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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

Jak żyć Panie Premierze…
Pytanie, które przeszło już do klasyki językowej zdaje się paso-
wać jak ulał do obecnej sytuacji na rynku rolnym – szczególnie 
producentów zbóż i rzepaku. Faktycznie: jak żyć? Brak wody, żar 
z nieba, plony i jakość nie zachwycają, a na domiar złego ceny 
– co by nie mówić – niskie. No właśnie… Jest tak fatalnie? Plon 
aż tak niski? Czy z tą jakością jest tak źle? Spróbujmy odpowie-
dzieć na te pytania. 

Warunki pogodowe nas nie rozpieszczały (pisząc „nas” mam na 
myśli Śląsk, Opolskie i Dolnośląskie), ale też nie były jednakowo 
złe. Zima łagodna, dość wilgotna, wiosna sucha, mokry początek 
czerwca i jego piekielna końcówka. Raczej w kratkę. Skutkiem 
takich warunków są „broniące” się zbiory jęczmienia ozimego, 
mniej niż średni rzepak z historycznie niską zawartością ole-
ju oraz pszenica „od skrajności w skrajność”. Traktując punkty 
skupu naszej firmy jako przekrój dość dużego obszaru (zasięg 
ponad 200km od zachodu na wschód) można dokonać podsu-
mowania żniw w naszym regionie. 

W przypadku pszenicy, jeżeli dobrano starannie odmiany psze-
nic (zapraszam do lektury artykułu kolegi Sebastiana Środonia) 
i dostaliśmy o jeden deszcz więcej od sąsiada, uzyskaliśmy plon 
pomiędzy 7 a 8 ton z gęstością ziarna ponad 76 kg/hl i białkiem 
na poziomie 13-14%. Ilu z naszych klientów tak miało? Okazuje 
się, że dość sporo. Po uśrednieniu naszych zasobów pszenicy 
okazało się, że średnia pszenica ma gęstość 75 kg/hl i aż 15% 
białka! Do skupu trafiało też sporo pszenicy o gęstościach poni-
żej 70 i białkiem nawet 18%. Rzepak…no cóż … Zdaje się, że 
wszyscy rolnicy na pytanie „Jak plony?”, odpowiadali, że bra-
kuje 600, 700 kg vs. zeszły rok. Rzepak zafundował nam inny 
problem. Otóż tropikalna temperatura spowodowała spadek 
zawartości oleju z 42-44% (do jakich zdążyliśmy już przyzwy-
czaić przetwórców) do 37-39%. Skrajnie niski poziom oleju jaki 
odnotowaliśmy w skupie to 35%. Niestety rzadkością był 42. 
Podsumowując, plon jęczmienia ozimego można uznać za zada-
walający, rzepaku zbyt niski, natomiast pszenica – jednych roz-
czarowała, innych znowu mocno zaskoczyła plonem i jakością
. 
Ceny, temat nieco bardziej skomplikowany. W przypadku rzepa-
ku, w całym okresie od siewu w 2018 roku do tegorocznego zbio-
ru, nie było wielu okazji do uzyskania ceny przekraczającej 1600zł 
za tonę. Natomiast żniwa płaciły stabilne 1520-1560zł. Zupełnie 
inaczej było z pszenicą i jęczmieniem. Jesień 2018 roku z bardzo 
wysokimi cenami zbóż dawała okazję do zawarcia korzystnego ce-
nowo kontraktu na dostawy tych zbóż podczas żniw 2019 – dosta-
wy sierpień, wrzesień, październik. W żniwa weszliśmy z cenami 
pszenic na poziomie 620-670zł netto za tonę. Natomiast kontrakty 
terminowe aktualnie realizowane przez naszych klientów (dostar-
czane do punktów skupu AGRO-AS lub odbierane naszym trans-
portem) to poziomy 690-800zł.Odpowiadając wprost na przewrotny 
tytuł tego artykułu, pamiętajmy o tym że ceny zbóż są przez cały 
rok. Szukajmy więc opłacalności produkcji również przez cały rok. 
W zasadzie każdy rolnik – ten mniejszy i ten duży (obszarem) – 
już w momencie siewu wie, ile będzie kosztowała go produkcja. 
Czy nie warto więc pochylić się nad ceną, która gwarantuje zysk? 

Nawet jeżeli jest to listopad lub styczeń, a do zbioru pozostało jesz-
cze wiele miesięcy? Warto. Narażamy się oczywiście na ryzyko 
jeszcze wyższej ceny, ale to naprawdę milsze ryzyko niż sprzedaż 
poniżej kosztów. 

Przed nami jeszcze zbiory kukurydzy, które już spędzają sen 
z powiek, ponieważ plantacje w rejonach suszy wyglądają fatal-
nie, natomiast te w rejonach podgórskich czy chociażby w Mało-
polsce wprost zachwycają. 

Musimy pamiętać, że żyjemy w „globalnej wiosce”, w której przepły-
wy towarów są coraz łatwiejsze i susza w naszym regionie niestety 
nie musi oznaczać wysokich cen. Na pogodę nie mamy wpływu, ale 
decyzje sprzedażowe są w naszych rękach, a raczej głowach. 

Na koniec już życzę wysokich cen, dobrych plonów kukurydzy, uda-
nych siewów i wschodów rzepaku oraz pozostałych upraw i zapra-
szam do lektury naszego kwartalnika. Zachęcam również do zada-
wania pytań i dyskusji telefonicznie, e-mailem lub poprzez www. 

Daniel Cupriak
Dyrektor generalny

Dyrektor generalny: Daniel Cupriak
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Z życia firmy

WÓJTOWICE – INWESTYCJA

W czerwcu bieżącego roku podpisaliśmy umowę na realizację 
nowego elewatora zbożowego w Wójtowicach. Myślę, że jest to 
dobra informacja dla klientów z obszaru oddziaływania tej bazy. 
Inwestycja składać się będzie z 3 silosów o pojemności 3,3tys. 
ton każdy, 2 silosów buforowych o pojemności 500 ton, suszarni 
o wydajności suszenia 600 ton dla kukurydzy (z wilgotności 28 
do 14%) oraz czyszczalni i kosza przyjęciowego.

Obiekt będzie miał zdolność przyjęcia 150 ton zboża na 1 go-
dzinę dzięki zainstalowanym urządzeniom transportowym. Sam 
kosz o wymiarach 14,5 na 4 metry i głębokości 3,5m spowoduje, 
że obsługa dostawcy stanie się bardzo sprawna. Przy planowa-
niu tego obiektu mocno skoncentrowaliśmy się również na moż-
liwościach wydawania towaru przy jednoczesnym przyjmowaniu. 
Elewator ten będzie w stanie wydać 200 ton zbóż w ciągu jed-
nej godziny. Obiekt wyposażymy w pełną automatykę procesów 
przyjęcia, wydania oraz monitoringu co spowoduje, że jego ob-
sługa będzie prosta i wygodna dla naszej załogi. 

Rozpoczęcie prac planujemy na przełom września i października 
2019 roku, a oddanie do użytku w czerwcu 2020 roku. Poniżej 
wizualizacja planowanej inwestycji. 

Daniel Cupriak
Dyrektor generalny
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Obowiązek realizacji praktyk zazielenienia dotyczy znacznej 
grupy rolników. Z obowiązku tego są wyłączeni rolnicy gospo-
darujący na powierzchni gruntów ornych mniejszej niż 10 ha 
i nie posiadający trwałych użytków zielonych, a także uczest-
niczący w systemie dla małych gospodarstw oraz rolnicy pro-
dukujący metodami ekologicznymi, zgodnie z przepisami o rol-
nictwie ekologicznym. 

Płatność za zazielenienie jest przyznawana realizującym tzw. 
Praktykę zrównoważoną w zakresie dywersyfikacji upraw, 
utrzymywania trwałych użytków zielonych oraz utrzymywania 
obszarów proekologicznych (EFA). W skład tych ostatnich 
wchodzą m.in. grunty ugorowane, elementy krajobrazu takie 
jak pasy zadrzewione, wolnostojące drzewa, zagajniki śród-
polne, a także uprawy wiążące azot oraz międzyplony ozime 
i ścierniskowe. Te ostatnie są bardzo popularnym na naszych 
polach elementem EFA. Warto dodać, że międzyplony zade-
klarowane jako praktyka dodatkowa przez realizujących Pakiet 
1. Rolnictwo zrównoważone „Działania rolno-środowiskowo-
-klimatycznego” oraz Pakiet 2. Ochrona gleb i wód, wariant 2.1 
Międzyplony, nie mogą być jednocześnie zadeklarowane jako 
obszar EFA.

Poplony mają szereg zalet, zwłaszcza te, w skład, których 
wchodzą rośliny z rodziny motylkowych, np. groch siewny, łu-
biny, bobik. Dostarczają dużej ilości materii organicznej, dzię-
ki głębokiemu palowemu systemowi korzeniowemu pobierają 
trudno dostępne składniki pokarmowe z głębszych warstw gle-
by, które po przyoraniu, bądź talerzowaniu pozostają w płyt-
szych warstwach. Poplony poprawiają strukturę gleby, są nie-
jednokrotnie przerywnikiem monokulturowych upraw, chronią 
glebę przed erozją wodną i wietrzną, zwłaszcza te pozostawio-

ZAZIELENIENIE W LATACH SUSZY

Płody rolne / materiał siewny

ne na polu w okresie jesienno-zimowym. Rośliny motylkowe 
wiążą też azot atmosferyczny, dzięki symbiozie z bakteriami 
brodawkowymi.

Niestety międzyplony mają też wady, szczególnie widoczne 
w latach suchych. Potrzebują do wzrostu znaczących ilości 
wody, jak każda inna roślina, znacząco przesuszają więc gle-
bę. Przy suchej jesieni i zimie ubytki wody w glebie nie zostają 
uzupełnione. Roślinom uprawianym w plonie głównym może 
brakować wody, zarówno jesienią, jak i wiosną. Szczególnie 
mocno odznacza się to także przez utrudnione i nierównomier-
ne wschody roślin. 

Jak poradzić sobie z obowiązkiem wypełnienia praktyk zaziele-
nienia w latach suchych? Możemy się zdecydować na wysiew 
mieszanki międzyplonowej, w skład której wchodzą gatun-
ki roślin o mniejszych wymaganiach wodnych niż np. rośliny 
strączkowe. Należą do nich np. gryka, czy facelia. Działać po-
winniśmy też długofalowo poprzez praktyki wzbogacające na-
sze gleby w próchnicę, związki ją tworzące charakteryzują się 
bowiem dużą pojemnością wodną.

W tym roku ze względu na problemy z wysiewem poplonów 
Krajowa Rada Izb Rolniczych wystosowała prośbę do Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwolnienie rolników go-
spodarujących na obszarach dotkniętych suszą z obowiązku 
wysiewania międzyplonów celem realizacji wymogów zaziele-
nienia. W sytuacji, gdy rolnik z powodu niekorzystnych warun-
ków agrometeorologicznych lub wystąpienia nadzwyczajnych 
okoliczności nie jest w stanie zrealizować wymagań zaziele-
nienia powinien powiadomić kierownika powiatowego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o tej sytuacji oraz 



Kwartalnik 2019 Nr 3/2019 (11) 7

przedstawić dowody potwierdzające wystąpienie tych oko-
liczności. Na złożenie oświadczenia mamy 15 dni od dnia, 
w którym rolnik lub osoba przez niego upoważniona mogą tej 
czynności dokonać. Każdy taki przypadek jest rozpatrywany 
indywidualnie. W sytuacji potwierdzenia przez kierownika biu-
ra powiatowego ARiMR wystąpienia siły wyższej nie są stoso-
wane kary administracyjne.

Są też inne sposoby na wypełnienie obowiązku utrzymania ob-
szarów proekologicznych niż międzyplony. Jednym z nich jest 
ugorowanie gruntów. Na ugorach w ramach EFA w okresie od 
1stycznia do 31 lipca danego roku nie jest prowadzona pro-
dukcja rolna. Na gruntach takich nie można stosować środ-
ków ochrony roślin oraz uprawiać roślin na cele produkcyjne, 
zakaz obejmuje też wypas zwierząt i koszenie. Współczynnik 
ważenia dla gruntów ugorowanych wynosi 1,0. W tym roku nie 
możemy już zdecydować się na ten sposób realizowania obo-
wiązku zazielenienia. Jest to jednak alternatywa do przemy-
ślenia na kolejne lata, zważywszy na coraz częstsze okresy 
występowania suszy.

Kolejny sposób, także do zrealizowania w kolejnych latach to 
uprawy wiążące azot. Lista roślin wiążących azot uznawanych 
za obszary EFA znajduje się na stronie internetowej Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Znajdują się na niej 
m.in. łubiny, groch siewny, soja. Możliwy jest zarówno siew 
czysty, jak i mieszanki roślin. Uprawy te determinują współ-
czynnik dywersyfikacji upraw, co jest istotne w gospodar-
stwach, w których produkowane są głównie dwa gatunki roślin. 
Co istotne, aby spełnić wymogi kontroli EFA wystarczy wysiać 
rośliny wiążące azot na 5% gruntów ornych. Współczynnik wa-
żenia dla międzyplonów wynosi 0,3, a dla obszarów wiążących 
azot 1,0. Wynika z tego, że rośliny wiążące azot mogą być 
wysiane na fizycznie mniejszej powierzchni niż międzyplony. 

Dla przykładu, w gospodarstwie o powierzchni 100 ha, bez 
innych obszarów proekologicznych, aby spełnić warunki za-
zielenienia musielibyśmy wysiać około 17 ha międzyplonów. 
W takim samym gospodarstwie dla spełnienia tych wymogów 
wystarczy siew 5 ha np. grochu siewnego w plonie głównym. 
Groch taki możemy sprzedać. Kolejnym plusem takiego roz-
wiązania jest fakt, że oprócz jednolitej płatności obszarowej, 
płatności za zazielenienie, kwalifikujemy się także do otrzyma-
nia płatności do roślin strączkowych na ziarno. Przykładowo 
stawki płatności bezpośrednich za rok 2018 wynosiły:

• płatność do roślin strączkowych na ziarno do 75 ha – 
721,04 zł/ha

• płatność do roślin strączkowych na ziarno powyżej 75 ha 
– 360,52 zł/ha.

Podsumowując możemy stwierdzić, że w latach suchych, które 
występują coraz częściej w naszym rejonie coraz ciężej jest 
spełniać warunki zazielenienia, jednocześnie pozostając kon-
kurencyjnym w stosunku do gospodarstw z innych części świa-
ta, zwłaszcza tych wielkoobszarowych. Należy więc szukać 
sposobów na realizację założeń zazielenienia, które będą dla 
nas korzystne finansowo i w jak najmniejszym stopniu zuboża-
jące nasze gleby w i tak już skromne zasoby wody. 

Aleksandra Gajewska-Bartkowicz
 
Źródła:
www.arimr.gov.pl
www.krir.pl
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Rzepak jako jedna z popularnych roślin uprawnych postrze-
gana była do niedawna jako ta, która prawie w 100% trafiała 
do punktów skupu zaraz po zbiorze. Dlaczego? Ano dlatego, 
że to tzw. pierwsze pieniądze jakie rolnik może pozyskać ze 
swojej produkcji. Od kilku lat zauważamy jednak, że ten trend 
się zmienia. Coraz częściej rolnicy decydują się na składowa-
nie nasion rzepaku w swoich magazynach. Chciałbym w kilku 
zdaniach podzielić się doświadczeniem w tej materii. 

Ok 10-ciu lat temu w Polsce zaczęliśmy skupować rzepak wg. 
parametrów; 9% wilgotności oraz 2% zanieczyszczeń. Wcze-
śniej było to 7,5% wilgotności. Czy w związku z tym zmieni-
ły się właściwości biologiczne rzepaku? Otóż nie. Nadal, aby 
bezpiecznie go składować powyżej kilku miesięcy należy go 
dosuszyć, a już bezwzględnie doczyścić. 

Musimy pamiętać o tym, że nasiona rzepaku tak jak i zboża są 
żywe biologicznie co oznacza, że zachodzą w nim i ich otocze-
niu liczne procesy, między innymi oddychanie – pobierany jest 
tlen, a wydzielany dwutlenek węgla, para wodna oraz ciepło. 
Dlatego też mamy do czynienia podczas magazynowania rze-
paku z efektem samozagrzewania się. Im rzepak wilgotniejszy 
to efekt samozagrzewania będzie większy i szybszy. Składo-
wanie „brudnego” i mokrego rzepaku spotęguje efekt samoza-
grzewania co prowadzi do pleśnienia nasion, utraty ich masy 
oraz jakości. Pamiętajmy, że rzepak należy do towarów łatwo-
psujących się. Raz rozpoczęty proces psucia się jest w zasa-
dzie już nie odwracalny. 

Rzepak przeznaczony do składowania bezwzględnie powinien 
być doczyszczony – można zastosować czyszczalnię sitową 
lub wialnię. Warto zwrócić w tym momencie uwagę na fakt, że 

SKŁADOWANIE RZEPAKU

Płody rolne

zastosowana dziś technologia omłotu w kombajnach – na pew-
no marki CLAAS – pozwala na uzyskanie pożądanej czystości 
nasion już podczas koszenia! Odpowiednie ustawienia bębna 
młócącego, klepiska (przestrzeni pomiędzy nimi) oraz sit i ob-
rotów wentylatora „wiatru” (zwłaszcza przy wielkości nasion 
w tym roku) jest kluczowe. Wszelkie ustawienia muszą być do-
stosowane do warunków panujących podczas zbioru, czyli od 
odmiany rzepaku, zachwaszczenia, wilgotności itp. Nie wolno 
zapominać o czystości podsiewacza, zabrudzony podsiewacz 
będzie przyczyną słabego czyszczenia zbieranego rzepaku. 

W przypadku kombajnów Claas z systemami CEMOS AUTO-
MATIC oraz AUTO CLEANING operator ma możliwość wyboru 
automatycznego ustawienia takich parametrów przez kompu-
ter pokładowy, aby jakość ziarna była najlepsza kosztem mini-
malnie mniejszej prędkości koszenia, czyli wydajności, co tak 
naprawdę przekłada się na wyższą cenę rzepaku i mniejszych 
kosztów czyszczenia. Niestety wielu rolników ulega pokusie 
„zaoszczędzenia” i celowo stosuje takie ustawienia, aby część 
zanieczyszczeń trafiało do zbiornika kombajnu. Ta korzyść jest 
złudna – lekkie frakcje jakie pozostają wówczas w rzepaku „nie 
ważą”, a są przyczyną ogromnych problemów w magazynie.  
 
To właśnie pyły, cząstki łuszczyn i inne lotne frakcje są substan-
cją bardzo absorbującą wilgoć z powietrza, szybko namnażają 
się w nich niepożądane grzyby i pleśnie w efekcie czego pora-
żony zostaje również rzepak. Powodują, że i tak trudne wenty-
lowanie rzepaku (rzepak jest kilkukrotnie trudniejsza masa do 
„przedmuchania” powietrzem ze względu na bardzo małe prze-
strzenie pomiędzy nasionami) staje się jeszcze trudniejsze. 
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Różnice w dostwach prosto „spod kombajnu”
 

 
Doczyszczony i dosuszony surowiec należy poddawać schło-
dzeniu – nowoczesne suszarnie już z automatu schładzają 
surowiec po suszeniu. Jednak letnie warunki z wysoką tem-
peraturą powodują, że zmuszeni jesteśmy poddawać rzepak 
wentylacji – w silosach lub płaskich magazynach wyposażo-
nych w wysokowydajne dmuchawy przewietrzające. 

Schłodzony do temperatury 15°C i doczyszczony rzepak o wil-
gotności poniżej 9% można składować nawet do 10 miesięcy, 
ale temperatura nasion 20°C powoduje, że czas bezpiecznego 
magazynowania skraca się o połowę. Spotykamy się często 
pytaniem; jak to jest, że pszenicę czy inne zboża to można 
składować przy wilgotności 13,5 czy 14% wilgotności, a od 
rzepaku wymagamy poniżej 9% (pewniejsza wilgotności to wg. 
naszego doświadczenia 8%)? Otóż tłuszcz jaki jest zawarty 
w rzepaku nie wchłania wody, więc wilgoć zawarta w pozo-

stałej substancji jest niemal dwukrotnie wyższa – zakładając, 
że rzepak ma zawartość oleju około 42%. Jak łatwo policzyć 
rzepak o wilgotności 9% będzie odpowiadał wilgotności zbóż 
niemal 20%! 
Podsumowując; magazynujmy rzepak o wilgotności poniżej 
9%, doczyszczony oraz schłodzony do temperatury 15°C. 

Mam nadzieją, że tych kilka wskazówek będących wynikiem 
naszego doświadczenia – można też sięgnąć do jednego 
z wielu opracowań – uświadomi naszym czytelnikom zagroże-
nia jakie wiążą się ze składem rzepaku, a tym samych ustrze-
gą się przed popełnianiem błędów, których skutkiem są straty 
finansowe. 

Daniel Cupriak
Dyrektor generalny
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Drogi czytelniku, mamy za sobą kolejny suchy rok, który nama-
calnie odzwierciedla postępujące zmiany klimatyczne, charak-
teryzujące się gwałtownością zjawisk atmosferycznych oraz 
skrajnymi rejestrami temperaturowymi.

Tegoroczne lato tak upalne i suche jak nigdy w historii naszego 
regionu uczy nas pokory i szacunku dla naszej planety, któ-
ra w sposób dość dotkliwy dla producentów rolnych przesuwa 
granice wiosny i lata, granice maksymalnych temperatur oraz 
minimalnych opadów, które wydawało by się nie powinny się 
zmieniać dla naszej strefy klimatycznej. Stopniowe stepowie-
nie naszego regionu, któremu zazwyczaj towarzyszy gorące 
i suche lato a także mroźna i wietrzna zima zmusza nas do 
refleksji nad przyszłością niektórych upraw. Niedobory wody, 
rekordowo niskie poziomy głównych polskich rzek, wywracają 
dotychczasowy model rolnictwa, susza która dotychczas była 
traktowana jako przejściowy lokalny problem, nawiedza nas już 
drugi rok z rzędu niemal na obszarze 60% powierzchni kraju. 

Słabe stanowiska o niskiej zasobności wody okrutnie odzwier-
ciedliły kryzys w opadach, przelotne deszcze burzowe nie za-
spokoiły potrzeb roślin, które na naszych oczach zasychały tuż 
po okresie kwitnienia wydając z pięknych kłosów mizerne plo-
ny szczególnie dla późnych odmian pszenicy, które nie nalały 
wystarczająco ziarna. Na dobrych stanowiskach, w kontekście 
przytoczonych uwarunkowań pogodowych zdecydowanie prym 
wiodły pszenica wczesne i średnio wczesne, które skorzystały 
z obfitych opadów majowych, a czerwcowe upały nie zaszko-
dziły w takim stopniu ziarniakom będącym już w fazie wosko-
wej. Także pszenice późniejsze ale siane w miesiącu wrze-
śniu pozwoliły się cieszyć godnym plonem i jakością ziarna. 
Z odmian, które należy zdecydowanie wyróżnić z całej palety 

CZY UPRAWA PSZENICY OZNACZA 
STABILNY DOCHÓD?

dostępnej na rynku najlepiej sprawdził się Patras, który zdy-
stansował konkurentów pod względem plonowania oraz jako-
ści następnie w kolejności odmiany Turandot, Emil, Komandor. 
Wymieniona czwórka odmian powinna stanowić trzon w każ-
dym szanującym się gospodarstwie, ich potencjał udowodnio-
ny już drugi rok z rzędu w trudnych warunkach pogodowych 
zachęca do inwestowania w uprawę pszenicy i pokazuje jak 
ważne jest odpowiednie dobranie odmiany, termin siewu oraz 
ochrona. 

Odnosząc się do uwarunkowań rynkowych to należy zaobser-
wować ciągle rosnące zapasy pszenicy na świecie, które na 
koniec sezonu 2019/20 mogą osiągnąć poziom 285mln ton (10 
mln więcej rok do roku).

Szacuje się, że podaż pszenicy na świecie zwiększy się o 30 
mln ton porównując sezon 2018/19 do 2019/20. Pomimo pro-
dukcji wyższej o blisko 40 mln ton to ogółem podaż rynkowa 
wyniesie 1,046 mld ton vs 2018/19 w wysokości 1,01 mld ton. 
Z powodu upałów, które nawiedziły Rosję, Ukrainę oraz całą 
Europę należy przyjąć, że większy areał zasiewów w 2018r 
przyniósł zwyżkę w ogólnym bilansie ale nie aż taką jak pier-
wotnie przewidywano.

Produkcja w Rosji wyniosła około 74 mln ton co stanowi drugi 
rekordowy wynik w historii tego kraju, produkcja na Ukrainie 
to 29 mln ton i także jest to wynik wyższy o blisko 5 mln ton 
w stosunku do dwóch sezonów poprzednich, Unia Europejska 
to zbiór w wysokości 141 mln ton co także jest wynikiem lep-
szym o 14 mln ton w stosunku do sezonu 2018/19. 

Płody rolne
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Kanada jak również Australia z uwagi na mniejszy areał obsia-
ny pszenicą nie przyczynią się do poprawy bilansu eksporto-
wego na świecie. Jednakże kumulacja nadprodukcji dotyczy 
głównie naszego regionu to jest Europy oraz Rosji i Ukrainy, to 
nasz region będzie walczył w eksporcie o rynki zbytu w sezonie 
2019/20. Unia Europejska z nadwyżką eksportową w ilości 22 
mln ton pszenicy będzie w przeciągu całego sezonu pod olbrzy-
mią presją konkurencyjnych nadwyżek w Rosji oraz Ukrainie. 
Z uwagi na położenie nasz rynek zbytu to ten sam rynek co 
rynek rosyjski i ukraiński.

Rozkładając na czynniki pierwsze sytuację w naszej wspólno-
cie to należy się spodziewać, że pierwszy eksport poza Unię 
Europejską odnotują takie kraje jak Rumunia z nadwyżką eks-
portową 5,5 mln ton, Bułgaria z nadwyżką 4 mln ton oraz kraje 
sąsiadujące, które skorzystają z bliskości portów w Konstancy. 
Oczywiście do grona krajów unijnych, które będą uczestniczyły 
w pierwszej transzy eksportu z całą pewnością należy zaliczyć 
także Francję z nadwyżką eksportową ponad 16 mln ton.

Druga tura to pewnie kraje bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) 
które w bieżącym sezonie powinny wyeksportować ponad 5 
mln ton, kolejna to Niemcy z przewidywaną nadwyżką 6 mln 
ton, no i oczywiście Polska z nadprodukcją w okolicach 2 mln 
ton. Do grona największych odbiorców należą Algieria około 
5,5 mln ton, Arabia Saudyjska około 3,5 mln ton, Egipt niespeł-
na 2 mln ton, Maroko około 1,5 mln ton. 

Część nadwyżek rozlokowanych w wyżej wymienionych kra-
jach z całą pewnością będzie przemieszczała się wewnątrz 
rynków wspólnotowych, a tak jak już wcześniej nadmieniłem 
około 22 mln ton trafi poza rynek EU. Ważnym czynnikiem te-
gorocznych zbiorów jest jakość ziarna, które z uwagi na fale 
upałów przechodzącą nad północną Europą w miesiącach 
czerwcu i lipcu osiągnęło bardzo wysokie parametry jakościo-
we w zakresie zawartości białka oraz liczby opadania i wodo-
chłonności, jednakże zdecydowanie gorsze jeżeli spojrzymy 
na ciężar właściwy, czy też wykształcenie ziarniaków. Jakość 
pszenicy w całej UE można podzielić w stosunku 75% to ja-
kość konsumpcyjna, 25% to jakość paszowa z uwagi na niską 
gęstość oraz wyrównanie.

Z uwagi na duży zbiór udział zbóż w mieszankach paszowych 
powinien relatywnie zwiększyć się rok do roku. Ubiegłoroczny 
spadek do 70% było ofsetowany przez śruty lub mniej popular-
ne dodatki jak chociażby tapioka, bieżący sezon w skali całej 
Unii z uwagi na tanie zboża powinien przynieść wzrost przy-
najmniej o 1%, co daje w przeliczeniu na tony ilość większą 
o 3,5 mln ton.

Z uwagi na dużą dostępność pszenicy w sezonie 2019/20 jej 
zużycie na cele paszowe powinno przekroczyć 53 mln ton. 
Także przewidywane zwiększenie produkcji skrobi pszennej 
z uwagi na rozbudowane instalacje w Austrii i na Węgrzech, 
a także wzrost przerobu w dotychczasowych zakładach przy-
niesie większe zużycie o 1 mln ton rok do roku. Największy 
udział w przetwórstwie na cele spożywcze to jak zwykle pro-
dukcja mąki, w skali całej Unii Europejskiej powinno wynieść 
ponad 46 mln ton przerobu pszenicy, na drugim miejscu pro-
dukcja skrobi z ilości około 10 mln ton pszenicy oraz bardzo 
znacząca produkcja etanolu, na którą zużyje się około 5 mln 
ton pszenicy.

Także w naszym kraju przetwórstwo, które jest w stanie zago-
spodarować ponad 84% produkcji krajowej, pozwala ochronić 
lokalny rynek przed koniecznością sprzedaży zboża w cenach 
eksportowych.

Dzisiejsze realia pokazują, że polska pszenica jest o blisko 
10€/t droższa od rosyjskiej pszenicy załadowanej na statek 
w basenie Morza Czarnego, o 3€ /t droższa od francuskiej 
i blisko 8€/t droższa od Rumuńskiej. W naszym kraju głównym 
kierunkiem zużycia pszenicy jest przerób na mąkę około 4 mln 
ton, przemysłowa produkcja pasz 3,5 mln ton, produkcja skrobi 
pszennej około 0,6 mln ton.

 Bliskość niemieckiego rynku z jego przetwórstwem rozciąga 
nad nami parasol ochronny przed gwałtownym spadkiem cen 
zbóż, także rosnąca krajowa produkcja w branży drobiarskiej, 
jak również z powodu ASF w Chinach zwiększenie produk-
cji trzody chroni nas przed presją takich gigantów jak Rosja 
i Ukraina. Jednakże musimy pamiętać, że nasza nadwyżka 
eksportowa rzędu 2 mln ton pszenicy będzie ważyła na cenach 
krajowych.

Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule czy uprawa psze-
nicy gwarantuje stabilny dochód, należy generalnie brać pod 
uwagę lokalne przetwórstwo, bliskość rynków zbytu (kraje ba-
senu Morza Śródziemnego) oraz brak uwarunkowań politycz-
nych, które stymulują np. rynek biopaliw i biokomponentów 
w przypadku rzepaku i kukurydzy. Przytaczając taką argumen-
tację, pszenica jest zdecydowanie pewniejszą inwestycją niż 
stymulowany politycznie popyt na kukurydzę (bio-etanol) czy 
rzepak (estry dodawane do bio-diesla), jest zbożem o szero-
kim zastosowaniu od produkcji mąki, przez hodowlę do produk-
cji cukru ze skrobi pszennej. Pewność zapotrzebowania i zbytu 
w stosunku do pozostałych gatunków zawsze będzie większa 
niż innych surowców. 

Tadeusz Simiński
Dyrektor ds. handlu zbożami
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Innowacyjne urządzenie do pomiaru jakości ziarna GrainSen-
se rewolucjonizuje praktyki rolnicze i handel towarami zbożo-
wymi. W przeciwieństwie do konwencjonalnych analizatorów 
ziarna, urządzenie GrainSense jest naprawdę poręczne i za-
silane bateryjnie. Teraz można przeanalizować jakość ziarna 
w ciągu kilku sekund na polu, podczas załadunku lub rozładun-
ku, w stodole i w silosach. Wszystkie pomiary są natychmiast 
zapisywane w zabezpieczonej bazie danych w chmurze za 
pośrednictwem połączenia Bluetooth poprzez aplikację mobil-
ną. Dostęp do danych osobowych można uzyskać w dowolnym 
momencie z dowolnego miejsca za pomocą konta w chmurze 
GrainSense. Przenośne urządzenie GrainSense pozwala mie-
rzyć zawartość białka, wilgoci, olejów roślinnych i węglowoda-
nów w zbożach, rzepaku oraz innych roślinach (soja ,kukury-
dza ) . 

Dzięki rozwiązaniu opracowanemu przez firmę GrainSense 
rolnicy, producenci ziaren i hodowcy roślin mogą szybko zmie-
rzyć kluczowe parametry decydujące o wartości upraw oraz 
podjąć decyzje mogące poprawić ich produktywność i rentow-
ność. GrainSense pozwala na znaczne usprawnienie łańcucha 
dostaw żywności.
 

INNOWACYJNE URZĄDZENIE RĘCZNE DO POMIARU 
JAKOŚCI ZIARNA NA POLU

Ręczny charakter urządzenia i torba do jego przenoszenia 
ułatwiają korzystanie z urządzenia GrainSense dokądkolwiek 
zmierzasz

Urządzenie jest przystępne cenowo i trwałe. Nadaje się do 
użytku w gospodarstwie. Zarówno producenci zbóż, jak i ho-
dowcy będą bardzo zainteresowani produktem dzięki czasowi 
zwrotu szacowanemu na mniej niż rok..

Artykuł sponsorowany
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Urządzenie GrainSense:
 

• Eliminuje potrzebę wysyłania próbek zbóż / rzepaku i cze-
kania na wyniki.

• Umożliwia wczesne planowanie zbiorów na podstawie ja-
kości plonów – ocena paramentów do 7 dni przed zbiorem 

• Umożliwia sortowanie „w czasie rzeczywistym” w silosach 
zbożowych, zwiększając tym samym przychody.

• Optymalizuje działalność dzięki częstszym pomiarom biał-
ka/oleju.

• Upraszcza handel między gospodarstwami 
• Upraszcza handel między gospodarstwami a podmiotami 

skupowymi .
• Umożliwia rolnikom kupowanie zbóż o optymalnej zawarto-

ści białka pod kątem paszy i dostosowanie spożycia przez 
zwierzęta.

• Umożliwia poprawę praktyk rolniczych, przy każdym zbio-
rze, na podstawie rzeczywistych danych.

Pomiar w 30 sekund

Aby wykonać pomiar, najpierw przeprowadzany jest odczyt 
wzorcowy przy użyciu pustej kuli w celu uzyskania poziomu 
bazowego. Ziarna są następnie umieszczane na szkle (60-
80 ziaren, 3-5 g), a próbka jest mierzona w 4 sekundy. Z tych 
dwóch pomiarów można określić przekrój absorbancji (ACS) 
ziaren. Algorytmy kalibracji wielowymiarowej służą do definio-
wania zawartości białka, wilgoci, węglowodanów i oleju. 
W zależności od wielkości próbki (np. wielkość pola, pojem-
ność ciężarówki...) za pomocą aplikacji można w ciągu kilku 
minut wykonać i uśrednić 3 lub więcej pomiarów.

Każdego roku urządzenia laboratoryjne NIT są ponownie kali-
browane w celu dostosowania do zjawisk znanych jako rocz-
ne przesunięcia. Te roczne przesunięcia są wynikiem różnych 
warunków wzrostu (głównie związanych z pogodą), obserwo-
wanych na poziomie krajowym. GrainSense zapewnia — za 
pośrednictwem usługi w chmurze — coroczne aktualizacje 
kalibracji porównywalne z krajowymi urządzeniami laborato-
ryjnymi. 

Nowe podejście do korzystania z NIR

Firma GrainSense zastosowała nowe podejście do opraco-
wywania i realizacji projektowania urządzenia GrainSense. 
Podstawa techniczna to spektroskopia w bliskiej podczerwieni 
(NIR) w tak zwanym trzecim przedziale długości fal nadtono-
wych. Ta technika jest stosowana w przyrządach laboratoryj-
nych od lat, ale firma GrainSense jest pierwszą, która wyko-
nała taki przyrząd w formacie podręcznym. Ze względu na 
opatentowaną technologię próbkowania (ziarno wewnątrz „zin-
tegrowanej kuli”) natężenie światła docierające do detektora 
jest kilkaset razy wyższe niż w innych przypadkach. Umożliwia 
to budowę małego, zasilanego bateryjnie urządzenia. Kluczo-
wymi elementami rozwiązania firmy GrainSense są: urządze-
nie GrainSense, aplikacja na urządzenia mobilne oraz baza 
danych w chmurze.

Dokładność potwierdzona przez Luke the Natural Resources 
Institute Finland. Instytut Luke przetestował urządzenie Gra-
inSense przy użyciu handlowych oraz niehandlowych odmian 
pszenicy zebranych w latach 2013–2018 i porównał je z ana-
lizatorem ziarna NIT w fińskiej sieci zbożowej. Biała księga 
dotycząca dokładności urządzenia GrainSense znajduje się na 
stronie internetowej firmy GrainSense.

O firmie:

Założyciele: Ralf Marbach, Ykä Marjanen i Edvard Krogius.
Główna siedziba: Finlandia.
Kontekst: Powstanie urządzenia GrainSense datuje się na 
2012 rok. Pierwsze prototypy zostały opracowane w firmie VTT 
(Technical Research Center of Finland Ltd). Od tego czasu fir-
ma GrainSense chroni związaną z urządzeniem własność inte-
lektualną i potwierdza jego wydajność w warunkach polowych. 
Do opracowania urządzenia przyczyniło się kilku partnerów, 
w tym Innokas Medical Oy, Uniwersytet Helsiński, Evira La-
boratory, Nylands Svenska Lantbrukssällskap i ViljelijänBerner
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Autor: 
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JESIENNE PROWADZENIE ŁANÓW PSZENICY OZIMEJ

i trwająca od 2. dekady po kwitnieniu. Niestety taki układ pogody był 
w poprzednim i bieżącym roku, który na glebach o niskiej pojemno-
ści wodnej spowodował słabe wykształcenie ziarna co znalazło od-
zwierciedlenie w niskiej gęstości i dużym spadku plonów. Pszenica 
spośród wszystkich zbóż posiada największe wy magania glebowe. 
Wymaga gleb strukturalnych, odkwaszonych, zasobnych w próch-
nicę i w składniki pokarmowe. Uprawiana jest na glebach komplek-
sów pszennych (1, 2, 3 i 10) oraz na kompleksie żytnim bardzo do-
brym (4), klasy bonitacyjnej od I do IVa. W lata o niskich opadach 
na glebach klasy IVb i V kompletnie zawodzi. Optymalne pH dla 
pszenicy wynosi ok. 6,5. Jest rośliną wykazująca dużą wrażliwość 
na nadmiar jonów glinu i manganu, a na niedobór jonów wapnia. 

Przedplon i uprawa gleby
W lata suche pszenica najlepiej plonuje po rzepaku, bobowa-
tych i ziemniakach na oborniku. W przypadku uprawy po rzepa-
ku wcześnie należy zniszczyć jego samosiewy, aby nie zabrały 
pszenicy wody z gleby. Kukurydza, a zwłaszcza buraki cukrowe, 
które pod względem fitosanitarnym są również dobrymi przed-
plonami ale późno schodzą z pola, wyczerpują prawie do koń-
ca wodę z całego profilu glebowego i wysiana po nich pszenica 
w warunkach wiosennej suszy fatalnie plonuje. Zastanawiam się 
nad tym, czy po późno zbieranej kukurydzy i burakach cukrowych 
nie polecić uprawę jęczmienia jarego, który w okolicy Łosiowa, 
w 2018 i 2019 roku plonował wyżej od późno wysianej pszenicy. 

Pszenica ozima na Śląsku jest 
powszechnie uprawiana, do-
brze plonuje i przynosi naj-

większy dochód z hektara. Wydaje 
mi  się,  że  arkana  jej  agrotechniki 
są znane przez większość rolników, 
ale mam obawy czy przestrzegane. 
W niniejszym artykule zwrócę uwa-
gę na niektóre elementy jej uprawy, 
które być może okażą się przydat-
ne dla czytelników.

Ma duże wymagania środowiskowe
Wysokiemu plonowaniu pszenicy sprzyja długa ciepła jesień, 
łagodna zima i wczesne wznowienie wiosennej wegetacji. Wy-
dłuża się wtedy rozwój wegetatywny, sprzyjając lepszemu wyko-
rzystaniu wody pozimowej, zawiązaniu większej ilości kłosków 
oraz ziaren w kłosie i wyrównaniu architektury łanu.

Pszenica ma wysokie potrzeby wodne, wynikające ze współ-
czynnika transpiracji (500 l wody na 1 kg s.m.) i możliwości 
wydania plonów przekraczających 100 dt/ha. Okres intensyw-
nego zapotrzebowania na wodę przypada na fazy: od strzelania 
w źdźbło do początku zawiązywania ziarna. Najbardziej szko-
dliwie na plon działa susza zaczynająca się przed kłoszeniem

dr Władysław
Kościelniak

doradca rolny

Porady eksperta
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Na około 30% areału pszenica wysiewana jest po sobie i siłą 
rzeczy plonuje niżej. Ujemnego wpływu przedplonu zbożowego 
na plon pszenicy absolutnie nie niwelują poplony ścierniskowe. 
Rosną zbyt krótko, aby mieć jakikolwiek wpływ na poprawę wa-
runków fitosanitarnych gleby. Nie ma sensu przetrzymywać ich 
dłużej na polu niż wymagane 8 tygodni chyba, że w sierpniu wy-
stąpią obfite opady, co nie zdaża się w naszym klimacie.

Rola pod siew pszenicy powinna być, tak doprawiona, aby ziar-
no siewne zostało umieszczone na głębokości nie większej niż 
3-4 cm. Zbyt zagęszczone podglebie ogranicza przerastanie 
korzeni. Można ją uprawiać na orce siewnej lub bezorkowo. 

Nawożenie
Pszenica wymaga gleb zasobnych w składniki pokarmowe i nieza-
kwaszonych. Do wydania jednej tony ziarna pobiera 24-27 kg N, 
10 kg P2O5 i 20 kg K2O. Jeżeli będzie uprawiana na glebie zakwaszo-
nej to pierwszym zabiegiem nawozowym powinno być wapnowanie 
w dawce wg obowiązujących zaleceń. Polecam wapno o dużej reak-
tywności. Przed uprawą przedsiewną należy wysiać nawozy fosfo-
rowe i potasowe, w dawkach zależnych od przedplonu, zasobności 
gleby i spodziewanego realnego plonu. Przykład dawki NPK obliczo-
nej przy pomocy programu Naw Sald (IUNG-PIB) podano w tabeli 1.

Tabela 1. Przykład dawek NPK dla pszenicy ozimej w stanowisku po rzepaku*

Zasobność 
gleby w PK

Planowany plon ziarna (dt/ha)

70 90

Dawki (kg/ha)

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Niska
169/133

78/86 61/102
217/181

103/111 96/157

Średnia 61/69 45/106 80/89 75/137

Na glebach o wysokiej zasobności w fosfor i potas ich dawki 
mogą być zmniejszone, a na glebach bardzo zasobnych można 
z powodzeniem zrezygnować z ich stosowania. Do przedsiew-
nego nawożenia pszenicy nadają się wszystkie rodzaje nawo-
zów fosforowych, potasowych, a także nawozy wieloskładniko-
we zawierające magnez i siarkę. Na glebach lżejszych połowę 
dawki potasu zaleca się wysiać przed siewem, a drugą część 
na przedwiośniu, przed ruszeniem wegetacji. Pszenica upra-
wiana po dobrym przedplonie nie wymaga nawożenia azotem 
na jesieni. Wydaje mi się, że w tym roku, w przypadku uprawy 
pszenicy po pszenicy – na wprowadzonej do gleby słomie można 
zrezygnować z dawki azotu na słomę. Azot wysiany na pszeni-
cę z braku opadów nie został całkowicie pobrany przez ziarno. 
Pszenica odpłaca się zwyżką plonów za dolistne dokarmianie 
mikroelementami, które stosuje się przede wszystkim na wiosnę. 
Na jesieni polecam ewentualne dokarmianie borem i miedzią.

Dobór odmiany
Odmiany pszenicy ozimej znacznie różnią się między sobą war-
tością cech gospodarczo-użytkowych oraz reakcją na warunki 
glebowo-klimatyczne. W tym i poprzednim roku różnice w plono-
waniu między odmianami na PDO wynosiły do 30%. Wyniki tych 
badań zamieszczają w Internecie SDOO, np. w Głubczycach i na 
ich podstawie można wybrać odmiany bardziej tolerancyjne na 
suszę.

*gleba średnia, plon rzepaku – 40 dt/ha, nawożenie pod przedplon: N – 180, P2O5 – 92, K2O – 160 kg/ha: dawki nawozów w sytuacji, 
gdy słoma rzepakowa jest przyorana/zebrana z pola.

Zalecenia: 
• wysiewać odmiany przebadane w PDO i sprawdzone na 

polach produkcyjnych, najlepiej z LZO, o zimotrwałości, co 
najmniej 3o; 

• uprawiać odmiany wcześniejsze, które „uciekają” przed wcze-
snoletnimi suszami i bardziej tolerancyjne na jakość gleby;

• do opóźnionych siewów nadają odmiany zimotrwałe o dłuż-
szej słomie i luźnym kłosie;

• w przypadku uprawy pszenicy po sobie wysiewać odmiany 
tolerancyjne na ten przedplon;

• wysiewać kilka odmian, dzięki temu uzyskuje się stabiliza-
cję plonów w wieloleciu. 

 
Termin siewu
Termin siewu to zawsze pewnego rodzaju loteria. Optymalny 
termin siewu pszenicy ozimej na Śląsku przypada między 25 
września a 10 października. Pszenica ozima z późnych siewów 
(listopad) plonuje wyżej od formy jarej. Wysiana w optymalnym 
terminie na jesieni krzewi się, wytwarza po 3-4 mocne pędy kło-
sonośne i wchodzi w fazę tworzenia zawiązków kłosa (BBCH 25). 
Gwarantuje to zawiązanie długich kłosów. Rośliny rozkrzewione 
jesienią są odporniejsze na silne mrozy, chociaż nie zawsze.
Z drugiej strony wcześnie wysiane łany są mocno atakowane 
przez septoriozę paskowaną liści, mączniaka prawdziwego, rdzę 
i inne choroby grzybowe. Żerują na nich mszyce i skoczki, które 
są wektorami chorób wirusowych: żółtej karłowatości jęczmie-
nia i karłowatości pszenicy. Wydaje mi się, że tej jesieni termin 
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Termin siewu

Kompleks glebowy

pszenny bardzo dobry, 
pszenny dobry

pszenny wadliwy,
żytni bardzo dobry

wczesny 240-280 240-260

optymalny  280-320 260-300

późny 320-380 280-340

bardzo późny 380-420 340-400

siewu powinien uwzględniać uwilgotnienie gleby. W przypadku 
dalszego braku znaczących opadów radzę nie zwlekać z jej sie-
wem i na odwrót przy przekropnej pogodzie termin siewu można 
przesunąć na I dekadę października. Pszenicę uprawianą po so-
bie proponuję wysiewać pod koniec optymalnego terminu siewu. 
Jest wówczas mniej atakowana przez choroby podstawy źdźbła. 
Ilość wysiewu ziarna

Norma wysiewu zależy od terminu siewu, który wpływa na krze-
wienie produkcyjne i od urodzajności gleby. Na glebach kom-
pleksu pszennego bardzo dobrego i pszennego dobrego rośli-
ny posiadają dobre warunki żywieniowe i mogą wyżywić więcej 
kłosów. Pożądana obsada kłosów u pszenicy wynosi 550-650 
sztuk/m2. Na tych glebach pszenicę należy wysiewać gęściej. 
Na glebach kompleksu pszennego wadliwego i żytniego bardzo 
dobrego pożądana obsada kłosów jest mniejsza o 100 sztuk/m2 

i należy wysiewać mniej ziarna. Po przedplonie kłosowym ilość 
wysiewu zwiększyć o 10-15%. Również na polach zasiedlonych 
przez myszy należy siać gęściej. Do obliczania ilości wysiewu 
ziarna w kg/ha służy wzór:
Masa 1000 ziaren jest nie tylko cechą odmianową, ale zale-
ży przede wszystkim od przebiegu pogody. W bieżącym roku, 
w warunkach głębokiej suszy przeciętna masa 1000 ziaren psze-
nicy jest 5 - 20% niższa niż w normalnych latach. 

Przykłady norm wysiewu:
1. Termin siewu wczesny, obsada 250 ziaren/m2, MTZ 40 g, 
zdolność kiełkowania 98% = 102 kg/ha;
2. Termin siewu późny, obsada 400 ziaren/m2, MTZ 48 g, zdol-
ność kiełkowania 98% = 196 kg/ha. 

Hodowcy pszenicy w materiałach reklamowych podają zlecany wysiew ziaren/mv. 
Przykład: 

Pozostałe zalecenia
O ile pozwolą warunki pogodowe to zwalczanie chwastów jedno 
i dwuliściennych lepiej wykonać jest przed zimą, a na wiosnę 
o ile zajdzie potrzeba przeprowadzić poprawkę. 

Tuż po wschodach pszenicy wystawić żółte naczynka do moni-
torowania liczebność mszycy czeremcho-zbożowej i zbożowej – 
wektorów wirusa żółtej karłowatości jęczmienia (BYDV). Według 
obserwacji pracowników WIORiN w Opolu ilość tych mszyc na 

polach pszenicy pod koniec wiosny była duża. Później przeleciały na 
kukurydzę, a niej prawdopodobnie zasiedlą siewki ozimin. Polecam 
na wrześniowych zasiewach wykonać 2 zabiegi insektycydem, drugi 
nawet w połowie listopada. 
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Wkrótce czekają nas decyzje o zasiewach jesiennych roślin 
ozimych. Analizując sytuacje rynkową oraz wysokość plonów 
uzyskiwanych tego lata wielu z rolników ma ciężki orzech do 
zgryzienia. Wszystkiemu winna jest susza, która to już drugi 
rok z kolei nawiedza nasz region (Opolszczyzna i Dolny Śląsk). 
Nie możemy jednak całkowicie przekreślać uprawy rzepaku czy 
pszenicy a kierować się w stronę uprawy jęczmienia ozimego 
który jako prawdopodobnie jedyny obronił się przed skutkami su-
szy. Zamysłem tego artykułu było przedstawienie sposobów na-
wożenia oraz samych nawozów, które w najlepszy sposób odna-
lazłyby się w sytuacji suszy glebowej, a jednocześnie pomogłyby 
roślinie przetrwać okresy braku wody. Jednak nie możemy zająć 
się tylko jednym z wielu czynników wpływających na plonowanie 
roślin. Musimy w obecnym czasie zająć się kompleksowo tema-
tem suszy, metodami zatrzymania wody w glebie, pomocy rośli-
nie, aby w jak najmniejszym stopniu ulegała wpływom czynników 
zewnętrznych (braku wody).

Omówmy schemat działania rolnika, którego głównym celem jest 
zatrzymanie wody w glebie oraz obrona rośliny uprawnej przed 
deficytami wodnymi, a mianowicie:

1. Odpowiednia uprawa gleby
W przypadku każdego rodzaju gleb redukcja uprawy skutkuje 
mniejszym parowaniem oraz przesuszaniem warstwy ornej. Zbyt 
późne zerwanie ścierniska oznacza straty wody glebowej ucie-
kającej przez kapilary. Pierwsza uprawka odbyć powinna się za-
raz po zbiorach, nie głębiej niż kilka centymetrów, aby przerwać 
parowanie. Głęboszowanie zbyt suchej gleby może powodować 
dalsze jej przesuszanie oraz brak podsiąku wody przez zerwa-
ne kapilary z głębszych warstw gleby. Głęboszowanie należy 
ograniczyć tylko do zajeżdżonych ścieżek technologicznych. 

JAK RADZIĆ SOBIE Z SUSZĄ?

Siew i uprawę w jednym przejeździe umożliwia nam agregat 
uprawo-siewny. Jest to następny dobry sposób, aby nadmierna 
uprawa agregatami nie przesuszyła gleby. Po każdym siewie 
należy zagęścić warstwę uprawną, najlepiej nadaje się do tego 
wał Campbella. Idealnym sposobem uprawy, ale wymagającym 
sprzętu specjalistycznego jest uprawa strip-till. W tym wypadku 
jest uprawiany tylko pas gleby o szerokości kilkunastu centyme-
trów na głębokość 20 – 25 cm. Najpierw spulchniona, następ-
nie częściowo zagęszczona gleba zostaje zabezpieczona przed 
stratami wody. 

2. Próchnica – materia organiczna 
Wszyscy wiemy to, że gleba jest w stanie tym więcej zgromadzić 
wody im większa jest jej tzw. pojemność wodna. Zależy ona od 
ilości części spławialnych (gliny, lessy) oraz zawartości próch-
nicy. Jak w pierwszym wypadku nie mamy zbyt dużego wpły-
wu, tak w drugim możemy wpłynąć na ilości próchnicy. Może-
my dostarczać do gleby materię organiczna w postaci obornika, 
kompostu, nawozów zielonych, uprawiając międzyplon, stosując 
odpowiedni płodozmian. Idealnym materiałem organicznym są 
resztki pożniwne oraz słoma, w żadnym wypadku nie powinny 
one opuścić pola. Uprawa międzyplonu jest dla mnie sprawą 
kontrowersyjną. Z jednej strony okrywa roślinna ogranicza pa-
rowanie z powierzchni gleby, ale z drugiej strony rosnące rośliny 
zużywają wodę do swojego wzrostu. Każde 10 cm wysokości 
międzyplonu to strata 10 – 12 l/m2 wody. Ja osobiście lustru-
jąc pola po ubiegłym sezonie (lato-jesień 2018 roku) uważam, 
że międzyplony przynoszą więcej szkody dla gleby niż dobre-
go. Gleba przesuszona, a w konsekwencji słabe wschody, idąc 
dalej niska obsada. Lepszym sposobem na wzbogacenie gleby 
w materię organiczną jest odpowiedni dobór roślin w płodozmia-
nie. Chodzi o uprawę gatunków roślin o dodatnim bilansie ma-

Nawozy
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terii organicznej. Negatywnie wpływają na ilość próchnicy oko-
powe, warzywa korzeniowe ora kukurydza na zielonkę. Zboża 
oraz rzepaki mają neutralny wpływ na bilans materii organicznej. 
Najkorzystniej działają rośliny strączkowe. Może w tym miejscu 
należy pomyśleć, aby w płodozmianie powrócić do bobiku I gro-
chu. W firmie AgroAs jest możliwość kontraktacji grochu, zakupu 
nasion oraz jego odbioru. Warto również przeanalizować wybór 
uprawy pod względem zapotrzebowania na wodę do wytworze-
nia 1 t/ha plonu. Przykładowo rzepak do wytworzenia 3 ton plonu 
potrzebuje 140 mm wody / m2, a pszenica do wytworzenia 5 ton 
plonu 150 mm wody / m2. Najmniej potrzebuje wody jęczmień 
ozimy, bo jedynie 25 mm / tonę plonu i kukurydza na ziarno 22 
mm / tonę plonu.

3. Wapnowanie 
Niewłaściwe ph gleby nie pomaga mineralizacji materii organicz-
nej w glebie. Właściwe dla gleb piaszczystych 6,5 – 7,0, ciężkich 
6,8 – 7,2 ph to warunek konieczny do prawidłowego magazy-
nowania wody. Odczyn ten umożliwia tworzenie próchnicy, two-
rzenie i utrzymanie struktury gruzełkowatej gleby, pobudza życie 
mikrobiologiczne, umożliwia głęboką penetrację przez system 
korzeniowy rośliny uprawnej. Pamiętać również musimy, aby nie 
doszło do braku azotu na potrzeby mineralizacji. Konieczne jest 
zasilanie azotem pól ubogich w N z przyorywaną dużą ilością 
słomy. Możemy tego dokonać stosując mocznik w dawce 80 kg/
ha, rsm 32 w dawce 100 kg/ha, siarczanu amonu w dawce 150 
kg/ha, saletry amonowej 100 kg/ha.

4. Wybór odmiany i gęstość siewu.
Na rynku rolniczy mamy bogatą ofertę materiału siewnego. 
Ostatnie lata pokazały, że jednym z głównych parametrów jako-
ściowych materiału siewnego, na który musimy zwracać uwagę 
to odporność na okresowe niedobory wody. Wybieramy odmiany 
dedykowane na pola z deficytem wody, ale z dużym potencjałem 
plonotwórczym. (tu możemy podać kilka odmian rzepaku i psze-
nicy które sprzedaje AgroAs). Gęstość siewu to następny ważny 
czynnik w kontekście walki z suszą. Rośliny przy niedoborach 
wody nie powinny ze sobą konkurować. Rzadsze, terminowe, 
a nawet nieco wcześniejsze siewy powodują, że rośliny lepiej 
się korzenią, tworzą bogatszy i głębszy system korzeniowy. Su-
sza przy zbyt gęstym siewie i dużej obsadzie powoduje redukcję 
kłosów i łuszczyn na plantacji. Tej wiosny byliśmy wszyscy tego 
świadkami. Pamiętajmy, że aby spełnić te wszystkie warunki mu-
simy stosować materiał kwalifikowany, zdrowy, a wysiew musi 
być wykonany sprzętem gwarantującym doskonałe wschody 
(utrzymać stałą normę wysiewu, stałą głębokość wysiewu, a ide-
alnie, jeżeli można by było przy tym zastosować nawożenie zlo-
kalizowane).
5. Rozsądne i zbilansowane nawożenie.
Rośliny pobierając z gleby wodę zaopatrują się w składniki po-
karmowe. Dobrze odżywiona roślina lepiej znosi okresowe stre-
sy, upały, mrozy, suszę, a także jest mniej podatna na choroby. 
Często zapominamy o prawidłowym nawożeniu podstawowym 
(przedsiewnym) fosforem, potasem, magnezem. Nieprzypadko-
wo wymieniam te trzy makro pierwiastki, gdyż one mają łącznie 
z siarką i sodem największe znaczenie w walce rośliny ze stre-
sem. Może przypomnę, iż w pierwszej kolejności musimy zadbać 
o odpowiednie ph (różny stopień przyswajalności pierwiastków). 
Druga rzecz to nadmierne jednostronne nawożenie azotem, bez 

zbilansowania go z innymi makro i mikroskładnikami (nie uzy-
skamy dobrej jakości i wysokiego plonu stosując tylko nawozy 
azotowe). Już we wcześniejszych artykułach pisałem o znacze-
niu fosforu i potasu w odżywianiu rośliny i budowaniu jej poten-
cjału plonotwórczego. Dzisiaj zachodzi pytanie jakich nawozów 
użyć w sytuacji, kiedy roślina walczy z suszą glebową, a przy tym 
nawozy te mogłyby łatwo przyswajalne i nie potęgowały suszy 
fizjologicznej. Praktycznie wszystkie formy fosforanów nadają 
się do nawożenia przedsiewnego, należy tylko zwrócić uwagę 
na rozpuszczalność nawozu w wodzie (a nie tylko w obojętnym 
cytrynianie amonu). Na rynku dostępne są przynajmniej trzy 
produkty godne polecenia, a mianowicie POLIDAP NP. 18-46, 
FOSDAR 40, SUPERFOSFAT PROSTY 19%. Pierwsze dwa to 
produkty Grupy Azoty, natomiast trzeci Siarkopolu Tarnobrzeg 
lub Luveny. Pod względem dostępności dla korzeni nie ma zbyt-
niej różnicy pomiędzy poszczególnymi nawozami potasowymi. 
Różnica dotyczy jedynie koncentracji potasu i obecności w na-
wozie jonów towarzyszących (chlorki, siarczany). I tu właśnie 
tkwi cały szkopuł w zastosowaniu odpowiednich nawozów po-
tasowych w sytuacji suszy glebowej. Na rynku mamy jedynie 
do wyboru dwa nawozy potasowe, a mianowicie sól potasową 
60% pochodzącą z importu lub KORNKALI (40% K2O, 6% MgO, 
4% Na2O, 12,5% SO3) produkcji K + S. Ze względu na stopień 
rozpuszczalności w roztworze glebowym oraz dodatkowych mi-
kroskładników mogę tylko zarekomendować nawóz KORNKALI. 
Pisałem już o znaczeniu pierwiastków w wzroście rośliny, ja-
kości i ilości plonu, odporności na choroby, a co najważniejsze 
odporności na okresy stresowe (susza, mróz, itp.). KORNKALI 
zawiera w swoim składzie nieoceniony w walce ze stresem sód, 
magnez i siarkę. Te składniki decydują o tym, że nawóz ten jest 
„królem „wśród nawozów potasowych. Jest jeden ważny aspekt 
nawożenia potasem. Jeśli ziemia jest bardzo zasobna w ma-
gnez istnieje ryzyko wystąpienia zjawiska antagonizmu między 
potasem a magnezem. Wtedy rośliny mogą wykazać objawy 
niedoboru potasu, szczególnie w przypadku niskich temperatur 
lub suszy. W tej sytuacji najlepiej jest zaaplikować sól potasową. 
Obecnie z roku na rok coraz częściej spotykamy się na naszym 
rejonie z brakiem magnezu, jak jego nadmiarem. Proponuję 
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w pierwszym rzędzie stosować nawozy jednoskładnikowe fosfo-
rowe i potasowe. Duża większość gospodarstw posiada aktualne 
mapy zasobności glebowej, które mądrze wykorzystane pomo-
gą racjonalnie i co ważne w dzisiejszych czasach ekonomicznie 
nawozić. Możemy również wykorzystać te nawozy w rożnych 
systemach nawozowych: nawożeniu standardowym, pasowym 
(strip-till), precyzyjnym (celowanym w oparciu o system GPS ) 
. Nie możemy zapomnieć o nawozach wieloskładnikowych, któ-
rych skład jest zbilansowany pod każda z roślin uprawnych. Tak 
pod rzepak, który potrzebuje więcej potasu jak fosforu idealnym 
rozwiązaniem jest AMOFOSKA 5-10-25, POLIDFOSKA 5-15-30, 
YARAMILA 9-14-28. Pod rośliny zbożowe AMOFOSKA 4-16-
18, POLIFOSKA 6-20-30, POLIFOSKA 8-24-24. NPK 8-18-29 
PIAST, YARA PK 20-30. Nadają się te nawozy jedynie do na-
wożenia standardowego w dawkach zależnych od zasobności 
gleby, przedplonu i zasobności portfela. 

6. Główne zasady w walce suszą – podsumowanie 
Prawdopodobnie czeka nas kolejny sezon, w którym będziemy 
zmagać się z niedoborem wody. Nawet jeżeli opady będą bliskie 
średnich rocznych to i tak braknie wody, aby uzupełnić jej skrom-
ne zasoby w glebie (niski poziom wód gruntowych i niska reten-
cja). Pomóżmy sobie i roślinom przejść ten sezon próbując mak-
symalnie wykorzystać potencjał plonotwórczy uprawianej rośliny:

• zadbajmy o odpowiednie ph gleby – wapnowanie
• nie bójmy się wprowadzać (korygować) do płodozmianu 

nowych roślin, których zapotrzebowanie na wodę w okre-
sach krytycznych jest małe.

• zwiększajmy zawartość próchnicy w glebie – nawożenie or-
ganiczne i nie pozbywajmy się resztek pożniwnych, słomy.

• ograniczmy zabiegi uprawowe do minimum, wprowadzaj-
my nowe systemy uprawowo-siewne (uprawa pasowa, 
siew bezpośredni)

• siejmy odmiany odporne na suszę, używajmy do tego tylko 
materiału kwalifikowanego we wczesnym terminie siewu 
i niskiej obsadzie.

• stosujmy rozsądnie nawozy, bilansując poszczególne 
składniki w oparciu o zasobność gleby, potrzeby pokarmo-
we rośliny uprawianej, aktualnej sytuacji pogodowej (prze-
widywane susze, przymrozki, itp.).

Mazur Robert
Dyrektor działu nawozów
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NAWOŻENIE PRECYZYJNE JAKO SPOSÓB 
NA OPTYMALIZACJĘ KOSZTÓW PRODUKCJI

Jesteśmy po żniwach i wielu z rolników chciałaby już o nich za-
pomnieć. Wysokość uzyskanych plonów, ich jakość zastanawia, 
jak przeżyć najbliższy rok i w jaki sposób zminimalizować nakła-
dy na produkcję polową przy wykorzystaniu maksymalnie poten-
cjału plonotwórczego uprawianej rośliny. Odwiedzając w terenie 
naszych kontrahentów, lustrując ich plantacje oraz słuchając ich 
sposobów radzenia sobie w nieciekawych czasach doszedłem 
do wniosku, że jedynym sposobem, który poprawi efektywność 
gospodarowania jest tzw. ROLNICTWO PRECYZYJNE.

 Głównym zadanie stawianym rolnictwu precyzyjnemu jest mi-
nimalizacja nakładów, ochrona środowiska, zasobów natural-
nych, stabilizacja plonów. Zgodnie z zasadami zrównoważone-
go nawożenia prawidłowe nawożenie polega na dostarczeniu 
roślinom składników pokarmowych w odpowiednich proporcjach 
i ilościach umożliwiających uzyskanie maksymalnych plonów 
o pożądanej jakości. 

Nawożenie precyzyjne 
Podstawowych elementem nawożenia precyzyjnego jest opty-
malizacja składników pokarmowych i dostosowanie dawek na-
wożenia do warunków glebowych, terminów i rodzajów upraw. 
Duże przestrzenne zróżnicowanie warunków glebowych może 
spowodować, że część upraw może cierpieć na niedobór skład-
ników pokarmowych lub ich nadmiar. Każda z tych sytuacji nie-
korzystnie wpływa na końcowy efekt finansowy. Dzięki zoptyma-
lizowanemu stosowaniu nawożenia precyzyjnego możliwe są 
wymierne korzyści w postaci zmniejszenia nakładów finanso-
wych, zmniejszenie ryzyka przenawożenia upraw, a dawki skład-

ników pokarmowych dostosowane są do rzeczywistych potrzeb 
danej uprawy. Warunkiem prowadzenia rolnictwa precyzyjnego 
jest wprowadzenie nowych technologii komputerowych opartych 
na obrazowaniu satelitarnym i precyzyjnym pozycjonowaniu 
GPS. Technika nawożenia precyzyjnego oparta jest na:

• mapowaniu plonu
• mapowaniu jakości gleby 
• mapowaniu zasobności gleby
• sterowaniu sposobem rozsiewu i dawką nawozu 
• wykorzystaniu czujników zieleni do nawożenia pogłównego 

azotem
• satelitarne sterowanie ciągnikiem 

Wiele z tych rzeczy już robimy w gospodarstwie, choć nie wy-
korzystujemy ich dostatecznie dobrze. Pomiar pól oraz pobór 
próbek glebowych zlećmy profesjonalnej firmie. Dysponują one 
pojazdami wyposażonymi w systemy pobierania prób oraz kom-
putery z odpowiednim oprogramowaniem i systemem GPS. Ze-
brane dane przetwarzane są w mapę zasobności gleby w skład-
niki pokarmowe. Przy wyznaczaniu potencjału poszczególnych 
pól można wykorzystać zdjęcia satelitarne. Specjalistyczna firma 
wykonuje zdjęcia w terminie 2-3 tygodnie przed żniwami, w ciągu 
ostatnich kilku lat. Na podstawie wyglądu biomasy upraw ocenia 
potencjał produkcyjny poszczególnych obszarów w kolejnych la-
tach. Nałożenie na siebie mapy potencjału poszczególnych pól 
oraz mapy zasobności gleb pozwala na stworzenie mapy dawko-
wania nawożenia fosforowo-potasowego. Tam, gdzie zasobność 
jest duża ogranicza się dawki nawozów, gdzie występuje duży 
potencjał przy małej lub średniej zasobności zwiększamy dawkę. 

Nawozy
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Dodatkowo do ustalenia dawki nawozowej jest założenie spo-
dziewanego poziomu plonu w danych warunkach glebowo-kli-
matycznych rośliny uprawnej. Pamiętajmy jednak, że nie ma uni-
wersalnego schematu nawożenia, który można zastosować do 
wszystkich gospodarstw. Każdy przypadek wymaga indywidual-
nego wyliczenia dawki nawozowej. Do nawożenia wykorzystuje 
się rozsiewaczy pneumatycznych, które w czasie pracy za po-
średnictwem systemu GPS lokalizują się i sterują dawką nawozu 
zmieniając ją na bieżąco wg ustalonych parametrów. Składniki 
P i K dostarczane są oddzielnie i najlepiej nadają się do tego 
nawozy jednoskładnikowe. Zalecam zwłaszcza w czasie, kiedy 
borykamy się z suszą nawóz potasowy KORNKALI który w swo-
im składzie dodatkowo zawiera magnez, siarkę i sód. Drugim 
taki nawozem jest sól potasowa. Wśród nawozów fosforowych 
również mamy w czym wybierać. Zalecam FOSDAR 40% lub 
POLIDAP NP. 18-46, możemy również zastosować superfosfat 
prosty 19% lub MAP NP. 12-52, DAP NP. 18-46. Jak już wcze-
śniej napisałem każdy z rolników kierując się dobrą praktyką rol-
niczą dokonuje już część tych procedur. Zdaje sobie sprawę, że 
wprowadzenie systemu nawożenia precyzyjnego nie odbędzie 
się w ciągu jednego roku, jak również łączy się to z inwestycjami 
w dostosowany sprzęt rolniczy lub jego doinwestowanie. Jednak 
wiem również na pewno, że jest to słuszna droga do osiągnięcia 
oczekiwanych wyników finansowych i odnalezieniu się w aktual-
nej sytuacji na rynku rolnym.

Nawożenie precyzyjne azotem 
Ocenę stanu odżywienia rośliny dokonuje się na podstawie ob-
serwacji łanu, porównaniu bieżącego stanu rośliny ze standar-
dem uznawalnym za optymalny. Normalnie, tradycyjnie rolnik 
określa kondycję rośliny i stan jej odżywienia porównując do 
różnego rodzaju atlasów niedoborów składników pokarmowych 
W gospodarstwach w których jest prowadzona intensywna pro-
dukcji wykorzystuje się technologie zaawansowane z zastoso-
waniem urządzeń optycznych sprzężonych z maszyną aplikująca 
nawóz. Czujniki optyczne montuje się w głowicach umieszczo-
nych z prawej i lewej strony ramienia zamieszczonego na przed-
nim zawieszeniu ciągnika. Podczas przejazdu czujnik utrzymy-
wany jest na wysokości 80 cm nad uprawą, pomiar wykonywany 
jest w sposób ciągły. Jednym z takich urządzeń wykorzystują-
cym teledetekcję przy określeniu dawki azotu jest N-SENSOR 
produkowany przez firmę YARA. N-sensor podczas jazdy cią-
gnika z rozsiewaczem nawozów skanuje obszar przed i wokół 

otoczenia ciągnika i przeprowadza analizę spektralną. Wartość 
światła odbitego przeliczana jest na dawkę azotu dla danego 
pola i jest określana przez operatora przed rozpoczęciem na-
wożenia. Oprogramowanie dostarczone przez producenta wraz 
z czujnikiem zawiera zdefiniowane algorytmy dla różnych gatun-
ków roślin uprawnych. Przed rozpoczęciem pracy konieczna jest 
kalibracja czujnika poprzez wprowadzenie do pamięci kompute-
ra nazwy gatunku rośliny, jej stadium rozwoju, zawartości azotu 
w nawozie, minimalnej i maksymalnej dawki azotu jaką możemy 
zastosować. Jaki nawóz azotowy zastosować? Czynnikiem de-
cydującym jest tu roślina jaką uprawiamy oraz forma azotu jaką 
zastosujemy i termin jego stosowania. Najczęściej w tej tech-
nologii polecamy saletrę 34% N PULAN oraz ZAKSAN 32% N 
w pierwszej i drugiej dawce nawożenia azotem. Do nawożenia 
w trzeciej dawce „na kłos „polecamy nawozy z grupy saletrza-
nych, a mianowicie SALMAG, SALETZRAK, NITROMAG 27N 
(CAN 27). Nawozy saletrzane dodatkowo w swoim składzie za-
wierają wapno i obniżoną zawartość azotu – 27% N. Zastoso-

wanie ich w przypadku braku wody oraz wysokich temperatur 
ogranicza ryzyko spotęgowania suszy glebowej, fizjologicznej. 
Nie raz przekonaliśmy się, zwłaszcza w ostatnich dwóch latach, 
że ostatnie nawożenie azotowe wykonana w za wysokiej dawce 
i nieodpowiednimi nawozami spowodowała zbiór ziarna o wyso-
kiej zawartości białka i glutenu, ale niskiej gęstości i wyrównaniu 
– tzw. poślad.
W sytuacji jakiej znalazł się rolnik i rolnictwo jedynym i słusznym 
kierunkiem są rozwiązania proponowane w systemie rolnictwa 
precyzyjnego. Dobra praktyka rolnicza, ograniczenia czasowe 
w stosowaniu nawozów azotowych, ograniczenia ilościowe na-
wozów oraz ochrona środowiska. Przestrzeganie tych wszyst-
kich zaleceń, a przy tym osiągniecie wysokich i jakościowo do-
brych plonów nie może udać się bez zastosowania najnowszej 
techniki i wiedzy rolniczej.

Robert Mazur
Dyrektor działu nawozów 
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PROGRAM DZIERŻAWY ZBIORNIKÓW 
NA NAWÓZ PŁYNNY RSM

RSM. Jeśli stosują państwo ten produkt w swoich gospodarstwach 
warto pomyśleć o rozwiązaniu, które pozwalałoby ekonomicznie 
i praktycznie magazynować oraz dystrybuować tenże nawóz. Wy-
chodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, uruchamiamy Pro-
gram Dzierżawy Zbiorników przeznaczonych do magazynowania 
nawozów płynnych RSM. Rozwiązanie skierowane jest do Rolni-
ków, Producentów rolnych, którzy cenią sobie efektywność oraz 
niezawodność.

Założenia programu:
1. Firma Agro-As udostępnia na zasadach dzierżawy zbiornik 

o pojemności 22 tys. litrów do magazynowania RSM. Dzierżawa 
przewidziana jest na okres 10 lat.

2. Rolnik/Producent rolny, który zdecyduje się wydzierżawić zbior-
nik musi spełnić następujące warunki:
• wnosić kwartalną opłatę dzierżawną w umownej wysokości,
• minimum trzy razy w ciągu roku kalendarzowego zatanko-

wać zbiornik nawozem RSM zakupionym w firmie Agro-As
3. Zbiornik oddany w dzierżawę będzie objęty ubezpieczeniem.
4. Po upływie okresu dzierżawy (10 lat) zbiornik przechodzi na wła-

sność dzierżawcy – Rolnika/Producenta rolnego. 

Magazynowanie RSM niesie za sobą wiele korzyści, w połączeniu z na-
szym Programem Dzierżaw Zbiorników możecie Państwo zyskać m.in.:
1. Hurtowy zakup nawozów RSM w okresie żniwnym lub krótko po 

nim cechuje się stosunkowo niskimi cenami w odniesieniu do 
tzw. sezonu wiosennego – wykres nr. 1.

2. Zmagazynowany wcześniej RSM „czeka” w gotowości na apli-
kację w uprawach, jest dostępny w każdej chwili. Dostępność 
RSM w sezonie jest mocno ograniczona, głównie przez względy 
logistyczne. W przypadku magazynowania problem dostępności 
jest wyeliminowany.

3. Dzięki magazynowaniu wyeliminują Państwo koszty związane 
z transportem np. z bazy magazynowej dystrybutora do własne-
go gospodarstwa.

4. Zakup RSM bezpośrednio od dystrybutora daje gwarancję jako-
ści dostarczonego towaru.

5. Dzierżawa zbiornika eliminuje koszty finansowania (kredyt, le-
asing) w przypadku zakupu zbiornika na własność.

6. Zbiornik można wykorzystać do magazynowania wody w okre-
sie, gdy nie jest zatankowany RSM.

Program Dzierżawy Zbiorników wdrażamy wykorzystując zbiorniki 
jednopłaszczowe z tworzywa sztucznego, wyposażone w pokrywę 
rewizyjną, króciec poboru dolnego z zaworem kulowym ze stali 
nierdzewnej oraz króciec wlewowy. Klient będzie mógł doposa-
żyć zbiornik we własnym zakresie w dodatkowe opcje np. pompę. 
Zbiorniki cechują się kompaktową konstrukcją (średnica podstawy 
2,35 m, wysokość 5,5 m) oraz odpornością na korozję. Kompak-
towa konstrukcja ułatwia transport oraz przemieszczanie zbiornika 

np. w obrębie gospodarstwa. W przypadku decyzji o przystąpieniu 
do Programu gwarantujemy darmowy transport zbiornika do go-
spodarstwa.

Wykres nr 1.
Ceny RSM 32 % w miesiącach marzec i lipiec w poszczególnych 
sezonach

Zamieszczony wykres obrazuje, że w skali ostatnich pięciu lat 
cena RSM w okresie żniwnym lub krótko po nim (lipiec) była zna-
cząco niższa aniżeli w marcu roku następnego.

Zakładając, że w okresach przedstawionych na wykresie Rolnik 
kupił 50 ton RSM w marcu i 25 ton w lipcu roku następnego, 
koszt zakupu RSM mógł być o kilkanaście procent niższy. 

Wszystkich zainteresowanych szczegółami (koszty, warunki 
techniczne) Programu Dzierżaw Zbiorników zapraszamy do kon-
taktu: Robert Mazur +48 668 409 642, Rafał Włodarkiewicz +48 
662 121 487. Ilość zbiorników ograniczona!

Rafał Włodarkiewicz
Z-ca dyrektora ds. sprzedaży nawozów

Nawozy



Kwartalnik 2019 Nr 3/2019 (11) 23

W dniach 26-27. Czerwca na zaproszenie firmy K+S uczestni-
czyliśmy w wycieczce do zabytkowej kopalni soli Merkers-Kie-
selbach. Wizyta w kopalni usytuowanej w malowniczej okolicy 
przysporzyła wiele wrażeń. Zjazd windą na głębokość 800 me-
trów nie jednego uczestnika przyprawił o zawrót głowy. Mieli-
śmy okazje poznać historię wydobycia soli, którego początki 
w Merkers-Kieselbach sięgają 1901 roku. 

W drodze do kopalni zwiedziliśmy miasto Weimar. Miasto, w któ-
rym w 1991 zawiązał się Trójkąt Weimarski. Kopalnia, która dziś 
pełni funkcję muzeum prezentuje piękno naturalnych złóż pota-
su i kizerytu, którego wydobyciem K+S zajmuje się już od 150 
lat. Zwiedzanie kopalni trwało kilka godzin, przemieszczaliśmy 
się przystosowanym samochodem, łączna długość podziemnych 
tras w kopalni wynosi 4500 km. W trakcie zwiedzania mieliśmy 
przyjemność zobaczyć oprócz naturalnych złóż kizerytu i soli 
m.in.: naturalną grotę kryształową odkrytą w 1980 roku, Złotą 
Komnatę, w której w czasach II wojny światowej ukryto złoto III 
rzeszy. W kopalni wyeksponowane są również maszyny, pojaz-
dy oraz urządzenia które na przestrzeni lat były wykorzystywa-
ne w procesie wydobycia. Jednym słowem byliśmy tam, gdzie 
„rodzą” się produkty firmy K+S, których dystrybutorem jesteśmy. 
Bardzo serdecznie dziękujemy firmie K+S za zaproszenie. 

Rafał Włodarkiewicz
Z-ca dyrektora ds. sprzedaży nawozów

WYCIECZKA DO FIRMY K+S

Z życia firmy



Trafnie wybrać nawóz, by zbilansować dawkę
Ze względu na około 2,5-3-krotnie większe pobieranie potasu  
niż fosforu przez rzepak, zaleca się stosować nawóz kompleksowy  
o szerokim stosunku fosforu do potasu (P:K), a jest to: POLIFOSKA® 5 
i POLIFOSKA® PLUS (P:K-1:2, czyli na 1 kg fosforu przypadają 2 kg po-
tasu), POLIFOSKA® KRZEM (P:K-1:2,8) lub POLIFOSKA® PETROPLON 
(P:K-1:3). Przedsiewnie najlepszymi nawozami pod rzepak jest POLI-
FOSKA®KRZEM i POLIFOSKA®PETROPLON, ponieważ pokrywają  jesien-
ne potrzeby rzepaku również względem boru i siarki, więc zabezpiecza 
jesienią „zdrowy” rozwój roślin, ograniczając występowanie chorób,  
w tym szarej pleśni. Dodatek krzemu zwiększa odporność roślin na de-
ficyt wody. Na glebach zasobnych w potas zaleca się nawóz o węższym 
stosunku P:K, czyli 1:1,5 (POLIFOSKA® 6). 

Rzepak potrzebuje jesienią nie tylko fosforu i potasu
Rzepak wymaga jesienią także dużo azotu i mikroskładniki. Niedobór 
azotu amonowego w glebie działa niekorzystnie na rozwój rzepaku już 
od 3.-4. liścia (BBCH 13). Jesienią rzepak powinien pobrać około 70 kg 
N/ha, głównie z zapasów glebowych. Szczególnie wrażliwy jest rzepak 
na bor, mangan i cynk, które powinny być pierwszy raz stosowane do-
listnie już jesienią, w dawkach minimum po 100 g/ha.

Pomimo dużego i głębokiego systemu korzeniowego rzepak 
dość słabo pobiera składniki pokarmowe. Zbyt niski odczyn 
(pH w 1 M KCl poniżej 6) zakłóca rozwój systemu korzenio-
wego, czyli decyduje o powodzeniu uprawy, szczególnie  
w warunkach niedoborów opadów.

Pamiętajmy, że uprawiając coraz bardziej wydajne odmiany rzepaku 
musimy stosować precyzyjne nawożenie, bo tylko wtedy wykorzysta-
my ich potencjał plonowania. Konieczne jest mobilizowanie roślin do 
szybszego wzrostu od początku ich życia, czyli nie można spóźniać się  
z nawożeniem. To składniki pokarmowe pobrane przez rośliny we wcze-
snych fazach wzrostu decydują o ilości pąków kwiatowych na pędzie 
głównym i rozgałęzieniach bocznych oraz ilości łuszczyn, ich wielkości, 
a więc wielkości plonu. Aż 40% wegetacji rzepaku przypada na jesień  
i wtedy programuje się plon.

Wtedy też najczęściej deficyt wody jest mniejszy niż późną wiosną. 
Warto uświadomić sobie, że nawet lekko „podgłodzony” rzepak je-
sienią, nie będzie się wiosną szybko regenerował, a wiec wznowienie 
wegetacji ograniczy możliwości wytworzenia dużej ilości rozgałęzień  
i łuszczyn. Braki wilgoci w glebie wiosną jeszcze bardziej ograniczą jego 
prawidłowy rozwój. Największe ilości składników (75%) rzepak pobiera 
wczesną wiosną w krótkim czasie, czyli do fazy pąkowania (BBCH 50),  
a słabiej jeszcze do początku kwitnienia (faza 62-64).

Nawożenie efektywne to nawożenie zbilansowane
O dobrym rozwoju rzepaku decyduje nie tylko uregulowany odczyn 
gleby, ale także co najmniej średnia zasobność gleby. Fosfor i potas 
zawsze najlepiej stosować pod pług, by głębiej je rozmieścić, bo wte-
dy mogą być pobierane także po przesuszeniu się gleby. Pogłówne, 
wiosenne nawożenie ozimin fosforem jest błędem. Można pogłównie, 
wiosną uzupełnić dawkę potasu, szczególnie na glebach o niskiej za-
sobności, by jednorazowo jesienią nie stosować zbyt dużej dawki – do 
200 kg K2O/ha. 

Niedobór azotu

Powszechny braki boruCzęste niedobory potasu

Jakie nawożenie, taki rzepak



Wyniki badań wskazuję, że rzepak zawsze dobrze reaguje na jesienne 
nawożenie azotem amonowym i amidowym z magnezem w jednorod-
nej granuli, czyli POLIFOSKĄ® 21 lub mocznikiem.pl®. Bardzo efektywne 
jest stosowanie 200-300 kg/ha POLIFOSKI® 21 na słomę przedplonu lub 

przedsiewnie. Na brak tej dawki azotu i siarki, rzepak może reagować 
zwolnionym wzrostem, purpurowieniem liści itd. Interwencyjnie zaleca 
się wówczas dolistne stosowanie mocznika.pl®, by jak najszybciej skró-
cić okres głodu azotowego. Dolistnie, od fazy 5. liścia wystarczy 10% 
roztwór mocznika.pl® (10 kg mocznika.pl® w 100 litrach wody z dodat-

kiem 3-5% siarczanu magnezu) oraz mikroskładniki. 
Późnym latem (na przyorywaną słomę) i jesienią nie wolno stosować 
saletrzanej formy azotu, a więc saletry amonowej i saletrzaków, bo ro-
śliny rzepaku słabo się ukorzenią i nie zahartują na zimę. 
Przedstawione nawożenie to skuteczny sposób budowania plonu oraz 
podstawa wysokiej efektywności nawożenia, nawet w warunkach co-
raz większych niedoborów wody, a także przy nie najlepszych relacjach 
cen nawozów do cen nasion rzepaku.

 Gdy pH w 1M KCl gleby wynosi ponad 6,3-6,5 mangan jest praktycz-
nie niedostępny, więc dokarmianie dolistne jest praktycznie obowiąz-
kowym, jedynym efektywnym sposobem nawożenia tym niezbędnym 
mikroskładnikiem. 

Należy wybrać taki nawóz dolistny, by zawierał duże ilości tych mikro-
składników, pokrywające potrzeby pokarmowe roślin. Ważne jest w fa-
zie około 5. liścia zastosować dolistnie pierwszą dawkę boru, manganu  
i cynku, a gdy nie stosowano wcześniej POLIFOSKI® 21, także siar-
kę – 100 kg/ha siarczanu amonu, możliwie na suche rośliny, najlepiej  
w pierwszej dekadzie października. Pamiętajmy, że bardzo słabo pobie-
rana przez liście jest siarka z siarczanu magnezu w oprysku. 

Jesienią w glebie powszechna jest fiksacja azotu 
Jest to zakłócenie dostępności azotu po przedplonie zbóż i przyoraniu 
słomy. By słoma w glebie jak najszybciej się rozłożyła, powinna być do-
brze rozdrobniona i wymieszania z glebą oraz zasilona dawką 80-100 
kg/ha mocznika.pl®. W zależności od przebiegu pogody i tak azotu 
może roślinom brakować. Ważne jest takie prowadzenie nawożenia, 
by jesienią, także w I i II dekadzie października, rzepak nie wykazywał 
objawów niedoboru składników, w tym głównie azotu (przebarwienia 
liści, także purpurowe). Wtedy konieczne jest jeszcze zasilenie azotem. 
 

Wczesne objawy niedoboru siarki

Braki azotu

Niedobór magnezu

Więcej informacji na: 
www.polifoska.pl i www.nawozy.eu

dr inż. Adam Grześkowiak

Niedobór manganu
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Materiał siewny

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, tel. 91 317 28 19, e-mail: polifoska@grupaazoty.com

Niech duma rośnie!

Rolnik, który osiąga sukcesy na swojej ziemi,  
ma powody do dumy. Dołącz do tego grona 
i pomnażaj plony! Stosuj PolifoSKę®,  
a każda jej granulka pozwoli Ci  
kompleksowo zadbać o uprawy. 

www.polifoska.pl

NaJLEPSI
GoSPoDARZe
…Na ZieMi
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POTAS, MAGNEZ I SIARKA ZAPEWNIAJĄ 
EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE WODY

Sezonowe susze podczas wegetacji roślin są głównym zagroże-
niem dla rolnictwa. Częstotliwość występowania suchych i gorą-
cych okresów wiosną i wczesnym latem wzrosła w Polsce i w in-
nych krajach europejskich. W przyszłości ekstrema pogodowe 
będą coraz częstsze ze względu na zmieniający się klimat.Ma to 
duży wpływ na rośliny uprawne. Ekstremalne warunki pogodo-
we powodują ogromne obciążenie dla roślin, zwiększają ryzyko 
utraty plonów i tym samym bezpośrednio wpływają na sukces 
ekonomiczny gospodarstwa.Istnieją możliwości minimalizacji 
ryzyka działania czynników stresowych. Obok szerokiej gamy 
roślin uprawnych, odmian, odpowiedniej agrotechniki, również 
nawożenie ma znaczący wpływ na odporność roślin na stres.
Istnieją możliwości minimalizacji ryzyka działania czynników 
stresowych. Obok szerokiej gamy roślin uprawnych, odmian, od-
powiedniej agrotechniki, również nawożenie ma znaczący wpływ 
na odporność roślin na stres.

Stres spowodowany suszą: podczas suszy większą odpor-
ność na niekorzystne warunki mają rośliny dobrze zaopatrzone 
w składniki mineralne. (Foto: K+S KALI GmbH)

Efektywne wykorzystanie wody
Firma K+S KALI GmbH prowadzi obszerny projekt badawczy we 
współpracy z uniwersytetami w Gießen, Halle, Kilonii i Stambule. 
Wyniki projektu wskazują, że nawożenie potasem i magnezem 
prowadzi do zwiększenia efektywności wykorzystania wody. Od 
2012 roku w Instytucie Stosowanego Żywienia Roślin (IAPN) 
opisano dokładne zależności między nimi. IAPN jest wspólnym 
instytutem badawczym Georg-August-Universität Göttingen 
i K+S KALI GmbH. Wydajność wykorzystania wody jest miarą 
zdolności rośliny do przekształcania zasobów wodnych w bio-
masę. Daje się zmierzyć jako ilość wyprodukowanej biomasy na 
jednostkę zużycia wody (np. masa sucha w g / litr wody). Celem 
jest osiągnięcie maksymalnego plonu na litr wody.

Potas i magnez wspomagają rośliny podczas suszy
Wyniki projektu badawczego: Odpowiednie nawożenie ma-
gnezem i potasem zwiększa odporność roślin na suszę a tym 
samym wpływa na wzrost efektywności wykorzystania wody 

Dlaczego potas i magnez minimalizują ryzyko suszy?
• Potas odgrywa ważną rolę w bilansie wodnym całej rośliny 

i reguluje funkcją otwierania i zamykania aparatów szpar-
kowych na spodzie liści. Poprzez dobrze uregulowaną 
transpirację, dostępna woda jest efektywnie wykorzystywa-
na przez roślinę do produkcji biomasy.

• Potas i magnez są ważne dla fotosyntezy i odpowiadają za 
transport asymilatów z liści do korzeni. Te dwa składniki 
odżywcze zapewnią nie tylko dobry transport składników 
i asymilatów ale również wpływają na rozwój systemu ko-
rzeniowego.

• Magnez wpływa na rozwój systemu korzeniowego, który 
w efekcie może pobierać wodę z głębszych warstw gleby 
nawet podczas długotrwałych okresów suszy.

• Potas zwiększa zdolność magazynowania wody w glebie, 
wpływa na większą wydajność wykorzystania wody z gleby.

Nawozy
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Potas i magnez zwiększają odporność roślin na suszę nawet 
w warunkach ograniczonej dostępności wody.

Siarka zapewnia dodatkową wydajność
Siarka jest składnikiem produktu metabolicznego glutationu. 
Działa jak przeciwutleniacz i sprawia, że wytwarzane podczas 
suszy rodniki tlenowe nie są szkodliwe. Zapobiega więc powsta-
waniu takich procesów jak nekrozy czy martwice. Dostępność 
siarki w zależności od potrzeb rośliny, umożliwia jej optymalne 
utrzymanie procesów fizjologicznych nawet w warunkach suszy 
i uniknięcie lub przynajmniej zminimalizowanie strat w plonach.
Niezbędny dla rośliny magnez

Nasze nawozy ESTA® Kieserit (25 % MgO i 50 % SO3) i EPSO 
Top® (16 % MgO i 32 % SO3) doostarczają roślinom niezbędne 
podczas okresu wegetacji ilości magnezu. Składnik ten odgrywa 
ważną rolę w rozwoju systemu korzeniowego. Dobrze rozwinię-
ty system korzeniowy zwiększa dostępność wody dla korzeni 
w profilu glebowym. Tym samym zwiększa się efektywność wy-
korzystania wody oraz zmniejsza ryzyko działania czynników 
stresowych na rośliny. Nawozy ESTA® Kieserit i EPSO Top® to 
produkty o wysokiej zawartości magnezu, niezbędne w odżywia-
niu zbóż, kukurydzy, ziemniaków, rzepaku i pozostałych upraw. 
Składniki odżywcze zawarte w nawozach są szybko dostępne 
dla roślin dzięki wysokiej rozpuszczalności.

Na efektywne wykorzystanie wody przez roślinę wpływa zrówno-
ważone nawożenie Zbilansowane nawożenie potasem, magne-
zem i siarką w łatwo rozpuszczalnej w wodzie, szybko dostępnej 
dla roślin formie, daje uprawom dokładnie to, czego potrzebują 
do wysokoefektywnej gospodarki wodnej.

Wyniki doświadczeń polowych: po zastosowaniu Korn-Kali® 
wzrasta wydajność wykorzystania wody. Zapotrzebowanie na 
wodę do produkcji 1 kg cukru spada przy nawożeniu Korn-Kali 
w porównaniu z doświadczeniem bez nawożenia potasem 
o 14%. Oznacza to, że dzięki potasowi i magnezowi można osią-
gnąć dobre plony również w warunkach niedoboru wody.

Minimalizacja ryzyka przy zrównoważonym nawożeniu
Potas, magnez i siarka są niezbędne do wzrostu i budowy 
plonów – nie tylko w warunkach suszy. Nawet w optymalnych 
warunkach wegetacji, warto nawozić tymi składnikami. Zrówno-
ważone nawożenie potasowo-magnezowe minimalizuje ryzyko 
straty w plonach. Wyniki doświadczeń polowych wskazują, że 
wzrost plonów przy nawożeniu potasem, magnezem i siarką  
w porównaniu z nienawożoną kontrolą jest szczególnie wysoki 
w latach suchych:

Widoczny wzrost plonu w latach suchych w wyniku nawozenia 
potasem Regularne nawożenie zmniejsza więc ryzyko wpły-
wu niekorzystnych warunków pogodowych obniżających plony. 
Zrównoważone nawożenie pokrywające zapotrzebowanie na 
potas, magnez i siarkę minimalizuje ryzyko strat i zapewnia moż-
liwość uzyskania wysokich plonów.

dr Radosław Witczak
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W związku z rokrocznie zwiększającym się w Polsce spożyciem 
piwa, rośnie również zapotrzebowanie na surowiec do jego pro-
dukcji. Jęczmień browarny stał się w ostatnim czasie bardzo 
atrakcyjną alternatywą dla gospodarstw rolnych. Już nie tylko 
wyspecjalizowani producenci sięgają po niego, coraz częściej 
gości na polach rolników indywidualnych, co więcej gości na nich 
z sukcesem!

Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu rynkowemu, AgroAs 
prowadzi kontraktację popularnego „browaru”, gwarantując do-
stawę kwalifikowanego materiału siewnego, środków ochrony 
roślin i nawozów, terminowy odbiór zakontraktowanej ilości, rze-
telną ocenę jakościową, a co najważniejsze godziwą i terminową 
zapłatę. Konstrukcja ceny pozwala naszym klientom na możliwe 
bezpieczną kalkulację przychodów, co przy wysokiej plenności 
proponowanych przez nas odmian, przekłada się na podwyższo-
ną rentowność Państwa gospodarstw.

Browary mają bardzo wysokie, specyficzne wymagania co do ja-
kości słodu. Wiążą się z tym wysokie wymagania co do jakości 
jęczmienia, z którego ma on powstać. Żeby taką właśnie jakość 
dostarczyć, słodownie określają wąską listę odmian, które będą 
skupować. AgroAs wybrał dla swoich klientów dwie spośród 
nich, biorąc pod uwagę specyfikę produkcji w naszym regionie 
i cechy, które później przełożą się na plon i w rezultacie uzyska-
ne przychody.

ODMIANY JĘCZMIENIA

Tymi odmianami są:

KWD IDA:
• Odmiana o wysokim potencjale plonowania, widocznym 

nawet na tle odmian konkurencyjnych hodowli
• Wysoka jakość browarna
• Bardzo dobra odporność na łamliwość kłosów i źdźbeł (ni-

skie straty żniwne)
• Dobra zdrowotność liści (wysoka odporność na plamistość 

liści i rdzę)
• Dobrze wykształcone ziarno (wysoka MTZ, wyrównanie 

i gęstość)

LG Calypso:
• Bardzo wysoki potencjał plonowania
• Duża wczesność (można lepiej zaplanować zbiory)
• Wysoka jakość browarna (poszukiwana przez słodownie 

w całej Europie)
• Wyjątkowo duże i wyrównane ziarno
• Rośliny o średnim pokroju
• Dobrze zimuje

Trochę o agrotechnice:
Tylko tytułem przypomnienia wskazujemy, że wysokie i stabil-
ne plony jęczmienia ozimego zbiera się ze stanowisk o glebach 
średnio zwięzłych. Ziemie muszą być utrzymane w dobrej kul-
turze, a ich odczyn powinien być lekko kwaśny do obojętnego. 

Materiał siewny
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Najlepsze efekty osiąga się na stanowiskach z kompleksów od 
pszennego bardzo dobrego do żytniego dobrego.

Najbardziej pożądanym przedplonem są rośliny strączkowe, 
zwłaszcza groch, ale możemy siać jęczmień ozimy również po 
rzepaku lub wczesnych ziemniakach. Ze zbóż w płodozmianie 
dobrze wychodzą stanowiska po owsie.

Bardzo istotny wpływ na wysokość plonu ma jakość przygoto-
wania pola pod siew. Po zbiorze przedplonu konieczna jest po-
dorywka z bronowaniem, później orka siewna zrobiona w termi-
nie pozwalającym glebie na odpowiednie zagęszczenie przed 
siewem. Przed samym siewem stanowisko powinno być jeszcze 
doprawione. 

Wszystkie czynności polowe powinny być, w miarę możliwości, 
wykonane w czasie pozwalającym na zachowanie optymalnego 
terminu siewu, który umożliwia roślinom na wybudowanie boga-
tego systemu korzeniowego, który jest czynnikiem niezbędny do 
uzyskania wysokich, jakościowych plonów i oczywiście jak naj-
lepszego przezimowania naszej plantacji.

Za optymalny termin siewu należy uważać drugą, maksymalnie 
trzecią dekadę września. Zalecana gęstość siewu to 350-450 
ziaren/m2, co przekłada się na wysiew 140-200 kg na hektar. 
Norma jest oczywiście uzależniona od regionu, stanowiska, gle-
by i samego terminu siewu i w dużym stopniu pozostaje w gestii 
rolnika, oczywiście po analizie czynników polowych i uwzględ-
nieniu własnego doświadczenia.

W temacie nawożenia można tyko krótko przypomnieć, że 
• Fosforem i potasem nawozimy jęczmień browarny tak 

samo jak prowadzony na inne cele. Na cięższych glebach 
robimy to jesienią przed orką zimową. Na lżejszych wcze-
sną wiosną. W zależności od stanowiska orientacyjne daw-
ki to ok. 25-70 kg P2O5/ha i 35-80 kg K2O/ha.

• Magnezem nawozimy przed orką zimową w przybliżonej 
dawce 20-45 kg Mg/ha pamiętając o dokarmianiu plantacji 
dolistnie w czasie wegetacji.

• Azotem nawozimy jęczmień ozimy bardzo ostrożnie. Prze-
nawożenie azotem prowadzi do podwyższenia poziomu 
białka, co jest niepożądane przez słodownię (potrącenia 
lub odmowa przyjęcia dostaw) i może mieć negatywny 
wpływ na wyrównanie ziarna, kolejny parametr, na którym 
skonstruowana jest cena jęczmienia. Ogólnie można przy-
jąć, że azotem jęczmień browarny nawozimy bardzo wcze-
śnie, przed ruszeniem wegetacji wiosennej. Przyjmuje się 
wtedy, że dawka azotu nie powinna przekraczać N 50-70 
kg/ha.

Chcemy Państwa zachęcić do kontraktacji jęczmienia browar-
nego, jest to być może produkcja bardziej wymagająca, ale też 
i lepiej „zapłaci” za włożony w nią trud. W razie zainteresowania 
odsyłamy do naszego działu zbóż i przedstawicieli handlowych, 
z którymi można podpisać umowę kontraktacyjną. Na sam ko-
niec przypominamy, że ilość kontraktowanego jęczmienia jest 
ograniczona, więc kto pierwszy…

Jacek Hnatów
Dyrektor operacyjny
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OFERTA KONTRAKTACJI JĘCZMIENIA BROWARNEGO 
ODMIANY IDA – JESIEŃ 2019 R.

Warunki podpisania umowy planujemy kontraktację na poziomie 4 000 ton
Minimalna ilość kontraktacji 5ha (zakładany plon 5 ton)

Skup będzie prowadzony na bazach magazynowych wg poniższego harmonogramu dostaw ilościowych

Bazy skupu / miesiące dostaw Czerwiec 19 / ton Lipiec 19 / ton Łącznie

Wójtowice 500 500 1000

Bąków 250 250 500

Radzikowice / Korfantów 500 1000 1500

Tworzyjanów / Strzegom 500 500 1000

Wg powyższego planu będą wypisywane umowy na dostawy towaru tak aby uniknąć kolejek i niepotrzebnych niedomówień ze strony klientów 
Oferujemy sprzedaż materiału siewnego w trzech wariantach zapraw i opakowaniach BigBag oraz ca 50kg

• zaprawiany tylko Baytan Trio cena sprzedaży materiału 1950 zł / tonę Netto
• zaprawiany tylko Baytan Trio plus Sistiva cena sprzedaży materiału 2700 zł / tonę Netto 
• planowana dawka wysiewu na hektar 160 kg 
• płatność za materiał siewny oraz pakiet środków ochrony roślin 14 dni od daty dostawy do klienta 

Przy zakupie pakietu środków ochrony roślin klient otrzymuje od nas gwarancję zakupu surowca wg wyliczenia :
Gwarantowana cena minimalna 600zł / tonę skorygowana wg poniższego wyliczenia podanego przez Słodownię Strzegom tj. Średnia Aryt-
metyczna cena stała umowna 650 zł za 50% towaru oraz cena zmienna umowna 109% (sto dziewięć procent) ceny jęczmienia paszowego

DOSTAWY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN DO KLIENTA BĘDĄ REALIZOWANE DO KOŃCA Września 2019 r.
NA PODSTAWIE ZŁOŻONEGO „PODPISANEGO” ZAMÓWIENIA W DZIALE ZAMÓWIEŃ !!!! 

(oczywiście przy spełnieniu wymogów jakościowych) 

Nazwa Preparatu 
do wyboru Cena Netto za litr Zalecana Dawka 

na hektar

DELARO 325 SC cennikowa 1 litr

Soligor 425EC cennikowa Od 0,6 0 0,8 litra

Sparviero cennikowa 0,075 litra

Nazwa preparatu Cena netto na 1 
hektar

Zalecana dawka 
na hektar

KOMPLET 560 
S.C. / Expert cennikowa 0,3 plus 0,25 Litra

Arnold cennikowa 0,45 litra

Ochrona Fungicydowa i Insektycydowa: Odchwaszczanie:

• wyrównanie ziarna na sicie 2,5 x 25mm (Sortimat) – min. 90%
• wilgotność – max. 14,5% 
• zawartość białka – max. 11,5% 
• żywotność – min.95% • jednolitość odmianowa – min.92%
• zanieczyszczenia ogółem – max. 5,0% (ziarna spleśniałe lub z wybitym zarodkiem, wliczane do zanieczyszczeń)

Gwarantujemy terminową płatność 21 dni po dostarczeniu faktury VAT oraz profesjonalną i miłą obsługę w trakcie przyjęcia towaru
Informuję, że ilość jest ograniczona – w pierwszej kolejności zostają obsłużeni mali klienci (brak magazynu itp.), którzy kontraktują max 
10ha. Koordynacją ilości dostaw na dany miesiąc odpowiedzialni kierownicy baz (ilości u klientów – nadzoruje Renata Banaszczyk).
Wszystkie kontrakty wypisuje Renata Banaszczyk – renata.banaszczyk@agroas.pl

Dane, które będziecie podawać do umowy muszą zawierać informację :
• Jaki klient (pełne dane jeżeli nie ma w systemie)
• Ilość hektarów (tu zostanie zastosowane wyliczenie ilości zbioru 5 tony)
• Ilość materiału siewnego (jaka zaprawa oraz jakie opakowanie) oraz pakiet środków ochrony roślin

Bez tych danych nie zostanie stworzona umowa

Materiał siewny
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Pszenica – co siać w trudnych czasach?
Na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat obserwujemy dia-
metralną zmianę warunków pogodowych, w których przyszło 
nam gospodarować. Zimy są bezśnieżne co prowadzi do 
zwiększenia niedoborów wody w gruncie. Woda, a w zasa-
dzie jej brak, to teraz jedno z największych zmartwień, z któ-
rym borykają się nasi klienci.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu pamiętamy około metrowe za-
spy śniegu w zimie, temperatury dochodziły nawet do minus 
trzydziestu stopni Celsjusza. Niestety takich warunków po-
godowych już dawno nie notowaliśmy. Od co najmniej dzie-
sięciu lat zimy są praktycznie bez opadów, z dość wysokimi 
temperaturami. Zdarzają się natomiast incydenty pogodowe, 
podczas których obserwujemy kilkudniowe spadki tempera-
tury do nawet minus dwudziestu stopni Celsjusza i to jest 
kolejny problem, ponieważ podczas takich warunków i bez 
okrywy śnieżnej dochodzi do procesu wysmalania roślin ozi-
mych.

Okrywa śnieżna chroniła rośliny przed tym niekorzystnym 
procesem. Ponadto powolne jej topnienie uwalniało stopnio-
wo wodę do gruntu. Obserwowaliśmy też sporą ilość opa-
dów deszczu wiosną, co powodowało, że ciężko było rozpo-
cząć prace polowe, ponieważ zbyt mokry i grząski grunt nie 
pozwalał po prostu na wjechanie w pole. Niestety o takiej 
pogodzie możemy już zapomnieć. 

ODMIANY PSZENIC

Zmiany klimatu, które dokonały się w ciągu ostatnich lat 
są bardzo niekorzystne dla polskich rolników. Brak okry-
wy śnieżnej w kolejnych latach, a więc brak uzupełnienia 
niedoborów wody doprowadził do ujemnego bilansu wodne-
go. Niestety obserwujemy coraz mniej opadów również na 
wiosnę, co dodatkowo pogarsza warunki wodne. Kolejnym 
problemem jest brak systematyczności występowania opa-
dów deszczu, a w przypadku ich wystąpienia bardzo lokalny 
charakter. Prowadzi to do wystąpienia suszy, która w bez-
pośredni sposób wpływa na znaczne ograniczenie plonów. 
Czy możemy ograniczać straty wynikające z występowania 
niekorzystnych warunków pogodowych? Odpowiedź brzmi 
tak, trzeba dobrać takie odmiany pszenicy, które lepiej radzą 
sobie w skrajnych warunkach, a brak wody nie jest przecież 
jedynym problemem, kolejnym jest występowanie fali bardzo 
wysokich temperatur.

W tym roku, w szczególności w czerwcu i lipcu padały re-
kordy temperatur, co niekorzystnie wpłynęło na dojrzewanie 
pszenicy. Podczas upału, gdzie notowano temperaturę 35 
stopni Celsjusza w cieniu, temperatura ziarniaków w kłosie 
przekraczała 50 stopni Celsjusza! Większość roślin nie ra-
dziła sobie w tak skrajnych warunkach. Ten artykuł ma na 
celu zwrócenie uwagi na odmiany pszenic, które najlepiej 
poradziły sobie w skrajnych warunkach: zarówno niedoborów 
wody oraz wysokich temperatur. Niestety wygląda na to, że 
z tymi problemami będziemy borykać się też w kolejnych latach.

Materiał siewny
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Z niekorzystnymi warunkami pogodowymi, które wystąpiły 
w minionym sezonie bardzo dobrze poradziła sobie pszenica 
Patras – pszenica klasy jakościowej A. Należy zadać sobie 
pytanie dlaczego ta odmiana poradziła sobie tak dobrze. Po 
pierwsze dlatego, że jest to odmiana w typie pojedynczego 
kłosa, co daje stabilność plonu ziarna. W kłosie jest stosun-
kowo mało ziarniaków, dzięki czemu w gorszych warunkach 
pogodowych prawdopodobieństwo wykształcenia prawidło-
wego ziarna jest większe, ponieważ Patras wydatkuje mniej 
energii w tym procesie, w porównaniu z innymi odmianami. 
Niewątpliwą zaletą Patrasa jest to, że ma wysoką Masę Ty-
siąca Ziaren (MTZ). Jak wiadomo im cięższe jest ziarno, tym 
więcej jest ton na przyczepie. I właśnie o to chodzi. Nale-
ży również wspomnieć, że Patras bardzo szybko napełnia 
ziarna i to jest cecha, która w przypadku niedoboru wody 
i wystąpienia wysokich temperatur jest pożądana! Średniow-
czesny termin kłoszenia oraz dojrzewania, dobra zimotrwa-
łość, dobra odporność na wyleganie oraz dobra odporność 
na choroby grzybowe to kolejne czynniki, które wpłynęły na 
wysokie plonowanie Patrasa.

W trudnych warunkach pogodowych potrzebujemy pszenic, 
które wiernie plonują. Patras jest niewątpliwie jedną z nich. 
Chciałbym zwrócić uwagę na to, iż Patrasa można siać na 
słabszych glebach i odmiana ta radzi sobie bardzo dobrze 
nawet w trudniejszych warunkach glebowych. Wyniki bada-
nia jakości tej odmiany pokazują, że w 85% Patras zebrany 
podczas tegorocznych żniw ma parametry konsumpcyjne. 

Kolejną pszenicą, która pokazała swój potencjał jest KWS 
Emil – pszenica chlebowa B. I przy tej pszenicy, chciałbym 
zwrócić uwagę na błędny system myślenia o klasach psze-
nic wśród klientów. W terenie spotykam się z opinią, że rol-
nicy, którzy są nastawieni na produkcję pszenicy konsump-
cyjnej twierdzą, że żeby taką pszenicę wyprodukować, to 
muszą zasiać pszenicę jakościową A. Otóż to nie prawda! 
Pszenice z klasy chlebowej B, a do takich odmian należy 
między innymi KWS Emil również dają parametry konsump-
cyjne. KWS Emil zebrany w tym roku, bez problemu ma mi-
nimum 12,5% białka, gęstość na poziomie 76 kg/hl, a liczba 
opadania w tym roku wynosi ponad 300 sekund. Nie należy 
się więc bać pszenic w klasie B, ponieważ mają one bar-
dzo dobrą jakość ziarna. Pod tym względem należy wyróżnić 
właśnie pszenicę chlebową KWS Emil. Wysokie plony tej od-
miany były spowodowane miedzy innymi niską wysokością 
roślin, a w związku z tym wysoką odpornością na wyleganie, 
dobrą odpornością na choroby grzybowe, które występowały 
w największym nasileniu: na mączniaka prawdziwego, sep-
toriozę liści, rdzę brunatną i żółtą. 

Niewątpliwie bardzo dobrze plonowała w minionym sezonie 
pszenica Rotax – pszenica chlebowa B. Jest to nowa gene-
tyka. Pszenica ta jest w typie Low Input – co jest nowością 
w skali całej Polski. Oznacza to, że odmiana ta ze względu 
na bardzo dobrą odporność na choroby grzybowe i mniejsze 
wymagania pokarmowe, znosi całkiem dobrze nieco słabszą 
ochronę fungicydową oraz mniejsze nawożenie, bez więk-
szego uszczerbku na plonie. Możemy więc siejąc tą psze-
nicę nieco zaoszczędzić nakładów ponoszonych na środki 

ochrony roślin oraz kosztów związanych z nawozami mi-
neralnymi. Ma to szczególnie ważne znaczenie w sytuacji, 
kiedy jesteśmy zmuszani do ograniczania ilości podawane-
go na hektar azotu! Jest to bardzo ważna zaleta, ponieważ 
dzisiaj rolnik każdą wydaną złotówkę ogląda trzy razy przed 
podjęciem decyzji zakupowej. Ta odmiana pszenicy jest 
odpowiedzią na oczekiwania klientów firmy AgroAs, którzy 
gospodarują na słabszych glebach. Ponadto Rotaxa bardzo 
chwalą sobie klienci, o nieco mniejszych możliwościach fi-
nansowych. W dzisiejszych trudnych uwarunkowaniach ryn-
kowych jest to najlepsza alternatywa na polepszenie stopnia 
opłacalności produkcji pszenicy. Należy zaznaczyć, że Ro-
tax ma w sobie ogromny potencjał plonowania.

Pomimo stosunkowo dużej ilości ziarniaków w kłosie, jest 
w stanie dać imponujący plon, ze względu na bardzo do-
brą zimotrwałość, średni termin kłoszenia i dojrzewania, 
bardzo dobrą odporność na choroby grzybowe, od chorób 
podstawy źdźbła, poprzez rdzę brunatną, septoriozę liści, 
mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści, po fuza-
riozę kłosów. Genetyczna odporność na choroby grzybowe 
od początku do końca okresu wegetacji Rotaxa jest jedną 
z przyczyn bardzo dobrego plonowania tej odmiany, nawet 
w skrajnych warunkach.

Należy zwrócić uwagę na pszenicę Euforia – pszenica ja-
kościowa A/E. Odmiana ta potrafi bardzo dobrze plonować, 
ze względu na wysoką zimotrwałość, wysoki MTZ, bardzo 
dobrą odporność na choroby takie jak: choroby podstawy 
źdźbła, rdze, septoriozy, brunatną plamistość liści, mącz-
niaka prawdziwego oraz fuzariozę kłosów. Euforia dobrze 
toleruje słabsze gleby, o niższym odczynie.

Rośliny o średnim wzroście mają wysoką odporność na wy-
leganie. Dużą zaletą Euforii jest odporność na porastanie 
ziarna, co było sporym problemem w sezonie 2017/2018. 
Trzeba zaznaczyć, że odmianę tą można siać w monokultu-
rze, a ponadto jest ona bardzo tolerancyjna zarówno na zbyt 
wczesny, jak i zbyt późny siew.

Pszenica Expo – klasa jakościowa E, jest również warta 
uwagi. Bardzo dobre rozwiązanie na późne siewy po kuku-
rydzy czy burakach cukrowych. Ma niskie wymania pokar-
mowe i dobrą zdrowotność, co pomaga uzyskiwać wysokie 
plony, nawet na nieco słabszych stanowiskach.

Bardzo dobra zimotrwałość, średni termin kłoszenia i doj-
rzewania, a także odporność na chlorotoluron stanowią 
niewątpliwe zalety tej odmiany. I temat odporności na chlo-
rotoluron trzeba w tym miejscu poruszyć. Stosowanie tej 
substancji wraz z diflufenikanem i tribenuronem metylu po-
zwala na wykonanie zabiegu herbicydowego jesienią, który 
charakteryzuje się bardzo dobrą skutecznością w zwalcza-
niu chwastów, a ponadto najniższym kosztem. Dlatego moż-
liwość zastosowania tego rozwiązania w przypadku odmiany 
Expo jest bardzo dużą zaletą, ponieważ możemy ograniczyć 
nakłady ponoszone na środki ochrony roślin.
Pszenica Aleksander – została zakwalifikowana do pszenic 



Kwartalnik 2019 Nr 3/2019 (11)34

chlebowych (grupa B), nie mniej jednak posiada bardzo wy-
soką liczbę opadania (poziom grupy E) oraz zawartość glu-
tenu (grupa A), a także bardzo dobre parametry wypiekowe 
ziarna. Pszenica której zaletą jest wysoki MTZ, wysoka od-
porność na wyleganie, dobra odporność na porastanie oraz 
dobra odporność na choroby grzybowe, od chorób podstawy 
źdźbła, po choroby liści i kłosa. Rośliny nie są zbyt wysokie. 
Ponadto olbrzymi wpływ na wysokie plony ma średni termin 
kłoszenia i dojrzewania. Dobra mrozoodporność stanowi 
niewątpliwą zaletę. Pszenica ta potrzebuje lepszych stano-
wisk, nadaje się do uprawy na glebach średnich i dobrych. 

Pszenica Comandor – posiada ziarno o bardzo dobrym wy-
równaniu, wysokiej gęstości, nadzwyczajnej szklistości oraz 
rewelacyjnych parametrach jakościowych, na pograniczu 
grupy E/A. Charakteryzuje się rekordowo wysoką liczbą 
opadania i zawartością glutenu (na poziomie grupy E) oraz 
wysoką zawartością białka. Jest to nowa pszenica ozima ho-
dowli DANKO zarejestrowana w Polsce w 2018 roku.

Zaletami tej odmiany są: bardzo dobra zimotrwałość, bardzo 
dobra zdolność krzewienia, dobra odporność na choroby grzy-
bowe oraz dobra odporność na zakwaszenie gleby. Comandor 
charakteryzuje się wysokim poziomem plonowania zarówno 
w średnio intensywnej jak i intensywnej technologii uprawy. Do-
skonale sprawdza się na glebach średniej jakości i lepszych. 

Pszenica Turandot – klasa A/B. Jest to pszenica doskonale 
nadająca się do opóźnionego siewu. Daje wysoki plon dzięki 
wysokiemu MTZ. Jest to kolejna odmiana która dobrze znosi 
okresowe niedobory wody oraz okresy wysokich tempera-
tur. Bardzo dobra zdrowotność, bardzo wysoka odporność 
na większość chorób grzybowych, duża odporność na wyle-
ganie. Należy podkreślić, że jest to pszenica w typie kom-
pensacyjnym, tzn. że Turandot wykazuje zdolność rekom-
pensowania i nadrabiania pewnych niedociągnięć, można 
powiedzieć że wybacza rolnikowi błędy, a to bardzo ważna 
cecha.

Myślę że przedstawione odmiany pomogą Państwu w doko-
naniu właściwego wyboru pszenic do siewu, w zależności od 
swoich potrzeb. Niestety coraz trudniejsze warunki atmosfe-
ryczne weryfikują w brutalny sposób przydatność poszcze-
gólnych odmian pszenic ozimych. Rekomendowane odmia-
ny z pewnością zapewnią Państwu stabilność plonowania. 

Sebastian Środoń
Doktor nauk rolniczych
Przedstawiciel Handlowy AgroAs – Doradca Klienta
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ROZMOWA Z PANEM JAROSŁAWEM MORMUL 
PREZESEM RSP SKRZYPIEC

R.M. Jest Pan Prezesem Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. 
Czy mógłby Pan po krótce opowiedzieć o działalności Spół-
dzielni Jaki jest jej areał oraz profil produkcyjny? 

J.M. RSP Skrzypiec została założona w 1956roku. Jest to więc 
spółdzielnia z dużą tradycją. Gospodarujemy na terenie Trzebiny, 
Skrzypca, Krzyżkowic, Dytmarowa, Jasiony i Prudnika. Użytkujemy 
około 760 ha. Oprócz produkcji roślinnej nasza spółdzielnia posiada 
również założoną w 1979 roku fermę kur niosek. Ferma wyposażo-
na jest w około 179 tys. stanowisk, prowadzimy własny odchów kur. 
Posiadamy bazę magazynową oraz własną mieszalnię pasz.

R.M.  Czy  uprawa  pszenicy  jest  jednym  z  kierunków waszej 
działalności ? Jeśli tak, jakie plany mają Państwo w perspek-
tywie najbliższych lat jeśli chodzi o tę uprawę?

J.M. W strukturze zasiewów dominuje pszenica, która uprawiana 
jest na ok 400 ha, dodatkowo oprócz pszenicy Spółdzielnia pro-
wadzi nowoczesną uprawę rzepaku oraz kukurydzy. Pszenica jest 
ważnym elementem płodozmianu w strukturze zasiewów. Staramy 
się uprawiać pszenicę konsumpcyjną, jakościową.

M.W.  Jakie  aspekty  wpływają  na  Wasze  decyzje  dotyczące 
struktury zasiewów? Czy biorą Państwo pod uwagę wahania 
cenowe na rynku zbóż? Co myśli Pan o kontraktacji pszenicy?

J.M. Planując strukturę zasiewów, bierzemy pod uwagę charakter 
prowadzonego przez naszą Spółdzielnię profilu produkcyjnego, 
rentowności upraw oraz osiąganego zysku. Uprawiamy pszenicę 
wysokiej jakości. Szeroko analizujemy sytuację na rynku zbóż. 
Jesteśmy dużym zwolennikiem kontraktacji terminowej, ponieważ 
ona stabilizuje sytuację na rynku. RSP Skrzypiec zawiera ok 30% 
transakcji terminowych. 

R.M. Czym kierujecie się Państwo przy doborze odmian psze-
nicy do zasiewów? 

Z życia firmy

J.M. Przy doborze odmian pszenicy do zasiewów kierujemy się 
odmianami, które gwarantują jakość oraz plon. 

R.M. Jakie odmiany pszenicy uważa Pan za najlepsze dla swo-
jej działalności, biorąc pod uwagę zarówno warunki panujące 
na plantacji, jak i efektywność produkcji?

J. M. Obserwując przebieg pogody na przestrzeni lat oraz jej wpływ 
na kształtowanie się plonu Patras okazał się w naszej uprawie naj-
bardziej stabilną odmianą pszenicy. Choć ten rok był tak specyficz-
ny, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne Patras zasiany zarówno 
po rzepaku, jak i po wczesnych odmianach kukurydzy sprawdził się 
najlepiej. Oprócz bardzo wysokiej zawartości białka i wysokiej liczby 
opadania również gęstość jest na bardzo wysokim poziomie. Plon 
kształtował się w granicach 8,5t/ha do 9,4t/ha uprawiany przeważnie 
na glebach klasy IVa do IVB, są to gleby ciężkie, gliniaste. 

R.M. Czy uważa Pan, że  termin siewu miał wpływ na  jakość 
i wysokość plonu w bieżącym sezonie? 

J.M. Uważam, że wcześniejszy termin siewu miał wpływ na jakość 
oraz wysokość plonu pszenicy.

R.M. Czy wybraliście już Państwo odmiany pszenicy do siewu 
na przyszły sezon? 

J.M. Na ten moment nie zdecydowaliśmy jeszcze o materiale siew-
nym na przyszły sezon, natomiast na pewno w naszej strukturze 
zasiewów pszenicy nie zabraknie odmiany Patras.

R.M. Dziękuję za rozmowę. 

Rozmowę przeprowadziła Renata Makowska
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SUSZA ROLNICZA I JEJ RAPORTOWANIE

Sytuacja na polach uprawnych na przełomie czerwca i lipca była 
bardzo zła, a powodem tego stanu rzeczy były i są znaczne niedo-
bory wody. W naszej ocenie ponownie, jak w roku 2018 jesteśmy 
zagrożeni suszą rolniczą także i teraz. Już wcześniej sygnalizo-
waliśmy do gminy, jak bardzo zły jest stan pól. W tym roku susza 
dotknęła praktycznie cały kraj, a jeśli chodzi o nasze województwo 
opolskie to największe skutki widoczne są na terenie powiatu brze-
skiego, nyskiego i namysłowskiego.

Musieliśmy czekać, aż IUNG Puławy ogłosi występowanie suszy 
rolniczej co nastąpiło dopiero w 5 i 6 raporcie, a w wyniku suszy 
i tak wysokich temperatur jęczmień ozimy został już skoszony 
w ostatniej dekadzie czerwca.

Komisje szacujące i oceniające stan upraw zaczęły dopiero a może 
można powiedzieć, że aż tak szybko pracować gdyż nasze władze 
samorządowe podjęły taką decyzję przed zarządzeniem Wojewo-
dy o powołaniu Komisji. Kolejną sprawą jest fakt, że jedna komisja 
w gminie nie jest w stanie w ciągu tak krótkiego czasu zlustrować 
tak wielu plantacji.

Jednocześnie informujemy, że Komisja mogła szacować stra-
ty tylko w uprawach wskazanych w systemie Monitoringu Suszy 
Rolniczej prowadzonej przez IUNG – Instytut Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa w Puławach:

• Na I kategorii Bardzo podatna na suszę ( piasek luźny , pia-
sek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo glinia-
sty pylasty )

• Na II kategorii Podatna na suszę ( piasek: gliniasty lekki; gli-
niasty lekki pylasty, gliniasty mocny; gliniasty mocny pylasty )

• Na III kategorii Średnio podatna na suszę ( glina lekka , glina 
lekka pylasta, pył gliniasty, pył zwykły, pył piaszczysty )

Usługi

• Na IV kategorii Mało podatna na suszę (glina średnia, glina 
średnia pylasta, glina ciężka, glina ciężka pylasta, pył ilasty, 
ił, ił pylasty).

Kolejną sprawą, którą chcemy poruszyć to kategorie agronomiczne 
gleby, które nijak się nie mają do stanu upraw, gdyż czasami wy-
starczył jeden opad deszczu więcej na kategorii i już jest pozbawio-
na szans pomocy . W naszej ocenie IUNG Puławy ma przestarzałe 
mapy odnośnie kategorii gleb oraz nie aktualizuje danych wraz ze 
zmieniającym się klimatem i występowaniem suszy. Czasem zdarza 
się tak, że na glebach o klasie bonitacyjnej od 5 do 4 (gdzie są to 
głownie piaski) zaliczane są do III kategorii według IUNG czyli średnio 
podatnej gleby na suszę a jak wiadomo plony na tych glebach były 
średnio o 30% niższe z powodu braku wody i wysokich temperatur.

Następne raporty, które były wydawane przez IUNG potwierdza-
ły poszerzającą się suszę w naszej gminie Grodków jak i również 
w całym kraju. Niska suma opadów i wysokie temperatury minione-
go lata nie napawają rolników optymizmem przed zbliżającymi się 
siewami ozimin. Gleby w większości kraju są bardzo przesuszone 
co widać po pierwszych zabiegach agrotechnicznych na polach. 

Kamil Klucowicz
Specjalista upraw polowych



Kwartalnik 2019 Nr 3/2019 (11) 37

DLACZEGO WARTO SIAĆ KWLIFIKOWANY 
MATERIAŁ SIEWNY 

Bardzo ważną rolę we wzroście 
plonów  wszystkich  roślin 
uprawnych odgrywa szybkie 

wprowadzania do szerokiej praktyki 
nowych bardziej odmian. Na począt-
ku mojej  kariery  zawodowej w dru-
giej  połowie  lat  60-tych  ubiegłego 
wieku  ówczesne  odmiany  pszenicy 
ozimej plonowały na poziomie 25-35 
dt/ha, a uprawiane obecnie w bar-
dzo dobrych agrotechnicznych i po-
godowych  plonują  3-4  krotnie  wy-
żej.  Potencjał  najnowszych  odmian 
zbóż  ozimych  jest  bardzo  wysoki. 

Dla przykładu w 2017 roku na PDO w SDOO Głubczyce (urodzajna 
gleba, korzystny przebieg pogody) najwyżej plonujące odmiany wy-
dały następujące plony w dt/ha: pszenica – 132,4, jęczmień – 143,4, 
pszenżyto – 129,9 i żyto – 131,2. Najlepsi rolnicy z województwa 
opolskiego w żyznych stanowiskach uzyskują plony pszenicy ozimej 
w granicach 100-110 dt/ha, zaś według wskazań miernika plonów 
w kombajnach z najbardziej urodzajnych fragmentów pól zbiera się 
120-130 dt/ha. Olbrzymi postęp w plenności nowych odmian żyta na-
stąpił przez wykorzystanie w hodowli zjawiska heterozji. Plonują one 
średnio o 20-30% wyżej od populacyjnych. Warto mieć na uwadze to, 
że górne poziomy plonowania nowych odmian zbóż coraz bardziej 
zbliżają się do kresu biologicznych możliwości danego gatunku.

Dlaczego zboża wyradzają się?
W przyrodzie wszystko z upływem czasu zmienia się. Nowe od-
miany zbóż po zarejestrowaniu przez COBORU, a krajach UE 
przez odpowiedniki tej instytucji, zachowują wysokie wartości go-

dr Władysław
Kościelniak

doradca rolny

spodarczo-użytkowe najczęściej przez okres 3-5 lat. Niektóre dłu-
żej, np. pszenice – Kobra, Bogatka, a z nowszych – Patras. Jest 
rzeczą naturalną, że z upływem lat ich plenność spada wskutek:

• utraty odporności na nowe pojawiające się rasy chorób, 
głównie na mączniaka i rdze;

• naturalnych skrzyżowań danej odmiany z innymi i mutacji 
genetycznych;

• zanieczyszczenia materiału siewnego nasionami innych 
odmian, gatunków i chwastów;

• porażenia przez choroby grzybowe przenoszone przez na-
siona, np. śniecie, głownie i fuzariozy;

• ujemnego wpływu niekorzystnych warunków glebowych, 
uprawowych i klimatycznych na wartość siewną.

Dlatego tak istotną sprawą jest wprowadzanie do szerokiej prak-
tyki nowych odmian o lepszej wartości gospodarczej, bardziej od-
pornych na choroby grzybowe, dobrze wykorzystujących nawozy, 
tolerancyjnych na okresowe niedobory wilgoci itd. 

Przez nasiennictwo do praktyki
We wprowadzeniu do praktyki nowych odmian podstawową rolę 
odgrywa nasiennictwo, którego zadaniem jest produkcja materia-
łu siewnego o wysokich parametrach jakościowych. Prowadzą ją 
wyspecjalizowane gospodarstwa np. Agro As pod nadzorem Pań-
stwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Jej pracownicy 
kontrolują plantacje nasienne w trakcie wegetacji pod względem 
stawianych przez prawo wymogów:

• izolacja przestrzenna;
• czystość gatunkowa i odmianowa;
• zachwaszczenie chwastami o nasionach trudnych do od-

dzielenia w trakcie czyszczenia nasion;
• zdrowotność łanów.

Porady eksperta
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Ziarno pszenicy z tegorocznego zbioru 

Po uzyskaniu świadectwa kwalifikacji polowej kolejnym etapem są 
badania laboratoryjne ziarna na: zdolność kiełkowania, zdrowot-
ność, czystość i masę 1000 ziaren. W razie pozytywnych wyników 
oceny laboratoryjnej materiał siewny uzyskuje świadectwo i może 
być wprowadzony do obrotu.

W ocenie, jakości materiału siewnego najważniejszą rolę odgrywa 
zdrowotność i zdolność kiełkowania. W tym – suchym roku ziarno 
zbóż jest wolne od chorób, zwłaszcza z rodzaju Fusarium i będzie 
kiełkować dobrze. Przypuszczam, że w tym roku ziarno siewne 
pszenicy ozimej jest gorzej wykształcone i jego MTZ będzie od 
kilku do kilkunastu procent mniejszy niż zazwyczaj. Dlatego też 
przy wysiewie własnego ziarna należy zadbać o oznaczenie tego 
parametru – koniecznego dla obliczenia normy wysiewu w kg/ha. 
Ziarno siewne powinno być dobrze zaprawione

Produkcja nasienna wymaga dużej staranności zarówno na polu, 
jak i w trackie przygotowania ziarna do siewu. Istotną sprawą jest 
to, aby materiał siewny został prawidłowo zaprawiony zaprawą 
nasienną. Jest to najtańsza i przy tym najskuteczniejszą metoda 
ochrony siewek zbóż przed chorobami grzybowymi. Chronią one 
siewki przed chorobami grzybowymi przenoszonymi na ziarnie 
i występującymi w glebach. Siewki zbóż narażone są na porażenie 
aż przez 11 chorób. Warunkiem prawidłowego zaprawienia obok 
użycia skutecznej zaprawy jest całkowite pokrycie ziarna zaprawą 
nasienną. W firmie Agro As ziarno siewne zaprawia się zaprawą 
pianową na mokro, dzięki temu pokrycie zaprawą jest bardzo wy-
sokie – powyżej 95%. Obok zaprawy fungicydowej ziarno zapra-
wiania się nawozem donasiennym.

Materiał siewny powinien być idealnie doczyszczony i przesorto-
wany. Takie ziarno uzyskuje się poddając go przerobowi na no-
woczesnej linii technologicznej obróbki ziarna. Na Opolszczyźnie 
takie możliwości techniczne posiada m.in. Agro-AS z Grodkowa. 
Linia składa się z wialni wstępnego czyszczenia, z której trafia do 
silosów. Następnie ziarno kierowane jest na wialnię dokładnego 
czyszczenia, a z niej do baterii tryjerów i na koniec na stół grawita-
cyjny. W trakcie procesu obróbki ziarno jest dokładnie kalibrowane. 
Ułatwia to bardziej precyzyjny wysiew zarówno tradycyjnymi, jak 
i pneumatycznymi siewnikami. Badania wskazują, że precyzyj-
ne rozmieszczenie ziaren, a następnie roślin w łanie daję 2-3% 
zwyżkę plonu. Czy to dużo? – stare przysłowie brzmi „Ziarnko do 
ziarnka, a zbierze się miarka”. Wg informacji Piotra Stepkiewicza 

(kierownika linii technologicznej) zdolność kiełkowania pszenicy, 
jęczmienia wynosi 97% i więcej. 

Znajomi rolnicy, którzy co roku kupują kwalifikowany materiał siew-
ny zbóż, robią to m.in., dlatego, że odpada im duży kłopot, jakim 
jest jego prawidłowe doczyszczenie i zaprawienie. Kwalifikowane 
ziarno posiada urzędowy atest na zdolność kiełkowania i masę 
1000 nasion. Na tej podstawie można ustalić obsadę siewu i wyli-
czyć ilość zużywanego materiału siewnego kg/ha.

Jaką odmianę wybrać do siewu?
Wybór odmian do uprawy nie jest łatwy, bo w obrocie nasiennym 
obok wpisanych do krajowego rejestru (KR) na rynku znajduje się 
wiele odmian zagranicznych, pochodzących ze wspólnotowego 
katalogu (CCA), które nie zostały przebadane w naszych warun-
kach glebowo-klimatycznych. Zgodnie z przepisami Unii Europej-
skiej mogą i są wysiewane na plantacjach nasiennych, z których 
trafiają na pola produkcyjne. O skali tego zjawiska może świadczyć 
fakt, że w 2018 roku na plantacjach nasiennych pszenicy ozimej 
w Polsce wysianych było 158 odmian i znaczny udział miały z ka-
talogu CCA. Stąd pojawia się zasadne pytanie – czy warto ryzyko-
wać wysiew odmiany nieprzebadanej urzędowo w Polsce?

Na podobne pytania od wielu lat odpowiadam: wybierać najnow-
sze lub nieco starsze o wysokiej wartości gospodarczej, potwier-
dzonej w badaniach COBORU i wpisane do Krajowego Rejestru 
(KR). Robię to z pełną odpowiedzialnością, gdyż jestem świadom, 
że aby nowa odmiana została wpisana do KR, musi w doświad-
czeniach rejestracyjnych prowadzonych w wielu punktach w kra-
ju plonować o kilka procent wyżej od odmian wzorcowych. Firma 
Agro As oferuje sprzedaż kilkunastu nowych odmian pszenicy ozi-
mej przebadanych w Polsce. Rolnik przy zakupie otrzymuje ulotkę 
o danej odmianie. 

Praktyka pokazuje, że nie wszystkie odmiany wpisane do KR 
sprawdzają się później na polach produkcyjnych. Ich bieżąca we-
ryfikacja odbywa się w ramach badań PDO. W przypadku psze-
nicy ozimej corocznie prowadzi się około 70 doświadczeń z 70 
odmianami w różnych warunkach glebowo-klimatycznych. Podob-
ne doświadczenia obejmują pozostałe gatunki zbóż. Ich wyniki są 
publikowane przez COBORU w Internecie oraz w prasie rolniczej. 
Przestrzegam przed uprawą zagranicznych odmian pszenicy ozi-
mej niesprawdzonych w oficjalnych badaniach (COBORU), przede 
wszystkim ze względu na nieznaną zimotrwałość, w tym odpor-
ność na mrozy.

Przy wyborze odmiany można kierować się zaleceniami firm na-
siennych. Jednak do niektórych materiałów promocyjnych należy 
podchodzić z dużą rozwagą. Dość często cytowane są „rewela-
cyjne”, ale jednoroczne wyniki plonowania z pojedynczej stacji 
COBORU, a nie z badań ogólnopolskich.

Zakup kwalifikowanego materiału siewnego jeszcze długo pozo-
stanie najtańszą inwestycją w rolnictwie. Zaś do rolnika należy wy-
bór odmiany oraz taka agrotechnika, która umożliwi wykorzystanie 
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JESIENNE PROBLEMY W ZBOŻACH OZIMYCH

Być może, że nasze tegoroczne zbiory są jeszcze w magazy-
nach lub czekamy na zapłatę za sprzedane produkty, a mu-
simy już ponosić koszty związane ze wznowieniem produkcji 
w kolejnym sezonie. W porównaniu do wydatków związanych 
z nawozami, kosztami uprawy i materiałem siewnym nakład na 
jesienne zwalczanie chwastów w uprawie zbóż ozimych wydaje 
się niewielki. Warto go ponieść już teraz z kilku powodów:

• część chwastów łatwiej i taniej zwalczyć jesienią, zwłasz-
cza miotłę zbożową

• wyczyniec polny i stokłosy – gatunki łatwiejsze do zwal-
czenia we wcześniejszych fazach rozwojowych (wiosną 
są zazwyczaj konieczne kolejne zabiegi, ale łącznie osią-
gamy lepszą skuteczność)

• brak konkurencji dla zbóż ze strony chwastów
• często niższe są koszty zabiegów jesiennych niż wiosennych
• więcej czasu na ewentualną wiosenną korektę

Jesienne programy zwalczania chwastów w zbożach zazwyczaj 
opierają się o mieszaniny zbiornikowe składające się z trzech 
komponentów:

• produkt zwalczający miotłę zbożową (i ewentualnie inne 
chwasty jednoliścienne i część chwastów dwuliściennych)

• produkt zwalczający pozostałe chwasty dwuliścienne
• produkt zwalczający samosiewy rzepaku (w przypadku, 

gdy jest taka konieczność i samosiewy rzepaku nie są 
zwalczane przez dwa pierwsze produkty)

Do pierwszej grupy należą produkty jedno lub wieloskładniko-
we zawierające substancje z grupy sulfonylomoczników: chlo-
rosulfuron (Glean 75 WG, Glean Strong 54 WG, Chlorosulfuron 
75 WG), mezosulfuron, jodosulfuron. W Polsce są jednak co-
raz częstsze przypadki uodpornień miotły zbożowej na mecha-
nizm działania sulfonylomoczników. Kolejne produkty oparte 
są o chlorotoluron (Lentipur 500 SC, Snajper 600 SC). W tym 
przypadku brak uodpornień chwastów, ale pojedyncze odmia-
ny pszenicy ozimej są wrażliwe na chlorotoluron (np. Hondia). 
Dużą popularnością cieszą się rozwiązania oparte o flufenacet 
– związek z grupy oksyacetamidów (Arnold 600 SC, Komplet 
560 SC, Expert Met 56 WG). Kolejne rozwiązania opierają się 
o prosulfokarb – substancja z grupy karbaminianów (Boxer 800 
EC, Boxer Evo EC).

Największy udział w drugiej grupie ma diflufenikan – substancja 
z grupy fenoksynikotynoanilidów (Delfin 500 SC). Popularność 
zawdzięcza wysokiej skuteczności w zwalczaniu fiołka trój-
barwnego i wspomaganiu zwalczania miotły zbożowej i przy-
tulii czepnej. Diflufenikan często jest składnikiem preparatów 
z pierwszej grupy (np. Snajper 600 SC, Arnold 600 SC).

Środki ochrony roślin
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Trzeci komponent najczęściej oparty jest na substancji z grupy 
sulfonylomoczników:

• chlorosulfuron (Chlorosulfuron 75 WG, Glen 75 WG)
• tribenuron metylowy (Nuance 75 WG)

Znamy wrażliwość upraw rzepaku na sulfonylomoczniki, czę-
sto wystarczy 1/3 podstawowej dawki preparatu, aby zwalczyć 
samosiewy rzepaku w uprawie zbóż. Chlorosulfuron jest za-
zwyczaj stosowany w okresie całej jesieni – skutecznie działa 
doglebowo i nalistnie. Tribenuron jest zalecany do zabiegów już 
po wschodach samosiewów rzepaku.

Specyficzne potrzeby, a rzadziej nadmierna fantazja sprawiają, 
że stosuje się rozwiązania wykraczające poza przedstawiony 
powyżej schemat.

Kolejnym, bardzo poważnym problemem w uprawie zbóż ozi-
mych są choroby wirusowe przenoszone głównie przez mszy-
ce. Tu nie ma dylematu – zwalczamy jesienią czy wiosną? Brak 
zabiegów jesiennych jest niemożliwy do nadrobienia wiosną. 
Zboża zainfekowane jesienią nie jesteśmy w stanie wyleczyć 
wiosną. Sucha, długa i ciepła jesień sprzyja nalotom mszycy 
na uprawy ozime (rzepak i zboża). Wirus żółtej karłowatości 
jęczmienia (BYDV), którego wektorem są mszyce, potrafi spo-
wodować potrzebę likwidacji uprawy jęczmienia lub mocno 
ograniczyć plony pszenicy i pszenżyta.

Jak sobie radzić z powyższym problemem:
• unikać zbyt wczesnych terminów siewów – mszyca poja-

wia się w największym natężeniu na pierwszych, wscho-
dzących roślinach (najlepiej, aby nie było to nasze pole)

• nawet wykorzystując powyższą wskazówkę należy prowa-
dzić ochronę chemiczną w fazach BBCH 11 – 23 (pierw-
szy liść – krzewienie) – nie należy dopuszczać do rozwoju 
kolejnych, coraz liczniejszych pokoleń.

Decyzja Komisji Europejskiej o wycofaniu zapraw neonikoty-
noidowych odebrała nam skuteczną broń do zwalczania mszyc 
we wczesnych fazach rozwojowych zbóż. Powinniśmy więc 
wykonywać zabiegi od fazy pierwszego liścia (przy obecności 
szkodników). Obecnie rejestrację do jesiennych zabiegów mają 
substancje z grup chemicznych (tylko w przypadku niektórych 
produktów):

• pyretroidy: alfa-cypermetryna, lamda-cyhalotryna
• neonikotynoidy: acetamipryd
• fosforoorganiczne: chloropiryfos
• karboksyamidy: flonikamid

Przy wyborze grupy chemicznej powinniśmy zwrócić szczegól-
na uwagę na temperatury w których dany preparat skutecznie 
działa. Bardzo istotny jest również dobór dysz do wykonywa-
nego zabiegu. Krople powinny być duże i o wysokiej prędkości 
– umożliwia to lepszą penetrację łanu i dotarcie do ukrytych 
powierzchni roślin.

Długa i ciepła jesień może przynieść kolejny problem jakim są 
choroby grzybowe. Oprócz ciepła, grzybom chorobotwórczym 
sprzyja, tak brakująca nam ostatnio wilgoć. Jesienne zabiegi 
fungicydowe (mówimy tu o opryskach, a nie o zaprawianiu) są 
wykonywane rzadko, chociażby z powodu rzadkiego spełnienia 
powyższych warunków. Niewielka część zapraw nasiennych 
chroni również liście młodych roślin. 

Potrzeba wykonania zabiegu jesienią, w fazach BBCH 11-25 
pojawia się przy silnym porażeniu chorobami grzybowymi, któ-
re mogą powodować poważne stresy biotyczne. Zjawisko ta-
kie zazwyczaj występuje na wczesnych zasiewach i mocnych 
stanowiskach. Patogeny najczęściej pojawiające się jesienią 
na zbożach to: mączniak prawdziwy, septorioza paskowana li-
ści, septorioza plew (objawy na liściach), rdza brunatna, rdza 
żółta, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siat-
kowa jęczmienia. Zależnie od choroby możemy użyć jedną lub 
mieszaninę paru substancji z: fenpropimorf, metrafenon, spi-
roksamina, tebukonazol, protiokonazol, fenpropidyna, tiofanat 
metylowy.

Marek Skorupa
Dyrektor handlowy
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Nie zapOMNIX
o ochronie korzeni!

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 na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie. www.rolnictwoodpowiedzialne.pl

Moc zakorzenienia 

Wigor roślin 

Intensywny wzrost 

Zaprawa zbożowa zapewniająca:
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ODCHWASZCZANIE ZBÓŻ OZIMYCH
 – JESIENIĄ CZY WIOSNĄ?

Jeszcze kilkanaście lat temu w naszej firmie 80 % produktów do 
odchwaszczania zbóż ozimych sprzedawaliśmy wiosną, co zna-
czy, że większość rolników uznawała wiosnę za najlepszy termin 
do zwalczania chwastów. Przez te kilkanaście lat udział procen-
towy ulegał stopniowym zmianom na rzecz stosowania zabiegów 
jesiennych w celu zwalczania chwastów w zbożach ozimych. 
Obecnie można by powiedzieć, że sytuacja jest dokładnie od-
wrotna i sprzedajemy 80% produktów, które stosuje się jesienią.

Z czego to może wynikać? Po pierwsze stosowanie jesienią daje 
większą gwarancję a wręcz pewność skutecznego zwalczenia 
jednego z najgroźniejszych chwastów jakim jest Miotła zbożowa 
(Apera spica-venti).

Miotła zbożowa to chwast jednoroczny, doskonale zimujący, 
przez co stanowi główny problem rolników produkujących zbo-
ża ozime. Należy wiedzieć, że nasiona miotły kiełkują tylko przy 
dużej wilgotności gleby, w której potrafią zachować żywotność 
nawet przez kilkanaście lat. Miotle zdecydowanie sprzyja więc 
bardziej deszczowa pogoda w okresie od jesieni do wiosny. Mio-
tła ma istotną przewagę nad zbożami, bowiem chwast ten kieł-
kuje jesienią lub wiosną, a przy dodatnich temperaturach – na-
wet zimą! Poza tym, może rosnąć, gdy zboża pozostają jeszcze 
w spoczynku, czyli począwszy od temperatury od 0º C. Staje się 
przez to bardzo konkurencyjny dla roślin zbożowych, po wzno-

wieniu przez nie swojej wiosennej wegetacji. Wczesną wiosną 
nie wolno więc pozwolić na dominację miotły nad uprawianymi 
zbożami. Należy przede wszystkim szybko rozpoznać stan za-
grożenia miotłą oraz opracować skuteczną i optymalną strategię 
stosowania środków ochrony roślin, rozpoczynającą się już je-
sienią. Po drugie wiele produktów stosowanych wiosną zawo-
dzi w zwalczaniu miotły zbożowej o czym przekonali się rolnicy 
i chętniej stosują strategię jesiennej ochrony.

Następnym ważnym aspektem jest to, że zastosowanie jesie-
nią herbicydu nie dopuszcza do konkurencji ze strony chwastów 
jesienią i wczesną wiosną dając roślinom uprawnym dużo wię-
cej swobody na prawidłowy wzrost i rozwój. To właśnie w po-
czątkowym okresie rozwoju – od wschodów do zwarcia mię-
dzyrzędzi – zboża są najbardziej wrażliwe na zachwaszczenie. 
Warto zwrócić uwagę na fakt, że zaniechanie jesiennej ochrony 
herbicydowej skazuje uprawiane zboże na około dwa miesiące 
współzawodniczenia z chwastami. To może osłabić ich kondycję. 
W efekcie roślina w słabszej formie wchodzi w okres spoczynku 
zimowego i gorzej znosi przezimowanie.

Jeszcze inny argument przemawiający za tym, aby stosować 
herbicydy zwalczające chwasty w zbożach ozimych to ekonomia.
Zwalczanie miotły i wielu chwastów dwuliściennych to koszt po-
niżej 100 PLN natomiast zwalczanie miotły zbożowej wiosną nie 

Środki ochrony roślin
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dość, że znacznie powyżej 100 PLN to dodatkowo obarczone 
jest ryzykiem znacznie mniejszej skuteczności.
Dodatkowym problemem mogą być warunki pogodowe na przed-
wiośniu i wczesną wiosną, uniemożliwiające wjazd ciągnika 
z opryskiwaczem na pole. W takiej sytuacji koniecznością staje 
się przesunięcie zabiegu w czasie. To niestety sprzyja pozosta-
wionym w łanie chwastom. Rosną wtedy one bardzo intensyw-
nie, mogą więc w krótkim okresie czasu osiągnąć taki stopień 
rozwoju, że są trudne do zwalczenia.

Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule „odchwaszczanie 
zbóż ozimych – jesienią czy wiosną?” – zdecydowanie i z peł-
nym przekonaniem możemy powiedzieć jesienią!

Jesienią wykonujemy zabieg odchwaszczania ze szczególnym 
uwzględnieniem miotły zbożowej oraz jak największej części 
chwastów dwuliściennych takich jak chabry, maki, fiołki, przytulia 
i wiele innych.

Następnie wiosną bez pośpiechu robimy przegląd naszych plan-
tacji i robimy ewentualny zabieg korekcyjny dobierając herbicydy 
do ewentualnych gatunków które pozostały lub pojawiły się wio-
sną na naszych plantacjach. Najczęściej są to ostrożenie, poje-
dyncze przytulie z wiosennych wschodów czy dymnice.

Produktem, który chcielibyśmy Państwu rekomendować tej jesie-
ni jest Arnold 600 SC. Jest to produkt, który zawiera dwie spraw-
dzone substancje aktywne jakimi są flufenacet w ilości 400g w li-
trze i DFF (diflufenikan) w ilości 200 g w litrze.

Flufenacet – pobierany jest głównie przez korzenie i hypokotyl 
kiełkujących chwastów. Pozostaje aktywny w glebie przez wiele 
tygodni po zabiegu co powoduje utrzymanie wysokiej skutecz-
ności chwastobójczej również w późniejszym okresie. Wysokiej 
skuteczności środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Najlep-
szy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wcze-
snych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowa-
nia lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek.

Flufenacet może być stosowany od szpilkowania zbóż ozimych 
do początku krzewienia. Z wieloletnich obserwacji wynika, że 
dawką, która jest wystarczająca do zwalczania miotły zbożowej 
to 140-150 g flufenacetu na ha. Flufenacet ma dodatkową zaletę 
jaką jest brak reakcji fitotoksycznej jaką to możemy obserwować 
na niektórych odmianach pszenic stosując chlorotalonil.

DFF (diflufenikan) – pobierany jest głównie poprzez liście oraz 
częściowo przez korzenie chwastów. Działaniu środka sprzyja 
optymalna wilgotność́ gleby. Największy efekt chwastobójczy 
uzyskuje się̨ stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych 
chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wscho-
dach, w fazie siewek. Diflufenikan możemy stosować w termi-
nach podobnych jak flufenacet tzn. najlepiej od szpilkowania 
zbóż do początku krzewienia. Diflufenikan uznawany jest za 

specjalistę do zwalczania fiołków i w tym wypadku wystarcza już 
około 60 g tej substancji na ha. Diflufenikan radzi sobie również 
nieźle z takimi chwastami jak gwiazdnica, jasnota różowa, prze-
taczniki czy wyka ptasia. 
Warto też wspomnieć, że jest świetnym „pomocnikiem” wspie-
rającym zwalczanie miotły zbożowej jak również w wyższych 
dawkach tzn. około 150g na ha radzi sobie z przytulią, ale w tych 
niższych około 70g na ha również świetnie ją ogranicza. 

Warto również podkreślić, że mieszanka flufenacetu i DFF bar-
dzo mocno ogranicza wyczyńca polnego i w regionach, gdzie 
jest z nim problem jest warta polecenia, ale dawki wówczas mu-
szą być na poziomie około 240 g flufenacetu i 120-150 g DFF 
na ha.

Arnold 600 SC jest herbicydem, który ma świetnie zbilansowa-
ny udział flufenacetu do DFF i można go stosować na poziomie 
0,35l na ha chcąc zwalczać miotłę zbożową i wiele chwastów 
dwuliściennych czy w pełnej dawce 0,6l na ha mając problemy 
z wyczyńcem polnym. Produkt najlepiej stosować w fazie szpilki 
zbóż ozimych do początku krzewienia, a w przypadkach późnych 
siewów praktyka pokazuje, że stosowanie bezpośrednio po sie-
wie daje również świetne wyniki.

Arnold 600 SC jest zarejestrowany we wszystkich gatunkach 
zbóż ozimych i dostępny w bardzo wygodnych opakowaniach 1, 
5 i 10 l co daje możliwość dobrania sobie opakowania do posia-
danego areału. Nasza rekomendacja to 1l na 2,5-3 ha w fazie 
szpilkowania do 3 liści zbóż ozimych. W przypadku występowa-
nia samosiewów zbóż warto dołożyć niewielką ilość produktu za-
wierającego chlorosulfon lub tribenuron metylu.
Jaszcze raz odpowiadając na pytanie czy oziminy vaszczać wio-
sną czy jesienią podpowiadamy zdecydowanie jesienią z ewen-
tualną korektą wiosna.

Marek Skorupa
Dyrektor handlowy
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BEZORKOWA UPRAWA ZBÓŻ

Ziarno siewne prawidłowo kieł-
kuje i wschodzi, jeżeli zostanie 
wysiane do gleby struktural-

nej, nieprzesuszonej o prawidłowym 
podsiąkaniu  wody  glebowej  oraz 
rozluźnionej  głębszej  warstwie  or-
nej – umożliwiającej korzeniom pra-
widłowy  rozwój.  W  upalne  i  suche 
lata, jak np. w bieżącym sezonie jest 
to nie lada wyzwanie, ponieważ gle-
by  niejednokrotnie  zostały  mocno 
przesuszone, zbite „na kamień”. Je-
stem przekonany,  że  zdecydowanie 
mniej  trudności  z  przygotowaniem 

roli do siewu będą mieli rolnicy, którzy zaniechali orek, a wpro-
wadzili tzw. konserwującą metodę uprawy gleby przy użyciu 
kultywatorów  podorywkowych  (nazywanych  gruberami), 
bron  talerzowych  zagregatowanych  z wałami  dociskającymi 
spulchnioną glebę,  agregatami uprawowymi. Coraz  częściej 
można spotkać agregaty uprawowo-siewne, które równocze-
śnie uprawiają glebę, wysiewają nawozy mineralne i nasiona.

Nieorana rola zatrzymuje więcej wody 
Bezorkowa metoda uprawa gleby w porównaniu do orkowej ma 
szereg zalet. Jej główną zaletą jest ograniczenie ubytków wody 
z gleby, co ma kapitalne znacznie przy braku wystarczającej ilo-
ści opadów. Drugą bardzo ważną zaletą jest to, że w warunkach 
suszy zapobiega rozpyleniu gleb, które występuje w trakcie orek 
siewnych i jej doprawiania bronami pod rzepak i zboża ozime. 
W 2018 roku, w okolicy Brzegu na niektórych zaoranych polach 
gleby zostały całkowicie rozpylone i pozbawione wody do kilku-
nastu cm w głąb. Siew odbywał się w tumanach kurzu. Ziarno 

dr Władysław
Kościelniak

doradca rolny

Pokaz pracy agregatu do przedsiewnej uprawy gleby w Agro As Grodków. Zdjęcie 1.06.2017

Porada eksperta

siewne zostało „utopione” i wschody ozimin były niepełne oraz 
przeciągały się w czasie. Natomiast na polach uprawianych sys-
temem bezorkowym struktura nie została naruszona, gleby były 
w miarę wilgotne, a wschody przebiegły normalne. Na terenach 
falistych i pagórkowatych przy bezorkowej uprawie gleby zmniej-
szają się spływy powierzchniowe i erozja wodna. Na glebach 
lekkich zostaje ogranicza erozja powietrzna, która coraz częściej 
daje znać o sobie również na Śląsku.

Powinniśmy pamiętać, że każda orka, zwłaszcza wiosenna na 
skutek zwiększonego parowania wody z gleby przyczynia się do 
jej ubytku rzędu 10-30 l/m2. 

Więcej organizmów glebowych = lepsza struktura
Bezorkowy system uprawy gleby zapobiega procesom degra-
dacji gleb poprzez zwiększenie liczebności i aktywności organi-
zmów glebowych. Organizmy: bakterie, grzyby, promieniowce, 
dżdżownice i inne rozkładając materię organiczną resztek poż-
niwnych, słomy i nawozów naturalnych obok uwalniania składni-
ków mineralnych uczestniczą w procesie tworzenia się próchnicy 
glebowej – najważniejszego składnika gleby. O jej roli w pod-
noszeniu urodzajności gleb pisałem w jednym z poprzednich 
wydań Kwartalnika. Przypomnę, że gleby zasobne w próchnicę 
posiadają gruzełkową strukturę i dzięki temu są łatwiejsze do 
mechanicznej uprawy. Przy bezorkowej metodzie uprawy gleby 
zostają dobrze natlenione i w takich warunkach organizmy gle-
bowe znajdują korzystne warunki dla rozmnażania. Jak podaje 
literatura niemiecka na oranym polu żyje około 50 dżdżownic/
m2, a na polu uprawianym metodą konserwującą płytką – 200 
osobników/m2. Przy omawianej metodzie gleby są o wiele mniej 
ugniatane przez koła ciągników, co sprzyja lepszemu korzenie-
niu się roślin. 
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Talerzowanie ścierniska po kukurydzy. Zdjęcie 5.11.2018

Siewki pszenicy wysianej bezorkowo. Zdjęcie 13.11.2018

Według danych IUNG-PIB w Puławach nakłady finansowe na 
bezorkowy system uprawy roli są o wiele mniejsze niż przy tra-
dycyjnej uprawie. Czas na uprawę i siew pszenicy ozimej po rze-
paku zmniejszył się z 2,0 godz./ha przy orce do 1,2 godz./ha na 
systemie bezorkowym, a zużycie paliwa spadło z 39,5 l/ha do 
28,6 l/ha. To są wymierne bezpośrednie korzyści tego sytemu 
uprawy.

Główną wadą bez orkowego gospodarowania jest to, że na gle-
bach mało zasobnych w fosfor rośliny będą cierpieć na jego nie-
dostatek, ponieważ P2O5 z nawozów mineralnych i naturalnych 
nie przemieszcza się w głąb gleby z wodami opadowymi. Decy-
dując się na rezygnację z pługa powinniśmy na glebach o niskiej 
i średniej zasobności w fosfor pod ostatnią głęboką orką wysiać 
200-300 kg P2O5 na ha np. w superfosfacie.

Bezorkowa uprawa zbóż w stanowisku po rzepaku
Zboża można uprawiać bezorkowo po wszystkich przedplonach. 
Tak postępuje już dość znaczna ilość gospodarstw na Śląsku. 
Rzepak ozimy schodzi z pola wcześnie i pozostawia po sobie 
dobre stanowisko dla wszystkich 4 zbóż ozimych. Najczęściej 
po nim wysiewana jest pszenica. Jako roślina nie zbożowa jest 
bardzo dobrym przedplonem dla jęczmienia browarnego oraz 
dla plantacji nasiennych. Pozostawia po sobie znaczną ilość 
składników mineralnych, w tym przede wszystkim potasu. Słoma 
rzepaku łatwo się kruszy i wprowadzona do gleby szybko ule-
ga mineralizacji. Nie powoduje kłopotów w trakcie mechanicznej 
uprawy gleby i siewu ziarna. Po skoszeniu rzepaku pierwszym 
zabiegiem uprawowym powinno być natychmiastowe zerwanie 

ścierniska, które przerwie kanaliki kapilarne gleby, przez, które 
woda ucieka z gleby. Bardzo często spotykanym w praktyce błę-
dem jest pozostawienie samosiewów rzepaku aż do siewu zbo-
ża. Wówczas rzepak nawet przy niewielkich opadach zawiązuje 
obfitą masę zieloną i może z 1 m2 pola pobrać do 100 l/wody, 
a glebę doprowadzić do totalnego wyschnięcia. Warto, więc sa-
mosiewy, gdy podrosną zniszczyć mechanicznie lub glifosatem. 
Gleba po rzepaczysku najczęściej jest strukturalna i łatwo moż-
na ją przygotować do siewu agregatami uprawowymi, np. grube-
rem i wykonać precyzyjny siew. 

Po przedplonach zbożowych 
Przy obecnej strukturze zasiewów dobrych przedplonów pod 
zboża ozime jest, jak na lekarstwo. Z konieczności pszenżyto, 
jęczmień ozimy oraz żyto wysiewane są najczęściej po kłoso-
wych. Również około 30% areału pszenicy ozimej jest wysie-
wana po sobie. Powinniśmy pamiętać, że niższe o kilkanaście 
procent plonowanie zbóż uprawianych po sobie wynika przede 
wszystkim ze szkodliwego oddziaływania na ich siewki związków 
chemicznych powstających w trakcie mineralizacji resztek poż-
niwnych i korzeni przez organizmy glebowe. Im wcześniej ścier-
nisko zostanie zerwane, to oprócz zatrzymania wilgoci w glebie 
szybciej nastąpi ich mineralizacja i rozłożą się szkodliwe związki 
z grupy fenolów. Mniej kłopotów z przedsiewnym przygotowa-
niem stanowiska po zbożach występuje, gdy słoma jest zebrana 
z pola. W takim przypadku zaleca się szybkie zerwanie ścierni-
ska i przed siewem doprawienie gleby agregatem uprawowym. 
W przypadku pozostawienia na polu słomy zaleca się jej dwu-
krotne wymieszanie z glebą agregatami uprawowymi – pierwszy 
raz – płycej zaraz po skoszeniu zboża i drugi raz głębiej. 

Po kukurydzy
W tym roku o ile we wrześniu nie spadną deszcze, to wysiew 
zbóż po kukurydzy może być utrudniony mocno utrudniony, po-
nieważ w warunkach suszy doszło do wyczerpania wody nie tylko 
z warstwy ornej, ale także z podglebia. Przy normalnych opadach 
i dobrym uwilgotnieniu gleby wprowadzenie do gleby dużej ilości 
słomy kukurydzianej agregatami uprawowymi nie stanowi więk-
szego problemu. W bieżącym sezonie mogą wystąpić trudności 
z jej wprowadzeniem do gleby. Dla tego należy dopilnować, aby ło-
dygi kukurydzy w trakcie koszenia zostały dokładnie rozdrobnione. 
Resztki nieuciętych łodyg należy rozdrobnić mulczerem. W trakcie 
tych zabiegów zostaną zniszczone larwy omacnicy prosowianki, 
które zimują w komorach wydrążonych u podstawy łodyg. Uprawa 
przedsiewna powinna być wykonana na ukos rzędów kukurydzy. 
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LEXION – DRUGA GENERACJA

Firma CLAAS prezentuje drugą generację kombajnów 
LEXION. Aby spełnić wymagania użytkownika pod wzglę-
dem eksploatacji oraz jakości słomy, dostępne będzie sie-
dem maszyn hybrydowych i sześć modeli kombajnów z wy-
trząsaczami z silnikiem o mocy pomiędzy 790 KM a 313 KM. 
Za sprawą APS SYNFLOW HYBRID oraz APS SYNFLOW 
WALKER, zarówno maszyny hybrydowe, jak i z wytrzą-
saczami są wyposażone w nowe zespoły młócące, które 
są zarówno niezwykle skuteczne, jak i efektywne. System 
wspomagania operatora CEMOS AUTOMATIC w nowym 
kombajnie LEXION zapewnia podwyższony poziom funk-
cjonalności, poprzez automatyczne i inteligentne sterowa-
nie i optymalizację ustawień maszyny. Kombajn LEXION 
wyposażony jest teraz w nowy podłokietnik, CEBIS posiada 
ekran dotykowy i oferuje bardziej zintegrowane funkcje oraz 
maksymalny łatwą obsługę. Dzięki nowej koncepcji napędu 
z kilkoma pasami napędowymi uzyskana jest maksymalna 
niezawodności i dostępności maszyny. 

Skuteczny dzięki nowym zespołom młócącym 
Nowe zespoły młócące APS SYNFLOW HYBRID oraz APS 
SYNFLOW WALKER zapewniają znacznie lepszą charakte-
rystykę operacyjną w zakresie omłotu i oddzielania. Obec-
nie oba układy współpracują z bębnem młócącym o średnicy 
755 mm z 10 cepami. System APS SYNFLOW WALKER po-

HIT NUMERU

siada obecnie nowy, dodatkowy bęben separujący, o śred-
nicy 600mm umiejscowiony za bębnem młócącym. W sys-
temie APS SYNFLOW HYBRID średnica bębna podającego 
została zwiększona do 600 mm w celu zapewnienia optymal-
nego przepływu plonu do rotorów. Nowe opcje zbiornika na 
ziarna o pojemności do 18.000 litrów i szybkości rozładunku 
do 180l/s rozszerzają zakres działania i zwiększają wydaj-
ność rozładunku.

Precyzja dzięki zaawansowanej technologii
I w tym przypadku nowy LEXION, CEMOS AUTOMATIC do-
konuje automatycznej regulacji ustawień maszyny w celu 
uzyskania optymalnej wydajności i jakości omłotu. Nowym 
rozwiązaniem jest również FIELD SCANNER prowadzą-
cy maszynę wzdłuż brzegu łanu lub ścieżki przejazdowej. 
Wbudowany w dach kabiny, wykorzystuje sygnał wykrywa-
nia przedpola i dopasowując się do szerokości przyrządu 
prowadzi odpowiednio maszynę.

Nowy QUANTIMETER można kalibrować z poziomu kabiny 
i dokonywać pomiaru bez konieczności znajomości ciężaru 
tysiąca ziaren. W kombajnie LEXION jest również dostęp-
ny DYNAMIC POWER, który dokonuje elastycznej regulacji 
mocy silnika zgodnie z warunkami pracy. 
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Nowa komfortowa kabiny
Projekt nowej kabiny zapewnia operatorowi więcej prze-
strzeni i doskonałą dźwiękoszczelność. Nowy podłokietnik 
jest wyposażony w regulowany terminal ekranu dotykowego 
CEBIS i bardzo dużą liczbę wbudowanych funkcji, a tym sa-
mym pozwala na szybką, intuicyjną obsługę maszyny.

Wiele funkcji, takich jak zmiana zakresu prędkości obroto-
wej bębna młócącego lub rozdrabniacza słomy można uru-
chamiać bezpośrednio z kabiny. Prosta procedura wymiany 
klepiska, pozwala na szybkie dopasowanie maszyny do róż-
nych zastosowań. 

Zwiększony kąt obrotu sprawia, że rura wysypowa jest do-
skonale widoczna z kabiny. Teraz dostęp do zbiornika ziar-
na, aby dokonać bez użycia narzędzi regulacji przysłon śli-
maków wygarniających jest łatwy. 

Niemalże wszystkie nowe modele LEXION są dostępne 
z zawieszeniem gąsienicowym TERRA TRAC. Osiągać 
mogą one maksymalną prędkość 40 km/h przy zapewnieniu 
maksymalnego poziomu ochrony gleby i komfortu w pracy 
w polu oraz szybkiego transportu. 

Niezawodny we wszystkich warunkach
Nowa koncepcja napędu kombajnu LEXION została tak zapro-
jektowana, aby osiągać maksymalne niezawodności. Napęd 
ten wymaga zastosowania mniejszej ilości pasów napędo-
wych, wszystkie warianty zostały wzmocnione i mogą zostać 
podłączone do centralnego systemu smarowania. DYNAMIC 
COOLING jest dostępny we wszystkich modelach kombajnów 
LEXION, zapewnia on jednakowe chłodzenie jednocześnie ob-
niżając nakłady na oczyszczanie filtra powietrza. Dzięki RE-
MOTE SERVICE, operator uzyskuje optymalne i natychmia-
stowe wsparcie, aby zapewnić jak najkrótsze okresy przestoju. 
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POKAZY CLAAS (NIE KUPUJ KOTA W WORKU…)

Podjęcie finalnej decyzji o zakupie danej maszyny niejed-
nokrotnie wiąże się z wieloma rozterkami. Czy ta maszyna 
poradzi sobie w moim gospodarstwie, czy będzie odpowied-
nia do posiadanego już przeze mnie sprzętu czy w tej cenie 
mogę znaleźć lepsze rozwiązanie… ? Dodatkowym utrud-
nieniem jest duża konkurencja maszyn rolniczych oferowa-
nych obecnie na rynku a co za tym idzie mnogość wyboru. 
Często zdarza się również, że nawet już jego dokonanie nie 
uwalnia nas od tych wątpliwości do momentu dostarczenia 
maszyny na gospodarstwo. 

Ludzie którzy tworzą markę Claas doskonale rozumieją z ja-
kimi sytuacjami spotykają się ich Klienci i dlatego wychodzą 
naprzeciw Ich oczekiwaniom w wielu płaszczyznach m.in. 
w kwestiach związanych z ostatecznym podjęciem decyzji 
o zakupie. W tym celu przy współpracy z dealerami został 
uruchomiony program maszyn demonstracyjnych obejmu-
jący praktycznie wszystkie produkty dostępne w szerokiej 
ofercie koncernu. Jednym z dealerów prężne działających 
na tym polu jest właśnie firma Agro As, która w tym roku 
udostępniła swoim Klientom 8 ciągników rolniczych, 2 kom-
bajny zbożowe, 4 maszyny z grupy zielonkowej oraz łado-
warkę teleskopową. 

Tak bogaty park maszynowy pozwolił nam na wykonanie 
140 pokazów terenowych w różnych warunkach, które nie-
jednokrotnie były wyzwaniem zarówno dla operatorów jak 
i maszyn. 

Maszyny

W tym roku nasze działania rozpoczęliśmy już w trakcie 
pierwszych sianokosów od szkolenia operatorów oraz Klien-
tów z obsługi takich maszyn jak: kosiarka dyskowa, prze-
trząsacz, zgrabiarka oraz prasa zmiennokomorowa. Dzięki 
tak szerokiemu wachlarzowi maszyn mogliśmy w ciągu jed-
nego dnia zaprezentować cały cykl produkcji wysokiej jako-
ści paszy.

Klienci, którzy uczestniczyli w prezentacji nie kryli zadowo-
lenia z możliwości osobistego sprawdzenia efektów pracy 
tych maszyn. Jak się bowiem okazało zastosowane rozwią-
zania technologiczne w maszynach marki Claas sprawdzają 
się w praktyce i spełniają często wygórowane oczekiwania 
Rolników. 
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Ponieważ większość maszyn rolniczych wymaga zagre-
gowania z ciągnikiem siłą rzeczy najwięcej pokazów wy-
konaliśmy właśnie ciągnikami rolniczymi. Pojazd ten jest 
podstawowym narzędziem pracy w każdym gospodarstwie 
rolnym, wobec którego stawiane są największe wymagania 
co do mocy, siły uciągu i wytrzymałości. Tabor 8 ciągników 
pozwolił nam efektywnie zademonstrować ich możliwości 
w najróżniejszych sytuacjach i pracach, a co najważniejsze 
wskazanych przez naszych Klientów. Rolnicy, którzy do tej 
pory nie mieli okazji poznać zalet ciągników marki Claas byli 
niejednokrotnie pozytywnie zaskoczeni ergonomią, wysokim 
komfortem pracy oraz niskim zużyciem paliwa i siłą uciągu. 

Marka Claas zwykle jest kojarzona z bardzo dobrymi kom-
bajnami zbożowymi i dlatego też nie mogło zabraknąć w tym 
roku pokazów tymi maszynami, który stale są poddawane 
ulepszeniom konstrukcyjnym i użytkowym w celu polepsze-
nia warunków pracy operatora, zwiększenia wydajności oraz 
zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych. W tym sezonie 
żniwnym udostępniliśmy naszym Klientom kombajn klawi-
szowy Tucano 440 oraz hybrydowy Tucano 570, które łącz-
nie wykosiły 380Ha. Rolnicy mogli się przekonać o praktycz-
nych rozwiązaniach elementów obsługi codziennej jak np. 
przyłączanie hederu, odkładanie hederu na wózek, łatwość 
przestawiania maszyny na zbiór różnych gatunków upraw 
– heder VARIO, umożliwiający najłatwiejsze na rynku przez-
brojenie np. z rzepaku na zboże. 

Zmienność warunków pogodowych, krótki czas na zbiór pło-
dów rolnych oraz brak doświadczonych operatorów stawiają 
producentom wysokie wyzwanie, któremu Claas jest w sta-
nie sprostać dzięki wysokiej wydajności, łatwej i intuicyjnej 
obsłudze oraz niezawodności zastosowanych komponentów 
w swoich maszynach. 

Klienci naszej firmy bardzo pozytywnie oceniają nasz pro-
gram pokazów maszynami demonstracyjnymi. W większo-
ści przypadków naturalną konsekwencją wykonania pokazu 
są dalsze negocjacje o warunkach zakupu. Jak sami mówią 
taka możliwość znacznie zwiększa ich pole manewru w pod-
jęciu słusznej decyzji.

Dla pracowników firmy Agro As jest to również bardzo bo-
gate doświadczenie, dzięki któremu poznają jeszcze lepiej 
od strony praktycznej możliwości danego produktu oraz za-
stosowanych rozwiązań technologicznych co nam pozwala 
w przyszłości jeszcze lepiej dobrać maszynę do oczekiwań 
i uwarunkowań Klientów. 

Jarosław Świerczek
Kierownik działu CTZR Gołaczów
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Maszyny

BENCHMARK CIĄGNIKÓW CLAAS AXION 960MR 
ORAZ JOHN DEERE 8400R

Polska, województwo zachodniopomorskie, kwiecień 2019. 
Firma CLAAS postanowiła porównać ciągnik CLAAS AXION 
960 z możliwie najbardziej zbliżonym parametrami ciągni-
kiem marki John Deere. Model który wybrano do porównania 
to John Deere 8400R. Prace zostały wykonane za pomoca 
maszyny towarzyszącej LEMKEN Karat 9 KA o szerokości 
roboczej 6 m. W celu zapewnienia rzeczywistych i zgod-
nych ze stanem faktycznym wyników, wszystkie dokonowa-
ne czynności były obserwowane i uzgadniane z audytorem 
TÜV Nord.

Wiarygodny wynik to podstawa – TUV Nord
TÜV Nord jest jednostką, która zajmuje się certyfikowaniem, 
akredytacją oraz audytami w obrębie wielu branż, w tym 
branży rolniczej. Chcąc uzyskać najwyższą jakość przepro-
wadzonych badań oraz wiarygodnośc i poprawność wyników 
zaprosiliśmy do współpracy TÜV Nord. Obecność inspektora 
mgr. inż. Grzegorza Narwojsza podczas wykonywania po-
równania była dla firmy CLAAS kluczowa i w naszej opinii 
niezbędna. Podjęte działania pozwoliły na utworzenie 67 
stronnicowego raportu, który dokładnie opisuje wszystkie 
podjęte działania, parametry maszyn, parametry pracy oraz 
otoczenia.

Przygotowanie do porównania
Test rozpoczął się o godzinie 9.00, dnia 25.04.2019. Pierw-
szymi czynnościami, które dokonano była kontrola stanu 
technicznego maszyn oraz obsługa codzienna. Sprawdzono 
również elementy, które miały istotny wpływ na wyniki te-
stów: masa oraz balastowanie, ciśnienie w ogumieniu, kon-
trola ustawienia GPS, ustawienie cięgieł, stan filtrów oraz 
oczyszczenie chłodnic spręzonym powietrzem. Te czynno-
ści zostały wykonane podwójnie, dzień przed oraz w dniu 
samego testu. W dniu poprzedzającym dokonano również 
pomiaru powierzchni styku opony z podłożem. W dniu sa-
mego testu dokonano pomiaru mocy za pomocą mobilnego 
centrum testowego.
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Benchmark
Pierwsze porównanie odbyło się na polu o kordynatach GPS 
53.095558, 16.149748. Obydwie maszyny zostały przy-
gotowane do testu tj, rozgrzano silnik do temp. roboczej, 
uzupełniono paliwo oraz AdBlue, ustawiono GPS. Maszyny 
pracowały z prędkością 10 km/, narzędziem ustawionym na 
głębokość 27 cm, na powierzchni 5,33 ha CLAAS oraz 5.312 
ha John Deere. Maszyna John Deere podczas tej pracy zu-
żyła 48,29 l, ciągnik CLAAS zużył nieznacznie więcej paliwa 
bo 51,1 l. różnica w tego typu pracy wyniosła 0,49 l/ha na 
korzyść John Deere. 

Drugi test odbył się na polu zlokalizowanym GPS 
53.108913,16.166088. Podczas tego testu obie maszyny 
pracowały możliwie najbardziej obciążone. Głębokośc pracy 
wynosiła 35 cm. Ciągnik CLAAS poruszał się z prędkością 
11 km/h wykonuąc pracę na 4,28 ha w ciągu 46 min 51,92 
sek. zużywając przy tym 56,706 litrów paliwa. Maszyna John 
Deere wykonała pracę na takiej samej powierzchni w czasie 

52 min 03,54 sek. Zużywając przy tym 78,947 litrów paliwa. 
Podczas tego testu ciągnik CLAAS spalił o 5,2 litra paliwa 
mniej na każdy przepracowany hektar. 

O firmie CLAAS 
CLAAS (www.claas-group.com) jest firmą rodzinną założoną 
w 1913 roku i jest jednym z wiodących producentów ma-
szyn rolniczych na świecie. Firma z siedzibą w Harsewinkel 
w Westfalii jest europejskim liderem rynku kombajnów zbo-
żowych. CLAAS jest światowym liderem w innej dużej grupie 
produktów, samojezdnych sieczkarni polowych. CLAAS jest 
również światowym liderem w dziedzinie techniki rolniczej 
z ciągnikami, prasami rolniczymi i maszynami zielonkowymi. 
Portfolio produktów CLAAS obejmuje również najnowocze-
śniejszą technikę informacyjną dla rolnictwa. CLAAS zatrud-
nia ponad 11.000 pracowników na całym świecie i w roku 
obrotowym 2018 osiągnął obrót w wysokości 3,8 mld euro.

Jarosław Świerczek
Kierownik działu CTZR Gołaczów
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Maszyny

WYDANIA MASZYN 2019 ROK

Kolejne, ale tym razem PODWÓJNE wydanie 

super maszyn – 2 ciągniki Claas: Arion 510 oraz 

Arion 430 z ładowaczem czołowym dla Państwa 

Lenart powiatu kłodzkiego.

Tym razem szczęśliwym posiadaczem ciągnika 

Claas Arion 430 w bogatej wersji z przednim 

ładowaczem jest Pan Paweł Russ z powiatu zgo-

rzeleckiego gm. Sulików

Potrójne wydanie maszyn: ciągnik CLAAS 

ARION 610 + 2 maszyny towarzyszące dla 

P. Mariusza z powiatu nyskiego

Kolejne wydanie super maszyny kombajnu CLA-

AS LEXION 660 dla Pana Jarosława z powiatu 

brzeskiego

Kolejne wydanie super maszyny ciągnik CLAAS 

Arion 610 dla Pana Piotra z powiatu strzelińskiego.

Kolejne wydanie ciągnika. Tym razem CLAAS 

ARION 610 dla P. Jarosława z powiatu kłodzkiego

Uroczyste wydanie kombajnu Claas Lexion 660 

z oddziału Gołaczów dla Firmy Now-Rol Sp. z o. o. 

z powiatu złotoryjskiego.

Kolejne wydanie super maszyny z oddziału 

Gołaczów k. Chojnowa: Ciągnik CLAAS ARION 

610 dla Pana Gracjana z powiatu żarskiego

Kolejne uroczyste wydanie tym razem ciągnika 

Claas Axion 810 z oddziału Gołaczów dla Pana 

Pawła z powiatu bolesławieckiego.
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WYDANIA MASZYN 2019 ROK

Wydanie super maszyny: ciągnik CLAAS AXION 

940 o mocy 380KM dla P. Prezesa spółki z o.o. 

z powiatu namysłowskiego

Ładowarka teleskopowa Claas Scorpion 732VP 

dedykowana dla profesjonalistów tym razem 

idzie do firmy RPPH Przeworno w powiecie 

strzelińskim

Kombajn CLAAS TUCANO 440, tym razem 

z oddziału Tworzyjanów dla Pana Ryszarda 

z powiatu trzebnickiego.

Kolejne wydanie super maszyny: kombajn CLA-

AS Tucano 440 dla Pana Michała z powiatu 

jaworskiego

Akcja „Wymień Starą Maszynę na Nową”!

Zamiana używanego ciągnika Ares 836 na nowy 

CLAAS AXION 830 o prawdziwej mocy 235KM 

w Dużym Gospodarstwie Rolnym w Węgrzycach 

w powiecie wołowskim.

Kolejne wydanie super maszyny z oddziału 

Gołaczów k. Chojnowa: Kombajn CLAAS TUCANO 

570 dla Pana Jędrzeja z powiatu zgorzeleckiego

Uroczyste wydanie maszyny z oddziału Gołaczów 

tym razem kombajn zbożowy CLAAS Lexion 770 

dla Pana Sławomira z powiatu lwówieckiego.

Wydanie super maszyny – kombajn CLAAS 

TUCANO 320 dla Pana Dariusza z powiatu 

wołowskiego.

Jeżeli jesteś zainte-
resowany zakupem 

nowej maszyny zapra-
szamy do kontaktu 

z naszym przedstawi-
cielem handlowym. 
Dane znajdziesz na 

stronie nr 80 
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PEŁNE POLE MOŻLIWOŚCI
PRZYCZEPY ROLNICZE NA POKOLENIA

Maszyny

WIELTON – jakość i technologia, dostępne w dobrej cenie
Marka Wielton Agro jest producentem pojazdów dla rolnictwa, 
która powstała w 2009 roku jako część grupy kapitałowej Wiel-
ton. W swojej ofercie ma sześć rodzin produktowych dostępnych 
w różnych konfiguracjach. 

Do produkcji pojazdów używane są masywne i wytrzymałe ramy 
z najlepszej szwedzkiej stali – DOMEX. Wśród produktów Wiel-
ton AGRO dostępne są przyczepy dwuosiowe trójstronnego 
wysypu, przyczepy tandem, przyczepy trzyosiowe do przewozu 
bel, przyczepy skorupowe, wózki Dolly oraz wozy asenizacyjne. 
Wielton Agro oferuje swoim klientów również serwisową opiekę 
posprzedażową i wsparcie techniczne serwisu dealera.
Okrągły jubileusz Wieltonu – 10 lat intensywnego rozwoju

Zdjęcie: Przedstawiciele firmy Wielton w otoczeniu dealerów 
sprzedających produkty przeznaczone dla rolnictwa.

W 2019 roku firma Wielton Agro obchodziła 10 lecie powstania 
i wprowadzeniem do oferty producenta naczep z Wielunia pro-
duktów przeznaczonych stricte dla rolnictwa.

Jak podkreślał na spotkaniu jubileuszowym dyrektor handlowy 
Wielton Agro Dariusz Porzuczek, decyzja o rozpoczęciu produkcji 
przyczep rolniczych podjęta 10 lat temu przez zarząd spółki była 
podyktowana chęcią utrzymania zasobów firmy po kryzysie, jaki 
nastąpił w tamtym czasie w branży samochodowej. Wspominał 
również, że tempo prac jakie narzuciła sobie firma Wielton było 
imponujące, gdyż w lutym 2009 została podjęta decyzja, a już 
w maju tego samego roku fabrykę opuściła pierwsza przyczepa. 
O prawdziwości tych słów świadczy fakt, że już w roku 2010 firma 
dostarczyła tysięczną wyprodukowaną przyczepę z logo wielbłąda. 

Wielton Agro – wyniki mówią same za siebie
Obecnie przyczepy oferowane pod marką Wielton Agro stanowią 
około 7-8% rynku przyczep rolniczych w Polsce, a w roku 2018 
zarejestrowano ich aż 397. Około 80% z nich stanowiły przy-
czepy platformowe do przewozu bel oraz najbardziej popularne 
w Polsce przyczepy dwuosiowe z obrotnicą, które stanowią po-
nad 60% sprzedanych produktów. Rynek przyczep jest jednak 
bardzo zmienny i od kilku lat daje się zauważyć wśród rolników 
zwiększone zainteresowanie przyczepami o coraz to większej ła-
downości oraz powolne odchodzenie od przyczep dwuosiowych 
na rzecz bardzo pojemnych i uniwersalnych w użytkowaniu przy-
czep skorupowych. 

W ciągu tych 10 lat Wielton Agro sprzedał 4868 sztuk swoich 
produktów i stał się marką globalną rozpoznawalną i uznaną 
przez rolników nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Eksport 
produktów zwiększył się z 5% w roku 2010 do 60% w roku 2018. 
W eksporcie dominowały przyczepy platformowe do bel, które 
stanowiły 54% wszystkich sprzedanych produktów.
Klient nasz pan!

Nowy szef obsługi posprzedażnej Sergiusz Mitek, postawił sobie 
za cel usprawnienie obsługi klientów, poprawę dystrybucji i logi-
styki części oraz uruchomienie profesjonalnego serwisu fabrycz-
nego dysponującego niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz 
zapleczem technicznym w postaci fabryki. Wszelkie naprawy 
gwarancyjne mają być realizowane w terminie 14 dni od terminu 
przyjęcia zgłoszenia. 

Wielton Agro – „przewaga dzięki technice”
Omawiany producent powołał także do życia Zespół Badań 
i Rozwoju pod kierownictwem Mariusza Kuźbińskiego, któ-
ry wraz z konstruktorem i technologiem będzie odpowiadał za 
optymalizowanie produkcji przyczep, poprawę jakości produktu 
i wprowadzanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych. Firma Wiel-
ton zawsze wsłuchiwała się w uwagi swoich klientów, dzięki cze-
mu ich produkty w możliwie najkrótszym czasie osiągnęły bar-
dzo wysoki poziom zaawansowania technicznego, co jest oprócz 
trwałości kolejnym bardzo mocnym argumentem sprzedażowym 
dla klientów ceniących sobie niezawodność przez długie lata. 
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Zagraniczna ekspansja motorem rozwoju firmy
Prezes zarządu Wielton S.A Mariusz Golec w swoim wystąpieniu 
podkreślił, że w ciągu ostatnich 10 lat firma bardzo się zmieniła, 
jest teraz czterokrotnie większa, działa globalnie i zatrudnia po-
nad 3000 pracowników w kilkunastu krajach. Tak szybki wzrost 
był możliwy dzięki wykupieniu przez Wielton kilku firm produku-
jących naczepy i przyczepy miedzy innym we Włoszech, Wielkiej 
Brytanii, Niemczech i Francji. W tym ostatnim kraju wprowadzi 
w tym roku przyczepy skorupowe dedykowane dla rolnictwa pod 
marką Fruehauf.

Jakość = niezawodność = zadowoleni klienci
Firma Wielton od zawsze słynęła z używania do montażu w swo-
ich produktach elementów pochodzących od najlepszych produ-
centów, wszystko po to, aby końcowy użytkownik mógł cieszyć 
się z jak największej niezawodności produktu. Aby utrzymać 
wysoką jakość firma inwestuje w robotyzację i posiada już 45 
robotów przemysłowych pracujących przy spawaniu, śrutowaniu 
oraz lakierowaniu poszczególnych elementów. Aby pozyskać 
przyszłe kadry firma utworzyła klasę patronacką, w której młodzi 
ludzie mogą się kształcić wykorzystując najnowsze urządzenia.

Kto tanio kupuje, ten dwa razy kupuje
Wybór przyczepy rolniczej wydaje się z pozoru banalny, bo jest 
to produkt w opinii wielu rolników mało skomplikowany – nie ma 
silnika, skrzyni biegów, szeroko rozumianej elektroniki, GPS-u, 
czy innych skomplikowanych elementów budowy. Nic bardziej 
błędnego! O niezawodności maszyn rolniczych nie decyduje 
w głównej mierze ich poziom skomplikowania, ale jak podpowia-
da doświadczenie i historie zakupowe wielu naszych klientów 
ma na to największy wpływ przede wszystkim jakość zastosowa-

nych elementów do ich produkcji. Część z kupujących na wstę-
pie kieruje się tylko i wyłącznie ceną produktu. W ten sposób 
brutalnie eliminują oni prawdziwie wartościowe maszyny rolnicze 
i wybierając najtańsze dostępne produkty na rynku – słabe pod 
względem jakościowym – często po niedługim czasie żałują swo-
jego wcześniejszego wyboru.

Dobre, bo polskie!
Wielton Agro to polski producent marki PREMIUM, który dostar-
cza wymienione wcześniej produkty, które potrafią pracować 
niezawodnie przez wiele lat u osoby, która je kupiła, a często 
jeszcze następcy w kolejnych pokoleniach mogą mieć zadowole-
nie z wcześniej poczynionych zakupów. Wielu też jest chętnych, 
którzy doceniają ich wytrzymałość, estetykę wykonania i szero-
ko rozumianą niezawodność w momencie odsprzedaży maszyny 
używanej przy zmianie np. na większe przyczepy, które zawsze 
rosną wraz z wielkością gospodarstwa.

Firma Agro-As użytkuje „na własnym podwórku” 
już od kilku lat przyczepy Wielton i nie trzeba pisać, że maszy-
ny te są u nas wykorzystywane na maksimum swoich możliwo-
ści przy przeładunku zbóż i nawozów, gdyż przy skali obrotów 
naszej firmy są to dziesiątki tysięcy przerzuconych ton rocznie. 
Właściciele firmy jak również pracownicy je obsługujący na co 
dzień są z nich w pełni zadowoleni. Krótko mówiąc: wielbłądy 
z Wielunia są po prostu stworzone do noszenia naszych ciężarów! 

 WIELTON – zachodnia jakość, polska cena!
Zapraszamy Państwa do nas do firmy na oględziny naszych 
maszyn używanych z gamy Wielton Agro (wciąż trzymają formę 
ponad normę!) i zapoznanie się z ofertą sprzedażową nowych 
maszyn. Sprawdź! Być może WIELTON to optymalny wybór rów-
nież do Twojego gospodarstwa.

Życzę Wszystkim Państwu udanych wyborów – trafnych decyzji, 
przede wszystkim tych głęboko przemyślanych, uwzględniają-
cych również przyszłe potrzeby Państwa gospodarstw, a co za 
tym idzie prawdziwie korzystnych zakupów w firmie Agro-As. 

mgr inż. Tomasz Stolarczyk
Przedstawiciel handlowy
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Oryginalne lemiesze mają decydujący wpływ na jakość i koszty orki. 
Rzeczywiste korzyści z wykorzystania oryginalnych lemieszy KUHN to:

• Mniejsze opory orki
• Niższe zużycie paliwa
• Niższe koszty orki
• Lepsze kruszenie gleby

Każdy z użytkowników pługów zastanawia się nad uzasadnieniem za-
kupu oryginalnych lemieszy biorąc pod uwagę jedynie koszt zakupu le-
mieszy czyli cenę. Uważamy, że analizując koszty użytkowania pługów 
trzeba brać pod uwagę nie tylko cenę zakupu elementów roboczych, 
ale również opory orki jakie występują przy wykorzystywaniu oryginal-
nych lemieszy w porównaniu z tzw. zamiennikami. Kształt lemieszy 
KUHN został tak zaprojektowany, aby gwarantowały szybkie zagłębia-
nie się korpusów, podcięcie gleby i swobodne przemieszczenie jej na 
odkładnicę przy niskich oporach.

Kształt lemiesza ma decydujące znaczenie dla oporów orki a co się 
z tym wiąże kosztów eksploatacji i jakości pracy. Każdy lemiesz KUHN 
został tak ukształtowany aby gwarantować niskie opory orki a co za tym 
idzie niskie zużycie paliwa. Biorąc pod uwagę zamienniki skazujemy 
się często na zwiększenie zużycia paliwa ciągnika o 10%. Każdy rolnik 
analizując koszty produkcji liczy wszystkie koszty uprawy w tym również 
podczas orki. Jesteśmy przekonani, że uzasadnionym jest wykorzysty-
wanie oryginalnych elementów roboczych właśnie ze względu na jakość 
orki i koszty eksploatacji pługów pracujących na oryginalnych elemen-
tach roboczych. Koszty paliwa w uprawie są dużym składnikiem kosz-
tów produkcji, a elementy robocze mają decydujący wpływ na zużycie. 

Bardzo ważna jest również technologia wykonywania lemieszy 
poprzez kucie prasą o nacisku 5,500 ton co gwarantuje duże za-
gęszczenie materiału, a automatyczny zrobotyzowany proces harto-
wania zapewnia jednakową jakość wszystkich lemieszy. Dla naszych 
klientów i użytkowników MyKUHN gwarantujemy najwyższą jakość 
lemieszy przy bardzo korzystnej cenie. Warto korzystać i zachęcać 
innych użytkowników maszyn marki KUHN do korzystania z portalu 
MyKUHN i zamówienia lemieszy w specjalnej cenie u najbliższego 
autoryzowanego dealera KUHN

ZALETY ORYGINALNYCH CZĘŚCI 
NA PRZYKŁADZIE BADAŃ KUHN

Części

Przykład kalkulacji – jeśli wykorzystamy oryginalne lemiesze w porów-
naniu z lemieszami nieoryginalnymi(podobny kształt) to przez większe 
opory orki wynikające z wykorzystania nieoryginalnych lemieszy zuży-
cie paliwa może wzrosnąć o 10%. W zasadzie można powiedzieć, że to 
niewiele. Ale jeśli przeliczymy na żywotność całego kompletu lemieszy 
to okazuje się że wykorzystując oryginalne lemiesze możemy oszczę-
dzić nawet do 1000 pln co stanowi wartość ok. 70% wartości użytko-
wanych lemieszy. Czy rzeczywiście warto inwestować w nieoryginalne 
lemiesze a w szczególności niskiej jakości kiedy opory orki mogą być 
jeszcze większe?

Orka na 160 ha – lemiesze zużywają się do końca
Koszt y kiedy użyjemy lemiesze innego producenta do pługa KUHN to 
zużycie paliwa wg. naszych szacunków może wzrosnąć niewiele bo 
10%. Kalkulując 15 l/ha okazuje się, że potrzeba 2400 litrów paliwa. 
Jeśli ciągnik przez zwiększenie oporów orki zużyje na 160 ha o 240 
litów paliwa więcej to okaże się ze koniecznym będzie zwiększyć koszty 
paliwa o 1080 pln. Jest to kwota którą rolnik mógłby wydać na 6 nowych 
lemieszy. Warto inwestować w jakość i dbać o szczegóły bo dzięki ory-
ginalnym elementom roboczym można uzyskać niższe koszty uprawy.

2400 litrów paliwa * 4,5 = 10 800 Pln

Mariusz Małek
Kierownik regionu
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OFERTA PROMOCYJNA

Płoza 279140 
135 zł brutto

Dłuto prawe, lewe 622174/622175  
65 zł brutto 

Skrzydełko Atilla M01110427  
19 zł brutto 

Dłuto lewe 622128/622129  
55 zł brutto

Piętka płozy 761110/761111  
75 zł brutto

Dłuto Artigilo R17820661R 
210 zł brutto

Dłuto prawe 622128/622129  
60 zł brutto 

Filtr Fortis metalowy CFD 70-30  
140 zł brutto 

Dłuto Atilla R17820681R 

210 zł brutto

Części



Zapraszamy do naszego sklepu internetowego

WWW.SKLEP.AGROAS.PL

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ NA AKUMULATORY. 
W OFERCIE RÓWNIEŻ NAZIEMNE ZBIORNIKI PALIWOWE. 

ZAPRASZAMY.

kod rabatowy: Agro – As Jesien 2019



Lojalność dla marki przynosi korzyści.
Korzystaj z cenowych korzyści.

Wszystkie promocje  
aktualne do 30.09.2019
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Dlaczego stosować części eksploatacyjne 
CLAAS ORIGINAL ?

Dlatego, że liczy się aby kombajn pracował bezawaryjnie.
Części zamienne CLAAS ORIGINAL są optymalnie dopaso-
wane do warunków pracy Twojego kombajnu.

Maszyna pracuje niezawodnie nawet w najtrudniejszych war-
unkach z najwyższą wydajnością.

Zastosowanie Maszyna Numer katalogowy Cena promocyjna

Listwa przenośnika prawa LEXION 400 Serie 00 0630 566 2 70,70 zł
Listwa przenośnika lewa LEXION 400 Serie 00 0630 565 2 70,70 zł
Cepy zestaw. Lewe LEXION 400 Serie 00 0181 741 0 754,66 zł
Cepy zestaw. Prawe LEXION 400 Serie 00 0181 742 0 754,66 zł
Cepy zestaw. Lewe LEXION 400 Serie 00 0181 743 0 842,63 zł
Cepy zestaw. Prawe LEXION 400 Serie 00 0181 744 0 842,63 zł
Blacha odrzutnika LEXION 400 Serie 00 0508 042 1 296,28 zł
Blacha odrzutnika LEXION 400 Serie 00 0508 043 1 237,12 zł
Blacha odrzutnika DOMINATOR 105/106/108 00 0674 481 1 315,23 zł
Przenośnik ziarnowy MEGA 218/208 00 0682 757 0 3.584,62 zł
Zamek z łapkami 8.3 MEGA 218/208 00 0639 688 0 48,47 zł

LEXION 400 Serie
Płytka przenośnika 124x154 MEGA 218/208 00 0642 644 2 21,59 zł
Płytka przenośnika 100x154 DOMINATOR 106 / 118-108 / 

128-108 VX
00 0605 450 1 17,00 zł

MEDION 330 H / 330-310 / 340
MEGA 204/203 / 218/208 / 350 / 
370-360

Nóż szarpacza LEXION 400 Serie 00 0755 874 0 39,74 zł
Nóż szarpacza ząbkowany LEXION 400 Serie 00 0755 875 0 52,05 zł
Nóż szarpacza LEXION 400 Serie 00 0755 787 1 46,24 zł
Koło stożkowe przekładni DOMINATOR 106 / 118-108 / 

128-108 VX
00 0605 587 1 579,65 zł

MEDION 330-310 / 340
MEGA 218/208 / 350 / 370-360

Koło stożkowe przekładni DOMINATOR 106 / 118-108 / 
128-108 VX

00 0605 588 1 511,52 zł

MEDION 330-310 / 340
MEGA 218/208 / 350 / 370-360

Części eksploatacyjne CLAAS ORIGINAL.

Te części eksploatacyjne oferujemy w cenach specjalnych sugerowanych:

Cena promocyjna

5,50 zł brutto*
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Dlaczego stosować filtry CLAAS ORIGINAL ?

Filtry CLAAS ORIGINAL chronią silnik Twojego kombajnu 
przed zanieczyszczeniami, zapewniają długotrwałą 
niezawodność pracy silnika i są optymalnie dopasowane do 
wydajności maszyny.

Ta grupa części eksploatacyjnych jest ciągle rozwijana aby 
nadążyć za stale zwiększającymi się wymaganiami względem 
silnika i jego niezawodności

Zastosowanie Maszyna Numer katalogowy Cena promocyjna

Filtr paliwa DOMINATOR 118-108 / 98 00 0133 602 1 44,86 zł
MEGA 218 / 208
LEXION 400 Serie

Filtr paliwa DOMINATOR 118-108 / 38 / 48 / 58-48 SP / 
68 / 68 R/SR / 76 / 78 / 86 / 88 / 96 / 98 / 
98 VX

00 0656 501 0 32,79 zł

MEGA 202 / 204/203
Filtr paliwa DOMINATOR 118-108 / 98 00 0133 602 1 44,86 zł

MEGA 218 / 208
LEXION 400 Serie

Filtr paliwa DOMINATOR 88 / 98 / 108 / 58 / 68/130 / 
150/140

60 0500 740 9 16,92 zł

MEDION 330/230/310
MEGA 204/203
LEXION 400 Serie

Filtr paliwa DOMINATOR 98 / 58 / 68/130 00 0649 500 2 90,66 zł
MEDION 330/230/310
MEGA 204/203
LEXION 400 Serie

Filtr paliwa MEGA 204/203 / 218/208 00 0657 288 1 47,28 zł
Filtr paliwa DOMINATOR 128-108 VX 00 0068 709 0 96,39 zł

MEDION 330 H / 330-310 / 340
Filtr paliwa MEGA 204/203 / 218/208 / 350 / 370-360

MEDION 330 H / 330-310 / 340 00 0798 318 0 63,79 zł
MEGA 350 / 370-360

Filtr paliwa MEDION 330 H / 330-310 / 340 00 0798 319 0 24,57 zł
MEGA 350 / 370-360

Filtr oleju silnika DOMINATOR 128-108 00 0545 953 0 69,12 zł
MEDION 330 H / 330-310 / 340
MEGA 204/203 / 218/208 / 350 / 370-360

Filtr oleju silnika DOMINATOR 106 / 108 / 114 CS / 116 CS 00 0133 529 1 56,41 zł
MEGA 218/208

Filtr oleju silnika MEGA 204/203 / 218/208 00 0133 633 2 43,23 zł

Te filtry oferujemy w cenach specjalnych sugerowanych:

Filtry CLAAS ORIGINAL.
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Zastosowanie Maszyna Numer katalogowy Cena promocyjna

Filtr oleju silnika DOMINATOR 150-130 77 0102 928 0 32,91 zł
LEXION 400 Serie

Filtr powietrza duży MEGA 204/203 00 0677 434 1 207,50 zł
Filtr powietrza duży DOMINATOR 130 / 150-130 / 58-48 SP / 68 00 0752 198 2 289,52 zł
Filtr powietrza duży DOMINATOR 98 / 108 00 0643 169 2 293,25 zł

MEDION 330/320/310 / 204/203
MEGA 218/208
LEXION 400 Serie

Filtr powietrza duży DOMINATOR 88 / 98 / 108 00 0177 046 2 284,11 zł
MEGA 204/203

Dlaczego stosować pasy  
CLAAS SILVER LINE ?

CLAAS SILVER LINE to linia produktów przeznaczona 
wyłącznie do starszych maszyn CLAAS. Ta linia części została 
specjalnie zaprojektowana, aby zapewnić wysokiej jakości 
rozwiązanie naprawcze w atrakcyjnej cenie. Wszystkie pasy 
SILVER LINE są produkowane tak jak wszystkie części zami-
enne CLAAS ORIGINAL według specyfikacji producenta mas-
zyny. A zatem są one dostosowane dokładnie do warunków 
eksploatacji starszych maszyn. Pasy CLAAS SILVER LINE 
wyprodukowane są z najwyższej jakości surowców dokładnie 
jak CLAAS ORIGINAL.

Zastosowanie Maszyna Numer katalogowy Cena
Pas szarpacza przedni MEGA 203 / 204 / 208 / 218, 00 0146 891 0 363,74 zł

DOMINATOR 76 / 78 / 86 / 88 / 88 VX / 96 
/ 98 / 98 VX /  106 / 118 - 108 / 128 - 108

Pas szarpacza tylny MEGA 203 / 204 / 218 / 208, 00 0146 892 0 854,41 zł
DOMINATOR 118 - 108 / 128 - 108 VX / 98 
VX,
MEDION 330 H / 330 - 310 

Pas szarpacza MEGA 203 / 204, 00 0146 893 0 854,05 zł
DOMINATOR 106 / 1178 - 108 / 76 / 78 / 
96 / 98

Pas jazdy DOMINATOR 76 / 78 / 88 / 96 / 98 00 0146 894 0 485,11 zł

Te pasy oferujemy w atrakcyjnych cenach sugerowanych:

Pasy CLAAS SILVER LINE.
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Zastosowanie Maszyna Numer katalogowy Cena
Pas napędu przenośników MEGA 202 / 203 / 204, 00 0146 895 0 604,84 zł

DOMINATOR 106 / 118 - 108 / 76 / 78 / 86 
/ 88 / 88VX / 96 / 98 / 98 VX,
MEDION 330 H / 330 - 310

Pas napędowy pośredni MEGA 202 / 204 / 203, 00 0146 896 0 338,10 zł
MEDION 330 H / 330 - 310,
DOMINATOR 106 / 118 - 108 / 76 / 78 / 88 
/ 88 VX / 96 / 98 / 98 VX

Pas jazdy MEGA 204 / 203 / 350, 00 0146 897 0 599,19 zł
MEDION 330 H / 330 - 310

Pas napędu hederu MEGA 218 / 208 / 370-360 00 0146 898 0 1.347,96 zł
Pas napędowy pośredni LEXION 480 / 480 TT / 580 00 0146 899 0 271,95 zł
Pas pompy hydraulicznej MEGA 204/ 203 / 218 / 208 / 350 /  

370 - 360,
00 0146 900 0 74,44 zł

MEDION 330 H / 330 - 310 / 340,
DOMINATOR 128 - 108 VX

Pas odkurzacza chłodnicy MEGA 218 / 208 / 204 / 203 / 202, 00 0146 901 0 102,48 zł
DOMINATOR 118 - 108 / 128 - 108 VX / 88 
VX / 98 VX

Pas odkurzacza chłodnicy LEXION 410 - 405 / 430 - 415 / 450 / 460 / 
460-440 / 460 - 450 TT / 465 / 470 / R / 
460 / 480 / 480 R / 480 TT / 485 R

00 0146 902 0 111,19 zł

Pas pośredni szarpacza LEXION 410 - 405 / 430 - 415 / 430 - 410 / 
430 - 420 MONTANA / 450

00 0146 903 0 381,94 zł

Pas szarpacza LEXION 430 - 410 / 430 - 415 / 430 - 420 
MONTANA

00 0146 904 0 243,66 zł

Pas napędu kosy hederu C900-C300 MEGA / MEDION / 
DOMINATOR

00 0146 905 0 280,85 zł

MEGA 204 / 203 / 218 / 208,
DOMINATOR 118 - 108 / 88 / 98

Pas jazdy DOMINATOR 128 - 108 VX, 00 0146 906 0 455,87 zł
MEGA 218 / 208 / 370-360,
MEDION 2380 H / 340

Pas młocarni MEGA 204 / 203 / 218 / 208 / 350 / 
370-360,

00 0146 907 0 1.208,56 zł

MEDION 340 / 330 H / 330 - 310
Pas młocarni DOMINATOR 76 / 78/ 88 / 88VX / 96 / 98 00 0146 909 0 697,40 zł
Pas alternatora LEXION 460 - 440 / 460 - 450 TT / 480 / 

480 TT 
00 0146 910 0 100,25 zł

Pas alternatora LEXION 460 - 440 / 460 - 450 TT 00 0146 911 0 100,66 zł
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Tak samo dobre jak nowe.

Części zamienne i podzespoły CLAAS ORIGINAL są wyko-
nane z wysokiej jakości materiałów. Dlatego CLAAS w ramach 
programu REMAN odbiera od klientów wybrane komponenty. 

Również dla Twojej maszyny w ramach programu REMAN 
oferujemy komponenty i podzespoły w atrakcyjnych cenach. 

Podczas regeneracji zwracamy szczególną uwagę na 
opłacalność i stałą wysoką jakość techniczną. Podzespoły 
CLAAS REMAN spełniają te same wysokie kryteria techniczne 
co części nowe. To gwarantuje optymalne funkcjonowanie 
podzespołów REMAN w trakcie pracy maszyny.

Program części regenerowanych  
CLAAS REMAN LINE.

Dla Twojej maszyny w ramach programu oferujemy 
następujące grupy części:

 − Moduły
 − CEBIS
 − Alternanatory
 − Rozruszniki
 − Pompy hydrauliczne
 − Silniki hydrauliczne
 − Silniki



Twoje wymagania są ważne.

Możesz na nas liczyć, jesteśmy tam gdzie nas potrzebujesz.
Wszędzie. Szybko. Niezawodnie. W razie potrzeby 24 godziny 
na dobę. Z precyzyjnym rozwiązaniem, którego oczekuje 
Twoja maszyna. Cokolwiek się dzieje.

Zawsze we właściwym miejscu.

Partnerzy CLAAS należą do najbardziej efektywnych firm  
dealerskich w branży rolniczej. Serwisanci są wysoko  
wykwalifikowanymi technikami, wyposażonymi w narzędzia 
specjalne i diagnostyczne. Naprawa maszyny z serwisem 
CLAAS oznacza wysokiej jakość działania, które spełnią 
wszystkie Twoje oczekiwania dotyczące kompetencji i 
niezawodności.
Cokolwiek się dzieje.

Korzystaj z atrakcyjnych promocji. Skontaktuj się z nami, 
abyśmy wspólnie mogli znaleźć odpowiednią ofertę dla  
Twojej maszyny w najlepszej cenie. 

Twój partner CLAAS

Cokolwiek się dzieje.
CLAAS Service & Parts.

Nowa Wieś Mała
Tworzyjanów

Kierownik Serwisu Maszyn Rolniczych
Jakub Maćkowiak

Tel.+48 (77) 42 41 792
GSM +48 795 160 061
jakub.mackowiak@agroas.pl

Gołaczów

Kierownik Serwisu Maszyn Rolniczych
Paweł Baranowski

GSM +48 532 120 058
pawel.baranowski@agroas.pl
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MĄDRY ROLNIK PRZED SZKODĄ

Przed nami jesienno-zimowy odpoczynek po okresie cięż-
kich prac polowych. Tegoroczne żniwa były bardzo specy-
ficzne, wysokie temperatury i brak deszczu powodowały po-
wstawanie wielu pożarów na polach. Często ich przyczyną 
były awarie maszyn żniwnych. Przegrzane łożyska, zerwane 
pasy i wiele innych czynników przyczyniło się do poważnych 
zagrożeń. Wielu z nich można było uniknąć. Jak? Wykonu-
jąc profesjonalny przegląd maszyny przed sezonem, który 
gwarantuje bezawaryjną pracę. 

Z naszego wieloletniego doświadczenia wiemy, że przegląd 
kombajnu przed żniwami powinien zacząć się jak najszyb-
ciej, najlepiej tuż po zakończeniu prac polowych. Dlaczego? 
Ponieważ wiele niepokojących symptomów o zbliżającej się 
awarii lub nieprawidłowym działaniu jakiegoś elementu lub 
podzespołu jesteśmy w stanie zidentyfikować już w trak-
cie żniw. Często zdarza się również, że kończymy zbio-
ry „resztką sił” kombajnu odkładając naprawę na później. 
Niestety odwlekanie przeglądu do wiosny często skutku-
je tym, że zapominamy przez zimę o niektórych „dolegli-
wościach” jakie dotknęły nasz kombajn w trakcie sezonu. 

Wiedza operatora o „bolączkach” maszyny przekazana 
naszym serwisantom podczas weryfikacji technicznej jest 
bardzo cenna, a wczesne zdiagnozowanie poważnej awarii 
przekłada się na zaoszczędzenie wielu godzin pracy, pie-
niędzy i stresu.

Serwis

Dlaczego przegląd jest taki ważny i dlaczego powinien go 
wykonać wykwalifikowany pracownik działu serwisu?

Nowoczesne maszyny żniwne wyposażone są w specjali-
styczne systemy zabezpieczające przed powstaniem awarii. 
Jednakże aby mogły nas skutecznie chronić przed uster-
ką wymagają systematycznej kontroli, do której niezbędne 
jest posiadanie specjalistycznego sprzętu diagnostycznego 
oraz fachowej wiedzy. Brak przeglądu instalacji elektrycznej 
oraz zastosowanych w maszynie czujników może doprowa-
dzić w efekcie do uszkodzenia jednostek sterujących, które 
w przypadku konieczności wymiany na nowe mogą okazać 
się sporym wydatkiem dla właściciela kombajnu.

O czym powinniśmy jeszcze pamiętać? Przede wszyst-
kim o regularnej wymianie olei oraz płynów eksploatacyj-
nych. Zadania jakie mają do spełnienia oleje w układach 
naszych maszyn to nie tylko smarowanie, to również za-
bezpieczenie przed korozją, odprowadzanie ciepła oraz 
czyszczenie i płukanie układu. Kolejnymi elementami, któ-
re pozwalają nam cieszyć się bezawaryjną pracą są filtry. 
Często okazuje się, że ta podstawowa i z pozoru banal-
na czynność jaką jest wymiana normaliów nie jest tak do 
końca prosta. W tej kwestii również warto powołać się na 
wiedzę i doświadczenie naszych pracowników serwisu. 
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Należy bowiem pamiętać, że przy wymianie oleju hydraulicz-
nego kluczowym elementem jest prawidłowe odpowietrzenie 
i pierwsze uruchomienie układu. Czynność ta pozwoli unik-
nąć sytuacji w której pompa hydrauliczna pracuje bez sma-
rowania lub układ zapowietrza się, a to skutkuje poważnymi 
awariami i w konsekwencji drogimi naprawami. W związku 
z tym szanowni użytkownicy kombajnów marki Claas zapra-
szam już dziś do wykonania profesjonalnego przeglądu poż-
niwnego Waszych maszyn w firmie Agro As. Nasze wieloletnie 
doświadczenie, stale podnoszone kwalifikacje oraz dostęp do 
nowoczesnych narzędzi specjalistycznych pozwolą nam na 
wykonanie profesjonalnego przeglądu technicznego i przygo-
towanie kombajnów do następnego sezonu.

Ponieważ zależy nam na wysokim poziomie zadowolenia 
naszych Klientów z posiadanych maszyn marki Claas oraz 
jakości naszej obsługi serwisowej wprowadzamy już dziś 
szereg udogodnień, tak jak np.:

• wyjątkową ofertę rabatową na części, oleje i płyny eksplo-
atacyjne oraz usługę serwisową,

• gwarancję na wykonaną naprawę oraz zamontowane nowe 
oryginalne części,

• elastyczne terminy płatności za wykonaną usługę.

Profesjonalny przegląd techniczny i oryginalne części zamienne to spokojna i bezawaryjna praca maszyn w najważniejszym 
okresie dla każdego rolnika jakim jest zbiór płodów rolnych. 

Paweł Baranowski
Kierownik działu serwisu w Gołaczowie
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PRZEGLĄD PRZED PRACĄ W POLU 
– MASZYNY HORSCH

Maszyny marki Horsch jak każda inna maszyna rolnicza wymagają 
dbania i pielęgnacji w celu zapewnienia im prawidłowego działania 
w momencie kiedy są najbardziej potrzebne. W najprostszy spo-
sób maszyny oferowane przez firmę Horsch można podzielić na 
uprawowe i siewne.

W  maszynach  uprawowych  takich  jak  Terrano  lub  Jocker 
należy zwrócić szczególną uwagę na:

• Zużycie elementów roboczych ( dłut, talerzy, podcinaczy). Ich 
prawidłowa długość zapewnia optymalne działanie maszyny, 
a co za tym idzie mniejsze obciążenie ciągnika i odpowienie 
zużycie paliwa.

• Łożyska na talerzach, wałach i kołach transportowych. 
Ich nieprawidłowe działanie może skutkować powstaniem 
uszkodzeń w maszynie i niedostępnością maszyny do pracy.

• Należy sprawdzić elementy hydrauliczne maszyny takie jak 
węże i złącza aby nie było żadnych przetarć czy nieszczel-
ności.

Dodatkowo jeśli chodzi o elementy cierne nie zaleca się ich napa-
wania. Może to powodować rozhartowanie materiału i późniejsze 
problemy w użytkowaniu maszyny. Lepiej zastosować proponowa-
ne przez Horsch’a elementy z węglikiem wspawanym, który za-
pewniają o wiele dłuższą żywotność i sprawność maszyny.

Jeśli chodzi o maszyny siewne (Pronto, Focus) w celu zapewnie-
nia prawidłowego działania przed sezonem należ szczególną uwa-
gę zwrócić na takie podzespoły jak:

• Listek gumowy (warga) w aparacie wysiewającym. Jeśli jest 
zużyty to mogą występować nadmierne wysiewy nasion.

• Aparat wysiewający powinien być regularnie czyszczony 
w celu uniknięcia jego zapchania.

Serwis

• Należy sprawdzić łożyska w aparacie wysiewającym. 
Może się zdarzyć, ze po roku nieużytkowania maszyny będą 
stawiały opór co będzie skutkowało pojawianiem się błędu 
o przeciążeniu silnika napędzającego aparat wysiewający 
a w konsekwencji może nawet doprowadzić do jego uszko-
dzenia.

• Węże nasienne i nawozowe – sprawdzamy ich drożność 
i szczelność w celu uniknięcia ewentualnych strat materiału. 

• Czujniki przepływu – sprawdzamy czy nie są zapchane oraz czy 
wszystkie dają sygnał do komputera. Sprawdzamy wtyczki.

• Talerze wysiewające – tak samo jak w maszynach uprawo-
wych ich stopień zużycia ma wpływ na jakość pracy. Języ-
czek gumowy umieszczony pomiędzy talerzami gwarantuje 
odpowiedni wysiew nasion i należy kontrolować jego zużycie.

• Elementy hydrauliczne – sprawdzamy szczelność połą-
czeń, ewentualne wycieki z siłowników i rozdzielaczy. 

Sprawdzenie wyżej wymienionych podzespołów i usunięcie ewen-
tualnych usterek pozwala na sprawne użytkowanie maszyny bez 
przestojów i ewentualnych awarii w trakcie kiedy jest najbardziej 
potrzebna.

Jakub Maćkowiak
Kierownik działu serwisu
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ZAWSZE W DRODZE

Od początku 2019 roku MAN wprowadził na rynek wyjątkową usłu-
gę – Gwarancję Mobilności MAN, która m.in. łączy się z najnowszymi 
cyfrowymi rozwiązaniami firmy. O tegorocznych nowościach w ofercie 
posprzedażnej rozmawiamy z Bartłomiejem Ciemińskim, dyrektorem 
ds. serwisu w MAN Truck & Bus Polska.

MM: Od 1 stycznia 2019 r. MAN gwarantuje, że wszystkie nowe 
pojazdy ciężarowe i dostawcze z logo lwa będą gotowe do wyko-
nania zadań i to w każdym momencie. Nowa, elastyczna usługa 
zapewnia teraz polskim przewoźnikom pełną mobilność na tere-
nie 23. europejskich krajów. Na czym to polega? 

Barłomiej Ciemiński: Rzeczywiście do tej pory usługę gwarancję mo-
bilności oferowaliśmy tylko w zakresie lekkich pojazdów z serii TGE. 
Zachęceni jej popularnością wśród klientów postanowiliśmy od 1 stycz-
nia 2019 roku rozszerzyć jej zakres na całą naszą ofertę, czyli także 
na modele TGL, TGM, TGS i TGX. W skrócie polega to na gwarancji 
naprawy pojazdu w dniu wystąpienia usterki. Jeśli w dniu zgłoszenia 
usterki reperacja nie jest możliwa, zapewnimy pojazd zastępczy lub 
odszkodowanie za każdy dzień przestoju. W efekcie dajemy przewoź-
nikom pewność, że zrealizują daną usługę bez ryzyka niespodziewa-
nych kosztów – czy to w postaci kar za przestój, czy kosztów naprawy 
wykonanej na trasie. Moim zdaniem jest to szczególnie dobra oferta 
dla Polski, gdzie przewoźnicy przede wszystkim wykonują transport 
międzynarodowy, w tym na tak drogich pod względem cen usług ser-
wisowych rynkach, jak Anglia czy Francja. To dodatkowe transportowe 
ubezpieczenie i gwarancja najwyższej mobilności i to w całej Europie. 

MM: Czy tą usługą objęte są wszystkie pojazdy z serii TG?
Gwarancją mobilności objęte są tylko nowe pojazdy, natomiast w ra-
mach promocji nowej usługi oferujemy ją także dla pojazdów zakupio-
nych 12 miesięcy wcześniej, czyli aktualnie kontaktujemy się z klienta-
mi, którzy zakupili pojazdy w maju 2018 roku. Gwarancję można nabyć 
jako osobny produkt lub w pakiecie – na przykład w ramach oferty 
XLion. Kolejny plus to długi i elastyczny czas obowiązywania umowy 
– od 24 miesięcy do aż 84 miesięcy. W przełożeniu na przebieg tutaj 
barierą jest limit aż miliona kilometrów. Dzięki temu MAN pozostaje na 
trasie, a klient może spokojnie zająć się prowadzeniem firmy. To nasz 
kolejny pomysł na uproszczenie transportowego biznesu i zapewnie-
niu mu większego finansowego bezpieczeństwa. 

Warto podkreślić, że działa ona tylko z aktywnymi pakietami serwiso-
wymi MAN. Aktualnie oferujemy trzy wersje takich umów – od pozio-
mu „Comfort” poprzez „ComfortPlus” po „ComfortSuper”. Jeżeli jeden 
z tych pakietów został zamówiony przez klienta, możemy dołączyć do 
niego gwarancję mobilności. Ponadto w pojeździe powinien zostać 
aktywowany bezpłatny pakiet usług MAN Service Care na platformie 
RIO. Dlaczego te elementy są takie ważne? Dzięki nim wiemy dokład-
nie, gdzie dany pojazd jest serwisowany i co się dokładniej w tej chwili 
z nim dzieje oraz jakie ma przewidywane potrzeby obsługi serwisowej 
czy naprawy. Tylko w takiej sytuacji możemy wziąć za niego pełną od-
powiedzialność oraz szybko reagować w razie usterki. 

MM:  Załóżmy,  że  mamy  wykupioną  gwarancję,  a  nasz  pojazd 
uległ awarii. Co teraz?
Dzięki integracji tej usługi z aplikacją MAN Service Care jesteśmy 
w stanie szybko ustalić pozycję naszego MAN’a i zdalnie zdiagnozo-
wać problem. To daje nam dużą przewagę w tym serwisowym wyścigu 
z czasem i w momencie zgłoszenia jesteśmy na 99% w stanie prze-
widzieć, co się dalej stanie. Także od początku – zgłaszamy awarię na 
MAN Mobile24. Jeżeli usterka jest drobna – pojazd naprawiamy „na 
drodze” i po skończonej pracy kierowca rusza w dalszą trasę. Jeżeli 
sprawa jest poważniejsza i konieczne jest holowanie do stacji serwiso-
wej – zajmujemy się tym i równolegle organizujemy transport zastęp-
czy dla klienta. Dzięki rozbudowanej sieci serwisowej w całej Europie 
nie tracimy czasu i wszystko jest pod kontrolą. A co najważniejsze – to 
my ponosimy wszystkie koszty związane z całą tą operacją – od po-
mocy drogowej poprzez holowanie po koszty naprawy. Tym samym 
zapewniamy klientom bezpieczeństwo finansowe i realne oszczędności. 

MM: A co w sytuacji, kiedy nie ma dostępnego pojazdu zastępczego?
Może się zdarzyć, że nie będziemy dysponowali pojazdem spełniają-
cym oczekiwania klienta w danej sytuacji (np. ze względu na specjali-
styczne doposażenie) lub skorzystanie przez klienta z auta zastępcze-
go nie będzie najlepszym rozwiązaniem (kwestie administracyjne), ale 
jesteśmy przygotowani na takie sytuacje. Zgodnie warunkami usługi 
w przypadku braku zastosowania pojazdu zastępczego wypłacamy 
wtedy przewoźnikowi rekompensatę. Za każdy dzień przestoju wy-
płacamy kwotę 180 EUR w przypadku modeli TGX/S/M i 130 EUR 
w przypadku TGL. To jest nasza realna obietnica i zobowiązanie, że 
jesteśmy z naszymi klientem na dobre i złe. 

Artykuł sponsorowany
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ODNOWIENIE FLOTY TRANSPORTOWEJ

Szanowni Państwo, 

Nasza Firma od lat stara się realizować strategię bycia jak 
najbliżej swoich Klientów zarówno w sferze doradczej dzieląc 
się z Państwem swoją wiedzą z różnych obszarów rolnictwa 
jak i w sferze sprzedażowej, logistyczno-magazynowej czy po 
sprzedażowej i serwisowej. 

Dzieje się tak m.in. przez szereg inwestycji które są realizowane 
we wszystkich działach naszej Firmy, a których głównym celem 
jest możliwość obsłużenia Klientów na jak najwyższym poziomie.

W tym celu aby podnieść standard obsługi Klientów w AGRO-AS 
od kilku lat trwa proces sukcesywnej wymiany floty. Zaczynając 
od samochodów służbowych które, wykorzystywane są przez 
naszych Przedstawicieli Handlowych którzy nie czekając aż 
Państwo do nas przyjedziecie wychodzą naprzeciw i dojeżdża-
ją do Państwa Gospodarstw, przez wymianę maszyn i urządzeń 
rolniczych podnosząc jakość świadczonych usług a kończąc na 
flocie samochodów serwisowych, dostawczych i ciężarowych.
Wszystko to jest podporządkowane jednemu celowi – jak naj-
sprawniejszej obsłudze naszych Klientów.

Ostatnią flotową inwestycją jaka została zrealizowana w dziale 
logistyki w naszej Firmie (przy współudziale naszego wielolet-
niego partnera finansowego Banku ING) jest zakup kilku zesta-
wów ciągników siodłowych marki MAN z tzw. plandeką – firanką 
o ładowności 27ton zdolnych pomieścić 38 palet typu euro. 
Dzięki temu zakupowi w bardziej efektywny sposób możemy re-
alizować nasze dostawy m.in.: 

• materiału siewnego
• nawozów
• środków ochrony roślin
• maszyn rolniczych
• oraz ciągnik siodłowy z tzw. wywrotką o pojemności 40m3 

i ładowności 28ton do przewozu i odbioru płodów rolnych.

W tym przypadku do sfinansowania zakupu środków transportu 
skorzystaliśmy z zaoferowanego przez ING Lease (Polska) Sp. 
z o.o. dedykowanego produktu jakim jest Leasing Operacyjny, 
który udzielił nam Bank wraz ze swoim merytorycznym wspar-
ciem o czym poniżej krótki artykuł.

Mamy nadzieję że przedstawione informacje będą dla Państwa 
przydatne i jeszcze w większym stopniu pogłębią Państwa za-
ufanie do naszej Firmy co przełoży się na jeszcze bardziej owoc-
ną współpracę.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z Pracownikami naszej Firmy.

Z wyrazami szacunku,
Paweł Mazur – Dyrektor finansowy 
Ireneusz Wolniewicz – Kierownik logistyki

Transport / logistyka
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Leasing niezmiennie pozostaje obok kredytu najpopu-
larniejszym  źródłem  finansowania  inwestycji,  w  tym 
w znaczącym stopniu w obszarze transportu ciężkie-

go, będąc jednocześnie jedną z głównych gałęzi gospodarki. 

Z punktu widzenia przedsiębiorcy leasing to przede wszystkim 
możliwość korzystania z przedmiotu bez obowiązku własności. 
Odpowiednio dobrana struktura i harmonogram spłat leasingu 
to nie tylko wysokość udziału własnego i jego wpływ na rozli-
czenie podatkowe przedsiębiorcy, wysokość wartości końcowej 
pozwalająca na utrzymanie miesięcznej raty leasingowej na 
atrakcyjnym poziomie, ale również umiejętność dopasowania 
harmonogramu spłat do ewentualnej sezonowości biznesu, tak 
aby w okresach niższych obrotów w firmie raty nie stanowiły 
zbytniego obciążenia finansowego dla przedsiębiorcy. Co wię-
cej, w przypadku firm transportowych uzyskanie minimalnej raty 
miesięcznej pozwala generować miesięcznie znaczne nadwyżki 
finansowe i jednocześnie oferować na rynku atrakcyjne stawki 
za wozokilometr. 

 – Elastyczność w doborze parametrów jest istotna przy po-
dejmowaniu decyzji o finansowaniu. Tak też było w przypadku 
współpracy z firmą Agro As. Wspólnie z klientem przeanalizo-
waliśmy jego potrzeby dotyczące inwestycji i przedmiotu leasin-
gu. Dobierając odpowiednie parametry oraz rodzaj finansowania 
wypracowaliśmy najlepsze i najbardziej optymalne dla klienta 
rozwiązanie – mówi Marcin Sobczak, Dyrektor Departamentu 
Klientów Korporacyjnych w ING Lease.

ING Lease oferuje dwa programy pozwalające uzyskać środki 
na finansowanie inwestycji we flotę transportową. Programy ING 
Auto oraz ING Truck są w głównej mierze przeznaczone dla ma-
łych i średnich przedsiębiorstw. Zaletą finansowania w ich ra-
mach jest możliwość skorzystania przez podmioty prowadzące 
działalność krócej niż 12 miesięcy, przy spełnieniu określonych 
warunków. A wymaganymi dokumentami są jedynie faktura pro-
forma wraz ze specyfikacją oraz wniosek leasingowy.

Cena i procedura to nie wszystko. Czas, który przedsiębiorca 
poświęca na swoje finansowe sprawy jest bardzo cenny i z każ-
dym rokiem klienci mają go coraz mniej. Staramy się wyjść temu 
naprzeciw, dlatego też klienci mogą skorzystać z naszego finan-
sowania, nie tylko odwiedzając jedną z ponad 300 placówek ING 
Banku Ślaskiego, ale także bezpośrednio u dostawców – mówi 
Marcin Sobczak.

Nieustannie obserwujemy trendy na rynku i zgodnie z nimi do-
stosowujemy naszą ofertę. Dlatego istotne jest spojrzenie glo-
balne, poprzez pryzmat całej branży transportowej oraz gałęzi 
powiązanych. Dzisiaj nie można sprzedawać „pojedynczych pro-
duktów”. Dzisiaj chcemy tworzyć rozwiązania przyszłości, które 
będą w stanie wspólnie z naszymi klientami kreować rynek – do-
daje Marcin Sobczak z ING Lease.

Marcin Sobczak - Dyrektor Departamentu 
Klientów Korporacyjnych, ING Lease

Artykuł sponsorowany
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OFERTA DZIAŁU PALIW AGROAS

Witamy czytelników zainteresowanych ofertą przedstawianą 
przez Dział Paliw naszej firmy.

W ofercie Stacji Paliw przy ulicy Sienkiewicza 45 w Grodkowie 
znajdują się cztery rodzaje paliw (olej napędowy, benzyny bez-
ołowiowe 95 oraz 98 gaz LPG), AdBlue, artykuły motoryzacyj-
ne, spożywcze, napoje, wyroby tytoniowe, produkty strefy bistro 
i wiele innych które powinny się znaleźć w dobrze zatwarowa-
tej stacji paliw. Zapraszamy Państwa do odwiedzin i korzystania 
z naszej placówki. 

PRZYPOMNIENIE
Po raz kolejny informujemy, że prowadzimy sprzedaż paliw – olej 
napędowy ekodiesel ultra bio z dostawą do klienta. Oferowane 
paliwo dostarczamy bezpośrednio z Baz Orlenowskich zgodnie 
z zawartą umową. Oferowany produkt spełnia wysokie standar-
dy jakościowe w swoim składzie zawiera do 7% biokomponen-
tów (jak stanowi ustawa).

ZAMAWIANIE
Zamówienia przyjmujemy pod telefonami nr 795 553 801 – dy-
rektor działu paliw, 735 960 885 – kierownik stacji paliw oraz 662 
066 563 – stanowiska kasowe.

Sprzedaż paliw

WARUNKI
Minimalna logistyczna ilość zamawianego oleju napędowego to 
1.000 litrów. Stosujemy indywidualne wyliczenie ceny dla każ-
dego zamawiającego klienta. Ostateczna cena podawana na 
dokumencie dostawy jest wypadkowa wielu elementów między 
innymi: ceny SPOT danego dnia, ilości zamawianego paliwa, od-
ległości od stacji paliw w Grodkowie przy ul. Sienkiewicza 45, 
formy płatności, terminu płatności. 

Warunkiem podjęcia współpracy w dostarczaniu oleju napędo-
wego jest rejestracja podmiotu (VAT – owców) na stronie PUESC 
– Ministerstwa Finansów.

Wymogowi temu nie podlegają rolnicy ryczałtowi. Zamawiane pa-
liwo dostarczamy tylko do zbiorników dwupłaszczowych maksy-
malnie do 5.000 litrów do jednego zbiornik. Zbiorniki powyżej 2.500 
litrów muszą być zarejestrowane w lokalnej jednostce Urzędu Do-
zoru Technicznego. Do zakupu zbiorników spełniających powyż-
sze wymogi zapraszamy korzystając z powyższych telefonów. 

Przy zakupie zbiornika paliwo-
wego ostateczna cena uzależ-
niona jest od warunków podjętej 
współpracy. Powyższe zasady 
współpracy realizujemy od wielu 
lat o czym świadczą kolejni za-
dowoleni klienci, którzy dokonują 
sukcesywnie zakupów oferowa-
nych produktów. Zapraszamy do 
współpracy kolejnych klientów 
w rozmowach bezpośrednich 
bądź telefonicznych. Gwarantu-
jemy wysoką jakość proponowa-
nych produktów oraz usług.

Adam Kościukiewicz
Dyrektor działu stacja paliw
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Drogi Kliencie…
Po raz kolejny pragniemy przypomnieć, iż nasza Restauracja 
posiada niesamowicie smaczne MENU. W karcie można zna-
leźć wiele dań, które z pewnością „rozpieszczą” Państwa pod-
niebienie. W ofercie gulasz, ryby, tradycyjne zupy, sałatki, go-
lonka , burger Amerykański, niesamowicie smaczny placek po 
węgiersku oraz proste, lecz jakże smaczne danie…PIEROGI, 
to na nim pragniemy skupić Państwa uwagę. W naszej ofer-
cie trzy odsłony tego dania. Polecamy pierogi ruskie, z mięsem 
oraz szpinakiem. 

Czy wiesz że… pierwszego pieroga ulepili prawdopodobnie 
w Chinach? 

Przywykliśmy myśleć o nich, jako o naszym polskim daniu 
narodowym, a tymczasem pierogi to dobro ogólnoświatowe. 
Rosyjskie pielmieni, włoskie ravioli, chińskie jiaozi, ghańskie 
fufu, nepalskie momo, brazylijskie empanadas… Pierogi jedzą 
wszędzie i pakuje się do nich wszystko, co się da – od jaj na 
twardo po czosnek czy cukierki. 

Skąd pochodzą pierogi?

Według legendy za ulepienie pierwszego pieroga powinniśmy 
podziękować żyjącemu w III wieku n.e. Zhangowi Zhongjianowi, 
który uznał, że najlepszym remedium na trapiący jego sąsia-
dów ból uszu będzie jagnięcina z chili i leczniczymi ziołami, 
zawinięta w ciasto sklejone tak, by przypominać właśnie ucho. 

Chiński wynalazek dotarł do Europy w XIII wieku dwiema dro-
gami. Do Italii, za sprawą Marca Pola, i przez Ruś, dzięki kuli-
narnej fascynacji biskupa Jacka Odrowąża, który zasmakował 
w nich podczas wizyty w kijowskim klasztorze. Stąd powiedze-
nie (a raczej okrzyk) „Święty Jacku z pierogami!”.

Nasze pierogi przygotowuje się z mąki, wody, soli, jaj. Farsz 
w zależności od rodzaju i tak do ruskich komponujemy farsz 
z masy twarogowo-ziemniaczanej, do pierogów mięsnych do-
dajemy najwyższej jakości wyroby mięsne mieszane według 
ściśle szczerzonej receptury, a zaś do naszych faworytów doda-
jemy szpinak. Ten rodzaj pierogów prócz niesamowitego smaku 
i efektownego wyglądu posiada również wiele właściwości zdro-
wotnych. Warzywo te posiada właściwości antynowotworowe, 
a także chroni przed miażdżycą. Właściwości lecznicze szpina-
ku to zasługa beta-karotenu, witaminy C oraz luteiny – znanych 
przeciwutleniaczy. Poza tym szpinak bogaty jest w potas, żelazo 
i kwas foliowy. Także wniosek jest prosty i oczywisty. Nie dość, 
że smaczne to i zdrowe. Zapraszamy i życzymy smacznego.

Chcesz podzielić się z nami swoimi przepisami? A może Twój 
przepis zagości jako danie dnia w naszej Restauracji RONDO? 

Napisz do nas na marketing@agroas.pl

Łukasz Kościukiewicz
Kierownik działu stacja paliw

Restauracja RONDO
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Tym artykułem chcielibyśmy zachęcić Państwa do refleksji na temat 
ekologii. W ostatnim czasie firma Agro-As zrezygnowała z kupowania 
wody w plastikowych butelek.

Rezygnacja z plastiku to krok na drodze do ograniczenia wpływu na 
środowisko naturalne. Aktywnie wdrażamy ideę „less waste” (mniej 
śmieci). Jesteśmy jednym z największych pracodawców w okolicy, 
dlatego czujemy się odpowiedzialni zarówno za naszych pracowni-
ków jak i otoczenie naszej firmy. Cały świat płaci za niewiarygodną 
ilość plastiku, który kupujemy i od razu wyrzucamy do kosza. Rezy-
gnacja z zakupu napojów w plastikowych butelkach, poza pozytyw-
nym oddziaływaniem na środowisko i nasze zdrowie, ma również 
wpływ na kwestie ekonomiczne.

Badania wykazują, że woda kranowa jest lepsza od wielu dostępnych 
w sklepach wód butelkowych. Dzisiaj, woda trafiająca do naszych kra-
nów, musi spełniać surowe normy unijne. W większości miast stan 
wody badany jest codziennie, dzięki czemu ryzyko przedostania się 
do naszych domów skażonej wody jest bliskie zeru. Nim woda trafi 
do naszych kranów, poddawana jest procesom filtracji i uzdatniania. 
Mieszkańcy europejskich miast piją chętnie wodę prosto z kranu. Ka-
rafki nią wypełnione za darmo oferują nawet najlepsze restauracje. 
Naukowcy z Politechniki Łódzkiej sprawdzili skład najlepiej sprzedają-
cych się w Polsce wód butelkowanych. Tylko 15 procent z nich miało 
lepszą jakość od tej, która płynie z większości kranów. 

Pomyślmy jeszcze o ilości produkowanego plastiku. Ilość plastikowych 
butelek, które wyrzucamy do śmieci to ogromny problem dla środowi-
ska – jedna butelka plastikowa rozkłada się od 100 do 1000 lat. Pro-
dukcja plastiku wzrosła 25-krotnie w ciągu ostatnich 40 lat i szacuje 
się ją obecnie na 380 milionów ton, natomiast całkowita wytworzona 
przez człowieka ilość sięga 8300 milionów ton. Z badań naukowców 
z Uniwersytetu w Newcastle w Australii, przeprowadzonych na zlecenie 
Światowego Funduszu na rzecz Przyrody (WWF), wynika, że do orga-
nizmu każdego człowieka na całej Ziemi trafia średnio do pięciu gra-
mów mikro plastiku tygodniowo. Odpowiada to wadze karty kredytowej.

EKOLOGIA W FIRMIE

Jeśli nie chcemy mieć w naszym ciele mikro plastiku, musimy za-
pobiec przedostawaniu się do środowiska milionów ton plastiko-
wych odpadów każdego roku .Nadrzędnym celem musi być unika-
nie zbędnych odpadów plastikowych. Według prognoz, jeśli nic nie 
zrobimy w 2050 roku w morzach będzie pływało więcej plastiko-
wych butelek niż ryb. Co my zrobiliśmy do tej pory:

We wszystkich oddziałach naszej firmy, dla osób nieprzekonanych 
do picia wody pochodzącej z sieci wodociągowej , zainstalowali-
śmy filtry. Nasi pracownicy terenowi wyposażeni zostali w bidony 
wielokrotnego użytku z certyfikatem bezpieczeństwa (bez szkodli-
wych BPA), a w pomieszczeniach biurowych i salach konferencyj-
nych pojawiły się szklane karafki i dzbanki.

Mamy nadzieję, że inwestycja się opłaci i przekonamy nieprze-
konanych. Pokażmy znajomym i rodzinie, że można żyć inaczej. 
Świećmy przykładem, razem stworzymy modę na eko. 

Joanna Herchel
Koordynator ds. administracji i ubezpieczeń

Z życia firmy
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ROZMOWA Z ANNĄ STEFAN I ANNĄ SIWEK

W jesiennym numerze naszego kwartalnika „Cztery Asy Roku” 
opowiemy Państwu o pasji, która wymaga wielu wyrzeczeń, 
poświęcić jej trzeba wiele czasu i ciężkiej pracy, ale w zamian 
otrzymujemy coś bezcennego – przyjaźń i zaufanie wyjątkowych 
zwierząt jakimi są konie. O tej niezwykłej więzi oraz towarzy-
szących jej obowiązkach opowiedzą Państwu pracownice firmy 
Agro-As – Anna Stefan i Anna Siwek.

Opowiedz jak zaczęła się Twoja przygoda z końmi?

Anna  Stefan: Moja przygoda z końmi zaczęła się kiedy byłam 
dzieckiem, w sumie to chyba się z tym urodziłam. Odkąd pamię-
tam to zawsze towarzyszyły mi jakieś motywy jeździeckie, czy kon-
ne. Swoją drogą mój tato kiedy byłam młodsza, za każdy razem 
jak spotykał konie to opowiadał mi jakie z nich wspaniałe zwierzę-
ta, więc może i poniekąd geny. Jeździć konno zaczęłam w szkole 
średniej, z początku w szkółkach jeździeckich, kiedy poszłam na 
studia wtedy zaczęłam pracę i zapadła decyzja o kupnie konia. 

Anna  Siwek: O tym, aby móc zajmować się końmi, marzy-
łam od kiedy pamiętam. Prawdopodobnie miłość do zwie-
rząt, szczególnie koni odziedziczyłam po moim ukochanym 
dziadku oraz wujku. Pierwszymi końmi mojego wujka były 
Doris oraz Greka. Doris, wówczas 2 letnia kasztanka ho-
dowli Prudnickiej trafiła do wujka w wakacje…. Ze stajni nie 
wychodziłam…. Dziadek, po raz pierwszy pokazał mi wtedy 
czym jest zgrzebło, jak należy się końmi opiekować oraz…..
czym są widły i do czego służą Dla mnie, dziecka wychowa-
nego w bloku były to wakacje marzeń. Z racji tego, że Greka 
była koniem przeznaczonym do hodowli, a Doris była jesz-
cze końskim dzieckiem, po powrocie do domu, rozpoczęło 
się uporczywe nękanie rodziców i prośby, aby znaleźli miej-
sce, w którym mogła bym rozpocząć naukę jazdy konnej. 
Pierwsze jeździeckie kroki, stawiałam w Klubie Jeździecki 
‘’w Siodle” pod okiem doświadczonego trenera Pana Janusza 
Sienkiewicza. Koniem, który wybaczał mi pierwsze jeździeckie 

Z życia firmy

błędy był Jaskier. Z różnych przyczyn po pierwszym sezonie, 
zmieniłam stajnię. Kolejną stajnią, do której trafiłam była Staj-
nia Koni Wyścigowych Romana Piwko. Tutaj, oprócz pierw-
szych jeździeckich drobnych sukcesów, zawiązały się przyjaź-
nie, które przetrwały do dnia dzisiejszego.

Czy posiadasz własnego konia? Jeśli tak to jakiej rasy?

Anna Stefan: Tak, jestem szczęśliwym właścicielem klaczy rasy 
Śląskiej.

Anna  Siwek: Los niejednokrotnie zaskakuje. Po kilku latach, 
pod moją opiekę trafił Jaskier, koń który nauczył mnie najwięcej. 
Spędziliśmy razem jeszcze wiele godzin w siodle, stawiając so-
bie nowe, jeździeckie wyzwania. Od 4 lat Jaskier przebywa na 
,,końskiej emeryturze” . W styczniu skończył 26 lat. 
Kiedyś myślałam, że pełnią szczęścia jest wspólna praca, sza-
lone galopy, czy pełne melancholii spacery leśną ścieżką. Dzi-
siaj wiem, że szczęściem jest każdy dzień w którym obejmuję 
go swoją opieką. Jaskier jest koniem Szlachetnej Półkrwi, i przy-
znam szczerze…wiele w nim tego ,,Szlachcica” 

Dlaczego zdecydowałaś się właśnie na tę rasę konia?

Anna Stefan: Tak jak już wcześniej wspomniałam, w przeszłości 
miałam okazję jeździć na koniach różnych ras. Jednak moje ser-
ce skradły konie rasy Śląskiej ponieważ, chociażby pod wzglę-
dem charakteru są wyjątkowe. 

Anna Siwek: Los tak chciał 

Na czym polega codzienna opieka nad koniem oraz jego pie-
lęgnacja?

Anna Stefan: Przede wszystkim czystość, nie tylko boksu, ale 
i całego sprzętu oraz samego konia. Każda moja wizyta w stajni 
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wiąże się nie tylko z jazdą na koniu, czy pracą z ziemi, ale także 
ze sprawdzeniem stanu kopyt itd. Ważne jest także odpowiednie 
żywienie dobrane do potrzeb wierzchowca.

Anna Siwek: Na ten temat, można by było mówić bardzo wie-
le. Konie, mimo tego że to bardzo silne zwierzęta, są niezwykle 
delikatne i niejednokrotnie wrażliwe. Najistotniejszą kwestią, jest 
dbałość o odpowiednie, zbilansowane żywienie, dostosowane 
do pracy jaką koń wykonuje oraz jego wieku i stanu zdrowia. Naj-
ważniejsze i niezbędne czynności zagwarantowane są w ramach 
co miesiąc opłacanego pensjonatu, mam tu na myśli: karmienie, 
sprzątanie boksów, wyprowadzenie na pastwiska. Całodobowa 
opieka nad zwierzęciem, dla osoby czynnej zawodowo, tak jak 
to wygląda właśnie w moim przypadku, to najlepsze rozwiązanie 
gwarantujące zwierzęciu najlepsze warunki, a mi spokój, będąc 
świadomym że mój Przyjaciel objęty jest najlepszą opieką.

A jak wygląda praca nad koniem? 

Anna  Stefan: Praca nad koniem jest praktycznie nieustanna, 
szczególnie jeśli mamy na myśli młode konie, które przygotowu-
jemy do wystaw. Jeśli chodzi o konie które już chodzą pod sio-
dłem, to sytuacja jest bardzo podobna tylko trening nieco inny .

Anna Siwek: Na to pytanie nie odpowiem w kilku zdaniach, mu-
sielibyśmy poświęcić cały kwartalnik.

Ile miesięcznie kosztuje utrzymanie konia? 

Anna  Stefan:  Sporo… Nie tylko pieniędzy, ale także czasu, 
i niejednokrotnie wyrzeczeń. Myślę że, w tym pytaniu należy 
nadmienić jak wiele te zwierzęta nam dają. Uważam że koń jak 
żadne inne zwierzę uczy obowiązkowości, empatii, wytrwałości 
w dążeniu do celu, a także cechy która chyba u ludzi odchodzi 
w niepamięć pokory…

Anna  Siwek:  Bardzo wiele zależy od warunków, jakie oferu-
je dana stajnia. Z informacji jaką posiadam miesięczny koszt 
pensjonatu zaczyna się od ok. 500zł w górę. Doliczyć należy 
jeszcze co 6 tygodni wizytę kowala, odrobaczenia, szczepienia, 
oraz opiekę weterynaryjną. Kolejnym kosztem jest suplementa-
cja w postaci przeróżnych pasz i witamin. Sprzęt jeździecki to 
także częsty wydatek, niestety dość duży. Nie można zapomnieć 
oczywiście o jabłkach, marchewkach, a w przypadku Jaskiera 
bananach, które uwielbia.

Czy starujesz w pokazach lub zawodach konnych? 

Anna  Stefan: Kiedyś tak… stare studenckie czasy. Aktualnie 
zajmuję się głównie przygotowywaniem „młodzieży” do wystaw. 
Są to wystawy koni rasy Śląskiej w Porębie, Sadowie czy Książu. 
Także w naszej stajni organizujemy wystawy oraz różne eventy 
jeździeckie. Posiadam legitymację instruktorską, oraz odznakę 
jeździecką.

Anna Siwek: Nie, nie miałam nigdy aspiracji sportowych. Naj-
większą satysfakcję sprawiały mi widoczne efekty naszej co-
dziennej pracy na znajdującym się przy stajni padoku. Mimo, 

że nie planowałam startów, jeździłam pod czujnym trenerskim 
okiem. Cieszył mnie nasz rozwój. 

Co sprawia Ci największa radość w posiadaniu konia?

Anna Stefan: Największą radość sprawia mi po prostu obcowa-
nie z końmi. Cieszę się że mam to szczęście i posiadam swojego 
konia, rodzinę która zawsze mnie wspierała w realizacji moich 
marzeń, mam fantastyczną stajnię i cudownych przyjaciół którzy 
mnie otaczają. Zawsze imponowało mi jak jeździec potrafi się 
porozumieć z koniem , siedząc na nim i nic do niego nie mówiąc. 
Dla mnie jest to magia, żeby zapanować nad tak potężnym zwie-
rzęciem i porozumiewać się z nim pozawerbalnie. Cudownie jest 
przyjechać po ciężkim dniu do stajni i wiedzieć że jest tam ktoś 
kto na ciebie czeka, komu nie musisz tłumaczyć dlaczego masz 
zły dzień, kto nie zwraca uwagi jak jesteś ubrany, a oczekuje 
w zamian tylko twojego towarzystwa. Kocham to co robię!

Anna Siwek: Mając na uwadze wiek Jaskiera, największą ra-
dość sprawia mi jego dobre samopoczucie. Znamy się od wielu 
lat, widzę po jego zachowaniu, ruchach czy ma dziś dobry dzień. 
Z tym niestety bywa już różnie…. Chyba każdy koniarz przy-
zna mi rację, ciche rżenie serwowane na ,,dzień dobry” rysuje 
uśmiech na naszych twarzach.

Dziękuję za rozmowę.
Klaudia Stankiewicz
Specjalista ds. marketingu
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Oddział Namysłów (Kamienna 21c)
Tel. 507 890 366
baza.namyslow@agroas.pl

Oddział Grodków  
Tel. (77) 415 57 00 
biuro@agroas.pl 

Oddział Gołaczów  
Tel. (76) 744 10 41  
baza.golaczow@agroas.pl 

Baza Wójtowice  
Tel. (77) 541 83 53  
baza.wojtowice@agroas.pl 

Baza Korfantów  
Tel. (77) 431 94 82  
baza.korfantow@agroas.pl

Baza Nowa Wieś Mała  
Tel. (77) 424 17 85  
baza.nwm@agroas.pl 

Baza Tworzyjanów  
Tel. (74) 642 10 60  
baza.tworzyjanow@agroas.pl 

Baza Strzegom  
Tel. 668 831 683  
baza.strzegom@agroas.pl 

Baza Błażejowice  
Tel. 882 059 965  
baza.blazejowice@agroas.pl

Baza Bąków  
Tel. (77) 415 20 46  
baza.bakow@agroas.pl 

Baza Radzikowice  
Tel. (77) 433 96 24  
baza.radzikowice@agroas.pl 

Baza Olszanka  
Tel. 883 349 667  
baza.olszanka@agroas.pl



Nasi przedstawiciele
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Imię i Nazwisko Telefon Teren / obsługiwane powiaty:

Daniel Mocniak 532 120 071 legnicki, jaworski, złotoryjski,

Krzysztof Siekierka 795 107 310 opolski, prudnicki, krapkowicki, nyski(Skoroszyce, 
Łambinowice, Korfantów, Głuchołazy)

Maciej Piasecki 698 920 509 górowski, milicki, trzebnicki, wołowski, średzki (Malczyce, 
Miękinia, Środa Śląska)

Mariusz Zielezinski 698 919 882 dzierżoniowski, wrocławski ,oławski (Jelcz-Laskowice)

Mateusz Zarzeczny 692 969 933 strzeliński, brzeski, oławski (Oława i Domaniów)

Michal Gizinski 507 878 858 żagański, żarski, nowosolski, głogowski, polkowicki, lubiński

Michal Marzecki 608 668 734 kłodzki, ząbkowicki, nyski (Paczków, Otmuchów, Nysa, 
 Kamiennik, Pakosławice)

Slawomir Pawlak 795 107 312 oleśnicki, namysłowski,

Tomasz Pelikan 507 890 366 kluczborski, oleski

Tomasz Stolarczyk 728 389 004 kamiennogórski, wałbrzyski, świdnicki, 
średzki (Udanin, Kostomłoty)

Tomasz Wojcik 532 120 022 zgorzelecki, lubański, lwówecki, jelenio-górski, bolesławiecki,

Sprzedaż maszyn – przedstawiciele handlowi

e-mail: maszyny@agroas.pl
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Tworzyjanów
tel. 746 421 060

baza.tworzyjanow@agroas.pl

Korfantów
ul. Powstańców Śląskich 11

tel. 774 319 482
baza.korfantow@agroas.pl

Gołaczów
tel. (76) 744 10 41

baza.golaczow@agroas.pl

Namysłów ( Kamienna)
tel: 507 890 366

baza.namyslow@agroas.pl

Radzikowice
tel: 77 433 96 24

baza.radzikowice@agroas.pl

E-mail Telefon Teren / obsługiwane powiaty:

emil.pyszynski@agroas.pl 668 424 851 opolski, brzeski, strzeliński, oławski 

wojciech.helenowski@agroas.pl 507 878 736 kłodzki, ząbkowicki, nyski, prudnicki, krapkowicki

krzysztof.koziol@agroas.pl 604 261 278 świdnicki, jaworski, wałbrzyski, dzierżoniowski

maciej.knopczyk@agroas.pl 663 085 913 trzebnicki, górowski, wołowski, średzki, wrocławski, legnicki

patryk.plachta@agroas.pl 507 890 329 Złotoryja, Jelenia Góra, Lwówek, Bolesławiec, Lubań, 
Zgorzelec, lubański, głogowski, Zagań, Żory 

lukasz.janura@agroas.pl 507 890 173 oleski, kluczborski, namysłowski, oleśnicki, milicki 

sprzedaż części – przedstawiciele handlowi

Centrum Technicznego Zaopatrzenia Rolnictwa: tel. +48 77 424 17 90, +48 74 64 21 060




