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Kupuj promocyjne produkty,
zbieraj punkty i wymieniaj je

na atrakcyjne nagrody!

Efekt
P R O G R A M  L O J A L N O Ś C I O W Y

1 Wejdź na www.agroefekt.pl i zarejestruj się 
do programu MójEfekt.

2 Kupuj produkty promocyjne*.

3 Zbieraj punkty za zakupione produkty.

4 Wymieniaj zgromadzone punkty
na nagrody!

*Lista produktów promocyjnych dostępna na www.agroefekt.pl

Jak to działa?

www.agroefekt.pl

Zeskanuj kod QR
i dowiedz się więcej

o programie!



Szanowni Państwo,

Kolejne wydanie AgroDORADCY przygotowaliśmy na sezon jesień 2022. Oczywiście 
również w tym egzemplarzu prezentujemy m.in. dostępne na rynku odmiany rzepaku ozimego, 
zbóż ozimych, środki ochrony roślin, a także nawozy firm wiodących na rynku rolnym. Na sezon 
2022/2023 rozszerzyliśmy ofertę odmianową o nowości zarówno rzepaku jak i zbóż ozimych. Dajemy 
tym samym możliwość sprawdzenia w swoim gospodarstwie nowości genetycznych, które zawsze 
gwarantują korzyści w gospodarstwie w zależności od specyfikacji odmiany. Z rzepaku ozimego 
szczególnie polecamy nowość z hodowli Dekalb, odmiana DK EXPECTATION, która wykazuje 
tolerancję na TuYV połączoną z efektywnym wykorzystaniem azotu, co przekłada się na wysokie, 
stabilne plonowanie, również w mniej sprzyjających warunkach agroklimatycznych. SU BANATUS to 
nowość jeżeli chodzi o pszenicę ozimą, która poza bardzo wysokim i stabilnym plonowaniem posiada 
wiele cech które powinny pozwolić odmianie uplasować się w czołówce uprawianych w Polsce 
odmian, wyróżnia się m.in. genem Pch1, który wpływa na mniejszą podatność roślin na łamliwość 
podstawy źdźbła. Konsekwencją zdrowego źdźbła jest bardzo wysoka odporność na wyleganie. W 
tym wydaniu znajdą również Państwo rozwiązanie jak podejść odpowiednio do odchwaszczania 
plantacji rzepaku ozimego, uwzględniając również sytuację na rynku związaną z ograniczoną 
dostępnością herbicydów nalistnych. W uprawie zbóż szczególną uwagę zwracamy na pierwszy 
zabieg fungicydowy, jakim jest zaprawianie materiału siewnego, czym powinna charakteryzować 
się najlepsza zaprawa, a także przed jakimi zagrożeniami powinna chronić Państwa plantację.

 W obecnym wydaniu również przybliżamy Państwu kolejne szczegółowe informacje 
o naszych preparatach bakteryjnych (Terra-Efekt i Terra Wita), które ze względu na obecną sytuację na 
rynku nawozów, szczególnie powinny zwrócić Państwa uwagę. W  obecnym sezonie wegetacyjnym 
w Polsce uprawiamy ok. 70  000 ha słonecznika na ziarno. W celu przeprowadzenia sprawnego 
zbioru tej rośliny uprawnej zalecamy zastosowanie odpowiedniej przystawki do kombajnu, np. 
OROS SUN. Jest ona przystosowana do montażu do różnych typów kombajnów. Więcej informacji 
na temat przystawki można dowiedzieć się w dziale sprzedaży maszyn Agro-Efekt. Warto zaznaczyć 
że będziemy prowadzić skup słonecznika w czasie jego zbioru. Prezentujemy Państwu również 
kompaktowe brony talerzowe firmy Kverneland Qualidisc Pro o różnych szerokościach roboczych 
od 2 do 7 m. Szczególne miejsce w katalogu zajmuje temat rolnictwa precyzyjnego, które pozwala 
w gospodarstwie na optymalizację. Końcowym efektem jest podniesienie wydajności Państwa 
gospodarstwa poprzez maksymalizację plonów przy zachowaniu rozsądnych wydatków na hektar. 
Dla osób które cenią sobie wolny czas, dział TURF przygotował materiał dotyczący robotów koszących 
Robomow. Są tak zaprojektowane, aby samodzielnie kosić Państwa trawnik. Dzięki temu zawsze 
będzie on prezentował się idealnie. Temat ekologii jest nam bardzo bliski, stąd w naszej ofercie od 
jakiegoś czasu mogą Państwo znaleźć panele fotowoltaiczne. W sezonie jesiennym nasza oferta 
zostanie wzbogacona także poprzez pompy ciepła produkowane przez  firmę BLAUPUNKT, która 
zasłynęła na świecie z produkcji radiów samochodowych, a także słuchawek. 

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
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Niezastąpione wsparcie
dla Twoich upraw

Sprawdź nasze inne produkty na www.agroefekt.pl

SPRAWDŹ ARTYKUŁ
Dokarmianie dolistne
rzepaku ozimego w okresie
jesieni

SPRAWDŹ ARTYKUŁ
Dokarmianie dolistne
i biostymulacja zbóż ozimych
w okresie jesieni
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KONTAKT
Agro Efekt Sp. z o.o. 
ul. Parkowa 14 
56-500 Syców 

T 62 786 84 00 
E sekretariat@agroefekt.pl www.agroefekt.pl

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



Masz pytania lub chciałbyś dowiedzieć się
czegoś więcej na temat naszych usług?

Skontaktuj się z nami!
Contact Center Agro-Efekt

511 272 021

contact.center@agroefekt.pl

Sprawdź także formularz kontaktowy 
na naszej stronie www
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rzepak ozimy

DUPLO F1
„Pełen pakiet odporności”

str. 10

rzepak ozimy

LG Angelico
„Jedna z najlepszych odmian 
w Polsce”

str. 9

rzepak ozimy

RGT Kocazz
„Odporność na 7 patotypów kiły 
kapustnych”
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 str. 19

rzepak ozimy

DK Expectation
„Tolerancja na TuYV połączona z 
efektywnym wykorzystaniem azotu”

str.12

rzepak ozimy

RGT Banquizz
„Satysfakcja na każdym stanowisku 
glebowym”

str. 14

rzepak ozimy

Butterfly
„Najlepsza zdrowotność wśród 
odmian populacyjnych”

str. 17

rzepak ozimy

DK Expiro
„Rekordowe plony w każdych 
warunkach”

str. 13

rzepak ozimy

Orion
„Galaktyczny plon”

str. 18

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Charakterystyka odmian rzepaku 
i grochu ozimego Jesień 2022

groch 
ozimy

Dexter
„Najbardziej mrozoodporna 
odmiana na rynku”

ODMIANA
OGÓLNOUŻYTKOWA str. 20
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• bardzo wysoki i stabilny plon na przestrze-
ni ostatnich lat (COBORU PDO)

• sprawdzona pod względem zdrowot-
ności, o wybitnej wręcz odporności na 
wirus żółtaczki rzepy (TuYV) oraz bardzo 
wysokiej odporności na suchą zgniliznę 
kapustnych, warunkowanej obecnością 
genu RLM 7

• na tle innych odmian wyróżnia się bardzo 
wysoką odpornością na wyleganie roślin

• wydłużony okres zbioru, mniejsze straty 
plonu, mniejszy problem z samosiewami 
w uprawie następczej dzięki wysokiej od-
porności na pękanie łuszczyn i osypywa-
nie się nasion

LG ANGELICO
REJESTRACJA POLSKA 2018
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA

„Jedna z najlepszych 
odmian w Polsce”

WYSOKI 
PLON

ODPORNOŚĆ
NA PĘKANIE
ŁUSZCZYN

PROFIL ODMIANY LG ANGELICO

DYNAMIKA ROZWOJU

rozwój jesienny średnio szybki

wiosenny start wegetacji średni

termin kwitnienia średnio wczesny

termin dojrzewania średnio wczesny

wysokość roślin średnia do wysokiej

ODPORNOŚĆ NA:

wymarzanie dobra

wyleganie bardzo dobra

suchą zgniliznę kapustnych bardzo dobra

zgniliznę twardzikową bardzo dobra

AGROTECHNIKA

wymagania glebowe na wszystkie rodzaje gleb

termin siewu wczesny, optymalny i opóźniony

liczba roślin na m2 35-45

Odmiana rzepaku ozimego
LG ANGELICO
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DUPLO F1
REJESTRACJA FRANCJA 2019
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA

WYSOKI 
PLON

ODPORNOŚĆ
NA PĘKANIE
ŁUSZCZYN

DOBRY 
WIGOR

JESIENNY

• bardzo wysoki potencjał plonowania, a tak-
że plon oleju

• odmiana z odpornością na wirusa żół-
taczki rzepy (TuYV), doskonale radzi sobie 
w latach, w których występują wektory TuYV 
(mszyce) oraz na terenach z dużym udzia-
łem w uprawie buraka cukrowego, ziemnia-
ka i kukurydzy

• idealnie dobrana kompozycja dwóch cech 
2w1, czyli podwójna odporność na choroby 
wirusowe (TuYV) i grzybowe (RLM7)

• wysoka tolerancja na LLS – cylindrosporiozę,
• wysoka odporność łuszczyn na pękanie 

i osypywanie się nasion (pod shatter re-
sistance)

• wysoka zimotrwałość
• efektywne wykorzystanie nawozów azoto-

wych

„Pełen pakiet odporności”

PROFIL ODMIANY DUPLO F1

DYNAMIKA ROZWOJU

rozwój jesienny średnio szybki

wiosenny start wegetacji średni

termin kwitnienia średnio wczesny

termin dojrzewania średnio wczesny

wysokość roślin średnia

ODPORNOŚĆ NA:

wymarzanie bardzo dobra

wyleganie bardzo dobra

suchą zgniliznę kapustnych bardzo dobra

zgniliznę twardzikową dobra

AGROTECHNIKA

wymagania glebowe na wszystkie rodzaje gleb

termin siewu wczesny i optymalny

liczba roślin na m2 40-45

WYSOKA
ZAWARTOŚĆ
TŁUSZCZU

OPINIA

Warunki klimatyczne oraz wprowadzane ograniczenia w stosowaniu nawozów i środków ochrony roślin wpływają na prace 
hodowców rzepaku. Poszukują oni rozwiązań, które będą mogły sprostać zmieniającym się warunkom uprawy. Do takich należą 
nowe genetycznie mieszańce rzepaku. Wśród nich szczególną uwagę chciałbym zwrócić na odmianę DUPLO F1.

Jest to nowy mieszaniec z segmentu odmian z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuVY). Posiada wiele cech pozytywnie 
wpływających na wysokość i niezawodność plonowania. DUPLO F1 charakteryzuje się bardzo dobrą zdrowotnością. Połączono w 
tej odmianie dwie cechy podnoszące odporność na choroby:
- wirusowe – gen odporności na żółtaczkę rzepy TuYV,
- grzybowe – gen odporności na suchą zgniliznę RLM 7.

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

Artur Kozera
Rapool Polska, Menadżer produktu i marketingu

Odmiana rzepaku ozimego
DUPLO F1
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DUPLO F1
REJESTRACJA FRANCJA 2019
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA

WYSOKI 
PLON

ODPORNOŚĆ
NA PĘKANIE
ŁUSZCZYN

DOBRY 
WIGOR

JESIENNY

Korzyści z odporności na wirusa żółtaczki rzepy
Wyższy plon i większa odporność na stresy

WYSOKA
ZAWARTOŚĆ
TŁUSZCZU

ZOBACZ FILM 
Z ODMIANĄ DUPLO F1

Odmiana rzepaku ozimego
DUPLO F1
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DEKALB 2020

4,09 t/ha

4,78 t/ha
4,09 t/ha

Wojnowo
5,00 t/ha

Pielaszkowice
4,39 t/ha

Krynki
3,91 t/ha

Chwaliszewo
4,46 t/ha

4,87 t/ha

Stare Pole
4,23 t/ha

5,52 t/ha Wybranowo
4,57 t/ha

Niekazanice
4,12 t/ha

DK EXPECTATION
REJESTRACJA WIELKA BRYTANIA 2020
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA

„Tolerancja na TuYV połączona 
z efektywnym wykorzystaniem azotu”

WYSOKI 
PLON

ODPORNOŚĆ
NA PĘKANIE
ŁUSZCZYN

SZYBKI
ROZWÓJ
PO ZIMIE

DOBRY WIGOR
JESIENNY

• nowa ekonomicznie efektywna odmiana 
o wysokim potencjale plonowania

• plonuje wysoko na różnych stanowiskach 
glebowych

• wysoka tolerancja roślin na niekorzystne 
warunki klimatyczne i glebowe w okresie 
zimy, bardzo dobra zimotrwałość

• tolerancja na wirusa żółtaczki rzepy 
(TuYV). Chroni uprawę przed utratą plonu 
na skutek wystąpienia choroby

• efektywne wykorzystanie azotu, utrzyma-
nie wydajności plonotwórczej odmiany 
w warunkach utrudnionego pobierania 
azotu z przyczyn naturalnych (np. susza 
glebowa, podtopienia)

• rekomendowane jest stosowanie fungicy-
du o funkcji regulatora wzrostu

• wysoka odporność na osypywanie nasion 
z łuszczyn

PROFIL ODMIANY DK EXPECTATION

DYNAMIKA ROZWOJU

rozwój jesienny średnio szybki

wiosenny start wegetacji wczesny

termin kwitnienia wczesny

termin dojrzewania średnio wczesny

wysokość roślin średnio wysokie

ODPORNOŚĆ NA:

wymarzanie bardzo dobra

wyleganie średnia

suchą zgniliznę kapustnych bardzo dobra

zgniliznę twardzikową dobra

AGROTECHNIKA

wymagania glebowe na wszystkie rodzaje gleb

termin siewu optymalny i opóźniony

liczba roślin na m2 40-45

Odmiana rzepaku ozimego
DK EXPECTATION

ZOBACZ FILM 
Z ODMIANĄ
DK EXPECTATION
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DK EXPIRO
REJESTRACJA POLSKA 2016
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA

„Rekordowe plony w każdych 
warunkach”

WYSOKI 
PLON

ODPORNOŚĆ
NA PĘKANIE
ŁUSZCZYN

SZYBKI
ROZWÓJ
PO ZIMIE

DOBRY WIGOR
JESIENNY

• charakteryzuje się najwyższym potencja-
łem i bardzo dobrą stabilnością plonowa-
nia w różnych warunkach uprawowych

• optymalny rozwój jesienny roślin, niskie 
ryzyko elongacji szyjki korzeniowej przed 
zimą

• wyróżnia się znakomitą zimotrwałością, 
sprawdzoną w warunkach polskich oraz 
mocnym wigorem i szybkim tempem 
wzrostu wiosną

• zalecane jest stosowanie regulatorów 
wzrostu, ze względu na mocny wigor wio-
senny oraz wysokie rośliny

• posiada bardzo dobrą tolerancję na choro-
by (gen RLM 7) oraz podwyższoną odpor-
ność na pękanie łuszczyn i osypywanie się 
nasion

PROFIL ODMIANY DK EXPIRO

DYNAMIKA ROZWOJU

rozwój jesienny średni

wiosenny start wegetacji wczesny

termin kwitnienia wczesny

termin dojrzewania średnio późny

wysokość roślin wysokie

ODPORNOŚĆ NA:

wymarzanie bardzo dobra

wyleganie dobra

suchą zgniliznę kapustnych bardzo dobra

zgniliznę twardzikową bardzo dobra

AGROTECHNIKA

wymagania glebowe na wszystkie rodzaje gleb

termin siewu optymalny i opóźniony

liczba roślin na m2 35-45

OPINIA

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

Marcin Liszewski
Dział Rozwoju Produktu, DEKLAB®

Odmiana rzepaku ozimego
DK EXPIRO
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• nowy mieszaniec, z odpornością na wirusa 
żółtaczki rzepy TuYV (Francja 2019)

• wysoki i stabilny poziom plonowania, na 
wszystkich rodzajach gleb

• jesienny wigor pozwala odmianie na osią-
gnięcie fazy rozwojowej zapewniającej 
bezpieczne przezimowanie

• wysoka zimotrwałość odmiany
• nisko osadzona szyjka korzeniowa, bez 

tendencji do wydłużania, nadaje się do 
bardzo wczesnego siewu

• wyższa ekonomiczność uprawy – bardzo 
wysoki poziom zaolejenia

• odporna na wyleganie, a także posiada ni-
ską wrażliwość łuszczyn na pękanie

• wysoka zdrowotność od siewu do zbioru

RGT BANQUIZZ
REJESTRACJA FRANCJA 2019
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA

„Satysfakcja na każdym 
stanowisku glebowym”

WYSOKI 
PLON

ODPORNOŚĆ
NA PĘKANIE
ŁUSZCZYN

PROFIL ODMIANY RGT BANQUIZZ

DYNAMIKA ROZWOJU

rozwój jesienny średni

wiosenny start wegetacji średni

termin kwitnienia średnio późny

termin dojrzewania średnio późny

wysokość roślin średnio wysoka

ODPORNOŚĆ NA:

wymarzanie bardzo dobra

wyleganie dobra

suchą zgniliznę kapustnych bardzo dobra

zgniliznę twardzikową bardzo dobra

AGROTECHNIKA

wymagania glebowe na wszystkie rodzaje gleb

termin siewu wczesny i optymalny

liczba roślin na m2 40-45

Odmiana rzepaku ozimego
RGT BANQUIZZ



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

 PRZEŁOM NA 
KAŻDYM POLU

BEZKONKURENCYJNY 
skuteczny w każdych warunkach, również  
w niesprzyjających dla działania glifosatów

GOTOWY
stosowanie nie wymaga dodatków wspierających 
skuteczność (adiuwanty i uszlachetniacze  
cieczy roboczej)

TWÓRCZY
nowoczesne rozwiązanie na dziś i jutro  
otwierające nowy rozdział  
w zastosowaniu glifosatu 

www.halvetic.com

NOWOŚĆ





Odmiany rzepaku ozimego 2022
17Jesień 2022

R
ZEP

A
K

 O
ZIM

Y

Dział Nasion

Mocne strony

• wysoki i stabilny potencjał plonowania
• wymaga typowego stanowiska pod 

uprawę rzepaku, ale udaje się również na 
stanowiskach przeciętnych

• elastyczna co do terminu siewu
• dobra zimotrwałość
• wymaga użycia fungicydu z regulatorem 

wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liści
• duża dynamika rozwoju wiosną pozwala 

na maksymalne wykorzystanie azotu 
i zbudowanie dużej biomasy

• rośliny wysokie, a jednocześnie odporne na 
wyleganie

• mniejsze porażenie czernią krzyżowych 
i cylindrosporiozą w porównaniu do 
wzorców

BUTTERFLY
REJESTRACJA UE 2017
TYP ODMIANA POPULACYJNA

„Najlepsza zdrowotność wśród 
odmian populacyjnych”

PROFIL ODMIANY BUTTERFLY

DYNAMIKA ROZWOJU

rozwój jesienny średni

wiosenny start wegetacji średni

termin kwitnienia wczesny

termin dojrzewania średnio wczesny

wysokość roślin wysokie

ODPORNOŚĆ NA:

wymarzanie bardzo dobra

wyleganie bardzo dobra

suchą zgniliznę kapustnych bardzo dobra

zgniliznę twardzikową średnia

AGROTECHNIKA

wymagania glebowe gleby średnie i dobre

termin siewu wczesny i optymalny

liczba roślin na m2 50-60

WYSOKI 
PLON

Odmiana rzepaku ozimego
BUTTERFLY
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• niespotykana plenność przewyższająca wiele 
odmian populacyjnych

• zalecana do uprawy na terenie całej Polski,
• odmiana stabilnie plonująca również na 

glebach mozaikowatych i słabszych
• z uwagi na ogromny potencjał plonowania 

polecany jest również do intensywnej 
produkcji

• rośliny niewysokie przed zimą, niski wigor 
wzrostu jesiennego – skorelowany z dobrą 
zimotrwałością

• odmiana średniowczesna, równomiernie 
dojrzewająca

• rośliny średniowysokie o ponadprzeciętnej 
odporności na wyleganie

• bardzo dobra odporność na choroby (m.in. 
Phoma)

• nasiona o wysokiej MTN (ponad 4,5-5,0 g), 
bardzo niskiej zawartości glukozynolanów 
(około 7,5 mmol/g) oraz bardzo wysokim 
zaolejeniem (ok. 48% w s.m.)

ORION
REJESTRACJA POLSKA 2018
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA

„Galaktyczny plon”

PROFIL ODMIANY ORION

DYNAMIKA ROZWOJU

rozwój jesienny średni

wiosenny start wegetacji wczesny

termin kwitnienia średnio wczesny

termin dojrzewania średnio wczesny

wysokość roślin średnia

ODPORNOŚĆ NA:

wymarzanie bardzo dobra

wyleganie bardzo dobra

suchą zgniliznę kapustnych bardzo dobra

zgniliznę twardzikową bardzo dobra

AGROTECHNIKA

wymagania glebowe na wszystkie rodzaje gleb

termin siewu wczesny i optymalny

liczba roślin na m2 60-70

WYSOKI 
PLON

DOBRY WIGOR
JESIENNY

104% - 5,5 t/ha

ZHR o/Sobiejuchy
95% - 4,5 t/ha

ZHR o/Szelejewo
101% - 3,8 t/ha

ZHR o/Laski
100% - 4,3 t/ha

ZHR o/Modzurów
107% - 5,7 t/ha

Plon rzepaku ORION 2021 w % wzorca i t/ha

Odmiana rzepaku ozimego
ORION
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•  bardzo wysoka odporność na kiłę 
kapustnych potwierdzona w  badaniach 
Instytutu Mikologii w Poznaniu

•  nowa genetyka odmian z wysoką 
wydajnością plonowania i odpornością na 
kiłę kapustnych

•  bardzo wysokie zaolejenie i stabilne 
plonowanie

•  tolerancja na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV)

RGT KOCAZZ
REJESTRACJA UE 2020
TYP ODMIANA MIESZAŃCOWA

„Odporność na 7 patotypów
kiły kapustnych”

PROFIL ODMIANY RGT KOCAZZ

DYNAMIKA ROZWOJU

rozwój jesienny średnio szybki

wiosenny start wegetacji średni

termin kwitnienia średnio wczesny

termin dojrzewania średnio wczesny

wysokość roślin średnia

ODPORNOŚĆ NA:

wymarzanie bardzo dobra

wyleganie dobra

suchą zgniliznę kapustnych bardzo dobra

zgniliznę twardzikową bardzo dobra

AGROTECHNIKA

wymagania glebowe na wszystkie rodzaje gleb

termin siewu wczesny, optymalny i opóźniony

liczba roślin na m2 40-45

KI A

O
DP

ORNO
 

WYSOKI 
PLON

WYSOKA
ZAWARTOŚĆ
TŁUSZCZU

Odmiana rzepaku ozimego
RGT KOCAZZ



G
R

O
C

H
 O

ZI
M

Y

20 AgroDORADCA

DEXTER
REJESTRACJA POLSKA 2021

ODMIANA OGÓLNOUŻYTKOWA

• odmiana ogólnoużytkowa
• nowa, biało-kwitnąca odmiana grochu ozimego
• wysoka zawartość białka i dobra MTN
• średnio wysokie rośliny o dobrej odporności na wyleganie
• energiczny rozwój wiosenny pozwala z powodzeniem konkurować 

z chwastami
• sprawdza się w uprawie na glebach słabszych, przepuszczalnych
• termin zbioru porównywalny z jęczmieniem ozimym

Termin siewu: październik 

Gęstość siewu: optymalny 100-120 szt. /m2 

Gęstość siewu:
• gleby lekkie - 6 cm
• gleby ciężkie - 4 cm

Odmiana grochu ozimego
DEXTER

Ważne cechy odmiany

Typ odmiany
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Postaw na doglebowe zwalczanie chwastów 
w rzepaku ozimym

Odchwaszczanie rzepaku ozimego powinniśmy rozpoczy-
nać przed wschodami rośliny uprawnej, aby zapewnić 
plantacji optymalny rozwój, poprzez eliminację konkuren-
cyjnych chwastów. Należy pamiętać, że rzepak do stadium 
4 liści jest mało konkurencyjny w stosunku do chwastów, 
dopiero gdy osiągnie tę fazę rozwojową, wytworzy korzenie 
włośnikowe, sam stanie się konkurencyjny. Ze względu na 
małą konkurencyjność rzepaku w początkowym okresie 
wzrostu, wysoką skuteczność rozwiązań doglebowych 
w eliminacji chwastów, w tym tych trudnych lub wręcz 
niemożliwych do zwalczania nalistnymi rozwiązaniami, 
a coraz częściej występującymi w uprawach rzepaku jak  
bodziszek drobny czy farbownik polny, ale również ze 
względu na obecną sytuację na rynku polskim związaną 
z ograniczoną dostępnością herbicydów nalistnych, warto 
wybrać strategię wczesnej eliminacji zachwaszczenia do 3 
dni po siewie. Maksymalną skuteczność takich rozwiązań 
uzyskujemy w przypadku wilgotnej gleby (pełna aktywi-
zacja substancji czynnej herbicydu), nie oznacza to że w 
przypadku kiedy będą występować okresy z ograniczoną 
wilgotnością w okresie siewu rzepaku, należy rezygnować z 
doglebowego odchwaszczania rzepaku ozimego, wilgoć z 
rosy, a także występujące w tym okresie mgły, pomagają w 
aktywizacji substancji czynnych herbicydów. Skuteczność 
rozwiązań w takich warunkach może być słabsza, niż w 
przypadku optymalnej wilgotności gleby, ale z pewnością 
wyeliminuje większość chwastów na polu, zwłaszcza tych 
wrażliwych na zastosowane substancje, a ewentualną 
poprawkę będzie trzeba dobierać już tylko pod konkretne 
chwasty które pozostaną na polu.  W obecnej sytuacji na 
rynku zdecydowanie łatwiejsze będzie znalezienie i zakup  
herbicydu do ewentualnego wykonania korekty zachwasz-
czania w celu zwalczania jednego czy dwóch pozosta-
łych na polu gatunków chwastów, niż  zakup  technologii 
nalistnej kompleksowo zwalczającej chwasty. Wolne od 
chwastów pole rzepaku pozwala od samego początku 
wegetacji roślinom na optymalny rozwój w danych 
warunkach agro-klimatycznych. 

Oprócz wilgotności gleby, w przypadku doglebowego 
zwalczania chwastów bardzo ważne jest również staranne 
przygotowanie przedsiewne pola, na powierzchni nie 
powinny znajdować się grudy ziemi, a także resztki 
pożniwne. Dodatkowo zastosowanie produktu AdSol, 
pomoże w podniesieniu skuteczności działania miesza-
nin środków o działaniu odglebowym poprzez skutecz-
niejsze związania substancji aktywnych z wierzchnią 
warstwą gleby, z której to warstwy kiełkują nasiona 
chwastów. Znajomość składu botanicznego ewentualnego 
zachwaszczenia na danym polu, z pewnością ułatwi wybór 
odpowiedniego, skutecznego rozwiązania herbicydo-
wego. Przed wschodami rzepaku lub najpóźniej w trakcie 
kiełkowania przede wszystkim powinny zostać zwalczone 
chwasty, które wschodzą razem z rzepakiem, konkurują z 
nim o światło, wodę i składniki pokarmowe, należą do nich 
chwasty kapustowate, rumianowate i gwiazdnica pospolita. 
Do doglebowej eliminacji zachwaszczenia oprócz popular-
nego, standardowego połączenia chlomazonu z metaza-

chlorem, który skutecznie eliminuje wyżej wymienione 
chwasty, a także zwalcza powszechnie występującą przytu-
lię czepną, firma P.H.P Agro-Efekt proponuje Państwu 
połączenie chlomazonu z jedną z najnowszych substan-
cji aktywnych – petoksamidem. Substancja ta, pomimo 
iż pochodzi z tej samej grupy chemicznej co metaza-
chlor, nie  jest objęta ograniczeniami w stosowaniu na 
tej samej powierzchni uprawnej. W przypadku metaza-
chloru ograniczenie dotyczy stosowania nie częściej niż 
co 3 lata w dawkach nieprzekraczających 1000 g s.a. /ha. 
Synergistyczne działanie obu substancji wykazuje szerokie 
spektrum zwalczanych chwastów, zwłaszcza tych trudnych 
w zwalczaniu, a coraz częściej występujących w uprawie 
rzepaku. Pełna dawka produktu KOBAN 600 EC (2 l/ha) 
ogranicza występowanie na polu m.in. farbownika polnego    
(daw. krzywoszyj polny), bodziszka porozcinanego, a także 
bodziszka drobnego. Petoksamid skutecznie eliminuje 
również chwasty rumianowate, jasnoty, a także komosę 
białą, której można się będzie spodziewać na polach, 
jeżeli jesienią wystąpią wysokie temperatury gleby. Z kolei 
zastosowany chlomazon przede wszystkim ma za zadanie 
zwalczyć przytulię czępną, chwasty kapustowate, a także 
gwiazdnicę pospolitą.

Tworzenie mieszaniny zbiornikowej z tych dwóch substan-
cji czynnych pozwala dobrać odpowiednią dawkę petoksa-
midu czy też chlomazonu w zależności od spodziewa-
nego zachwaszczenia, wilgotności, a także rodzaju gleby. 
Zastosowane rozwiązanie wykazuje długie działanie, 
chroniąc plantacje przed wtórnym zachwaszczeniem, co 
pozwala utrzymać pole wolne od chwastów, aż do zbioru.

Artykuł
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KOBAN 600 EC

Zawartość substancji czynnej:
• petoksamid (związek z grupy chloroacetamidów) – 600 g/l (56,59%)

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działa-
niu systemicznym, stosowany doglebowo, przeznaczony do przedwschodowego zwalcza-
nia chwastów jedno- i dwuliściennego w rzepaku ozimym. Środek stosować jesienią przed 
wschodami rzepaku ozimego oraz przed wschodami chwastów lub zaraz po ich wykiełkowaniu.

Maksymalna zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
W celu zwiększenia skuteczności działania środka i rozszerzenia spektrum zwalczanych 
gatunków chwastów środek KOBAN 600 EC można stosować w mieszaninie z chlomazonem.

FUEGO 500 SC

Zawartość substancji czynnej:
• metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) – 500 g/l (44,36%)

Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania 
wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocz-
nych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym.
Środek stosować powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co 
najmniej 1 parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy 2 liści.

Maksymalna zalecana dawka środka dla jednorazowego zastsoowania: 2,0 l/ha. 

AKAPIT 125 EC

Zawartość substancji czynnej:
• fluazifop-P-butylu (związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) 

– 125 g/l (13,1%)

Herbicyd selektywny o działaniu układowym stosowany nalistnie, w formie koncen-
tratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Zwalcza chwasty jednoliścienne.
Środek stosować jesienią od fazy 2-go liścia do fazy 8-go liścia (BBCH 12-18).

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0l/ha.

SPRAWDŹ PEŁNĄ OFERTĘ
HERBICYDÓW DLA RZEPAKU OZIMEGO



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

Koban® 600 EC
Ochrona przed chwastami

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

• Działa poprzez korzenie i młode pędy chwastów jedno i dwuliściennych

• Brak ograniczeń w stosowaniu w kolejnych sezonach

• Unikalny składnik aktywny – petoksamid

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

Koban® jest znakiem towarowym FMC Corporation i podmiotów stowarzyszonych.

Partner  
do ochrony  
rzepaku

TRAFIA SKUTECZNIE

W CHWASTY JEDNOLIŚCIENNE

www.ciechagro.pl

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

Elastyczne rozwiązanie – szerokie okno stosowania  
w wielu uprawach a w rzepaku wiosną i jesienią;  
szerokie spektrum zwalczanych chwastów

Ekonomiczny w stosowaniu – możliwość doboru dawki  
do zwalczanego chwastu

Potwierdzona wysoka skuteczność  przy zróżnicowanej 
dawce wody od 150 do 300 l/ha

www.ciechagro.pl

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

125 EC



TRAFIA SKUTECZNIE

W CHWASTY JEDNOLIŚCIENNE

www.ciechagro.pl

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

Elastyczne rozwiązanie – szerokie okno stosowania  
w wielu uprawach a w rzepaku wiosną i jesienią;  
szerokie spektrum zwalczanych chwastów

Ekonomiczny w stosowaniu – możliwość doboru dawki  
do zwalczanego chwastu

Potwierdzona wysoka skuteczność  przy zróżnicowanej 
dawce wody od 150 do 300 l/ha

www.ciechagro.pl

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

125 EC
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Ślimaki. Jak z nimi walczyć?

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

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

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

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

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

Polecany produkt do walki ze ślimakami:

Artykuł
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Jesienna ochrona fungicydowa i regulacja rzepaku 
– rozwiązania „szyte na miarę”

Tylko prawidłowo zaplanowane zabiegi i dobrze dobrane 
substancje aktywne  mogą nam poprawić zimotrwałość 
rzepaku i zapewnić wysokie plony w sezonie 2023. Wszystkie 
technologie powinny uwzględniać rozwój systemy korzenio-
wego, działanie fungicydowe oraz właściwą regulację pokroju 
rzepaku.  Aby technologia była skuteczna, nie może być oparta 
o jedną substancję aktywną, jeden preparat. Musi być pełna, 
skomponowana z dwóch lub trzech substancji, dopasowana 
do sytuacji na danym polu. Takie technologie możemy tworzyć 
na bazie chlorku mepikwatu (Mepik 300 SL) i odpowiednio 
dobranych triazoli: metkonazolu (X-Met 100 SL, tebukonazolu 
(Bukat 500 SC), difenokonazolu (Dafne 250 EC).

Wybierz optymalną technologię do stanu plantacji

Kiedy warunki pogodowe sprzyjają silnej presji patogenów, 
planując zabiegi łączące regulację pokroju z ochroną fungicy-
dową, trzeba wziąć pod uwagę kluczowe czynniki: odmianę 
rzepaku – populacyjną albo mieszańcową, zasobność stanowi-
ska, rodzaj gleby, nawożenie, przebieg jesiennej pogody, 
a także termin siewu. Na tej podstawie powinny zostać 
dobrane odpowiednie substancje aktywne i ich kombinacje. 
Bazę każdej technologii – ze względu na silny wpływ chlorku 
mepikwatu na rozwój systemu korzeniowego – powinien 
stanowić Mepik 300 SL. W przypadku odmian, które zostały 
wysiane w optymalnym terminie i wymagają już regula-
cji pokroju, zalecane substancje do podstawowego zabiegu 
w fazie 4-6 liści to chlorek mepikwatu i tebukonazol, czyli 
preparaty Mepik 300 SL (0,5 l/ha) i Bukat 500 SC (0,4 l/ha). 
Jeżeli jesień okaże się długa i ciepła, konieczne będzie wykona-
nie drugiego zabiegu. Odpowiednim rozwiązaniem będzie 
wówczas metkonazol i difenokonazol – tzn. fungicydy X-Met 
100 SL (0,3 l/ha) i Dafne 250 EC (0,3 l/ha). – Jeżeli w pierwszym 
zabiegu stosowaliśmy chlorek mepikwatu i tebukonazol, w 
drugim nie powtarzamy tych samych substancji aktywnych, 
a sięgamy po zupełnie inne triazole.

Wcześnie zasiane odmiany rzepaku, które intensywnie rosną 
na stanowiskach, gdzie jest żyzna, zasobna gleba, wymagają 
bardzo silnej regulacji pokroju. Technologia ochrony powinna 
opierać się wówczas o Mepik 300 SL (0,5 l/ha), wpływający na 
poprawę ukorzenienia oraz X-Met 100 SL (0,3 l/ha), zawiera-
jący triazol o najsilniejszym działaniu regulującym i jednocze-
śnie fungicydowym. W warunkach długiej i ciepłej jesieni oraz 
długotrwałego okresu infekcji suchą zgnilizną kapustnych, gdy 
występuje konieczność wykonania drugiego zabiegu przeciw 
chorobom grzybowym, najkorzystniejszy efekt da tebukonazol 
w połączeniu z difenokonazolem, czyli Bukat 500 SC (0,4 l/ha) 
oraz Dafne 250 EC (0,4 l/ha).

Na polach, gdzie planowany jest jeden zabieg, najlepiej 
sprawdzi się kombinacja preparatów Mepik 300 SL (0,5 l/
ha), X-Met 100 SL (0,3 l/ha) i Dafne 250 SC (0,4 l/ha). Zapewni 
to bardzo silne działanie – zarówno dobre ukorzenienie oraz 
regulację pokroju, jak i ochronę fungicydową rzepaku.
Niektóre odmiany rzepaku – półkarłowe, karłowe czy bardzo 
późno siane, które nie zdążą silnie wyrosnąć – właściwie nie 
wymagają regulacji. W ich przypadku priorytetem będzie 
ochrona fungicydowa, dlatego w zabiegu powinien zostać 
wykorzystany difenokonazol, który jest najsilniejszą substan-
cją, zwalczającą obu sprawców suchej zgnilizny kapustnych. W 
takich przypadkach zalecane jest użycie środków Mepik 300 SL 
(0,5 l/ha) oraz Dafne 250 EC (0,4-0,5 l/ha).

– Najważniejsze jest zastosowanie w rzepaku kompletnej 
technologii, czyli takiej, która będzie wpływała na rozwój 
systemu korzeniowego, regulowała pokrój rzepaku i zapewniała 
odpowiednio silne działanie na patogeny grzybowe. Te trzy 
aspekty są warunkiem skutecznej ochrony rzepaku jesienią.
     
  Marcin Kanownik  

Menedżer ds. Upraw Rolniczych 

Artykuł

BUKAT 500 SC
Zawartość substancji czynnej:
tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 500 g/l (45,4%)

Fungicyd w formie koncentratu stężonej zawiesiny 
do rozcieńczenia wodą o działaniu układowym do 
stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego 
oraz wyniszczającego, przeznaczonym do ochrony 
przed chorobami grzybowymi (czerń krzyżowych, 
mączniak prawdziwy roślin kapustnych, sucha zgnilizna 
kapustnych, cylindrosporioza roślin krzyżowych).

Maksymalna zalecana dawka jesienią: 0,5 l/ha 
Środek Bukat 500 SC można stosować w mieszaninie 
zbiornikowej łącznie z środkiem Dafne 250 EC.

DAFNE 250 EC
Zawartość substancji czynnych:
difenokonazol ( związek z grupy triazoli) – 250 g/l (24,78%)

Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania 
emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania 
zapobiegawczego i interwencyjnego przed chorobami 
powodowanymi przez grzyby (czerń krzyżowych, sucha 
zgnilizna kapustnych).

Zabieg wykonać jesienią od fazy trzeciego liścia do fazy 
siódmego liścia (BBCH 13-17).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Dafne 250 EC do zwalczania chorób można również stosować 
łącznie z środkiem Bukat 500 SC.

X-MET 100 SL
Zawartość substancji czynnej:
metkonazol  (związek z grupy triazoli) – 100 g/l (9,62%)

Fungicyd w formie rozpuszczalnego koncentratu 
do sporządzania roztworu wodnego (SL) o działaniu 
układowym, do stosowania zapobiegawczego, 
interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie przed 
chorobami powodowanymi przez grzyby (sucha zgnilizna 
kapustnych). Wykazuje również działanie regulujące 
pokrój rośliny jesienią.

Maksymalna zalecana dawka jesienią: 0,4 l/ha w fazie 4-6 
liści rzepaku (BBCH 14-16). Środek X-met 100 SL można 
stosować w mieszaninie zbiornikowej łącznie z środkiem 
Dafne 250 EC.

MEPIK 300 SL
Zawartość substancji czynnej:
chlorek mepikwatu (związek z grupy piperydyn) – 300 g/l 
(28,76%)

Środek z grupy regulatorów wzrostu (retardantów) i rozwoju 
roślin, w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie 
o działaniu systemicznym. W celu kompleksowego jesiennego 
zabiegu ochrony rzepaku należy połączyć produkt z 
odpowiednim fungicydem.

Stosować jesienią od fazy 2.liścia do fazy 8. Liścia (BBCH 12-18). 
Przy czym celem uzyskania maksymalnego efektu zaleca się 
wykonanie zabiegu od fazy 4. Liścia do fazy 6. Liścia (BBCH14-
16). Maksymalna zalecana dawka 0,5 l/ha. Środek Mepik 300 
SL można stosować w mieszaninie zbiornikowej łącznie z 
środkiem Bukat 500 SC.
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Otwiera nowe możliwości w strategii  
nawożenia azotem:

Nawóz płynny 12-0-0 + 26 S

Nawóz płynny THIO-SUL®
Do stosowania z RSM

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

Najlepsza oferta w jesiennej sprzedaży.

Thio-Sul® zmniejsza straty azotu.
 Dostarcza dawkę siarki dostępną natychmiast.

wyższy plon przy tej samej ilości azotu

niższą dawkę azotu bez straty plonu

przesunięcie drugiej aplikacji azotu

zmniejszenie ilości zabiegów azotowych

•

•

•

•

Szczegóły u przedstawicieli handlowych Agro-Efekt.



Niezastąpione wsparcie
dla Twoich upraw

Sprawdź nasze inne produkty na www.agroefekt.pl

SPRAWDŹ ARTYKUŁ
Dokarmianie dolistne
rzepaku ozimego w okresie
jesieni

SPRAWDŹ ARTYKUŁ
Dokarmianie dolistne
i biostymulacja zbóż ozimych
w okresie jesieni



www.ciechagro.pl

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

bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

   Możliwość stosowania od wczesnych faz rozwojowych

   Działanie systemiczne, jest transportowany do korzeni 
i rozłogów chwastów

   Zwalcza najbardziej uciążliwe chwasty jednoliścienne 
w uprawie rzepaku ozimego, buraka cukrowego 
i ziemniaka
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Innowacyjne połączenie RETAFOS prim + REVITIN
Początek wegetacji jest z punktu widzenia odżywie-
nia roślin często związany z tymczasowym niedoborem 
fosforu. Część nadziemna intensywnie rośnie, ale system 
korzeniowy nie jest jeszcze wystarczająco rozwinięty dla 
odpowiedniego pobierania składników pokarmowych. 
Głębokość zakorzenienia roślin jest niewielka, a ponieważ 
fosfor jest mało mobilny w glebie dochodzi do widocznych 
objawów niedoboru (blaszka liściowa przebarwia się na 
kolor fioletowy). Dlatego warto w tym okresie zastosować 
RETAFOS prim, który jest nawozem dolistnym o silnym 
działaniu aktywującym, opierającym się na zrównowa-
żonym działaniu bioaktywnych składników i substancji 
odżywczych w specjalnych formach. Fosfor jest w postaci 
szybko przyswajalnego polifosforanu, szybciej rozprzestrze-
nia się w roślinie, do nowo rozwijających się części roślin. 
Ponadto, ilość oprysku, która spada na ziemię podczas 
aplikacji, może być szybciej transportowana w glebie do 
korzeni dzięki tej specjalnej formie fosforu. W przeciwień-
stwie do klasycznych fosforanów, które praktycznie  nie są 
mobilne w profilu glebowym.  Potas w RETAFOS prim jest 
organicznie wiązany, co czyni go najszybciej przyswajalnym 
spośród produktów do stosowania dolistnego. W składzie 
znajduje się także dodatek boru w postaci organicznej. 
Zawartość boru w zalecanej dawce 5l/ha jest ustanowiona 
celowo na poziomie 25g, aby dawka była odpowiednia 

także w uprawach zbóż. Azot jest w formie amidowej i 
już po około 30 minutach od wykonaniu oprysku może 
zostać  przyswojony w około 50% przez rośliny. Dodatkowo 
RETAFOS prim zawiera substancje, które wspomagają 
pobieranie składników odżywczych i mają pozytywny 
wpływ na wzrost i rozwój rośliny. Należą do nich oligopep-
tydy, które korzystnie wpływają na reakcje biochemiczne 
w roślinie i stymulują komórki o charakterze odpornościo-
wym. Produkt zawiera także kwasy humusowe – w specjal-
nie zmodyfikowanych przez producenta formach, aby 
m.in. aktywowały rozwój korzeni bocznych i  włośnikowych, 
wpływając tym samym na szybsze pobieranie składni-
ków odżywczych z gleby. Zawartość betainy zwiększa w 
roślinach tolerancję na stres. Dodatkowo produkt zawiera 
substancje o charakterze adiuwantów, zapewniające 
odporność na zmywanie. W bieżącym sezonie wprowadzi-
liśmy jako uzupełnienie do Retafosu prim nowy produkt 
REVITIN (3,5% N i 20,4%P2O5). Połączenie RETAFOS prim 
(5l/ha)+ REVITIN (2l/ha) zapewnia wysoką dawkę fosforu 
ze wzmocnionym efektem dostępności składnika dla 
rośliny. Dodatek REVITINU zmniejsza także twardość wody, 
poprawiając tym samym pobieranie fosforu. Zakwaszając 
ciecz roboczą, poprawia działanie stosowanych łącznie 
w oprysku pestycydów, które dla optymalnego działania 
wymagają odczynu (np. pyretroidy).

+ wysoka dawka fosforu o przedłużonym działaniu
+ zastosowanie składnika organicznego łagodzącego stres
+  redukcja efektu twardości wody dzięki czynnikowi kompleksotwórczemu
+  optymalizacja pH cieczy roboczej – wspomaganie działania szeregu środków ochrony roślin

POŁĄCZENIE WIELU ZALET

AGRA Polska SP.z o.o.

AGRA Polska SP.z o.o.
www.agrapolska.pl
info@agrapolska.pl

NOWOŚĆ!

Artykuł

www.ciechagro.pl

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

bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

   Możliwość stosowania od wczesnych faz rozwojowych

   Działanie systemiczne, jest transportowany do korzeni 
i rozłogów chwastów

   Zwalcza najbardziej uciążliwe chwasty jednoliścienne 
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2 l/ha Aminotec Plus
z zabiegiem herbicydowym 

2015, Mais. Biochem Agrar
Leipzig, Motterwitz, Niemcy

1,5 l/ha Aminotec Plus
z zabiegiem herbicydowym

+12dt/ha
+6%

2 l/ha Aminotec Plus z 
powschodowym herbicydem

2017, Polditz,
Saxony, Niemcy

2 l/ha Aminotec Plus z
herbicydem powschodowym

+2,9dt/ha
+6,3%

4 x 1,5 l/ha Aminotec Plus
2017, Zuckerrübe. Agrarconcept

Schneider (Gotthun), Niemcy

2 l/ha do każdego zabiegu

+6,7t/ha
+7,7%

5 x 0,5 l/ha Aminotec Plus
(do każdego zabiegu)

2020, Pszenica ozima,
COBORU Lisewo, Polska

0,5 l/ha Aminotec Plus 
do każdego zabiegu

+700kg/ha
+8,3%

Aminotec Plus
Bezkonkurencyjnie dobry dla każdej
aplikacji ze Środkami Ochrony Roślin!

Witalizowanie: prowadzi do optymalnego tempa przemiany materii
Szybko wnika w liść i działa natychmiast! Twoja przewaga w niesprzyjających warunkach pogodowych!
Zwiększa tolerancję na stres: susza, wysoka temperatura, wilgoć, zimno, mróz, fitotoksyczność
Zawiera gwarantowane 24% wolnych aminokwasów, dzięki czemu jest efektywny
Całkowity azot organiczny: 9% w/w (108 g/l), 100% rozpuszczalny w wodzie

Optymalny wzrost

Wzrost warunkowany stresem

Wzrost po zastosowaniu Aminotec Plus

Wydajność

Herbicyd Regulator Fungicyd/Insektycyd
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Jesienne stosowanie preparatów zawierających
mikroorganizmy

Preparaty biologiczne w zależności od sposobu działa-
nia i efektów mogą być stosowane jako nawozy, środki 
poprawiające właściwości gleb, biostymulatory i biopesty-
cydy. Generalnie mikroorganizmy wchodzące w skład 
różnych produktów biologicznych muszą być dobrze 
poznane, dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie ich 
wyjątkowych właściwości. Poznane, w toku licznych 
doświadczeń, interakcje pomiędzy mikroorganizmami 
a roślinami powodują  poprawę zdrowotności gleb i roślin, 
a także przyczyniają się do polepszenia struktury gleby. 
Doglebowe preparaty mikrobiologiczne, przyjazne dla 
środowiska, można stosować przez cały rok w uprawie 
warzyw i owoców, natomiast w produkcji rolniczej najlepiej 
stosować w dwóch porach roku:

• wiosną, gdy gleba zawiera dostateczną ilość wody, co 
indukuje rozwój mikroorganizmów w strefie ryzosfero-
wej,

• jesienią, gdy do gleby wprowadzone są resztki roślinne, 
które stanowią źródło energii dla mikroorganizmów.

Jesienny termin, w którym stosujemy bakterie ryzosferowe 
np. Azotobacter chroococcum lub Bacillus subtilis jest 
szczególnie dogodny do opryskiwania gleby po żniwach, 
ze względu na pozostałości po zbiorze plonu głównego 
(korzenie, słoma, liście, itp.). Termin ten umożliwia wprowa-
dzenie bakterii do gleb o uregulowanym odczynie i daje 
możliwość stymulacji rozwoju roślin następczych. Po 
wprowadzeniu preparatów zawierających bakterie, jak 
Terra-Wita i Terra-Efekt konieczne jest wymieszanie ich 
z glebą, np. poprzez bronowanie lub uprawki do głęboko-
ści 15cm (większe głębokości zmniejszają skuteczność 
mikroorganizmów). Preparaty można stosować osobno 
lub połączyć je w jednym zabiegu, można je również 
włączyć w technologię rozkładu resztek pożniwnych czy 
to przy stosowaniu nawozów odkwaszających czy przez 
przyspieszenie rozkładu resztek nawozami azotowymi. 
Aplikacja Terra-Efekt poprzez zwiększenie ilości azotu 
w strefie ryzosferowej przyczyni się do lepszego rozwoju 
roślin następczych, a Terra-Wita polepszy strukturę gleby 
i przyspieszy rozkład celulozy. Zastosowanie preparatów 
po żniwach umożliwia zaszczepienie gleb, bakterie zaczną 
namnażać się i kolonizować glebę, po czym w okresie 
zimowym przejdą w formę przetrwalnikową, a wiosną 

w sprzyjających warunkach termicznych i wilgotnościo-
wych uaktywnią się ponownie promując rozwój roślin. 

Termin jesiennej wegetacji jest szczególnie sprzyjający 
do szczepienia gleb bakteriami z grupy PGPR zawartymi 
w Terra-Efekt i Terra-Wita, gdyż czynniki takie jak zmniej-
szone nasłonecznienie, zwiększona wilgotność gleby oraz 
obecność resztek pożniwnych, korzeni roślin lub wprowa-
dzanie nawozów naturalnych przyczynia się do dobrego 
rozwoju mikroorganizmów glebowych. Produkty można 
stosować pojedynczo wykorzystując właściwości jednego 
lub drugiego szczepu, jednak kombinacja dwóch produk-
tów jest najbardziej korzystnym ze względów ekologicz-
nych i ekonomicznych rozwiązaniem. Łączne wprowa-
dzenie obu produktów przyczynia się do ograniczenia 
rozwoju grzybów i bakterii fitopatogenicznych i polepsza 
żyzność gleby. Zastosowana w ten sposób kombinacja 
obu preparatów uruchamia niedostępne dla roślin formy 
fosforu i żelaza, a także optymalizuje wzrost roślin następ-
czych i przyczynia się do lepszego ich przezimowania. 
Wydzieliny bakteryjne, stymulujące rozwój roślin to m.in. 
witaminy, aminokwasy oraz fitohormony- polepszają one 
rozwój roślin uprawnych, wspomagają również wzrost 
systemu korzeniowego i indukują kwitnienie, co w efekcie 
działa plonotwórczo na rośliny uprawne. 

W praktyce rolniczej w celu przyspieszenia rozkładu resztek 
pożniwnych stosowane są nawozy azotowe lub wapno, 
również praktyka przyorania słomy- co nie jest polecane ze 
względu na liczne procesy, w konsekwencji których może 
dochodzić do ograniczenia wzrostu roślin następczych. 
Zastosowanie nawozów azotowych przyspiesza procesy 
mineralizacji, jednak może przyczyniać się do zakwaszania 
gleby. Wapno w formie węglanowej wspomaga procesy 
rozkładu, optymalizuje warunki dla rozwoju mikroorga-
nizmów glebowych prowadzących procesy humifikacji, 
niemniej jednak rozkład słomy po zastosowaniu wapna 
jest powolny. W celu utrzymania aktualnych poziomów 
zawartości materii organicznej w glebach należy co roku 
włączać resztki pozbiorowe do bioobiegu stosując przy 
tym utarte praktyki, które można unowocześniać poprzez 
stosowanie nowych rozwiązań jak na przykład produkty 
biologiczne. 

Artykuł

Zastosowanie Terra-Efekt i Terra-Wita w technologii jesiennej przed wysiewem ozimin.
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Jesienne stosowanie preparatów zawierających
mikroorganizmy

Zastosowanie azotu przyspiesza rozkład słomy, jednak 
zabieg ten nie niweluje negatywnych skutków minera-
lizacji materii organicznej (lub rozkładu w warunkach 
beztlenowych) ani zwiększonej presji fitopatogenów. W 
tym przypadku warto dodatkowo zastosować Terra-Efekt 
i Terra-Wita, zawierające bakterie zdolne do szybkiej 
kolonizacji środowiska glebowego, które mają wpływ 
na zdrowotność gleb, podnoszą efektywność rozkładu 
materii organicznej i polepszają rozwój roślin następ-
czych. Zastosowanie mieszaniny RSM z preparatami 

Terra-Efekt i Terra-Wita przyczyni się do polepszenia 
rozkładu resztek i ograniczy nagromadzanie substancji 
fitotoksycznych powstających podczas ich mikrobiologicz-
nego rozkładu. Wydzieliny bakteryjne pozytywnie wpłyną 
na rozwój ozimin, polepszą rozwój ich systemu korzenio-
wego przez co również zwiększą zimotrwałość. Mieszanina 
RSM i produktów biologicznych jest łatwa w aplikacji, a 
po jej wprowadzeniu niezbędne jest jej natychmiastowe 
wymieszanie resztek pozbiorowych z glebą.

Kolejną metodą polepszenia rozkładu resztek pożniwnych 
jest zastosowanie wapna nawozowego. Podczas rozkładu 
słomy w warunkach beztlenowych w procesie fermentacji 
cukrów powstają kwasy (octowy, propionowy i  masłowy), 
które po zastosowaniu wapna zostają zneutralizowane. 
Jednak proces rozkładu nie jest tak szybki jak w przypadku 
zastosowania azotu. Wprowadzenie preparatów z mikroor-
ganizmami: Terra-Efekt i Terra-Wita przyspieszy rozkład 
resztek pożniwnych i pozytywnie wpłynie na rozwój 
roślin następczych. Bakterie Bacillus subtilis, znajdujące 
się w preparacie Terra-Wita, przyspieszą rozkład materii 

organicznej, gdyż mają zdolność do rozkładu celulozy. 
Wydzieliny bakterii Bacillus subtilis rewitalizują glebę, 
wykazują też wysoką aktywność w stosunku do rozmaitych 
grzybów patogenicznych i bakterii. Mikroorganizmy 
wchodzące w skład Terra-Efekt (Azotobacter chroococ-
cum) dostarczą dodatkowych ilości azotu niezbędnego 
do rozkładu świeżej materii organicznej i wydzielając 
do środowiska znaczne ilości substancji biologicznych i 
fitohormonów, będą stymulowały rozwój korzeni ozimin, 
co pozwali na dobre odżywienie roślin oraz ich udane 
przezimowanie.

Artykuł

Preparaty bakteryjne dla Twojego gospodarstwa

Terra-Efekt i Terra-Wita
Obniżają koszty nawożenia azotem i ochrony
Przyczyniają się do lepszego wykorzystania składników pokarmowych
Wspierają odporność roślin
Stymulują wzrost i rozwój roślin
Rewitalizują glebę
Poprawiają potencjał biologiczny gleb

www.agroefekt.plZapraszamy do kontaktu.

Zastosowanie Terra-Efekt i Terra-Wita w technologii jesiennej z nawozem azotowym.

Zastosowanie Terra-Efekt i Terra-Wita w technologii jesiennej z nawozem wapniowym.
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Preparaty bakteryjne dla Twojego gospodarstwa

Terra-Efekt i Terra-Wita
Obniżają koszty nawożenia azotem i ochrony
Przyczyniają się do lepszego wykorzystania składników pokarmowych
Wspierają odporność roślin
Stymulują wzrost i rozwój roślin
Rewitalizują glebę
Poprawiają potencjał biologiczny gleb

www.agroefekt.plZapraszamy do kontaktu.

pszenica 
ozima

SY Dubaj
„Poczuj luksus na swoim polu”

Doskonała pszenica jakościowa 
o grubym ziarnie.

ODMIANA
JAKOŚCIOWA str. 42

pszenica 
ozima

KWS Revolver
„Wystrzałowy plon”

Duża odporność na porastanie ziarna.

ODMIANA
CHLEBOWA str. 44

pszenica 
ozima

Euforia
„Plon idealny”

Doskonałe plonowanie, ziarno ciężkie, 
dobrze wyrównane

ODMIANA
JAKOŚCIOWA str. 46

pszenica 
ozima

Gentleman
„Obfite żniwa”

Doskonale sprawdza się na glebach 
średniej jakości i lepszych.

ODMIANA
CHLEBOWA str. 45

pszenica 
ozima

Symetria
„Równowaga w plonowaniu i 
zimotrwałości”

Elastyczny termin siewu.

ODMIANA
JAKOŚCIOWA str. 46

pszenica 
ozima

KWS Donovan
„Pszenica ozima z wizją”

Możliwość uprawy
w monokulturze.

ODMIANA
CHLEBOWA str. 44

pszenica 
ozima

Formacja
„Wysoka mrozoodporność 
i zdrowotność”

Stabilny plon w całym kraju.

ODMIANA
JAKOŚCIOWA str. 45

pszenica 
ozima

Wilejka
„Najbardziej mrozoodporna 
odmiana na rynku”

Wysoka tolerancja na niskie
pH gleby.

ODMIANA
JAKOŚCIOWA str. 42

Charakterystyka odmian pszenicy ozimej Jesień 2022

pszenica 
ozima

SU Banatus
„Zima mu niestraszna”

Wysoka zimotrwałość, odpowniednik 
4,5 pkt w skali COBORU.

ODMIANA
CHLEBOWA str. 43

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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Ważne cechy odmiany

Ważne cechy odmiany

Typ odmiany

Typ odmiany

AgroDORADCA

SY DUBAJ
REJESTRACJA POLSKA 2019

„Poczuj luksus na swoim polu”

ODMIANA JAKOŚCIOWA (A)

• bardzo dobra zimotrwałość
• wyjątkowa odporność na choroby 

grzybowe
• rośliny niskie i odporne na wyleganie,
• ziarno o bardzo dobrych parametrach 

jakościowych
• plenność bardzo dobra
• termin kłoszenia późny, dojrzewania 

średni

WILEJKA
REJESTRACJA LITWA 2017

„Najbardziej mrozoodporna 
odmiana na rynku”

ODMIANA JAKOŚCIOWA (A)

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

na poziomie żyta ozimego
• ziarno bardzo ciężkie (wysoka waga hektolitra), o wysokiej zawartości białka, glutenu 

a także liczbie opadania
• wysoka tolerancja na niskie pH gleby
• odmiana o niskich wymaganiach glebowych, nadająca się do uprawy również na glebach 

mozaikowatych
• dobra zdrowotność roślin, w szczególności na choroby podstawy źdźbła, a także rdze brunatną

Odmiana pszenicy ozimej
SY DUBAJ / WILEJKA
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Ważne cechy odmiany

Typ odmianySU BANATUS
REJESTRACJA POLSKA 2021

„Zima mu niestraszna”

ODMIANA CHLEBOWA (B)

• bardzo wysoki potencjał plonowania, 
średni plon w latach rejestrowych wyniósł 
ponad 9,5 t/ha

• wysoka zimotrwałość, odpowiednik 4,5 
pkt. w skali COBORU

• rośliny średnio-niskie o bardzo dużej 
odporności na wyleganie

• średnio-wczesny termin kłoszenia 
i średnio-późny dojrzewania, dzięki tej 
kombinacji cech doskonale „ucieka” przed 
czerwcowymi suszami i ma więcej czasu 
na nalewanie ziarna

• wysoka zdrowotność liści oraz kłosa. Dzieki 
genowi Pch1, odmiana jest w mniejszym 
stopnu porażana przez grzyby wywołujące 
łamliwość podstawy źdźbła. Konsekwencją 
zdrowego źdźbła jest bardzo wysoka 
odporność na wyleganie

Odmiana pszenicy ozimej
SU BANATUS
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Ważne cechy odmiany

Ważne cechy odmiany

Typ odmiany

Typ odmiany

AgroDORADCA

KWS DONOVAN
REJESTRACJA POLSKA 2019

KWS REVOLVER
REJESTRACJA POLSKA 2021

„Pszenica ozima z wizją”

„Wystrzałowy plon”

ODMIANA CHLEBOWA (B)

ODMIANA CHLEBOWA (B)

• wybitne plonowanie
• dobry profil zdrowotności
• duża liczba opadania oraz gęstość 

ziarna
• szybki start wegetacji wiosennej
• możliwość uprawy w monokulturze, 

a także na glebach mozaikowatych
• nadaje się do opóźnionych siewów
• brak wrażliwości odmiany na 

zastosowanie chorotoluronu

• wysokie i stabilne plonowanie w latach
• duża odporność na porastanie ziarna
• dobra zdrowotność łanu
• toleruje uprawę w monokulturze
• dobra mrozoodporność 4,5 pkt
• solidne parametry konsumpcyjne 

ziarna
• rośliny dość niskie, odporne na 

wyleganie
• termin kłoszenia średnio-wczesny, 

natomiast dojrzewania średnio-późny, 
dzięki temu odmiana wytwarza 
dorodne ziarno o MTZ 41 g

Odmiana pszenicy ozimej
KWS DONOVAN / KWS REVOLVER
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Ważne cechy odmiany

Ważne cechy odmiany

Typ odmiany

Typ odmiany

GENTLEMAN
REJESTRACJA NIEMCY 2020

FORMACJA
REJESTRACJA POLSKA 2017

„Obfite żniwa”

„Wysoka mrozoodporność 
i zdrowotność”

ODMIANA CHLEBOWA (B)

ODMIANA JAKOŚCIOWA (A)

• charakteryzuje się wysokim i stabilnym poziomem plonowania zarówno w średnio intensywnej 
jak i intensywnej technologii uprawy

• doskonale sprawdza się na glebach średniej jakości i lepszych
• jest  to pszenica o średnio krótkim źdźble z wysoką odpornością na wyleganie, a także odpornością 

na osypywanie się ziarna
• ziarno ładne o wysokiej MTZ, bardzo dobre wyrównanie, z niskim udziałem pośladu
• posiada bardzo dobrą jakość skupową i wypiekową ziarna
• wykazuje dobrą odporność na choroby, szczególnie wyróżnia się wysoka odpornością na 

łamliwość podstawy źdźbła, rdzę żółta i brunatną, fuzariozę kłosa oraz mączniaka prawdziwego
• termin kłoszenia jak i dojrzewania średni
• norma wysiewu w optymalnym terminie to 300-350 kiełkujących ziaren na m2, tj. 160-180 kg/ha

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

• rośliny średniej wysokości
• przystosowana do uprawy na terenie 

całego kraju o elastycznym terminie 
siewu

• rośliny o dobrej mrozoodporności
• bardzo wysoka zdrowotność roślin
• odmiana na LZO w dwóch 

województwach: pomorskie i śląskie

Odmiana pszenicy ozimej
GENTLEMAN / FORMACJA
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Ważne cechy odmiany

Ważne cechy odmiany

Typ odmiany

Typ odmiany

AgroDORADCA

EUFORIA
REJESTRACJA POLSKA 2018

SYMETRIA
REJESTRACJA POLSKA 2020

„Plon idealny”

„Równowaga w plonowaniu
i zimotrwałości”

ODMIANA JAKOŚCIOWA (A)

ODMIANA JAKOŚCIOWA (A)

• doskonałe plonowanie, ziarno ciężkie, 
dobrze wyrównane

• wysoka odporność na porastanie 
ziarna w kłosie

• odmiana tolerancyjna na wczesny i 
opóźniony  termin siewu

• bardzo dobra odporność na choroby 
grzybowe

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

o nieuregulowanym pH

• od sezonu 2020/2021 odmiana 
wzorcowa w COBORU

• bardzo dobra zdrowotność odmiany
• wysoka odporność na porastanie
• elastyczny termin siewu
• podwyższona tolerancja na niskie pH
• dobra zdolność regeneracyjna po zimie
• nie wykazuje wrażliwości na 

chlorotoluron, również przy późnym 
siewie

• dobre wyrównanie ziarna o wysokiej 
gęstości

• nadaje się do uprawy w monokulturze

Odmiana pszenicy ozimej
EUFORIA / SYMETRIA



równowaga w plonowaniu 
i zimotrwałości

pszenica ozima

SYMETRIA

zimotrwałość

4,5
104% 
wzorca  
10,9 t/ha 
COBORU 2020

NOWOŚĆ!

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

Znajdź nas na:21

3 4

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

Panaso
„Plenne, zdrowe, zimotrwałe”

Charakteryzuje się pięknym, 
grubym ziarnem.

ODMIANA
KRÓTKOSŁOMA str. 49

pszenżyto 
ozime

Belcanto
„Kumulacja korzyści”

Bardzo dobra adaptacja do trudnych 
warunków klimatyczno-glebowych.

ODMIANA
TRADYCYJNA str. 50

pszenżyto 
ozime

SU Atletus
„Tradycyjne źdźbło”

Najwyższy plon w doświadczeniach 
COBORU 2019-2020.

ODMIANA
TRADYCYJNA str. 49

żyto ozime

KWS Dolaro
„Mistrz plonu”

Najkrótsza odmiana żyta, o najwyższej
odporności na wyleganie

ODMIANA
MIESZAŃCOWA str. 51

pszenżyto 
ozime

Tadeus
„Pan Tadeus - nowa klasyka”

Wyróżnia się zimotrwałością 
i odpornością na suszę.

ODMIANA
KRÓTKOSŁOMA str. 50

żyto ozime

KWS Jethro

„Zdrowe i plenne”

Bardzo wysoki plon, mała podatność 
na sporysz.

ODMIANA
MIESZAŃCOWA str. 51

Charakterystyka odmian pszenżyta 
i żyta ozimego Jesień 2022

NOWOŚĆNOWOŚĆ
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Ważne cechy odmiany

Ważne cechy odmiany

Typ odmiany

Typ odmiany

PANASO
REJESTRACJA NIEMCY 2020

SU ATLETUS
REJESTRACJA POLSKA 2021

„Plenne, zdrowe, zimotrwałe”

„Tradycyjne źdźbło”

ODMIANA KRÓTKOSŁOMA

ODMIANA TRADYCYJNA

• charakteryzuje się rekordowo wysokim 
poziomem plonowania na terenie Polski 
i Niemiec

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

• posiada ponad przeciętną odporność na 
choroby podstawy źdźbła, mączniaka 
prawdziwego, rdze żółtą i brunatną, pleśń 
śniegową, rynchosporiozę oraz fuzariozę kłosa

• odmiana o skróconym źdźble i dobrej 
odporności na wyleganie, jednak w przypadku 
intensywnej technologii uprawy, zaleca się 
zastosowanie regulatora wzrostu

• najwyższy plon w badaniach 
COBORU 2019-2020, 106% i 109%

• podwyższona odporność na pleśń 
śniegową i mączniaka

• średnia wysokość roślin
• odmiana średnio wczesna
• wysoka odporność na wyleganie 

8,3/9 pkt
• jeden z najwyższych MTZ w KR 

48,8 g

N
O

W
O

ŚĆ
!

Odmiana pszenżyta ozimego
PANASO / SU ATLETUS
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Ważne cechy odmiany

Ważne cechy odmiany

Typ odmiany

Typ odmiany
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TADEUS
REJESTRACJA POLSKA 2017

BELCANTO
REJESTRACJA POLSKA 2018

„Pan Tadeus - nowa klasyka”

„Kumulacja korzyści”

ODMIANA KRÓTKOSŁOMA

ODMIANA TRADYCYJNA

• stabilny plon, również w warunkach suszy
• wysoka masa tysiąca ziaren 

(47,5 g wg COBORU)
• najwyższa odporność na porastanie
• bardzo dobra zimotrwałość
• stabilne źdźbło i wysoka odporność 

na wyleganie
• odmiana o średniej długości słomy 

ok. 93 cm

• posiada bardzo dobre właściwości 
adaptacyjne do różnych warunków 
klimatyczno-glebowych. Zarejestrowane 
jest w Polsce oraz w Niemczech

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

• odmiana o średniej wczesności i bardzo 
dobrej odporności na choroby

• rekordowo wysoka odporność na 
rynchosporiozę, rdzę żółtą i brunatną, 
pleśń śniegową oraz fuzariozę kłosa

Odmiana pszenżyta ozimego
TADEUS / BELCANTO
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Ważne cechy odmiany

Ważne cechy odmiany

Typ odmiany

Typ odmiany

ODMIANA MIESZAŃCOWA

ODMIANA MIESZAŃCOWA

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

odporności na wyleganie spośród 
wszystkich odmian zarejestrowanych 
w Polsce

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

• żyto hybrydowe z systemem Pollen Plus ®
• doskonałe na gleby lekkie i średnie 

z okresowymi niedoborami wody, ze 
względu na niskie wymagania glebowe

• bardzo duży plon na obu poziomach 
agrotechniki

• krótkie źdźbło i bardzo dobra odporność 
na wyleganie

• wysoka odporność na choroby, 
w szczególności na rdzę brunatną 
i septoriozę liści

• w ostatnim trzyleciu odmiana nr 1

KWS DOLARO
REJESTRACJA POLSKA 2019

KWS JETHRO
REJESTRACJA POLSKA 2019

„Mistrz plonu”

„Zdrowe i plenne”

Odmiana żyta ozimego
KWS DOLARO / KWS JETHRO
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Jesienna ochrona herbicydowa zbóż ozimych

Zabieg zwalczania chwastów jesienią w zbożach ozimych 
jest obowiązkowy! Decyzję o wiosennym odchwaszcza-
niu plantacji uzasadnia jedynie późny siew i wystąpienie 
warunków, które uniemożliwiają zabieg (np. obfite opady 
po siewie, szybkie nadejście mrozów). Należy pamiętać, że 
im szybciej wykonamy zabieg jesienny tym lepiej. Chwasty 
jesienne najczęściej szybciej rozwijają się niż zboża, a tym 
samym stają się mniej wrażliwe na herbicydy.

Do zwalczania chwastów jesienią, możemy wykorzystać 
środki o działaniu:

• przez glebę, które należy stosować tylko podczas dobrej 
wilgotności gleby,

• przez liście, zabieg należy wykonać odpowiednimi 
rozpylaczami oraz przy technice zapewniającej dobre 
pokrycie opryskiwanej powierzchni,

• przez glebę i przez liście należy stosować na wczesne 
fazy rozwojowe chwastów.

Wykonując jesienne zwalczanie chwastów, wybierając 
odpowiedni herbicyd, w pierwszej kolejności powinni-
śmy ukierunkować się do zwalczania chwastów jednoli-
ściennych tj. miotła zbożowa, wyczyniec polny (nie wolno 
dopuścić do ich krzewienia – trudniejsze zwalczanie). 
Wybierając technologię zwalczania chwastów jesienią, 
ważne jest, aby wybrany herbicyd charakteryzował się 
również wysoką skutecznością w zwalczaniu chwastów 
dwuliściennych, zwłaszcza tych uciążliwych, tj. przytulia 
czepna, chaber bławatek czy mak polny. W celu zwalcza-
nia szerokiego spektrum chwastów jesienią, proponujemy 
Państwu mieszaninę zbiornikową: Legato Pro 425 2,0-2,2 
l/ha + Adiunkt 500 SC 0,1-0,2 l/ha. Mieszanina ta wykazuje 

działanie doglebowe i nalistnie. Zwalcza chwasty występu-
jące na polu w momencie wykonywania oprysku, a także 
zabezpiecza przed wtórnie wschodzącymi chwastami. 
Zabieg należy wykonać od fazy 3 liścia do końca jesiennej 
wegetacji.

Identyczny efekt chwastobójczy uzyskujemy z połącze-
nia dwóch produktów: Toluron 700 SC 1,14-1,4 l/ha + 
Adiunkt 500 SC 0,1-0,2 l/ha. W celu uniknięcia powstawa-
nia odporności chwastów na daną substancję aktywną, a 
także w przypadku występowania już na polu biotypów np. 
miotły zbożowej odpornej na CTU, proponujemy Państwu 
do wyboru kolejną mieszaninę zbiornikową zwalczającą 
zarówno chwasty jedno- jak i dwuliścienne: Cevino 500 SC 
0,24-0,3 l/ha + Adiunkt 500 SC 0,2-0,25l/ha. 

Dodanie do powyższych mieszanin RASSEL 100 SC 50 ml/
ha pozwoli skutecznie zwalczyć samosiewy rzepaku. 

W okresie jesiennym należy również pamiętać o ochronie 
insektycydowej plantacji zbóż. Jesienią, w początkowym 
okresie rozwoju zbóż, na plantacji wystąpić może m.in. 
mszyca, skoczki i ploniarka zbożówka. Z powodu ocieple-
nia klimatu oprócz najgroźniejszego szkodnika jesien-
nego zbóż (mszyc), na plantacji mogą wystąpić skoczki. 
Szkodliwość obu gatunków jest podobna, oprócz osłabia-
nia roślin, przenoszą groźne wirusy: żółtą karłowatość 
jęczmienia (BYDV) i karłowatość pszenicy (WDV) – gatunki 
te wystąpiły masowo w sezonie 2018/2019, infekując planta-
cje wirusami. Zdarzały się plantacje, na których po wykona-
niu testu ELISA, stwierdzono oba wirusy!! W celu zwalcza-
nia występujących szkodników jesienią w zbożach można 
wykorzystać zarejestrowane pyretroidy.

Artykuł

ADIUNKT 500 SC

Zawartość substancji czynnych:

• diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 500 g/l (42,12%)

Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalist-

nie, przeznaczony do jesiennego zwalczania chwastów w pszenicy ozimej i pszenżycie ozimym.

Zabieg wykonywać w fazie od 4 liścia do końca wegetacji jesiennej, ale nie później niż do końca fazy

3 węzła krzewienia (BBCH 14-23).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3l/ha w 200-300 l wody.

Produkt zwalcza następujące chwasty: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, niezapominajka 

polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, wyka ptasia, maruna bezwonna, przytulia czepna.

CEVINO 500 EC

Zawartość substancji czynnych:

• flufenacet ( związek z grupy oksyacetamidów) – 500 g/l (42,3%)

Koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przezna-

czony do jesiennego zwalczania niektórych chwastów jednolisciennnych i dwuliściennych.

Środek stosować w jednym z dwóch terminów:

1) Przedwschodowo (BBCH 00-09)
2) Powschodowo od fazy pierwszego liścia do początku krzewienia zboża (BBCH 11-20) 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha w 200-300 l wody.
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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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Jesienna ochrona fungicydowa zbóż ozimych

Odpowiednie przygotowanie materiału siewnego zbóż jest 
kluczowym elementem w całym łańcuchy ochronnym, 
który ma zabezpieczać ziarniaki, a w dalszej kolejności 
młode rośliny przeciwko licznym patogenom chorobo-
twórczym. Występowanie zagrożenia ze strony chorób 
grzybowych w uprawie roślin zbożowych jest nieunik-
nione. Plantacje pozbawione ochrony czy też te, na których 
stosuje się niewłaściwą strategię fungicydową, są narażone 
na spadek plonowania w granicach kilkudziesięciu procent, 
a w niektórych przypadkach, może dojść do całkowitego 
zniszczenia plonu głównego. Silna presja chorobotwórcza 
jest związana z długim okresem wzrostu i rozwoju roślin. 
Ponadto wiele grzybów rozwija się w szerokim zakresie 
temperaturowym oraz wilgotnościowym. Osłabione rośliny 
częściowo wypadają, słabiej się krzewią oraz źle znoszą 
okres zimowania. 

Liczne źródła infekcji – wysoka presja chorobotwórcza 
wynika z szerokiego wachlarzu źródeł infekcji. Jedną z 
podstawowych dróg rozprzestrzeniania jest gleba oraz 
zawarte w niej liczne przetrwalnik, zarodniki oraz resztki 
pożniwne. Wieloletnia monokultura zbożowa pogłębia 
presję ze strony patogenów, a niewłaściwe zagospodaro-
wywanie resztek pożniwnych obniża potencjał plonowania 
zbóż. Uwalniane z rozkładu słomy związki organiczne, mają 
negatywny wpływ m.in. na kiełkowanie ziarniaków i ich 
rozwój, a sama słoma jest istotnym mostem infekującym 
młode rośliny. Kolejną drogą do rozwoju chorób może być 
sam materiał siewny, który produkowany w niewłaściwy 
sposób jest dużym zagrożeniem dla nowo zakładanych 
plantacji (z własnej plantacji).

Grzyby z rodzaju fusarium – w glebie występują jako 
saprofity. Stanowią liczną grupę patogenów, wywołują-
cych szereg chorób grzybowych. Zadaniem prawidłowo 
dobranej zaprawy fungicydowej jest skuteczna ochrona 
roślin przed rozwojem m.in. zgorzeli siewek, której objawy 
najłatwiej rozpoznać na korzonkach zarodkowych siewek 
oraz żółknięciem roślin po ich wschodach. Ponadto 
zaprawy mają ograniczać rozwój fuzaryjnej zgorzeli 
podstawy źdźbła i korzeni czy pleśni śniegowej. Prawidłowo 
dobrane preparaty fungicydowe mają za zadanie przerwać 
łańcuch infekcyjny, chorób wywoływanych przez grzyby z 
rodzaju fusarium.

Difend 30 FS – jednoskładnikowa, uniwersalna zaprawa 
fungicydowa, wykazująca działanie układowe. Substancja 
aktywna zawarta w preparacie doskonale zwalcza zgorzel 
siewek przez co młode rośliny nie żółkną, a plantacji nie 
zagraża przerzedzenie łanu. Ponadto dobre zwalczanie 
śnieci karłowej oraz śnieci cuchnącej, zabezpiecza planta-
cję przed wytwarzaniem przez sprawców chorób niebez-
piecznych metabolitów (mikotoksyn), które stanowią 
istotne zagrożenie dla organizmów żywych. Proseed 
050 FS – zawiera w swym składzie dwie uzupełniające 
się substancje aktywne difenokonazol oraz fludiokso-
nil. Środek o działaniu układowym oraz powierzchniowo, 
wykazuje dużą skuteczność w zwalczaniu zgorzeli siewek, 
śnieci cuchnącej czy głowni źdźbłowej żyta. Działanie 
s. a. w szerokim zakresie temperatur wpływa m.in. na 
skuteczne hamowanie kiełkowania zarodników konidial-

nych. Beret Trio 060 FS – trzyskładnikowa zaprawa, 
zawierająca w swym składzie s. a. takie jak (difenokonazol, 
fludioksonil oraz tebukonazol). Dedykowana do stosowania 
w uprawach zbóż ozimych oraz pszenicy jarej i jęczmienia 
jarego. Wielokierunkowe działanie fungistatyczne wpływa 
na ograniaczenie rozwoju szeregu chorób grzybowych w 
tym pasiastości liści jęczmienia, głowni pylącej jęczmie-
nia oraz pleśni śniegowej zbóż. Produkt cechuj się bardzo 
silny działaniem zapobiegawczym. Działanie ochronne 
stosowanych zapraw jest rozszerzone o ograniczanie 
rozwoju chorób zasiedlających źdźbła, liście czy też kłosy. 

Istotą nalistnej ochrony roślin w trakcie jesiennej wegetacji 
jest ograniczenie rozwoju mączniaka prawdziwego zbóż i 
traw, septoriozy paskowanej liści pszenicy, rdzy, plamisto-
ści siatkowej jęczmienia, rynchosporiozy czy łamliwości 
źdźbła zbóż. Wczesne siewy, wadliwy przedplon, przedłu-
żająca się jesień z dodatnimi temperaturami oraz opadami 
atmosferycznymi czy tez niższa odporność danej odmiany 
na patogena, skłania rolnika do podjęcia decyzji w celu 
zastosowania prewencyjnego zabiegu T0, który ma na 
celu poprawienie stanu fitosanitarnego roślin oraz ma 
przyczynić się do lepszego przezimowania zbóż ozimych. 
Zazwyczaj wykonywane opryski są ukierunkowane na 
zwalczenie konkretnego patogena, którego rozwój jest 
zauważalny optycznie. Najczęściej wybieraną substancją 
aktywną, stosowanym zapobiegawczo oraz interwencyjnie 
w celu zwalczenia mączniaka prawdziwego jest fenpropi-
dyna – działanie układowe, w roślinie podlega transportowi 
translaminarnemu, dzięki czemu roślina jest zabezpie-
czona nawet w miejscach na które nie spadał ciecz 
robocza. Z oklei decydujący się na ograniczanie rozwoju 
septoriozy paskowanej liści pszenicy, bądź plamistości 
siatkowej jęczmienia, rolnicy wybierają tebukonazol, który 
ma dużo większe spektrum zwalczanych chorób oraz 
działa układowo. Podejmując decyzje, co do wykonania 
jesiennego zabiegu, należy uwzględnić stopień porażenia 
czy warunki termiczne panujące na plantacji. Od wielu lat 
zakłada się, że graniczną temperaturą jest 12°C w trakcie 
wykonywanego zabiegu, natomiast wielu producentów 
twierdzi, że określoną grupę preparatów fungicydowych 
można stosować nawet poniżej 10ºC (morfoliny). Należy 
pamiętać, że wraz ze spadkiem temperatury spada 
metabolizm roślin przez co przemieszczanie się soków 
komórkowych jest w dużej mierze spowolnione, a efektyw-
ność fungistatyczna jest ograniczona.

Należy pamiętać, ze grono chorób występujących na 
kłosie, typu głównie pylące czy śniecie cuchnąc możemy 
efektywnie zwalczać wyłącznie zaprawami nasiennymi 
i nie ma innego skutecznego sposobu ograniczającego 
ich rozwoju. Cały schemat ochrony roślin rozpoczyna się 
od pierwszego etapu czyli prawidłowego przygotowania 
materiału siewnego. Dalsze standardowe zabiegi typu T1, 
T2 są tylko kontynuacja procesu, który został zapoczątko-
wany w trakcie przygotowania ziarna do siewu. Biorąc pod 
uwagę aspekt ekonomiczny, okazuje się że zaprawy są 
najtańszym zabiegiem fungicydowym, przekładającym się 
na uzyskanie wysokiego plonu o dobrej jakości technolo-
gicznej.

Artykuł
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BERET TRIO 060 FS

Zawartość substancji czynnych:
• difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 25 g/l (2,33%)
• fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) – 25 g/l (2,33%)
• tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 10 g/l (0,93%)

• uniwersalna zaprawa nasienna do wszystkich gatunków zbóż,
• połączenie 3 substancji aktywnych w nowoczesnej formie,

Środek grzybobójczy w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym, do 
zaprawiania ziarna siewnego m.in. pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, pszenżyta 
ozimego i żyta ozimego w celu zwalczania chorób grzybowych (m.in. zgorzel siewek, 
pleśń śniegowa zbóż, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, głownia pyląca 
pszenicy, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca jęczmienia, głownia źdźbłowa żyta).

Zalecana dawka: 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 400-800 ml wody

PROSEED 050 FS

Zawartość substancji czynnych:
• difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 25 g/l (2,4%)
• fludiksonil (związek z grupy fenylopiroli) – 25 g/l (2,4%)

• połączenie dwóch substancji aktywnych długotrwale zabezpiecza ziarniak przed infekcją,
• w produkcie zastosowano naturalny adiuwant, który jest produkowany z surowców 
pochodzenia naturalnego, wysokiej jakości formulacja posiadająca wiele zalet,

Zaprawa nasienna w formie płynnego koncentratu (FS) o działaniu układo-
wym i powierzchniowym, przeznaczona do zaprawiania materiału siewnego 
zbóż m.in. pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime 
w celu zwalczania chorób powodowanych przez grzyby ( m.in. fuzaryjna 
zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia źdźbłowa żyta).

Zalecana dawka: 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 800 ml wody

DIFEND 30 FS

Zawartość substancji czynnych:
• difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 30 g/l (2,93%)

• zapewnia pewną ochronę, gdyż doskonale przylega do 
ziarna i nie osypuje się po jego zaprawieniu,
• zaprawa pozytywnie wpływa na początkowy rozwój systemu 
korzeniowego i części nadziemnych roślin,

Środek grzybobójczy w formie koncentratu zawiesinowego o działa-
niu układowym przeznaczonym do zaprawiania ziarna pszenicy ozimej 
i pszenżyta ozimego, przeciwko chorobom powodowanym przez 
grzyby: zgorzel siewek, śnieć karłowa pszenicy, śnieć cuchnąca.

Zalecana dawka: 200-250 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 400 ml wody

SPRAWDŹ PEŁNĄ OFERTĘ
FUNGICYDÓW DLA ZBÓŻ



Dwuskładnikowa zaprawa 
solidną podstawą dobrego 

plonowania wszystkich zbóż

www.synthosAGRO.com
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.

050 FS 
PROSEED

Jedyne takie TRIO

Chroni wszystkie zboża



Jedyne takie TRIO

Chroni wszystkie zboża





www.polcalc.plwww.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

POLCALC 
III GENERACJI®

wAPNO  
GRANULOwANE
Węglan wapnia CaCO3 98% 

Reaktywność 100%

wAPNO MAGNEzOwE 
GRANULOwANE
MgCO3 42%, CaCO3 55% 

Reaktywność 100%

Wapń jest jednym z najważniejszych makropierwiastków niezbędnych dla roślin.  
Jego znaczenie nie ogranicza się tylko do zmiany odczynu gleby. Wpływa on również na 
szereg procesów fizjologicznych zachodzących w roślinie oraz warunkuje wysoką jakość 
i wielkość zebranego plonu. Wykazano, że zastosowanie 1 t·ha-1 wapna granulowanego 
Polcalc III Generacji powoduje poprawę pH gleby oraz wzrost plonu ziarna kukurydzy 
o 2,3 t·ha-1 w porównaniu do kontroli, na której nie zastosowano wapna. Kwota uzyskana 
ze sprzedaży tej różnicy ziarna kukurydzy (2,3 t·ha-1) o wilgotności 14% (cena skupu na 
dzień 02.06.2022) wynosi 3335 zł, co po odjęciu ceny wapna Polcalc III Generacji daje 
dodatkowy zysk wynoszący 2910 zł (Ryc. 1). Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują, 
że zastosowanie 1 t·ha-1 wapna granulowanego Polcalc III Generacji pozwala na znacznie 
lepsze wykorzystanie zastosowanych nawozów mineralnych NPK, których koszt wyniósł 
4085 zł·ha-1. 

14 000 zł

12 000 zł

10 000 zł

8 000 zł

6 000 zł

4 000 zł

2 000 zł

0 zł

6,57  
t/ha

8,87  
t/ha

< pH 5,0 pH 5,9

nCa – koszt nawożenia  
NPK +1 t/ha Polcalc III 
Generacji wynosi 4510 zł  
dla przewidzianego pionu 
ziarna kukurydzy na poziomie 
8,0 t/ha o wilgotności 14%

Ryc. 1. Wpływ wapna 
granulowanego 
Polcalc III Generacji na 
plonowanie kukurydzy
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Uregulowany odczyn gleby sukcesem efektywnego
i optymalnego nawożenia

Nadrzędnym celem wapnowania gleb jest optymali-
zacja warunków pobierania składników pokarmowych 
przez rośliny. Jednak utrzymanie przez rolnika w praktyce 
stałego odczynu gleby jest bardzo trudne, z powodu 
nieustannie trwających procesów zakwaszania. Większość 
polskich gleb zawiera wystarczającą ilość wapnia dla 
zaspokojenia podstawowych potrzeb pokarmowych roślin 
tego składnika. Konieczność ich wapnowania jest związana 
z potrzebą uregulowania odczynu gleby. Podstawowe 
funkcje fizjologiczne wapnia w roślinie to stabilizacja ścian 
i błon komórkowych oraz ograniczanie ich przepuszczalno-
ści. Odpowiada on też za zmniejszenie podatności roślin na 
wyleganie i uodparnia rośliny na patogeny chorób grzybo-
wych. Przy pH poniżej 5 pobieranie wapnia jest znacznie 
ograniczone przez jony glinu. 

Uregulowane pH gleby oraz poprawa jej właściwości fizycz-
nych, chemicznych i biologicznych są kluczowe w kontek-
ście produkcji roślinnej. Dlatego też zabieg wapnowania 
jest kluczowym zabiegiem agrotechnicznym. Właściwy 
odczyn gleby jest podstawą tworzenia struktury gruzełko-
watej gleb mineralnych, ponieważ wapń oraz magnez są 
lepiszczem tworzącym gruzełki gleby. 
 

Wpływ odczynu gleby na dostępność składni-
ków mineralnych dla roślin uprawnych (źródło: 

,,Nawożenie roślin uprawnych” W. Grzebisz)

Wartość pH jest kluczowym wskaźnikiem żyzności gleby. 
Dla użytków rolnych powinna mieścić się w przedziale 5,6 
do 7,2 wartości pH (czyli od lekko kwaśnego do obojęt-
nego). W optymalnym zakresie pH mieści się najlepsza 
przyswajalność większości makroelementów i molibdenu, 
który jako jedyny z mikroelementów może zostać pobrany 
w takim środowisku. Wartości odbiegające od tej normy, 
sygnalizują degradację gleby (poniżej pH 4,5) lub świadczą 
o jej alkalizacji (powyżej pH 7,0). Dlaczego więc zabieg 
wapnowania jest często bagatelizowany i pomijany 
w praktyce agrotechnicznej? Kodeks dobrej praktyki 
rolniczej mówi, że ,,nigdy nie należy dopuszczać do silnego 
zakwaszenia gleb lub bardzo znacznego ich wyczerpania 

z rezerw przyswajalnych form składników pokarmowych. 
Gleby takie wykazują małą produktywność i z trudem 
ulegają wzbogaceniu w składniki, nawet po zastosowaniu 
dużych dawek nawozów”. Czy w związku z tym możemy 
sobie pozwolić na rozrzutność przy stosowaniu bardzo 
drogich makroskładników? Aktualnie nawozy wieloskład-
nikowe są w niespotykanie wysokich cenach z tendencją 
do ograniczonej dostępności w szczytowym zapotrzebo-
waniu sezonu, dlatego rola uregulowanego odczynu gleby 
jest szczególnie istotna, ponieważ decyduje o wykorzy-
staniu składników pokarmowych z nawozów NPK. Udział 
kosztów wapnowania w wydatkach ponoszonych na 
uprawę jest znacznie niższy niż w latach poprzednich z 
uwagi na wysokie ceny nawozów mineralnych, dlatego rola 
wapnowania w bieżącym roku staje się szczególnie istotna 
w optymalizacji ogólnych nakładów związanych z nawoże-
niem.  W aktualnej sytuacji uregulowane pH gleby i zabiegi 
wapnowania stanowią kluczowy aspekt ekonomiczny. 

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

Znajomość wymagań oraz tolerancji na odczyn gleby 
różnych gatunków roślin uprawnych pozwala na ułożenie 
właściwego zmianowania zgodnego z aktualnym stanem 
gleby oraz zaplanowaniem programu zabiegów poprawia-
jących jej pH.  Optymalnym terminem wapnowania jest 
okres po zbiorach zbóż, bezpośrednio na ściernisko, więc 
przed podorywką i innymi uprawkami pożniwnymi. Ważne 
by w okresie wapnowania nie stosować nawozów fosforo-
wych i azotowych  (w formie amonowej i amidowej), gdyż 
może to skutkować uwstecznieniem fosforu i stratami 
azotu na skutek ulatniania się amoniaku. 

Artykuł





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%
• Tlenkowe o zaw. CaO min. 85% NR
• Oxyfertil® Ca 90 o zaw. CaO min. 90%
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 – o zaw. CaO min. 50%

Oferujemy najszerszy wybór
wapna nawozowego

www.lhoist.com/pl

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

Ponadto oferujemy kredę pastewną (dodatek do pasz):
frakcja 0-0,1 mm, 0,3-1,2 mm, 0-2 mm, 1-3 mm, 0,4-3,0 mm.

KONTAKT: Marian.Kopaniecki@lhoist.com



 

 

 

 

GoudenKorrel® to renomowana Polska firma nawozowa wykorzystująca unikatowe właściwości polihalitu. Skała ta 
powstała około 260 milionów lat temu i zawiera wysokie stężenia potasu, siarki, magnezu, wapnia oraz sodu 
występujących w postaci łatwo rozpuszczalnych i szybko przyswajalnych siarczanów. Firma GoudenKorrel opracowała 
gamę wieloskładnikowych nawozów mineralnych o nazwie : Belenus® i Vervactor® oraz PKSplus™. Wszystkie nawozy 
produkowane są  z wykorzystaniem G2D Nodens Technology™ czyli wielostopniowego rozpylenia surowców do 
poziomu kilkudziesięciu mikronów, separacji aktywnych cząstek, ich zmieszania i agregacji. Każda granula nawozu jest 
zaopatrzona w inteligentny system aktywacji i rozpadu, dzięki czemu produkty charakteryzują się całkowitą 
rozpuszczalnością i szybkim działaniem. Nawozy linii GoudenKorrel® odznaczają się najwyższymi parametrami 
użytkowymi oraz pozwalają na osiągnięcie istotnych oszczędności w uprawie towarowej. Zachęcamy Państwa do 
sprawdzenia na swoich polach jakości naszych nawozów. Oto krótka charakterystyka poszczególnych nawozów: 

                                        to produkowany przy zastosowaniu G2D Nodens Technology™ wieloskładnikowy nawóz 
mineralny o wysokiej zawartości siarki, potasu, wapnia, magnezu oraz sodu. Jest otrzymywany z naturalnej skały                
i doskonale odpowiada na niedobory siarki w polskich glebach. W prawidłowym nawożeniu roślin, poza pierwiastkami 
NPK, należy zastosować  min. siarkę, magnez oraz wapń. Belenus® jest w pełni rozpuszczalny, nie powoduje zasolenia 
i  zakwaszenia gleby i jest unikatowym źródłem ekologicznego potasu. Polecany do zastosowania na każdym rodzaju 
gleb, w szczególności na glebach lekkich narażonych na wymywanie składników oraz w rolnictwie ekologicznym. 
Belenus zwiększa zawartość chlorofilu, aktywację enzymów i procesów fotosyntezy. Wysoki udział siarki w postaci 
siarczanowej zwiększa pobieranie azotu, polepsza strukturę błon komórkowych oraz usprawnia oddychanie. Zalecany 
do stosowania przedsiewnego oraz pogłównego dla wszystkich roślin uprawnych, a także dla upraw o wysokich 
wymaganiach względem siarki np. rzepaku, buraka cukrowego, kukurydzy, warzyw oraz zbóż. Wieloskładnikowy 
mineralny nawóz Belenus® to najlepsze rozwiązanie pod względem dostarczenia roślinom uprawnym szybko 
przyswajalnych składników pokarmowych w tym siarki i potasu o wydłużonym czasie dostępności, nawet do 50 dni. 
Zastosowanie i dawkowanie: rzepak 200-300kg/ha ,zboża 150-200 kg/ha, kukurydza 150-200 kg/ha, buraki cukrowe 
150-250 kg/ha, ziemniaki 100-150 kg/ha, warzywa 150-300 kg/ha. 

Skład: SO3-42%,K2O-12%,CaO-19%,MgO-5,5%,Na2O-6,5% 

                                           jest wieloskładnikowym nawozem mineralnym wytwarzanym w procesie G2D Nodens 
Technology®. Wysoka zawartość potasu w połączeniu z siarką, wapniem, magnezem oraz sodem sprawia, że nawóz 
doskonale nadaje się do  zastosowania w większości roślin uprawnych. Vervactor® aktywizuje fotosyntezę roślin, 
syntezę węglowodanów, białek i tłuszczów. Wspomaga termiczność roślin. Dzięki potasowi zawartemu w nawozie 
rośliny akumulują witaminy oraz polepsza się jakość cukrów. Pełna rozpuszczalność potasu w postaci siarczanowo-
chlorkowej i dodatku wapnia powoduje, że brak jest efektu zasolenia i zakwaszenia gleby. Przyspiesza wzrost roślin        
i jakość tworzących się tkanek, a pobudzony system korzeniowy wzmaga zdolność transportu tkanek pokarmowych. 
Nawóz Vervactor® dostarcza roślinom uprawnym szybko przyswajalne składniki odżywcze, jednocześnie nawóz 
uwalnia się stopniowo co sprawia, że rośliny mogą pobierać pierwiastki nawet powyżej 2 miesięcy. Do stosowania        
w uprawach rolniczych i warzywniczych, przed siewem roślin lub pogłównie na dwa tygodnie przed ruszeniem 
wegetacji. Zastosowanie i dawkowanie: rzepak 300-500 kg/ha, kukurydza 200-300 kg/ha, zboża 150-250 kg/ha, buraki 
cukrowe 200-400 kg/ha, warzywa 150-700 kg/ha, użytki zielone 200-300 kg/ha. 

Skład: K2O-30%,SO3-22%,CaO-15%,MgO-3%,Na2O-5,5% 

Wybierając nawozy firmy GoudenKorrel® pozostajesz w symbiozie z naturą i nie zakłócasz jej harmonii.  
Wykorzystywana przez nas technologia produkcji nawozów G2D Nodens Technology™ gwarantuje niemal podwójną 
moc działania polihalitu. Nie zapewniamy Cię , że jako jedyni dostrzegamy siłę zawartą w polihalicie, ale tylko my 
zaczynamy tam, gdzie inni kończą! 

 

Skontaktuj się z nami:          kontakt@goudenkorrel.com          +48 607 777 111 
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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!
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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

100 serwisantów 
i samochodów 
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
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John Deere świętuje 75-lecie kombajnów samojezdnych

Walldorf, 13 czerwca — rozwój kombajnu samojezdnego 
fundamentalnie zmienił rolnictwo. Kombajny John Deere 
zbierają ponad połowę całego ziarna na świecie. Historia 
sukcesu kombajnów, od modelu 55 po serię X, to historia 
innowacji technicznych. 

W  1947 roku firma John Deere wprowadziła na rynek 
model 55 — pierwszy samobieżny kombajn zbożowy, który 
jest uważany za prekursora dzisiejszych kombajnów. Była 
to odpowiedź na postępującą mechanizację rolnictwa. 
W  kolejnych latach zespół John Deere skupił się przede 
wszystkim na maszynach samopoziomujących, takich 
jak kombajny 55H, które były w  stanie osiągnąć najlep-
sze wyniki omłotu nawet w  trudnym terenie. Z  czasem 
kombajny ewoluowały, aby pomóc rolnikom w  szybszym 
i wydajniejszym zbieraniu plonów.

Na przełomie wieków coraz większą uwagę zaczęto 
zwracać na układy prowadzenia, którymi firma John Deere 
zajmowała się od samego początku. Już w  1999  r. firma 

umożliwiła równoległe prowadzenie maszyny za pomocą 
wyświetlacza Greenstar 1. Zaledwie trzy lata później 
wprowadzono system AutoTracTM i  pierwszą genera-
cję odbiornika StarFireTM, które jako pierwsze oferowały 
operatorom kombajnów prowadzenie bez użycia rąk. Wraz 
z  wprowadzeniem modułu telematyki (MTG), również 
w 2002 roku, firma John Deere utorowała drogę rolnikom 
i  usługodawcom do prowadzenia bardziej precyzyjnych 
zbiorów. 

Ten szybki rozwój doprowadził do powstania dzisiejszych 
modeli serii T, S i X, które umożliwiają rolnikom i usługo-
dawcom wykorzystanie danych dotyczących wydajności 
i położenia maszyny, dostarczanych w czasie rzeczywistym, 
do zdalnego monitorowania i analizy zbiorów. 

Więcej informacji na temat historii kombajnów John Deere 
można znaleźć na stronie głównej: www.deere.pl.

Artykuł

Od 1 listopada 2021 r. Agro-Efekt jest jedynym autoryzowanym
dealerem John-Deere na poniższym obszarze:
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Uprawa ścierniska, przygotowanie podłoża siewnego, siew 
okrywowy, płytka i głęboka uprawa wymagają doskonałej 
jakości penetracji, cięcia i zagęszczania. Qualidisc Pro jest 
gotowy na wszystkie te różne zadania z dużą wydajno-
ścią.  Maszyna może pracować z dużymi prędkościami 
jazdy do przodu od 18 do 20 km/h, zachowując pełne cięcie 
na całej szerokości roboczej przy stałej głębokości roboczej 
(do 15 cm) w każdych warunkach.

W rzeczywistości gama Qualidisc jest dedykowana
do następujących zadań:

Wiosna

• Otwarcie gleby po przymrozkach lub zimowych opadach, 
zwiększenie przepływu powietrza w celu szybszego 
nagrzania

• Przygotowanie gleby przed siewem wiosennym np. pod 
uprawę kukurydzy, która wymaga głębszej uprawy dla 
dobrego rozwoju korzeni

Lato

• Uprawa ścierniska zaraz po zbiorach
• Drugi lub trzeci przejazd w celu zniszczenia chwastów 

Jesień

• Cięcie ścierniska kukurydzy, aby zapobiec omacnicy 
prosowianki

• Przygotowanie gleby np. po orce na drobno rozdrob-
nione podłoże siewne, które może poprawić kiełkowanie 
nawet drobnych nasion

Istnieją trzy różne modele:

Qualidisc Pro na sztywnym zawieszeniu:
od 2,00 do 4,00 m - do 240 KM

Qualidisc Pro F na składanym zawieszeniu:
od 4,00 do 6,00 m - do 350 KM

Qualidisc Pro T półzawieszany:
od 4,00 do 7,00 m - do 400 KM 

Zalety:

• Najwyższa wydajność: duża wydajność hektarowa przy 
zmniejszonym zapotrzebowaniu na siłę podnoszenia 
i uciągu

• Uniwersalność: od płytkiej do głębszej uprawy
• Wysoka jakość cięcia na całej szerokości roboczej
• Doskonała jakość mieszania i poziomowania
• Szeroka gama rolek do efektywnego zagęszczania gleby
• Komfort użytkownika dzięki łatwej regulacji
• Długa żywotność i zmniejszona konserwacja
• 2 lata gwarancji

Kompaktowa brona talerzowa Kverneland Qualidisc Pro
o szerokości roboczej od 2,0 do 7,0 m

Artykuł
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Wyzwania dla rolnictwa
 
Obraz współczesnego rolnictwa, to ogromny obszar do 
zarządzania prowadzony przez coraz lepiej wykwalifikowa-
nych rolników i agronomów, którzy ściśle współpracują z 
firmami doradczymi, dystrybucyjnymi oraz jednostkami 
naukowymi. Tak duże zaangażowanie jest podyktowane 
wymaganiami, które są stawiane pierwszemu sektorowi 
gospodarki. Na jego barkach spoczywa wyżywienie blisko 
8 miliardów ludzi na całym świecie, a w perspektywie roku 
2037 już 9 miliardów.

Znaczniki oznaczają miejsca na polach, gdzie dokonano 
istotnej obserwacji np. o inwazji szkodnika. 

Poszukiwanie rozwiązań

Zdając sobie sprawę z postępujących zmian klimatyczno 
– glebowych oraz w celu utrzymania wysokiej rentowno-
ści gospodarstw, wielu rolników zadaje sobie pytanie w 
jaki sposób osiągnąć dodatkową optymalizację w swoim 
gospodarstwie. W tym celu konieczne jest ciągłe wprowa-
dzanie nowych systemów, które zbierają, przetwarzają 

oraz dostarczają najistotniejsze wiadomości związane z 
prowadzeniem m.in. produkcji roślinnej. Ilość narzędzi i 
dostępnych systemów oferowanych przez rynek jest na 
tyle duża, że każdy jest w stanie znaleźć interesujące go 
rozwiązanie. W odpowiedzi na nowe wyzwania, klienci 
firmy Agro-Efekt mają możliwość korzystania z wybranych 
narzędzi ułatwiających podejmowanie kluczowych decyzji 
w sprawach związanych z prowadzeniem upraw polowych 
oraz zarządzania flotą marki John Deere. 

Ponadto  ułatwiony został kontakt pomiędzy doradcą 
rolniczym a klientem docelowym. Wszystko to jest zasługą 
aplikacji mobilnej John Deere Operations Center (Ops 
Centre). Aplikacja ma za zadanie wprowadzenie gospodar-
stwa w świat cyfrowy. Dane, które są wprowadzane przez 
klienta oraz doradcę rolniczego, mają za zadanie stworzyć 
obraz stanu faktycznego, który odpowiada przypisanej 
uprawie. Jedną z kluczowych zalet korzystania z Ops Centre 
jest możliwość prowadzenia elektronicznego dziennika 
polowego, a co za tym idzie, tworzenia historii prac 
polowych. Z kolei najistotniejszą wartością jest możliwość 
monitorowania stanu plantacji  zarówno przez klienta, jak 
i przez przypisanego doradcę agrotechnicznego. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu  możliwe jest wystawianie konkret-
nych zaleceń na podstawie wcześniejszych lustracji upraw 
oraz  badań organoleptycznych roślin i gleby.
 
Technologie satelitarne jako źródło informacji

Dużym atutem w ocenie stanu uprawy jest możliwość 
korzystania z teledetekcji satelitarnej. Na podstawie m.in. 
wskaźnika NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), 
który wykorzystuje różne częstotliwości światła, otrzymu-
jemy obraz pola w formie graficznej, gdzie skorelowana 
została ilość biomasy wraz z zawartością chlorofilu rośliny 
uprawnej. Mając do dyspozycji aktualne zdjęcia pola, 
możemy w czasie rzeczywistym wyizolować obszary, na 
których doszło do odchylenia od przyjętych wartości. 
Następnie możliwe jest ustalenie, czy przyczyna tego 
zjawiska jest abiotyczna, czy biotyczna i dostosowanie 
odpowiedniego rozwiązania do danego problemu. 

Samo wykorzystanie wskaźnika NDVI daje nam inne 
dodatkowe korzyści, przykładowo na podstawie zdjęć 
określających intensywność wegetacji, możemy wyznaczyć 
obszary, potrzebne do stworzenia mapy zmiennego 
nawożenia mineralnego, zmiennego wysiewu nasion/
ziarna oraz wyznaczenia stref pobrania prób glebowych. 

Firma Agro-Efekt posiada w swojej ofercie możliwość 
wykonania kompleksowego pobierania prób glebowych 
w technologi GPS, w celu określenia najważniejszych 
pierwiastków plonotwórczych. Mając na uwadze aktualne 
ceny nawozów mineralnych, koszt poniesionego badania 
w akredytowanej Stacji Chemiczno Rolniczej wydają się 
znikome. 

Poniżej przestawiono przykład wykorzystania wymienio-
nych technologii w celu obniżenia kosztów nawożenia. 
Wyliczenia pochodzą z istniejącego pola, obsługiwa-
nego przez firmę Agro-Efekt. Przedstawiony przykład 
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dotyczy oszczędności uzyskiwanych dzięki zastosowania 
zmiennego nawożenia potasem.

W pierwszym kroku zostały pozyskane dane dotyczące 
zasobności gleby w podstawowe składniki pokarmowe. 
Następnie na ich podstawie zostały wykonane mapy 
zasobności glebowej w potas. Znając granice stref 
zasobności na polu, możliwe było dostosowanie odpowied-
nich dawek dla danej części pola. Na obszarach, gdzie 
zasobność gleby w potas była bardzo wysoka, obniżono 
dawkę nawozów z 270 kgK2O/ha do 150 kgK2O/ha. Przy 
wysokiej zawartości tego składnika w glebie dawkę 
obniżono z 270 na 200 kgK2O/ha. Na obszarach o niskiej 
zasobności w potas odpowiednio zwiększono dawki (rys. 2). 

Wyznaczenie różnych dawek nawozu, 
zależnie od zasobności gleby.

Następnie dane wprowadzono do aplikacji MyOperations, 
która łączy się z ciągnikiem John Deere, dzięki czemu 
nawóz jest precyzyjnie rozsiewany w odpowiedniej dla 
danego obszaru dawce.

Przebieg operacji i zużycie nawozu oraz paliwa, można 
obserwować w aplikacji na telefonie.

Jakie są faktyczne oszczędności?

Z bilansu nawożenia wynika, że średnia dawka na 1 ha 
powinna wynosić 270 kg soli potasowej. Co oznacza łączne 
zapotrzebowanie na 4671 kg soli potasowej na całe pole. 
Po uwzględnieniu zmiennej zasobności gleby, średnia 
wartość na 1 ha wyniosła 230 kg (jest to średnia matema-

tyczna, na obszary były stosowane dawki od 150 do 300 kg). 
To daje zapotrzebowanie na sól potasową w ilości 3979 kg, 
czyli o 692 kg mniej, niż wynikałoby to z samego bilansu 
nawożenia.

Ocena plantacji niezależnie od pogody

Kolejnym wsparciem w strefie rolnictwa precyzyjnego są 
sensory optyczne, które za pomocą kamer multispektral-
nych określają kondycję uprawy oraz dopasowują dawkę 
nawozów azotowych czy regulatorów wzrostu do stanu 
faktycznego odżywienia roślin. Funkcjonalność takich 
urządzeń wynika z faktu łatwego montażu na ciągni-
kach rolniczych, możliwości przeprowadzenia skanowa-
nia terenu o dużej szerokości roboczej oraz prowadzania 
wszystkich prac związanych z pomiarem, analizą oraz 
dawkowaniem produktu w trakcie jednego przejazdu 
roboczego w ścieżce technologicznej.
 
Współczesne rolnictwo w coraz szerszym zakresie jest 

wprowadzane w sferę precyzyjnego zarządzania oraz 
działania. Wykorzystywanie nowinek technologicznych 
związanych z algorytmami oraz sztuczną inteligencją 
wpływa na optymalizację produkcji oraz przyczynia się 
do ograniczania strat związanych z nieodpowiednim 
nawożeniem czy też stosowaniem środków ochrony roślin. 
Dodatkowo wszystkie podejmowane działania, mają na 
celu szeroko rozumianą ochronę środowiska przyrodni-
czego.

Artykuł
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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

Części
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Roboty koszące Robomow – odzyskaj weekendy

Bazową serią Robomow jest gama RT, w której 
znajdziemy najmniejsze roboty koszące, z szerokością 
koszenia 18 cm, wysokością koszenia od 15 do 60 mm, 
obszarem koszenia do 700 m2 i czasem pracy na jednym 
ładowaniu do 90 minut.

Powyżej niej pozycjonowana jest gama RK i RK Pro. Tutaj 
już szerokość koszenia to 21 lub 42 cm, wysokość - od 20 
do 100 mm, maksymalna powierzchnia to nawet 4000 m2,
a czas jednego koszenia bez ładowania to do 120 minut.

Kosiarka RK 1000 – idealny wybór na większość ogrodów.

Jeśli chodzi konkretnie o RK1000, to mamy tutaj do czynie-
nia z robotem koszącym, który jest w stanie kosić trawniki 
do 1000 m2, oferuje szerokość koszenia 21 cm, wysokość 
koszenia 15-100 mm, 4 podstrefy/punkty startowe, 2 strefy 
odrębne, jest w stanie wjeżdżać na krawędzie o nachyleniu 
20% (45% dla powierzchni trawnika), akumulator pozwala 
na koszenie bez przerwy przez 50-60 minut (2,8 Ah), a 
całym urządzeniem sterujemy z poziomu dotykowego, 
kolorowego panelu lub z pomocą przycisków i pokrętła.
Do tego robot ma jeszcze 3 lata gwarancji z opcją bezpłat-
nego rozszerzenia gwarancji od kradzieży o rok - wystarczy 
zarejestrować urządzenie. Moduł GSM występuje w serii 
Pro. Od RK2000 ten model różni się głównie pojemnością 
akumulatora, czasem pracy i sugerowaną powierzchnią 
(2000 m2 w przypadku RK2000).

Robomow RK1000 - jak to zainstalować?

Jeśli ktoś chciałby wiedzieć, czy można cały proces przepro-
wadzić samodzielnie, nawet jeśli nie jest się ekspertem, to 
odpowiadamy: tak, oczywiście. 

Cały proces instalacji sprowadza się bowiem do tego, 
żeby ulokować stację bazową w odpowiednim miejscu, 
a następnie wyprowadzić od niej przewód ograniczający, 
który powie robotowi, gdzie ma już nie wyjeżdżać, a następ-
nie wpiąć przewód ponownie do stacji i zamknąć obwód. 
Przewodu mamy przy tym w zestawie 225 m, natomiast 
do jego przytwierdzania do ziemi służą specjalne szpilki 

z tworzywa sztucznego. Wszystko jest przy tym idealnie i 
czytelnie opisane w instrukcji - wliczając w to przypadki 
prowadzenia przewodu wzdłuż klombów, drzew i innych 
ogrodowych instalacji. Gdyby tego było mało, w komplecie 
dostajemy nawet miarkę, która pozwoli nam błyskawicznie 
ustalić, w jakiej odległości od przeszkody powinien przebie-
gać przewód. Ustawiamy więc wstępnie nasz ogranicznik i 
przytwierdzamy do podłoża, podłączamy stację bazową do 
zasilania, puszczamy robota w trybie koszenia po krawędzi, 
a potem sprawdzamy, gdzie poprawić i dobijamy jeszcze 
szpilek, żeby przewód był jak najbliżej gruntu.

A jak będzie padać?

No to trudno, nic się RK1000 nie stanie. Nawet zasilacz jest 
wodoodporny (klasa szczelności IP67), więc może sobie 
spokojnie leżeć na dworze podczas deszczu.
Robomow RK1000 - konfiguracja

Jeśli chodzi o konfigurację wstępną, to ta jest ograni-
czona do minimum. Wybieramy przybliżoną powierzch-
nię naszego ogrodu, a następnie ustalamy harmonogram. 
Co miłe - system poinformuje nas, jeśli wybrany przez nas 
przedział czasowy jest zbyt krótki, żeby skutecznie skosić 
daną powierzchnię. Teraz pozostaje nam tylko z pomocą 
pokrętła ustawić wysokość koszenia i... już, nasz robot 
koszący jest gotowy do pracy. Możemy o nim właściwie 
zapomnieć na dobre, a on będzie robił swoją robotę.

Jak to kosi?

RK1000 kosi naprawdę bardzo dobrze, szczególnie przy 
krawędziach dzięki unikatowej na rynku konstrukcji z 
agregatem umieszczonym przy krawędzi, oraz ruchomej, 
samokopiującej głowicy z czterema ostrzami. RK1000 
jeżdżąc codziennie jak najbardziej przykłada się do 
poprawy jakości trawnika. Nie tylko podkaszaniem, które 
powoduje pobudzenie wzrostu, ale też stałym nawoże-
niem z wykorzystaniem mulczowanej trawy. Ścinki są przy 
tym na tyle niewielkiej długości, że nie zaśmiecają trawnika 
i są właściwie niewidoczne.

Czy warto?

Dzięki robotowi można mieć idealnie skoszony trawnik 
każdego dnia. Przy ręcznym koszeniu - gdzie na codzien-
ność nie ma najmniejszych szans - idealny trawnik mamy 
przez mniej więcej dobę, a potem tu coś zaczyna rosnąć 
szybciej, tam wolniej i trzeba sięgać po kosiarkę ponownie. 
Tutaj tego problemu nie ma, a dodatkowo codzienne 
przycinanie nawozi trawnik - idealne połączenie.

Ty natomiast, dzięki zaoszczędzonym godzinom, które 
inaczej przeznaczyłbyś na koszenie, możesz się spokojnie 
zrelaksować, wychodząc np. na rower. 

Artykuł
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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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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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Brony talerzowe BEDNAR

Artykuł

Brony talerzowe są niezastąpione zarówno w systemach 
upraw konwencjonalnych, jak i uproszczonych. W portfolio 
BEDNAR FMT znajdują się dwa modele bron talerzowych 
o szerokości roboczej od 3 do 18,4 m – brony uniwersalne 
SWIFTERDISC oraz ciężkie brony talerzowe ATLAS.

Pokazowym modelem są modele Swifterdisc XE gdzie 
najważniejszymi lementami wyróżniającymi Bednara 
na tle konkurencji i pokazującymi technologiczne 
„know-how” są:

• możliwość zamontowania włóki równającej Crushbar - 
doskonałe rozwiązanie do uprawy i przygotowania gleby 
przed siewem

• dwa rodzaje talerzy - talerze agresywne lub talerze 
standardowe o średnicy 520x5 lub 560x5 mm

• dwie składane ramy boczne - w porównaniu do 
konkurencyjnych maszyn o tej samej szerokości roboczej, 
takie rozwiązanie konstrukcyjne maszyny zmniejsza ilość 
siłowników hydraulicznych oraz ilość punktów smarowa-
nia

• składane ramy do przodu - doskonała zwrotność 
i kompaktowe wymiary podczas transportu

• łatwe i szybkie zawracanie na uwrociach z przednimi 
kołami podporowymi, tylnymi wałami i osią transpor-
tową - podnoszona jest tylko sekcja talerzy

• oś transportowa przesunięta do przodu - zwiększa stabil-
ność maszyny przy dużych prędkościach roboczych 
i przyczynia się do idealnego rozkładu masy

„THINK BIG, THINK SWIFTERDISC!”
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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
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Po bezśnieżnej zimie, wiosennych bardzo umiarkowa-
nych opadach deszczu poziom wód gruntowych stale 
opada. Uprawy są stale narażane na obniżkę plonu. 
Rozpoczęty problem niższych dochodów przenosi się na 
konsumentów przez zwyżkę cen jednostkowych produk-
tów.

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

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

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

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

Razem oszczędzajmy wodę!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O NAWADNIANIU
contact.center@agroefekt.pl
509 857 590

Artykuł
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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
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Mieszanki
witaminowo
–mineralne 
Dedykowane dla krów 
mlecznych oraz cieląt!

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-ele-
mentów.

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

KETO - Efekt
Źródło energii, witamin, 
mikroelementów oraz chron-
ionej metioniny. Idealny dla 
krów o wysokim potencjale 
genetycznym – szczególnie
w pierwszej fazie laktacji.

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

OMEGA Efekt
Wysoko energetyczny dodatek 
dla krów mlecznych w pierwszym 
okresie laktacji o zwiększonej
smakowitości. Zawiera kwasy 
omega 3 i 6 wspomagające 
rozród. Produkt posiada 14,6 MJ 
NEL oraz 17,5% białka ogólnego.

ACTI Efekt
Żywe kultury drożdży 1 x 1011 
Saccharomyces cerevisiae. 
Korzystnie wpływają na pH 
żwacza oraz na procesy trawi-
enne. Zwiększają wykorzystanie 
pasz.

EFEKT Super Milk
oraz EFEKT Milk
Bezpieczne preparaty
mlekozastępcze na I i II odchów 
cieląt. Charakteryzują się wysoką 
zawartością laktozy, białka i tłuszczu 
oraz mleka odtłuszczonego w 
proszku, bez włókna surowego

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!

SPRAWDŹ NASZE
OBIEKTY SKUPOWE
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POMPY CIEPŁA
Nowość w ofercie Agro-Efekt

Niskie koszty
eksploatacji

Niezawodność Maksymalny
komfort

Bezpieczeństwo Kompaktowa
instalacja

Redukcja
emisji CO2

Zminimalizuj koszty do minimum korzystając
z dofinansowania. Oferujemy pomoc w zakresie
niezbędnej dokumentacji. 

contact.center@agroefekt.pl
sklep@agroefekt.pl
tel. 511 272 021
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POMPY CIEPŁA
Nowość w ofercie Agro-Efekt

Niskie koszty
eksploatacji

Niezawodność Maksymalny
komfort

Bezpieczeństwo Kompaktowa
instalacja

Redukcja
emisji CO2

Zminimalizuj koszty do minimum korzystając
z dofinansowania. Oferujemy pomoc w zakresie
niezbędnej dokumentacji. 

contact.center@agroefekt.pl
sklep@agroefekt.pl
tel. 511 272 021

FOTOWOLTAIKA
Specjalna oferta dla rolników.

Zapraszamy do kontaktu!
511 272 021

contact.center@agroefekt.pl

sklep@agroefekt.pl



Bądź na bieżąco!

Obserwuj nas na Facebooku!

@AE.AGROEFEKT

Bądź na bieżąco!

Obserwuj nas na Instagramie!

@agroefekt

Bądź na bieżąco!

Obserwuj nas na TikToku!

@agroefekt

Bądź na bieżąco!

Obserwuj nas na YouTube!

@AgroEfekt-Rolnictwo
← Zeskanuj kod QR smartfonem

← Zeskanuj kod QR smartfonem

← Zeskanuj kod QR smartfonem

← Zeskanuj kod QR smartfonem



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
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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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