszą
• odmiana charakteryzująca się dobrze wyrównanym ziarnem, wysoką MTZ i małą ilością pośladu

• nowa, średnio późna odmiana jęczmienia pastewnego
• bardzo dobrze plonuje w Polsce i w wielu państwach europejskich zarówno w latach suchych 

jak i mokrych
• bardzo dobry profil zdrowotnościowy, co sprawia, że można ograniczyć koszty ochrony 

chemicznej
• odmiana o średniej długości słomy, o bardzo dobrej odporności na wyleganie
• posiada słomę o wysokiej odporności na łamliwość oraz bardzo dobrą odporność 

na obłamywanie kłosów
• charakteryzuje się bardzo grubym ziarnem (MTZ ok. 50 gram) o doskonałym wyrównaniu 

oraz średniej zawartości białka
• zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie wynosi ok. 280-320 ziaren kiełkujących 

na 1 m2 (ca. 140-160 kg/ha).

Odmiana polecana do uprawy na terenie całego kraju. Należy unikać gleb o niskim pH.

Doskonale sprawdza się na glebach średniej jakości.

N
O

W
O

ŚĆ
!





Dział Nasion

ZB
O

ŻA
 JA

R
E

Odmiany zbóż jarych 2022
41Wiosna 2022

Ważne cechy odmiany

Wymagania glebowe

Ważne cechy odmiany

Typ odmiany

Typ odmiany

Wymagania glebowe

Odmiany jęczmienia jarego
KWS Vermont / Feedway

KWS Vermont
HODOWCA: 

Feedway
HODOWCA:

PASTEWNA

PASTEWNA

• bardzo wysoki potencjał plonowania, na każdym polu
• rekomendowane do uprawy aż w 10 województwach (LOZ)
• rośliny niskie, o dobrej odporności na wyleganie
• wysoka zdrowotność roślin na najważniejsze choroby jęczmienia, w szczególności na mączniaka 

prawdziwego (gen Mlo)
• znakomita wartość technologiczna ziarna, najwyższe wyniki wśród badanych odmian w 2019 roku

• rekordowo wysoko i stabilnie plonująca paszowa odmiana jęczmienia jarego
• w latach 2019 -2020 była jedną z najwyżej plonujących odmian jęczmienia jarego w Polsce
• doskonałe zdolności adaptacyjne do różnych warunków klimatycznych i glebowych w Europie. 

Zarejestrowana w Danii oraz w Polsce, ponadto w badaniach rejestrowych w Niemczech 
i w krajach nadbałtyckich

• odmiana wcześnie się kłosząca i wcześnie dojrzewająca
• bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego i rynchosporiozę oraz dobra na 

ciemnobrunatną plamistość jęczmienia i rdzę jęczmienia
• odmiana średnio krótka (ok. 60 cm) o dobrej odporności na wyleganie
• ziarno grube o bardzo dobrym wyrównaniu, niskim udziale pośladu i wysokiej MTZ
• zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi ok. 280 -320 ziaren 

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

Możliwość uprawy w słabszych warunkach glebowych, o uregulowanym odczynie pH.

Posiada dobrą odporność na zakwaszenie gleby i dużą wczesność co daje możliwość 
uprawy na glebach słabszych.
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Ważne cechy odmiany

Wymagania glebowe

Typ odmiany

Odmiana owsa
REFLEKS

Refleks
HODOWCA:

PASTEWNA

• rośliny średniej wysokości, odporne na wyleganie. Ziarno jest wyrównane, dorodne o wysokiej MTZ, 
niskim udziale łuski oraz najwyższej na rynku zawartości tłuszczu. Termin dojrzewania średni

• jedna z najwyżej plonujących odmian owsa na rynku. Bardzo wysoki i stabilny plon nasion, zawsze 
powyżej wzorca (101–102% wzorca w latach 2017– 2019), stabilnie wyniki we wszystkich regionach 
(100–104% w roku 2019)

• odmiana bardzo odporna na choroby grzybowe m.in. mączniak prawdziwy, helmintosporioza, 
rdza źdźbłowa

• doskonała wartość energetyczna paszy m.in. dzięki najwyższej zawartości tłuszczu spośród 
wszystkich zarejestrowanych odmian

Odmiana polecana do uprawy w całym kraju. LOZ w województwach: łódzkie, małopolskie, 
mazowieckie, podkarpackie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie i zachodniopomorskie.

Odmiana o niskich wymaganiach glebowych, doskonała do mieszanek zbożowych.
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phr.tulce

www.phr.pl

tel. (+48) 501 257 965

tel. (+48) 501 258 372

tel. (+48) 500 002 157

Z pasji do rolnictwa

PASJONAT
jęczmień jary

LIDER plonowania  w Polsce w 2020 r.

Wyższy poziom 
plonowania

owies

Lider plonowania 
i zawartości białka

groch siewny jadalny



N
O

W
O

ŚĆ
!

G
R

O
C

H

Odmiany grochu 2022

Dział Nasion

44 AgroDORADCA

Ważne cechy odmiany

Ważne cechy odmiany

Gęstość wysiewu

Gęstość wysiewu

Ilość wysiewu

Ilość wysiewu

Odmiany grochu
ASTRONAUTE / OLIMP

Astronaute
HODOWCA:

Olimp
HODOWCA:

„ODMIANA NIE Z TEJ ZIEMI!”

„LIDER PLONOWANIA  
I ZAWARTOŚCI BIAŁKA”

• bardzo wysoki potencjał plonowania – 111% wz., średnia 2016-2020 r.
• najwyższy potencjał plonu nasion i białka
• wysoka odporność na wyleganie
• bardzo dobrze tłumi chwasty, dzięki czemu doskonale sprawdza się w rolnictwie ekologicznym

• groch siewny jadalny
• bardzo wysoki potencjał plonowania (105% wz. 2020 r.), nawet do 6 t/ha, co oznacza potencjał plonu 

białka rzędu 13 dt/ha
• wysoka wartość żywieniowa (23,6% zawartość białka)
• rośliny o średniej wysokości, o przeciętnym dla gatunku terminie kwitnienia i dojrzewania 

oraz ze średnio wysoką MTN
• znajduje się w ścisłej czołówce odmian grochu odpornych na wyleganie oraz wykazuje 

bardzo dobrą zdrowotność
• odmiana polecana do uprawy w 6 województwach: opolskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, 

świętokrzyskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie

100-120 nasion/m2

100-120 nasion/m2

265-320 kg/ha

250-290 kg/ha
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj 
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. 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

 
 

• 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;

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

Preparat do zaprawiania nasion  
pszenic i pszenżyt
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Beret Trio

 ▶ uniwersalna zaprawa nasienna do wszystkich gatunków zbóż,
 ▶ połączenie 3 substancji czynnych w nowoczesnej formie,
 ▶ szerokie spektrum i wysoka skuteczność zwalczania chorób w zbożach 

jarych m.in. zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka 
pszenicy, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia,

 ▶ dawka: 200 ml/100 kg ziarna, w 400-800 ml/wody.

Difend 30 FS

 ▶ preparat do zaprawiania pszenic i pszenżyt,
 ▶ zapewnia pewną ochronę, gdyż doskonale przylega do 

ziarna i nie osypuje się po jego zaprawieniu,
 ▶ już od wschodów roślin zapobiega rozwojowi wielu groźnych chorób 

grzybowych,
 ▶ zaprawa pozytywnie wpływa na początkowy rozwój 

systemu korzeniowego i części nadziemnych roślin,
 ▶ dawka: 200-250 ml/100 kg ziarna, w 400 ml wody.

Zaprawy nasienne

SPRAWDŹ PEŁNĄ OFERTĘ 
ZAPRAW NASIENNYCH
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Wiosenne zwalczanie chwastów w zbożach

Podczas ubiegłorocznej jesieni na większości pól w zbożach 
ozimych udało się wykonywać kompleksowe zabiegi 
herbicydowe. Na tych polach gdzie nie mamy problemu 
z wyczyńcem polnym, ewentualnie będzie trzeba wykonać 
korektę w kierunku chwastów dwuliściennych, które 
powschodziły po zabiegu, podczas długiej jesieni lub te, 
które nie zostały zwalczone przez zastosowane jesienne 
rozwiązanie herbicydowe. Na bardzo późno sianych pszeni-
cach np. po kukurydzy czy buraku cukrowym, najpraw-
dopodobniej jesienią nie zostało wykonane zwalczanie 
chwastów, dlatego na tych polach będzie trzeba zastoso-
wać kompleksowe rozwiązanie. Proponujemy Państwu 
stworzyć mieszaninę zbiornikową zwalczającą szerokie 
spektrum chwastów jedno- jak i dwuliściennych. Do 
zwalczania chwastów jednoliściennych mają Państwo do 
wyboru aż trzy różne substancje aktywne/produkty, które 
zwalczają również biotypy miotły zbożowej odpornej na 
inhibitory ALS, z kolei do zwalczania chwastów dwuliścien-
nych można wybrać jeden z proponowanych herbicydów: 
FUNDAMENTUM 700 WG lub PEGAS 306 SE.

W celu skutecznego wyeliminowania 
chwastów w pszenicy ozimej 

proponujemy państwu następujące 
mieszaniny zbiornikowe

FURION/YODO 100 OD 0,1 l/ha 
+ 

ADJUSEJFNER 0,1 l/ha 
+ 

FUNDAMENTUM 700 WG 30 g/ha

FUNDAMENTUM 700 WG to trzyskładnikowy produkt 
(metsulfuron metylu, tribenuron metylu, florasulam), 
który jest bezpieczny dla rośliny uprawnej, a także pozwala 
na szeroki termin stosowania od fazy początku krzewie-
nia do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego 
(BBCH 21-39). Takie połączenie substancji aktywnych 
w dawce 30 g/ha pozwala na szerokie spektrum zwalczania 
chwastów, również w niskich temperaturach (5ºC). Zawarty 
w preparacie tribenuron metylu uznawany jest za specja-
listę w zwalczaniu chabra bławatka i ostrożenia polnego, 
z kolei metsulfuron metylu bardzo dobrze eliminuje 
coraz powszechniej występującego na polskich polach 
bodziszka drobnego. Dodatkowo, substancja ta wykazuje 
działanie rezudyalne, doglebowe na chwasty (ok. 12-14 
dni), zabezpieczając plantację przed kolejnymi wschodzą-
cymi chwastami. Trzeci składnik produktu florasulam 
jest niezastąpiony w walce z przytulią czepną, również 
w niskich temperaturach. Substancja ta, zawarta jest 
również w drugim proponowanym produkcie PEGAS 306 
SE, który oprócz florasulamu w swoim składzie zawiera 
również substancję 2,4-D, która bardzo dobrze zwalcza 
m.in. chabra bławatka, a także samosiewy rzepaku. 
Połączenie obu substancji w produkcie PEGAS 306 SE 
zwalcza również mak polny, farbownika polnego, tasznika 
pospolitego, tobołki polne, a także rumian polny. Najsku-
teczniej zwalcza chwasty w fazie 2-6 liści, już od tempera-
tury powietrza powyżej 5ºC. Produkt należy stosować od 
fazy dwóch liści do fazy drugiego kolanka (BBCH 12-32).

Artykuł

AXIAL 50 EC 0,6-1,2 l/ha 
+ 

FUNDAMENTUM 700 WG 30 g/ha 
lub PEGAS 306 SE 0,5 l/ha

FENOXIN 110 EC 0,66 l/ha 
lub FENUXAR®69 EW 1,1 l/ha 

+ 
FUNDAMENTUM 700 WG 30 g/ha 

lub PEGAS 306 SE 0,5 l/ha



ZESTAWY

PRODUKTY PROMOCYJNE: 

Odbierz na konto do

Kup za minimum 1000 zł brutto Fundamentum 700 WG albo 
Fundamentum 700 WG wraz z innymi produktami promocyjnymi

Zachowaj dowody zakupów i zgłoś je na www.zyskajzinnvigo.pl

Otrzymaj zwrot 10% wartości brutto zgłoszonych zakupów*

 Z FUNDAMENTUM UROSNĄ
 TWOJE  ZYSKI

*Na podstawie zgłoszonych dowodów zakupów uczestnik może otrzymać zwrot o maksymalnej wysokości 2000 zł brutto. Jeden uczestnik może zgłosić się do akcji promocyjnej jeden raz i otrzymać jeden zwrot. Czas trwania akcji promocyjnej: 15.03.2022 – 
31.05.2022 lub do wyczerpania puli nagród. Pamiętaj, zachowaj wszystkie dowody zakupów. Szczegóły i regulamin na: www.zyskajzinnvigo.pl. Lista produktów promocyjnych dostępna w regulaminie. Organizator: Innvigo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podmiot 

obsługujący: First Line Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  
ZZe 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. 

#wybieramINNVIGO
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ZESTAWY

PRODUKTY PROMOCYJNE: 

Odbierz na konto do

Kup za minimum 1000 zł brutto Fundamentum 700 WG albo 
Fundamentum 700 WG wraz z innymi produktami promocyjnymi

Zachowaj dowody zakupów i zgłoś je na www.zyskajzinnvigo.pl

Otrzymaj zwrot 10% wartości brutto zgłoszonych zakupów*

 Z FUNDAMENTUM UROSNĄ
 TWOJE  ZYSKI

*Na podstawie zgłoszonych dowodów zakupów uczestnik może otrzymać zwrot o maksymalnej wysokości 2000 zł brutto. Jeden uczestnik może zgłosić się do akcji promocyjnej jeden raz i otrzymać jeden zwrot. Czas trwania akcji promocyjnej: 15.03.2022 – 
31.05.2022 lub do wyczerpania puli nagród. Pamiętaj, zachowaj wszystkie dowody zakupów. Szczegóły i regulamin na: www.zyskajzinnvigo.pl. Lista produktów promocyjnych dostępna w regulaminie. Organizator: Innvigo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podmiot 

obsługujący: First Line Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  
ZZe 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. 

#wybieramINNVIGO
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PREMIER®
750 SL

Skoncetrowany herbicyd
niezawodny w walce z chwastami  

dwuliściennymi w zbożach

skoncentrowana substancja aktywna MPCA - 750 g/l
zwalcza roczne chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych i jarych Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem 

bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj  informacje 
umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.  Zwróć 

uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na 
etykietach produktów.

PREMIER® D
750 SL

Niezawodny w zwalczaniu
głównych chwastów

w uprawach zbóż

produkt rekomendowany do integrowanej ochrony roślin
2 substancje aktywne: MCPA, dikamba Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. 

Przed każdym użyciem przeczytaj  informacje umieszczone w etykiecie 
i informacje dotyczące produktu.  Zwróć uwagę na stosowne zwroty  

i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

PREMIER®
300 SL

Niezawodny herbicyd
w walce z chwastami w zbożach

substancja aktywna MCPA – niezawodna w walce z chwastami podczas krzewienia  zbóż

zwalcza uciążliwe chwasty w zbożach jarych i ozimych Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem 
bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj  informacje 

umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.  Zwróć 
uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na 

etykietach produktów.
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PREMIER®
750 SL

Skoncetrowany herbicyd
niezawodny w walce z chwastami  

dwuliściennymi w zbożach

skoncentrowana substancja aktywna MPCA - 750 g/l
zwalcza roczne chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych i jarych Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem 

bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj  informacje 
umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.  Zwróć 

uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na 
etykietach produktów.

PREMIER® D
750 SL

Niezawodny w zwalczaniu
głównych chwastów

w uprawach zbóż

produkt rekomendowany do integrowanej ochrony roślin
2 substancje aktywne: MCPA, dikamba Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. 

Przed każdym użyciem przeczytaj  informacje umieszczone w etykiecie 
i informacje dotyczące produktu.  Zwróć uwagę na stosowne zwroty  

i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

PREMIER®
300 SL

Niezawodny herbicyd
w walce z chwastami w zbożach

substancja aktywna MCPA – niezawodna w walce z chwastami podczas krzewienia  zbóż

zwalcza uciążliwe chwasty w zbożach jarych i ozimych Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem 
bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj  informacje 

umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.  Zwróć 
uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na 

etykietach produktów.

Regulatory wzrostu jako niezbędny 
zabieg w nowoczesnej uprawie

Regulatory wzrostu nazywane też 
retardantami lub antywylegaczami 
odgrywają ważną rolę w technologii 
uprawy zbóż. Wpływają na wzajemne 
relacje między hormonami wzrostu 
i rozwoju: giberelinami, auksynami i cytoki-
ninami. Gibereliny oddziałują głównie 
we wczesnych fazach rozwojowych zbóż. 
Później zaczynają dominować auksyny. 
Cytokininy w fazie pełni krzewienia hamują 
wzrost pędu głównego i pobudzają rozwój 
pędów bocznych. Regulatory wzrostu 
powodują pogrubienie tkanek źdźbeł, 
usztywnienie, skrócenie i w rezultacie 
zwiększają odporność zbóż na wyleganie. 

Regulatory wzrostu dzielimy 
na dwie grupy:

Inhibitory syntezy 
giberelin - hamują 

powstanie fitohormonów 
odpowiedzialnych za 
wydłużenie źdźbła.

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

ظ   Chlorek mepikwatu – Mepik 300 SL 
(powoduje pogrubienie i skrócenie źdźbła)

ظ  Trineksapak etylu – Moddus 250 EC, 
Windsar 250 EC, Moddus Start 250 DC, 
Regullo 500 EC (powoduje pogrubienie 
ścian źdźbeł, wytworzenie mocniejszego 
systemu korzeniowego)

ظ  Triazole o działaniu regulatorów wzrostu 
zawierające metkonazaol, tebukonazol, 
flutriafol (Mikosar 60 SL, Bukat 500 SC, 
Impact 125 SC)

ظ  Herbicydy sulfonylomocznikowe lub 
inhibitory ALS zastosowane bardzo 
wcześnie wpływają hamująco na syntezę 
giberelin (Tristar 50 SG, Nuance 75 WG) 

Generator etylenu – preparaty 
zawierające etefon – Ephon 

Top 660 SL, Korekt 510 SL 
(hamują tworzenie auksyn 

ograniczając wzrost 
i przyśpieszając 
starzenie roślin).

Dawki regulatorów wzrostu i ich terminy 
stosowania zależą od przebiegu pogody 
i wegetacji. Nie zaleca się stosować 
regulatorów wzrostu w trakcie suszy 
i przy zbyt niskiej lub wysokiej tempera-
turze. Preparaty zawierające chlorek 
chloromekwatu można stosować 
w niższej temperaturze powietrza tj. od 
7,5°C, a optimum termiczne mieści się 
w przedziale 7,5-15°C. Preparaty zawiera-
jące trineksapak etylu należy używać 
w temperaturze 10-20°C, natomiast 
preparatów zawierających etefon nie 
należy stosować w temperaturze poniżej 
10°C i powyżej 25°C (optimum termiczne 
to 15-19°C).

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

Artykuł



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

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

Skuteczny 
najwyższa karta 

w talii fungicydów

Uniwersalny
do zbóż i rzepaku

Najnowszy triazol 
w palecie Innvigo 

protiokonazol + tebukonazol

AsPik 250 EC fungicyd do ochrony zbóż
AsPik R 250 EC fungicyd do ochrony rzepaku
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ARTEMIS 450 EC 2,0 l/ha

PROKARB 450 EC 0,8-1,0 l/ha 
+ 

TERN 750 EC 0,4 l/ha 
+ 

BUKAT 500 SC 0,3 l/ha

PROFI PAK 
PROFINITY 180 SC 0,4 l/ha 

+ 
PROTENDO 300 EC 0,4 l/ha

UNIX 75WG 0,6 kg/ha 
+ 

TERN 750 EC 0,4 l/ha 
+ 

BUKAT 500 SC 0,3 l/ha

Zabieg pierwszy – efekt widoczny na końcu

W celu skutecznej ochrony fungicydowej plantacji, bardzo 
ważnym czynnikiem jest wiosenny monitoring pola, ocena 
stanu roślin po zimie. Każdy rolnik w tym celu powinien 
wybrać się na pole, wykopać rośliny z kilku reprezentatyw-
nych miejsc na polu i wzrokowo, a także przy użyciu lupy, 
ocenić w jakiej kondycji przezimowały rośliny. Dokładnie 
należy skontrolować zarówno aparat asymilacyjny, jak 
i pochewki liściowe i korzenie. Panujące warunki pogodowe 
jesienią 2021 roku sprzyjały infekcji roślin grzybami, 
co najprawdopodobniej skutkować będzie wzrostem 
nasilenia objawów wiosną: mączniaka prawdziwego zbóż 
i traw, septoriozy paskowanej liści, fuzarioz, rdzy brunatnej 
oraz łamliwości podstawy źdźbła zbóż.

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

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

Aby zapobiec powstawaniu szczepów grzybów odpornych 
na substancje warto stosować mieszaniny dwu-, trzyskład-
nikowe, należące do różnych grup chemicznych.

W celu kompleksowej ochrony zbóż 
przed najważniejszymi patogenami 

zbóż w zabiegu T1 proponujemy 
Państwu następujące rozwiązania:

Artykuł
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Zabieg T2 – ochrona głównych organów asymilacyjnych 
zbóż

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

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

Wszystkie substancje aktywne 
mieszanin przedstawionych obok, 
wykazują działanie zapobiegawcze 

i interwencyjne na patogena, 
skutecznie chroniąc Państwa 

plantacje zarówno przed pasożytami 
bezwzględnymi (mączniak, rdze) jak 
i względnymi (septorioza paskowana 

i brunatna plamistość liści). 

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

W celu kompleksowej ochrony plantacji zbóż 
przed chorobami wymienionymi powyżej, 

proponujemy Państwu następujące rozwiązania:

PROTIKON 250 EC 0,5-0,7 l/ha 
+ 

ORTOFIN 0,4-0,5 l/ha 
(protiokonazol + azoksytrobina)

ftalamid + triazol + strobiluryna

PHOENIX® 500 SC 1,0 l/ha 
+ 

DAFNE 250 EC 0,4 l/ha 
+ 

ORTOFIN 0,4 l/ha 
(folpet + difenokonazol + azoksystrobina)

IMPACT 125 SC 0,6-0,8 l/ha 
+ 

ORTOFIN 0,5-0,6 l/ha 
(flutriafol + azoksystrobina)

triazol + strobiluryna

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

WARIANT A

WARIANT B

Artykuł



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

www.innvigo.com

KIER 450 SC

Dobre rozwiązania nie muszą być drogie

azoksystrobina
difenokonazol
tebukonazol

  Skuteczność
3 substancje w jednym produkcie

  Elastyczność
szeroka gama upraw

  Wygoda
gotowe rozwiązanie na wiele chorób
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PROKARB 450 EC

 ▶ szerokie spektrum zwalczania chorób, o dużym 
wpływie na wielkość i jakość plonu,

 ▶ zarejestrowane łączne stosowanie z innymi pestycydami,
 ▶ zarejestrowany w uprawie pszenicy ozimej i jarej, 

rzepaku ozimego, a także w łubinach,
 ▶ zabezpiecza plantację m.in. przed: łamliwością źdźbła, mączniakiem 

prawdziwym zbóż i traw, rdzą brunatną pszenicy, brunatną plamistością 
liści, septoriozą paskowaną liści, czernią krzyżowych, antraknozą łubinu,

 ▶ dawka maksymalna 1,0 l/ha.

IMPACT 125 SC

 ▶ przeznaczony do zwalczania chorób powodowanych 
przez grzyby w ochronie zbóż i rzepaku ozimego,

 ▶ najsilniej systemiczny z pośród triazoli – jest szybko 
pobierany i rozprowadzany w roślinie,

 ▶ wydłużone działanie zapobiegawcze,
 ▶ wysoka odporność na zmywanie przez deszcz,
 ▶ zabezpiecza plantację m.in. przed: mączniakiem prawdzi-

wym zbóż i traw, rdzą brunatną, septoriozą paskowaną liści, 
rdzą karłową, plamistością siatkową jęczmienia, rynchosporiozą, 
szarą pleśnią, czernią krzyżowych, zgnilizną twardzikową,

 ▶ dawka maksymalna: 1,0 l/ha.

ORTOFIN

 ▶ do stosowania zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowa-
nych przez grzyby w uprawie roślin rolniczych i warzywniczych,

 ▶ charakteryzuje się wyjątkową skutecznością w stosunku do bardzo 
szerokiej grupy sprawców chorób grzybowych w różnych uprawach,

 ▶ bardzo długi okres działania,
 ▶ poprawia intensywność fotosyntezy (efekt zieloności), lepsze wykorzy-

stanie składników pokarmowych oraz wody przez rośliny, oraz ograni-
cza negatywny wpływ czynników stresowych na rośliny uprawne,

 ▶ dawka i termin stosowania w zależności od uprawianego gatunku.

Ochrona fungicydowa zbóż

SPRAWDŹ PEŁNĄ OFERTĘ
FUNGICYDÓW DLA ZBÓŻ
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Dokarmianie dolistne zbóż

Proces programowania plonu ziarna jest wypadkową 
odżywienia i kondycji roślin we wczesnych fazach rozwojo-
wych. Zapotrzebowanie zbóż ozimych na mikroelementy 
zwiększa się praktycznie w każdym roku, szczególnie 
w gospodarstwach prowadzących wyłącznie produk-
cję roślinną. Uwzględniając aktualne trendy w rolnictwie 
i zmiany klimatyczne, można oczekiwać coraz częstszych 
i większych deficytów mikroelementów oraz narażenia 
roślin na sytuacje stresowe. Dokarmianie dolistne i biosty-
mulacja są integralnym elementem technologii uprawy 
roślin zbożowych. Dobrze rozkrzewione rośliny (jesienią 
i/lub wiosną) stwarzają podstawę pod budowę plonu, 
ponieważ w tym okresie kształtuje się ilość zawiązywanych 
kłosków i osadzonych na nich zawiązków kwiatków. 

Jednym z warunków właściwego procesu krzewie-
nia wiosną jest prawidłowe nawożenie. Uznaje się je za 
efektywne, jeżeli zaspokojone są potrzeby pokarmowe 
roślin w zakresie wszystkich niezbędnych makro i mikroele-
mentów. Istotne znaczenie odgrywa azot, oraz dostępność 
składników pokarmowych, które warunkują jego pobiera-
nie i wykorzystanie przez rośliny. Należą do nich: siarka, 
potas, fosfor, magnez i mikroelementy. W uprawie zbóż 
kluczowe znaczenie wśród mikroelementów odgrywają: 
miedź oraz mangan. Zboża dla prawidłowego rozwoju 
potrzebują niewielkich ilości miedzi, mieszczących się 
w przedziale 40-80g/ha. Jednak rola tego mikroelementu 
jest bardzo istotna, ponieważ wchodzi w skład enzymów 
utleniających, biorących bezpośredni udział w fotosynte-
zie, uczestniczy w syntezie białek oraz wpływa na produk-
cję i jakość pyłku. Objawy niedoborów tego pierwiastka  
w uprawie zbóż są bardzo charakterystyczne i należą 
do nich bielenie i skręcanie całej powierzchni lub tylko 
końcówki liści.

Aby odżywić rośliny, polecamy zastosowanie miedzi 
zawartej w nawozach ZBOŻE Efekt mikro w dawce 1-2/
kg ha lub ZBOŻE Efekt w dawce 3-4kg/ha. Mikroelementy 
występujące w naszych nawozach zawierają odpowiednio 
dobrane proporcje, dostosowane do potrzeb roślin. Wszyst-
kie składniki występują w dobrze rozpuszczalnych i łatwo 
przyswajalnych formach. W nawozie Zboże Efekt mikro 

dodatek aktywnych L-aminokwasów zwiększa szybkość 
pobierania i efektywność dostarczania pierwiastków. 
Nawóz jest polecany szczególnie w intensywnie prowadzo-
nych uprawach i jest uzupełnieniem nawozu Zboże Efekt.

Drugim istotnym mikroelementem jest mangan. Bierze 
udział w procesie fotosyntezy, tworzenia chlorofilu, 
przyswajania azotu i syntezie białek. Mangan jest uważany 
za jeden z ważniejszych aktywatorów wielu procesów 
enzymatycznych. W skutek braku tego pierwiastka 
w roślinie dochodzi do zmniejszenia intensywności 
procesu fotosyntezy i wytwarzania lignin, stanowiących 
strukturalną część ściany komórkowej, oraz dochodzi do 
spadku odporności na choroby (np. na zgorzel podstawy 
źdźbła). Zboża już w początkowym okresie wzrostu są 
bardzo wrażliwe na niedobór manganu. Stąd najlepiej jest 
dostarczyć roślinie ten składnik już na początku okresu 
wzrostu, w fazie krzewienia. W naszej ofercie posiadamy 
nawóz MANGAN Efekt zawierający 160g/l manganu. 
Zapotrzebowanie pszenicy na mangan mieści się 
w przedziale 70-90g/ 1t plonu. Wiosną na pierwsze zabiegi 
rekomendujemy zastosowanie nawozu Fortestim alfa, 
który intensyfikuje pobieranie azotu z gleby i zapewnia 
szybką regenerację roślin. Z kolei mikroelementy zawarte 
w nawozach ZBOŻE Efekt i ZBOŻE Efekt mikro wzmocnią 
efekt dokrzewienia i dostarczą niezbędnych składni-
ków pokarmowych. Stosując produkty biostymulujące, 
takie jak Bio Efekt (zawierający ekstrakt z alg morskich 
Ascophyllum nodosum) i Aminotec Plus (zawierający 24% 
wolnych aminokwasów L- α) wzmocnimy odporność roślin 
w sytuacji wystąpienia stresów.

Kompleksowa technologia dokarmiania zbóż, zastoso-
wana prewencyjnie, zapewni optymalne odżywienie roślin 
i przełoży się na jakość i wielkość plonu. W bieżącym sezonie 
wprowadzamy do naszej oferty nowy wieloskładnikowy 
nawóz dolistny POWER Efekt mikro, zawierający wysoką 
koncentrację potasu i mikroelementów schelatowa-
nych EDTA. Dodatek epibrasinolidu w nawozie stymuluje 
procesy fizjologiczne w roślinie. Dawka w uprawie zbóż 
w mieści się z przedziale 1-2l/ha.

59 koniec
kłoszenia

51 początek
kłoszenia

49 otwarcie
pochwy
liściowej

39 stadium
języczka
liściowego

37 początek
fazy liścia
flagowego

32 drugie
kolanko

31 pierwsze
kolanko

30 początek
strzelania
w źdźbło

29 koniec
krzewienia

25 pełnia
krzewienia

13 trzeci
liść

21 początek
krzewienia

Aminotec Plus 1l-2l/ha

Bio Efekt 1l/ha

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

Zboże Efekt mikro 1-2 kg/ha
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Ochrona fungicydowa rzepaku ozimego

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 obejmujących fazy rozwoju wegeta-
tywnego i generatywnego roślin. Plantacje rzepaku 
niechronione przed chorobami wydają niskie plony, słabiej 
się rozwijają i są bardziej podatne na obecność nie tylko 
grzybów, ale także innych agrofagów.

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

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

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

Wówczas rozwijają się pędy boczne, 
dzięki czemu uzyskuje się: 

ظ  zniwelowanie dominacji pędu głównego, następuje 
silniejszy rozwój pędów bocznych 

ظ  mniejsze wyleganie roślin oraz równomierne dojrzewa-
nie (koszenie kombajnem jest łatwiejsze i szybsze)

ظ  rośliny zawiązują więcej łuszczyn o większej masie co 
znacznie zwiększa plon.

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

Wiosenna ochrona rzepaku przed 
chorobami - proponowane rozwiązanie:

AdControl pH 0,1 l/ha 
+ DAFNE 250EC (difenakonazol) 0,6 l/ha 

AdControl pH 0,1 l/ha 
+ DAFNE 250EC (difekonazol) 0,3 l/ha 
+ BUKAT 500SC (tebukonazol) 0,5l/ha

AdControl pH 0,1 l/ha 
+ BUKAT 500SC (tebukonazol) 0,5 l/ha 

+ MEPIK 300 SL (chlorek mepikwatu) 0,5l/ha

AdControl pH 0,1 l/ha 
+ X-MET 100SL (metkonazol) 0,4-0,5 l/ha 

+ DAFNE 250 EC (difekonazol) 0,4-0,5 l/ha

AdControl pH 0,1 l/ha 
+ X-MET 100SL(metkonazol) 0,4 l/ha 

+ MEPIK 300SL (chlorek mepikwatu) 0,5-0,7 l/ha

AdControl pH 0,1 l/ha
+ TOPREX 375 SC (difenakona-

zol, paklobutrazol) 0,35-0,5 l/ha*

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

Ochrona rzepaku opadanie płatka 
– proponowane rozwiązanie:

AdControl pH 0,1 l/ha 
+ Impact 125 SC (flutriafol) 1,0 l/ha 

+ Ortofin, Zakeo 250 SC 0,4-0,8 l/ha 

AdControl pH 0,1 l/ha 
+ Symetra 325 SC (izopirazm, azoksystrobina) 1,0 l/ha

AdControl pH 0,1 l/ha 
+ Kier 450 SC (azoksystrobina, difenko-

nazol, tebukonazol) 1,0 l/ha,

AdControl pH 0,1 l/ha 
+ Amistar Gold Max (difenokona-

zol, azoksysytobina) 1,0 l/ha

Artykuł
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Cechy diagnostyczne i sprzyjające warunki 
chorób rzepaku ozimego

Cechy diagnostyczne
Sprzyjające warunki

na liściach na korzeniach i pędach

czerń krzyżowych

owalne, lekko wklęsłe plamy o 
barwie od jasnobrunatnej  do czarnej 

z żółtą obwódką, na większych 
plamach często występuje 
koncentryczne strefowanie

na pędzie głównym oraz pędach 
bocznych pojawiają się podłużne, 

czarne lub bladoszare plamy o 
wyraźnie zaznaczonych brzegach

podwyższona wilgotność, 
sąsiedztwo stanowisk po roślinach 

kapustowatych, nadmierna 
obsada rzepaku i chwastów

cylindrosporioza roślin kapustowatych

koncentrycznie ułożone białe 
punkty, które rozwijając 

się powodują pękanie skórki, 
deformację oraz zamieranie liści

białe lub szare punkty z czarnymi 
cętkami na obwodzie, które 

przekształcają się w podłużne, 
jasnobrunatne plamy z cienką 

obwódką o chropowatej  
i popękanej powierzchni

podwyższona wilgotność, łagodny 
przebieg zimy, nadmierna 

obsada rzepaku i chwastów

mączniak prawdziwy

początkowo niewielkie, okrągłe 
skupiska grzybni w postaci 

mączystego, białego nalotu, 
który stopniowo się powiększa 

początkowo niewielkie, okrągłe 
skupiska grzybni w postaci 

mączystego, białego nalotu, który 
stopniowo powiększa, pod nim mogą 

powstać brunatnofioletowe plamy

obniżona wilgotność i nadmierna 
obsada rzepaku i chwastów

mączniak rzekomy

delikatny, szarobiały nalot struktur 
patogena występujący na dolnej 
stronie blaszki, na górnej stronie 
(w miejscu nalotu) żółte plamy z 
nieregularną, brunatną obwódką 

brak widocznych (specyficz-
nych)  objawów na pędach

podwyższona wilgotność, 
sąsiedztwo stanowisk po 

kapustowatych, nadmierna 
obsada rzepaku i chwastów

sucha zgnilizna kapustnych

owalne, jasnobrązowe lub 
beżowe nerkozy często z żółte 
otoczką, na powierzchni plam 
występują skupiska piknidiów

na łodydze podłużne, rozległe 
jasnobrunatne plamy otoczone 

brunatną obwódką, ze skupiskami 
piknidiów na powierzchni; na szyjce 
korzeniowej początkowo ciemno-
brunatne plamy, które pogłębia-

jąc się, korkowacieją, murszeją

podwyższona wilgotność, uprosz-
czenia agrotechniczneduże 

uszkodzenia różnego rodzaju 
pochodzenia, sąsiedztwo stanowisk 

po kapustowatych, nadmierna 
obsada rzepaku i chwastów 

szara pleśń

zagłębione, nieregularne plamy 
o barwie sinozielonej, pokryte 

szarym nalotem struktur grzyba, 
liście deformują się i zamierają 

zagłębione, nieregularne szarobru-
natne plamy pokryte szarym nalotem 

grzybni i zarodników konidial-
nych często powodują wyłamy-

wanie się i zamieranie łodyg

podwyższona wilgotność, duże 
uszkodzenia różnego pochodze-

nia, sąsiedztwo stanowisk po 
kapustowatych, nadmierna 
obsada rzepaku i chwastów

zgnilizna twardzikowa

biała, obfita, wełnowata grzybnia, 
tworzą się szare a później czarne 

sklerocja, liście więdną  i zamierają 

białoszare, niekiedy koncentryczne 
 plamy, czasami brunatnieją i gniją 

podwyższona wilgotność w 
momencie opadania płatków
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Artykuł

Preparaty bakteryjne jako odpowiedź na nowe wyzwania 
w rolnictwie

Od pewnego czasu (z perspektywy ostatnich kilkunastu 
lat) da się zaobserwować duże zainteresowanie różnego 
rodzaju biopreparatami polecanymi do wykorzystania 
w rolnictwie.

Spośród produktów tego rodzaju oferowanych na rynku 
należy wydzielić dwie główne kategorie:

Produkty dolistne służące do bezpośredniej biostymula-
cji roślin, są to: aminokwasy, fitohormony i inne związki 
funkcyjne.

Produkty oddziałujące na glebę „biokondycjonery”, służące 
do poprawy żyzności i sprawności gleby i w ten sposób 
mające pośredni, pozytywny wpływ na wzrost i rozwój, 
a w efekcie plonowanie roślin. Są to: huminy (kwasy 
humusowe i fulwowe) oraz pożyteczne mikroorganizmy, 
tj. wyselekcjonowane szczepy bakterii lub grzybów. Przy 
czym, pomimo odziaływania doglebowego, preparaty 
tego typu najczęściej aplikowane są również przy pomocy 
opryskiwaczy, identycznie jak preparaty dolistne, co 
powoduje dużą łatwość i komfort stosowania.

Celem stosowania humin jest zwiększenie pojemności 
sorpcyjnej i poprawa struktury gleb. Natomiast celem 
stosowania mikroorganizmów glebowych np. pożytecz-
nych bakterii jest poprawa rozkładu i mineralizacji resztek 
pożniwnych, poprawa fitosanitarności gleb poprzez 
wywołanie konkurencji dla mikroorganizmów chorobo-
twórczych, udostępnianie trudno dostępnych dla korzeni 
roślin składników pokarmowych (fosfor, siarka), a także 
zwiększenie puli dostępnego azotu, poprzez wiązanie 
azotu atmosferycznego.

Tak jak wspomniano wcześniej, produkty tego typu obecne 
są na rynku od kilkunastu lat. Tak długa obecność rynkowa 
udowadnia ich przydatność i celowość stosowania. Po 
prostu jeżeli coś tak długo jest produkowane i oferowane, 
to znaczy, że jest kupowane przez klientów, a skoro jest 
kupowane, to dlatego, że działa! Dodatkowo kilkanaście lat 
pracy i badań nad udoskonalaniem preparatów biologicz-
nych powoduje, że obecnie oferowana generacja tych 
produktów jest skuteczniejsza niż poprzednie.

Czy nam się to podoba, czy nie, nacisk na ekologiza-
cję produkcji w Europie, w tym w Polsce, jest faktem 
i ostatnio przybiera na sile. 

Wycofuje się kolejne substancje aktywne pestycydów, nie 
dając nic konkretnego w zamian. Wprowadzane są ograni-
czenia w stosowaniu nawozów (ilości, terminy). Nikt nie 
twierdzi, że wszyscy przejdziemy na „eko”, ale powinniśmy 
nauczyć się stosować metody „mieszane”, które ograniczą 
stosowania coraz mniej dostępnej chemii, bez negatyw-
nego skutku dla wielkości i jakości produkcji rolniczej.

Skoro mamy ograniczony dostęp do skutecznych środków 
ochrony roślin, powinniśmy dbać o kondycję roślin, żeby 

były odporniejsze na choroby oraz zadbać o kondycję 
gleby, żeby sprawniej oddawała składniki pokarmowe, 
skoro nie będziemy mogli nawozić, tyle ile byśmy chcieli.

Co do zasadności oszczędności na nawożeniu, to w tym 
sezonie doszedł tutaj kolejny argument: wysokie ceny 
nawozów, a przede wszystkim azotu.

Produktem, należącym do grupy biokondycjonerów 
glebowych, spełniającym wcześniej opisane warunki 
nowoczesnego preparatu, zwiększającego dostępność 
kluczowego składnika pokarmowego - azotu, jest: 

Terra-Efekt – biologiczny preparat zawierający w swoim 
składzie specjalnie wyselekcjonowany szczep bakterii 
Azotobacter chroococcum charakteryzujący się wysoką 
efektywnością wiązania wolnego azotu atmosferycznego 
w warunkach glebowo-klimatycznych naszego kraju.

Dlaczego warto stosować Terra-Efekt?
Dyrektywa azotanowa narzuca ograniczenie stosowania 
tego składnika mimo wysokich wymagań co do odżywia-
nia azotem wielu roślin uprawnych (rzepak, pszenica, 
kukurydza).

 
Zapotrzebowanie na azot 

w poszczególnych uprawach:

Rzepak przy plonie 4t z ha – 220-240kg N 
Pszenica ozima przy plonie 8t z ha – 220kg N 

Kukurydza przy plonie ziarna 12t z ha – 300kg N 
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Artykuł

Preparaty bakteryjne jako odpowiedź na nowe wyzwania 
w rolnictwie

Nawożenie azotowe stosowane nawet przez najbardziej 
światłych rolników, z uwzględnieniem dyrektywy azotano-
wej i odpowiedniego rozdysponowania azotu w planie 
nawozowym gospodarstwa nie przekracza poziomów:

ظ  dla rzepaku: 180-200kg N/ha
ظ  dla pszenicy: 160-180kg N/ha
ظ  dla kukurydzy: 160-200kg N/ha

Tak było dotychczas, natomiast wspomniany wcześniej 
trend proekologiczny, który finalnie przyjął formę 
„Zielonego Ładu” pociąga za sobą dalszą redukcję 
dopuszczalnych ilości stosowanego azotu na hektar, więc 
zabezpieczenie koniecznej podaży azotu z tytułu samego 
nawożenia stanie się wręcz niemożliwe. Pytanie brzmi: 
skąd rośliny mają wziąć i biorą resztę azotu, skoro 
rekordowe plony są często wyższe? Odpowiedź jest 
prosta: z gleby, ze stanowiska na którym rosną.

Azot mineralny dostępny w glebie poza ilościami dostar-
czonymi w postaci nawożenia ma dwa możliwe źródła 
pochodzenia: 

1. Mineralizacja resztek organicznych
2. Synteza azotu cząsteczkowego z powietrza

Mineralizacja resztek organicznych.
Z tej formy dużo korzysta np. kukurydza, z uwagi na 
długość okresu wegetacji, której większość czasu przypada 
na okres cieplejszej pory roku tj. czerwiec-sierpień, który 
sprzyja wzrostowi intensywności procesu mineralizacji 
i dlatego nazywany jest wręcz „pikiem mineralizacyjnym” 
dla naszej strefy klimatycznej.

Poza kukurydzą z azotu pochodzącego z „piku minerali-
zacyjnego” mogą skorzystać oziminy w okresie wczesno-

-jesiennym, szczególnie rzepak ozimy w jesiennej części 
swojej wegetacji.

Natomiast efektywność mineralizacji w okresie wiosen-
nym (marzec, kwiecień, maj), ze względu na umiarko-
waną wartość temperatur jest dużo niższa, więc rośliny, 
które budują plon od wczesnej wiosny np. zboża, nie są w 
stanie w pełni skorzystać z potencjału azotu ulokowanego 
w materii organicznej.

Synteza azotu cząsteczkowego z powietrza do formy 
amonowej realizowana przez bakterie Rhizobium sp. lub 
Azotobacter sp.
Z bakteriami Rhizobium są w stanie symbiozować jedynie 
rośliny bobowate (dawniej motylkowe). Z syntezy azotu 
amonowego przez Azotobacter są w stanie skorzystać 
wszystkie rośliny uprawne. Ponieważ bytowanie Azotobac-
ter w glebie nie działa na zasadzie symbiozy z konkretną 
rośliną.

Są to mikroorganizmy wolnożyjące, które po zaszczepie-
niu nimi gleby natrafiając na korzystne warunki, najpierw 
się namnażają, a po osiągnięciu odpowiedniej wielkości 
populacji są w stanie nawiązać nawet 20-30 kg azotu na 
hektar. Jest to niebagatelna ilość stanowiąca kilkanaście 
procent zapotrzebowania roślin na ten składnik.

Poza tym nie bez znaczenia pozostaje fakt, że jest to azot 
w formie amonowej NH4+, która jest formą mniej podatną 
na straty przez wymywanie i dodatkowo, jako kation, 
stymulującą pobranie takich składników pokarmowych jak 
fosfor (P), bor (B), czy siarka (S).

Wspomniane 20-30 kg azotu przy dzisiejszych cenach 
składnika np. w najpopularniejszej saletrze amonowej 
warte jest ponad 200zł/ha. Koszt jednorazowej aplikacji 
preparatu Terra-Efekt jest dwukrotnie niższy!
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Zatem od strony ekonomicznej stosowanie Azotobacter 
w tej formie ma całkowite uzasadnienie. Do tego dochodzą 
argumenty proekologiczne i praktyczny brak innej alterna-
tywy dla dopuszczalnego, uzupełniającego źródła azotu, 
przy konieczności restrykcyjnego ograniczenia stosowania 
tego składnika w nawozach.

Same stosowanie Terra-Efekt w praktyce jest niesamo-
wicie łatwe. Preparat jest w formie płynnej, stanowią-
cej zawiesinę przetrwalników bakterii, które rozprowa-
dza się po powierzchni pola za pomocą opryskiwacza. 
Preparat ten można stosować zarówno przedsiewnie, 
w dowolnym momencie, w technologii uprawy gleby 
pomiędzy uprawkami ścierniska a uprawą przedsiewną, 
jak i pogłównie np. po wschodach roślin ozimych. Jesienią 
lub od początku wegetacji wiosennej, kiedy istnieje szansa, 
że ciecz robocza, częściowo trafi bezpośrednio do gleby, 
a reszta przemieści się do niej „spływając” z liści.

Poza terminem stosowania istotne są także warunki 
pogodowe podczas aplikacji. 
Terra-Efekt należy stosować w warunkach pochmur-
nych i unikać silnego nasłonecznienia. Deszcz podczas 
oprysku tym preparatem nie przeszkadza, a wręcz pomaga 
w skutecznym przemieszczeniu się bakterii do gleby, czyli 
ich docelowego miejsca działania. Oczywiście z zachowa-
niem granic zdrowego rozsądku. Jeżeli przejazd opryski-
waczem w zbyt mokrych warunkach mógł by powodować 
problemy, czy niszczyć strukturę gleby, to wtedy zabieg 
należy przełożyć na dogodniejszy moment. Natomiast 
zabieg przed spodziewanym deszczem lub w trakcie 
mżawki, umiarkowanego deszczyku jest jak najbardziej 
wskazany.

Maksymalnie warto zastosować dwie aplikacje Terra-Efekt 
w jednym sezonie wegetacyjnym: pierwszy raz przed 
siewem/sadzeniem roślin i drugi raz po wschodach lub 
ruszeniu wegetacji wiosennej.

Co istotne, nawet jednorazowa dawka może oddziaływać 
pozytywnie dłużej niż jeden sezon. Po prostu stosując 
preparat Terra-Efekt zaszczepimy glebę pożytecznymi 
drobnoustrojami, które natrafiwszy na dogodne warunki, 
rozmnażają się i budują odpowiednią wielkość populacji, 
która jest w stanie odpowiednio skolonizować glebę na 
dłużej. Jednak wobec ryzyka wystąpienia warunków, które 
mogłyby zredukować tą populację, warto stosować coś 
w rodzaju „aplikacji przypominającej” co rok lub minimum 
co drugi sezon.

Azotobacter chroococcum zawarte w preparacie 
Terra-Efekt – to szansa na dodatkową ilość najważniej-
szego składnika pokarmowego dla roślin jakim jest azot 
w dobie wysokich cen nawozów, jak i Zielonego Ładu.

Kolejnym biopreparatem, którym warto się zainteresować 
jest Terra-Wita. 

Terra-Wita zawiera inny typ pożytecznych drobnoustrojów 
niż poprzedni produkt, są to bakterie z rodzaju Bacillus 
subtilis. Pożyteczność tych bakterii z punktu widzenia 
rolnictwa nie polega na umiejętności wiązania jakiś 

składników pokarmowych, tak jak w przypadku wcześniej 
opisywanego Azotobactera, a na konkurencyjności dla 
mikroorganizmów chorobotwórczych i umiejętności 
rozkładu pewnych substancji, co w efekcie daje korzyść dla 
sprawności gleby i zdrowotności roślin.

Terra-Wita potrafi skutecznie działać zarówno przy 
stosowaniu nalistnym podczas wegetacji roślin, jak 
i doglebowym na przykład w okresie uprawek pożniwnych.

Przy stosowaniu nalistnym bakterie Bacillus subtilis 
namnażając się kolonizują dosyć „szczelnie” powierzchnię 
liścia rośliny, stanowiąc skuteczną konkurencję dla bakterii, 
a przede wszystkim grzybów chorobotwórczych. Przy tym 
ich obecność na liściu nie powoduje żadnego negatyw-
nego wpływu na roślinę chronioną.

Po zastosowaniu doglebowym, przed uprawkami pożniw-
nymi bakterie te, zasiedlając resztki organiczne, powodują 
ich szybszy rozkład i remineralizację z uwagi na umiejęt-
ność „trawienia” celuloz.

Dodatkowym, korzystnym 
efektem w glebie Bacillus 
subtilis jest przyspiesze-
nie neutralizacji pozosta-
łości pestycydów i innych 
substancji szkodliwych, 
które mogłyby, zatruwa-
jąc środowisko glebowe, 
mieć negatywny wpływ na 
prawidłowość rozwoju roślin.

Bakterie Bacillus subtilis, 
podobnie jak na powierzchni 
liści, także w części podziem-
nej skutecznie kolonizują 
najbliższą strefę korzeniową 
roślin (ryzosferę), wytwarzając naturalne substancje 
antybiotykowe, które eliminując drobnoustroje chorobo-
twórcze powodują poprawę zdrowotność korzeni, 
a w efekcie lepsze pobranie i wykorzystanie składników 
pokarmowych i wody, która w ostatnim czasie z uwagi 
na cykliczne susze staje się najważniejszym czynnikiem 
limitującym uzyskanie wysokich i dobrych jakościowo 
plonów.

Preparat Terra-Wita stosujemy podobnie jak Terra-Efekt 
za pomocą opryskiwaczy polowych. Różni się jednak jego 
formulacja handlowa – jest to liofilizat, mający postać 
suchego proszku, do rozprowadzenia w cieczy opryskowej.

Podsumowując: nowoczesne biopreparaty zawierające 
specjalnie wyselekcjonowane szczepy bakterii o najwyż-
szej wydajności i dopasowaniu do rodzimych warunków 
glebowo-klimatycznych są w stanie stać się sprzymierzeń-
cem rolnika w dobie nowych wyzwań, które stawia przed 
nami rynek, poprzez możliwość dostarczenia dodatkowej 
puli składników pokarmowych, a w tym limitowanego 
ostatnio i w przyszłości azotu oraz poprawę środowiska 
glebowego i zdrowotności roślin.

Artykuł

Preparaty bakteryjne jako odpowiedź na nowe wyzwania 
w rolnictwie
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NAWOZY WE

Niezastąpione wsparcie
dla Twoich roślin

www.agroefekt.pl



Los Ovados 200SE Delmetros 100SC 

ZESTAW LOS DELMETROS - NA SZKODNIKI PODWÓJNY CIOS

      www.innvigo.com

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

deltametrynaacetamipryd

Dobre rozwiązania nie muszą być drogie

  PODWÓJNIE SKUTECZNY
Dwa mechanizmy działania

  EFEKTYWNY
Jeszcze większe spektrum 
zwalczanych szkodników

  FUNKCJONALNY
Wydłużony okres działania - działa 
powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie

+

+

INSEKTYCYDY
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Wiosenne zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym

Na początku wiosny powinniśmy wybrać się na pola rzepaku 
ozimego i ocenić stan plantacji pod kątem zachwaszcze-
nia. Musimy ocenić, czy odpowiednio dobraliśmy jesienną 
technologię herbicydową do występujących na danym 
polu chwastów i czy nie ma problemu z zachwaszczeniem 
wtórnym. W przypadku stwierdzenia obecności chwastów 
w liczbie przekraczającej próg ekonomicznej szkodliwości 
dla danego gatunku, należy wykonać wiosenny zabieg 
herbicydowy, odpowiednio dobierając technologię do 
konkretnie występujących chwastów na polu.

Najczęściej na polach rzepaku ozimego występują 
chwasty rumianowate, przytulia czepna, chaber bławatek, 
samosiewy zbóż, ale również możemy spotkać niezwal-
czone jesienią bodziszki oraz maki. Wiosną nie mamy 
do wyboru zbyt dużej liczby substancji aktywnych do 
zwalczania chwastów w rzepaku. Możemy zdecydować 
się na stosowanie produktu Major 300 SL i Zorro 300 SL 
solo lub łącznie w mieszaninie zbiornikowej, aby podnieść 
spektrum i skuteczność zwalczania chwastów. Każdy z tych 
produktów skutecznie eliminuje m.in. chwasty rumiano-
wate, chabra bławatka, Zorro 300 SL dodatkowo wykazuje 
wysoką skuteczność w zwalczaniu przytuli czepnej. Jeżeli 
natomiast na polu, po za wymienionymi chwastami 
zaobserwowaliśmy bodziszki, jasnoty lub maki, powinni-
śmy zdecydować się na innowacyjny herbicyd Korvetto™, 
który ma szerokie okno aplikacji wiosną (BBCH 30-50).

Do zwalczania chwastów jednoliściennych, 
przede wszystkim samosiewów zbóż, 
proponujemy Państwu do wyboru 4 

graminicydy z różnych grup chemicznych:

Labrador®Extra 50 EC 
(hizalafop-P-etylowy) 0,75 l/ha*

(stosować wiosną po ruszeniu wegetacji, ale nie 
później niż do fazy „zielonego pąka” BBCH 12-50)

Agil-S 100 EC 
(propachizafop) 0,5-0,7 l/ha*

(stosować wiosną nie później niż do początku fazy 
wydłużania pędu, brak międzywęźli – rozeta BBCH 12-30)

Frequent 
(fluazyfop-P-butylowy) – 0,9 l/ha*

(wiosną stosować nie później niż na początku 
strzelania rzepaku w pędy, BBCH 12-50)

Akapit 125 EC 
0,9 l/ha*

(wiosną po ruszeniu wegetacji, od fazy 2-go liścia 
do fazy 5-ego międzywęźla, BBCH 12-35)









Aminotec plus

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

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

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

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

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

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

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

9 Zmniejsza fitotoksyczność herbicydów wywołaną stresem klimatycznym

9 Wzmacniają główne procesy fizjologiczne

9 Utrzymują wzrost roślin w niesprzyjających warunkach

9 Poprawiają rozwój roślin i końcowy plon!

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

herbicyd herbicyd 
+ Aminotec Plus

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

Najlepsze rozwiązanie na stres 
klimatyczny i herbicydowy

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

Ponad 147 doświadczeń polowych ze średnim 8% wzrostem plonu po 
zastosowaniu Aminotec plus.



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%

Oferujemy najszerszy wybór
wapna nawozowego

www.lhoist.com/pl

KONTAKT 
Andrzej.Filipek@lhoist.com
Jakub.Szpytak@lhoist.com
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Regeneracja i odżywienie rzepaku ozimego 
w okresie wiosennym

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

Zalety dokarmiania dolistnego i biostymulacji:

szybkie i efektywne pobieranie oraz wykorzystanie 
składników pokarmowych przez rośliny 

stymulacja poboru azotu, lepsze 
i efektywniejsze jego wykorzystanie

ograniczenie negatywnych skutków stresów na roślinach
 

zwiększenie odporności roślin na choroby 

poprawa parametrów jakościowych i ilościowych plonu

zbilansowanie proporcji pomiędzy składnikami pokarmowymi

W warunkach wystąpienia objawów niedoborów 
składników pokarmowych na roślinach, dokarmia-
nie i biostymulacja są jedynym sposobem na szybką 
i skuteczną korektę odżywiania oraz zniwelowa-
nie negatywnych skutków wywołanych niedoborami. 
Rezygnacja z zastosowania tych produktów powoduje 
pozorną oszczędność, która może się przełożyć na jakość 
i ilość plonu.

Rzepak posiada duże potrzeby pokarmowe, co powoduje, 
że oprócz nawożenia doglebowego standardem pozostaje 
nawożenie dolistne, nawet na stanowiskach zasobnych 
w składniki pokarmowe. W praktyce, przy intensywnej 
technologii produkcji, wykonuje się pierwsze zabiegi 
wiosną w celu przyspieszenia regeneracji uszkodzeń 
po okresie zimowym i prawidłowego rozwoju roślin. 

Wznowienie wegetacji rzepaku ozimego rozpoczyna się na 
przedwiośniu, już w temperaturze 2-3°C. Od tego momentu 
rzepak intensywnie pobiera składniki pokarmowe z gleby. 
W praktyce, w uprawie rzepaku najistotniejsze znacze-
nie odgrywają mikroskładniki takie jak: bor, mangan, 
cynk oraz molibden. Pierwszy zabieg należy wykonać 
po częściowej regeneracji rozety na początku wegetacji 
wiosennej.

Polecanym i sprawdzonym rozwiązaniem jest Fortestim-
-beta w dawce 7l/ha, łącznie z nawozem Bor Efekt+S 
w dawce 1-2kg/ha. Zastosowanie tych produktów ma na 
celu zwiększenie ilości pobranego azotu i regenerację 
roślin po spoczynku zimowym. Fortestim-beta w swoim 
składzie zawiera specyficzny kompleks ENERGY Active; 
w skład którego wchodzą: aminokwasy, kwasy humusowe, 
betaina i polisacharydy. Składniki te zapewniają szybką 
regenerację roślin i zmniejszenie negatywnego wpływu 
warunków atmosferycznych na roślinę, wpływają na rozwój 
systemu korzeniowego oraz powodują wzrost powierzchni 
asymilacjnej. 

Drugi zabieg, powinien być wykonany w czasie od 
wydłużania pędu głównego do końca fazy zielonego 
pąka. Stosujemy wówczas RZEPAK Efekt (dawka 2-3kg/
ha) łącznie z nawozem RZEPAK Efekt mikro (dawka 
1-2kg/ha) oraz Bor Efekt+S (dawka 3-4kg/ha). Aplikacja 
w tym okresie zapewnia odpowiednie odżywienie plantacji 
w składniki pokarmowe. W sytuacji wystąpienia stresów, 
zalecamy dodatek biostymulatora Bio Efekt w dawce 
0,5-1l/ha, celem zredukowania negatywnych skutków 
stresu oraz przyspieszenia regeneracji rośliny. Innym 
rozwiązaniem na wzmocnienie odporności rośliny lub 
w celu zniwelowania efektu fitotoksyczności herbicydów, 
jest produkt aminokwasowy Aminotec Plus w dawce 
0,5l/ha do każdego z zabiegów. Stosując aminokwasy 
interwencyjnie sugerowana dawka wynosi 1-2l/ha. 
W bieżącym sezonie wprowadzamy również do naszej 
oferty nowy wieloskładnikowy nawóz dolistny POWER Efekt 
mikro, zawierający wysoką koncentrację potasu i mikroele-
mentów schelatowanych EDTA. Dodatek epibrasinolidu 
w nawozie stymuluje procesy fizjologiczne w roślinie. 
Dawka wiosenna w uprawie rzepaku mieści się z przedziale 
1,5-2l/ha.

12 16 19 30 50 57stadium rozety stadium rozety rozwój pędów
pobocznych

wydłużanie pędu
głównego

faza zielonego
pąka

początek
kwitnienia

Aminotec Plus 1-2 l/ha

Bio Efekt 1 l/ha

Bor Efekt+S 1-2 kg/ha Bor Efekt+S 3-4 kg/ha

FORTESIM beta 7 l/ha Rzepak Efekt mikro 1-2 kg/ha

Rzepak  Efekt 2-3 kg/ha

+

++

Artykuł
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Produkty do ochrony cebuli – zestawienie fungicydów 
i insektycydów

Artykuł

Do najważniejszych chorób w uprawie cebuli należą: mączniak rzekomy, alternarioza, zgnilizna szyjki, plamistość 
liści powodowana przez Stemphylium (Stemphylium sp.) oraz inne choroby grzybowe, bakteryjne i wirusowe. 
Natomiast wśród szkodników przede wszystkim cebule atakuje wciornastek tytoniowiec, śmietka cebulanka czy wiele 
innych gatunków. Podstawą poprawnie przeprowadzonej ochrony przed patogenami jest prawidłowe zdiagnozowanie 
choroby, czy określenie gatunku szkodnika i dobór odpowiednich środków chemicznych do ich zwalczania. Zaniechanie 
ochrony, bądź błędy popełnione przy zabiegach mogą znacząco obniżyć wielkość plonu, a w niektórych sytuacjach 
powodować całkowitą utratę plonu. 

Produkt Substancja aktywna Mączniak 
rzekomy Alternarioza Zgnilizna 

szyjki Stemphylium inne Dawka
Działanie na

agrofaga roślinie

Banjo Forte 
400 SC

fluazynam – 200 g/l, 
dimetomorf – 200 g/l ■ ■ - 1 l/ha Z, I W, K

Cabrio Duo 
112 EC

dimetomorf – 72 g/l, 
piraklostrobina – 40 g/l ■ - 2-2,5 l/ha Z, I W, U, T

Infinito 
687,5 SC

chlorowodorek 
propamokarbu – 625 

g/l, fluopikolid – 62,5 g/l
■ ■ - 1,6 l/ha Z, I W, S

Kier 450 SC
azoksystrobina - 200 g/l, 
difenokonazol - 125 g/l, 

tebukonazol - 125 g/l
■ rdza pora 0,8-1 l/ha Z, I U

Luna 
Experience 

400 SC

fluopyram - 200 g/l, 
tebukonazol - 200 g/l ■ ■ ■

rdza pora, 
biała 

plamistość 
liści

0,5 l/ha Z, I U

Orondis Plus oksatiapiprolina - 100 g/l ■ - 0,2 l/ha Z P, U

Ortofin azoksystrobina – 250 g/l ■ ■ ■
czerń, 

rdza pora, 
zgnilizna

0,8 l/ha Z W, U

Scorpion 
325 SC

azoksystrobina - 200 g/l, 
difenokonazol - 125 g/l ■ ■ rdza pora 1 l/ha Z, I W, U

Signum 
33 WG

boskalid – 267 g/kg, 
piraklostrobina – 67 g/kg ■ ■ ■ - 1 kg/ha Z, I U

Switch 
62,5 WG

cyprodynil - 375 g/kg, 
fludioksonil - 250 g/kg ■

zgnilizna 
twardzi-

kowa, szara 
pleśń

1 kg/ha Z, I W, P

Zignal 
500 SC fluazynam – 500 g/l ■ - 0,5 l/ha Z P

Produkt Substancja aktywna Śmietka 
cebulanka

Wciornastek 
tytoniowiec Mszyce Chowacz

/ wgryzka
Miniarka 
porówka

Śmietka 
kiełkówka 
i glebowa

Dawka Karencja
Działanie na

agrofaga roślinie

Benevia 
100 OD cyjanotraniliprol - 100 g/l ■ ■ ■ 0,75 l/ha 14 dni K, Ż W, T

Decis Mega 
50 EW deltametryna - 50 g/l ■ ■ 0,15 l/ha 7 dni K, Ż P

Karate Zeon 
050 CS lambda-cyhalotryna - 50 g/l ■ ■ 0,12 l/ha 7 dni K, Ż P

Mospilan 
20 SP acetamipryd - 200 g/kg ■ ■ ■ ■ 0,2 kg/

ha 14 dni K, Ż P, W, S

Movento 
100 SC spirotetramat - 100 g/l ■ 0,75 l/ha 7 dni Ż S

Spruzit 
Koncen-
trat Na 

Szkodniki 
EC

olej rzepakowy - 825,3g/l, 
pyretryny - 4,59 g/l ■ 6 l/ha 3 dni K P

*Z- Zapobiegawczo, I – Interwencyjnie, W – Wgłębnie, U – Układowo, S – Systemicznie, P – Powierzchniowo, T - Translaminarnie

*K – Kontaktowym, Ż – Żołądkowym, W – Wgłębnie, S – Systemicznie, P – Powierzchniowo, T - Translaminarnie

Fungicydy

Insektycydy

Uwaga: Przed zastosowaniem środka ochrony roślin należy 
uważnie przeczytać etykietę danego produktu.



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

JEDEN REGULATOR DO SKRACANIA ZBÓŻ I RZEPAKU 

      www.innvigo.com

MEPIK 300 SL

Dobre rozwiązania nie muszą być drogie

chlorek mepikwatu

  SKUTECZNY
długo i skutecznie skraca, 
dzięki systemicznemu działaniu

  ELASTYCZNY
skutecznie hamuje wzrost również 
w niskich temperaturach

  UNIWERSALNY
szerokie okno aplikacji
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Słonecznik zwyczajny - jak dbać?

W roku 2021 znacząco wzrosła powierzchnia uprawy 
słonecznika. Było to blisko 19,5 tyś. ha w całej Polsce, gdzie 
w roku 2020 powierzchnia osiągnęła około 9,6 tyś. ha. Jest 
to roślina, która wzbogaca płodozmian w gospodarstwie 
o gatunek z innej rodziny botanicznej. W porównaniu 
do rzepaku, uprawa słonecznika jest dla portfela rolnika 
korzystniejsza, gdyż wymaga mniejszych nakładów na 
nawożenie i ochronę. Słonecznik ma duże wymagania 
cieplne i z uwagi na to powinien być uprawiany w rejonach 
cieplejszych, takich jak południowo-zachodnia czy 
południowo-wschodnia część Polski. Dużą jego zaletą jest 
wytrzymałość na krótkotrwałe przymrozki do -4°C. Dzięki 
głębokiemu systemowi korzeniowemu oraz owłosieniu 
łodyg i liści, jest bardzo odporny na suszę. 

Słonecznik ma duże wymagania pokarmowe, a jego 
system korzeniowy jest wstanie pobrać z gleby znaczną 
część składników pokarmowych. Podane nawożenie ma 
uzupełnić zasoby gleby, aby słonecznik zaspokoił swoje 
potrzeby. Przed ustaleniem dawek nawozów warto zrobić 
analizę gleby na zawartość składników pokarmowych. 
Orientacyjne dawki fosforu i potasu to: 60-90 kg P2O5/ha 
oraz 120-180 kg K2O/ha. Azot należy stosować w umiarko-
wanych dawkach - 60-80 kg N/ha. Zbyt duże dawki azotu 
mogą prowadzić do przedłużenia wegetacji i opóźnienia 
dojrzewania koszyczków i niełupek. 

W Polsce w uprawie słonecznika do dyspozycji mamy 
odmiany konwencjonalne, odmiany w technologii 
Clearfield®, Clearfield® Plus (odporne na imazamoks) 
i odporne na tribenuron metylowy (system Express 
Sun). W Polsce nie mamy zarejestrowanych preparatów 
w uprawie słonecznika z imazamoksem czy też tribenuro-
nem metylowym. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie 
dobranie technologii zwalczania chwastów przy zabiegu 
przedwschodowym. Rejestracje w słoneczniku w zakresie 
upraw małoobszarowych mają poniższe środki:

Zabiegi przedwschodowe: należy wykonać 
zaraz po siewie lub przed wschodami roślin

ظ  Activus 400 SC (pendimetalina – 400 g/l) 
– 4 l/ha – BBCH 00-09

ظ  Bandur 600 SC (aklonifen – 600 g/l) 
– 2,5-3 l/ha – przed wschodami roślin

ظ  Boxer 800 EC (prosulfokarb – 800 g/l) 
– 3-4 l/ha – BBCH 00-02, do 3 dni po siewie

ظ  Chanon 600 SC (aklonifen – 600 g/l) 
– 3 l/ha – BBCH 00-08

ظ  Dual Gold 960 EC (S-metolachlor – 960 g/l) 
– 1-1,25 l/ha – BBCH 00-09

ظ  Proman 500 SC (metobromuron – 500 g/l) 
– 2-3 l/ha – BBCH 00-08

ظ  Stomp Aqua 455 CS (pendimetalina – 455 g/l) 
– 2,6 l/ha – BBCH 00-01

ظ  Wing P 462,5 EC (pendimetalina 250 g/l, 
dimetenamid-P 212,5 g/l) – 4 l/ha 
– przed wschodami roślin

Do zabiegów warto dodać Adsol – w dawce 0,5 l/ha. Jest to 
adiuwant zawierający mieszaninę surfaktantów, emulga-
torów i kwasów tłuszczowych do stosowania w zabiegach 
doglebowych. Zapobiega znoszeniu cieczy opryskowej, 
zmniejsza jej parowanie, podnosząc skuteczność działania 
preparatów w trakcie suszy. 

Wzost słonecznika – maj

Słonecznik – czerwiec

Artykuł
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Słonecznik zwyczajny - jak dbać?

Po wschodach słonecznika, według rejestracji środków 
można zwalczyć chwasty jednoliścienne.

Zabiegi po wschodach roślin:

ظ  Focus Ultra 100 EC (cykloksydym – 100 g/l) 
- BBCH 12-19 (od fazy rozwiniętych dwóch 
liści do fazy 9. liścia słonecznika) 
o chwasty jednoroczne – 1-2 l/ha
o chwasty wieloletnie – 4-5 l/ha

ظ  Jenot 100 EC (chizalofop-P-etylowy – 100 g/l) 
– 0,625 l/ha – BBCH 10-16

ظ  Investo 100 EC (chizalofop-P-etylowy – 100 g/l) 
– 0,625 l/ha – BBCH 10-16

ظ  Brixton (kletodym – 180 g/l) – 0,5- 1 l/ha – BBCH 12-33

Do zabiegu można dodać Adiutor – w dawce 0,05 – 0,1 l/ha, 
jest to preparat poprawiający skuteczność działania nalist-
nych środków ochrony roślin. Obniża napięcie powierzch-
niowe i zapewnia równomierne pokrycie roślin cieczą 
użytkową.
 

Choroby grzybowe nie omijają również upraw słonecznika. 
W tym roku na polach obserwowaliśmy rośliny porażone 
przez zgniliznę twardzikową. Środków zarejestrowanych 
w słoneczniku jest kilka. Warto po nie sięgnąć, aby 
zabezpieczyć swoje plantacje. 

ظ  Amistar Gold Max (azoksystrobina -125 g/l i difenokona-
zol - 125 g/l) – 1 l/ha 

o zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu 
pierwszych objawów choroby, od początku do końca fazy 
kwitnienia (BBCH 61-69) – zgnilizna twardzikowa, czarna 
plamistość łodyg słonecznika
o zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowa-
niu pierwszych objawów choroby, od fazy widocznego 
pierwszego międzywęźla do końca fazy kwitnienia 
(większość kwiatów przekwita, a kwiaty brzeżne opadają) 
(BBCH 31-69) – mączniak prawdziwy, alternarioza słonecz-
nika, rdza słonecznika

Na sukces w uprawie słonecznika składa się wiele czynni-
ków, na niektóre nie mamy wpływu (przebieg pogody), 
ale możemy zadbać o te, na które mamy wpływ, takie jak: 
wybór odmiany, przygotowanie pola, ustalenie terminu 
siewu, dopasowanie technologii zwalczania chwastów. 
Jeżeli odpowiednio zadbamy o plantacje, to możemy się 
spodziewać wysokich plonów.

Słonecznik – lipiec

Słonecznik przed zbiorem 

Zarodniki zgnilizny twardzikowej

Artykuł
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Mimo trudnych początków, ubiegły sezon był stosun-
kowo udany pod względem wydanych plonów. Chłodna 
wiosna spowodowała, że wschody trwały dłużej, a stanowi-
ska, na których nie zastosowano zapraw, na przykład 
Moncut 460 SC, obfitowały w objawy rizoktoniozy. 
 

Objawy rizoktoniozy.

Nasilił się również problem drutowców. Wielu producen-
tów spotkało się z nim pierwszy raz. Najprawdopodob-
niej zjawisko to jest spowodowane wycofaniem insekty-
cydów, do tej pory stosowanych w innych uprawach, np. 
rzepaku. Aby ograniczać ich liczebność, należy stosować 
Belem  0,8  MG. Jest to jedyny środek, zarejestrowany 
w uprawie ziemniaka. Najlepiej aplikować go w trakcie 
sadzenia.
 

Liczebność drutowców możemy 
ograniczać, stosując Belem 0,8 MG.

W wielu rejonach kraju opady determinowały wysokość i 
jakość plonów. Pierwsza część sezonu była raczej sucha, 
dlatego na polach pojawiała się głównie alternarioza. 
Można było spotkać również objawy szarej pleśni. Przez 
długi czas problem zarazy ziemniaczanej nie nastrę-
czał dużych problemów, jednak w momencie wystąpie-
nia deszczu, szybko można było dostrzec objawy, które 
dynamicznie postępowały, obejmując całą plantację. W 
takich warunkach niezbędne jest regularne lustrowanie 
pola, aby możliwie najszybciej podjąć skuteczną interwen-
cję, przy pomocy właściwie dobranych środków.
 

Objawy zarazy ziemniaczanej na górnej stronie liścia.

Wiosna w uprawie ziemniaka

Artykuł
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Objawy zarazy ziemniaczanej na dolnej stronie liścia.

Na skutek obfitych deszczy, które pojawiły się krótko 
przed zbiorem, często w przechowalniach obserwo-
wano problem mokrej zgnilizny. Na lżejszych glebach 
i w rejonach, gdzie woda nie pojawiała się regularnie, 
wystąpiły problemy z pustowatością. Problem nasilał się 
wśród odmian wyjątkowo podatnych. Niekiedy ziemniaki 
wykazywały wtórny wzrost oraz problem z równomiernym 
dojrzewaniem skórki.

Pustowatość bulw.

Pamiętajmy, że w większości przypadków lepiej zapobie-
gać, niż leczyć. Z tego powodu powinniśmy dbać o uprawę 
od samego początku, wybierając właściwe stanowisko, 
które będzie w odpowiedni sposób przygotowane. Jakość 
materiału rozmnożeniowego ma kluczowe znaczenie. 
Zawsze należy pobrać próbki, które po umyciu poddamy 
ocenie. Aby zapobiegać najczęściej występującym 
chorobom, należy stosować zaprawianie, np. środkiem 
Moncut  460  SC. Pomoże on poprawić jakość wschodów, 
ograniczając występowanie rizoktoniozy. 

Wielu producentów nadal ma w swoich przechowalniach 
duże ilości ziemniaka. Teraz priorytetem jest, aby utrzymać 
je w dobrej kondycji i możliwie przedłużyć czas ich 
spoczynku. W tym celu stosuje się różne inhibitory wzrostu, 
np. 1,4 – dimetylonaftalen, czyli popularny 1,4-Sight, Nathan, 
Nathanis, Nathaniel lub olejek miętowy - Biox - M. 

Wszystkie produkty, a także sadzeniaki 
znajdą Państwo w ofercie Agro-Efekt.

Wiosna w uprawie ziemniaka

ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU

Artykuł
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Zimna wiosna dała się we znaki wszystkim producen-
tom warzyw, jednak wielu z Was, podsumowując sezon, 
jest relatywnie zadowolona. Oczywiście nie obyło się bez 
komplikacji, ale z małym wsparciem udało się osiągnąć 
zamierzony cel – takie informacje są dla nas budujące. 

Alternarioza
W trakcie wegetacji spotykaliśmy się z najbardziej popular-
nymi problemami. W pierwszej kolejności pojawiała się 
alternarioza, której wczesne objawy można zaobserwować 
na starszych, osłabionych liściach.
 

Objawy alternariozy na starszych liściach.

Ta choroba, w świetle zarazy, jest często pomijana. W 
okresie obniżonej wilgotności powietrza to właśnie 
Alternaria stanowi podstawowe zagrożenie. Dotychczas 
bardzo popularnymi preparatami działającymi zapobie-
gawczo, były te, zawierające wycofany już mankozeb. Mimo 
wszystko, nadal dysponujemy środkami, które skutecz-
nie pomagają w walce z infekcją. Są to między innymi 
popularne strobiluryny, np. Amistar 250 SC lub produkty 
zawierające więcej, niż jedną substancję aktywną, np. Carial 
Star 500 SC. Szkodliwość tej choroby jest dość oczywista – 
na owocach daje charakterystyczne objawy, choć można ją 
pomylić z suchą zgnilizną wierzchołkową.

Alternariozę na owocach można pomylić z suchą zgnilizną.

Zaraza ziemniaka
W sierpniu, po opadach deszczu, nasiliły się objawy zarazy 
ziemniaka. Ważne, aby plantacja była pod ochroną środków 
zapobiegawczych, ponieważ interwencja generuje większe 
koszty i może jedynie zahamować rozwój choroby.
 

Objawy zarazy ziemniaka na owocu pomidora.

Objawy zarazy ziemniaka na liściu pomidora.

Pomidory wiosną

Artykuł



Dział Środków Ochrony Roślin

ŚO
R

83Wiosna 2022

Pomidory wiosną

Poza wyżej wymienionymi, spotykaliśmy również objawy 
szarej pleśni, która jest popularną chorobą wielu roślin. 
Zimuje w glebie, na resztkach roślin, narzędziach, w formie 
grzybni, sklerocjów i konidiów. Przeciwko niej możemy 
zastosować np. Switch 62,5 WG (pod osłonami, w szklarni), 
ale wiele innych fungicydów wykazuje działanie ogranicza-
jące.

Ciekawą chorobą jest również bakteryjna nekroza rdzenia 
łodyg pomidora, powodowana przez bakterie Pseudomo-
nas corrugata. Do zakażenia dochodzi już podczas produk-
cji rozsady – może znajdować się na nasionach i w glebie.
Jej rozwojowi sprzyja wysoka wilgotność, mała intensyw-
ność światła, duże wahania temperatury i nadmierne 
nawożenie azotem. Charakterystycznym objawem jest 
wytwarzanie korzeni przybyszowych z łodygi, w miejscu 
smug i pęknięć. Rdzeń i wiązki przewodzące w przekroju 
stają się brunatne, martwe. Ciekawostką jest fakt, że często 
porażone rośliny nadal rosną normalnie.

Przemyślana uprawa pomidora potrafi przynieść wymierne 
zyski. Nasza firma oferuje profesjonalne wsparcie w tej 
kwestii – poza wiedzą, posiadamy szeroką ofertę środków 
ochrony roślin i nawozów. Zapraszamy do wizyty w naszych 
oddziałach i kontaktu z doradcami. Razem możemy 
więcej! 

Obecność korzeni przybyszowych może świadczyć 
o infekcji Pseudomonas corrugata.

Artykuł
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POWERTWIN 400 SC

 ▶ zwalcza skutecznie szerokie spektrum chwastów w buraku cukrowym,
 ▶ połączona moc etofumesatu i fenmedifamu,
 ▶ działa na chwasty zarówno przez korzenie jak i przez liście,
 ▶ kluczowy herbicyd w programie dawek dzielonych, na 

chwasty we wczesnych stadiach rozwojowych,
 ▶ wyjątkowa synergia z Goltix Titan®565 SC.

ZWALCZA CHWASTY: komosę białą, fiołka polnego, gwiazdnice pospolitą,rde-
stówkę powojowatą, gorczycę polna, przytulię czępną, tobołki polne, szarłata 
szorstkiego*

GOLTIX TITAN®565 SC

 ▶ podstawa ochrony herbicydowej, połączenie chinomeraku i metamitronu,
 ▶ ważny element strategii antyodpornościowej,
 ▶ brak ograniczeń w doborze roślin następczych,
 ▶ bardzo wysoka tolerancja buraka cukrowego na substancje czynne,
 ▶ pobierany zarówno przez korzenie jak i przez liście chwastów,
 ▶ większa niezależność od stopnia uwilgotnienia gleby,
 ▶ zapobiega zachwaszczeniu wtórnemu,
 ▶ silny przeciw wielu chwasto.

ZWALCZA CHWASTY: m.in. gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, łoboda 
rozłożysta, przytulia czepna, psianka czarna, rumianowate, starzec zwyczajny, 
tasznik pospolity, tobołki polne, fiołek polny*, rdesty*

VENZAR® 500 SC

 ▶ nalistny i doglebowy herbicyd w buraku cukrowym, 
zwalczając najważniejsze chwasty dwuliścienne,

 ▶ dzięki działaniu odglebowemu zabezpiecza planta-
cję przed wtórnym zachwaszczeniem,

 ▶ dodany w ostatnim zabiegu eliminuje potrzebę 
stosowania kolejnych zabiegów,

 ▶ zwalcza większość chwastów dwuliściennych ograni-
czających wzrost buraków cukrowych.

ZWALCZA CHWASTY: dymnica pospolita, fiołek polny, jasnota purpurowa i 
różowa, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, przetacznik perski, rdest 
powojowy, rdest ptasi, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczo-
mlecz obrotny, żółtlica drobnokwiatowa

* średniowrażliwy

SPRAWDŹ PEŁNĄ OFERTĘ HERBICYDÓW 
DLA BURAKA CUKROWEGO

Ochrona herbicydowa buraka cukrowego



Dostępne pojemności SWIMER AGRO TANK: 
22000, 20000, 12500, 10000, 7500, 5000, 
3500, 2500, 1500 litrów.

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY OFERTY! 
Krzywiń: +48 65 520 43 61, Kołątajew: +48 62 761 86 65, Częstocice: +48 71 321 03 31, Olszynka: +48 77 434 20 16, Syców: +48 62 786 84 00, 
Udanin: +48 572 950 600, Pobiedziska: +48 512 704 000, Grodzisk Wlkp.: +48 512 703 000

Jednopłaszczowy zbiornik mobilny do ON 

SWIMER mobi 5S 400
CLASSIC NOWOŚĆ!

3
400L
POJEMNOŚĆ

3450 zł  netto

4243,50 zł brutto

4 674,00 zł brutto3 800 złnetto

Jednopłaszczowy zbiornik do RSM®

SWIMER AGRO TANK 22000
FUJP

12800 zł  netto

15 744,00 zł brutto

19 680,00 zł brutto16 000 złnetto

najniższy

bezpieczny bez kotwienia

stabilny

wersja CLASSIC
wyposażona 
w przepływomierz
cyfrowy FMT !

POKRYWA
ZAMYKANA NA KLUCZ

Oferta cenowa ważna jest do 31.03.2022r. i ma charakter informacyjny.
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W branży rolnej jesteśmy obecni już niemal 30 lat 
i to właśnie wtedy zajęliśmy się sprzedażą maszyn. 
Dzięki zdobywanemu w tym czasie doświad-
czeniu oraz zaangażowaniu naszych pracowni-
ków, Agro-Efekt zajął pozycję lidera w zaopatrze-
niu 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 ogrodo-
wych w tym profesjonalnych. Zaopatrujemy między 
innymi Wrocławski Stadion. Ciągle się rozwijamy – 
poszerzamy teren działania, zatrudniamy i szkolimy 
przy tym coraz więcej pracowników.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych oddziałów 
sprzedażowo-serwisowych w Sycowie, Krzywiniu, 
Częstocicach, Kołątajewie, Olszynce, Udaninie, 
Pobiedziskach i Grodzisku Wielkopolskim.

Pracujemy z najlepszymi!

Maszyny rolnicze – sprzedaż i serwis

Wyspecjalizowane i niezawodne serwisy
Poznaj nasze punkty sprzedażowe

Ponad 90 doświadczonych 
techników serwisowych

Dostępność 24/7
podczas żniw

Atrakcyjne rabaty na 
przegląd maszyn zimą
– Expert Check

Ponad 30 doświadczonych
doradców techniczno-
handlowych

Centrum
Operacyjne

Części dostępne od 
ręki lub na zamówienie 
z dostawą do 24h

Naprawa maszyn 
w okresie gwarancyjnym 
i pogwarancyjnym

Dojazd bezpośrednio
do klienta

SPRZEDAŻ MASZYN ROLNICZYCH
SERWIS MASZYN ROLNICZYCH
CZĘŚCI ZAMIENNE
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KLIENTA
FINANSOWANIE FABRYCZNE

POKAZY POLOWE
DNI OTWARTE
ATESTATCJA OPRYSKIWACZY
MASZYNY UŻYWANE
ZDALNE WSPARCIE TECHNICZNE
– EXPERT ALERT
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Dlaczego orka z Kvernelandem?

Wirtualny cykl orki magazynowanie próchnicy i CO2

Badania naukowe ujawniają ścisły związek między emisją 
CO2 oraz zmniejszaniem się zawartości próchnicy w glebie, 
a korzyściami płynącymi z orki.

Użytkowanie i gospodarowanie gruntami wpływają na 
emisje CO2, a tym samym na zjawisko globalnego ocieple-
nia. Zawartość próchnicy w glebach odgrywa ważną rolę 
w magazynowaniu węgla. Orka jako technika zakłada-
nia upraw pomaga wytwarzać próchnicę, a tym samym 
zmniejsza emisje CO2  i N20 (podtlenek azotu), który jest 
300 razy bardziej szkodliwy od CO2. W przeciwieństwie do 
wszystkich innych sektorów gospodarki rolnictwo i leśnic-
two mogą magazynować węgiel, a tym samym działać jako 
naturalny pochłaniacz gazów cieplarnianych. Gleby mogą 
magazynować węgiel, a tym samym służyć jako pochła-
niacz dwutlenku węgla. Podobnie węgiel w glebie może 
być uwalniany za pomocą emisji CO2, a azot za pomocą 
podtlenku azotu (N20), które zwiększają emisje gazów 

cieplarnianych. Dlatego ważne jest, aby zajmować się 
użytkowaniem gruntów i gospodarowaniem glebą w takim 
samym stopniu, jak jej zmianowaniem, aby minimalizo-
wać wpływ na globalne ocieplenie. Gleby wykorzystywane 
w rolnictwie są zdecydowanie największym naziemnym 
magazynem węgla organicznego. Pojemność magazy-
nowa różni się w zależności od regionu i rodzaju gleby. 
Na przykład gleby torfowe mogą przechowywać znacznie 
większą ilość węgla organicznego w porównaniu z glebami 
mineralnymi. W glebie należy zachować odpowiednią 
ilość próchnicy. Oceniając wpływ na zawartość próchnicy 
w różnych systemach uprawy, wyniki są jednoznaczne: 
uprawa bezorkowa oraz   uproszczona nie mają żadnego 
pozytywnego wpływu na zawartość próchnicy.

Orka jest naukowo określana jako wydajna technika 
zakładania upraw, która pomaga tworzyć próchnicę, 
magazynować CO2  i zapobiegać uwalnianiu szkodli-
wego gazu N20 do atmosfery. Orka musi być wykonana 
w najlepszy sposób. Korpusy Kverneland sprawiają, że 
tak się dzieje. Zostały zaprojektowane tak, aby pasowały 
do każdych warunków glebowych i są znane na całym 
świecie z wysokiej wydajności. Orka Kvernelandem to 
krok w kierunku wysokich plonów i zysków: wydajna nie 
chemiczna metoda przygotowania pola do siewu, zwalcza 
chwasty, ślimaki i szkodniki. Naprawia stosunki wodno-po-
wietrzne i stwarza optymalne warunki do wzrostu roślin 
zapewniając idealną równowagę: powietrze-woda-próch-
nica-minerały.

Artykuł
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Walldorf, 15 listopada 2021 r. — Od pojawienia się na rynku 
w 2011 roku ciągniki serii 6R firmy John Deere wyznaczają 
standardy efektywności zarówno na polu, jak i na drodze, 
a  także w  zakresie technologii rolnictwa precyzyjnego. 
Ciągniki te — wraz z przedstawioną w tym miesiącu nową 
gamą 14 modeli o mocy od 110 do 250 KM — są teraz jeszcze 
inteligentniejsze, aby operator mógł osiągać jeszcze więcej 
niż dotychczas.

Ponadto wśród czterech zupełnie nowych modeli znajdują 
się czterocylindrowy 6R  150, przeznaczony zwłaszcza do 
gospodarstw o profilu mieszanym, oraz sześciocylindrowy 
6R  185, specjalistyczny ciągnik dla rolników i  usługodaw-
ców, którzy spędzają więcej czasu na drogach.

Kluczową nową cechą serii 6R jest zintegrowany system 
1-Click-Go AutoSetup, dzięki któremu ustawianie parame-
trów ciągnika i  narzędzia jest dużo łatwiejsze i  szybsze. 
Operator może zaoszczędzić na polu nawet 90 procent 
czasu, jaki zajmuje klikanie na wyświetlaczu, a  do tego 
ciągnik jest zawsze doskonale zagregowany z maszyną.

Wszystkie potrzebne ustawienia można wcześniej 
zaplanować i  zarządzać nimi w  chmurze. Obejmują one 
między innymi dane agronomiczne, takie jak granice pól, 
linie prowadzenia i  dawkowanie środków. Gdy ciągnik 
przekroczy granicę pola, automatycznie staje się dostępny 
przechowywany profil, co pozwoli każdemu operatorowi, 
który wsiada do ciągnika zachować dokładność i uniknąć 
pomyłek.

AutoSetup ułatwia pracę, a  inne rozwiązania John Deere 
zwiększają także komfort operatora. Między innymi 
wyeliminowano deskę rozdzielczą znajdującą się za 
kierownicą, co nie tylko poprawia widoczność do przodu, 
ale też zwiększa kontrolę operatora przy użyciu konsoli 
w  podłokietniku i  z  prawej strony. Wszystkie ustawie-
nia i  wskaźniki są udostępniane na wyświetlaczu słupka 
narożnego.

Kolejną nową cechą jest E-joystick, który przydaje się 
zwłaszcza podczas prac z ładowaczem czołowym. Operator 
może swobodnie konfigurować układ przycisków oraz 
łatwo zmieniać kierunek jazdy za pomocą przycisku 
rewersera, natomiast dotychczasową klapę bezpieczeń-
stwa zastępuje specjalny system wykrywania dłoni.

Na potrzeby ładowaczy czołowych obecny jest system 
ważenia dynamicznego, który umożliwia ważenie w ruchu, 
bez konieczności zatrzymywania. Ponadto funkcja 
powrotu do pozycji umożliwia ustawianie ładowacza 
na właściwej pozycji jednym kliknięciem, natomiast funkcja 
poziomowania horyzontalnego zapobiega rozsypywaniu 
pobranego materiału.

W  nowej serii 6R udoskonalono inteligentne zarządza-
nie mocą (IPM). Oznacza to, że funkcjonowanie IPM nie 
ogranicza się do zastosowań związanych z  transportem 
i WOM, ale też w razie potrzeby zapewnia dodatkową moc 
w  zastosowaniach wymagających pracy układu hydrau-
licznego. Modele czterocylindrowe dostarczają do 20  KM 
mocy, a sześciocylidrowe do 40 KM na potrzeby korzysta-
nia z  wentylatorów, pomp i  najbardziej energochłon-
nych maszyn korzystających z układu hydraulicznego, 
na przykład prasoowijarek, wozów asenizacyjnych czy 
siewników rzędowych.

Dostępny pod koniec roku 2022 nowy odbiornik sateli-
tarny StarFire będzie oferować jeszcze lepszą efektywność 
w  zakresie rolnictwa precyzyjnego. Niezależnie od tego, 
który poziom dokładności sygnału korekcyjnego zostanie 
wybrany, ten nowy odbiornik będzie zapewniać niezrów-
naną stabilność sygnału podczas pracy w  miejscach 
zacienionych.

Całkowicie nowa seria John Deere 6R
Więcej technologii, więcej możliwości

Artykuł
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Całkowicie nowa seria John Deere 6R
Więcej technologii, więcej możliwości

Artykuł

Kolejną wyróżniającą się cechą najnowszych ciągników 
serii 6R jest nowe wzornictwo. Maska i lusterka są dobrze 
znane z  serii większych ciągników firmy John Deere, 
natomiast system nazewnictwa i numeracji został zaczerp-
nięty z modeli serii 7R, 8R i 9R. Po nazwie serii 6R obecnie 
podane jest osobne wskazanie znamionowej mocy silnika.

Aby zaspokoić indywidualne wymagania klientów, serię 
ciągników 6R wzbogacono o cztery nowe modele. Na czele 
stoi niewielki i efektywny model 6R  185, zapewniający do 
234  KM przy zastosowaniu inteligentnego zarządzania 
mocą (IPM), który jest przeznaczony szczególnie do prac 
transportowych, a także model 6R 150 z czterocylindrowym 
silnikiem i dużą ładownością, który jest doskonałą, wszech-
stronną maszyną dla gospodarstw o profilu mieszanym.

W  nowym portfolio dostępnych jest też więcej opcji 
przekładni. W  przypadku modeli czterocylindrowych 
oprócz przekładni AutoQuad™ Plus i przekładni bezstop-
niowej AutoPowr™ klienci mają teraz do wyboru także 
opcję CommandQuad™.

6R 185: król dróg

Nowy model 6R  185 jest przeznaczony dla rolników 
i  usługodawców poszukujących niewielkiego, wszech-
stronnego i  mocnego 6-cylindrowego ciągnika, który 
będzie służyć głównie do transportu, niemniej zdolnego 
sprostać wysokim wymaganiom co do mocy układu 
hydraulicznego. Model ten zapewnia nawet 234 KM mocy 
maksymalnej przy zastosowaniu inteligentnego zarządza-
nia mocą w przypadku transportu, pracy z WOM i użycia 
układu hydraulicznego.

Ciągnik 6R 185 jest także zwrotny ze względu na niewielki 
rozstaw osi wynoszący zaledwie 2,76  m, przez co jest 
bardziej zwarty niż większe modele serii 6R o  rozstawie 
osi 2,8 lub 2,9 m. Cecha ta, w połączeniu ze sprawdzonym 

silnikiem John  Deere PowerTech™ PSS o  pojemności 
6,8  litra oraz wysoce efektywną przekładnią AutoPowr™, 
sprawia, że ciągnik ten wykazuje się wyjątkową efektywno-
ścią paliwową na drodze.

Flagowy model 6R  250 już ustanowił nowy standard 
efektywności w  zastosowaniach transportowych, a  w 
firmie John Deere panuje przekonanie, że model 6R  185 
będzie wartościowym następcą w tej klasie.

6R 150: wszechstronna maszyna

Gospodarstwa o  profilu mieszanym preferują ciągniki 
czterocylindrowe, nie chcą jednak rezygnować z  mocy. 
Model 6R  150, zapewniający maksymalną moc 165  KM 
lub 177  KM przy zastosowaniu inteligentnego zarządza-
nia mocą (IPM), jest obecnie największym w  swojej serii 
modelem czterocylindrowym i  doskonale wpasowuje się 
w ten segment zapotrzebowania na ciągniki. Zwiększono 
również rozmiar opon — do kół tylnych dostępne są opcje 
aż do rozmiaru 650/65 R38. Dzięki małemu rozstawowi osi, 
wynoszącemu zaledwie 2,58  m, maszyna ta jest bardzo 
zwrotna.

Niska masa własna wynosząca 6,5  t oraz całkowita masa 
dopuszczalna 10,45 t oznaczają, że ciągnik 6R 150 charakte-
ryzuje się bardzo dużą ładownością wynoszącą 4 t. Dlatego 
model ten oferuje osiągi ciągnika sześciocylindrowego 
wraz z  zaletami maszyny czterocylindrowej, takimi jak 
niewielkie gabaryty i  masa w  połączeniu ze zwrotnością 
i wszechstronnością.

Na potrzeby podnoszenia cięższego sprzętu udźwig 
tylnego podnośnika został zwiększony o 12 procent. Model 
6R  150 wyposażono także w  większą, 155-litrową pompę 
hydrauliczną, która w  połączeniu z  systemem ważenia 
dynamicznego zapewnia znacznie większą wydajność 
ładowacza czołowego.
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Postęp technologiczny w branży rolniczej jest olbrzymi. 
Cyfryzacja wkracza do gospodarstw produkcyjnych 
wielkimi krokami, a tam gdzie jest już obecna, rozwija się 
w imponującym tempie. Największymi beneficjentami 
nowinek z dziedziny rolnictwa precyzyjnego są młodzi 
rolnicy, którzy pragną wprowadzać zmiany w gospodar-
stwach w sferze zarządzania. Do dyspozycji mają wiele 
instrumentów, a jednym z nich jest otwarta platforma 
rolnictwa przyszłości o nazwie John Deere Operatinos 
Center. Daje ona ogromne możliwości w obrębie zarządza-
nia, przetwarzania oraz gromadzenia danych potrzeb-
nych przy podejmowania trafnych decyzji, pozwalając 
tym samym na ograniczenie strat związanych z produkcją 
roślinną. Wszystkie obszary z dziedziny produkcji rolnej, 
w której jest obecne precyzyjne rolnictwo, mają na celu 
zmniejszenie kosztów produkcji, wraz ze zmniejszeniem 
negatywnych skutków w środowisku przyrodniczym, przy 
jednoczesnym zachowaniu poziomu produkcji wytwarza-
nej żywności,- Optymalizacja.

Mając na uwadze nowe przepisy Parlamentu Europej-
skiego, zobowiązujące państwa członkowski do ograni-
czenia o 20 % zużywanych nawozów do roku 2030, należy 
w sposób przemyślany podejmować decyzje wiązane 
z wprowadzaniem do gleby niezbędnych pierwiastków 
pokarmowych, najlepiej w oparciu o aktualne wyniki 
badań gleby, które określają ilość przyswajalnych składni-
ków pokarmowych. 

Doradztwo ekspertów rolnictwa

Oczywiste jest, że każdy rolnik analizuje dane, które do niego 
spływają – mówimy tu o mapach satelitarnych, prognozie 
pogody, czy też wszelkich modelach algorytmicznych, 
które określają możliwość wystąpienia infekcji chorobo-
twórczej, natomiast nic nie zastąpi fizycznej obserwacji 
wykonanej na danym polu. Klienci firmy Agro-Efekt mogą 
jednak skorzystać z pomocy doradców agronomicznych, 
którzy przeprowadzi lustrację pól i przekazują informację 
o stanie upraw do klienta. 

W sprawnym przekazywaniu informacji z pomocą przycho-
dzi aplikacja mobilna, która łączy bezpośrednio klienta 
z doradcą i odwrotnie. Aplikacja wprowadza do gospodar-
stwa określony porządek w natłoku prac.

Poniżej przedstawiamy ułamek możliwości aplikacji 
John Deere, które należą do jej podstawowych funkcji. 
Omawiana platforma John Deere Operations Center 
daje możliwość tworzenia m. in. utworzenia dziennika 
polowego, czy też wprowadzania znaczników ze zdjęciami.

Dziennik polowy

Dużym udogodnieniem w codziennej pracy operatora jest 
możliwość wprowadzania danych polowych i prowadzenie 
dziennika polowego w czasie rzeczywistym. W dzienniku 
możemy zapisać prace związane z uprawą, wysiewem 
nawozów mineralnych, stosowaniem zabiegów opryski-
waczem polowym czy też informacje związane ze zbiorem. 
Zapisana informacja obejmuje obszar działania w granicy 
pola, na którym odbyły się zabiegi agrotechniczne. 

Z dziennika polowego mogą skorzystać wszystkie typy 
gospodarstw, jednak pełnia możliwości aplikacji MyOpera-
tions daje się poznać w zaawansowanych technologicz-
nie gospodarstwach, posiadających sprzęt John Deere. 
Nowoczesne maszyny są wyposażone w liczne czujniki oraz 
szereg technologii m.in. GPS czy dostęp do Big Data, które 
pomagają w optymalizacji produkcji rolniczej i korzystania 
z pełni rozwiązań Rolnictwa Precyzyjnego. 

Gospodarstwa użytkujące maszyny marki John Deere 
mają możliwość podglądania parametrów swoich maszyn 
wyposażonych w telematyczny system JDLink. 

Ponadto dane agronomiczne są wysłane w czasie rzeczywi-
stym przez pracującą maszynę bezpośrednio do Centrum 
Operacyjnego. Taka automatyzacja pozwala na wyelimi-
nowanie 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.

Informacja agrotechniczna 

Dzięki funkcji tworzenia znaczników w obrębie pola, 
operator ma możliwość nanoszenia informacji o napotka-
nych przeszkodach, bądź też za pomocą wybranej katego-
rii sprecyzować zagrożenie w formie zachwaszczenia, 
porażenia chorobotwórczego czy też ocenić stan plantacji. 

Mobilne aplikacje dla rolnictwa – John Deere
Operations Center Mobile

Artykuł
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Mobilne aplikacje dla rolnictwa – John Deere
Operations Center Mobile

Dużym ułatwieniem jest możliwość tworzenia zdjęć, określa-
jąca dane zagrożenie. Z pomocą „stawianych” znaczników  
i wykonywanych zdjęć jest możliwa zdalna współpraca 
pomiędzy klientem a doradcą agrotechnicznym. Zapisane 
zdjęcie są widoczne w aplikacji MyOperations dla doradcy 
rolniczego Agro-Efektu, który pomoże w dobraniu 
odpowiedniego rozwiązania dla danego problemu. Za 
pomocą stawianych znaczników doradca może także 
przekazać informację o stanie upraw do klienta. 

Na podstawie wyodrębnionych 2 typów 
znaczników, doradca ocenia stan plantacji:

• Znacznik czerwony - dostarcza informacji o zaistnia-
łym zagrożeniu na danym polu – które dotyczy najczę-
ściej wystąpienia porażania chorobotwórczego, nalotu 
szkodników lub zachwaszczenia. Może także obejmować 
wystąpienie fitotoksyczności bądź ewentualnych niedobo-
rów składników pokarmowych.

• Znacznik zielony - dostarcza informacji na temat 
ogólnego stanu roślin, w tym fazy rozwojowej, obsady roślin 
na 1 m2 , pokroju roślin oraz wszelkich informacji ogólnych.

Ponadto wszystkie informacje agrotechniczne w formie 
znaczników można zarchiwizować, przez co w kolejnych 
latach jest możliwy powrót do wcześniej naniesionych 
danych.

Obecność jasnych instrukcji pozostawionych przez 
doświadczonego doradcę eliminuje ryzyko nieporozu-
mień. Ponadto wiarygodna i bezpieczna dokumentacja 
zastępuje nierzadko niejasne raporty z pracy pozostawione 
przez operatorów maszyn. Umożliwienie przeglądania 
położenia i pracy maszyn w czasie rzeczywistym pozwala 
zarządcy gospodarstwa na duży poziom elastyczności 

i dostosowania planu pracy do faktycznie poczynionych 
postępów. 

Poza wymienionymi korzyściami, przynależność do 
platformy MyJohnDeere.com (której częścią jest aplikacja 
MyOperations) pozwala na nawiązanie ścisłej współpracy 
zarówno z Działem Serwisu Agro-Efekt , ekspertami 
z dziedziny rolnictwa, jak i innymi rolnikami, poprzez 
nawiązanie wzajemnego partnerstwa.

Artykuł

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYM 
CENTRUM OPERACYJNYM
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Oddziały serwisowo-maszynowe

Nasze oddziały serwisowo-maszynowe
Zapraszamy do kontaktu.

Syców
ul. Parkowa 14
 56-500 Syców 

Sprzedaż maszyn 
tel. 62 786 84 06

Dział Serwisu
tel. 62 786 84 32

Sklep z częściami
tel. 62 786 84 35

Olszynka
Olszynka 41-42
48-231 Lubrza
 
Sprzedaż maszyn 
tel. 77 402 17 99 

Dział Serwisu
tel. 77 402 17 99 

Sklep z częściami
tel. 77 402 17 99

Pobiedziska
ul. Partnerska 1
62-010 Pobiedziska

Sprzedaż maszyn 
kom. 512 704 000 

Dział Serwisu
kom. 515 037 106 

Sklep z częściami
kom. 573 180 587 

Kołątajew
Kołątajew 50E
63-410 Ostrów Wlkp. 2

Sprzedaż maszyn 
tel. 62 761 86 65

Dział Serwisu
tel. 62 761 86 65

Sklep z częściami
tel. 62 761 86 65 

Częstocice
Częstocice 2B
57-120 Wiązów 

Sprzedaż maszyn 
tel. 71 321 03 31

Dział Serwisu
tel. 71 394 21 20 

Sklep z częściami
tel. 71 321 03 31

Grodzisk Wlkp.
ul. Wesoła 12
62-065 Grodzisk Wlkp.
 
Sprzedaż maszyn 
kom. 512 703 000

Dział Serwisu
kom. 573 793 991 

Sklep z częściami
kom. 573 793 971

Krzywiń
ul. Gen. Chłapowskiego 33
64-010 Krzywiń 

Sprzedaż maszyn 
tel. 65 520 43 61 

Dział Serwisu
tel. 65 520 44 37 

Sklep z częściami
tel. 65 520 43 61

Udanin
ul. Główna 53
55-340 Udanin 

Sprzedaż maszyn 
kom. 504 323 161 

Dział Serwisu
kom. 504 323 247 

Sklep z częściami
kom. 504 323 215 
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Oddziały serwisowo-maszynowe

ODDZIAŁ AGRO-EFEKT

PUNKT SPRZEDAŻY MASZYN

GRODZISK WLKP.

KRZYWIŃ

POBIEDZISKA

CZEKANÓW

OLSZYNKA

CZĘSTOCICE

UDANIN

SYCÓW

Powiększamy teren działania!
Teraz jesteśmy jeszcze bliżej Ciebie.
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Maszyny używane

Maszyny używane cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Przynależność do europejskiej 
grupy Used Equipment Expert Club pozwala na import maszyn od partnerów handlowych 
z całej Europy. Wykonujemy profesjonalną weryfikację, dzięki czemu oferujemy sprawdzony 
i przygotowany do pracy sprzęt.

Oddaj stary, weź nowy!

Sprawdzony i przygotowany
do pracy sprzęt

Odkup maszyn i usługi
pośrednictwa sprzedaży

Odkup w ramach rozliczenia
na korzystnych warunkach

Atrakcyjne warunki
finansowania

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Z NASZYMI ODDZIAŁAMI

SERWISOWO-SPRZEDAŻOWYMI
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Części

Jeśli trzeba wymienić element maszyny, nie ma czasu do stracenia. Większość części 
zamiennych jest dostępnych w naszym magazynie. Pozostałe elementy otrzymasz 
niezwłocznie za pośrednictwem profesjonalnej sieci logistycznej John Deere - Agro-Efekt. 
Możesz na nas polegać. Naszym priorytetem jest:

Doskonała obsługa posprzedażowa, doświadczony 
i kompetentny serwis oraz wysoka dostępność części

ZOBACZ KATALOG
CZĘŚCI 2022

W szerokiej ofercie znajdą Państwo także części do innych maszyn: 

HORSCH • LEMKEN • VADERSTAD • POTTINGER GRIMME • AMAZONE

Oferujemy części robocze oraz eksploatacyjne do maszyn:

Ograniczenie do 
minimum czasu 
przestoju maszyny

Dostarczenie klientom części 
zamiennych w najkrótszym 
możliwym czasie
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Artykuł

Brony talerzowe są niezastąpione zarówno w systemach 
konwencjonalnych, jak i uproszczonych. W naszym portfo-
lio znajdują się dwa modele bron talerzowych o szerokości 
roboczej od 3 do 18,4 m - brony uniwersalne SWIFTERDISC 
oraz ciężkie brony talerzowe ATLAS.

Do czego używać brony talerzowej?

Brona talerzowa służy do podstawowej uprawy gleby. 
Podorywkę należy wykonać jak najszybciej po żniwach, aby 
nie dopuścić do wyparowania wilgoci z gleby, szybkiego 
wschodu chwastów oraz wyeliminowania występowania 
chorób i szkodników.

Ostre krawędzie talerzy dobrze przetwarzają glebę, 
zapewniają łatwe zagłębianie, a następnie mieszanie 
resztek pożniwnych i materii organicznej z glebą. Wysokiej 
jakości wprowadzenie resztek pożniwnych do gleby 
zapewnia ich jakościowy rozkład.

Główne zalety bron talerzowych Bednar

Nasza firma od początku specjalizuje się w produkcji bron 
talerzowych. Możesz wybierać spośród zawieszanych, 
półzawieszanych lub wielkogabarytowych bron talerzo-
wych z naszego portfolio. Stosujemy ciekawie konstruk-
cyjnie rozwiązania techniczne w poszczególnych typach 
maszyn (dwurzędowy układ wału, zintegrowana oś, 

bezobsługowe łożyska, system mocowania TWIN-DISC, 
X-PRECISE pozycja sekcji talerzowej w X, łatwa obsługa 
BEDNAR EASY Control , kompaktowe wymiary transpor-
towe do 3 metrów nawet na największych maszynach 
o szerokości roboczej 18,4 m).

Szerokość robocza maszyn waha się od 3 do 18,4 metrów. 
Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować bronę talerzową 
do różnych warunków uprawy, a także do różnych firm 
i gospodarstw rolnych, bez względu na wielkość
Uniwersalna brona talerzowa SWIFTERDISC

Linia produktów SWIFTERDISC obejmuje wysoce uniwer-
salne brony talerzowe z krótką ramą. Nadają się do 
szybkiego rozdrabniania ścierniska, a także do przygoto-
wania łoża siewnego. Za pomocą tych kultywatorów glebę 
można obrabiać na głębokość do 14 centymetrów.

Aby lepiej dopasować bronę talerzową do warunków, 
przednią część maszyny można wyposażyć we włókę 
Crushbar lub wałek Trash Cutter, w zależności od modelu.

Ciężka brona talerzowa ATLAS

Linia modelowa ATLAS obejmuje brony talerzowe specjal-
nie zaprojektowane do przerobu dużych ilości resztek 
pożniwnych i materii organicznej, takich jak międzyplony, 
obornik czy gnojowica. Wysoka przepustowość ramy w 
połączeniu z dużą średnicą tarczy umożliwia uprawę gleby 
do głębokości 16 centymetrów.

Wysoce wytrzymała rama maszyny gwarantuje doskonałą 
jakość pracy i łatwą penetrację gleby, nawet podczas pracy 
w bardzo suchych warunkach.

Bednar FMT - brony talerzowe
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Artykuł

Kramer – po bezpiecznej stronie

Od początku działalności firmy Agro-Efekt, naszym 
najważniejszym celem było dostarczanie swoim klientom 
produktów wyłącznie najwyższej jakości. Takie maszyny, 
nawet w długim okresie eksploatacji, zapewniają trwałość 
i niezawodność, a ich cena przy odsprzedaży jest wysoka, 
co zapewnia maksymalny zwrot inwestycji. Właśnie 
z tego powodu zdecydowaliśmy się nawiązać współpracę 
z firmą Kramer-Werke GmbH – renomowanym, niemiec-
kim producentem ładowarek kołowych i teleskopo-
wych. Wieloletnie doświadczenie i wiedza konstruktorów 
widoczna jest w każdym detalu tych maszyn.

Firma Kramer swoją działalność rozpoczęła w 1925 w 
małym zakładzie nieopodal Jeziora Bodeńskiego na 
południu Niemiec. W pierwszych latach istnienia produko-
wano urządzenia i małe ciągniki rolnicze.

W drugiej połowie XX w. nastąpił dynamiczny rozwój firmy i 
jej oferty produktowej, również w branży maszyn budowla-
nych. Ważnym momentem w historii marki było stworze-
nie ładowarki kołowej ze sztywną ramą i czterema kołami 
skrętnymi. Takie rozwiązanie zapewnia utrzymanie stałego, 
maksymalnego udźwigu, niezależnie od kąta skrętu kół, na 
każdej wysokości podnoszenia, również z wysięgnikiem 
teleskopowym. Ponadto takie ładowarki są bardzo stabilne, 
co zapewnia duże bezpieczeństwo podczas pracy zwłasz-
cza na nierównościach. Ładowarki kołowe z czterema 
kołami skrętnymi to znak rozpoznawalny marki Kramer aż 
po dzień dzisiejszy. Szybki rozwój zaowocował wybudowa-
niem całkowicie nowej, nowoczesnej fabryki w miejscowo-
ści Pfullendorf. 

To właśnie w tej fabryce produkowane są obecnie maszyny 
Kramer, które można podzielić na 3 grupy: ładowarki 
kołowe z ciężarem wywracającym od 1  200 kg do 7  000 
kg, wśród nich również małe kompaktowe ładowarki 
o szerokości poniżej 1,3 m i wysokości ok. 2 m, ładowarki 
kołowe z wysięgnikiem teleskopowym o wysokości 
w punkcie obrotu łyżki od 4,27 m aż do 5,42 m oraz 
ładowarki teleskopowe o udźwigu od 1  450 kg do 5  500 
kg i wysokości podnoszenia od 4,3 m do 9,5 m. Z myślą o 
przyszłości Kramer posiada w ofercie również ładowarkę 
elektryczną a w przyszłości planowane są kolejne modele 
z takim napędem. Obecnie łącznie 31 modeli do profesjo-
nalnego zastosowania we wszystkich pracach rolniczych 
i nie tylko.

Pierwsze maszyny Kramer już pracują u naszych klientów! 
Więcej informacji w naszych punktach handlowych. 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Z NASZYMI ODDZIAŁAMI
SERWISOWO-SPRZEDAŻOWYMI



PRZYSTAWKI
DLA WYMAGAJĄCYCH 
ROLNIKÓW!

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

PRZYSTAWKAOROS SUNDO SŁONECZNIKA

Adaptery do zbioru kukurydzy Adaptery do zbioru słonecznika

Możliwość zamontowania na każdym typie kombajnu! 

Jesteś zainteresowany/a?
Zapraszamy do kontaktu!



FOTOWOLTAIKA
Specjalna oferta dla rolników.

Zapraszamy do kontaktu!
Dariusz Grzegorczyk
dariusz.grzegorczyk@agroefekt.pl
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Dobra woda w coraz większych rejonach świata staje się 
towarem luksusowym ze względu na coraz wyższe koszty 
jej pozyskiwania i przygotowania do celów przemysłowych, 
gospodarczych lub konsumpcyjnych. Globalne ocieplenie, 
susza, z jaką mamy do czynienia w ostatnich latach oraz 
duże parowanie gleb i roślin wpływa na obniżenie zbiorów. 
Pada coraz mniej deszczu, a globalne ocieplenie przyczy-
nia się do szybszego parowania.

Racjonalne używanie wody wiąże się z profesjonalnym 
wykonaniem instalacji wodociągowej. To dzięki niej 
możemy uniknąć lub zmniejszyć straty spowodowane 
suszą.

Świadomość właścicieli gospodarstw rośnie, czego 
dowodem jest wzrost zainteresowania systemami 
nawadniającymi w Polsce. W zależności od rodzaju 
uprawy oraz gleby dobierany jest odpowiedni asortyment 
nawodnieniowy. Przy dostarczaniu wody roślinom należy 
brać pod uwagę ich indywidualne potrzeby, co sprawia że 
każdy system nawadniania musi być starannie zaprojekto-
wany 

Obecnie najbardziej efektywnym sposobem 
jest nawadnianie kropelkowe. 

System ten charakteryzuje się:
• możliwością instalacji na ziemi lub pod ziemią
• równomiernym dostarczaniem cieczy na danym obszarze
• dostarczeniem wody jak najbliżej systemu korzeniowego
• mniejszymi stratami wody o ok. 30% do 40 % w porówna-
niu z deszczowniami lub zraszaczami naziemnymi
• brakiem ograniczenia podlewania w czasie wietrznych 
lub upalnych dni
• mniejszymi nakładami energii na doprowadzenie wody o 
niższym ciśnieniu
• możliwością dostarczenia substancji odżywczych
• zapobieganiem występowania chorób grzybowych 

Przy projektowaniu i wykonaniu instalacji należy 
zwrócić uwagę na kilka szczegółów:

 ▶ przyjęciu do projektu ok. 70% wydajności teoretycznej
 ▶ źródła wody (studnia, staw)
 ▶ jakości wody (ilość żelaza, manganu)
 ▶ rodzaj pompy (wydatek w m3/h i ciśnienie)
 ▶ rodzaj filtrów
 ▶ uwzględnienie spadków i wzniesień terenu (różnica 1m 
to 0,1 bar +/-)

 ▶ uwzględnienie strat spowodowane ilością kształtek 
i długością instalacji

 ▶ stosowanie przepływu nominalnego dla danej średnicy 
rury

 ▶ wyeliminowaniu zjawiska kawitacji

Dane w przybliżeniu – średnica rury: przepływ nominalny 
i maksymalny w m3/h

Artykuł

Razem oszczędzajmy wodę!

Średnica Przepływ 
nominalny

Przepływ 
maksymalny

1” 3,6 6,8

5/4” 6,8 9,7

6/4” 9,0 15,0

2” 14,7 27,3
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Posiadamy specjalistyczne maszyny do układania linii 
kroplujących pod ziemią do głębokości 45 cm. Linie takie 
posiadają kompensację ciśnienia, mogą być stosowane 
w pofałdowanych terenach.

Oferujemy do sprzedaży:

 ▶ taśmy kroplujące T-Tape RIVULIS np. 515-50-380
 ▶ taśmy kroplujące Efekttape 
z rozstawem od 10 do 50 cm

 ▶ linie kroplujące D 5000 ciśnienie 3,5 bara 
 ▶ rury PE od 16 do 90 mm
 ▶ filtry siatkowe i dyskowe
 ▶ zraszacze i zamgławiacze
 ▶ złączki PE, conektor i inne akcesoria
 ▶ pompy i deszczownie szpulowe na zamówienie 
 

Filtry – oznaczenia

Mesh Mikrony

150 100

120 130

80 200

50 300

40 400

20 800

15 1000

9 1600

6 2500

5 300

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Z DZIAŁEM NAWADNIANIA
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Pasze i żywienie zwierząt

Współpracujemy wyłącznie z uznanymi firmami paszowymi i dysponujemy bardzo szeroką gamą produktów. 
Dzięki temu nasi doradcy żywieniowi są w stanie dopasować ofertę produktów dla potrzeb każdego gospodarstwa. 
Zależy nam na jak najlepszej współpracy, która ma zawsze przynosić wymierną korzyść dla hodowcy, dlatego nasi 
doradcy systematycznie monitorują zmiany zachodzące w hodowli i zawsze reagują, gdy wymaga tego sytuacja. 
Można to osiągnąć poprzez racjonalne żywienie, uwzględniające potrzeby bytowe i produkcyjne zwierząt, ale także 
uwzględniające czynnik ekonomiczny.

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

Dział pasz i żywienia zwierząt oferuje Państwu:

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

Pasze dla każdego gospodarstwa

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Z DZIAŁEM PASZ



NOWOŚĆ

Mieszanki
witaminowo
–mineralne 
Dedykowane
dla krów mlecznych

MAX – Efekt E
MAXymalne doładowanie 
witaminowe – bogaty skład
i wysoki poziom witamin,
makro i mikroelementów!

TMR – Efekt
Pokrywa zapotrzebowanie na 
witaminy, minerały, kredę. 
Usprawnia pracę – wszystko co 
potrzebne jest w jednym worku!

BETA KAROTEN – Efekt
Pozytywnie wpływa na rozród
– poprawia jego parametry
i wspomaga regulację faz rozro-
dowych u krów. Duża zawartość 
witaminy E i A.

PANSEN – Efekt
Posiada wolno uwalniający 
się mocznik. Wspomaga 
wzrost bakterii rozkładających 
włókno surowe. Zbilansowany 
poziom witamin, mikro-
i makro-elementów.

STABIL – Efekt E
Redukuje stany zapalne i 
stymuluje pobieranie paszy.
Zawiera niezbędne witaminy, 
mikro- i makroelementy.

KETO - Efekt
Źródło energii, witamin, mikroele-
mentów oraz chronionej metion-
iny. Idealny dla krów o wysokim 
potencjale genetycznym – szcze-
gólnie w pierwszej fazie laktacji.

EXTRA – Efekt
Wysoka zawartość cynku wpływa 
korzystnie na odporność, racice, 
skórę i sierść.

Zapraszamy do kontaktu!
Dopasujemy odpowiedni produkt 

do potrzeb Twojego stada!

www.agroefekt.pl
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Skup płodów rolnych oraz ich ubezpieczenie

Dział zbóż Agro-Efekt, to całoroczny skup i sprzedaż zbóż paszowych i konsumpcyjnych, kukurydzy, roślin oleistych tj. 
rzepaku i słonecznika. Posiadamy 22 obiekty skupowe zlokalizowane na terenie trzech województw: dolnośląskiego 
(11), opolskiego (8) oraz wielkopolskiego (3). Prowadzimy kontraktację zbóż, rzepaku oraz kukurydzy wraz z możliwością 
ubezpieczenia prowadzonych upraw. W biznesie kierujemy się partnerstwem, konkurencyjnością cenową oraz 
gwarantujemy terminową zapłatę.

Nasze obiekty skupowe:

Prowadzimy całoroczny skup i sprzedaż:

Wiarygodny partner w obrocie płodami rolnymi

■ Bolechów
■ Czekanów
■ Częstocice
■ Domaszowice
■ Gołaszyn
■ Jaźwina
■ Karłowice Wielkie
■ Mnichowice

■ Nowa Wieś
■ Nowica
■ Olszanka
■ Olszynka
■ Paczków
■ Pielaszkowice
■ Polwica
■ Stare Jaroszowice

■ Stradomia Dolna
■ Strzeleczki
■ Swojków
■ Ściborzyce Małe
■ Wilków
■ Zielenice

RZEPAKU KUKURYDZY

SŁONECZNIKA
ZBÓŻ KONSUMPCYJNYCH
(pszenicy)

ZBÓŻ PASZOWYCH
(żyta, pszenżyta, jęczmienia, owsa)
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Skup płodów rolnych oraz ich ubezpieczenie

Prowadzimy system kontraktacji zbóż, rzepaku i kukurydzy. Klientom podpisującym umowy kontraktacyjne oferujemy 
atrakcyjne warunki zakupu nasion, nawozów i środków ochrony roślin z możliwością zapłaty w okresie zbiorów

Oferujemy atrakcyjne warunki ubezpieczenia oraz kompleksową 
obsługę klienta. Nasza oferta zawiera ujemne skutki przezimowania, 
grad i przymrozki wiosenne z dopłatą Państwa, która wynosi 65% składki. 
Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia upraw za pośrednictwem naszej 
firmy możliwe jest odłożenie płatności składki do samych zbiorów

Nasze certyfikaty:

Naszym atutem jest możliwy odbiór płodów 
z gospodarstwa!

Zabezpiecz swoje gospodarstwo
i uprawy!

Kontakt   62 786 84 59

SPRAWDŹ NASZE
OBIEKTY SKUPOWE
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Zapraszamy do kontaktu z naszymi działami

Nasze oddziały

Centrala
agroefekt.pl

sklep.agroefekt.pl

Dział Ochrony Roślin
tel. 62 737 50 60

Syców, ul. Parkowa 14
tel. 62 786 84 00
e-mail: sekretariat@agroefekt.pl

Szukaj nas w social mediach:

Dział Maszyn
tel. 62 786 84 06

Dział Pasz
tel. 62 786 84 12

Dział Nawozów
tel. 62 786 84 13

Serwis maszyn, części
tel. 62 786 84 32

Skup płodów rolnych
tel. 62 786 84 33 

Dział Nasion
tel. 62 786 84 03 

Dział Nawadniania
tel. 62 786 84 45

Rolnictwo Precyzyjne
tel. 662 667 934

BASZYNY

BOBROWNIKI

CZEKANÓW

CZERMIN

tel. 62 721 99 61

tel. 62 730 57 71

tel. 62 737 50 60

tel. 62 741 60 62

tel. 71 394 21 09

BOLECHÓW

CZĘSTOCICE

tel. 71 301 66 58

PIELASZKOWICE

POLWICA

PRZYBYSŁAW

SMASZKÓW

tel. 697 18 50 99

tel. 71 301 92 10

tel. 62 740 43 80

tel. 43 829 29 28

STARE JAROSZOWICE

STRADOMIA DOLNA

tel. 75 738 26 10

tel. 62 785 81 06

GLINKA

JAŹWINA

KARŁOWICE WIELKIE

KOTLIN

tel. 65 544 16 81

GRABONÓG
tel. 785 50 07 39

tel. 74 893 81 62

tel. 77 431 21 38

tel. 62 740 69 56

MIEJSKA GÓRKA

MNICHOWICE

NOWA WIEŚ

OLSZANKA

OLSZYNKA

OPATÓW

PACZKÓW

tel. 65 547 56 51

tel. 62 781 11 78

tel. 667 662 950

tel. 77 412 96 52

tel. 77 434 20 16

tel. 62 781 31 16

tel. 506 05 54 53

STRZELECZKI

ŚCIBORZYCE MAŁE

WILKÓW

ZIELENICE

tel. 77 433 50 63

tel.

tel. 77 403 60 14

tel. 71 387 12 03

tel. 77 419 51 97

tel. 71 393 07 19

SWOJKÓW

TRZEBNICA

71 302 97 31

KRZYWIŃ
tel. 65 520 44 97

NOWICA
tel. 508 101 467

GOŁASZYN
tel. 503 992 149

UDANIN
tel. 504 323 161

PORĘBA
tel. 607 50 59 59

tel. 785 500 727
DOMASZOWICE

GRODZISK WLKP.
tel. 512 703 000

POBIEDZISKA
tel. 512 704 000

punkt skupu punkt sprzedaży maszyn
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ODDZIAŁ AGRO-EFEKT

PUNKT SPRZEDAŻY MASZYN

PUNKT SKUPU

Pobiedziska

Centrala firmy
Agro Efekt Sp. z o.o. 

ul. Parkowa 14 
56-500 Syców 

tel. 62 786 84 00 
e-mail: sekretariat@agroefekt.pl
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