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Firma Agro-As założona w 1993 r., lider rynku działający w branży 
kompleksowego zaopatrzenia rolnictwa i obrotu płodami rolnymi, 
jest jedną z najszybciej rozwijających się firm w regionie. 
Zasięgiem działania obejmuje Polskę południowo-zachodnią. 
Zatrudnia blisko 270 pracowników.

Obsługuje ponad 5000 klientów ( rolnicy indywidualni oraz 
gospodarstwa wielkoobszarowe, spółdzielnie rolnicze i spółki 
działające w sektorze rolnym). 

Firma oferuje usługi sprzętem rolniczym oraz prowadzi 
doradztwo agrotechniczne. Dzięki posiadanej bazie sprzętowej 
maszyn rolniczych oraz wykwalifikowanej kadrze specjalistów 
od wielu lat zarządzamy gospodarstwami o łącznej powierzchni 
ponad 3 S00ha. 

Na tym obszarze prowadzona jest produkcja roślinna, głównie: 
pszenicy, kukurydzy, rzepaku, jęczmienia oraz buraka cukrowego. 

Na obsługiwanym areale prowadzimy szeroko zakrojone działania 
badawczo-rozwojowe nad udoskonaleniem procesu produkcji, 
zarówno zabiegów chemicznych jak również samej techniki upraw 
gleby z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań z zakresu 
nawożenia oraz ochrony roślin. 

Zdobyte doświadczenie wspomagają proces sprzedaży 
i przygotowania oferty dla naszych klientów a przede 
wszystkim pomagają nam lepiej zrozumieć ich potrzeby. 

Obszary działania firmy AgroAs: 

-środki ochrony roślin -serwis maszyn rolniczych
-materiał siewny -usługi sprzętem rolniczym
-nawozy -sprzedaż paliw
-obrót płodami rolnymi -transport
-sprzedaż maszyn -ubezpieczenia
- sprzedaż części
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Słowo wstępne

Słowo wstępne
Zapraszając Państwa do lektury kolejnego kwartalnika, chciałbym 
zacząć od podziękowań.

Podziękowań, za uczestnictwo w imprezie AGRO-CZAS oraz za ciepłe 
słowa jakie usłyszeliśmy od Was – naszych klientów. Pochwałom i świet-
nym recenzjom nie było końca. …, że największa, że świetna atmosfera, 
fantastyczna formuła … od komplementów, aż kręciło się w głowie. 

Szanowni Państwo jest to dla nas niezmiernie miłe i motywujące. Jesz-
cze raz w imieniu własnym, Współwłaścicieli oraz całego zespołu – 
WIELKIE DZIĘKI. Chciałbym również podziękować swoim koleżankom 
i kolegom za organizację, zaangażowanie i ciężką pracę jaką włożyli 
w przygotowanie i przeprowadzenie tej imprezy – praca z takim zespo-
łem to wielka przyjemność.

Motywem przewodnim tegorocznego AGRO-CZAS-u było 25 lecie na-
szej firmy. Znowu drodzy czytelnicy … dziękujemy za życzenia sukcesu 
i gratulacje. Chcielibyśmy wyrazić swoją wdzięczność za udział oraz cie-
płe słowa władzom lokalnym; i tak dziękujemy Burmistrzowi miasta Grod-
kowa Panu Markowi Antoniewiczowi, Wójt Gminy Skoroszyce Pani Bar-
barze Dybczak, przedstawicielowi Urzędu Marszałka Panu Antoniemu 
Konopce, Przedstawicielowi Rady Powiatu Panu Tomaszowi Zemanowi 
oraz Panu Józefowi Śliwie prezesowi INWESTROLU Żurawina, który 
również dołączył się do życzeń sukcesów oraz gratulacji jakie złożono 
na ręce Panów Zbigniewa Bednarskiego oraz Adama Sajdutka. 

Jesteśmy zobowiązani.

Moi koledzy w dalszej części niniejszego periodyku zamieściliśmy relację 
z imprezy okraszoną licznym materiałem fotograficznym. Zapraszamy rów-
nież na stronę www.agroczas.pl gdzie znajdziecie Państwo pełną relację. 

Zapraszam również do lektury na temat sytuacji na rynku zbóż – w kon-
tekście gigantycznej suszy jaka dotknęła UE - porad eksperckich oraz 
zapoznania się z ofertą „jesienną”. 

dyrektor generalny Daniel Cupriak



5Kwartalnik 2018 Nr 3/2018 (7)

Tygodnie nerwów i niepewności, miesiące przygotowań i do-
pinania wszystkiego na ostatni guzik – a III edycja naszej 
flagowej imprezy firmowej AGROCZAS 2018 już za nami. 

Myślę, że to bardzo dobry czas aby już na spokojnie podsumować 
i ocenić tegoroczne wydarzenie z perspektywy kilku tygodni.

Prace nad przygotowaniem tak dużej imprezy zaczęła się już kilka mie-
sięcy temu. A tak właściwie zaraz po zakończeniu poprzedniej edycji 
AGROCZAS 2017. Po udanych dwóch poprzednich edycjach mieliśmy 
bardzo wysoko zawieszoną poprzeczkę przed tegoroczną imprezą. 

Dodatkowym elementem motywującym nas do wzmożonego wysił-
ku, ale też i przysparzającym często dodatkowego stresu, przy przy-
gotowywaniu tegorocznej edycji był fakt, że rok 2018 jest dla nas ro-
kiem jubileuszowym. To właśnie w bieżącym roku nasz AGROCZAS 
wypadł w rocznicę 25-lecie działalności firmy. A to już naprawdę 
zobowiązuje…

W związku z ciągłym poszerzaniem terenu działalności naszej fir-
my, głównie o teren województwa dolnośląskiego, postanowiliśmy 
również wykorzystać organizację naszej imprezy dla umocnienia 
i zwiększenia rozpoznawalności marki AGRO-AS również wśród 
klientów z nowego terenu. 

AGROCZAS 2018 – przeżyjmy to jeszcze raz

Z życia firmy
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Ponieważ prace, nad uruchomieniem Bazy w Tworzyjanowie  
(k/Marcinowic – powiat świdnicki) w pełnym zakresie oferowanych 
produktów i usług, nadal trwają, a nowy Punkt Handlowy w Goła-
czowie (k/Chojnowa – powitat legnicki) jest tuż, tuż przed oficjalnym 
otwarciem, wiec w ramach wsparcia działań naszych pracowników 
z tego terenu, postanowiliśmy zaprosić jak największą liczbę gości 
z nowego rejonu aby mogli osobiście poznać i zobaczyć naszą firmę 
oraz nasze podejście do klienta.

Celem ułatwienia dotarcia na imprezę AGROCZAS oraz dla upo-
rządkowania ruchu przy punktach rejestracji, z każdej z oddalonych 
od nas baz (Tworzyjanów, Strzegom, Gołaczów oraz dodatkowo Ja-
wor) podstawione zostały bezpłatne autokary dla klientów – zapisy 
były prowadzone wcześniej przez pracowników tych placówek.

Przez dwa miesiące przed wyznaczoną datą można było usłyszeć 
reklamę naszej imprezy w radio w województwie opolskim i dolno-
śląskim nadawaną przez: Radio Park i Radio ESKA. Łącznie w cią-
gu dwóch miesięcy wyemitowaliśmy nasze spoty ponad 500 razy 
w każdym województwie. Spoty reklamowe miały na celu podnie-
sienie świadomości marki AGRO-AS na nowych terenach w szcze-
gólności w okolicach naszych nowych obiektów w Tworzyjanowie 
i Gołaczowie.

Dodatkowymi elementami promującymi naszą imprezę były banery 
rozmieszczone na punktach firmy Agro-As i zaprzyjaźnionych go-
spodarstwach oraz plakaty, które były rozklejane po okolicznych 
wioskach, sklepach, słupach ogłoszeniowych i innych miejscach 
publicznych.

Z życia firmy
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No dobrze – tyle w kwestii przygo-
towań. A teraz o samej imprezie.
W ciągu 2 dni (7 i 8 czerwca 2018 r.) odwiedziło nas łącznie blisko 
3 000 klientów. Pierwszego dnia (07.06.2018) liczba zarejestrowa-
nych klientów na AGROCZAS’ie wyniosła 1637, a drugiego dnia 
(08.06.2018) osiągnęła liczbę 1336 osób. Impreza tegoroczna – jak 
jej wcześniejsze edycje – miała charakter merytoryczno-edukacyjny 
z elementami biesiadno-rozrywkowymi. W tym roku nawet bardziej 
biesiadno-rozrywkowymi z uwagi na jubileusz 25-lecia firmy.

Ponadto gościliśmy przedstawicieli i opiekunów z ponad 60 firm 
partnerskich, władze samorządowe, wojewódzkie i powiatowe, 
a także przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego z Wrocła-
wia oraz pracowników Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolnicze-
go w Łosiowie. Zarówno Uniwersytet Przyrodniczy jak i Opolski 
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Ośrodek Doradztwa Rolniczego objął naszą imprezę Patronatem 
MERYTORYCZNYM.

W tym roku chcielibyśmy również podziękować naszym partnerom stra-
tegicznym, którzy szerzej włączyli się w przygotowanie naszej imprezy. 

I tak naszymi Partnerami PREMIUM w tym roku były firmy BASF 
i BAYER. Partnerami KLUCZOWYMI imprezy były firmy: CLAAS, 
HORSCH, Grupa AZOTY oraz nasze partnerskie instytucje finanso-
we: ING Bank Śląski, Bank Zachodni WBK i mBank. Dziękujemy 
bardzo za zaufanie i zaangażowanie w tym jakże dla nas ważnym 
przedsięwzięciu szczególnie w roku jubileuszowym.

Nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem imprezy czuwało ponad 
120 pracowników firmy Agro-As wspieranych przez blisko 40 osób 
z ramienia firmy eventowej. 

Czas umilali naszym klientom i partnerom niezwykle charyzmatycz-
ny Kabaret pod Wyrwigroszem (Beata Rybarska, Łukasz Rybarski, 
Maurycy Polaski, Andrzej Kozłowski). Niesamowicie porywający wy-
stęp estradowy ukazujący nowoczesne brzmienie skrzypiec w wy-
konaniu Agnes Violin (Agnieszka Flis) pokazał, że można zagrać 
znane utwory w nowych aranżacjach. Zmysły słuchu były dopiesz-
czone zjawiskowymi występami towarzyszących tancerek, a pokazy 
taneczne uzupełniała grupa dziewczyn z zespołu Country Show we 
wspaniałych układach tematycznych.

Jak przystało na jubileusz, podczas warsztatów bębniarskich udało 
się stworzyć hymn AGROAS’u, do wykonania którego zostali zaan-
gażowani nasi niezastąpieni goście.

Konkursy na scenie i poza nią, loteria z cennymi nagrodami (m.in.: 
skutery, rowery, telewizory, aparaty, wycieczki) oraz wiele innych 
atrakcji nie pozwalało nudzić się naszym klientom w trakcie trwania 
całej imprezy.

Podczas eventu na placu głównym odbył się pokaz nowoczesnych 
maszyn pod nazwą TECHNO-RING, na którym prezentowane były 
wybrane nowości maszynowe, omawiane przez najlepiej poinformo-
wanych product managerów z firm partnerskich.

Z życia firmy
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Na naszych poletkach demonstracyjnych prezentowane były róż-
nego rodzaju odmiany zbóż z oferty firmy Agro-As, technologie 
ochrony roślin, nawożenia i uprawy. W namiotach naszych partne-
rów można było uzyskać szczegółowe informacje i porady z zakresu 
oferowanych produktów i technologii.

Ci z Państwa, którzy byli zapewne do dzisiaj wspominają nasz 
AGROCZAS. Dla tych, którzy nie dotarli na naszą imprezę udostęp-
niamy galerię zdjęć na stronie www.agroczas.pl w zakładce PO-
PRZEDNIE EDYCJE/AGROCZAS 2018. Tam znajdziecie również 
Państwo film z naszej imprezy, który pozwoli na chwilę przenieść się 
w klimaty tegorocznego AGROCZAS’u.

Wojciech Błauciak
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Zmiana na rynku – produkcja pszenicy 
dramatycznie spada, mniejszy areał 

zasiewów i niskie plony

Obraz dla sezonu 2018/19 przedstawia się niezbyt optymi-
stycznie głównie z powodu niższej podaży, większego 
zużycia oraz redukcji zapasów.

W sezonie poprzednim świat zebrał 758 mln ton pszenicy, w bieżą-
cym przewidywania mówią o zbiorze na poziomie 729 mln ton, co 
oznacza 29 mln ton mniej.

Nieznacznie wyższa produkcja w USA, ale również rekordowo wy-
sokie zużycie oraz szacowany większy eksport pszenicy, który prze-
widuje się w ramach offsetu mniejszego eksportu z EU, spowoduje 
spadek zapasów w USA o 15% w stosunku do roku poprzedniego. 

Przewidywania zbiorów w takich krajach jak Argentyna, Australia, 
Kanada są optymistyczne, zbiory będą wyższe w stosunku do sezo-
nu poprzedniego o 4,5 mln ton, natomiast Rosja, Kazachstan i Ukra-
ina zbiorą o 20 mln ton mniej niż w roku poprzednim. 

Unia europejska odnotuje w tym sezonie dramatyczny spadek pro-
dukcji nie tylko pszenicy, ale także jęczmienia. Zbiory w EU będą 
najniższe od 2012 r. i szacuje się, że zbiór pszenicy miękkiej wynie-
sie zaledwie 127,7 mln ton versus sezon 2017/18 – 141,8 mln ton.

Takie czynniki jak zły przebieg pogody, ograniczenie areału zasie-
wów oraz wzrastający popyt na pszenicę doprowadziły do znaczne-
go spadku podaży tego surowca w EU 28.

Płody rolne

Porównując areał zasiewów pszenicy miękkiej w 2015/16 do tego 
z 2017/18 w UE widzimy spadek rzędu 1,250 mln ha, z czego naj-
większe ograniczenie zasiewów pszenicy wystąpiło w takich kra-
jach jak Francja – 170 000ha, Niemcy – 140 000ha, Hiszpania – 
110 000ha, Polska – 80 000ha. 

Największy spadek produkcji rok do roku wystąpił w: Niemcy –  
4,1 mln ton, Francja – 3 mln ton, Polska – 2 mln ton, Szwecja –  
1,3 mln ton, natomiast największy wzrost produkcji pszenicy miał 
miejsce w: Hiszpani o 2,6 mln ton.

Wczesne żniwa w całej EU nie miały precedensu w ostatniej 10 letniej 
historii kontynentu, również plony są najniższe od 5 lat, ekstremalnie 
niskie wydajności odnotowano w Danii jak również w Szwecji, Fin-
landii a także znacznie słabsze w Niemczech i Polsce. Jakość zbioru 
u głównych producentów pszenicy jest zróżnicowana, Francja zebrała 
około 87% pszenicy o jakości konsumpcyjnej z wysoką zawartością 
białka i dobrej gęstości, Niemcy zebrali 82% pszenicy konsumpcyj-
nej, Polska natomiast z uwagi na zły przebieg pogody w trakcie żniw 
zebrała jedynie 60% pszenicy nadającej się na cele konsumpcyjne, 
głównie z powodu niskiej liczby opadania oraz słabej gęstości. 

Należy nadmienić także, że na słaby zbiór pszenicy nakłada się stale 
rosnąca konsumpcja pasz przemysłowych w całej EU. Szacuje się, że 
produkcja mieszanek paszowych wyniesie 153 mln ton a to głównie 
z powodu rosnącej produkcji drobiu, która doskonale rozwija się głów-
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nie w naszym kraju. Ostatnie szacunki europejskiego stowarzyszenia 
producentów pasz FEFAC przewidują największy wzrost produkcji 
pasz przemysłowych właśnie w naszym kraju o 400 000 ton. 

Wszystkie te czynniki w znacznym stopniu zmieniają kształt we-
wnątrz europejskich przepływów surowca, dotychczasowy główny 
importer pszenicy Hiszpania zmniejszy w znacznym stopniu im-
port surowca z krajów bałtyckich, Wielkiej Brytanii, Niemiec a także 
Francji na rzecz Rumunii i Bułgarii. Bułgarzy i Rumunii niemal 50% 
pszenicy powinni ulokować na rynku hiszpańskim w stosunku do 
eksportu z tych krajów w roku ubiegłym do krajów trzecich. Bułgaria 
oraz Rumunia, która w dniu dzisiejszym jest bardziej atrakcyjna niż 
Ukraina, której eksport do Europy północno zachodniej ogranicza 
taryfa wwozowa w wysokości 12 € od tony powinna do końca 2018 r. 
zrealizować największy w swojej historii eksport wewnątrz wspólno-
towy. Od 1stycznia 2019 r. wchodzą w życie bezcłowe kontyngenty 
z Ukrainy, które ograniczą napływ surowca z Bałkanów.

Deficytowy rynek naszych zachodnich sąsiadów będzie zasilać tak-
że pszenica z Polski, Czech oraz Słowacji. Z uwagi na słabą jakość 
zbiorów w Polsce, ceny pszenicy konsumpcyjnej w kraju nie pozwo-
lą na wywóz pszenicy na cele młynarskie, głównym towarem ekspor-
towym powinna być pszenica paszowa. 

Szacuje się, że do naszych zachodnich sąsiadów może wyjechać 
pomiędzy 0,65 mln a 0,8 mln ton pszenicy, to oznacza o 0,2 do  
0,3 mln ton więcej niż w roku ubiegłym.

Ogólnie eksport pszenicy z EU ulegnie zmniejszeniu do poziomu 
19–20 mln ton, w dalszym ciągu pozostaną bardzo konkurencyjne 
w stosunku do EU-28 takie kraje jak Rosja, Ukraina i Kazachstan.

Eksport do krajów trzecich z naszego kraju nie powinien przekroczyć 
1,5 mln ton, łącznie wywóz pszenicy z Polski powinien zamknąć się 
na poziomie 2,3–2,5 mln ton. 

Wnioskując w oparciu o bieżąca sytuację rynkową i znaczne uszczu-
plenie zapasów w EU i naszym kraju można zakładać, że koniunktura 
dla pszenicy powinna utrzymać się także w kolejnym sezonie. Jeżeli 
trend zmniejszania areału pszenicy utrzymał by się jeszcze w kolej-
nych sezonach, doszło by niewątpliwie do dramatycznego uszczuple-
nia zasobów tego gatunku. Biorąc pod uwagę bardzo dobre progno-
zy cenowe dla pszenicy, wzrost opłacalności produkcji tego gatunku 
spodziewamy się, że przynajmniej w naszym regionie nastąpi rene-
sans uprawy pszenicy. Jednakże jeden czynnik może ograniczyć 
wzrost areału zasiewu pszenicy, ograniczona podaż kwalifikowanego 
materiału siewnego, spowodowana porastaniem na plantacjach na-
siennych. Nasza firma zabezpieczyła produkcję materiału siewnego 
dywersyfikując obszar produkcji, jednakże ilość nasion niektórych 
odmian może być znacznie ograniczona, zachęcamy wszystkich do 
podejmowania decyzji o wyborze odmiany niezwłocznie z uwagi na 
ograniczenia w dostępności. Optymizm cenowy na rynku zbożowym 
powinien nas wszystkich zachęcić do szczególnej troski o planta-
cje i jesienną ochronę pszenicy, jak widać ubiegły sezon wynagro-
dził tych, którzy zadbali jesienią o pszenicę, plony 2018 r. na plan-
tacjach, które w listopadzie 2017 r. były rozkrzewione i zdrowe bez 
zachwaszczenia często dorównywały tym z 2017 r. 

Zapraszamy do współpracy z naszymi doradcami, którzy wesprą Pań-
stwa starania o dobrą kondycję wszystkich upraw nie tylko pszenicy.

Tadeusz Simiński



2768_Tilmor_zima_210x297+3mm.indd   1 03.07.2018   15:00:29



2768_Tilmor_zima_210x297+3mm.indd   1 03.07.2018   15:00:29



14 Kwartalnik 2018 Nr 3/2018 (7)
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Warto zadbać o rzepak

Rzepak zawiązuje plon jesienią. 
W kątach liści wyrastają za-
wiązki pędów bocznych i roz-

wija się system korzeniowy. W szyjce 
korzeniowej i korzeniach gromadzone 
są materiały zapasowe wykorzystywa-
ne wiosną do regeneracji uszkodzeń 
pozimowych, rozwoju rozet liścio-
wych i łodyg oraz kwiatów. Przyjmuje 
się, że optymalnie rozwinięty przed 
zimą rzepak powinien posiadać ro-
zetę składającą się z 8–10 liści, długi 
korzeń oraz szyjkę korzeniową o śred-
nicy 10–15 mm. Powinien być zdrowy 
i dobrze zahartowany. Sam tak nie 
urośnie. Jego plantacje należy często 
lustrować i na tej podstawie podejmo-
wać decyzje o ochronie i nawożeniu.

Policz obsadę
Po wschodach należy policzyć obsadę rzepaku. Jej znajomość będzie 
pomocna w doborze fungicydów oraz podjęciu decyzji o ewentualnym 
przesiewie. W zbyt gęstych łanach – powyżej 50 roślin/m2 – fungi-
cydy o właściwościach regulatorów wzrostu nie powodują skrócenia 
pędów nadziemnych i przez to słabiej przygotowują rośliny do zimy. 
Obawiam się, że na wielu polach, na których rzepak uprawiany jest, 

co 2–3 lata, obok roślin wyrosłych z wysianych nasion, masowo pow-
schodziły też liczne samosiewy. Takie łany staną się zbyt gęste, co źle 
wróży przyszłym plonom. Zdaża się dość często, że z powodu siewu 
w źle przygotowaną rolę i jesiennej suszy obsada roślin jest niska. 
Dotyczy to również sytuacji, gdy na terenach pagórkowatych ulewne 
deszcze tuż po siewie wymyły nasiona rzepaku. W takich sytuacjach 
warto pamiętać, że do dalszego prowadzenia można pozostawić 
plantacje, na których obsada roślin wynosi przynajmniej 15 sztuk/m2. 
Drugim koniecznym warunkiem jest ich równomierne rozmieszczenie. 
Rzepak posiada olbrzymie zdolności regeneracyjne i z przesiewem 
niepewnych plantacji radzę wstrzymać się do wiosny.

Tak gęsty łan (dominują samosiewy) nie nadaje się do intensywnego 
prowadzenia

dr Władysław 
Kościelniak

doradca rolny
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Wzmocnić przed zimą
Prawidłowo odżywione rośliny lepiej radzą sobie z niekorzystnym 
przebiegiem pogody oraz szkodami wyrządzanymi przez szkodniki 
i choroby. Na zagłodzonych plantacjach rzepaku doskonale spraw-
dza się przysłowie „na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą”. 
Najważniejszą rolę w nawożeniu rzepaku jesienią odgrywa azot, 
a z mikroelementów bor. Jednak nadmiar azotu jesienią powoduje 
wybujałość roślin i obniża zimotrwałość. Z kolei na zagłodzonych 
polach rzepak przed zimą nie jest w stanie wykształcić mocnych ro-
ślin – dobrze przygotowanych do zimowania. W przypadku uprawy 
rzepaku w stanowisku po zbożach na glebach o niskiej zawartości 
próchnicy (azotu mineralnego gleby) i słabej kondycji, należy zasilić 
azotem w dawce 20 kg N/ha w formie oprysku mocznikiem, RSM, 
siarczanem amonu. Nie polecam nawozów saletrzanych, ponieważ 
forma azotanowa (NO3+) powoduje zwiększenie wody w roślinach 
i gwałtowne obniżenie mrozoodporności. Zasilanie azotem należy 
przeprowadzić możliwie wcześnie, nie później niż w połowie paź-
dziernika. Bor i inne mikroelementy można zastosować łącznie ze 
środkami ochrony roślin. W stanowiskach o średniej zasobności gleb 
w bor rzepak należy jesienią zasilić borem w dawce 0,3–0,4 B kg/ha. 

Odchwaszczanie 
Chwasty w rzepaku herbicydami można zwalczać posiewnie lub na-
listnie. Wybór sposobu zależy od uwilgotnienia roli. W warunkach 
siewu w przesuszoną rolę lepsze efekty uzyskuje się z oprysku na-
listnego. W połowie września chwasty dwuliścienne zwalcza się her-
bicydami zawierającymi chlopyralid i propyzamid, a jednoliścienne, 
w tym samosiewy zbóż graminicydami. Zwracam uwagę na to, że 
nie warto pozostawiać do wiosny nieodchwaszczonego rzepaku za-
równo chwastami dwu, jak i jednoliściennymi. Wiosenne odchwasz-
czanie jest dużo droższe i wymaga zabiegu w terminie, gdy są do 
wykonania inne pilne wiosenne prace polowe. Ponadto wiele chwa-
stów z jesiennych wschodów jest już tak zaawansowanych w rozwo-
ju, że ich eliminacja bywa kłopotliwa. W październiku można jeszcze 
dobić chwasty dwuliścienne niektórymi herbicydami zawierającymi 
chlopyralid i propyzamid. W przypadku zachwaszczenia chabrem, 
rumianem, a także ostrożniem polnym chlopyralidem np. Lontrelem 
zbieg można przenieść na wiosnę. Wymienione chwasty często po-
jawiają się w drugiej połowie jesieni.

Samosiewy zarówno zbóż ozimych, jak i jarych, powinny być zawsze 
zwalczane jesienią. Na Śląsku samosiewy pszenicy jarej zimują zna-
komicie. Coraz częściej zdarzają się sytuacje, że jęczmień jary nie 
wymarza. Samosiewy zbóż obok okradania rzepaku ze składników 
pokarmowych, światła i wody, wydelikacają go, przez co staje się 
bardziej podatny na wymarzanie. Należy zwalczać je od fazy 3 liści. 
W poprzednich latach przy suchej jesiennej pogodzie nowe wschody 
samosiewów pojawiały się przez kilka tygodni i zaszła konieczność 
ich powtórnego zwalczania. Dotyczy to zwłaszcza plantacji wysie-
wanych w systemie bezorkowym.

Szczególnie ważna faza 4-6 liści
W fazie 4–6 liści rzepaku trzeba pilnie śledzić zagrożenie ze stro-
ny suchej zgnilizny kapustnych. Pierwsze symptomy tej choroby to 
piknidia. Występują one na liścieniach i pierwszych liściach oraz 
stanowią źródło inokulacji dla infekcji szyjki korzeniowej i łodyg, 
zwłaszcza w miejscach uszkodzonych przez szkodniki. Siewki za-
infekowanych roślin posiadają przewężenia szyjki korzeniowej lub 
w górnej części korzenia. W dalszych etapach rozwijający się grzyb 
powoduje obumieranie łodyg i przełamywanie. Symptomy suchej 
zgnilizny kapustnych stają się bardziej wyraźne wiosną, kiedy to 
choroba rozwija się na łodydze. Występowaniu jej sprzyja częsta 
uprawa rzepaku na tym samym polu i deszczowa pogoda. 

Do zwalczania suchej zgnilizny należy przystąpić wcześnie. Termin 
pojawienia się zarodników tej choroby jest związany z przebiegiem 
pogody, chociaż w naszych warunkach najczęściej przypada w fazie 
4-6 liści rzepaku. Próg szkodliwości dla suchej zgnilizny kapustnych 
wynosi 10-15% roślin z pierwszymi objawami porażenia na liściach. 
Jego określenie w praktyce nie jest takie łatwe i oczywiste. Część 
odmian rzepaku wykazuje wysoką odporność na suchą zgniliznę. 
Jednak przy mokrej pogodzie jesienną warto je również opryskać 
fungicydem. Fungicydy użyte przeciwko suchej zgniliźnie kapust-
nych są skuteczne przeciwko innym chorobom występującym jesie-
nią: mączniakowi rzekomemu, czerni krzyżowych, cylindrosporiozie.

Dwa w jednym
Stosowane do zwalczania suchej zgnilizny fungicydy triazolowe 
obok działania grzybobójczego wpływają na wzrost i rozwój rzepa-
ku. Powodują one skrócenie części nadziemnych i jednocześnie sty-
mulują rozwój korzeni. Zwiększają znacznie mrozoodporność roślin. 
Jako regulatory wzrostu najsilniej wpływają na rozwój rzepaku w fa-
zie 4–6 liści, tj. w fazie o największym zagrożeniu ze strony suchej 
zgnilizny. Jesienne zwalczanie suchej zgnilizny przynosi zdecydo-
wanie lepsze efekty niż wczesno wiosenne.

Regulatory wzrostu spełniają swoją funkcję na plantacjach o obsadzie 
poniżej 50 roślin/m2. Często spotykam się z zapytaniem, ile razy skra-
cać rzepak jesienią? Uważam, że jeden zabieg w pełni wystarczy. Przy 
podejmowaniu decyzji o drugim należy dokładnie sprawdzać wyniesie-
nie pąka wierzchołkowego. Jeżeli będzie nisko osadzony, a liście będą 
sięgać do pół łydki, to nie warto opryskiwać go powtórnie triazolem. 
W takim wypadku do zwalczania kolejnego pokolenia suchej zgnilizny 
należy użyć fungicydu z innej grupy substancji aktywnej. 

Niedożywiony rzepak przed zimą. Zdjęcie 17.11.2011

Prawidłowo rozwinięty rzepak przed zimą. Zdjęcie 28.11.2017 
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Uwaga na szkodniki
Nasilenie poszczególnych gatunków szkodników rzepaku w da-
nym roku jest dużą niewiadomą. Rzepak jest ulubioną rośliną przez 
szkodniki. W ubiegłych latach w okresie jesieni najgroźniejszą była 
śmietka kapuściana oraz pchełki: zimna i rzepakowa, mszyca rzepa-
kowa. Ponadto, co kilka lat występuje gradacja gnatarza rzepakowe-
go, rolnic i tantnisia krzyżowiaczka i niezwalczane powodują duże 
uszkodzenia roślin. Całe szczęście, że dopuszczono do zaprawiania 
nasion siewnych zapraw z grupy neonikotynoidów, które ograniczą 
populację śmietki i pchełek. 

Oprócz nich, co roku szkody wyrządzają ślimaki nagie i myszy. Ślima-
ki nagie – pomrowik polny, ślinik luzytański i inne gatunki żerują na 
rzepaku począwszy od kiełkowania aż do jesiennych przymrozków. 
Najwięcej szkód powodują w okresie kiełkowania i wschodów rzepa-
ku. Nawet w przypadku wcześniejszego zwalczania ich moluskocy-
dami w dalszym ciągu należy obserwować obrzeża pól wokół rowów 
wodnych, lasów oraz miedz – ulubionych miejsc żerowania ślimaków. 

Podobnie jest z gryzoniami polnymi, które w zależności od rejonu 
występują w rzepaku każdego roku, a co kilka lat w klęskowym na-
sileniu. Para nornika polnego w ciągu jednego sezonu może wydać 
625 sztuk potomstwa! W zasiewach ozimych zwalcza się je zatrutym 
ziarnem. Do zwalczania należy przystąpić wcześnie po zauważeniu 
pierwszych nor – jeszcze przed zwarciem rzędów rzepaku. W pierw-
szej kolejności należy lustrować miedze i obrzeża pól, gdzie panują 
najlepsze warunki do bytowania tych gryzoni i tam wysypać trutkę.

dr Władysław Kościelniak

Mszyca kapuściana żeruje na dolnej części liścia. 
Z tego powodu jest trudna do zwalczenia. Zdjęcie 23.09.2016

Porady eksperta



Skuteczny w budowaniu plonu !

Zacznij teraz jesienią!



Im doskonalszymi odmianami roślin dyspo-
nuje producent rolny, tym ważniejsze jest ra-
cjonalne nawożenie dobrymi nawozami, by 
precyzyjnie mobilizować rośliny do wzrostu 
i wykorzystać ich potencjał plonowania. Pa-
miętajmy, że to co rośliny pobiorą we wcze-
snych fazach rozwoju, gdy „programują” plon, 
decyduje o wielkości i jakości plonu. Zawsze 
braki składników pokarmowych we wcze-
snych fazach niweczą trud uprawy. Dobrze 
„wyprowadzona” od początku uprawy roślina 
lepiej znosi niekorzystne warunki pogodowe 
w późniejszych okresach.
Nawożenie „programuje” plonowanie 

ozimin. Zboża ozime już jesienią powinny 
programować strukturę plonu (podczas 
krzewienia), dlatego termin siewu powinien 
umożliwić rozkrzewienie się zbóż już jesienią, 
chociaż pszenica i pszenżyto dokrzewiają się 
wiosną. Zboże powinno się dobrze, głęboko 
ukorzenić, a o tym decyduje przestrzeń (gę-
stość siewu) oraz dobre zaopatrzenie rośliny 
w fosfor, potas i magnez, a także azot amono-
wy. Chociaż zboża ozime pobierają jesienią 
tylko po 30–50 kg azotu i potasu oraz 15 kg 
fosforu, przy tak małym, dopiero rozwijają-
cym się systemie korzeniowym oraz obniża-
jących się temperaturach (czasami także nie-
dobory wody) konieczne jest zabezpieczenie 
roślinom znacznie większych ilości tych skład-
ników pokarmowych, bez obaw o ich straty.
Rzepak we wczesnych fazach wzrostu progra-
muje już ilości pąków kwiatowych na pędzie 
głównym i rozgałęzieniach bocznych oraz 
ilości łuszczyn, ich wielkości, a więc wielkości 
plonu. Jesienią, w fazie 8 do 12 liści pobiera 
60–80 kg N na hektar.

Jesienią fosfor i potas nie wystarczy ozi-

minom. Intensywna uprawa zbóż ozimych  
i rzepaku wymaga już jesienią zwrócenia 
szczegółowej uwagi na potrzeby roślin wzglę-
dem azotu i mikroskładników. Utrudnienia w 
pobieraniu azotu amonowego odbijają się 
niekorzystnie na rozwoju roślin zbożowych 
już od fazy 2 liścia (BBCH 12), i już wtedy ogra-
nicza się rozwój systemu korzeniowego. 

Takie zakłócenia w pobieraniu azotu (jesienna 
fiksacja azotu) są powszechne, bo powszech-
na jest uprawa zbóż w monokulturze, a słoma 
w dużej ilości pozostaje na polu. Mikroorgani-
zmy do rozkładu przyorywanej słomy (oprócz 
kukurydzianej) zużywają na każdą tonę  co 
najmniej 6–8 kg azotu, czyli praktycznie na-
leży stosować 30–45 kg N/ha, to jest 150–200 
kg POLIFOSKI® 21, 80–100 kg mocznika lub  
100–150 kg RMS. Koniecznie powinno się sto-
sować azot przed przyoraniem słomy na polu, 
gdy siane będą rośliny ozime (zboża, rzepak).

Pielęgnacja zboża ozimego jesienią. Poza 
okresem od 2. liścia, najbardziej ważny jest 
okres, gdy zboże rozpoczyna krzewienie 
(faza 21), a szczególnie ważna jest faza 25, gdy  
w pełni krzewienia zawiązują się kłoski  
i kwiatki. 

Na słabszych plantacjach, szczególnie później 
posianej pszenicy bywa potrzeba zasilenia ro-
ślin azotem. Można zastosować do 30 kg N/ha 
azotu w formie POLIFOSKI® 21 (do 150 kg/ha) 
i oprysk siarczanem magnezu z dodatkiem 
boru, miedzi i molibdenu albo mocznika.
 
Rzepak lubi być jesienią „pieszczony”. Rze-
pak zawsze bardzo dobrze reaguje na jesien-
ne nawożenie POLIFOSKĄ® 21 lub moczni-
kiem. Gdy uprawiany jest po zbożu, którego 
słoma została przyorana, koniecznie należy 
zastosować na słomę więcej, bo 40–60 kg  
N/ha, czyli 200–300 kg/ha POLIFOSKI® 21 lub 
90–130 kg mocznika. Pomimo zastosowania 
takiej dawki azotu na słomę, w zależności od 
przebiegu pogody (jesienna fiksacja azotu), 
rośliny mogą odczuć jego brak objawiający 

się zwolnionym wzrostem, purpurowieniem 
liści itd. Interwencyjnie zaleca się wtedy do-
listne stosowanie mocznika, by jak najszyb-
ciej skrócić okres głodu azotowego. Dolist-
nie wystarczy 10% roztwór mocznika (10 kg 
mocznika w 100 litrach wody z dodatkiem 
3–5% siarczanu magnezu. Bardzo ważne jest 
w fazie około 5. liścia zastosować dolistnie 
pierwszą dawkę boru (do 100 g B/ha) i manganu 
(100 g Mn/ha), a gdy nie stosowano wcześniej  
POLIFOSKI® 21, także siarkę (np. POLIFOSKA® 21 
lub siarczan magnezu); najlepiej w pierwszej 
dekadzie października. 

A dlaczego tak polecana jest POLOFOSKA® 21? 
Jest ona mieszaniną mocznika i siarczanu 
amonu z magnezem w jednorodnej granuli. 
Zawiera 21% azotu, w tym 14% N w formie 
amonowej i 8% N w amidowej, 4% dobrze 
przyswajalnego magnezu i siarkę przyswajal-
ną (35% SO

3
). 

Zaletą tego nawozu jest możliwość bezpiecz-
nego zastosowania jesienią i wiosną azotu  
i siarki, nie powodując rozhartowania ro-
ślin, tak jak po stosowaniu formy saletrzanej 
azotu. Duża zawartość siarki rozpuszczalnej  
w wodzie uodparnia rośliny i zabezpiecza 
je w siarkę już od początku wegetacji. Doda-
tek magnezu w początkowych fazach płytko 
ukorzenionych roślin poprawia ich zaopa-
trzenie. A wszystko to razem powoduje, że 
POLIFOSKA® 21 to dobre ukorzenienie i pra-
widłowy rozwój roślin od początkowych faz 
rozwoju, zwiększona ich odporność, a w koń-
cu wysokiej jakości plony. 
POLIFOSKĘ® 21 można mieszać bezpośred-
nio przed rozsiewem z nawozami: POLIDAP®,  
POLIFOSKA® oraz z solą potasową, pod wa-
runkiem, że nawozy są suche.

Więcej informacji na stronie 
www.polifoska.pl lub www.nawozy.eu

najlepsza 
na jesień 
i wczesną 
wiosnę



®
Saletrosan  26 zawiera w swoim składzie 26% azotu 
w wolniej działającej  formie amonowej stymulującej rozwój 
korzeni roślin (19 %)  oraz saletrzanej działającej szybko (7%), 
a także 13% siarki (S) tj. 32,5%  trójtlenku siarki (SO ), w formie 3

siarczanowej. Jest idealnym nawozem dla roślin, które obok 
dobrego zaopatrzenia  w azot, potrzebują również szybko 

®
działającej siarki siarczanowej. Saletrosan  26 pozwala utrzymać 
dobre zaopatrzenie roślin w azot, a dzięki obecności siarki 
efektywnie go wykorzystać.

Siarka – ważny składnik plonotwórczy

Zbilansowane nawożenie warunkujące uzyskanie wysokich i wartościowych plonów roślin uprawnych, wymaga 
uwzględnienia obok NPK, także siarki. Planując uprawę rzepaku, a także zbóż, kukurydzy, buraka cukrowego, należy 
pamiętać o dostarczeniu roślinom odpowiedniej ilości siarki oraz jej zastosowanie w najwłaściwszej formie. Pierwiastek 
ten jest pobierany w znacznych ilościach przez rośliny. Z plonem roślin wynoszone jest od 15 do 80 kg S/ha, zależnie od 
gatunku rośliny uprawnej. Optymalne odżywienie roślin siarką wpływa zarówno na wzrost zawartości białka, skrobi, 
cukru, jak również wytwarzania tłuszczu u roślin oleistych. 

Niedobór siarki to:
· w uprawie zbóż – spowolniony wzrost i rozwój roślin, sztywność liści, które są żółtozielone w porównaniu do 

roślin prawidłowo odżywionych. Rośliny wytwarzają mniejszą liczbę ziaren w kłosie, zredukowana zostaje 
zawartość białka i glutenu,

· w uprawie rzepaku – marmurkowate chlorozy młodych liści, zaczynające się od brzegu liścia, deformacja blaszki 
liściowej w kształcie łyżeczki, bielenie kwiatów i ich redukcja, zmiana wielkości i rozmiarów płatków 
kwiatowych, zredukowana liczba łuszczyn i nasion w łuszczynach. Optymalne odżywienie roślin siarką wpływa 
na wzrost wydajności i jakości oleju rzepakowego, lepiej wykształcony system korzeniowy, zmniejsza się również 
podatność roślin na patogeny chorobotwórcze,

· w uprawie buraka cukrowego – młodsze rośliny mają pożółknięte liście, które są węższe i mniejsze 
w porównaniu do roślin prawidłowo odżywionych siarką. Dobre odżywienie roślin tym pierwiastkiem wpływa 
na wzrost zawartości cukru w korzeniach.

Objawy niedoboru siarki można łatwo pomylić z niedoborami azotu bądź magnezu. Przy czym charakterystyczna cecha 
odróżniająca niedobory tych pierwiastków to: niedobór siarki pojawia się na najmłodszych liściach, natomiast azotu 
i magnezu na starszych.
 
Wybrać odpowiedni nawóz… 
Siarka pobierana jest przez rośliny głównie z gleby, poprzez system korzeniowy rośliny, w postaci jonu siarczanowego. 
Koniecznością jest więc stosowanie szybkodziałających nawozów, zawierających w swoim składzie siarkę w formie 
siarczanowej. Stosując nawozy zawierające np. siarkę elementarną, narażamy rośliny na niedobór tego pierwiastka, 
gdyż nawozy te muszą ulec przemianom w glebie, tj. przejść do formy siarczanowej, a to wymaga czasu…

®Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie siarki pogłównie wiosną w postaci nawozów, takich jak Saletrosan  26, czy też 
®

Saletrosan  30. Nawozy te obok siarki zawierają również azot, są więc doskonałym rozwiązaniem w wiosennym 
nawożeniu roślin. 
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Nawozy

 Azot i Siarka – niezastąpione bliźniaki 
w uprawie rzepaku

Żniwa 2018 roku rozpoczęły się nadspodziewanie szyb-
ko. Wysokie temperatury, brak opadów spowodowało, 
że zbiory jęczmienia zimowego na terenie województwa 

opolskiego oraz dolnośląskiego rozpoczęły się 10 czerwca. 
Praktycznie zbiory pszenicy ozimej i zbóż jarych zakończyły się 
końcem lipca (wyjątkiem są tereny podgórskie). Szybkie żniwa 
i czas jaki nam pozostał do siewów rzepaku (termin optymalny 
15.08 25.08) pozwala na racjonalne przygotowanie jesiennych 
planów zasiewów oraz planów nawożenia. 

Warto zacząć od poznania zasobności gleb w składniki pokarmowe. 
Zwłaszcza po długotrwałej suszy, która spowodowała niskie plony 
dobrze by było sprawdzić, ile zostało ich w glebie na kolejny se-
zon. Możemy sami pobrać próbki glebowe i dostarczyć je do stacji 
chemiczno-rolniczej. Pamiętajmy jednak o podstawowych zasadach 
pobierania próbki do analizy, tak aby była ona reprezentatywna, 
a wynik analizy oddawał rzeczywistą zasobność gleby w składniki 
pokarmowe. Należy pamiętać, że próbki pobieramy zawsze przed 
nawożeniem. Przyjmuje się, że jedna ogólna próbka przekazana do 
badania powinna być z powierzchni nie większej niż 4 ha. Całe pole 
powinno mieć jeden przedplon, a gleba również powinna być jed-
nolita bez tzw. mozaiki. Wszystkie odstępstwa od reguły powinny 
być traktowane jako osobne działki, z których pobiera się odrębne 
próbki. Próbę ogólną tworzymy z około 20 próbek pierwotnych po-
branych za pomocą tzw. laski glebowej, a pobranie ich powinno być 
z miejsc równomiernie rozrzuconych po całej działce. Po pobraniu 
próbek pierwotnych należy je starannie wymieszać i pobrać około 
0,5 kg do analizy. Tak stworzoną próbkę starannie opisaną możemy 
dostarczyć do najbliższej stacji chemiczno-rolniczej. Koszt podsta-
wowej analizy tj. pH., fosforu, potasu i magnezu to około 13,5 zł 
brutto. Jeżeli chcemy poznać zawartość mikroelementów Mn, Cu, 
Zn, Fe dodatkowo musimy zapłacić około 35 zł brutto. 

Zaopatrzeni w wyniki analizy możemy skutecznie zaplanować po-
ziom nawożenia pod uprawę rzepaku. Drugą stroną bilansu nawozo-
wego jest zapotrzebowanie rzepaku na makro i mikroskładniki.

POTAS – przy optymalnej zasobności gleby należy podać ten składnik 
przed siewem w ilości nie mniejszej niż 120–200 kg/ha K2O, miesza-
jąc go z glebą. Na rynku do dyspozycji mamy kilka nawozów potaso-
wych: sól potasowa 60% K2O cena ok. 1260 zł netto, Korn kali 40%K + 
6%MgO + 3%Na cena ok. 1040 zł netto. Na glebach piaszczystych o ni-
skiej pojemności sorpcyjnej nie powinniśmy nawozić jesienią dawkami 
większymi niż 100 kg K2O. Możemy resztę potasu dostarczyć wczesną 
wiosną pogłównie, najlepiej do tego nadawać się będzie Korn kali. 

FOSFOR – aby rośliny rzepaku łatwiej mogły wykorzystać w pierw-
szych fazach rozwojowych jesienią fosfor – warto umieścić go w war-
stwie siewnej. Wówczas składnik trafia bezpośrednio do strefy około 
korzeniowej i stymuluje jego wzrost. W sytuacji krytycznej, kiedy mamy 
mokrą i chłodną pogodę oraz dużo dni z zachmurzeniem możemy się 
spotkać z niskim pobieraniem fosforu, a co za tym idzie osłabionym 
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rozwojem systemu korzeniowego. Pamiętajmy zatem że odpowiednie 
zaopatrzenie rzepaku w ten składnik jesienią ma większe znaczenie 
plonotwórcze niż nawożenie wiosenne fosforem. W przypadku niskiej 
zasobności gleby w fosfor należy przed siewem, a pod uprawę rzepa-
ku zastosować dawki w wysokości 80–100 kg P2O5. Możemy to zrobić 
wysiewając około 200 kg FOSDARU 40% P2O5 cena 1260 netto lub 
superfosfat prosty 19% P2O5 w dawce 400 kg/ha i cenie 650 zł netto.

Nawozy jednoskładnikowe zaproponowane powyżej bardzo dobrze 
sprawdzają się w tzw. nawożeniu precyzyjnym przy wykorzystaniu 
map glebowych i siewników sprzężonych z GPS. W ofercie krajowej 
mamy do dyspozycji szereg nawozów wieloskładnikowych, z których 
pod rzepak proponowałbym ZCH POLICE polifoskę NPK 6-20-30 
cena 1430 netto, polifoskę Tytan NPK 6-25-25 cena 1470 netto, 
polifoskę NPK 5-15-30 cena 1380 netto, z GZNF amofoskę NPK 
5-10-25 cena 1050 netto, amofoskę NPK 4-10-28 cena 1070 netto, 
holist PK 15-30 cena 1160 netto. Z innych nawozów godnych uwa-
gi i zastosowania pod rzepak jest Yara PK 20-30 cena 1390 netto, 
NPK 8-19-29 cena 1450 netto, NPK 7-20-30 cena 1460 netto, blen-
dy produkcji Agrochemu Dobrego Miasta o składach PK 20-30 cena 
1320 netto, PK 24-24 cena 1330 netto, PK 16-36 cena 1340 netto. 
Wszystkie te nawozy posiadają w swoim składzie siarkę.

AZOT I SIARKA – podaję te dwa składniki pokarmowe razem, ponie-
waż nie możemy oddzielić zapotrzebowania na siarkę oraz efektyw-
nego pobierania azotu przez rzepak. Bez siarki azot nie zadziała, jej 
niedobór można rozpoznać po tym, a młode liście silnie się rozjaśniają, 
a przy silnym niedoborze siarki dolne liście robią się marmurkowate. 
Zapotrzebowanie rzepaku na siarkę jesienią stanowi 1/3 pobrania azo-
tu, co stanowi około 20–30 kg S. Należy założyć ze na glebach śred-
nich przy obsadzie 40 szt./m2 i fazie rośliny 8–10 liści zapotrzebowanie 
na azot jesienią będzie wynosić ok. 50–60 kg. Ostatnie lata, kiedy zima 
przychodziła dopiero końcem stycznia i lutym, pokazały nam jak przy 
niskich dawkach azotu przedsiewnie (20–30 kg /ha) rzepak głodował. 
Pamiętajmy, że 40% fazy wzrostu rzepaku przebiega jesienią, naszym 
zadaniem jest wytworzenie rośliny o silnym i głębokim systemie ko-
rzeniowym oraz odpowiednią rozetą liściową w kątach, których wy-
kształcą się zawiązki pędów bocznych. Jednak też nie możemy prze-
sadzić z nawożeniem azotowym rzepaku jesienią. Wytworzy on zbyt 
dużą masę liściową, będzie miał tendencję do wybujania, a wszystko 
to może zwiększyć ryzyko do wymarznięcia. Na przestrzeni ostatnich 
kilku lat i rozmów z rolnikami można spróbować nakreślić standardowe 
postępowanie w nawożeniu azotowym jesiennym pod rzepak. Dawka 
startowa azotu wynosi około 40 kg/ha i siarki 10–15 kg/ha, następnie, 
kiedy rośliny osiągną 6–8 liści i pojawią się objawy niedoboru możemy 
plantację dodatkowo zasilić około 30–50 kg azotu. Z mojego doświad-
czenia mogę powiedzieć, że jesienią pod rzepak najlepiej nadają się 
nawozy azotowe zawierającą formę amonową (NH4). Bardzo dobrze 
do tego nadaje się siarczan amonu makro lub selekcjonowany, saletro-
wań 26N +13S produkowane przez ZA w Tarnowie, RSMS 26N + 3S 
produkowany przez ZA Puławy. Od pewnego czasu pojawił się na na-
szym rynku mocznik z dodatkiem siarki. W ofercie AgroAs jest mocznik 
z dodatkiem siarki 38%N + 17,5% SO3 pod nazwą handlową Yara Vera 
Ureas . Mocznik, w którym azot jest w postaci amidowej (NH2) może 
mieć tylko zastosowanie z inhibitorem nitryfikacji.

Skąd siarkę jesienią i za ile?
Jeszcze w latach 90 – tych poprzedniego wieku kiedy kończyłem 
średnią szkołę rolniczą i Akademię Rolniczą we Wrocławiu nikt nie 
myślał że zabraknie w glebie siarki i będziemy musieli dostarczać ro-
ślinom w postaci nawozów . Nikt nie mówił o objawach braku siarki 
w uprawach rzepaku . Dzisiaj siarka wyrasta nam na jeden z najważ-
niejszych pierwiastków, który musimy dostarczyć do gleby, aby rośli-
na mogła ją pobrać. Pytanie skąd, kiedy i za ile możemy to zrobić? 
Jednym z najszybszym i najłatwiejszym sposobem jest zastosowanie 
w dawce ok. 2 ton/ha siarczanu wapnia pod nazwą towarową RE-

AGIPS – oferowany przez firmę AgroAs. Jest to wapno węglanowe, 
które biorąc udział w procesie odsiarczania w elektrowniach wę-
glowych zamieniany jest w siarczan wapnia o składzie 32% CaO + 
48,5% SO3 . Cena tego produktu to około 80 zł netto/tonę z dostawą 
do gospodarstwa. 

Innym i tanim sposobem dostarczenia siarki jeszcze przed siewem 
rzepaku jest zastosowanie płynnej siarki. Obecnie oferowana jest 
PRO-SIARKA S 800 SC (800 gram S w litrze) produkowana przez 
ZCH Siarkopol Tarnobrzeg. Bardzo dobrze miesza się z RSM co 
umożliwia dostarczenie siarki i azotu zaraz po żniwach na słomę. 
Wspomoże to rozkład resztek pożniwnych a równocześnie dostarczy 
dawki startowej azotu i siarki dla plantacji rzepaku jesienią. Zalecana 
dawka na 1 hektar to ok 100 litrów RSM 32 (132 kg) oraz 20 litrów 
Pro-Siarki. Cena około 5500 zł netto za 1000 litrów. Innym nawozem 
płynnym który możemy zastosować na słomę przed siewem rzepaku 
jest NS 15–40 (15% N + 40% S). Dobrze rozpuszcza się w wodzie go-
rzej natomiast w RSM . Zalecana dawka ok 40 litrów/ha przy średnim 
zużyciu wody 200 litrów / hektar . Cena około 80 zł netto za 20 litrów .

Kolejnym sposobem dostarczenia siarki jesienią jest zastosowanie 
nawozów granulowany. Na rynku Polskim możemy spotkać kilka na-
wozów stałych siarkowych. Pierwszym z nich jest Wigor S 90 produ-
kowany w ZCH Siarkopol Tarnobrzeg. Pod rzepak nawóz powinien być 
stosowany pod orkę w dawce około 50–60 kg/ha. Dopuszczalne jest 
również stosowanie pogłówne nawozu w dawce 50 kg/ha ale jesienią. 
Cena aktualna wynosi około 1350 zł netto. Następnym nawozem siar-
kowym jest siarczan magnezu granulowany. Na rynku możemy spo-
tkać produkt o składzie 21Mg – 30 S produkowany przez Siarkopol 
Tarnobrzeg do stosowania posypowego. Najlepiej wymieszać siarczan 
podczas uprawy przedsiewnej w dawce 150–200 kg /ha, można też za-
stosować wczesną wiosną pogłównie w dawce 100–120 kg/ha. Obec-
na cena to około 670 zł/tonę netto. Doskonałym nawozem o wysokiej 
przyswajalności jest ESTA Kieserit granulowany o składzie 25% MgO 
+ 50% SO3 oferowany przez firmę K + S KALI. Nawóz do stosowania 
przedsiewnego pod uprawę lub pogłównego wczesną wiosną. Aktualna 
cena 1040 zł netto, a zalecana dawka to 100–150 kg/ha.

Wszystkie powyżej wymienione nawozy znajdują się w szerokiej 
ofercie sprzedażowej firmy AgroAs, a podane ceny są aktualnymi na 
miesiąc sierpień 2018 roku. Celowo podaję ceny nawozów, aby każ-
dy potencjalny producent rzepaku mógł już na początku zaplanować 
koszty produkcji. Przy dzisiejszych technologiach uprawy rzepaku 
proponowanych przez rozmaite firmy i koncerny nie sztuką jest wy-
produkować 4 tony rzepaku (przy sprzyjającym przebiegu pogody), 
ale pytanie przy jakich kosztach, a co najważniejsze, ile zostanie 
w kieszeni rolnika. Ważne jest też za ile będzie można sprzedać 
rzepak w żniwa 2019 roku, ale to pytanie pozostawiam do odpo-
wiedzi kolegom z działu skupu . Artykuł ten jest pierwszym z dwóch 
części artykułów o nawozach azotowych – siarkowych stosowanych 
w uprawie rzepaku . Dotyczy nawożenia jesiennego , natomiast za-
praszam do lektury w kolejnym numerze kwartalnika CZTERY ASY 
– zima 2018 , gdzie zajmiemy się nawożeniem wiosennym .

Robert Mazur
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W obecnych warunkach pogodowych (mało wilgoci w glebie) każdy z 
nas zastanawia się jaką technologię uprawy i siewu przyjąć, aby tylko za-
oszczędzić wodę w glebie. Każda technologia która pozwala zaoszczę-
dzić wilgoć w glebie, zniszczyć parowanie i ograniczyć przejazdy po polu 
jest w tym roku pożądana. Rozpoczynając uprawę pożniwną staramy się 
zapobiec utracie wody w skutek parowania przerywając kapilary. Zma-
gazynowanie wody ma istotne znaczenie w kiełkowaniu nasion rzepaku 
czy ziarna zbóż oraz wyrównaniu wschodów. Warto w tym momencie 
zadbać o rozbudowanie systemu korzeniowego roślin poprzez nawoże-
nie magnezem i fosforem, które wpływają na stymulację intensywnego 
wzrostu korzeni, a co za tym idzie penetracji głębszych warstw gleby z 
wilgocią. Potas jako składnik to w głównej mierze gospodarka wodna i 
jej dystrybucja w roślinie – lepszy i szybszy przyrost biomasy powiązany 
z wykorzystaniem azotu, a więc lepsze jej wykorzystanie szczególnie w 
roku z małą ilością wody w glebie. Rośliny dobrze odżywione potasem 
lepiej znoszą niekorzystne warunki pogodowe – susze, przymrozki.

Kiedy stosować Korn-Kali?
Nawożenie przedsiewne to lepsze rozwiązanie zarówno pod względem 
rozmieszczenia składników pokarmowych jak i technologicznie – ścieżki 
przejazdowe po roślinie przedplonowej. Składniki wymieszane z glebą w 
profilu uprawnym gleby mają większą szanse na złapanie wilgoci glebowej 
i mogą być pobierane przez rośliny bez przeszkód dzięki czemu nawoże-
nie spełnia swoją funkcję. Nawożenie pogłówne w przypadku Korn-Kali 

 Korn-Kali – nawóz z mocnym 
 pakietem składników

to również dobra alternatywa przy spiętrzeniu prac, ponieważ wszystkie 
składniki są w 100% rozpuszczalne w wodzie. Jedyne co musi wystąpić to 
bieżące opady deszczu aby składniki pokarmowe rozpuścić i co ważniej-
sze przemieścić w zasięg systemu korzeniowego danej uprawy.

Dlaczego Korn-Kali?
Idealnie wpisuje się w strategię zarówno przedsiewnego jak i pogłównego 
nawożenia roślin. Zawiera 4 składniki pokarmowe: potas 40%, magnez 
6%, sód 4% i siarkę 12,5%. Nawóz jest skomponowany względem potrzeb 
roślin, a zawartość naturalnego kizerytu gwarantuje 100% rozpuszczal-
ność oraz skuteczność działania. W gospodarstwach wykorzystujących 
nawozy naturalne – gnojowicę, idealnie nadaje się do bilansowania fosfo-
ru. Jesienne potrzeby rzepaku czy zbóż ozimych to nie tylko azot, fosfor i 
potas. Również magnez jako lepszy wzrost korzeni czy fotosynteza oraz 
siarka dla lepszego wykorzystania potencjału azotu mineralnego już jesie-
nią aby rośliny nie cierpiały na jego ukryty niedobór. Korn-Kali to nawóz 
za którym idzie ponad 120 letnie doświadczenie firmy K+S w produkcji, 
dystrybucji, doborze proporcji składników jak i praktyce wielu milionów go-
spodarstw na świecie stosujących ten nawóz. Zalecane dawki jesienią to 
300–400 kg/ha w rzepaku i pszenicy w połączeniu z nawożeniem fosforem 
lub 150–200 kg/ha jako uzupełnienie nawożenia nawozami typu NPK.

dr inż. Radosław Witczak
K+S Polska

Więcej informacji na stronie 
www.korn-kali.pl/mocnypakiet 

K+S Polska sp. z o.o.
Spółka należąca do Grupy K+S

MOCNY PAKIET 
SKŁADNIKÓW

40 % K2O · 6 % MgO · 4 % Na2O · 12,5 % SO3

Materiał sponsorowany
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Wiosenna susza spowodowa-
ła kolosalne straty w plo-
nach roślin. Wystąpiła pra-

wie na terenie całej Polski w różnym 
nasileniu powodując spustoszenie 
w zasiewach rzepaku, zbożach jarych 
i ozimych, roślinach bobowatych, ku-
kurydzy i pozostałych uprawach. 

W województwie opolskim najbardziej 
dotknęła rolników powiatu kluczborskie-
go, oleskiego, strzeleckiego, krapkowic-
kiego, opolskiego, gdzie występują gleby 
piaszczyste o niskiej pojemności wodnej. 
Natomiast w południowych powiatach, na 
zwięzłych glebach o dużej pojemności 
wodnej i przy większych opadach skutki 
suszy było stosunkowo mniejsze. Cha-
rakterystycznym zjawiskiem pogodowym 

było to, że opady występowały punktowo. W jednej miejscowości np. 
w maju spadło 40–50 mm deszczu, a w sąsiedniej wiosce 3–5 mm lub 
w ogóle nie padało. Obok znikomych opadów zimowych i wiosennych 
suszę  pogłębiły:

• bardzo wysokie temperatury powietrza oraz gleby w kwietniu i maju;
• niespotykana o tej porze roku duża ilość dni słonecznych oraz 

częste, suche wiatry;
• brak ros nocno-porannych (jedna rosa dostarcza roślinom 0,5 mm wody)

dr Władysław 
Kościelniak

doradca rolny

Przed siewami ozimin po wiosennej suszy

W następstwie takiego przebiegu pogody zboża jare i ozime, rzepak 
ozimy skróciły wegetację o 10–15 dni w porównaniu do innych lat. 
Zboża nie wyrosły, posiadały wyjątkowo małe liście pod-
flagowe i flagowe, zredukowały ilość kłosów i ziaren w kło-
sie, a także masę 1000 nasion. Nie dość tego opady deszczu 
17–20 lipca spowodowały gwałtowne pogorszenie, jakości 
pszenicy i innych zbóż. Ziarno pszenicy zebrane przed desz-
czami charakteryzowało się wysoką i bardzo wysoką zawar-
tością białka – nawet do 21%, liczbą opadania ponad 300 
sek. i gęstością na pograniczu 76 kg/hl. Wystarczyły 4 doby 
z przelotnymi opadami, aby pszenica wyległa, poczerniała, 
a przede wszystkim liczba opadania spadła znacznie poniżej  
240 sek., a gęstość zmniejszyła do 72–74 kg/ha. Ziarno jęcz-
mienia było na ogół chude i o bardzo wysokiej zwartości białka 
– około 14%. Rolnicy z powiatu brzeskiego uzyskali około 30–
40% niższe plony w porównaniu do poprzednich lat. Podobnie 
zachował się rzepak ozimy. Na glebach V klasy nie wyrósł i wydał 
plony 5–10 dt/ha. Mniejsze spadki plonów wystąpiły na glebach 
zwięzłych, zasobnych w wodę glebową w południowej części woj. 
opolskiego. 

W wysuszonych „na pieprz glebach” spowolniło się życie organi-
zmów glebowych odgrywających ważną rolę w utrzymaniu urodzaj-
ności gleb. Następstwem suszy będzie duży spadek dochodów rol-
ników, którzy będą zmuszeni szukać oszczędności. Pole działania 
w tym zakresie jest jednak mocno ograniczone. 

Porady eksperta
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Na czym nie należy zaoszczędzić
Wielu rolników będzie zmuszona do ograniczenia wydatków na 
uprawę roślin. Nie powinno się oszczędzać:

• Na wapnowaniu kwaśnych gleb, ponieważ warunkiem dobrego 
wykorzystania nawożenia mineralnego i plonowania roślin jest 
uregulowany odczyn. Gleby kwaśne bardziej opłaca się wapno-
wać niż nawozić nawozami mineralnymi.

• Nie rezygnować z zakupu nasion kwalifikowanych. Plony no-
wych wysokoplennych, dobrze dobranych do warunków upra-
wowych odmian z nawiązką pokryją poniesiony koszt zakupu. 

• Z zaprawiania ziarna siewnego zaprawami nasiennymi, ponie-
waż jest to najtańszy sposób efektywnego zabezpieczenia sie-
wek przed chorobami grzybowymi atakującymi siewki. 

• Zalecenie na przyszłość – z szybkiego zerwania ściernisk 
w celu zatrzymania wilgoci w glebie. Jest to w zasadzie podsta-
wowy sposób na poprawienie bilansu wody w glebie niezbędnej 
do wykonywania zabiegów uprawowych, nie mówiąc już kiełko-
waniu i wzroście ozimin. 

Gdzie szukać oszczędności?
Moim zdaniem na glebach zasobnych można zaoszczędzić na na-
wożeniu fosforem i potasem. Ich dawki należy dostosować do opty-
malnych właściwości agronomicznych gleb opracowanych przez 
IUNG-PIB – tabela 1.

Tabela 1. Przybliżone optymalne właściwości agronomiczne gleb.

Za optymalne uważa się właściwości agronomiczne gleb zapew-
niające uzyskanie dużych i wiernych plonów. Inna definicja mówi, 
że po osiągnięciu optymalnej zawartości danego składnika w gle-
bie, rośliny nie wykazują reakcji na jego stosowanie w nawozach. 
Przy ustalaniu dawek nawozów fosforu i potasu należy przyjąć na-
stępujące zasady:

• W warunkach niskiej zasobności gleb zalecane dawki P2O5 

i K2O powinny być o 25-50% wyższe niż ilość składników, które 
przewiduje się wywieźć z pola w zbieranych plonach.

• Na polach o średniej zasobności dawki fosforu i potasu powinny 
równoważyć ilość wywożonych z pola. W skrajnym przypadku 
górnych zawartości podanych w tabeli 1 można jednorazowo 
zrezygnować z nawożenia – uzasadnienie poniżej. 

• Na glebach o wysokiej i bardzo wysokiej zasobności w P2O5 

i K2O można na kilka lat zaniechać nawożenia tymi składnikami. 

Za takim postępowaniem przemawia matematyczne wyliczenie: 
warstwa gleby 0–20 cm na powierzchni 1 ha waży ok. 3 tys. ton. 

Tak, więc 1 mg P2O5 lub K2O w 100 gramach gleby odpowiada 30 
kg/ha. Przy zawartości w 100 g gleby 15 mg P2O5 lub K2O w war-
stwie ornej dostępne jest – 450 kg/ha P2O5 lub K2O. Rośliny ko-
rzystają również ze składników pokarmowych zawartych głębiej 
w glebie. Do wytworzenia plonu ziarna 50 dt/ha (wraz ze słomą) 
zboża pobierają 50 kg P2O5 lub 120 kg K2O. Zatem przy średniej 
zasobności gleby nawożenie tymi składnikami pod oziminy może 
być zbędne. Pod rzepak należy wysiać zmniejszoną, zalecaną w li-
teraturze dawkę potasu. 

Warto wiedzieć, że rocznie na skutek wywozu z plonami i wymywa-
nia zawartość P2O5 i K2O w 100 g gleby zmniejsza się o 0,5–1,0 mg. 
W tym sezonie przy średnich i niskich plonach zboża i rzepak 
nie wykorzystały składników pokarmowych wniesionych do gleby 
w nawozach. Ponadto w warunkach suszy wymywanie ich z gleby 
było znikome. Można, więc znacznie ograniczyć dawki nawozów 
mineralnych pod oziminy. 

Łany zbóż nawożone wysokimi dawkami azotu niewykorzystany go 
w pełni i zbędne będzie stosowanie nawozu azotowego na słomę 
w celu przyspieszenia jej mineralizacji. Jeżeli chodzi o wywózkę 
słomy zbożowej z pól na sprzedaż, to jednorazowe zaniechanie 
nawożenia słomą nie wpłynie na pogorszenie zawartości materii 
organicznej w glebie. Natomiast pozbawimy ją składników mineral-
nych zawartych w słomie.

Lutowe mrozy przy braku okrywy śnieżnej rozluźniły glebę na 
głebokość kilkudziesięciu centymetrów. Wydaje mi się, że moż-
na zrezygnować z głęboszowania oraz ograniczyć wykonywanie 
orek na górną zalecaną głębokość. Pozwoli to zaoszczędzić wy-
datki na paliwo.

Sprawdź parametry siewne ziarna
Ziarno z tegorocznych zbiorów raptownie dojrzało i podejrzewam, 
że zarodki nie zostały należycie wykształcone i może kiepsko kieł-
kować. Po drugie duże opady deszczu pod koniec II dekady lipca 
mogły spowodować porastanie ziarna na pniu i porażenie przez 
choroby fuzaryjne. Dlatego przed siewem własnego materiału 
siewnego należy sprawdzić siłę kiełkowania w specjalistycznym 
laboratorium np. w WIORiN Opole lub we własnym zakresie w spe-
cjalnych kiełkownikach lub na płaskich naczyniach (tacka, kuwe-
ta) wyścielony bibułą, ligniną – materiałami utrzymującymi wilgoć. 
Przed wyłożeniem na kiełkownik – ziarno należy umieścić na 5–10 
dni w lodówce, w temperaturze 8–10oC. W tej temperaturze od-
bywa się proces jarowizacji i ziarniaki szybciej kiełkują. W razie 
podejrzenia porażenia ziarna przez choroby grzybowe z grupy 
Fusarium ziarno przed wyłożeniem na kiełkownik należy zaprawić 
zaprawą nasienną. W tym sezonie będzie to konieczne. Następnie 
po 100 ziaren wykłada się na kiełkowaniu, najlepiej w 2 powtórze-
niach. Ziarno musi być przykryte. Codziennie sprawdzać wilgot-
ność podłoża. Po upływie 7 dni u jęczmienia i żyta, a po 8 dniach 
u pszenicy i pszenżyta policzyć liczbę siewek. Do siewu pszenicy, 
jęczmienia i żyta nadają się partie o zdolności kiełkowania powyżej 
90%, a pszenżyta 85%. 

Duże oszczędności można uzyskać wysiewając zboża w zale-
canej obsadzie ziaren/m2 z uwzględnieniem masy 1000 ziaren 
i zdolności kiełkowania. Szerzej to zagadnienie omówiono w na-
stępnym artykule „Jak zasiejesz – tak zbierzesz”. 

dr Władysław Kościelniak

Kategoria 
agronomiczna 
gleby

pH 
w KCl

mg/100 g gleby

K2O Mg P2O5

Bardzo lekkie 5,1 10,0 3,0 10,0

Lekkie 5,6 12,5 4,5 11,5

Średnie 6,1 15,0 6,0 13,0

Ciężkie 6,6 17,5 7,5 14,5
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 Zapewnij uprawom ochronę nalistną od wschodów aż do wczesnej wiosny

 Wzmocnij wigor roślin i przygotuj je do zimy

 Skorzystaj z elastyczności w wykonaniu zabiegu T1

 Zyskaj czas, wygodę i wysokie plony! 

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Systiva®
 333 FS

Pierwszy bezopryskowy fungicyd 
w pszenicy ozimej!

PROMOCJA!

brutto rabatu

szczegóły na:
www.promocjabasfagro.pl

na każdy

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.

Systiva promocja A4 BASF JW 2018.indd   1 03.07.2018   11:54
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Wiadomości ze świata. 20 najlepszych firm 
nasiennych według portalu AgroPages

Od czasu połączenia Dow Agro Sciences i DuPont Pioneer w 2015 r. 
Działania restrukturyzacyjne w globalnym przemyśle nasiennym rozwi-
nęły się głębiej. Fuzja i dezinwestycje stały się głównym nurtem biznesu 
nasiennego. Wraz z zamknięciem fuzji DowDuPont, finalizacją przeję-
cia Syngenta przez ChemChina w 2017 roku oraz przejęciem Monsanto 
przez Bayer w dniu 7 czerwca br., konsolidacja globalnego rynku nasion 
dobiegła końca. Jednak przewidywalna późniejsza konsolidacja potrwa 
jeszcze przez jakiś czas. W 2018 roku będziemy obserwować, kto otrzy-
ma jednostkę handlową do sprzedaży nasion warzyw od firmy Bayer. 
Może to być BASF lub KWS. Jakie są nowe cele przejęcia firmy Syngen-
ta? Jakie zmiany wprowadzi nowo powstały BASF i rosnący Long-Tech 
High-Tech w konfigurację światowego przemysłu nasiennego? 

Dzięki uporządkowaniu rocznego raportu międzynarodowych korporacji 
na rok 2016 i 2017, AgroPages stworzyło listę 20 najlepszych globalnych 
firm nasiennych. Są to: dwie amerykańskie firmy – Monsanto i Corteva 
Agriscience (DowDuPont); 12 europejskich firm, w tym dwie niemieckie 
firmy – Bayer i KWS; pięć francuskich firm – Limagrain, Florimond De-
sprez, RAGT Semences, Euralis Semences i InVivo; jedna duńska firma 
– DLF; cztery holenderskie firmy – Rijk Zwaan, Barenbrug, Enza Zaden 
i Bejo Zaden); trzy chińskie firmy – Syngenta (ChemChina), Long Ping 
High-Tech i Beidahuang Kenfeng Seed; dwie japońskie firmy – Sakata 
Seed i Takii Seed; i jedna indyjska firma – Advanta Seeds (UPL).

Company (Country) 2017 Sales (US$ m) 2016 Sales (US$ m) Change %

1 Monsanto (US) 10 913 9 988 9.26%

2 Corteva Agriscience (DowDuPont) (US) 8 143 8 1882 -0.55%

3 Syngenta (ChemChina) (China) 2 826 2 657 6.36%

4 Limagrain (France) 1 900 1 746 8.82%

5 Bayer (Germany) 1 805 1 427 26.49%

6 KWS (Germany) 1 596 1 506 5.98%

7 Sakata Seed (Japan) 558 529 5.48%

8 DLF (Denmark) 542 533 1.69%

9 Long Ping High-Tech (China) 492 331 48.64%

10 Rijk Zwaan (Nederland) 480 431 11.37%

11 Takii Seed (Japan) 459 480 -4.38%

12 Barenbrug (Nederland) 291 258 12.8%

13 Enza Zaden (Nederland) NA3 2814 NA

14 Bejo Zaden (Nederland) NA3 2704 NA

15 Florimond Despres (France) NA3 255 NA

16  RAGT Semences (France) 238 239 -0,42%

17 Advanta Seeds (UPL) (India) 231 234 -1.28%

18 Beidahuang Kenfeng Seed (China) 220 244 -9.8%

19 Euralis Semences (France) NA3 192 NA

20 InVivo (France) 189 178 6.18%

Sales of Top 20 Global Seed Companies in 2017*

Materiał siewny



28 Kwartalnik 2018 Nr 3/2018 (7)

Pontos A4 BASF krzywe JW 2018.indd   1 11.06.2018   13:12



29Kwartalnik 2018 Nr 3/2018 (7)

Kwalifikowany materiał siewny

Kończy się lato. Zbliżają się zasiewy ozimin. To ostatni 
moment na podjęcie decyzji dotyczących wyboru od-
mian. Producenci rolni rozważają możliwości kontrakta-

cji, negocjują przyszłoroczne umowy, bądź też podejmują decy-
zje w sprawie sprzedaży plonu na wolnym rynku. Sprawdzają, 
które z oferowanych odmian sprostają wymogom rynku. Mają 
ostatnią możliwość zweryfikowania informacji o nowych, wpro-
wadzanych na rynek technologiach i zanalizować, które odmia-
ny mają największy potencjał i jak poradziły sobie w mijającym 
sezonie w lokalnych warunkach.

Po tegorocznych doświadczeniach, jednym z istotniejszych parame-
trów doboru odmian będzie ich tolerancja na stresy środowiskowe, 
przede wszystkim zaś odporność na deficyt wody. Niestety, susza, 
z którą mieliśmy do czynienia w tym roku, znacznie obniżyła plony, 
a część upraw została całkowicie zniszczona. Szacowanie strat nie 
jest jeszcze zakończone. Ze wstępnych raportów Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w skali całego kraju doszło do znisz-
czenia upraw na blisko 800 tys. hektarów. Rolnicy coraz częściej 
mierzą się ze skutkami suszy, a meteorolodzy uprzedzają, iż okresy 
deficytów wody w trakcie trwania sezonu wegetacyjnego będą coraz 
częstsze. To nie jest optymistyczny prognostyk dla branży. Z całą 
pewnością tolerancja na suszę powinna być priorytetem przy wy-
borze odmian pod przyszłoroczne zasiewy. Jednak warto zwrócić 
uwagę na odporność na inne stresy, z którymi rośliny potencjalnie 
mogą się mierzyć podczas całego okresu wegetacyjnego. 

Potencjał plonotwórczy powinien być ważnym, ale nie jedynym kry-
terium doboru.

Generalnie rolnicy wybierają tylko najlepsze odmiany, które wyróż-
niają się wysoką plennością i umożliwiają im uzyskanie najwyższych 
dochodów. Odmiany te, aby wykorzystać i w pełni ujawnić swój wy-
soki potencjał plonotwórczy wymagają korzystnych warunków pogo-
dowych oraz zastosowania właściwej technologii uprawy. Niestety, 
w ostatnich latach mamy do czynienia z bardzo zmienną i często nie-
przewidywalną pogodą, istotnie różniącą się warunkami i dynamiką 
w zależności od sezonu. Przyczynia się to do zwiększenia poziomu 
stresu środowiskowego dla roślin, skutecznie ograniczając ich poten-
cjał plonowania oraz pogarszając cechy jakościowe. W tym roku była 
to susza. Co nas czeka w nadchodzącym sezonie? Tego nie wiemy. 
W przypadku ozimin ogromnym stresem jest także niska temperatura 
i niekorzystne warunki atmosferyczne panujące zarówno i zimą, jak 
i wczesną wiosną. W naszych warunkach klimatycznych zima potrafi 
być bezwzględna dla roślin ozimych. Raz na kilka lat dochodzi do 
sytuacji, w której nawet kilkadziesiąt procent areału upraw ozimych 
ulega całkowitemu zniszczeniu z powodu czynników pogodowych. 
Z danych GUS wynika, że na przykład w sezonie 2011/2012 w wo-
jewództwie łódzkim wymarzło ponad 90% rzepaku ozimego, a w lu-
buskim 70%. To ekstremalne sytuacje. Niestety zdarzają się, więc 
przy wyborze odmian z całą pewnością trzeba uwzględnić także ich 
odporność na tego rodzaju stresy. Mrozoodporność powinna być ce-
chą pierwotną przy wyborze konkretnej odmiany, gdyż determinuje 
ona możliwości ujawnienia się pozostałych cech. 

Materiał siewny
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Firmy nasienne bardzo szybko reagują na te zmiany klimatyczne 
i dostarczają na rynek odmiany, które coraz lepiej radzą sobie z tymi 
anomaliami. Jednym z najważniejszych wyzwań współczesnej ho-
dowli roślin jest uzyskanie odmian wysoko i przede wszystkim stabil-
nie plonujących w różnych warunkach uprawowych. Dlatego warto 
wybierać nowe odmiany. Oczywiście zalecana jest dywersyfikacja 
i przetestowanie „nowości” na małym areale. 

Warto kupować kwalifikowany materiał siewny. To podstawowy wa-
runek uzyskania wysokich plonów. Jest on gwarancją przeniesienia 
i wydobycia pożądanych cech, takich jak choćby ich plenności, jako-
ści uzyskiwanego plonu czy odporności na różne czynniki. Ponad-
to kwalifikowany materiał siewny jest prawidłowo zabezpieczony. 
Nowoczesne techniki zaprawiania ziarna w połączeniu z wysokiej 
jakości fungicydami są najtańszym i najskuteczniejszym sposobem 
ochrony plonu przed chorobami grzybowymi i stanowią fundament 
budowania plonu. Koncepcją procesu przygotowania nasion do wy-
siewu jest stosowanie zapraw nasiennych chroniących rośliny przed 
patogenami, które występują w glebie lub też są przenoszone przez 
nasiona oraz przed szkodnikami atakującymi siewki. Zaprawianie 
nasion ogranicza zagrożenie ze strony patogenów grzybowych, któ-
re występują w glebie, na powierzchni i wewnątrz ziarniaków.

Pamiętajmy, iż nasiona przeznaczone do wysiewu posiadają niską 
siłę wzrostową, dlatego zabezpieczenie przed szkodnikami i cho-
robami mogącymi wystąpić podczas wschodów zapewnia siewkom 
optymalne warunki do dalszego rozwoju. Jest to istotne przy zredu-
kowanej ilości wysiewanych nasion. Rzadki siew zmusza rolników 
do objęcia szczególną ochroną dosłownie każdej rośliny. Sposób 
zabezpieczenia plantacji przed agrofagami powinien być zatem 
efektywny i dokładny. Przestrzeganie zasad prawidłowej agrotechni-
ki i odpowiednie zabezpieczenie materiału siewnego jest podstawo-
wą metodą zredukowania do minimum strat powodowanych przez 
choroby grzybowe i szkodniki młodych roślin. Dlatego też niezwykle 
istotny jest wybór zaprawy nasiennej. Firmy sprzedające kwalifiko-
wany materiał siewny na ogół wybierają te, które charakteryzują 
się zwalczaniem całego spektrum agrofagów. Warto zdecydować 
się na zakup zaprawionych w profesjonalny sposób nasion, gdyż 
oprócz wyboru fungicydu ważna jest sama technika nanoszenia pre-
paratu na nasiona – należy to wykonywać niezwykle precyzyjnie, 

by w maksymalnym stopniu wykorzystać potencjał zabezpieczają-
cy. Poza substancjami aktywnymi chroniącymi plon preparaty tego 
typu zawierają różnego rodzaju dodatki, które ułatwiają przyleganie 
zaprawy do powierzchni nasion, zmniejszają pylenie czy też nadają 
odpowiednią barwę materiałowi siewnemu. Decydując się na zakup 
kwalifikowanego, zaprawionego materiału siewnego, plantator ma 
pewność, iż został on odpowiednio, równomiernie zaprawiony. Jeśli 
weźmiemy pod uwagę uzyskiwane korzyści, jakie wynikają z zakupu 
zaprawionych nasion, okazuje się, iż jest to najtańszym i najbardziej 
efektywnym rozwiązaniem zabezpieczającym plon.

Poprawnie przygotowany materiał siewny gwarantuje obniżenie normy 
wysiewu, co bezpośrednio przekłada się na całkowity koszt zakupu.

Kwalifikowany materiał siewny produkowany jest bezpośrednio 
z materiału bazowego, który spełnia określone normy jakościowe 
i handlowe. Podlega on zarówno ocenie laboratoryjnej, jak i polowej. 
Ponadto weryfikowana jest jego tożsamość i czystość odmianowa. 
Charakteryzuje się on bardzo wysoką czystością, wysoką masą ty-
siąca ziaren, niską wilgotnością, doskonałą zdrowotnością i wysoką 
zdolnością do kiełkowania. 

Dystrybutorzy oferują materiał siewny li tylko na podstawie kontrak-
tów licencyjnych zawartych z firmami nasiennymi, które są właści-
cielami konkretnych odmian. Kluczową korzyścią zakupu takiego 
materiału jest zwiększenie możliwości maksymalnego wydobycie 
potencjału genetycznego danej odmiany. Uzyskanie silnych zdro-
wych rośli budujących łan. Na ogół zwyżka plonu wynosi od kilku do 
nawet 25% w porównaniu z wykorzystaniem nasion wytworzonych 
we własnym gospodarstwie. Ponadto korzystanie z nowości w ofer-
cie firm nasiennych umożliwia wykorzystanie postępu hodowlane-
go i zakupu plenniejszych, bardziej tolerancyjnych na niekorzystne 
warunki atmosferyczne i bardziej odpornych na czynniki chorobo-
twórcze odmian, które dostosowane są do uprawy w konkretnych 
warunkach klimatyczno-glebowych. 

Zalety stosowania kwalifikowanego materiału siewnego są bezdys-
kusyjne, a koszty jego zakupu z naddatkiem rekompensuje wyższy 
i lepszy jakościowo plon oraz niższa norma wysiewu. 

Anna Rogowska

Materiał siewny
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BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

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

ENERGIA CARYXU – potrzebna rzepakowi:
 do regulowania wzrostu jesienią

 do poprawy odporności przed zimą

 do magazynowania asymilatów

Caryx 240 SL działa już od 5°C

Energia przetrwania, 
rozwoju, plonowania

SPECJALISTA
NA SUCHĄ
ZGNILIZNĘ

PROMOCJA!

brutto rabatu

na każde
szczegóły na:

www.promocjabasfagro.pl

Caryx jesienny promocja A4 BASF JW 2018.indd   1 30.05.2018   13:55
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Pożniwne kompendium

Kolejne żniwa za nami i znowu trzeba się zastanowić czym obsiać 
swoje pola. Ten sezon, w sumie trochę jak każdy, zaskoczył czymś 
innym. Tym razem była to długotrwała i dotkliwa susza połączona 
z falą niemiłosiernych upałów. Nie pozostało to bez wpływu na plon, 
ale również na jego jakość. Z różnych szacunków plony pszenic 
w tym roku dla dużej części gospodarstw były niższe o 16–20%, 
czy to w wyniku niewypełnienia kłosa czy też niedostatecznego wy-
kształcenia ziarna. 

Możemy się zastanawiać, czy i na ile wyższe ceny skupu zrekom-
pensują nam utratę plonu. Jedno jest pewne, materiału siewnego 
będzie na pewno mniej, z racji niskich plonów i jakości pozyskanego 
ziarna. Z całą pewnością będzie on też droższy, z uwagi na dużo 
wyższe ceny wykupu od producenta. Dodatkowo więcej w skupionej 
masie jest ziaren poślednich bądź niewykształconych. Niestety nie 
wykazują one siły kiełkowania i w produkcji zostaną odrzucone by 
uzyskać jakościowy kwalifikat. Ale jest w tym wszystkim i dobra in-
formacja, może nawet nie jedna. 

Z racji stosowania najlepszych metod produkcyjnych, w tym klu-
czowego w tym sezonie, wysokowydajnego stołu grawitacyjnego, 
jesteśmy w stanie dostarczyć materiał siewny spełniający wszystkie 

stawiane mu wymagania. Ponadto warto zwrócić również uwagę na 
pewną prawidłowość. Mianowicie w wyniku suszy tegoroczny mate-
riał będzie miał relatywnie niski MTZ, przez co wrośnie powierzchnia 
wysiewu z tony ziarna. Tę oszczędność łatwo można to wyliczyć 
przy pomocy następującego wzoru, oczywiście znając normę wysie-
wu dla wybranej odmiany. Resztę danych znajdziemy na etykiecie, 
a tę radzę czytać z dużą uwagą.

Zachęcamy do maksymalizacji zysku, poprzez całościową sprze-
daż swoich plonów (w momencie, kiedy to piszę ceny pszenic jako-
ściowych sięgają 840–850 złotych), otrzymanie dopłat od materiału 
siewnego, ale co być może najważniejsze: Nie ponoszenie dodat-
kowego ryzyka wysiewu swojego materiału, bez gwarancji siły 
kiełkowania, jakości zaprawienia, jednolitości odmianowej, że 
o niezgodności z prawem nie wspomnę. To nie jest rok na dodat-
kowe pomnażanie ryzyka!
 

Materiał siewny
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Zwracam też Państwa uwagę na jakość zaprawiania, jest ona klu-
czowa dla zdrowotności roślin w pierwszej fazie wzrostu, co w dużej 
mierze wpłynie na to co zastaniemy w polu wiosną. W naszej firmie 
ta jakość jest stale monitorowana w zewnętrznym, akredytowanym 
laboratorium i jest określana jako „poziom obtoczenia ziarna”, który 
to laboratorium zwykle określa na – 93% do 95%. Od siebie powiem, 
że jest to wynik bardziej niż przyzwoity. Stawiamy też na sprawdzony 
zestaw zapraw: BAYTAN TRIO 180 FS ewentualnie Scenic 080 FS + 
Peridiam Ferti 402, w zależności od Państwa potrzeb i preferencji.

Poza wszystkim wydaje się, że ta trudna pogoda pomoże nam 
w uprawach pod pszenicę i jej terminowych siewach. Wygląda na to, 
że wczesne i średnio wczesne kukurydze wpuszczą nas w terminie 
w pole by uprawić pod pszenice i książkowo posiać.

Po pełną paletę odmian odsyłam do naszego katalogu JESIEŃ 2018 
i do przedstawicieli handlowych, pomogą w doborze, załatwią do-
stawę, ustalą warunki handlowe. Niemniej na potrzeby tego artykułu 
pragnę zwrócić uwagę na cztery spośród naszych odmian:

1. Rotax – nasza NOWOŚĆ, o stabilnym wysokim plonie, potwier-
dzonej zimotrwałości (5 pkt. COBORU), przeznaczona na trud-
niejsze stanowiska, nadaje się do późnego siewu i w uprosz-
czonej uprawie

2. Alexader – krótko mówiąc pszenica JAKOŚCIOWA, pszenica 
chlebowa (grupa B), liczba opadania gr. E, gluten gr. A, bardzo 
wysokie parametry wypiekowe

3. Emil – niskie, odporne na wyleganie rośliny o wysokim poten-
cjale plonotwórczym, niezależnie od kierunku produkcji (pasz-
owa/jakościowa)

4. Tobak – bardzo wysokie plonowanie (9/9 wg badań BSA), 
zwycięzca plonu w kolejnych 3 sezonach (BSA), bardzo dobra 
zimotrwałość, cechy przemiałowe na poziomie pszenic jako-
ściowych

Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć. Możliwie 
szybki odbiór zamówionych odmian, zagwarantuje Państwu dostęp-
ność wybranego towaru, a w rezultacie umożliwi terminowy siew, nam 
z kolei umożliwi harmonijny przebieg produkcji i dostaw. Rok rocznie 
staramy się dopasować do pogody, terminu siewów i wymagań klien-
tów. Na dzień dzisiejszy dostępna jest cała paleta odmian, można 
nawet wybrać konkretny worek i umówić dogodny dla siebie termin 
dostawy, więc pozostaje mi tylko zaprosić Państwa do współpracy.

W tym sezonie to by było tyle, życzę trafnych wyborów, „rolniczej” 
pogody, dobrych plonów i wysokich cen.

Jacek Hnatów
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NOWA JAKOŚĆ 
W  ZARZĄDZANIU SUSZĄ
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NOWA JAKOŚĆ 
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Na plony zbóż ozimych, obok jakości 
gleby i jej mechanicznej uprawy, 
nawożenia i ochrony wpływ ma:

• wybór gatunku i odmiany;
• jakość materiału siewnego;
• termin siewu i ilość wysiewu;
• technika siewu. 

W Polsce zboża ozime plonują o 10–20% 
wyżej od jarych. Dotyczy to również 
pszenicy ozimej wysiewanej późno po 
burakach i kukurydzy. Na glebach kom-
pleksów pszennych: bardzo dobrym, do-
brym, wadliwym oraz pszennym górskim 
uprawiane jest przede wszystkim pszeni-
ca ozima i jęczmień jary na browar, któ-
rych ziarno jest najdroższe. Na lżejszych 
glebach kompleksu żytniego bardzo do-

brego i dobrego – pszenżyto ozime i jęczmień ozimy, a na żytnim 
dobrym i słabym żyto. Jestem zwolennikiem uprawy żyta mieszańco-
wego, które plonuje zdecydowanie wyżej od odmian populacyjnych. 

Dobrze wybrać odmianę
W obrębie każdego gatunku rolnicy mają do wyboru wiele odmian. 
Podstawowym kryterium jest plon ziarna, dalej tolerancja, na jakość 
gleby i przedplonu. U pszenicy na drugim miejscu wymieniłbym, ja-
kość ziarna, bo w przypadku odmian z grupy A i E oraz niektórych 
intensywnie prowadzonych z grupy B jest droższe i każdego roku 

dr Władysław 
Kościelniak

doradca rolny

Jak zasiejesz – tak zbierzesz

poszukiwane na rynku. Przy takiej mnogości odmian obiektywnych 
informacji o ich wartości gospodarczej należy zasięgać przede 
wszystkim z wyników Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych 
publikowanych przez COBORU. Warto wiedzieć, że na części do-
świadczeń pszenica ozima wysiewana jest po przedplonach kłoso-
wych. Można, więc dobrać odmianę do tego stanowiska.

Wysokie i stabilne plony uzyskuje się z uprawy odmian wyróżnia-
jących się w badaniach przeprowadzonych na Śląsku oraz woje-
wództwie opolskim. Najlepiej wysiewać odmiany z „Listy odmian 
zalecanych do uprawy” na terenie danego województwa. Celowo 
podkreślam to zalecenie, bo w obrocie nasiennym znajdują się na-
siona odmian niebadanych w naszym kraju. Co roku przedstawiciele 
niektórych firm sprzedających ziarno siewne potrafią „wcisnąć” każ-
dą zagraniczną odmianę o nieznanej zimotrwałości. Na zakończenie 

Odmiany pszenicy ozimej na PDO w OODR Łosiów. Zdjęcie 13.06.2018

Porady eksperta
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tego wątku chcę podkreślić, że każda odmiana z upływem lat ustę-
puje plonami nowszym, co pokazują wyniki PDO i na polach produk-
cyjnych. Dlatego należy wysiewać najnowsze odmiany.

Co, z jakością ziarna siewnego?
W tym sezonie ziarno wszystkich gatunków zbóż jest drobne, o niskiej 
masie 1000 ziaren. Czy można go wysiewać? – tak, – jeżeli będzie 
dobrze kiełkować. Ten wątek omówiłem w poprzednim artykule. Obok 
siły kiełkowania należy zwrócić uwagę na zdrowotność ziarna i jego 
doczyszczenie. Wysoką, jakość powinno posiadać ziarno kwalifiko-
wane. Niestety, niektóre firmy nasienne wprowadzają do obrotu ziarno 
niedoczyszczone – z dużą ilością pośladu, a nawet plew. Dość często 
spotyka się partie zanieczyszczone obcymi gatunkami i odmianami oraz 
byle jak zaprawione. W pogoni za zyskiem niektóre firmy do zaprawia-
nia ziarna używają najtańszych zapraw nasiennych o wąskim spektrum 
zwalczanych chorób. Dużym ułatwieniem dla rolników jest podanie na 
etykietach masy 1000 ziaren potrzebnej do obliczenia ilości wysiewu 
w kg/ha. Oznaczenie masy 1000 ziaren nie wchodzi w zakres urzędowej 
oceny nasion i dlatego bardzo rzadko firmy nasienne zlecają oznaczenie 
tej wartości. Chlubnym wyjątkiem jest AgroAs Grodków. Ziarno siewne 
powinno być dobrze wykalibrowane (mieć jednakową wielkość), bo za-
pewnia to precyzyjne rozmieszczenie ziaren w rzędach. 

Kiedy wysiewać zboża o zime?
Wszystkie zboża ozime, może za wyjątkiem pszenicy, lepiej plonują, 
jeżeli przed zimą osiągną fazę pełni krzewienia (BBCH 24–25). Żyto, 
jęczmień do osiągnięcia tej fazy potrzebują 42 dni. Na Śląsku w ostat-
nich czterech latach jesienna wegetacja kończyła się po połowie grud-
nia. Wysiane jeszcze w połowie października miały warunki do uzy-
skania fazy pełni krzewienia i plonowały bardzo wysoko. Po ociepleniu 
klimatu optymalny termin siewu zbóż ozimych przesunął się o 7–10 dni 
w stosunku do zalecanego od kilkudziesięciu lat przez IUNiG-PIB. 
Oziminy wysiane zbyt wcześnie są już jesienią silnie atakowane przez 
choroby grzybowe i szkodniki i plonują gorzej. Jęczmień wysiany zbyt 
wcześnie w dobrym stanowisku i ciepłej pogodzie bardzo silnie roz-
krzewia się, tworząc kożuch z liści. Na wiosnę musi redukować zbędne 
źdźbła kosztem pozostałych. Uważam, że po ociepleniu klimatu wysiew 
pszenicy i innych zbóż w połowie września jest dużym błędem. 

Jednak należy podkreślić, że na glebach lekkich wczesny siew zapew-
nia odpowiednie wytworzenie masy korzeni przybyszowych, co umoż-
liwia roślinom znieść lepiej stresy związane z niedoborami wody. Dla-
tego termin siewu powinien być uzależniony również od uwilgotnienia 
gleb. Nie wolno wysiewać ziarna w zbyt wilgotną glebę. Przy uprawie 
pszenicy po sobie i innych przedplonach zbożowych należy opóźnić 
termin siewu i wysiać ją pod koniec optymalnego terminu. Wówczas 
zmniejsza się ryzyko porażenia przez choroby podstawy źdźbła. 

Stary dylemat – ile wysiewać?
Wszystkie gatunki zbóż krzewią się. Jedne słabiej, np. pszenica, drugie 
bardziej – żyto i jęczmień. W Polsce jeszcze 25 lat temu zalecano duże 
ilości wysiewu zbóż na ha, np. pszenicy ozimej 450 do 700 ziaren/m2, 
w zależności od kompleksu glebowego i odmiany. To zalecenie dalej 
pokutuje i niektórzy, starsi rolnicy z przyzwyczajenia zboża wysiewają 
zbyt gęsto, np. pszenicę ozimą 150–170 kg/ha. Jako punkt wyjścia do 
ustalenia obsady siewu należy brać pożądaną obsadę kłosów. Według 
danych firmy KWS właściwa obsada kłosów pszenicy wynosi:

• 550–650 szt./m2 na glebach kompleksu 1 i 2;
• 500–550 szt./m2 na glebach kompleksu 3 i 4.

Dla jęczmienia ozimego odpowiednio:
• 500–550 szt./m2 na kompleksie 1 i 2;
• 450–500 szt./m2 na kompleksie 3 i 4.

Podobnie u pszenżyta i żyta na słabszych glebach pożądana obsada 
kłosów jest mniejsza, co wynika z ograniczonej zdolności do wyżywie-
nia roślin. Podobnie radzi firma Saaten-Union. Polskie firmy nasienne 
opierając się na starych zaleceniach IUNiG-PIB postępują na odwrót. 
Jest to absurd. O ilości wysiewu obok stanowiska decyduje także ter-
min siewu. Generalna zasada jest taka, żeby przy wczesnym siewie 
wysiewać mniej, np. pszenicy 240–280 ziaren/m2 na glebach pszen-
nych. W miarę opóźnienia terminu siewu trzeba zwiększać wysiew, bo 
krzewienie produkcyjne z upływem czasu się obniża.

We współczesnym rolnictwie ilość wysiewu zbóż w kg/ha oblicza się 
następująco: należy pomnożyć zalecaną obsadę na ziaren/m2 przez 
masę 1000 ziaren i wynik podzielić przez zdolność kiełkowania. Dla-
czego jest to tak ważne – odpowiedź daje następujące wyliczenie: 
zalecana obsada dla pszenicy uprawianej na glebie klasy IIIa, po 
rzepaku ozimym, wysianej w optymalnym terminie wynosi 250 zia-
ren/m2. Przy masie 1000 nasion – 50 g i zdolności kiełkowania – 
95% wyniesie 132 kg/ha, a przy MTZ 35 g – 92 kg/ha. 

Nie zagrzebywać ziarna
Niedocenianą sprawą przez niektórych rolników jest zbyt głębokie 
umieszczenie ziarna w glebie. Miało to miejsce zwłaszcza jesienią 2015 
i 2016 roku, gdy w trakcie siewu gleby były wysuszone na przysłowiowy 
„pieprz” ziarno zamiast trafić na 2–4 cm zostało umieszczone na 5–8 cm. 
Przy zbyt głębokim zagrzebaniu ziarna wschody są opóźnione, a osła-
bione siewki narażone na infekcję chorób fuzaryjnych. Rośliny wyra-
stające z ziaren wysianych zbyt głęboko muszą wytwarzać drugi węzeł 
krzewienia tuż pod powierzchnią roli. Spowalnia to ich wzrost i rozwój 
oraz odbija się na plonach. Szczególnie wrażliwe na zbyt głęboki siew 
jest żyto. Już na początku XX wieku światli rolnicy mawiali, że kiełkujące 
żyto lubi oglądać „światło” księżyca lub „słuchać” kościelnych dzwonów. 
Z tego powodu rola przed siewem nie może być zbyt rozpylona.

dr Władysław Kościelniak 

Tak wyglądała pszenica w Janowie, gm. Olszanka 23.07.  
po 4-dniowych, przelotnych opadach 

Różnice w rozwoju jęczmienia ozimego – po lewej stronie ziarno 
„utopione” w glebie w trakcie siewu – źle wyregulowany siewnik
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Czysty opryskiwacz – płukanie czy mycie?

Wielu ekspertów radzi: myj opryskiwacz, a unikniesz kłopotów. 

Używanie zanieczyszczonego opryskiwacza niesie za sobą jedynie 
straty. Wpływa na szybsze uszkodzenie i nieprawidłowe działanie 
opryskiwacza i często wpływa na uszkodzenia chronionych upraw. 

Wydaje się, że wszyscy rolnicy o ogrodnicy to wiedzą, jedni płuczą 
wodą, inni stosują tanie detergenty, a jeszcze inni stosują profesjo-
nalne środki do mycia opryskiwaczy. Ci, którzy nie czyszczą opryski-
waczy, muszą liczyć się z rychłymi kłopotami i kosztami.

Stosowane w opryskiwaczach środki ochrony roślin oraz nawozy 
często w swoim składzie zawierają związki chemiczne, które zawie-
rają silne właściwości korozyjne i wpływają na żywotność wielu ele-
mentów opryskiwacza. Ponadto tworzą osady w różnych punktach 
układu przepływu cieczy roboczej. Niektóre z stosowanych środków 
ochrony roślin nawet w śladowych ilościach mogą uszkadzać rośliny 
uprawne do których nie są dedykowane. Do takich należą herbicydy 
z grupy sulfonylomoczników, których nawet śladowe ilości potrafią 
zniszczyć plantacje rzepaku czy buraków.

Czy istnieje jedna idealna receptura jak skutecznie i szybko 
oczyścić opryskiwacz?

W związku z różnorodnością technologii opryskiwaczy, ich podze-
społów i różnorodnych konstrukcji nie można precyzyjnie określić 
czynności obsługowych czyszczenia opryskiwaczy. Jednak można 
zwrócić uwagę na istotne elementy, które zawierają się w każdym 
przypadku mycia opryskiwaczy.

Zawsze podstawą powinna być fabryczna instrukcja obsługi opryski-
wacza. Najczęściej zawiera ona najważniejsze zalecenia dotyczące 
eksploatacji opryskiwacza oraz utrzymania go w prawidłowym sta-
nie technicznym. Istnieją oczywiście powtarzające się przy każdym 
modelu opryskiwacza ogólne zasady postępowania po jego pracy.

Powrócę do tytułowego pytania: płukanie czy mycie? Otóż jak się oka-
zuje i jedno, i drugie, a dodam, że mycie przy użyciu profesjonalnych 
środków jest zdecydowanie skuteczniejsze oraz przedłuża żywotność 
podzespołów opryskiwacza i daje bezpieczeństwo dla naszych upraw.

Po zakończeniu zabiegów określonej grupy środków agrochemicz-
nych pierwszą czynnością jaką należy wykonać, to usunąć resztki 
cieczy roboczej. W tym celu najlepiej jeszcze na tej samej uprawia-
nej plantacji wlać do zbiornika wodę w ilości maksymalnie 1/3 jego 
pojemności i wypryskanie, jeśli to możliwe z większą prędkością. 
Płukanie można też wykonać na w własnym nieużytkowanym tere-
nie, z dala od ujęć wody, studzienek kanalizacyjnych oraz miejsc, 
w których przebywają zwierzęta. Najlepiej wykonywać te czynno-
ści w miejscu do tego odpowiednio przeznaczonym, np. biobed. 
Pamiętajmy, że płukanie nie wystarczy, ponieważ sama woda nie 
oczyści dokładnie poszczególnych elementów wewnętrznych i ze-
wnętrznych opryskiwacza. W kolejnej fazie czyszczenia opryskiwa-
cza najlepiej zastosować specjalistyczne środki myjąco-czyszczą-
ce. Środki te należy stosować w miejscu przeznaczonym do mycia 
sprzętu ochrony roślin. Profesjonalne środki przeznaczone do mycia 
opryskiwaczy występują w różnych stężeniach i składach, dlatego 
przed użyciem takiego środka należy dokładnie zapoznać się z jego 
instrukcją użytkowania.

Jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie środków do 
mycia i czyszczenia opryskiwaczy jest koncentrat w płynie AC-1000 
AGRO-LAUR. Jest on dostępny jest w ofercie Agro-As. To środek do my-
cia wewnątrz i na zewnątrz opryskiwaczy i zbiorników. Poprzez zastoso-
wanie wyjątkowej receptury detergentów, niejonowych i amfoterycznych 
środków powierzchniowo czynnych i polikarboksylanu AC-1000 AGRO-
-LAUR zapewnia szybkie i skuteczne mycie opryskiwaczy, nawet w ich 
najmniejszych zakamarkach. W swojej recepturze zawiera także środek 
obniżający pienienie się, co z pewnością ułatwia pracę przy myciu i płu-
kaniu. W przypadku mycia opryskiwaczy i zbiorników środkiem AC-1000 
AGRO-LAUR należy stosować rozcieńczenie 150–200 ml na 100 l wody. 
Uprzednio przepłukany wodą zbiornik napełnić wodą z dodatkiem środka, 
uruchomić mieszadło i pozostawić na ok. 15–20 minut. Następnie obficie 
spłukać wodą czyszczoną powierzchnię. Zewnętrzne elementy myć za 
pomocą urządzeń wysokociśnieniowych w rozcieńczeniu 50 ml na 10 l 
wody. Środek ten nadaje się także do mycia ręcznego. W uzasadnio-
nych przypadkach lub przy znacznych zanieczyszczeniach dawki moż-
na dostosować do indywidualnych potrzeb. W przypadku mycia opryski-
waczy po stosowanych środkach chwastobójczych i biobójczych zaleca 
się zastosowanie neutralizatora tych produktów.

Najważniejsze cechy koncentratu AC-1000 AGRO-LAUR:

• wyjątkowa receptura myjąco-czyszcząca,
• zawiera środek obniżający pienienie się,
• wygodna i bardzo wytrzymała butelka z paskiem stanu i etykieta za-

wierająca wszystkie niezbędne informacje o produkcie oraz jego sto-
sowanie i tabelę stosowania przedstawiającą proporcje rozcieńczania,

• każda butelka i kanister jest dodatkowo kapslowana folią zabez-
pieczającą, dającą gwarancję, że środek jest oryginalny,

• wygodna zakrętka zawierająca nożyk odcinający folię zabezpiecza-
jącą (wystarczy zakrętkę odwrócić, docisnąć do folii i przekręcić).

Podsumowanie kolejności mycia opryskiwacza:

1. Płukanie wstępne wodą.
2. Mycie zasadnicze z dodatkiem środka AC-1000 w odpowied-

niej proporcji (wg tabeli dawkowania)
3. Płukanie końcowe czystą wodą.

W trakcie stosowania środków ochrony roślin i nawozów oraz podczas 
płukania wstępnego opryskiwacza często występuje zjawisko mocnego 
pienienia się substancji. Pienienie się jest dosyć uporczywe, co może 
potwierdzić każdy rolnik, który z tym się spotkał. Receptą jest zastoso-
wanie środka obniżającego pienienie się. W ofercie Agro-As dostępny 
jest środek antypieniący AP-250 LAUR. Można go stosować zarówno 
podczas zabiegów oprysków, jak i w trakcie płukania wstępnego.

Aleksander Kopytyński

Środki ochrony roślin
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Skoncentrowany adiuwant modyfikujący, neutralizator piany w roz-
tworach cieczy roboczej agrochemikaliów. Dedykowany do przeciw-
działania i skutecznego niwelowania powstającej piany w opryski-
waczach i zbiornikach rolniczych. 

Substancja czynna: 
niejonowe środki powierzchniowo czynne 

Dawka:
3–10 ml na 100 l wody Pojemności: 0,25 l / 0,5 l / 1,0 l

Najważniejsze cechy:

• wysoka skuteczność 
• umożliwia komfortowe wykorzystanie całej cieczy roboczej ze 

zbiornika (pompa nie zasysa piany i nie spada ciśnienie przy wy-
pryskiwaniu cieczy roboczej) 

• zwiększa wydajność oprysków 
• jest bezpieczny dla środowiska

Opis produktu: 

Płyn AP-250 z serii AGRO LAUR przeznaczony jest do skutecznego 
niwelowania piany powstającej w zbiornikach opryskiwaczy podczas 
stosowania oprysków. Można go stosować podczas ochrony upraw rol-
niczych oraz ogrodniczych. Jest produktem neutralnym dla środowiska. 

Przy zastosowaniu AP-250 pompa opryskiwacza w końcowej fazie 
oprysku nie zasysa piany i powoduje, że nie spada ciśnienie cieczy 
roboczej przy wypryskiwaniu. 

Dzięki swoim właściwościom niwelującym pianę w zbiornikach opry-
skiwaczy w połączeniu z stosowanymi środkami agrochemicznymi 
zwiększa wydajność stosowanych oprysków – umożliwia opryskanie 
większej ilości pola przy jednym opryskiwaczu.

AP-250 przyczynia się do zmniejszenia kosztów oprysku, 
a tym samym zwiększenia zyskowności z upraw. 

neutralizator piany (anty-piana) 

AP-250

Najprawdopodobniej najlepszy w Polsce płyn specjalistyczny stoso-
wany w rolnictwie z serii adiuwantów AGRO LAUR, przeznaczony do 
dokładnego mycia opryskiwaczy i siewników. 

Substancja czynna: 
niejonowe i amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, polikar-
boksylan.

Dawka:
150 ml na 100 l wody Pojemności: ll, SL

Najważniejsze cechy:

• szybkie działanie
• posiada wysoką dyspersyjność 
• nie pieni się
• rozpuszcza tłuszcze 
• jest bezpieczny dla środowiska
• bezpieczeństwo upraw 

(przy prawidłowym i dokładnym myciu)

Opis produktu: 

Płyn AC-1000 z serii AGRO LAUR przeznaczony jest do mycia 
opryskiwaczy, siewników z zewnątrz i wewnętrznych powierzchni 
ich zbiorników, maszyn rolniczych, po każdorazowym stosowaniu 
środków ochrony roślin. Doskonale sprawdza się także przy myciu 
klatek, stajni, kurników, szklarni i innych pomieszczeń przy użyciu 
urządzeń wysokociśnieniowych jak i czyszczeniu ręcznym. 

opryskiwacze i siewniki 

AC-1000

Metoda mycia/czyszczenia Proporcje 
rozcieńczenia 

Mycie opryskiwaczy, siewników 150–200 ml/100 l 
wody

Mycie zewnętrzne maszyn urządzeniami 
ciśnieniowymi 50 ml/10 l wody 

Mycie ręczne maszyn 50 ml/10 l wody 

Mycie ręczne i ciśnieniowe pomieszczeń, 
klatek i innych powierzchni 50 ml/10 l wody

DYSTRYBUTOR

PRODUCENT: P.P.H.U GERMAX ul. Częstochowska 47/1,  
45-425 Opole Sprzedaż i marketing: tel. 22 247 23 08,

e-mailL plynylaur@gmail.com
Produkcja: tel. 884 666 266, 884 666 796, 

e-mail: biuro@plynylaur.pl, www.plynylaur.pl
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Korzeń to serce rośliny

BIOSTYMULATORROOTER

Rooter to: 
  Silny, dobrze rozbudowany system korzeniowy 

  Lepsze krzewienie zbóż, większa średnica szyjki korzeniowej rzepaku

  Efektywne wykorzystanie składników mineralnych



Biostymulator wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego 
roślin rolniczych
Dobrze rozwinięty i  aktywnie pobierający składniki pokarmowe system korzeniowy to gwarancja lepszego odżywienia 
mineralnego rośliny i zaopatrzenia w wodę a także bardziej efektywnego wykorzystania nawozów. 

Dlaczego warto zastosować ROOTER?
   Silnie aktywuje rozwój systemu korzeniowego (zwiększa się zarówno masa systemu korzeniowego jak i długość korze-

nia palowego), 
   Jest skuteczny zarówno w warunkach dużej wilgotności gleby jak i przy niedoborach opadów
   Zwiększa efektywność nawożenia doglebowego – poprawia pobieranie składników mineralnych również w tempe-

raturze niższej od optymalnej (ma to szczególne znaczenie dla pobierania fosforu i potasu). 
   Zwiększa odporność roślin na stresy abiotyczne, szczególnie suszę
   W uprawie rzepaku zwiększa średnicę szyjki korzeniowej nie stymulując nadmiernego wzrostu wegetatywnego 

i nie powodując wyższego osadzenia pąka wierzchołkowego rzepaku.
   W uprawie zbóż poprawia ich krzewienie. 

Rooter to płynny preparat aktywujący wzrost i  rozwój systemu korzeniowego oraz pobieranie składników mineralnych 
z gleby. Podstawowym składnikiem jest GA 142 – biologicznie aktywny � ltrat z alg Ascophyllum nodosum™. Preparat został 
również wzbogacony o składniki mineralne – fosfor (13% m/m) i potas (5% m/m) ważne nie tylko dla prawidłowego rozwoju 
systemu korzeniowego rzepaku ale i dla przyszłego plonowania . Algi są niezwykle bogatym źródłem substancji biologicz-
nie czynnych – oligosacharydów, aminokwasów, betain, witamin i � tohormonów. 

W ostatnich latach wykonano 40 doświadczeń w uprawie rze-
paku ozimego z  biostymulatorem Rooter (9 dośw. ścisłych: 
UP Poznań, UP Wrocław, KWS Lochow, ZDOO Masłowice; 22 dośw. 
ścisłych w stacjach COBORU, dośw. wdrożeniowe w 9 lokalizacjach).
Średnia z pomiarów z 40 dośw. wykazała:
1.   Wzrost masy systemu korzeniowego o 20% 
2.   Większa średnica szyjki korzeniowej o 10% 
3.   Wzrost świeżej masy części nadziemnej rzepaku o 24% 
4.   Nie zaobserwowano nadmiernej stymulacji wzrostu wysokości 

wyniesienia pąka wierzchołkowego.
5.    Wzrost długości korzenia palowego o  7% (średni przyrost 

z 6 dośw.). 
6.   Wiosną rzepak lepiej i szybciej się zregenerował dając:
    więcej rozgałęzień bocznych I  rzędu (średni wzrost – 11% 

w stosunku do kontroli) oraz 
    więcej zawiązanych łuszczyn (średni wzrost – 8% w porówna-

niu do kontroli) co przyczynia się do wzrostu plonu.

W  latach 2012-2014 wykonano 10 doświadczeń w  uprawie 
pszenicy ozimej z  biostymulatorem Rooter (7 dośw. ścisłych: 
UP Wrocław, KWS Lochow, ZDOO Masłowice; dośw. wdrożeniowe 
w 3 lokalizacjach).
Średnia z pomiarów z 10 dośw. wykazała:
1.   Wzrost masy systemu korzeniowego średnio o 22%.
2.   Więcej rozkrzewień na roślinę (średnio +0,3 rozkrzewienia). 
3.   Zastosowanie Rootera jesienią wpłynęło pozytywnie na wiosen-

ny wzrost roślin.

Doświadczenia ścisłe wskazują na wzrost: 
    ilości kłosów na m2 (średnio o 5 % więcej), 
   ilości ziarniaków na kłos (średnio 5% więcej) 
   plonu (średnio 6% – 4,5 dt/ha więcej) 

Do wzrostu plonu przyczynia się również wyższa masa 1000 ziaren.

ROOTER

Zastosowanie biostymulatora Rooter: 

Uprawa Dawka Liczba zabiegów Termin stosowania 

Rzepak ozimy 

 1 l/ha  1-2 

Jesienią w fazie 4-6 liści. Wiosną po rozpoczęciu wegetacji 

Rzepak jary Od fazy 4-6 liści do początku wybijania w pęd

Zboża Od fazy 3 liści do końca krzewienia

Kukurydza W fazie 4-8 liści

Burak cukrowy Od fazy 4 liści do zakrycia międzyrzędzi

Groch, soja, bobik, łubin Od fazy 2-4 liści właściwych oraz od początku do pełni kwitnienia 

Rooter artykul A4 Arysta JW 2018.indd   1 03.08.2018   15:10
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Pomóżmy oziminom maksymalnie wykorzystać 
substancje odżywcze i lepiej przetrwać 

wczesnowiosenne okresy suszy

Decyzje rolników podjęte jesienią mają wpływ na przyszły plon – to 
właśnie w tym okresie rzepak ‘programuje’ liczbę rozgałęzień i poten-
cjalną liczbę łuszczyn. Zboża natomiast rozkrzewiają się i to, jak wiele 
rozkrzewień zostanie wytworzonych przekłada się na liczbę źdźbeł 
kłosonośnych. Po zasiewie oziminy mają przed sobą 60–100 dni 
 wegetacji jesiennej, ich rozwój i kondycja z jaką rozpoczną okres 
zimowania, zależy w dużej mierze od warunków atmosferycznych 
w tym okresie. Spośród czynników, które wywierają wpływ na prze-
zimowanie upraw najważniejsze są: wilgotność gleby po siewie oraz 
dostatecznie długi okres przedzimowej wegetacji, podczas którego 
rozwijają się korzenie. Dobrze rozbudowany system korzeniowy to 
gwarancja prawidłowego pobierania wody i efektywnego gromadze-
nia substancji odżywczych, zwłaszcza, że niektóre z nich tj. fosfor 
i potas – tak istotne w przygotowaniu roślin do zimy, mogą być sła-
biej pobierane w niskich temperaturach jesienią. Dobrze rozwinięty 
system korzeniowy to również lepszy dostęp do wody w okresach 
wczesnowiosennej suszy jaka przytrafiła się w tym roku. Wiadomo, 
że rzepak ozimy mając nieuszkodzony stożek wzrostu, może prze-
trwać zimę nawet po utracie liści, o ile ma dostatecznie wykształco-
ne zdrowe korzenie, które dostarczają ze zgromadzonych zasobów 
substancji odżywczych do regeneracji w okresie przedwiosennym 
to również lepszy bardziej dynamiczny wiosenny start dla roślin bez 
uszkodzeń. Zapas składników pokarmowych w korzeniach oraz ła-
godny proces hartowania roślin są kluczowe dla dobrego przezimo-
wania. Przygotowując uprawy do zimy powinniśmy pamiętać o od-
powiednim nawożeniu, zwłaszcza zaopatrzeniu we wspomniany 
fosfor i potas. Uprawy odpowiednio zaopatrzone w fosfor racjonal-

nie gospodarują wodą, co jest ważne w przypadku coraz częstszego 
braku opadów jesienią. Potas zaś odgrywa istotną rolę w budowaniu 
rozety liściowej chroniącej stożek wzrostu oraz zagęszcza sok ko-
mórkowy zwiększając tym samym zimotrwałość roślin. Oprócz na-
wożenia makroskładnikami, bardzo ważna jest również dostępność 
mikroskładników: boru, manganu, miedzi, molibdenu i cynku. Bor 
jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego 
i rozety liściowej, mangan stymuluje pobieranie fosforu, a tym sa-
mym pośrednio wpływa na budowę korzeni. Niedobór np. molibdenu 
wchodzącego w skład enzymu – reduktazy azotanowej może skut-
kować nagromadzeniem azotanów w soku komórkowym, a tym sa-
mym dużym uwodnieniem tkanek i większą podatnością na przema-
rzanie. Aby wspomóc przyswajanie makro i mikroskładników rolnicy 
coraz częściej sięgają po preparaty biostymulujące. Zawierają one 
substancje biologicznie czynne, aktywujące kluczowe procesy fizjo-
logiczne w roślinie, takie jak stymulacja aktywności enzymów odpo-
wiedzialnych za odżywianie mineralne, a co za tym idzie zwiększają 
szansę na maksymalne wykorzystanie zastosowanych nawozów. 
Firma AgroAs od kilku lat proponuje stosowanie jesienią produktu 
ROOTER. Mamy już doświadczenie i wielu zadowolonych rolników 
którzy z sukcesem regularnie stosują ten produkt firmy Arysta. Ten 
rok dobitnie pokazał że rolnicy którzy zastosowali jesienią preparat 
biostymulujący ROOTER mogli w obliczu wczesno wiosennej suszy 
jaka nas dotknęła zaobserwować że rzepaki po zabiegu znacznie le-
piej radziły sobie z niedoborami wody. Rooter ma wspomóc budowę 
silnego i dobrze rozwiniętego systemu korzeniowego i tym samym 
poprawić pobieranie składników pokarmowych. Rooter to preparat 

Środki ochrony roślin
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aktywujący wzrost i rozwój systemu korzeniowego oraz pobieranie 
składników mineralnych z gleby. Podstawowym składnikiem jest – 
biologicznie aktywny filtrat z alg Ascophyllum nodosum wyprodu-
kowany w oparciu o technologię PhysioActivator™. Preparat został 
również wzbogacony o składniki mineralne – fosfor (13% m/m) 
i potas (5% m/m). 

Jak pokazują liczne doświadczenia zastosowanie tego biostymula-
tora powoduje wzrost masy korzeniowej o około 20% i zwiększe-
nie średnicy szyjki korzeniowej o 10% i co bardzo ważne nie za-
obserwowano przy tym nadmiernej stymulacji wzrostu wysokości 
wyniesienia pąka wierzchołkowego. Również w pszenicy obserwuje 
się wzrost masy korzeniowej o ponad 20%. Doświadczenia ścisłe 
w pszenicy pokazały wzrost ilości kłosów na m2 (średnio o 5 %), ilo-
ści ziarniaków na kłos, a ostatecznie wzrost plonu o 4,5 dt z hektara.

Pamiętajmy o tym że biostymulacja rzepaku jesienią jest istotna i waż-
na ale jest to już tak zwana przysłowiowa kropka nad „i” i aby ją uczynić 
musimy zadbać o podstawowe zabiegi jesienne w rzepaku tzn:

Skuteczne odchwaszczenie – jako firma proponujemy – przedwscho-
dowo Macho 500 SC 1,6-2l + Chlomazon 480 EC 0,15-0,2l + 
Grand Plus 0,3l/ha lub Nero 424 EC 2,5-3l + Grand Plus 0,3l/ha 
lub powschodowo Macho 500SC 1,6-2l + Navigator 360SL 0,3l/ha

Skuteczne zwalczanie patogenów chorobotwórczych – i tutaj pro-
ponujemy – Kosa 250 EW/Tebu 250EW – 0,75l/ha lub Ventoux 
430SC – 0,45l/ha lub Tilmor 240EC 0,75l/ha lub mieszanka Kosa/
Tebu 250EW 0,5l + Caryx240SL 0,5l/ha

Trzeba wyraźnie podkreślić że zastosowanie którejkolwiek z po-
wyższych propozycji fungicydowych oprócz podstawowego zadania 
jakim jest ochrona przed chorobami ma również bardzo wyraźny 
wpływ na zmianę pokroju rośliny i przygotowanie tychże do lepsze-
go przezimowania. Produkty te skracają szyjkę korzeniową i „przyci-
skają” rozetę liściową do ziemi tym samym zmniejszając ich podat-
ność na przemarzania.

Kluczowe jest również wyeliminowanie chwastów jednoliściennych 
i samosiewów zbóż z plantacji rzepaku-w tym wypadku możemy pole-
cić – Achiba/Targa Super 0,5 EC – bliźniacze produkty – 0,75–1l/ha

Oczywiście, jeżeli nie zasialiśmy nasion rzepaku zaprawianych zapra-
wą insektycydową ( a nawet jeżeli taka była użyta) powinniśmy całą 
jesień prowadzić regularne lustracje plantacji pod kontem zagrożenia 
szkodnikami takimi jak : śmietka ćwiklanka, mszyce, chowacz gala-
sówek, pchełki, tantniś krzyżowiaczek, rolnice, gnatarz rzepakowiec.

W przypadku stwierdzenia zagrożenia którymkolwiek ze szkodników 
należy bezzwłocznie wykonać zabieg jednym z zarejestrowanych 
insektycydów.

Pamiętajmy, że uprawy ozime a szczególnie rzepak budują plon 
już od jesieni i tylko plantacje prawidłowo prowadzone, dobrze od-
chwaszczone i dobrze odżywione są w stanie dobrze przezimować 
i zapewnić satysfakcjonujący plon.

Aleksander Kopytyński
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Maszyny

System pojedynkowania nasion  
(singular system) w siewnikach Horsch

Oficjalnie SingularSystem Horsch zadebiutował w 2017 
roku. System ten umożliwia wysiew pojedynczych na-
sion zbóż, rzepaku czy grochu. Zapobiega podwójnym 

wysiewom i zapewnia lepszy rozwój całego zespołu roślin na 
polu – brak konkurencji o substancje odżywcze, wodę czy pro-
mienie słoneczne. 

W system ten można wyposażyć siewniki serii Pronto AS/DC/KR, 
Express KR i Focus TD firmy Horsch – dotyczy to WYŁĄCZNIE ma-
szyn nowych, producent nie przewiduje na ten moment możliwości 
doposażenia w ten system maszyn już wyprodukowanych.

Siewnik standardowy zostaje wyposażony w specjalną redlicę do 
siewu punktowego z dozownikiem Funck, odpowiedni system stero-
wania wraz z oprogramowaniem.

Materiał siewny jest dozowany w konwencjonalnym dozowniku głów-
nym maszyny. Następnie odpowiednia ilość ziaren jest transporto-
wana przez układ pneumatyczny do rozdzielacza i rozdysponowana 
na poszczególne rzędy. Przy redlicy siewnej znajduje się dozow-
nik do mechanicznego rozdzielania ziaren. Dane ziarno zsuwa się 
w rurze spadowej, jest ustawiane przy pomocy płozy i umieszczane 
w glebie. Dozownik Funck umożliwia rozdzielanie ziaren do ilości 
250/m². W przypadku większych ilości wysiewu ziarna są układane 
tak blisko siebie, że nie jest już widoczny efekt rozdzielania na po-
jedyncze ziarna. Przy wysiewie powyżej 250 ziaren/m² zaleca się 
zastosowanie obejścia (fot.2) – dotyczy to sytuacji, gdy siewnik ma 
być stosowany uniwersalnie do wysiewu poplonów, roślin nienada-
jących się do rozdzielania, czy do wysiewu powyżej 250 ziaren/m2.
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1. Redlice siewne TURBO DISC (fot. 6)
Redlice siewne TurboDisc w tym systemie posiadają zasadniczo taką 
samą charakterystykę znanej dotychczas techniki siewu Horsch:

• redlica dwutarczowa do otwierania bruzdy;
• brona posiewna;
• nacisk redlic do 120 kg;
• określenie rzędu wysiewu przez zintegrowaną płozę;
• ziarna są przechwytywane przez rolkę wskutek czego materiał 

siewny zostaje zatrzymany
• we właściwym miejscu;
• koła dociskowe o szerokości 7,5 cm regulują głębokość wysiewu 

i zamykają rzędy.

2. Zastosowanie
Żądana ilość wysiewu w ziarnach na m² oraz masa tysiąca ziaren ma-
teriału siewnego zapisywane są w terminalu. W ten sposób w systemie 
następuje przeliczenie z kg/ha na ziarna/m² (Fot. 3). Próba wysiewu 
odbywa się konwencjonalnie w dozowniku głównym umieszczonym 
pod zbiornikiem materiału siewnego. Ziarna są doprowadzane do roz-
dzielacza za pomocą strumienia powietrza z dmuchawy. Tarcze roz-
dzielające pracują z prędkością obrotową od 800 do 1500 obr./min.,  
regulacja odbywa się poprzez napęd elektryczny. 

3. Kontrola
Oprogramowanie maszyny zostało tak skonstruowane, aby operator 
mógł odczytywać na terminalu obsługowym różne informacje o wszyst-
kich rzędach lub dla każdego pojedynczego rzędu. W zależności od 
ilości podawanych informacji, operator może wybrać jeden z dwóch 
widoków (Fot. 4 i 5). Sygnalizacja świetlna w sposób ciągły dostar-

fot.1

fot.3 fot.4 fot.5

fot.2

fot.6

cza operatorowi informacji o działaniu każdego dozownika: optymalna 
praca, regulacja aktywna – dozowniki zasilane są zbyt dużą ilością 
materiału siewnego, zatrzymanie silnika. Widok szczegółowy (Fot. 5) 
– można wyświetlić niezależnie parametry każdego rzędu wysiewu. 
Wyposażenie dodatkowo w czujnik kontroli wysiewu (fot. 6), umoż-
liwia rejestrowanie ziaren i wyświetlenie dokładnych parametrów:

• brakujące miejsca
• podwójne miejsca
• WZ = (współczynnik zmienności: Wskazuje jakość rozdzielania. 

Jest obliczany jako standardowe odchylenie dzielone przez śred-
nią wartość i przedstawiane w procentach.)

• wysiew rzeczywisty (ziarna/sek.)
• wysiew zadany (ziarna/sek.)
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W systemie pojedynkowania nasion w celu osiągnięcia prawi-
dłowego działania należy bezwzględnie spełnić następujące 
warunki dotyczące jakości materiału siewnego:

• materiał siewny musi być wolny ciał obcych (bez plew, kłosów itp.);
• materiał siewny musi być równomiernie posortowany, tzn. musi 

mieć jednorodny rozmiar. Do sprawdzenia kalibracji nasion służy 
dołączone pudełko do przesiewania (Fot. 7);

• do maszyny dołączona jest lista z odpowiednimi dopuszczonymi 
zaprawami.

• musi być znana dokładna masa tysiąca ziaren materiału siewnego.
• należy przeprowadzić dokładną próbę wysiewu.

fot.7

fot.8

Tarcze rozdzielające (Fot.8) wyposażone są w wymienne wkładki 
(Fot. 9a i 9b), które w wyniku działania siły odśrodkowej napełnianie 
są dokładnie jednym ziarnem siewnym. Dla upraw żyta, jęczmienia, 
pszenicy, rzepaku, sorgo, szpinaku i grochu dla danych frakcji do-
stępne są wkładki o odpowiedniej wielkości. W zależności od ilości 
wysiewu tarcze rozdzielające wyposażone są w 1, 2, lub 4 wkładki. 
Wkładki nieużywane zastępowane są zaślepkami (Fot. 10).

dr inż. Mariusz Zieleziński

fot.9a

fot.9b

fot.10

Maszyny
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Im wcześniej, tym korzystniej.
TYLKO DO 31.12.2018.

3

PRZEDSMAK 2019*

* Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Szczegóły u Autoryzowanych Dealerów CLAAS. Więcej informacji znajdziesz 
na stronach 4- 7. 
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Im wcześniej, tym korzystniej.
Finansowanie CLAAS.

Szyte na miarę.

CLAAS oferuje możliwość sfinansowania zakupu 
nowych maszyn na warunkach dopasowanych 
do indywidualnych potrzeb. Pożyczka prawdziwe 
0%*, czyli 4 x 25% na kombajn, sieczkarnię 
oraz prasę wielkogabarytową czy oferta na 6 lat 
z oprocentowaniem 2,99 %** w skali roku, dostępna 
również przy zakupie pras rolujących i przyczep, 
to propozycje, które pomogą wyposażyć gospodar-
stwo w najlepszej jakości sprzęt.

Bezpieczna transakcja.

Wybierając ofertę finansowania fabrycznego CLAAS 
Financial Services, zyskujesz pewność, iż pieniądze, 
przeznaczone na zakup nowych maszyn, trafiają bez-
pośrednio do producenta, a transakcja jest bez-
pieczna i pewna.

Oddaj stary, odbierz nowy.

Skorzystaj z możliwości oddania swojej maszyny 
w rozliczenie i odbierz w jej miejsce fabrycznie nowy 
model CLAAS do pracy w czasie następnych żniw. 
Rozliczenie maszyny używanej jako wpłaty na nową 
maszynę CLAAS to redukcja Twojej raty finansowa-
nia. Dodatkowo gwarancja pewnej transakcji o przej-
rzystych warunkach i oszczędność czasu.

* Oprocentowanie zmienne, oferta ważna dla stawki WIBOR 1m 1,64%. Dotyczy maszyn nowych i obejmuje kombajny, sieczkarnie oraz prasy wielkogabarytowe. 
Wpłata własna 25% wartości netto maszyny i trzy raty roczne, każda po 25%. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 
Szczegóły u Przedstawicieli CLAAS Financial Services i Autoryzowanych Dealerów CLAAS .
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Maszyny

Zaufało nam wielu – przekazanie 
 maszyn z Claasą

Przekazanie nowego ciągnika Claas Arion 410 z przyczepą firmy 
Pronar na Gospodarstwo Rolne Pana Zdzisława z powiatu jelenio-
górskiego woj. dolnośląskie

Przekazanie ciągnika CLAAS Arion 420 o mocy 102 km dla Pana 
Roberta z powiatu Bolesławieckiego – województwo Dolnośląskie.

Przekazanie ciągnika CLAAS Axion 810 Cmatic dla Pana Mariusza 
z Sycowa – powiat oleśnicki woj. dolnośląskie.

Przekazanie nowego ciągnika CLAAS Axion 950 (410 km) + wóz 
przeładowczy firmy HORSCH do firmy RSP Wydrowice powiat opol-
ski woj. opolskie.

Przekazanie nowego kombajnu Claas Lexion 750 hederem Vario 
9,3 m na Gospodarstwo Rolne dla Pana Tomasza i Pawła z powiatu 
legnickiego.

Przekazanie nowego kombajnu Claas Lexion 750TT z hederem Vario 9,3 m 
na Gospodarstwo Rolne Galowice koło Żórawiny oraz na drugą firmę 
Mirwal Sp. z o.o. koło Środy Śląskiej – powiat wrocławski oraz średzki.

6
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Przekazanie nowego kombajnu Claas Lexion 660 z hederem Vario 7,7 m 
do firmy usługowej Pana Tomasza z powiatu prudnickiego.

Przekazanie nowego kombajnu Claas Tucano 320 z hederem C 4,9 m 
na Gospodarstwo Rolne Pana Józefa z powiatu złotoryjskiego.

Przekazanie nowego kombajnu Claas Tucano 420 z hederem Vario 
5,0 m na Gospodarstwo Rolne Pana Pawła z powiatu nowosolskiego.

Przekazanie nowego kombajnu Claas Tucano 420 z hederem Vario 
5,6 m na Gospodarstwo Rolne Pana Roberta z powiatu jaworskiego.

Przekazanie nowego kombajnu Claas Tucano 440 z hederem Vario 
6,2 m na Gospodarstwo Rolne Pani Anny z powiatu lwóweckiego.

Przekazanie nowego kombajnu Claas Tucano 570 z hederem Vario 
7,7 m na Gospodarstwo Rolne Pana Józefa z powiatu lubańskiego.

Przekazanie nowego kombajnu Claas Lexion 660 z hederem Vario 
7,7 m dla firmy Rol-Mlex Sp. z o. o. z powiatu kłodzkiego.

Jeśli jesteś zainteresowany 
kupnem nowej maszyn skontaktuj 
się z naszymi przedstawicielami 

handlowymi, których kompetentne 
i elastyczne podejście do klienta 

pomoże Ci w wyborze najlepszego 
rozwiązania dla Twojego 

gospodartswa. 

Maszyny
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Po wzmożonym i wyczerpującym dla Rolników okresie let-
nim, w którym najwięcej pracy dokonuje się przy zbiorze 
żyta, pszenicy, jęczmienia owsa i rzepaku, następuję ko-

lejny czas zbiorów i zasiewów.

Na polach i w gospodarstwach rolniczych ciężkie prace nie ustają. 
Jesień to także czas zbiorów ziemniaków, kukurydzy oraz innych ro-
ślin okopowych. Do maszyn rolniczych, które są jesienią niezbędne 
należą kombajny, sieczkarnie, kombajny do ziemniaków, kopaczki, 
pługi, zestawy uprawowo-siewne, a także agregaty. Podobnie jak 
przed sezonem żniwnym tak i w okresie jesiennym warto zadbać 
o stan techniczny maszyn uprawowych, aby nie narazić się na do-
datkowe koszty podczas ich eksploatacji. Mając na myśli sieczkarnie 
i kombajny znaczącym elementem jest ich gruntowny przegląd i od-
powiednie przygotowanie do zbioru kukurydzy. Zbiory te niejedno-
krotnie odbywają się w warunkach ciężkich i nie łatwych dla tych, że 
maszyn. Odpowiednie przygotowanie i gruntowne przeanalizowanie 
elementów roboczych pozwoli nam w spokoju przebrnąć przez ten 
kolejny gorący okres.

 Pożniwne przygotowanie maszyn 
do kolejnych prac polowych

Nie możemy zapomnieć o maszynach płużnych, jakże ważnymi ele-
mentami w maszynach płużnych są elementy robocze, narażone 
na bezpośredni kontakt z bardzo suchą w tym roku glebą. Bardzo 
ważny jest przegląd różnego rodzaju lemieszy, dłut, płóz, talerzy 
w bronach a także innych elementów roboczych, aby zmniejszyć 
ewentualne naprawy do min. a także obniżyć koszty eksploatacji, 
mam na myśli paliwa oraz czasu pracy jaki zostanie przeznaczo-
ny przez Gospodarzy do obróbki pól. Nie możemy także zapomnieć 
o przeglądach ciągników które także są narażone na ciężką i pod 
obciążeniem pracę w tym okresie. Jesień to również pora wstępne-
go przygotowania pól pod wiosenne zasiewy. Prace mające na celu 
przygotowanie pól to kultywatorowanie, orka, bronowanie. Późną 
jesienią można również pozbierać kamienie z pól co zaowocuję lep-
szym wzrostem roślin na wiosnę a także przyczyni się do mniejszej 
eksploatacji maszyn rolniczych. 

Podsumowując, pomimo zajęć w gorącym okresie żniw, Gospodar-
stwa rolne nie kończą prac na swoich polach. Nadal można zauwa-
żyć wzmożony ruch wszelkiego rodzaju maszyn rolniczych pracu-
jących w gospodarstwach skupiając się na zakończeniu sezonu 
i pracach porządkowych.

Wojciech Skiba

Części
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Uszkodziłeś swoją maszynę i chciałbyś to naprawić na 
podstawie ubezpieczenia Autocasco? Nic trudnego, po-
możemy Państwu przeprowadzić ten proces od początku 

do końca. Zgłoszenie szkody, sporządzenie kosztorysu naprawy, 
rozliczenie z ubezpieczycielem – to wszystko zrobimy za Ciebie! 

Nie jesteś w stanie dostarczyć jej do serwisu? Teraz to już żaden 
problem, wystarczy, że skontaktujesz się z nami. My zabierzemy 
maszynę od Ciebie i przetransportujemy ją do naszego serwisu a po 
naprawie odwieziemy pod sam dom

O szczegóły prosimy o kontakt:
Łukasz Erazmus – telefon 602 654 686

Naprawy autocasco maszyn rolniczych

Czas po żniwach to również czas przed żniwami – Kontrole poż-
niwne 2018/2019

Gorąco zachęcamy wszystkich naszych klientów do skorzystania 
z oferty przeglądów zimowych maszyn Claas. Nasi doświadczeni 
serwisanci zweryfikują Państwa maszynę i na tej podstawie zosta-
nie sporządzony kosztorys ewentualnej naprawy. Dzięki temu już 
teraz będą Państwo posiadali wiedzę na temat stanu technicznego 
maszyny oraz z wyprzedzeniem mogli zaplanować jej naprawę. *

Z roku na rok liczba przeglądów stale wzrasta, co świadczy o bardzo 
dobrym odbiorze tej inicjatywy przez naszych klientów.

Wykonując przegląd maszyny do końca stycznia można liczyć na 
specjalne rabaty na części oraz usługi serwisowe! *

*Po szczegółowe informacje prosimy o kontakt z działem Serwisu.

Wszystkim naszym klientom, którzy w ostatnim czasie zakupili 
maszyny w naszej firmie maszyny marki Claas przypominamy 
o możliwości przedłużenia gwarancji na swoją maszynę. Prze-
dłużona gwarancja, tzw. Maxi Care może zostać aktywowany 
w terminie do 11 miesięcy od uruchomienia/przekazania ma-
szyny. Dostępne są trzy warianty:

• bez wkładu własnego
• niska wkład własny 1000 zł
• wysoki wkład własny 3500 zł.

Wszelkich szczegółów udzieli Państwu Łukasz Erazmus.

Zapraszamy!

Serwis maszyn
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Baza w Gołaczowie – otwarcie serwisu

Już niedługo otwarcie hali serwisowej w naszej bazie w Gołaczowie. 
Będzie to nowoczesna, dwustanowiskowa hala, w pełni wyposażo-
na w niezbędne narzędzia i przyrządy. Gdy dodamy do tego cztery 
w pełni wyposażone samochody serwisowe Agro-As, to możemy 
zapewnić klientów po byłym terenie należącym do firmy K&H, że 
w pełni zabezpieczymy ich potrzeby serwisowe.

Łukasz Erazmus

Już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
 do kontaktu z kierownikiem serwisu w Gołaczowie 

Pawłem Baranowskim – telefon 532 120 058.
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Okres jesienny to także czas intensywnych prac polo-
wych. Po siewach rzepaku, które zostały wykonane 
przy pomocy dwóch siewników Horsch Pronto 6AS, 

gospodarstwa obsługiwane przez AgroAs przygotowują się 
do zasiewów jęczmienia ozimego oraz pszenicy ozimej. Przed 
wykonaniem zasiewów ozimin zostanie przeprowadzone na-
wożenie przedsiewne. Nawożenie to zostanie przeprowadzone 
przy pomocy rozsiewaczy Rauch Axis. Wykonanie zabiegów 
przy pomocy tych rozsiewaczy gwarantuje utrzymanie wymaga-
nych dawek nawożenia oraz pozwoli uzyskać równomierność 
aplikowania nawozu co jest ważnym elementem w intensywnej 
produkcji roślinnej. Jednak pomimo zastosowania udogodnień 
elektronicznych sprawdzamy i zalecamy sprawdzenie rów-
nomierności wysiewu nawozu. Jest to spowodowane różnicą 
w gęstości i granulacji tego samego rodzaju nawozu pochodzą-
cych od dwóch różnych producentów. 

Również w tym okresie następował będzie zbiór kukurydzy, który zo-
stanie wykonany kombajnami Claas Lexion 750 oraz Claas Lexion 780. 
Po omłocie kukurydzy resztki pożniwne zostaną rozdrobnione przy po-
mocy rozdrabniacza bijakowego Kuhn RM 610. Tak część przygotowa-
nych pól po kukurydzy zostanie obsiana pszenicą ozimą a na pozosta-
łej zostanie wykonana orka zimowa pod zasiewy wiosenne.

Łukasz Bil 

Prace polowe – jesień

Usługi sprzętem rolniczym
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F irma AgroAs oferuje dostawę nawozów, materiału siewne-
go wszelkich środków nie zbędnych do produkcji rolnej 
a także odbiór płodów rolnych z gospodarstwa transpor-

tem własnym. Jednym z etapów planowania transportu towaru 
do klienta jest zamówienie. Zamówienie jest podstawą informa-
cji w systemie logistycznym pozwala na zapewnienie przepływu 
informacji poprzedzającego przepływ towarów-możliwość za-
planowania, towarzyszącego przepływowi towarów-informacje 
niezbędne do wykonania czynności transportowych, przeładun-
kowych i magazynowych w jak najkrótszym czasie. 

Dysponujemy na bazach w Nowej Wsi Małej, w Radzikowicach 
i Tworzyjanowie nowoczesnymi zestawami samochodów ciężaro-
wych z naczepami ,ciągnikami rolniczymi z przyczepami o ładow-
ności 14–27 ton pojemności 20–40 m³ takim transportem aby w jak 
najlepszy sposób dostosować się do potrzeb klienta .

Wysoki poziom świadczonych usług i zadowolenie klienta są naszymi 
głównymi celami i gwarancją bezpieczeństwa przewożonego towaru:

• usługi świadczone są przez doświadczonych i wykwalifikowa-
nych kierowców

• przestrzeganie restrykcyjnych wymagań procedury GMP+ B4, 
potwierdzone posiadanym przez nas certyfikatem, gwarantuje 
bezpieczeństwo jakościowe 

• samochody i ciągniki wyposażone są w GPS

Ireneusz Wolniewicz

 Planowanie transportu w dystrybucji 
 środków do produkcji rolnej

Zapraszamy do skorzystania 
 z naszej oferty!

Rejon Tworzyjanowa – Piotr Aleksanderek tel. 532 087 744
Rejon Nowej Wsi Małej – Marcin Kowalczyk tel. 600 242 874

Rejon Radzikowic – Wojciech Chwałek tel. 734 101 440

Transport i logistyka
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Nowe etykiety na dystrybutorach

Do 12 października br. na dystrybutorach i pistoletach 
do benzyny, oleju napędowego oraz paliw gazowych 
pojawią się nowe etykiety, które będą obowiązywać na 

terenie całej Unii Europejskiej jak również Islandii, Norwegii, 
Macedonii, Szwajcarii, Turcji, Serbii i Liechtensteinu. Oznacze-
nia te są efektem dyrektywy unijnej DAFI (2014/94/UE z dnia 
22.10.2014 r.), która mając na uwadze m. in. wzrost mobilności 
mieszkańców UE chce udostępnić kierowcom łatwo zrozumiałe 
informacje dotyczące tankowanych paliw na stacjach całej Unii.

Wszystkie paliwa będą miały nowe etykiety, różniące się od siebie 
kształtem, a także informacją zawartą wewnątrz:

• benzyna będzie miała znak koła z wpisaną w środku literą „E”  
(od etanolu) oraz liczbą oznaczającą maksymalną procentową za-
wartość etanolu w paliwie zalecaną do użycia w danym pojeździe. 
„E5” oznacza benzynę mającą w składzie do 5% etanolu. „E10” 
jest etykietą dla benzyny zawierającej do 10% etanolu. „E85” to 
biopaliwo o zawartości do 85% etanolu, stosowane w silnikach 
typu FlexiFluel. Nowe symbole nie podają liczby oktanowej, a tym 
samym nie rozróżniają obecnej benzyny bezołowiowej 95 czy 98.

• olej napędowy będzie miał kształt kwadratu z wpisaną w środ-
ku literką „B” (od biodiesel) oraz liczbą określającą maksymalną 
ilość biokomponentów dopuszczalną do użycia w danym po-
jeździe. „B7” oznacza olej napędowy zawierający max. 7% bio-
komponentów (obecnie w Polsce jest dystrybuowany tylko taki 
rodzaj oleju). „B10” jest symbolem oleju napędowego mającego 
w składzie do 10% biokomponentów. „XTL” to parafinowany olej 
napędowy, wytwarzany w procesie syntezy lub hydrorafinacji 
z surowców odnawialnych lub kopalnych innych niż ropa naftowa 
(w Polsce XTL jeszcze nie występuje).

Nowe symbole, które pojawią się na stacji paliw AgroAs:

• na dystrybutorach oraz pistoletach benzyny bez-
ołowiowej 95 oraz 98 (gdyż oba te paliwa zawie-
rają do 5% etanolu).

• na dystrybutorach oraz pistoletach oleju napędo-
wego ON.

• na dystrybutorach oraz pistoletach gazu płynne-
go LPG.

Nowe etykiety mają być dodatkową informacją dla kierowców, która 
ma im ułatwić wybór paliwa odpowiedniego dla ich pojazdu. Dlate-
go też z naszych dystrybutorów nie znikną stare oznaczenia paliw, 
a kolory na pistoletach pozostaną te same.

Elżbieta Wojdyła

• kształt rombu będzie przypisany paliwom gazowym. Informacja 
wewnątrz znaku określa rodzaj tankowanego paliwa i tak H2 
oznacza wodór, CNG sprężony gaz ziemny, LPG gaz płynny, 
LNG skroplony gaz ziemny.

Sprzedaż paliw



59Kwartalnik 2018 Nr 3/2018 (7)

Rastauracja Rondo

Szukają Państwo miejsca na niezobowiązujący lunch, rodzinny obiad, spotkanie z przyja-
ciółmi, czy też elegancką kolację we dwoje? A może chcą Państwo po prostu miło spędzić 

wolny czas lub odetchnąć podczas podróży?

Zapraszamy serdecznie do Restauracji Rondo !

Wraz ze zmianą pory roku zmienia 
się u nas menu.
Rozszeżamy ofertę o menu dla dzieci, gdzie będziemy stawiać przede 
wszystkim na zdrowe dania, takie jak gotowane pulpeciki wołowe 
z ziemniakami czy polędwiczki drobiowe smażone na oliwie z warzy-
wami. Znajdzie się również rosołek w małej wersji :-)

Będą nowe dania z makaronu oraz te już Państwu znane – wracamy 
do spaghetti z brokułami, pieczarkami i kurczakiem. W naszej ofercie 
znajdą się również nowe zupy.

DLA KAŻDEGO COŚ SMACZNEGO !!!
Nowa odsłona pstrąga – w papilocie – z warzywami, białym winem i czo-
snkiem. Filet z łososia na tiagatelle z pieczarkami i sosem sojowym.

Zapraszamy na nowego burgera z szarpaną wieprzowiną oraz krokiety 
z mięsem i kapustą. Znajdzie się również coś dla miłośników dużej por-
cji mięsa – do menu wraca golonka na zasmażanej kapuście. 

Zespół Restauracji Rondo
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 „Na pierwszej linii” – wywiad 
z ratownikiem medycznym

Marek Kościukiewicz (MK): Witaj Mariusz. Pewnie nie wszyscy wie-
dzą, a dla niektórych będzie to zaskoczeniem, że oprócz pracy w firmie 
AgroAs jesteś również ratownikiem medycznym. Powiedz nam jak za-
częła się twoja przygoda z ratownictwem medycznym – co skłoniło cię 
do wykonywania takiej profesji?

Mariusz Małek (MM): Cześć, co skłoniło mnie do zastania Ratownikiem 
– pewnie to, że nie dostałem się na studia lekarskie (śmiech), a tak na 
serio chęć pomagania innym w ich ciężkich sytuacjach zagrożenia życia.

MK: Czy ratownikiem medycznym może zostać każdy, jakie wymaga-
nia muszą zostać spełnione?

MM: Myślę, że prawie wszyscy. Dobre cechy Ratownika to wyso-
ka odporność na stres, podejmowanie szybko trafnych decyzji, bar-
dzo wysoka samokontrola. Aby zostać ratownikiem trzeba ukończyć 
3 letnie studia na wydziale Ratownictwa Medycznego.

MK: Czym tak naprawdę zajmują się ratownicy medyczni?

MM: Ratownicy medyczni najczęściej pracują w Pogotowiu Ratunkowym, 
szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) w oddziałach intensywnej 
opieki medycznej (OIOM). W pogotowiu niosą pierwszą pomoc medycz-
ną (prowadzą reanimacje, podają leki, transportują chorych do szpitali). 

MK: Czy pamiętasz swoją pierwszą sytuację, w której musiałeś zacho-
wać zimną krew, w jaki sposób odreagowujesz później dramatyczne 
przypadki?

MM: Tak pamiętam było to jeszcze podczas praktyk na studiach. Prakty-
ki odbywałem w Pogotowiu Ratunkowym w zespole specjalistycznym – 
dawny zespół reanimacyjny. Wezwanie które przekazał nam dyspozytor 
medyczny brzmiało: „wypadek drogowy droga numer 8 w kierunku na Sy-
ców”. Po przyjeździe na miejsce straż pożarna i policja już zabezpieczyły 
miejsce zdarzenia. Dwie osoby leżące na ziemi (wypadły z samochodu) 
i dziecko w samochodzie zapięte w foteliku. Szybkie przeprowadzenie se-
gregacji medycznej (triage), wszystkie trzy osoby w kolorze czerwonym 
(czyli pilna pomoc medyczna. To co w tym czasie zapamiętałem to ogrom 
rzeczy osobistych rozrzuconych po asfalcie (zabawki, ubrania). Kierow-
nik zespołu podzielił nas na dwie grupy. Zaznaczę, że te trzy osoby były 
już bez jakichkolwiek oznak życia. Zespół straży zajmował się reanimacją 
jednej z osób, nasz podzielony zespół poszedł do dziecka. Wydobyliśmy 
je z wraku samochodu (nie można było nawet rozpoznać marki), przystą-
piliśmy do reanimacji, niestety po 50 min ciągłych starań o przywrócenie 
medycznych czynności życiowych, żadnej z naszych grup nie udało się 
uratować nikogo. Tą akcję ratunkowa pamiętam do dziś.

MK: Pierwszy wyjazd i zgon czy nie zdemotywowało Cię to wtedy?

MM: W tej pracy trzeba się liczyć, że nie każdego się da uratować, 
może nie powinienem tego mówić, ale niestety są pacjenci których już 
uratować się nie da niestety. 

MK: A ile żyć udało Ci się uratować? Czy Ty to liczysz? 

MM: Staram się nie liczyć, ale na pewno kilkunastu może kilkudziesięciu 
udało się uratować (muszę się pochwalić). Oczywiście statystyki nie są 
dla mnie sprzyjające – z 10 reanimacji 3 udaje się dowieść do szpitala. 
MK: Jakie uczucia towarzyszą uratowaniu komuś życia? 

MM: Jest wiele ogromnych emocji których nie potrafię opisać. Jest to 
duża duma, ale i bardzo dużo emocji i stresu. 

MK: Kiedy powinniśmy wezwać karetkę pogotowia, z pewnością nie 
wszystkie przypadki się kwalifikują?

MM: Ogromnie wiele przypadków nie kwalifikuje się na wezwanie ze-
społu ratownictwa medycznego. Pogotowie ratunkowe to nie przychod-
nia na kółkach. Pierwszym i chyba najważniejszym celem wezwania 
pogotowia jest bezpośrednie zagrożenie życia człowieka.

MK: Częstym przypadkiem pewnie jest szukanie przez Was adresów. 
Jakie informacje należy podać dzwoniąc pod numer 999, żeby dokład-
nie nakierować w miejsce zdarzenia?

MM: Dzwoniąc na pogotowie na pewno po drugiej stronie odbierze do-
świadczony dyspozytor medyczny, który zada kilka, kilkanaście pytań :

• Imię i nazwisko poszkodowanego. 
• Krótki i dokładny opis sytuacji, co się stało, ile osób wymaga pomocy, jakie 

są obrażenia, objawy i w jakim wieku są osoby które potrzebują pomocy.
• Dokładny adres i najkrótsza droga dojazdu.
• Miejsce oczekiwania na karetkę (jeśli jest to możliwe podać jak najwięcej 

miejsc charakterystycznych – sklep, szkoła, kościół posterunek policji itp.) 
• No i poprawny numer telefonu wzywającego. 

MK: Czy podczas swoich interwencji zdarzyła Ci się jakaś nietypowa, 
bądź zabawna sytuacja?

MM: Nie mogę odpowiadać co się dzieję w pracy na dyżurach. Jednak 
jedna sytuacja utkwiła mi w pamięci: Wezwane do trzech młodych Panów, 
którzy w klubie zrobili sobie zawody, który będzie miał najtwardszą głowę. 
Każdy rozbił sobie kufel na niej – nikt nie wyszedł z tego bez szwanku.

MK: Z tego co wiem jesteś zaangażowany również w inne akcje zwią-
zane z ratownictwem medycznym, bierzesz udział w różnego typu wy-
darzeniach. Opowiedz o tym.

MM: Dość często prowadzę szkolenia pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Zabezpieczam różne imprezy masowe. Ciekawym doświad-
czeniem jest zabezpieczenie mistrzostw Polski Zachodniej w formule 
amatorskiego MMA (ALMMA), jak też zawody żużlowe. 

M.K. Dziękuję Ci za poświęcony czas. Mam nadzieję, że udzielony 
przez Ciebie wywiad będzie pomocny w trudnych momentach zagro-
żenia życia. Życzę Ci spokojnych dyżurów, zdrowia Tobie i wszystkim 
potrzebującym, wytrwałości i spokoju ducha.

Marek Kościukiewicz

Z życia firmy
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Finał Wielkiej Loterii Arysta 
Emocje wokół Wielkiej Loterii zorganizowanej przez firmę Arysta Life-
Science były ogromne. Nagrodą główną były bowiem samochody marki 
Ford, oprócz atrakcyjnej nagrody fnałowej codziennie. W terminie od 
15.02 do 31.07 losowano 2 nagrody w postaci gotówki. W całym okre-
sie trwania loterii zgłoszono blisko 30 tysięcy kuponów, przyznano 666 
nagród pieniężnych każda w wysokości 500 złotych. Wygrany kupon 
finałowy został zarejestrowany przez Pana Mariana Malinowskiego – 
rolnika z miejscowości Bodzanów, który szcześliwy kupon otrzymał 
w sieci handlowej AgroAs. Arysta LifeScience nagrodziła również punkt 
handlowy – firmę AgroAs, który aktywnie promował loterię Arysty i wy-
dał szcześliwy kupon. 

Marzy Ci się nowy samochód – nic straconego, zapraszamy do 
skorzystania z naszej loterii jubileuszowej, w której do wygra-
nia są samochody marki Toyota. Chcesz wiedzieć wiecej, skon-
taktuj się ze swoimi przedstawicielem handlowym lub udaj się 
na nasze punkty handlowe w celu uzyskania informacji.

Z życia firmy

AgroAs lureatem Wielkiej Loterii Arysta
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Firma Agro-As jest jednym z założycieli, a zarazem członkiem Polskich 
Składów Rolnych. Spółka Polskie Składy Rolne to grupa czterech wiodą-
cych na rynku firm związanych z kompleksową obsługą rolnictwa. Swo-
ją pozycję na polskim rynku budujemy poprzez prowadzenie wspólnej 
polityki zakupowej oraz realizację zintegrowanej strategii marketingowej. 
Współpraca, którą rozpoczęliśmy w 2011 r. przynosi wymierne korzyści 
w postaci dogodniejszych warunków u naszych dostawców (producen-
tów, generalnych dystrybutorów, oddziałów firm zagranicznych) oraz 
sprawniejszej i bardziej elastycznej logistyki i wspólnej strategii reklamo-
wo-marketingowej. Polskie Składy Rolne to przede wszystkim profesjo-
nalna obsługa i najwyższa jakość produktów oferowana naszym odbiorcą. 
Spółki tworzące grupę PSR swym zasięgiem obejmują blisko 60% kraju. 

Obsługę swojego klienta docelowego prowadzą przez stacjonarne punk-
ty handlowe (35 punktów handlowych) oraz grupę wykwalifikowanych 
przedstawicieli handlowych – doradców mobilnych (195 handlowców). 
Dzięki długoletniej współpracy oraz zintegrowanej sile nabywczej Polskie 
Składy Rolne oferują dla swoich klientów również doskonałe produkty 
wyłącznościowe dostępne w naszej sieci sprzedaży. Wymierną korzy-
ścią współpracy pomiędzy członkami grupy, jest wzajemna wymiana 
doświadczeń pozyskanych zarówno w procesie obsługi klientów oraz 
w wyniku prowadzonych przez większość członków doświadczeń zdo-
bytych na prowadzonych poletkach demonstracyjnych. PSR to jedna 
z największych organizacji sprzedażowych w zakresie środków ochrony 
roślin, kwalifikowanego materiału siewnego i nawozów.

Agro-Sieć Sp. z o. o.
ul.Przemysłowa 6
86-200 Chełmno
tel. 56 677 04 60
fax: 56 677 04 61

e-mail: sekretariat@agrosiec.pl
www.agrosiec.pl

Adler Agro Sp. z o. o.
15-521 Białystok Zaścianki
Szosa Baranowicka 62A

tel. 85 741 85 50
fax: 85 741 81 20

e-mail: bialystok@adleragro.pl
www.adleragro.pl

Przedsiębiorstwo Handlowe 
Usługowe Agro-As

49-200 Grodków
ul. Otmuchowska 4e

tel. 77 415 57 00
fax: 77 415 57 00

e-mail: biuro@agroas.pl
www.agroas.pl

Agrochest Sp. z o. o.
ul. Cmentarna 13

62-025 Kostrzyn Wlkp.
tel. 61 818 88 88
tel. 61 818 86 66
fax: 61 817 88 58

e-mail: macioszek@agrochest.pl
www.agrochest.pl

Polskie składy rolne
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Nasi przedstawiciele

TOMASZ HELAK
tomasz.helak@agroas.pl
tel. 600 931 368

KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI
krzysztof.leszczynski@agroas.pl
tel. 602 793 686

KATARZYNA FILUŚ
katarzyna.filus@agraos.pl
tel. 532 132 319

OBSŁUGA SKLEPÓW ZEWNĘTRZNYCH 
I PUNKTÓW HANDLOWYCH
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TOMASZ HELAK
tomasz.helak@agroas.pl
tel. 600 931 368

Sprzedaż środków do produkcji rolnej i obrót płodami 
rolnymi – przedstawiciele agronomiczni

GRZEGORZ JASIONOWSKI
grzegorz.jasionowski@agroas.pl
tel. 660 760 934

PAWEŁ DZIERGAS
pawel.dziergas@agroas.pl
tel. 881 950 562 

TOMASZ HELAK
tomasz.helak@agroas.pl
tel. 600 931 368

RAFAŁ MALISZ
rafal.malisz@agroas.pl
tel. 507 890 260
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