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Firma AGROAS powstała w 1992 r. Jako lider rynku działający 
w branży kompleksowego zaopatrzenia rolnictwa i obrotu płoda-
mi rolnymi, jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się firm 
w regionie. Zasięgiem działania obejmujemy Polskę południowo-
-zachodnią. Zatrudniamy blisko 300 pracowników.

Obsługujemy ponad 5000 klientów (rolnicy indywidualni oraz gospo-
darstwa wielkoobszarowe, spółdzielnie rolnicze i spółki działające 
w sektorze rolnym).

Oferujemy usługi sprzętem rolniczym oraz prowadzimy doradztwo  
agrotechniczne. Dzięki posiadanej bazie sprzętowej maszyn 
rolniczych oraz wykwalifikowanej kadrze specjalistów od wielu lat 
zarządzamy gospodarstwami o łącznej powierzchni ponad 3500 ha. 

Na tym obszarze prowadzimy produkcję roślinną, 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 wspomaga proces sprzedaży  i przygotowa-
nia oferty dla naszych klientów, a przede wszystkim pomaga nam 
lepiej zrozumieć ich potrzeby.
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spowodowały redukcję plonu pszenic o kilkanaście mi-
lionów ton! Francję i Niemcy nawiedziły chłody i ponad-
normatywne opady, które nie dość, że spowodowały 
redukcję wysokości plonów, to jeszcze doprowadziły 
do znacznego spadku jakości zebranego ziarna. Na 
skutek suszy panującej w Kanadzie – odnotowano re-
kordowe, bo ponad 40-stopniowe upały – zbiór Canoli 
(odmiana rzepaku) oceniany jest aktualnie na poziomie 
16 mln ton! Skorygowano wcześniejszą prognozę aż 
o 4,2 mln ton. Odpowiedzią na powyższe była trwająca 
nadal eksplozja cen. Należy w tym miejscu nadmienić, 
że zwyżki cen zostały spotęgowane swoistym tren-
dem światowym do inwestycji w surowce – właściwie 
wszystkie. Każdy z nas prawdopodobnie zetknął się już 
z szaleństwem cenowym i brakiem dostępności towa-
rów przy okazji zakupów materiałów budowlanych, 
stali czy chociażby nawozów. Jak to wytłumaczyć? Wy-
daje się, że to efekt globalnego „pompowania” taniego 
(stopy procentowe bliskie 0) pieniądza w gospodarki 
światowe, aby przyspieszyć wzrost gospodarczy po za-
paści spowodowanej lockdownem. Dodatkowym czyn-
nikiem wpływającym na manię cenową na rynku towa-
rów jest związana z pandemią niepewność inwestorów 
wobec rynku kapitałowego, czego efektem jest wzrost 
popularności rynków surowcowych – zwłaszcza metali 
szlachetnych, kopalin, ale również surowców rolnych. 
Działania te spowodowały w bardzo wielu krajach 
wzrost inflacji – np. w Polsce, Czechach, Estonii i na 
Węgrzech został przekroczony próg 5%! Na te czynni-
ki nakładają się problemy logistyczne oraz niedobory 
produkcyjne. Okres pandemii spowodował przerwy 
w łańcuchach dostaw i problemy produkcyjne – efekt: 
czas oczekiwania na maszyny czy samochody wydłużył 
się do nawet roku. Miejmy nadzieję, że ceny surowców 
powrócą do „normalnych” poziomów, a dostępność 
produktów się ustabilizuje.

Zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą na kukury-
dzę. Wiem, że mamy jeszcze czas – przed nami zbiór te-
gorocznych zasiewów (tak na marginesie, zbiory zapo-
wiadają się bardzo dobrze) – ale kukurydza od kilku lat 
daje naprawdę dobrze zarobić. Nasza firma wyspecja-
lizowała się w eksporcie ziarna kukurydzy, co znacznie 
poprawiło jej konkurencyjność w regionie Opolszczy-
zny, Śląska i Dolnego Śląska. W kończącym się sezonie 
wyeksportowaliśmy blisko 100 tysięcy ton tego ziarna.

Zapraszam do zapoznania się z nowościami z rynku 
maszyn HORSCH oraz CLAAS – szczególnie polecam 
artykuł dotyczący zupełnie nowego kombajnu z serii 
TRION. 

Życząc pomyślności i zdrowia, zapraszam do lektury

Szanowni Czytelnicy,

zapraszając do lektury ostatniego kwartalnika, życzy-
łem Państwu udanych, a przede wszystkim obfitych 
zbiorów. Dziś – gdy piszę ten tekst, mamy początek 
września – jesteśmy już po żniwach, a przed wykop-
kami ziemniaków i buraków oraz przed zbiorem kuku-
rydzy. W przypadku województw opolskiego i dolno-
śląskiego moje życzenia zostały spełnione. Większość 
ziarna zbóż i nasion rzepaku została zebrana w do-
brej jakości i wyższym od średniej plonie. Rzepak, po 
dwóch „słabych” sezonach z rzędu, charakteryzuje się, 
oprócz ponadprzeciętnego plonu, zadowalającym 
poziomem oleju. W tym miejscu na uwagę zasługuje 
promowana przez nas odmiana rzepaku ARTEMIS. 
Określenie „eksplozja plonu” nie jest nadużyciem. 
W zeszłym sezonie obronił się znakomicie, ale w tym 
„sypał rekordowo”. Podsumowując tegoroczne żni-
wa, wypada powiedzieć, że jęczmień ozimy, rzepak 
i pszenica na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku dały plo-
ny bliskie rekordom. Jęczmień miał zasadniczo niską 
gęstość, a odmiany browarniane „nie łapały parame-
trów”. Pszenice w większości cieszą wysoką jakością. 
Na pozostałym obszarze Polski plony rzepaku i zbóż 
były niższe od zeszłorocznych, a w południowo-
-wschodniej Polsce deszczowa pogoda podczas żniw 
spowodowała obniżenie parametrów – w przypadku 
pszenic słaba gęstość i liczba opadania.

Ceny… Szanowni Państwo, myślę, że nikt z nas nie 
mógł przewidzieć takiego obrotu sprawy. Niemal na 
całej półkuli północnej, począwszy od USA, poprzez 
Europę, a skończywszy na Rosji i Kazachstanie, zbiory 
zapowiadały się rekordowo. Upały, jakie nawiedziły pół-
nocne regiony USA, południe Kanady oraz część Rosji, 

Daniel Cupriak – prezes zarządu AGROAS
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Na łamach poprzedniego numeru informowaliśmy 
Państwa o podjętej inwestycji w bazę magazyno-
wą w Radzikowicach. W momencie pisania artyku-
łu zakończyliśmy etap modernizacji infrastruktury 
dróg wewnętrznych, magazynów części, materiału 
siewnego i środków ochrony roślin oraz oddaliśmy 
do użytku nowy sklep. Dziękujemy za liczne przy-
bycie naszych klientów na dni otwarte. 

Na kolejny sezon zaplanowaliśmy doinwestowanie 
magazynów zbożowych. Istniejący elewator zosta-
nie rozbudowany o 4 silosy, suszarnię i czyszczalnię. 
Pojemność całkowita elewatora po zakończeniu 
budowy będzie wynosić 21 300 ton. 
Zaplanowaliśmy również budowę no-
wego kosza przyjęciowego o wymia-
rach 4,5 × 14,5 metra – moc robocza 
150 ton na 1 godzinę. Na szczególną 
uwagę zasługuje zaprojektowana su-
szarnia. Będzie to ultranowoczesne, 
w pełni automatyczne urządzenie 
posiadające najnowsze dostępne 
rozwiązania dziś stosowane w tego 
typu instalacjach. Suszarnia ta będzie 
wyposażona między innymi w reku-
perację, tłumiki dźwięku i filtry py-
łów. Pojemność wieży zasypowej 
dla kukurydzy mokrej to około 210 
ton, a jej wydajność suszenia z 30 do 
14% wilgotności ziarna przekraczać 
będzie 1000 ton na dobę. Rozpoczę-
cie prac planowane jest na listopad 

bieżącego roku, natomiast oddanie do użytku na 
lipiec 2022 roku. 

Jednocześnie w odległości około 150 km od Radzi-
kowic, w Strzegomiu, zaplanowaliśmy rozpoczęcie 
modernizacji i rozbudowy elewatora. Pierwszy etap 
będzie polegał na budowie wiaty kosza o wymiarach 
20 × 25 m oraz kosza przyjęciowego o pojemności 
ponad 120 ton i mocy przyjęcia 150 ton na 1 godzinę. 
Jesteśmy przekonani, że komfort obsługi naszych do-
stawców – rolników – znacznie się poprawi. Jeszcze 
w tym sezonie zostanie oddany do użytku magazyn 
płaski na zboża. 
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Czasy tak pokręcone jak nigdy dotąd, w maju i na 
początku czerwca 2021 r. mówiło się o rekordo-
wych prognozowanych zbiorach pszenicy, a prze-
bieg pogody, nadmierne opady we Francji, fala 
upałów i pożarów w USA, tak namieszały, że bi-
lans się skurczył do zaledwie 10 mln ton pszenicy 
ponad sezon 2020–2021. 

Dziś możemy prowadzić dywagacje na temat roz-
poczynających się zbiorów kukurydzy, w raportach 
USDA widać było kilka korekt na przestrzeni kilku 
miesięcy, od spokojnych kalkulacji po lipcową eufo-
rię, która prognozowała 1,195 mld ton, a następnie 
delikatne korekty spowodowane suszą zredukowały 
zbiory do 1,186 mld ton (warto nadmienić, że rok 
wcześniej świat zebrał 1,118 mld ton). Co to oznacza, 
czy wpływ tak optymistycznych danych na rynek musi 
spowodować korekty? Prawo popytu i podaży powin-
no dokonać szybkiej samoregulacji i tak się też dzieje, 
choć trudno odczytywać te dane, bo bez wątpienia 
należy nałożyć na giełdowe notowania globalny czyn-
nik inflacyjny. Nadmiar kapitału, który szuka schronie-
nia przed wszechobecną inflacją, znajduje podatny 
grunt inwestycyjny na giełdach towarowych. Rynek 
fizyczny bazujący na zmiennej pogodzie, rosnącej 
hodowli, spadającej produkcji etanolu w USA szuka 
korelacji z rynkiem równoległym, jakim jest najbliższe 
notowanie na Chicago lub Matifie. 

Wszyscy kierujemy się własnym osądem w po-
dejmowaniu decyzji, ale chętnie wsłuchujemy się 

w dzienne newsy, które ugruntowują nasze stano-
wisko i wiedzę o cenach i całym rynku. Rewolucyj-
ne opinie nie znajdują posłuchu, teorie sprzeczne 
z naszymi odrzucamy bez głębszej analizy, bo tak 
trzeba, żeby prowadzić gospodarstwo, biznes lub 
przedsiębiorstwo.

Warto zatem poddać analizie zdarzenia, które mia-
ły miejsce na starcie sezonu 2021–2022, pszenica, 
której nie zebraliśmy w Europie tyle, ile progno-
zowano wcześniej, mniejsza niż spodziewana i tak 
niska globalna produkcja jęczmienia, jakiej nikt nie 
zakładał, przesunięcie zbiorów o ponad 3 tygodnie, 
które nałożyło się na dramatycznie niskie zapasy 
końcowe, spowodowało olbrzymią presję na prze-
twórcach. Gwoździem do przysłowiowej trumny 
stał się czynnik inflacyjny i napływ inwestorów na 
giełdy towarowe.

Dziś wiemy, że scenariusz, w którym produkcja w fa-
brykach przetwarzających w cyklu ciągłym pszenicę, 
kukurydzę może stanąć okresowo z powodu braku 
surowca, nie jest niemożliwy, bo doświadczyło tego 
wiele zakładów europejskich w sezonie poprzed-
nim. Widzimy także, że nasz lokalny polski przemysł 
ratuje w dalszym ciągu niedostateczna infrastruktu-
ra portowa, kolejowa i właściwie nieistniejąca rzecz-
na. Gdyby niedomagania tejże zlikwidować, to ceny 
surowców mogłyby dzięki temu wzrosnąć nawet 
o 10%, ale jaki byłby los lokalnego przetwórstwa, 
którego rentowność na rzecz rolnika spadłaby o te 
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kilka procent? Dziś przetwórcy w znacznej mierze 
odczuwają presję sprzedającego, który decyduje 
o cenach, a sprawnie działające firmy handlowe 
nawet przy niedomagającej infrastrukturze dosko-
nale regulują rynek i dostarczają rolnikowi ceny na 
tyle atrakcyjne, że ten zdecydowanie nie obawia się 
o zbyt i spokojnie planuje produkcję we własnym 
gospodarstwie.

Wracając do tegorocznych zbiorów, które uległy 
raptem nieznacznemu przesunięciu, widzimy, jak ol-
brzymią destabilizację może to wprowadzić na rynku. 
Pszenica, jęczmień, o które od początków zbiorów 
ściga się przemysł z firmami handlowymi, które – 
gdyby nie słaba infrastruktura – byłyby w stanie 
w 5–6 miesięcy wypchnąć z kraju całą nadwyżkę, pil-
nie potrzebuje zmiennika, zastępcy, który da oddech 
portfelowi. Dlatego wszyscy czekają z utęsknieniem 
na podaż kukurydzy, która może przynieść wytchnie-
nie, może bo prognozy są nader optymistyczne, ale 
pamiętajmy, że zapas tego zboża jest jeszcze niższy 
niż pszenicy, dlatego dziś w formulacjach paszowych 
kukurydzę zastępowała pszenica, bo tej pierwszej 
zwyczajnie nie było. Potencjalna redukcja zbiorów 
brazylijskiej kukurydzy, stale rosnący popyt ze stro-
ny chińskiej hodowli już teraz wywołuje w niektó-
rych regionach podobny efekt do tego, jaki mieliśmy 
w Europie w trakcie zbiorów pszenicy. Ceny kukury-
dzy są na tyle wysokie, że produkcja etanolu w USA 
w czwartym kwartale rysuje się w czarnych barwach, 
bardziej opłaca się eksport na rynek chiński niż 

przerabianie wewnątrz kraju. Taki scenariusz może 
towarzyszyć nam także w Europie. Chiński popyt 
skutecznie kokietuje także Ukrainę, która dotychczas 
stanowiła niezawodne zaplecze surowcowe dla UE.

Żniwa kukurydziane z uwagi na przekropną pogodę 
wystartowały także ze sporym poślizgiem, Polska, 
która bez wątpienia ze swoją gigantyczną nadwyżką 
produkcyjną stanowi w tym sezonie zaplecze surow-
cowe dla Niemiec, Holandii, Belgii w pierwszej fazie 
zbiorów nie jest i nie będzie w stanie nadążyć za po-
pytem. Generalnie tak jak świat, tak i Europa, w tym 
nasz kraj prawdopodobnie odczują uspokojenie sytu-
acji w I kwartale 2022 r. 

Dziś wiemy tyle, że jeśli wszystko przebiegnie zgod-
nie z prognozami, to świat powinien zebrać więcej 
niż w sezonie poprzednim.

Kukurydzy 1,186 mld ton na całym świecie, w tym 
w USA 375 mln ton, Chinach 268 mln ton, Brazylii 
118 mln ton, Unii Europejskiej 66 mln ton, na Ukrainie 
39 mln ton, w Polsce 6 mln ton. 

Pszenicy 777 mln ton na całym świecie w tym między 
innymi w Unii Europejskiej 138 mln ton, w Chinach 
136 mln ton, Rosji 72 mln ton, Ukraina 33 mln ton. 

Widzimy coraz wyraźniej, że nasz kontynent sta-
je się zapleczem surowcowym, hodowla w uję-
ciu całej UE traci na znaczeniu, konsumujemy, 

Płody rolne
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eksportujemy mniej, wyraźnie widzimy przesunięcie 
na wschód Europy (Rosja, Ukraina), a także Chiny. 
Dla przykładu unijny popyt na ziarno kukurydzy na 
cele paszowe spadł z 62 mln w 2018/19 do 56 mln 
prognozowanych w 2021/22, a import został zredu-
kowany z 19 mln do 15 mln ton. Ale to i tak oznacza, 
że brakuje w naszym unijnym bilansie 15 mln ton 
kukurydzy. 

Polska jako jeden z większych tegorocznych produ-
centów kukurydzy w UE będzie bilansowała swoją 
produkcję o popyt wewnętrzny, który powinien 
w znacznie większym stopniu pochodzić ze strony 
przemysłu paszowego, który musi zastąpić dro-
gi surowiec, jakim jest pszenica w takim stopniu, 
w jakim to będzie możliwe. Szacunki przewidują 
wzrost zużycia kukurydzy w przemyśle paszowym 
do ponad 3 mln ton vs poprzedni sezon 2,5 mln ton. 
Oczywiście ważnym odbiorcą kukurydzy pozostają 
producenci etanolu, ale tu raczej zapotrzebowanie 
pozostanie na stałym pułapie do 0,5 mln ton, a także 

przemysł spożywczy (grysy, łomy) ze zużyciem 
w okolicach 0,3 mln ton. Jak widać, bez wypraco-
wanego w sezonach poprzednich eksportu w bilan-
sie pozostałoby ponad 2,2 mln ton. 

Eksport stał się kluczowy i konieczny, bo nadwyżka 
rok do roku rośnie, ale pamiętać należy, że warunki 
uprawy kukurydzy w naszym kraju często sprzyjają in-
fekcjom fuzaryjnym, a co za tym idzie wiążą się z wy-
sokimi wartościami mykotoksyn. Tegoroczny prze-
bieg pogody od siewu do zbioru sprzyjał rozwojowi 
chorób grzybowych. Pogoda także kolejny już sezon 
wyraźnie pokazała znaczną przewagę odmian kuku-
rydzy typu flint, które z uwagi na większą tolerancję 
na chłody zasiano w tym roku wcześniej, a zbiory FAO 
220–240 zazwyczaj startują z końcem września bądź 
październiku, kiedy poziom porażenia fuzarium i za-
wartość mykotoksyn jest wyraźnie niższa. Plonowa-
nie prawdopodobnie jak w roku 2020 także powinno 
być wyższe wśród odmian flintowych, a zawartość 
wilgoci zdecydowanie niższa niż w odmianach typu 
dent o dłuższym FAO. 

Jak zawsze możecie Państwo liczyć na ofertę naszej 
firmy, która oczywiście uzupełnia czołowe odmiany 
flintowe, także odmianami typu dent.

W naszej ofercie znajdą Państwo najlepszą w swojej 
klasie odmianę Chianti FAO 240, Luxuri FAO 230, 
Mas 11K FAO 220, czy też LG 31.205 FAO 240, 
ofertę jak zawsze wzbogacamy o dobre dentowe 
mieszańce, takie jak odmiana Brodway o FAO 270. 

Plonowanie tego wachlarza odmian zawierała się 
w przedziale 12–16 t/ha mokrej kukurydzy w zależ-
ności od stanowiska i liczby FAO. 

Chciałbym także nadmienić, bo pewnie Państwo wie-
cie, że zwiększyliśmy moc suszarniczą o nowo wybu-
dowaną i oddaną do użytku suszarnię o wydajności 
1000 t/24 h mokrej kukurydzy. Płynność odbiorów 
na wszystkich obiektach gwarantuje łączna dobowa 
moc suszarnicza rzędu 3000 t liczona na mokrej ku-
kurydzy, ten towar skutecznie wyeksportujemy do 
naszych klientów w Niemczech i Holandii.

Dbając o ciągłość procesu sprzedaży i produkcji, już 
wkrótce zaproponujemy na kolejny sezon umowę na 
kupno kukurydzy mokrej w atrakcyjnej cenie. 

Tadeusz Simiński
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Przed tegorocznymi żniwami 
zachwaszczenie pszenicy ozimej 
w okolicy Brzegu i Lewina Brze-
skiego miotłą zbożową i wy-
czyńcem polnym oraz niektóry-
mi chwastami dwuliściennymi 
było większe niż w poprzednich 
latach. Prawdopodobnie doty-
czyło pól, na których zabiegi 
herbicydami wykonano na wio-
snę. Pamiętajmy, że wczesną 

wiosną wieją wiatry, występują na przemian przy-
mrozki oraz przelotne deszcze i taka pogoda unie-
możliwia prawidłowe wykonanie zabiegu.

Chwasty, zabierając zbożom składniki pokarmowe, 
światło i wodę, przy dużym nasileniu powodują 
zmniejszenie plonowania nawet o 30%. Ich obecność 
w łanach znacznie podraża zbiór, czyszczenie i dosu-
szanie ziarna. Ponadto niektóre nasiona chwastów, 
np. przytulii czepnej, pogarszają jakość ziarna.

W zasiewach zbóż występuje kilkadziesiąt gatunków 
chwastów, zarówno jedno-, jak i dwuliściennych. 
Największe straty w plonach i kłopoty w zwalcza-
niu powodują wśród gatunków jednoliściennych: 
miotła zbożowa, wyczyniec polny oraz perz właści-
wy, a lokalnie także owies głuchy. Natomiast wśród 
dwuliściennych do najbardziej kłopotliwych należą: 
przytulia czepna, ostrożeń polny, chaber bławatek, 
rumianowate, maki i fiołki.

Przy wyborze programu zwalczania chwastów 
należy wziąć pod uwagę gatunki dominujące na 
danym polu oraz przebieg pogody. Nasiona chwa-
stów zachowują zdolność kiełkowania w glebie 
długo, nawet 10–20 lat, i czekają tylko na dogodny 
moment do skiełkowania. Jeżeli chodzi o pogodę, 
to ważna jest temperatura w trakcie zabiegu, po-
nieważ część preparatów (z grupy sulfonomoczni-
ków) można stosować w niższych temperaturach 
(powyżej 0°C). Inne substancje aktywne, np. z gru-
py regulatorów wzrostu, wymagają, aby tempera-
tura powietrza w czasie oprysku i przez kilka dni 
po nim nie była niższa niż 10–12°C. Zalecenia pro-
ducentów w tej materii podane są na etykietach 
rejestracyjnych zamieszczanych na opakowaniach 
danego herbicydu.

Największy kłopot stwarza fakt, że chwasty kiełku-
ją i wschodzą w różnych terminach w zależności od 
gatunku, przebiegu pogody i agrotechniki. Dlatego 
często nie udaje się ich zniszczyć w jednym oprysku. 
Na przykład część nasion przytulii czepnej wschodzi 
jesienią, inne podczas ciepłej zimy, gdy gleba nie 
jest zamarznięta, lub wczesną wiosną, a nawet w fa-
zie strzelania w źdźbło zbóż. Jako zasadę w zwal-
czaniu chwastów herbicydami w zbożach ozimych 
powinno się przyjąć, że zwalcza się je na jesieni, 
a poprawki wykonuje się wczesną wiosną. Warto 
zawsze pamiętać, że im późniejsza jest faza rozwo-
jowa chwastów w momencie oprysku, tym trudniej 
jest je zniszczyć.

dr Władysław 
Kościelniak

doradca rolny

Maki całkowicie zagłuszyły pszenicę 
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latach. Dlatego nie należy zwlekać z wykonaniem 
oprysków herbicydami, zwłaszcza na wcześniej wy-
sianych oziminach.

Głównym zadaniem zabiegów jesiennych jest po-
zbycie się chwastów zimujących. Są to gatunki 
jare mające tendencję do wschodów jesiennych. 
Należy do nich przede wszystkim miotła zbożowa, 
wyczyniec polny, a spośród dwuliściennych chaber 
bławatek, mak polny, maruna nadmorska, przytu-
lia czepna, fiołki, przetaczniki, tasznik pospolity, 
tobołki polne. Niezwalczane na jesieni po przezi-
mowaniu kontynuują rozwój w trakcie łagodnych, 
bezśnieżnych zim i silnie konkurują ze zbożami. 
Takim uciążliwym chwastem są również samosie-
wy rzepaku, które niezwalczone bujnie wyrastają 
i zagłuszają zboża. Ich niszczenie po wiosennym 
ruszeniu wegetacji jest konieczne, ale nie zawsze 
w pełni skuteczne.

Odporność – nowy problem

Zwalczanie chwastów herbicydami wymaga wiedzy 
o mechanizmach działania poszczególnych substancji 
czynnych na chwasty. Wykaz zwalczanych chwastów, 
termin oprysku i zalecane dawki substancji czynnej 
podane są na etykietach rejestracyjnych danego her-
bicydu. Na podstawie wieloletnich badań stwierdzo-
no, że miotła zbożowa w procesie samoobrony przed 
herbicydami uodporniła się na chlorosulfuron – sub-
stancję czynną kilku do niedawna stosowanych her-
bicydów. Mechanizm uodparniający na tę substancję 
aktywną przeniósł się na większość sulfonomoczni-
ków. Na szczęście środków z tej grupy do zwalcza-
nia miotły bezpośrednio po siewie nie ma. Obecnie 
zaleca się do tych zabiegów herbicydy z innymi sub-
stancjami czynnymi. Skutecznym rozwiązaniem jest 
w tym przypadku używanie mieszanin dwóch sub-
stancji aktywnych o różnym mechanizmie działania. 
Do popularnych należy diflufenikan + flufenacet 
(np. Łucznik).

Coraz częściej na opolskich polach pojawia się wy-
czyniec polny w formach uodpornionych (w jakich 
już przybył z zachodniej granicy). Do jego zwalcza-
nia proponowane są herbicydy zawierające diflufe-
nikan, który jest bardziej skuteczny w zwalczaniu 
tego gatunku niż miotły zbożowej. Według cytowa-
nego A. Paradowskiego z kolei przybywa informacji 
o uodparnianiu niektórych populacji wyczyńca na 
flufenacet.

Programy zwalczania chwastów 
w zbożach ozimych

Obecnie na rynku znajduje się bogaty zestaw herbi-
cydów do jesiennego odchwaszczania zbóż ozimych. 
Zarejestrowanych jest ponad 20 substancji aktyw-
nych, które można stosować solo lub w mieszankach 
z innymi. W sumie rolnicy mają do dyspozycji kilka-
dziesiąt herbicydów fabrycznych oraz mieszaniny 
zbiornikowe. W praktyce znaczenie ma tylko kilka 
substancji czynnych. Firma AGROAS oferuje:

• Łucznik, Komplet 560 SC – diflufenikan + flufe-
nacet

• Flasch 500 SC – diflufenikan
• Fluent 500 SC – flufenacet
• Opal, Lentipur Flo SC 500 – chlorotoluron
• ExpertMet – metrobuzyna + flufenacet
• Pantos – flufenacet + pikolinafen
• Bizon – diflufenikan + florasulam + penoksulam 

Adam Paradowski z IOR-PIB w Poznaniu proponuje 
dwa programy zwalczania chwastów w oziminach:

1. herbicydami zarejestrowanymi do oprysku 
bezpośrednio po siewie ziarna (BBCH 00) do 
fazy końca krzewienia (BBCH 29). Najlepiej 
działają w warunkach optymalnego uwilgot-
nienia gleby; 

2. herbicydami zarejestrowanymi do oprysku od 
początku szpilkowania zboża do końca jego 
krzewienia (BBCH 10–29). Są pobierane przez 
liście i korzenie chwastów. Najskuteczniejsze 
działają na chwasty od ich kiełkowania do dru-
giej pary liści. 

Wybór programu zwalczania chwastów w oziminach 
umożliwia dostosowanie terminu zabiegu do rozkła-
du prac polowych w gospodarstwie i do warunków 
pogodowych. Powinniśmy mieć zawsze na uwadze 
to, że jesienią, zwłaszcza w październiku, z każdą 
dobą dni stają się krótsze, wzrasta wilgotność gleby 
i pogarszają się warunki do wykonywania oprysków. 
Taka sytuacja miała miejsce w minionym sezonie we-
getacyjnym, gdy z powodu mokrej jesieni na niektó-
rych polach opryski herbicydami wykonano dopiero 
na wiosnę. Przed żniwami zachwaszczenie pszenicy 
w okolicy Brzegu i Lewina Brzeskiego miotłą zbożo-
wą i wyczyńcem polnym oraz niektórymi chwasta-
mi dwuliściennymi było większe niż w poprzednich 
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skraju pola należy folią przykryć skrawek o kilku me-
trach kwadratowych lub na moment wyłączyć jedną 
sekcję opryskiwacza. Tak postępują nasi sąsiedzi zza 
Odry.

Przy mnogości możliwych rozwiązań doboru herbi-
cydów do zwalczania chwastów w oziminach radzę 
skorzystać z wiedzy fachowej pracowników firmy 
AGROAS.

Przypominam, że po każdym oprysku herbicydem 
opryskiwacz powinien być dokładnie umyty z pozo-
stałości ŚOR. Co roku otrzymuję informację, że rolni-
cy X, Y, Z „spalili” opryskiem uprawy.

Na polach, na których stwierdzono zjawisko uod-
parniania się chwastu, należy bezwzględnie przy-
stąpić do jego likwidacji, bez względu na to, jakiego 
gatunku dotyczy. Należy zrezygnować z aplikacji 
substancji czynnych, na które dany gatunek chwa-
stów się uodpornił. W to miejsce do ochrony trzeba 
wprowadzić jak największą liczbę herbicydów z róż-
nych grup chemicznych i o różnych mechanizmach 
działania.

Moim zdaniem pomocne dla ustalenia programów 
zwalczania chwastów herbicydami i śledzenia zja-
wiska uodparniania się niektórych gatunków jest 
pozostawianie poletek kontrolnych. W tym celu na 

Przykład – jak groźne dla pszenicy są chaber bławatek i miotła zbożowa
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Wnioski z minionej wegetacji

W minionym sezonie rzepak 
na Opolszczyźnie plonował 
dobrze, a w porównaniu do 
poprzednich sezonów na nie-
których polach nawet bardzo 
dobrze. W powiecie brzeskim 
znajomi rolnicy uzyskali plo-
ny w granicach 35–40 dt/ha 
i wyżej, i co ważne zaolejenie 

nasion wynosiło 39–45% (średnie zaolejenie w po-
wiecie nyskim i brzeskim wynosiło 42,2%). Najwyższe 
poziomy zanotowane zostały na plantacjach rzepa-
ku ozimego ARTEMIS. Największą rolę w plonowa-
niu odegrały dość obfite wiosenne opady. Jednak 
wysokość plonów na polach, które oglądałem przed 
zbiorem, oraz jak wynika z informacji od znajomych 
rolników z okolicy Brzegu, ograniczyła sucha zgnilizna 
kapustnych (mokra jesień 2020 r.), a przede wszyst-
kim chowacze łodygowe: czterozębny i brukwiaczek. 
Zaatakowane rośliny przedwcześnie zaschły, a łany 
częściowo wyległy. W 2021 r. przeciwko chowaczom 
łodygowym pierwszy zabieg należało wykonać już 
w III dekadzie lutego, gdy pojawiło się kilkudniowe 
ciepłe „okienko pogodowe”, sprzyjające nalotom 
chowaczy. W marcu na przemian z okresami zimna 
występowały kilkudniowe ocieplenia, w których cho-
wacze dalej nalatywały na łany rzepaku i należało 
powtórzyć opryski. Tak postąpił Mirosław Maćków – 
doświadczony agronom z RSP Skrzypiec k/Prudnika, 

gdzie wykonano trzy opryski insektycydami. Na jed-
nym kompleksie pól porażenie łodyg rzepaku przez 
chowacza i choroby grzybowe w trakcie kombajno-
wania ocenił na 10%, a na drugim na 5%. Natomiast 
na polach u sąsiadów, którzy nie dopilnowali ochro-
ny, prawie 100% roślin było chorych. Podobną sytu-
ację zaobserwowałem w okolicy Łosiowa. Zdaniem 
rolników po wycofaniu insektycydów preparatów 
fosforoorganicznych skuteczność dostępnych na 
rynku preparatów była mniejsza.

Wspominam ten fakt po to, aby uczulić czytelników, 
że w prowadzeniu łanów rzepaku ważne jest każde 
ogniwo prawidłowej agrotechniki, w tym przede 
wszystkim na jesieni, ponieważ wtedy zawiązuje plon 
nasion. Niestety jest on jednocześnie redukowany 
przez niesprzyjające warunki pogodowe, niedobory 
składników pokarmowych w glebie, a przede wszyst-
kim przez choroby i szkodniki. Na jesieni w kątach 
blaszek liściowych rzepak zawiązuje pędy boczne 
i kwiatostany. W wyrośniętych korzeniach, grubych 
szyjkach korzeniowych i liściach magazynowane są 
składniki odżywcze, które służą regeneracji uszko-
dzeń pozimowych oraz szybkiemu budowaniu na 
wiosnę łodyg, liści oraz kwiatostanów i nasion.

Rzepak przed zimą powinien być odpowiednio wyro-
śnięty, zdrowy i zahartowany. Wzorcowa roślina po-
winna posiadać rozetę liściową z 8–10 wyrośniętych 
liści, wciągniętą do gleby szyjkę korzeniową o śred-
nicy około 1 cm i korzeń palowy długi na 20–30 cm. 

dr Władysław 
Kościelniak

doradca rolny

Zdrowa roślina opryskana Caryxem 240 SL, 
szyjka korzeniowa całkowicie wciągnięta do gleby, 

długi korzeń palowy. Zdjęcie 17.10.2014
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Wzrost i pokrój roślin, zdrowotność oraz dokarmia-
nie rzepaku można z powodzeniem korygować od 
połowy września do pierwszej połowy października. 
Wówczas jest jeszcze ciepło, soki komórkowe krążą 
w roślinach i skuteczność fungicydów oraz przyswa-
jalność nawozów jest wysoka.

Rzepak – przysmak dla chorób i szkodników

Rzepak przebywa w polu 11 miesięcy i jest nieomal 
bez przerwy atakowany przez pojawiające się szkod-
niki oraz choroby grzybowe i wirusowe. Sprzyja temu 
fakt, że jest rośliną bogatą w cukry, białko, tłuszcze 
i inne składniki odżywcze. Pasożytują na nim liczne 
szkodniki z gromady owadów, gryzonie polne, śli-
maki, często sarny, a od kliku lat lokalnie – łabędzie, 
które w warunkach bezśnieżnych zim przebywają na 
polach rzepaku, nie czyniąc większych szkód. Rzepak 
na Opolszczyźnie w wielu gospodarstwach trafia na 
to samo pole, co drugi lub trzeci rok, przez co nie 
ma naturalnej redukcji zarodników chorób i popu-
lacji szkodników, jak to ma miejsce przy prawidło-
wym zmianowaniu. Obawiam się, że jesienią tego 
roku po dobrych plonach i wysokiej cenie nasion 
powierzchnia uprawy rzepaku znacznie wzrośnie 
i może trafić na stanowiska po sobie. Zagrożenie dla 
jego zdrowotności stanowią również jego samosie-
wy na niepielęgnowanych ścierniskach zbożowych 
i rzepakowych, z których na nowo posiane plantacje 
przemieszczają się z wiatrem zarodniki niektórych 
chorób grzybowych, np. suchej zgnilizny kapustnych, 
oraz przelatują szkodniki, np. mszyce.

Nasilenie poszczególnych chorób i szkodników w da-
nym roku jest wielką niewiadomą i w bardzo dużej 
mierze zależy od przebiegu pogody. Większość z nich 
warunki sprzyjające do rozwoju znajduje podczas 
przekropnej, długiej ciepłej jesieni.

Oceń zagrożenia

Rzepak na jesieni należy precyzyjnie chronić przed 
chorobami i szkodnikami oraz chwastami, ale każdy 
zabieg powinien być poprzedzony oceną stanu rze-
paku w polu. Należy przynajmniej raz w tygodniu 
przeprowadzić lustrację plantacji „na piechotę” (nie 
z okna samochodu), na podstawie której można po-
dejmować decyzje o nawożeniu, celowości użycia 
środków ochrony roślin i ich doborze. Radzę szcze-
gólnie starannie lustrować obrzeża pól i zagłębienia 
terenu. Proponuję wykopać w kilku miejscach rośliny 

i na korzeniach ocenić, czy nie ma zgrubień spowodo-
wanych przez kiłę kapustnych i obecności larw śmiet-
ki kapuścianej. Do monitoringu mszycy kapuścianej 
radzę wykorzystać żółte naczynka, a ślimaków – pu-
łapki chwytne.

Choroby grzybowe zawsze groźne

Najgroźniejszą z chorób atakujących rzepak na jesie-
ni jest sucha zgnilizna kapustnych. Oprócz niej może 
wystąpić czerń krzyżowych i szara pleśń oraz inne 
choroby grzybowe. Pierwszymi symptomami suchej 
zgnilizny są skupiska zarodników o czarnym kolorze, 
tzw. piknidiów. Występują na liścieniach i pierwszych 
liściach właściwych. W okolicy Brzegu obserwowałem 
je przez wiele lat w połowie września. Są one źró-
dłem inokulacji suchej zgnilizny, która atakuje szyjkę 
korzeniową i łodygi, zwłaszcza w miejscach nadgry-
zionych przez szkodniki lub piasek. Siewki zainfeko-
wanych roślin posiadają przewężenia szyjki korzenio-
wej lub górnej części korzenia. W dalszych etapach 
rozwijający się grzyb powoduje obumieranie łodyg 
i przełamywanie. Symptomy suchej zgnilizny stają 
się bardziej wyraźne wiosną, kiedy choroba rozwija 
się na łodydze. Występowaniu jej sprzyja częsta upra-
wa rzepaku na tym samym polu i deszczowa pogoda. 
Do jej zwalczania należy przystąpić wcześnie. Termin 
pojawienia się piknidiów przypada najczęściej na fazę 
4–6 liści rzepaku (BBCH 14–16). W razie mokrej pogo-
dy w październiku należy się liczyć z następnymi in-
fekcjami suchej zgnilizny. Wówczas wskazany będzie 
drugi oprysk fungicydem.

Niektóre odmiany rzepaku wykazują wysoką odpor-
ność na suchą zgniliznę kapustnych i wysiane w zmia-
nowaniach, w których rzepak przychodzi na to samo 
pole co 3–4 lata, a jesienią jest sucha pogoda, nie 
wymagają oprysku fungicydem. Potwierdziłem to we 
własnych obserwacjach. Stosowane do zwalczania 
suchej zgnilizny fungicydy zwalczają również czerń 
krzyżowych i szarą pleśń.

Pomóż rzepakowi przetrwać zimę

Jestem zwolennikiem opryskiwania rzepaku je-
sienią fungicydami triazolowymi, które mają wła-
ściwości regulatora wzrostu. Powodują skrócenie 
szyjki korzeniowej i wyciągnięcie jej do gleby oraz 
jednocześnie stymulują rozwój sytemu korzenio-
wego. I co chyba najważniejsze – opryskane rośliny 
gromadzą więcej cukrów i innych związków, które 
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• rośliny w chwili zabiegu triazolem na danym polu 
powinny być wyrównane, mieć liście wielkości 
łyżki stołowej. Po oprysku mniej wyrośniętych 
roślin zostaje wstrzymany ich wzrost;

• temperatura powietrza podczas zbiegu powinna 
być wyższa niż 12° C. Optymalna to ok. 15° C.

Oprysk triazolami na Opolszczyźnie przypada naj-
częściej w drugiej połowie września. Nie ma uza-
sadnienia wykonywanie 2–3 oprysków regulatora-
mi wzrostu na jesieni, ponieważ oprysk wykonany 
w zalecanym terminie skutecznie zatrzymuje wzrost 
pąka wierzchołkowego – organu najbardziej wraż-
liwego na wymarzanie. Na stanowiskach bogatych 
w azot obserwowałem, że po oprysku triazolem 
rośliny spowolniły okresowo wzrost liści i w wa-
runkach ciepłej pogody za kilkanaście dni zaczęły 
intensywnie rosnąć – do kolana. Jednak szyjki ko-
rzeniowe były już wciągnięte do gleby. I o to chodzi 
przy regulacji wzrostu i rozwoju rzepaku. Należy 
mieć na uwadze, że rzepak w drodze ewolucji wy-
kształcił mechanizm kurczenia szyjek korzeniowych 
przed zimą. Triazole mu w tym tylko pomagają. Nie 
ma sensu opryskiwać rzepak zbyt wysokimi dawka-
mi regulatorów wzrostu „na zapas”. Rzepak zasiany 
wcześnie w stanowisku bogatym w azot, w warun-
kach długiej i ciepłej jesieni potraktowany 2–3 razy 

obniżają temperaturę zamarzania wody w komór-
kach. Pierwsze doświadczenie nad wpływem opry-
sku tebukonazolem 250 w dawce 1 l/ha na przezi-
mowanie rzepaku przeprowadziłem w WOPR Łosiów, 
w sezonie 1966/67. Wtedy zima była bardzo mroźna 
i bezśnieżna i w okolicy Brzegu wymarzły wszystkie 
rzepaki, a na polu doświadczalnym rzepak opryskany 
tebukonazolem się ostał. Wyniki tego eksperymentu 
upowszechniłem wśród rolników

W naszym kraju pomimo ocieplania klimatu bezśnież-
ne i mroźne zimy występują co kilka, kilkanaście lat 
i powodują całkowite lub częściowe wymarzanie 
rzepaku. Zależy to od skali mrozów, przygotowania 
roślin do zimowania przez prawidłowa agrotechnikę 
i od doboru odmiany. Obecnie w sprzedaży jest wie-
le fungicydów przeznaczonych do regulacji rozwoju 
i wzrostu rzepaku, między innymi Magnello, Kosa. 
Jako regulatory wzrostu najsilniej na rozwój rzepaku 
wpływają w fazie 4–6 liści (BBCH 14–16) i w tej fazie 
występuje największe zagrożenie ze strony suchej 
zgnilizny.

Aby fungicydy triazolowe dobrze zadziałały jako re-
gulatory, muszą być spełnione następujące warunki:

• rzepak powinien być rzadki, o obsadzie poniżej 
50 roślin/m2;

Optymalna faza rozwojowa rzepaku do oprysku regulatorem wzrostu – faza BBCH 1–16.  
Na liścieniach piknidia suchej zgnilizny. Zdjęcie 29.09.2008
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(BBCH 14–16). Bardzo dobrym nawozem do jesien-
nego nawożenia rzepaku jest Polifoska 21, która za-
wiera 21% azotu, w tym: 14% w formie amonowej 
i 8% amidowej oraz 4% dobrze przyswajalnego ma-
gnezu i siarkę przyswajalną (35% SO3). Słaby rzepak 
można dokarmić, opryskując go 10-procentowym 
roztworem mocznika (10 kg nawozu na 100 l wody) 
z dodatkiem 3–5% siarczanu magnezu, który łagodzi 
parzące działanie mocznika. Nie polecam zasilania 
rzepaku nawozami saletrzanymi, ponieważ forma 
azotanowa (NO₃+) powoduje zwiększenie zawartości 
wody w komórkach i co za tym idzie gwałtowne ob-
niżenie mrozoodporności. Ponieważ rzepak jest po-
wszechnie uprawiany na glebach lżejszych z natury 
ubogich w magnez i siarkę, to pierwiastki te, o ile nie 
wysiano „pod korzeń”, można podać dolistnie w sied-
miowodnym siarczanie magnezu w stężeniu 5% (5 kg 
nawozu na 100 litrów cieczy roboczej) łącznie z opry-
skiem na choroby i szkodniki.

Bor, mangan, miedź, cynk, których brakuje na danym 
stanowisku, można zastosować wraz ze środkami 
ochrony roślin. Te mikroskładniki między innymi pod-
wyższają mrozoodporność. Nawożenie azotem i na-
wozami mikroelementowymi należy przeprowadzić 
dość wcześnie, gdy rośliny zaczynają zakrywać mię-
dzyrzędzia (koniec września – początek października). 
Zalecana jesienna dawka boru wynosi 0,3–0,4 kg/ha.

triazolem produkuje dużo cytokininy (hormon wzro-
stu), która przyspiesza jego wejście w stadium roz-
woju generatywnego. Niepożądanym efektem może 
być strzelanie w nasienne już przed zimą. Z takim 
zjawiskiem spotkałem się kilka razy.

Dokarmić przed zimą

Stan rzepaku przed zimą zależy przede wszystkim 
od terminu siewu, uwilgotnienia i zasobności gleby 
w składniki pokarmowe. W warunkach ciepłej i wil-
gotnej pogody rzepak wcześnie wysiany do gleby za-
sobnej w próchnicę i składniki odżywcze nie wymaga 
pogłównego nawożenia azotem i mikroelementami 
z wyjątkiem boru, którego generalnie brakuje w pol-
skich glebach, oraz siarki. Nadmiar azotu jesienią po-
woduje wybujałość roślin oraz obniża zimotrwałość 
i jest rzadko spotykany. Natomiast często zdarzają 
się plantacje „zagłodzone”, na których rzepak przed 
spoczynkiem zimowym nie jest w stanie wykształcić 
mocnych roślin – dobrze przygotowanych do zimowa-
nia. Dzieje się to na glebach ubogich w próchnicę, na 
stanowiskach po zbożach, na których nie dano przed-
siewnej dawki azotu na słomę. Wówczas na takich 
stanowiskach rzepak należy zasilić azotem w dawce 
około 20 kg/ha. Należy zastosować nawóz zawiera-
jący azot w formie amonowej (NH+₄) lub amidowej 
– mocznik (grupa „-NH₂”), w fazie 4–6 liści rzepaku 

Po lewej rzepak opryskany tebukonazolem w dawce 1 l/ha, po prawej z kontroli
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W tej chwili wydaje się, że warunki wodno-gle-
bowe podczas siewu rzepaku będą optymalne, 
a terminowe zbiory przedplonów pozwolą na przy-
gotowanie pola i siew rzepaku w terminie 20–31 
sierpnia. Wybór technologii uprawy i siewu rzepa-
ku w dużej mierze zależy od możliwości sprzęto-
wych gospodarstwa. Należy jednak zaznaczyć, że 
w tym roku determinującym tematem będą koszty. 
Obecnie ceny nawozów NPK wzrosły do poziomu 
około 2000 zł/tonę, a nawozów azotowych do wy-
sokości 1300 zł. Wszyscy jednak wiemy, że w dzi-
siejszych czasach nie warto rozpoczynać produkcji 
bez zastosowania nawozów fosforowo-potaso-
wych. Na pewno po raz kolejny musimy zastoso-
wać taką technologię nawożenia, która możliwie 
najbardziej zoptymalizuje koszty oraz przygotuje 
w sposób optymalny roślinę do przezimowania.

Z doświadczenia wiemy, iż wysokie ceny nawozów 
powodują znaczny wzrost sprzedaży nawozów wap-
niowych. Taką sytuację mamy obecnie i nie jest ona 
nieuzasadniona. Rolnik, szukając oszczędności, na-
wozi swoje grunty wapnem, aby poprawić ich wła-
ściwości chemiczne oraz przyśpieszyć rozkład resztek 
pożniwnych. Poprawiając pH gleby, uruchamiamy 
nagromadzone zapasy fosforu i potasu oraz zwięk-
szamy efektywność pobierania tych pierwiastków 
i azotu. Nie myślmy jednak, że nawożenie wapnem 
załatwi całkowicie zapotrzebowania rzepaku na fos-
for i potas. Możemy wyjątkowo zmniejszyć dawkę 
nawozu o około 30%, ale pamiętajmy, że będziemy 

musieli oddać to w następnych latach, a być może 
będziemy zmuszeni do zastosowania dodatkowych 
nawozów fosforowo-potasowych płynnych dolistnie, 
np. NUTRICOMPLEX BLU 13-40-13, NUTRICOMPLEX 
ORANGE 7-12-40 w dawce 5 kg/ha.

W ofercie AGROAS znajduje się granulowany nawóz 
wapniowy pochodzenia naturalnego – kreda (typ 07a) 
o wysokiej zawartości kwasów humusowych pod na-
zwą handlową CalHumus; byłoby to idealnym rozwią-
zaniem na ten sezon. Kwasy humusowe poprawiają ży-
zność gleby oraz przyczyniają się do lepszego wzrostu 
i rozwoju roślin, podnoszą retencję wodną gleby, sty-
mulują w glebie wzrost mikroorganizmów odpowie-
dzialnych za przyswajanie składników pokarmowych, 
odpowiadają za zawartość materii organicznej i azo-
tu ogólnego. CalHumus poprawia pH gleb w strefie 
przykorzennej. Orientacyjna dawka do zachowawcze-
go użycia wynosi 600 kg/ha, dostępne opakowania to 
BB 600 kg lub worki po 50 kg na palecie. Zabieg wap-
nowania może być wykonany przedsiewnie – nawóz 
zaleca się wymieszać z glebą do głębokości 15–20 cm 
– lub pogłównie już na rosnące rośliny bez obawy o ich 
poparzenie.

Okazuje się, że w tym sezonie najkorzystniejsze bę-
dzie zastosowanie nawozów potasowych i fosforo-
wych pojedynczo, z dostosowaniem dawki do ak-
tualnej zasobności. Będzie to możliwe i najbardziej 
efektywne tylko wtedy, kiedy znamy i kontrolujemy 
regularnie zasobność i pH gleby. 
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dobitnie ukazał brak siarki. Rośliny już jesienią, a jeszcze 
widoczniej wiosną, cierpiały na niedobór tego ostatnie-
go pierwiastka. W ubiegłym sezonie wegetacja zimo-
wa nie ustała, a rzepak od listopada do lutego był na 
„głodzie” azotowym. Dwuletnie doświadczenia w na-
szym gospodarstwie pokazują, iż zastosowanie dawki 
azotu w październiku w wysokości 40 kg N uchroniło 
rzepak przed jego brakiem, plantacja zachowała kolor 
ciemnozielony, a zastosowanie w pełnej dawce środka 
skracającego nie spowodowało jej wybiegnięcia. W tej 
sytuacji najlepiej sprawdziły się dwa nawozy: SALE-
TROSAN 26 N + 13 S oraz RSM 28 N + 5% S z dodat-
kiem inhibitora NovaTec One. Proponowana dawka 
saletrosanu 26 to 150 kg/ha lub 150 litrów RSM 32 
z inhibitorem. Taka ilość nawozu azotowego jesienią 
(ok. 20 października) nie powinna szkodliwie wpły-
nąć na procesy przezimowania plantacji rzepaku.

Myślę, że chęć zaoszczędzenia na „drogich”’ nawozach 
oraz brak znajomości zasobności swoich gleb w tym 
roku bardzo mocno ujawnią się na plantacjach rzepa-
ku. Chciałbym się mylić, ale przekonamy się już jesienią, 
kiedy rośliny rzepaku osiągną kolory od czerwonego 
po fioletowy. Pamiętajmy, że na wysokość osiągnięte-
go plonu pracujemy już od momentu zasiewów, a od-
powiednie odżywienie i jesienna ochrona chemiczna 
pomoże rzepakowi przetrwać zimę w dobrej kondycji. 

Robert Mazur 
dyrektor Działu Nawozów

Przedsiewnie proponujemy 200 kg/ha Korn-Kali 
(40% K, 6% MgO, 4% NaO, 12,5% SO₃) jako nawóz 
potasowy z dodatkiem magnezu, siarki oraz sodu. 
Magnez jest budulcem chlorofilu, siarka składnikiem 
białka – czyli składnikiem budulcowym – oraz aktywnie 
wspomaga przemianę azotu (pobieranie), natomiast 
sód wspomaga roślinę w walce z niedoborami wody. 
Moim zdaniem jest to aktualnie najlepszy nawóz po-
tasowy proponowany do sprzedaży na naszym rynku 
rolniczym. Alternatywą jest sól potasowa 60%  K₂O, 
którą możemy zastosować w dawce 150 kg/ha.

Nawozem, który pokryje zapotrzebowanie rzepaku na 
kolejne dwa makroskładniki, jest POLIDAP NP 18-46 
lub fosforan amonu NP 12-52, 18-46. Dawka propo-
nowana przez nas to 200 kg/ha. Dawka ta zapewnia 
ilości startowe azotu (około 40 kg) oraz blisko 100 kg 
fosforu. Taka ilość fosforu pozwoli rzepakowi bezpiecz-
nie przezimować oraz zmierzyć się z okresowymi nie-
doborami wody. Możemy również zastosować nawóz 
fosforowy w postaci FOS DARU 40% P₂O₅ (superfosfat 
wzbogacony) w dawce 200 kg/ha. Musimy jednak wów-
czas pamiętać o dawce startowej azotu, która powinna 
wynosić minimum 40 kg N/ha. Najprościej jest zasto-
sować RSM 28 N + 5% S na ściernisko przed uprawą 
w dawce 150 l/ha lub SALETROSAN 26 N +13 S w daw-
ce 150 kg/ha w podobnym terminie. Te dwa nawozy 
dostarczą do gleby siarkę i azot, a jednocześnie przy-
śpieszą mineralizację resztek pożniwnych. Ogranicza-
jąc koszty i czas dwukrotnego przejazdu, możemy za-
stosować nawóz YARA PK 20-30 lub HOLIST PK 15-30, 
oczywiście w połączeniu z nawożeniem azotowym.

Drugim proponowanym wariantem nawożenia 
przedsiewnego jest zastosowanie nawozu wielo-
składnikowego, jakim jest POLIFOSKA 6, lub nawo-
zu zbliżonego do niej pod względem składników. 
W ofercie naszej firmy znajduje się ULTRA 9 (NPK 
9-22-29 ), NPK 8-19-29 oraz NPK 5-15-36. Dawka 
w wysokości 300 kg/ha pozwala liczyć na uzyskanie 
zadowalających efektów plonotwórczych. Jest to wa-
riant dla „leniwych” rolników, który nie pozwala na 
dostosowanie dawki poszczególnego makroskładni-
ka do aktualnej zasobności gleby (w oparciu o bada-
nia chemiczne gleby). Zakładam, że ustalenie dawki 
nawozu opieramy na aktualnych mapach zasobności 
glebowej w naszym gospodarstwie.

Ostatnie lata pokazały, że ważne jest dostarczenie 
rzepakowi nawozu azotowego jeszcze jesienią, przed 
zakończeniem wegetacji, a ubiegły sezon bardzo 
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Skuteczne i efektywne poprawianie właściwo-
ści fizycznych, biologicznych oraz chemicznych 
gleby to w dzisiejszych warunkach pogodowych 
bardzo ważne zagadnienie, szczególnie na gle-
bach o niższych klasach bonitacyjnych. Uregulo-
wany odczyn, aktywność biologiczna na wysokim 
poziomie, dobra pojemność wodna oraz wysoka 
zawartość materii organicznej to parametry, któ-
re należy nie tylko utrzymywać na odpowiednim 
poziomie, lecz także stale poprawiać działaniami 
agrotechnicznymi i agronomicznymi.

Według badań Instytutu Uprawy Nawożenia i Gle-
boznawstwa 40% gleb w naszym kraju ma odczyn 
kwaśny i bardzo kwaśny, a blisko 60% gleb charak-
teryzuje się średnią lub niską zawartością próchnicy. 
O tym, jak te dwa parametry wpływają chociażby 
na aktywność biologiczną w glebie i jej pojemność 
wodną, mogliśmy się przekonać nie tak dawno, kiedy 
przez trzy sezony mieliśmy w Polsce suszę. 

Człowiek w wyniku swojej działalności (emisje gazów 
cieplarnianych, niezbilansowane stosowanie nawo-
zów mineralnych) przyczynia się do degradacji gle-
by, zmniejszając zawartość materii organicznej oraz 
zmniejszając jej odczyn, ale jednocześnie ciągle po-
szukuje rozwiązań, które w zgodzie ze środowiskiem 
naturalnym pozwolą zachować glebę w odpowiedniej 
kulturze i jednocześnie zwiększyć jej produktywność.

W odpowiedzi na uwarunkowania legislacyjne (Euro-
pejski Zielony Ład, rozporządzenia krajowe) oraz w ślad 

za wynikami badań gleb producenci nawozów w poro-
zumieniu z siecią dystrybucji oferują produkty oparte 
na naturalnych składnikach, które pozytywnie wpływa-
ją na właściwości fizyczne, chemiczne oraz biologiczne 
gleby. Innowacyjnym produktem spełniającym ww. 
aspekty jest CalHumus Extra, którego produkcji podjął 
się nasz krajowy producent nawozów Grupa Azoty, re-
prezentowana przez Grupę Azoty Chorzów. 

CalHumus Extra to nawóz wapniowy, który pozyskiwa-
ny jest ze złóż kredy (07a) o bardzo wysokiej zawar-
tości kwasów humusowych. CalHumus Extra zawiera 
minimum 8% substancji organicznej bogatej w kwasy 
humusowe – 80 kg w 1 tonie produktu. Zawartość 
w produkcie wysoko reaktywnego tlenku wapnia 
(30% CaO) pozwala utrzymać pH na odpowiednim 
poziomie w strefie przykorzeniowej bez konieczności 
mieszania nawozu z glebą, co daje szeroki wachlarz 
terminów stosowania produktu. Kwasy humusowe 
zawarte w produkcie korzystnie wpływają nie tylko 
na środowisko glebowe, ale również bezpośrednio na 
życie roślin. Ich pozytywny wpływ na strukturę gleby 
i retencję wodną wskazują liczne doświadczenia polo-
we, a zdolność kwasów humusowych do wiązania się 
z minerałami ilastymi nadaje glebie pożądaną struktu-
rę gruzełkowatą. To z kolei przekłada się na poprawę 
stosunków powietrzno-wodnych oraz odpowiednią 
przepuszczalność gleby. Substancje humusowe, dzięki 
temu, że tworzą kompleksy chelatowe z makro- i mi-
kroskładnikami, przyczyniają się do łatwiejszego przy-
swajania ich przez rośliny, a to w efektywnym wyko-
rzystaniu składników pokarmowych wprowadzanych 
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Nowe trendy w zgodzie z zieloną perspektywą

Nawozy



Rys. 1. Odczyn gleb Polski wg IUNG Rys. 2. Zawartość próchnicy w glebach Polski

wraz z nawozami ma wymiar nie tylko plonotwórczy, 
lecz także ekonomiczny.

Kwasy humusowe mają również pozytywny wpływ na 
podział komórek i tworzenie chlorofilu oraz intensy-
fikują proces fotosyntezy. 

Podniesienie jakości materii organicznej gleby oraz 
zwiększenie jej zawartości, aktywność mikrobiolo-
giczna gleby, retencja wodna oraz utrzymanie pH na 

odpowiednim poziomie – te wszystkie aspekty powin-
niśmy traktować ze wzmożoną uwagą i pomimo ich 
związku z rodzajem uprawianych roślin, wprowadzanych 
nawozów naturalnych i z zabiegami agrotechnicznymi 
warto spojrzeć na możliwość dodatkowej „stymulacji” 
gleby do zwiększania jej produktywności z wykorzysta-
niem produktów takich jak CalHumus Extra.

Rafał Włodarkiewicz 
zastępca dyrektora Działu Nawozów
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Wieści – jesień 2021

Nawozy

Rynek rozgrzany do czerwoności, szalejące ceny 
nawozów oraz problemy z dostępnością niektó-
rych produktów i… No właśnie! Wszyscy pyta-
ją, co się stało, dlaczego tak mocno podrożało? 
I jeszcze jedno pytanie, które wybija się spośród 
pozostałych najmocniej: kiedy stanieje?

Otóż parafrazując klasyka, który w pewnym znanym 
filmie rzekł „jak jest zima, to musi być zimno”, musimy 
rzec, że jak jest popyt, to i ceny będą rosły, szczegól-
nie w warunkach uszczuplonej podaży. Jednak zdarza 
się, że zimy bywają także ciepłe, dlatego zacznijmy 
od początku.

Koszty, koszty, koszty…

Obserwowany od początku bieżącego roku wzrost 
cen nawozów przebiegał na początku stosunkowo 
łagodnie, w drugim kwartale nabrał tempa, a pod-
wyżki niektórych produktów (DAP, mocznik) osiągały 
(i nadal osiągają) kilkanaście procent w ciągu kilku-
nastu dni. Pierwszym czynnikiem, który przyczynił 
się do podwyżek produktów nawozowych, w szcze-
gólności nawozów azotowych, jest wzrost cen su-
rowców do ich produkcji. Gaz, który w sierpniu 
ubiegłego roku na rynkach terminowych wycenia-
ny był na poziomie ok. 15 euro/MWh, a na rynkach 

Rys. 1. Notowania gazu ziemnego, rynek dnia następnego – Indeks TGEgasDA, 

źródło www.tge.pl
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spotowych oscylował w granicach 5 euro/MWh, 
dzisiaj wyceniany jest w notowaniach na IV kwartał 
2021 sporo ponad 40 euro/MWh. Jeśli spojrzeć na 
proces uzupełniania stanów magazynowych gazu 
w kraju i w Europie, które w II kwartale bieżącego 
roku były na bardzo niskim poziomie – ok. 30% w po-
równaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, 
czyli 60% wypełnienia – wzrost cen tego surowca 
w nadchodzącym czasie wydaje się raczej pewny. 

Natura wystawia rachunek

Kolejnym istotnym czynnikiem przyczyniającym 
się do wzrostu cen nawozów są kwestie środowi-
skowo-ekologiczne. Przemysł nawozowy, w dużej 
mierze oparty na energetyce wysokoemisyjnej, po-
nosi coraz wyższe koszty praw do emisji CO₂. Ceny 
uprawnień dobijają do poziomu 60 euro za 1 tonę 
CO₂. Tylko w tym roku urosły o 76% od stycznia, 
a wzrost rok do roku to na dzień 10 sierpnia 2021 
ponad 110%. Powyższe wartości nie pozostają bez 
wpływu na finalną cenę produktu. Przemysłowa 
transformacja na rozwiązania bardziej ekologicz-
ne i mniej obciążające środowisko nie weźmie się 
tylko ze wspomnianych uprawnień, a producenci, 
chcąc sprostać wymogom, będą czynić kosztowne 
inwestycje w swoją infrastrukturę tudzież sięgać 
po (kosztowne) bardziej ekologiczne technolo-
gie. Prawo dostosowywane – zarówno w kraju, jak 
i w całej UE – do coraz surowszych wymogów śro-
dowiskowych dokłada swoją cegiełkę w konstrukcji 
cen nawozów. Od 1 sierpnia nie można stosować 
mocznika w innej formie niż otoczkowany powło-
ką biodegradowalną lub zawierającego inhibitor 
ureazy. Wyższe koszty produkcji takiego produktu 
(inhibitor, powłoka, technologie) spowodują wzrost 
ceny mocznika. Na dziś mocznik zawierający inhibi-
tor kosztuje około 200 zł/t więcej w porównaniu 
do mocznika w dotychczasowej formie. Co więcej, 
zakaz dotyczący mocznika spowodował wzrost za-
interesowania gospodarstw produktami zastępczy-
mi, głównie RSM, co z kolei przełożyło się na cenę 
wspomnianego RSM, ale także wytworzyło złudne 
przekonanie, że to chciwi producenci w porozumie-
niu z siecią dystrybucji spekulują, magazynując ten-
że towar. Po prostu podaż nie nadąża za popytem, 
a instalacji wytwarzających RSM w Polsce mamy 
tyle, ile w ubiegłym sezonie, moce wytwórcze po-
zostały zaś na niezmienionym poziomie.

Transport i logistyka w potrzasku

Trzeci czynnik napędzający wzrost cen na rynku 
nawozów to szeroko rozumiany transport i logi-
styka. Pandemia, z którą świat zmaga się już drugi 
rok, odcisnęła swoje piętno także na transporcie. 
Zerwane łańcuchy dostaw i utrudnienia w prze-
mieszczaniu towarów (nie, nie krajowe) uwidacz-
niają się w wyższych cenach produktów. W 2020 
roku wg danych GUS Polska zaimportowała 3 mln 
700 tys. ton nawozów. Bez analizy, z których kie-
runków świata (kraj pochodzenia czy kraj wysyłki/
sprzedaży), należy zauważyć, że blisko 80% świa-
towego handlu wszystkimi towarami odbywa się 
drogą morską. W globalnym rynku nawozowym 
jest podobnie, to drogą morską transportuje się 
znaczną część wolumenu światowego rynku na-
wozowego i  to zarówno od strony produktów 
finalnych, jak i surowców do produkcji nawozów. 
Tymczasem – głównie za sprawą podnoszenia się 
po lockdownach gospodarek światowych, które 
odbudowują zapasy towarów zużytych podczas 
pandemii – drastycznie drożeją frachty w przewo-
zach masowych drogą morską. Do tego dochodzą 
ekstremalne podwyżki transportu kontenerowca-
mi, które rok do roku wzrosły o kilkaset procent. 
Jak podaje firma Drewry Shipping, jedna z najpo-
pularniejszych tras morskich Szanghaj-Rotterdam 
wyceniana jest na ponad 13 tys. USD za kontener! 
Tak na marginesie, kto z nas nie kupił czegoś przez 
Internet, gdy był na kwarantannie? A na metce 
pewnie „Made in…”.

Transport kontenerowy drogą morską wykorzystu-
ją m.in. krajowi producenci i importerzy siedmio-
wodnego siarczanu magnezu – to z Chin płynie go 
do nas najwięcej. Przy takich stawkach frachtów, 
towar ten może być za chwilę wyceniany wyso-
ko, a ograniczenie jego dostępności na rynku kra-
jowym zdaje się nieuniknione. Dodać należy, że 
większość mocznika oraz nawozów DAP, NPK wy-
ceniana jest z odbiorem kupującego w porcie mor-
skim, więc tutaj wycena nawozów dopiero nabiera 
rozpędu. Transport samochodowy oraz kolejowy 
również podąża ścieżką wzrostu stawek. Stawki za 
1 tonę przewożonego towaru wzrosły minimum 
20%, a sam przewóz towarów to nie wszystko. 
Trzeba załadować, rozładować itp., a koszty siły 
roboczej również rosną. 
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Spojrzenie globalne zmienia perspektywę

Rynki światowe wskazują, że popyt jest o wiele więk-
szy od podaży. Nie inaczej jest z nawozami. Światowi 
gracze na rynku, Chiny, Brazylia, Indie, USA – i to za-
równo w ujęciu produkcji, jak również zużycia – moc-
no wpływają na rynek nawozów (by nie powiedzieć: 
dyktują warunki), a rynek ten wspomagany przez 
ceny płodów rolnych (i tu proszę sobie przypomnieć 
o wspomnianej na początku ciepłej zimie) „wystrzelił 
jak z procy”. Chiny, które są jednocześnie największym 
producentem i eksporterem mocznika na świecie – bli-
sko 30% światowego wolumenu nawozów azotowych 
produkowane jest właśnie w Państwie Środka – wy-
znaczają trendy w tym towarze. To co od kwietnia 
bieżącego roku dzieje się na chińskim rynku mocznika 
– blisko 40-procentowy wzrost cen na chińskim rynku 
kontraktów terminowych – nie tylko zatrważa samych 
Chińczyków, którzy najprawdopodobniej wyciągną 
broń w postaci cła eksportowego, ale rykoszetem 
bije po rynkach światowych. I tak mocznik w USA wy-
ceniany jest na blisko 450 USD/tonę, w Egipcie to już 
470 USD/tonę, a na naszym rodzimym rynku mocznik 
z dostawą do klienta wyceniany jest na blisko 1900 zł/
tonę. Przed kolejnym (dużym) zakupem mocznika stoi 
rynek indyjski, a wspomnieć należy, że ich ostatnie za-
kupy odbywały się właśnie w Chinach.

Jeśli sprawdzi się scenariusz, zakładający „obro-
nę” chińskich rolników przed szalejącymi cenami 

mocznika, zakładany wolumen eksportowy Chin 
w wysokości 5,5 tony może się nieco uszczuplić, a to 
może oznaczać tylko wzrost cen, także w Polsce.

W nawozach wieloskładnikowych sytuacja wygląda 
podobnie. Popyt na te produkty był i jest ogromny, 
szczególnie na rynkach azjatyckich, południowo-
amerykańskich i Ameryki Północnej. Światowi pro-
ducenci nawozów już na początku sezonu wysyłali 
sygnał, gdzie ulokują najwięcej swoich produktów, 
inwestując surowce w formuły (skład), które nie 
pasowały do rynku europejskiego. Cena 700 USD 
za tonę fosforanu amonu w portach krajowych dzi-
siaj już nikogo nie dziwi, ale to w porównaniu z ryn-
kami Azji czy Ameryki Południowej ciągle taniej. 
Tam za ten sam towar trzeba zapłacić kilkadziesiąt 
dolarów więcej. Jednocześnie wyraźnie spadł po-
ziom ofert produktów pochodzących z zagranicy. 
To tylko pokłosie powyższego – wszyscy podążają 
tam, gdzie zarobić mogą więcej.

Stosunkowo spokojnie zachowywał się rynek nawo-
zów potasowych. W miarę stabilne ceny soli potaso-
wych – zarówno tych ze wschodu, jak i  z zachodu – 
zachwiały się po wprowadzeniu embarga na produkty 
naszego wschodniego sąsiada, czyli Białorusi. Polska 
importuje w skali roku 1 mln ton nawozów potaso-
wych, z kierunku białoruskiego to wolumen sięgający 
290 tys. ton (dane za 2020 rok), pozostałe kierunki 
importu to Niemcy i Rosja w ilościach odpowiednio 



do Polski stanowi blisko 14% ogólnego wolumenu 
importowego NPK, więc wydaje się, że zakaz importu 
tychże nawozów uszczupli podaż, a uzupełnienie ilo-
ści z innych kierunków będzie okupione zwyżką cen 
NPK oraz nawozów jedno- i dwuskładnikowych, które 
mogą zastąpić produkty białoruskie.  

Oczywiście produkujemy również u siebie. Polska 
to liczący się w Europie producent nawozów. Nie-
mniej kiedy produkcja oparta jest niemal w 100% 
na surowcach importowanych, nasz krajowy ry-
nek podąża za trendami wyznaczonymi przez te 
państwa, które mają swoje złoża fosforytów lub 
łatwiejszy (tańszy) do nich dostęp, złoża soli po-
tasowych, a przede wszystkim mają nieograniczo-
ny wręcz dostęp do produktów energetycznych 
(gaz w przypadku wschodnich producentów ), tu-
dzież ich miks energetyczny wygląda zgoła inaczej 
w Polsce (jest nieco bardziej zielony). Tym bardziej 
zdumiewają decyzje o budowie nowych instalacji 
nawozów saletrzanych w naszym kraju.

W najbliższej perspektywie – na koniec 2021 – nie na-
leży spodziewać się załamania (spadków cen) na ryn-
kach światowych. Obecnie rynki chwilowo się ustabi-
lizowały. W Europie głównym powodem są trwające 
żniwa, które zbliżają się do końca. Dobra koniunktura 
na rynkach płodów rolnych na pewno zwiększy popyt 
na rynkach środków do produkcji, w tym nawozów. 
Pamiętajmy, że wzrost cen na każde dobro w pew-
nym momencie powoduje zwiększenie podaży tego 
dobra i to być może sprawi, że ceny nawozów będą 
niższe. Ale to raczej nie w tym sezonie.

Rafał Włodarkiewicz 
zastępca dyrektora Działu Nawozów

273 tys. ton i 350 tys. ton. Ogólna ilość nawozów 
importowanych do Polski z Białorusi zamknęła się 
w 2020 roku na poziomie 0,5 mln ton. W mojej ocenie 
do czasu przetarcia nowego szlaku (najpewniej przez 
Rosję) dla białoruskiej soli potasowej oraz do czasu 
gdy uczestnicy rynku sięgną po dane statystyczne, 
lokalne rynki będą wykazywały pewną nerwowość 
podyktowaną obawą przed uszczupleniem podaży 
tychże produktów, co na pewno wpłynie na wzrost 
cen soli, a w  zasadzie już wpłynęło. Cena soli potaso-
wej w lipcu osiągnęła poziom 1700 zł za tonę.

Niemniej jednak w kontekście białoruskiej soli należy 
spojrzeć, jaki udział w imporcie do Polski ma sól, któ-
rej rzeczywiście na dzień dzisiejszy nie można impor-
tować. Powyższe dane dotyczące wielkości importu 
soli z Białorusi są nieco mylące. Sól soli nie równa, 
a z Białorusi sprowadzamy chlorek potasu o zawar-
tości K₂O nieprzekraczającej 40%, drugi rodzaj to na-
wozy o zawartości K₂O pow. 62% oraz trzeci rodzaj 
nawozy potasowe o zawartości K₂O pomiędzy 40% 
a 62%. Jak spojrzymy na dane statystyczne, okazu-
je się, że de facto soli objętej zakazem (o zawartości 
K₂O poniżej 40% oraz zawartości K₂O powyżej 62%) 
sprowadziliśmy w 2020 roku 27 tys. ton, co w ujęciu 
ogólnym daje nieco ponad 2% z całego wolumenu 
jednoskładnikowych nawozów potasowych importo-
wanych do Polski. Dużo? Ciekawostką jest też fakt, 
że udział krajów UE w imporcie z Białorusi jedno-
składnikowych nawozów potasowych to 9%... Nie mi 
oceniać, czy unijne embargo na białoruskie nawozy 
potasowe zachwieje tym sektorem białoruskiej go-
spodarki, ale pewny wydaje się fakt, że w dłuższej 
perspektywie wpływ na ceny soli potasowe embar-
go będzie miało znikomy. Nieco inaczej wygląda sy-
tuacja z białoruskimi nawozami NPK, których import 
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Jesteśmy gotowi na zmiany

Nawozy

Nowa droga dla Europy, oparta na dążeniu do 
jak najmniejszej emisyjności przemysłu, a w kon-
sekwencji do bezemisyjnej gospodarki, zdaje się 
kręta i wąska z wieloma ograniczeniami. Czy rze-
czywiście? Komisja Europejska w najbliższych la-
tach planuje konsekwentnie wdrażać Europejski 
Zielony Ład (EZŁ), czyli nowe zasady dotyczące 
prowadzenia działalności rolniczej. Głównym ce-
lem EZŁ jest bardziej efektywne wykorzystanie 
zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę, 
przeciwdziałanie utracie różnorodności biolo-
gicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń. 
Tym samym do 2050 r. UE chce stać się obszarem 
neutralnym dla klimatu.

Jak założenia EZŁ wpłyną na niezwykle ważną w rol-
nictwie i produkcji roślinnej branżę, jaką jest przemysł 
nawozowy, i jak przełoży się to na proponowane stra-
tegie oraz programy nawożenia? W kwestii samego 
nawożenia EZŁ zakłada zmniejszenie stosowania na-
wozów mineralnych w UE o co najmniej 20% w dość 
krótkiej perspektywie czasowej, bo już do 2030 
roku. Nie wdając się w szczegóły typu czy we Francji 
i w Polsce poziom 20% będzie musiał być osiągnięty 
w równych liczbach rzeczywistych, przede wszyst-
kim musimy sobie odpowiedzieć na pytania: Jaki 
jest mój warsztat pracy? Czym się kieruję, kupując 
nawozy (kwestiami ekonomicznymi czy związanymi  
z efektywnością)? Jakie dostępne rozwiązania (zna-
ne od lat) związane z Dobrą Praktyką Rolniczą wy-
korzystuję w swoim gospodarstwie? Osiągnięcie celu 
w postaci wdrożenia zasad EZŁ będzie wymagało 

działań we wszystkich sektorach naszej gospodar-
ki, również w poszczególnych branżach związanych 
z rolnictwem. Aby zrealizować stawiane im cele, 
bez wątpienia rolnicy muszą zwrócić uwagę na no-
woczesną technologię funkcjonującą w maszynach 
rolniczych. Przed rolnikami bardzo odpowiedzialne 
zadanie, potrzeba więc odpowiedzi na pytanie: jak 
produkować równie efektywnie przy tych ogranicze-
niach? AGROAS jako lider w branży od lat w swoich 
działaniach biznesowych uwzględnia kwestie wyni-
kające z ochrony środowiska rozumianego jako ca-
łość otaczającej nas przyrody. Termomodernizacje, 
inwestycje w infrastrukturę zmniejszającą energo-
chłonność procesów (nowoczesne systemy oświe-
tlenia, suszarnie z odzyskiem ciepła, stały monito-
ring zużycia energii), a także działania agronomiczne 
i agrotechniczne skierowanych do naszych klientów 
(programy nawożenia oparte na efektywnym wy-
korzystaniu składników, programy ochrony roślin 
oparte na efektywnych substancjach, handel nowo-
czesnymi maszynami do precyzyjnego nawożenia 
i siewu) – to tylko niektóre działania idące w parze 
z założeniami EZŁ. Doświadczenie firmy AGROAS 
w branży obsługi rolnictwa sprawia, że od wielu lat 
działamy aktywnie w kierunku wdrażania i propago-
wania wśród naszych klientów zasad efektywnego 
stosowania środków do produkcji poprzez wykorzy-
stanie maszyn i zaawansowanych technologicznie 
systemów telematycznych. Jesteśmy dilerem marek 
CLAAS i HORSCH, ponieważ wiemy, że tylko wraz ze 
świadomymi partnerami możemy wspólnie pozytyw-
nie zmieniać polskie rolnictwo. 
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prowadzonej produkcji rolnej poprzez wykonanie 
uprawy głębokiej, nawożenia precyzyjnego oraz sie-
wu materiału siewnego w czasie jednego przejazdu 
roboczego. 

Precyzyjnie, efektywnie – w przyjaźni  
ze środowiskiem

Jaki powinien być stosunek N:P:K w zrównoważo-
nym nawożeniu? Pytanie jest proste, a odpowiedź 
można znaleźć w pierwszym z brzegu periodyku 
o tematyce rolniczej. Ale gdy spojrzymy na dane 
statystyczne, oczywistość tej odpowiedzi nabiera 
zupełnie innego znaczenia. Według danych GUS 
w roku gospodarczym 2018/2019 zastosowaliśmy 
w Polsce 129,7 kg NPK/ha użytków rolnych, odpo-
wiednio 67,7 kg N/ha, 23,4 P/ha i 38,7 K/ha. Zaleca-
ny stosunek N:P:K w zrównoważonym nawożeniu 
powinien wynosić 1:0,5:0,98 i w porównaniu z dany-
mi statystycznymi za ubiegłe lata mocno odstaje od 
rzeczywistości. Przytoczone dane to swego rodzaju 
znaki informacyjne na trasie Europejskiego Zielone-
go Ładu. Znak, któremu należy przyjrzeć się szcze-
gólnie, opisany jest literami K i N. Potas to krytyczny 
składnik dla większości upraw w Polsce, a jego nie-
dobór w większości gleb w Polsce jest na tyle duży, 
że drugi ze składników, czyli azot, nie jest w pełni 
„wykorzystywany” do budowania plonu o wysokiej 
jakości. Zoptymalizowane dozowanie składników 
pokarmowych musi iść w parze z techniką, dlatego 
maszyny, które znajdą Państwo w naszej ofercie, po-
zwalają zastosować nawozy fosforowe i potasowe 
we właściwych ilościach w zależności od zasobności 
gleby w danym miejscu pola. Rolnik ma możliwość 

Poznaj swój warsztat – dogłębnie

Pierwszym i zasadniczym aspektem, który ułatwi 
poruszanie się według założeń Europejskiego Zie-
lonego Ładu, jest zbadanie zawartości składników 
pokarmowych w glebach, na których gospodaruje-
my. Nie od dziś wiadomo, że zbilansowane nawo-
żenie to jeden z najważniejszych czynników, który 
znacząco decyduje o plonie zarówno w wymiarze 
ekonomicznym, jak i jakościowym. Stosowanie na-
wozów na tzw. czuja czy też na oko pozostawmy 
hobbystom. Odpowiednie i profesjonalne próby 
glebowe można dzisiaj wykonać samodzielnie za po-
mocą dostępnych narzędzi, można również – pono-
sząc niewielki koszt – zlecić to profesjonalnej firmie. 
Zbadajmy nie tylko zawartość składników. Zadbajmy 
również o zbadanie odczynu gleby. Jego wpływ na 
wykorzystanie poszczególnych makro- i mikroskład-
ników ilustruje poniższa rycina. 

Kontrolowane stosowanie nawozów to nie tylko 
minimalizacja strat finansowych w gospodarstwie, 
ale również zmniejszanie zagrożenia dla środowiska 
naturalnego i realna odpowiedź na założenia EZŁ. 
W połączeniu z nowoczesnymi technologiami agro-
technicznymi daje wymierne korzyści, a oferowane 
przez nas maszyny, z których korzystają rolnicy, wy-
posażone są w rozwiązania pozwalające wysiewać 
nasiona, aplikować środki do produkcji, wykonywać 
pielęgnację oraz zbiór roślin w sposób bardziej świa-
domy i kontrolowany, wpływając przy tym na wdro-
żenie zasad zielonego ładu. Maszyny uprawowo-
-siewne, które promujemy wśród naszych klientów, 
zakładają znaczną redukcję emisji spalin podczas 

Rys.1. Dostępność 

składników mineralnych 

w zależności od odczynu 

gleby, źródło W. Grzebisz 

i in., Produkcja roślinna, 

Warszawa 2012
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z powodzeniem wprowadzamy na nasz rynek, dzięki 
odpowiedniej zawartości składników K, Mg, S dosko-
nale nadają się do prowadzenia upraw zgodnie z za-
łożeniami zielonego ładu. Potas w Korn-Kali, który 
znacząco wpływa na wykorzystanie azotu przez ro-
śliny, pochodzi z całkowicie naturalnych pokładów. 
Wzmacnianie udziału w programach nawożenia pro-
duktów pozwalających efektywniej wykorzystywać 
składniki pokarmowe to dzisiaj konieczność. Może-
my tego dokonać, łącząc produkty doskonale znane 
z produktami, które w ostatnim czasie zyskują miano 
innowacyjnych. Przykładem takiego połączenia jest 
wykorzystanie inhibitorów nitryfikacji z roztworem 
saletrzano-mocznikowym. NovaTec One – produkt 
oparty na inhibitorze nitryfikacji – pozwala na kon-
trolowane uwalnianie azotu z RSM®, a jego działanie 
wydłuża czas dostępności tego składnika dla roślin. 
Dodatkowo wpływa na zmniejszenie wymywania 
azotu do wód gruntowych, zmniejszając tym samym 
obciążenie dla środowiska. Innowacyjnym rozwiąza-
niem w uprawie jest łączenie ESTA Kieseritu z DAP 
18-46 (fosforanem amonu), szczególnie zalecane 
w uprawie kukurydzy. Uzyskany dzięki połączeniu 
tych dwóch produktów efekt Struwitu powoduje, że 
składniki zwarte w tych dwóch produktach są w spo-
sób kontrolowany uwalniane, pozostając w pełni 
dostępne dla roślin. Dzięki Struwitowi azot z DAP 

nawożenia na polu w punkcie X większą ilość fosforu 
w stosunku do potasu, natomiast w punkcie Y tegoż 
pola mniejszą ilość fosforu, a większą potasu. Po-
zwala to na świadome i efektywne wykorzystywanie 
nawozów w ilościach niezębnych do prawidłowego 
wzrostu i rozwoju rośliny. Niewątpliwym atutem 
pracy tych maszyn jest stosowanie nawozów dogle-
bowo – bezpośrednio w obręb korzenia wysiewanej 
rośliny. Nawożenie w ten sposób nie jest zależne od 
wiejącego wiatru powodującego znoszenie nawozu 
na drogi, rowy, cieki wodne czy sąsiednie działki ani 
od ulewnego deszczu, który wypłukuje nawozy z po-
wierzchni gleby do wód powierzchniowych. Prace 
takimi maszynami umożliwiają również efektywne 
wykorzystanie materiału siewnego. Rolnik, kupując 
oryginalne nasiona, zakłada, że jego produkcja ma 
być oparta na silnych fundamentach. Wykonywanie 
prac siewu bez systemu równoległego prowadzenia 
i kontroli sekcji prowadzi do podwójnego przesiania 
nawet kilkunastu procent powierzchni, podczas gdy 
z wykorzystaniem tych systemów owa powierzchnia 
szacowana jest tylko na poziomie 1–3 procent.

W naszej ofercie znajdą Państwo produkty, które 
w pełni pozwolą na wykorzystanie potencjału skład-
ników w nich zawartych. Korn-Kali i ESTA Kiese-
rit, nasze flagowe produkty, które już od kliku lat 
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Takie działania pozwalają na zmniejszenie cieczy 
roboczej, a przy zachowaniu odpowiedniego stęże-
nia również na zmniejszenie zastosowania środka 
ochrony roślin, przez co redukujemy finalnie zu-
życie pestycydów. Oprysk 30 cm nad rośliną daje 
pewność, że stosowane zabiegi agrotechniczne nie 
ulegają znoszeniu w miejsca do tego nieprzezna-
czone.

Gotowość naszej firmy na zmiany związane z zało-
żeniami Europejskiego Zielonego Ładu udowad-
niamy, świadomie budując relacje z partnerami, 
dla których dbałość o środowisko naturalne to 
spójne działania w procesach produkcyjnych. Od 
lat jesteśmy dystrybutorem największego w Polsce 
i drugiego w Europie producenta nawozów – Grupy 
Azoty. W palecie producenta pojawiają się produk-
ty wzmacniające efektywność wykorzystania skład-
ników pokarmowych, m.in. PULREA INu (mocznik 
z inhibitorem ureazy), a także produkty, które są 
wytwarzane zgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju oraz gospodarki w obiegu zamkniętym, 
takie jak FOSFARM. To linia nawozów oparta na 
surowcach ze źródeł w pełni odnawialnych, zawie-
rających składniki, które pozwalają roślinom lepiej 
reagować na zmieniające się warunki klimatyczne 
i środowiskowe.

O tym, jak przemysł nawozowy zmieni się wskutek 
Europejskiego Zielonego Ładu, przekonamy się za-
pewne w całkiem niedalekiej przyszłości. Jedno jest 
pewne: AGROAS wraz ze swoimi partnerami oraz 
klientami doskonale rozumie przekaz płynący z zało-
żeń EZŁ, dlatego nasza oferta budowana jest m.in. 
w oparciu o produkty innowacyjne charakteryzujące 
się efektywnością w stosowaniu.

Europejski Zielony Ład podnosi europejskim rolni-
kom poprzeczkę po stronie technologii. 

Powinniśmy jednak potraktować to jako szansę, 
aby nasze rolnictwo stało się innowacyjne, a pro-
dukty jeszcze bardziej cieszyły się uznaniem prze-
twórców i konsumentów. AGROAS bierze czynny 
udział w tej zmianie i jest gotowy wspierać polskie 
rolnictwo.

Marcin Milej 
dyrektor Działu Agrotechnicznego 

Rafał Włodarkiewicz 
zastępca dyrektora Działu Nawozów

jest wiązany w formę amonową, co chroni go przed 
szybką nitryfikacją oraz przed stratami związanymi 
z wymywaniem.

Równie istotną kwestia mającą niebagatelny wpływ 
na efektywne wykorzystywanie środków do produk-
cji jest użytkowanie odpowiednich maszyn pielęgna-
cyjnych. AGROAS posiada w swojej ofercie maszyny, 
które wyznaczają ewolucje w rolnictwie. 

Naszym celem jest wspieranie w sposób profesjo-
nalny rolnictwa zarówno konwencjonalnego, jak 
i ekologicznego. Klientom oferujemy maszyny do 
pielęgnacji mechanicznej upraw buraka, kukurydzy, 
soi, słonecznika itp. Maszyny mają na swoim wypo-
sażeniu systemy wspomagania prowadzenia w mię-
dzyrzędach poprzez zaawansowane czujniki i kamery, 
które rozpoznają na swojej drodze roślinę i zachowu-
ją odpowiednią od niej odległość.

W przypadku stosowania środków ochrony roślin 
oferowane przez nas opryskiwacze są w stanie pro-
wadzić belkę roboczą na wysokości ok. 30 cm nad 
rośliną uprawną z precyzyjną dokładnością, wyko-
rzystując systemy kontroli dystansu i kontroli sek-
cji. Dzięki zastosowaniu oprysku w technologii 3D 
i systemu oprysku pulsacyjnego opryskiwana rośli-
na jest równomiernie pokryta na całej powierzchni. 
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W ciągu kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat 
znacznie spadło pogłowie zwierząt. Pogorszyło 
to saldo bilansu glebowego materii organicznej. 
Aktualnie podstawowym nawozem organicznym 
dostępnym w gospodarstwie są resztki pożniw-
ne. Zastanówmy się, jak najbardziej efektywnie 
je zagospodarować i przy użyciu jakich środków 
(wspomagaczy). 

Do resztek pożniwnych pozostawionych na polu 
należą łuszczyny, korzenie, ścierń, słoma (zbożowa, 
rzepakowa, kukurydziana itp.), a ich ilość zależy od 
gatunku uprawianej rośliny. Do gleby wraz ze słomą, 
oprócz substancji organicznej, dostarczamy również 
spore ilości składników nawozowych. Na przykład 
z jednego hektara słomy zbóż ozimych zostaje 6 kg 
azotu, 2,4 kg fosforu, 12,4 kg potasu, 1,4 kg ma-
gnezu, 34 kg wapnia i mikroelementy. Prawidłowe 
zagospodarowanie polega na pocięciu ich na krótkie 
odcinki (sieczka 6–8 cm) i równomiernym rozrzuceniu 
po polu. Nowoczesne kombajny zbożowe nie mają 
problemu z dobrym rozdrobnieniem roślin oraz ich 
równomiernym rozrzuceniem. Bardzo często rolnicy 
wspomagają się mulczerami do rozdrobnienia po-
zostałości po zbiorze kukurydzy. Resztki pożniwne 
w zabiegu mulczowania mogą poprawić wsiąknie 
wody, a zastosowanie siewu w mulcz ogranicza pa-
rowanie wody z gleby i zwiększa polową pojemność 
wodną. Pamiętajmy jednocześnie, że resztki pożniw-
ne tworzące skupiska lub wręcz matę rozkładają się 

zbyt wolno, utrudniają siew rośliny następczej, utrud-
niają rozwój korzeni i ich przenikanie w głąb gleby, 
a tym samym ograniczają zaopatrzenie roślin w wodę 
i składniki pokarmowe. Są one również źródłem cho-
rób, pożywieniem i schronieniem dla szkodników 
(myszy, ślimaki, omacnica itp.).

Co zatem możemy zrobić, aby najefektywniej wy-
korzystać resztki pożniwne?  Możemy przyśpieszyć 
proces rozkładu słomy poprzez optymalne wy-
mieszanie jej z glebą, odpowiednie pH gleby oraz 
uzupełnienie składników pokarmowych, a w szcze-
gólności azotu. Dostarczenie tego pierwiastka 
w ilości 30–50 kg/ha stanowi pierwszy krok do uzy-
skania węższego stosunku C:N (w słomie zbożowej 
stosunek C:N waha się w przedziale 60:1–100:1, 
w oborniku 25:1, w próchnicy 10:1). Wprowadzanie 
do gleby biomasy bogatej w węgiel powoduje, że 
drobnoustroje rozkładające słomę pobierają azot 
z zasobów glebowych, co prowadzi do jego deficy-
tu dla uprawianej rośliny. Azot będzie zapleczem 
pokarmowym dla mikroorganizmów glebowych. 
Możemy do tego doprowadzić na wiele sposobów, 
wykorzystując różnego rodzaju nawozy azotowe 
z dodatkami. Jaki to będzie nawóz, jest decyzją 
każdego z rolników, uzależnioną od zasobów ma-
szynowych, czasu oraz ceny samego nawozu (koszt 
jednostkowy na ha). Aktualnie najprostszym i naj-
tańszym rozwiązaniem byłoby zastosować RSM 
S 28+5. Dawka 120 litrów/ha powinna załatwić 
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sprawę, a siarka na pewno wpłynie korzystnie na 
przemiany azotu w glebie i jego pobieranie przez 
roślinę (koszt na dzień 30 lipca to 170 zł netto/ha). 
Drugim nawozem godnym polecenia jest mocznik 
46% N, którego dawka w wysokości 100 kg/ha po-
winna zaspokoić potrzeby drobnoustrojów (koszt na 
dzień 30 lipca to 190 zł netto/ha). Nie możemy rów-
nież zapomnieć o całej gamie nawozów granulowa-
nych z dodatkiem siarki, a mianowicie o siarczanie 
amonu N (S) 21 (60), saletrosanie N (S) 26 (32,5). 
Zalecane są, zwłaszcza kiedy rośliną następczą jest 
rzepak, w dawce 150 kg/ha (koszt na dzień 30 lipca 
to 135 zł netto/ha i 190 zł netto/ha). 

Drugim bardzo dobrym rozwiązaniem jest zadbanie 
o poprawę pH gleby oraz jednoczesne dostarcze-
nie kwasów humusowych. To rozwiązanie polecane 
jest na gleby lżejsze z małą ilością związków próch-
nicznych. W ofercie firmy znajduje się produkt pod 
nazwą CalHumus. Jest to naturalny nawóz wapnio-
wy pozyskiwany ze złóż kredy (typ 07a) o wysokiej 
zawartości kwasów humusowych. Zawiera minimum 
8% substancji organicznej, około 80 kg w tonie pro-
duktu. Należy zaznaczyć, iż produkt ten bardzo 
dobrze wpisuje się w realizację strategii zielonego 

ładu. Orientacyjna dawka to około 600 kg/ha (koszt 
na dzień 30 lipca to 400 zł netto/ha). Warto również 
przypomnieć, że jeżeli mamy ustabilizowane pH gle-
by (6,0–7,0), to dawka zastosowanego CalHumusu 
gwarantuje całkowite pokrycie zapotrzebowania na 
wapń dla rośliny uprawnej, jednocześnie nie obni-
żając pH.

PAMIĘTAJMY

Resztek pożniwnych nie wolno spalać. Każdy, 
kto wypala trawy, słomę lub pozostałości ro-
ślinne na polach w odległości mniejszej niż 
100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu 
i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź 
w sposób powodujący zakłócenia w ruchu 
drogowym, a także bez zapewnienia stałego 
nadzoru miejsca wypalania, podlega karze 
aresztu, grzywny albo nagany! 

 Robert Mazur 
dyrektor Działu Nawozów
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Odmiany pszenicy w ofercie AGROAS

Materiał siewny

ASKABAN (A)
Charakterystyka:

   doskonały wigor jesienny i wiosenny – nadaje się na opóźnione terminy siewu,
   ponadprzeciętna zdrowotność na wszystkie najważniejsze choroby,
   unikalne połączenie wysokiego plonu oraz odporności na mróz i choroby.

EUFORIA (A/E)
Charakterystyka:

 doskonałe plonowanie i zimotrwałość,
  tolerancyjna na wczesne i opóźnione 

terminy siewu,

 wysoka liczba opadania,
 wysoka zawartość glutenu, 
  wysokie wyrównanie,
 wysoki MTZ.

Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin  
kłoszenia

Termin 
dojrzewania MTZ

Odporność  
na

wyleganie

Liczba
opadania

Wysokość 
roślin

Zimo- 
trwałość

średnio 
wczesny

średnio 
wczesny

wysoki
wysoka do  

bardzo wysokiej
 wysoka średnia 4,5

Odporność na choroby:

Mączniak 
prawdziwy

Fuzarioza 
kłosów Rdza brunatna Rdza żółta Septorioza plew Septorioza liści

wysoka wysoka wysoka bardzo wysoka
 średnia 

do wysokiej 
średnia 

do wysokiej

Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin  
kłoszenia

Termin 
dojrzewania

Odporność 
na porastanie 

ziarna  
w kłosie

Odporność  
na

wyleganie

Odporność na 
zakwaszanie 

gleby

Wysokość 
roślin

Zimo- 
trwałość

średni średni wysoka wysoka  wysoka średnia
bardzo wysoka 

5,5–6 

Odporność na choroby:

Mączniak 
prawdziwy

Fuzarioza 
kłosów

Rdza 
brunatna

Rdza 
żółta

Septorioza 
plew

Septorioza 
liści

Brunatna 
plamistość 

liści

Choroby 
podstawy 

źdźbła

wysoka wysoka wysoka
bardzo 
wysoka

 wysoka średnia średnia wysoka
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Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin  
kłoszenia

Termin 
dojrzewania

Odporność 
na porastanie 

ziarna  
w kłosie

Odporność  
na

wyleganie

Odporność na 
zakwaszanie 

gleby

Wysokość 
roślin

Zimo- 
trwałość

średni średni wysoka wysoka  wysoka średnia
bardzo wysoka 

5,5–6 

Odporność na choroby:

Mączniak 
prawdziwy

Fuzarioza 
kłosów

Rdza 
brunatna

Rdza 
żółta

Septorioza 
plew

Septorioza 
liści

Brunatna 
plamistość 

liści

Choroby 
podstawy 

źdźbła

wysoka wysoka wysoka
bardzo 
wysoka

 wysoka średnia średnia wysoka

WILEJKA OŚCISTA (A/E)
Charakterystyka:

  odmiana oścista o rewelacyjnej 
zimotrwałości 7,5,

 wysoka liczba opadania,

 wysoka zawartość glutenu,
 wysoka waga hektolitra,
 wysoki MTZ.

LENNOX PRZEWÓDKOWA (E)
Charakterystyka:

  odmiana przewódka o szerokim zakresie terminów siewu,
  połączenie wysokiego plonu ziarna z bardzo dobrymi  

parametrami piekarniczymi,
 odmiana o łuskowej słomie i dużej zdrowotności.

TURANDOT (A)
Charakterystyka:

  wysoka zdrowotność i jakość,
  przydatna również do uprawy  

w późniejszym terminie siewu 
po kukurydzy na ziarno,

  wysoki plon zabezpieczony wysokim MTN,
  dobra tolerancja na okresowe 

niedobory wody,

  podwyższona odporność na septorio-
zę plew oraz fuzariozę kłosów,

  duża odporność na wyleganie,
  znakomita gospodarka wodna,
  typ kompensacyjny wykazujący 

zdolność rekompensowania 
i nadrabiania pewnych niedociągnięć.

Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin  
kłoszenia

Termin 
dojrzewania MTN Liczba

opadania
Wysokość  

roślin Zimotrwałość

średni średni wysoki  wysoka średnia dobra 4

Odporność na choroby:

Mączniak 
prawdziwy

Fuzarioza 
kłosów

Rdza 
brunatna

Rdza 
żółta

Septorioza 
plew

Septorioza 
liści

Choroby 
podstawy 

źdźbła

wysoka wysoka wysoka wysoka  wysoka wysoka wysoka

Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin  
kłoszenia

Termin 
dojrzewania

Liczba
opadania

Odporność  
na

wyleganie

Odporność na 
zakwaszanie 

gleby

Wysokość 
roślin

Zimo- 
trwałość

średni średni wysoka średnia  dobra
średnia / 

średnio wysoka
bardzo dobra 

7,5 

Odporność na choroby:

Mączniak 
prawdziwy

Fuzarioza 
kłosów

Rdza 
brunatna

Rdza 
żółta

Septorioza 
plew

Septorioza 
liści

Brunatna 
plamistość 

liści

Choroby 
podstawy 

źdźbła

średnia dobra wysoka średnia  wysoka średnia wysoka wysoka

Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin  
kłoszenia

Termin 
dojrzewania MTZ Zawartość

białka
Liczba

opadania

Podatność  
na

wyleganie

Wysokość 
roślin

średni średni wysoki bardzo wysoka wysoka niska niska

Odporność na choroby:

Mączniak 
prawdziwy

Fuzarioza 
kłosów

Rdza 
brunatna

Septorioza 
liści

średnia średnia niska średnia



PATRAS (A)
Charakterystyka:

  typ pojedynczo-kłosowy z dobrą stabilnością plonu ziarna 
i szybkim napełnieniem ziarna,

  szybki rozwój początkowy,
  dobra zdrowotność liści,
  dobra tolerancja na fuzariozę,
  rośliny niskie, 
  łatwy omłot dzięki równomiernej dojrzałości roślin.

SOLINDO OŚCISTA (A/B)
Charakterystyka:

   odmiana niska o wysokiej tolerancji na wyleganie, 
   bardzo dobra plenność i korzystna reakcja odmiany na intensywną 

agrotechnikę,
   dzięki ościstym kłosom rekomendowana do uprawy w sąsiedztwie  

lasów oraz na polach zagrożonych przez zwierzynę łowną,
   nadaje się do uprawy na wszystkich stanowiskach glebowych, 
   aktualnie w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU.

Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin  
kłoszenia

Termin 
dojrzewania MTN Potencjał 

plonowania
Zawartość 

białka
Zawartość 

glutenu

Odporność  
na

wyleganie

Liczba
opadania

Wysokość 
roślin

Zimo- 
trwałość

średnio 
wczesny

średnio 
wczesny

wysoka wysoki wysoka wysoka
średnia

do wysokiej
wysoka średnia dobra 4

Odporność na choroby:

Mączniak 
prawdziwy

Fuzarioza 
kłosów

Rdza 
brunatna

Septorioza 
plew

Septorioza 
liści

Brunatna
plamistość 

liści

Choroby
podstawy 

źdźbła

dobra dobra dobra
 średnia

do dobrej
średnia dobra wysoka

Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin  
kłoszenia

Termin 
dojrzewania MTZ Długość 

źdźbła

Skłonność 
do  

wylegania 
Krzewienie

Odporność 
na  

porastanie

Wymagania 
glebowe

Trudność 
omłotu

Zimo- 
trwałość

wczesny wczesny średnia krótkie mała dobre średnia
średnie /

niskie
bardzo 
łatwy

3,5

Odporność na choroby:

Rdza 
brunatna

Rdza 
żółta Septorioza Fuzarium Chlorotoluron

Choroby
podstawy

źdźbła

średnia wysoka wysoka wysoka odporna średnia
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Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin  
kłoszenia

Termin 
dojrzewania MTN Potencjał 

plonowania
Zawartość 

białka
Zawartość 

glutenu

Odporność  
na

wyleganie

Liczba
opadania

Wysokość 
roślin

Zimo- 
trwałość

średnio 
wczesny

średnio 
wczesny

wysoka wysoki wysoka wysoka
średnia

do wysokiej
wysoka średnia dobra 4

Odporność na choroby:

Mączniak 
prawdziwy

Fuzarioza 
kłosów

Rdza 
brunatna

Septorioza 
plew

Septorioza 
liści

Brunatna
plamistość 

liści

Choroby
podstawy 

źdźbła

dobra dobra dobra
 średnia

do dobrej
średnia dobra wysoka

czarodziej plonu 

AGROAS sp. z o.o. sp.k.
tel. (77) 415 57 00
fax (77) 424 06 01
biuro@agroas.pl

Nowa Wieś Mała 27b
49-200 Grodków
www.agroas.pl

tel. (77) 415 57 70
fax (77) 400 47 49

Wysoki plon

Ponadprzeciętna
zdrowotność 

Wysoka
zimotrwałość 

ASKABAN
PSZENICA



36

Nr 3/2021 (19)Kwartalnik 2021

Odmiany kukurydzy w ofercie AGROAS

Materiał siewny

LUXURI CS
Morfologia i genetyka:

 ziarno typu flint,
   mieszaniec pojedynczy,
   rośliny średnio wysokie.

Opis odmiany:
   nowa, szybko dojrzewająca odmiana, nadająca się do uprawy w całej Polsce,
   odmiana stabilnie i regularnie plonująca, polecana na średnie i dobre stanowiska,
   wysoka gęstość i duża masa tysiąca nasion, gwarantuje uzyskanie 

satysfakcjonującego plonu nawet w przypadku zmniejszonej obsady roślin,
   ziarno typu flint z wysoką zawartością skrobi szklistej predysponuje odmianę 

na cele grysowe,
   rośliny o kompaktowym pokroju z nisko zawieszonymi kolbami, tolerancyjne 

na fuzariozy i głownie.

Zalecana obsada roślin: 75 000–90 000 szt./ha. 

Wymagania glebowe: gleby od kl. I do IVa utrzymanych w dobrej kulturze rolnej. 

CHIANTI CS
Morfologia i genetyka:

   ziarno typu flint,
   mieszaniec pojedynczy,
   rośliny średnio wysokie.

Opis odmiany:
   odmiana z grupy średnio wczesnej, szybko oddająca wodę, co pozwala na uprawę 

na ziarno także w rejonach o krótszym okresie wegetacji i terminowy zbiór,

   wysoko produktywna odmiana ziarnowa z nowej linii genetycznej polecana 
szczególnie do gospodarstw prowadzących intensywną technologię produkcji, 

   ziarno typu flint, łatwo wymłacalne, dedykowane do przerobu młynarskiego, 

   w pełni zaziarnione kolby typu flex i ciężkie ziarno zapewniają wysoki poziom 
plonowania nawet przy niekorzystnych warunkach pogodowych w trakcie wegetacji.

Zalecana obsada roślin: 80 000–90 000 szt./ha. 

Wymagania glebowe: na wszystkie klasy gleb, także słabe i mozaikowe.

KOMPONENTY PLONU

2914 300

Liczba 
rzędów MTN 

Liczba 
nasion 
w rzędzie 

KOMPONENTY PLONU

3214 325

Liczba 
rzędów MTN 

Liczba 
nasion 
w rzędzie 

FAO 230

FAO 240



MAS 11.K
Morfologia i genetyka:

   ziarno typu flint/dent,
   mieszaniec pojedynczy,
   rośliny średnio wysokie.

Opis odmiany:
   doskonały stosunek plonu do wczesności, konkurencyjny plon ziarna  

w bardzo wczesnej grupie,

  dobra tolerancja na niedobór wody, nadaje się do środowiska podatnego 
na suszę,

  dobre oddawanie wody, gwarancja niskiej wilgotności zbioru,

  dobra tolerancja na fuzariozę kolby. 

Zalecana obsada roślin: 85 000–95 000 szt./ha. 

Wymagania glebowe: na wszystkie klasy gleb, także słabe i mozaikowe.

MAS 26.B
Morfologia i genetyka:

   ziarno typu flint/dent,
   mieszaniec pojedynczy,
   rośliny wysokie.

Opis odmiany:
   wysoki plon zielonej masy, 

   energetyczna kiszonka, bardzo grube ziarno,

   bardzo dobry wigor początkowy, nie boi się chłodów,

   dobra odporność na fuzariozę łodyg i kolb oraz żółtą plamistość liści.

Wartość żywieniowa: Skrobia 8, dNDF 8, jednostki pokarmowe (UFL) 8

(skala do wartości żywieniowej: 1–3 niski/ 4–6 średni/ 7–9 dobry do doskonały).

Użytkowanie: na ziarno i kiszonkę.

Zalecana obsada roślin: 80 000–90 000 szt./ha. 

Wymagania glebowe: na wszystkie klasy gleb, także słabe i mozaikowe.

LG 31.205
Morfologia i genetyka:

   ziarno typu flint/dent,
   mieszaniec pojedynczy,
   rośliny średnio wysokie.

Opis odmiany:
   bardzo wysoki potencjał plonowania w grupie odmian średnio wczesnych,  

   bardzo dobry wigor początkowy roślin,

   wyjątkowa zdrowotność roślin,

   stabilność i regularność plonowania,

   sprawdza się w każdych warunkach glebowych, 

   rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

Użytkowanie: na ziarno i kiszonkę.

Zalecana obsada roślin: 80 000–90 000 szt./ha. 

Wymagania glebowe: na wszystkie klasy gleb, także słabe i mozaikowe.

FAO 220

FAO 240

KOMPONENTY PLONU

28–3214–16 290–310

Liczba 
rzędów MTN 

Liczba 
nasion 
w rzędzie 

KOMPONENTY PLONU

3014–16 310–320

Liczba 
rzędów MTN 

Liczba 
nasion 
w rzędzie 

KOMPONENTY PLONU

28–3214–16 330–350

Liczba 
rzędów MTN 

Liczba 
nasion 
w rzędzie 

FAO 250–260



ES BROADWAY
Morfologia i genetyka:

 ziarno typu dent,
 kolba typu flex,
   mieszaniec pojedynczy (S.C.), 

– Tropical Dent
   rośliny wysokie.

Opis odmiany:
   odmiana z grupy średnio późnej – najwyżej plonująca odmiana 

(doświadczenia rejestrowe 2020),
  posiada bardzo dobry wigor poczatkowy,
  chociaż jest odmianą wysoką, jest bardzo odporna na łamanie, wyleganie  

przed zbiorem i na wyleganie korzeniowe,
  wysoka zdrowotność roślin na głownie kukurydzy i fusarium graminearum, 
  zdrowe ciężkie ziarno z dużym udziałem skrobi mączystej, co ułatwia 

oddawanie wody i dosuszanie.

Zalecana obsada roślin: 70 000–80 000 szt./ha. 

Wymagania glebowe: na wszystkie klasy gleb, także słabe i mozaikowe.

SM VARSOVIA
Morfologia i genetyka:

 ziarno typu pośredniego z przewagą flinta,
 kolba typu fix,
 mieszaniec trójliniowy (TC),
 rośliny wysokie (297 cm).

Opis odmiany:
   najwyższy plon suchej i świeżej masy (badania COBORU 2019–2020),
   wysokie, bogato ulistnione rośliny o bardzo dobrej strawności,
   odmiana o bardzo dobrym wczesnym wigorze i szybkim wzroście,
   wykazuje się bardzo dobrą tolerancją na okresowe niedobory wody,
   tolerancja na warunki stresowe – wysoka do bardzo wysokiej, co umożliwia siewy 

nawet na bardzo słabych stanowiskach.

Użytkowanie: na kiszonkę.

Zalecana obsada roślin: gleby słabe – 79 000–83 000 szt./ha,  
gleby dobre – 84 000–86 000 szt./ha.

Wymagania glebowe: na wszystkie klasy gleb, także słabe i mozaikowe.

Materiał siewny
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KOMPONENTY PLONU

2515 376

Liczba 
rzędów MTN 

Liczba 
nasion 
w rzędzie 

KOMPONENTY PLONU

32–3616

Liczba 
rzędów

Liczba 
nasion 
w rzędzie 

FAO 270

FAO 250

NOWOŚĆ
REJESTRACJA 2021







Decyzje rolników podjęte jesienią mają wpływ 
na przyszły plon – to właśnie w tym okresie 
rzepak „programuje” liczbę rozgałęzień i po-
tencjalną liczbę łuszczyn. Zboża natomiast roz-
krzewiają się i to, jak wiele rozkrzewień zostanie 
wytworzonych, przekłada się na liczbę źdźbeł 
kłosonośnych.

Po zasiewie oziminy mają przed sobą 60–100 dni 
wegetacji jesiennej, ich rozwój i kondycja, z jaką 
rozpoczną okres zimowania, zależy w dużej mierze 
od warunków atmosferycznych w tym okresie. Spo-
śród czynników, które wywierają 
wpływ na przezimowanie upraw, 
najważniejsze są: wilgotność gle-
by po siewie oraz dostatecznie 
długi okres przedzimowej wege-
tacji, podczas którego rozwijają 
się korzenie. Dobrze rozbudowa-
ny system korzeniowy to gwa-
rancja prawidłowego pobierania 
wody i efektywnego gromadzenia 
substancji odżywczych, zwłaszcza 
że niektóre z nich, tj. fosfor i po-
tas – tak istotne w przygotowaniu 
roślin do zimy – mogą być słabiej 
pobierane w niskich temperatu-
rach jesienią. Dobrze rozwinięty 
system korzeniowy to również 
lepszy dostęp do wody w okre-
sach wczesnowiosennej suszy.

Wiadomo, że rzepak ozimy, mając nieuszkodzony sto-
żek wzrostu, może przetrwać zimę nawet po utra-
cie liści, o ile ma dostatecznie wykształcone zdrowe 
korzenie, które dostarczają ze zgromadzonych zaso-
bów substancji odżywczych do regeneracji w okre-
sie przedwiosennym, to również lepszy, bardziej 
dynamiczny wiosenny start dla roślin bez uszkodzeń. 
Zapas składników pokarmowych w korzeniach oraz 
łagodny proces hartowania roślin są kluczowe dla 
dobrego przezimowania. Przygotowując uprawy do 
zimy, powinniśmy pamiętać o odpowiednim nawo-
żeniu, zwłaszcza zaopatrzeniu we wspomniany 
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Środki ochrony roślin

Biostymulacja – lepszy dostęp 
do składników pokarmowych



zaobserwować, że rzepaki po zabiegu znacznie le-
piej radzą sobie z niedoborami wody. ROOTER ma 
wspomóc budowę silnego i dobrze rozwiniętego 
systemu korzeniowego i tym samym poprawić po-
bieranie składników pokarmowych. Jest to preparat 
aktywujący wzrost i rozwój systemu korzeniowego 
oraz pobieranie składników mineralnych z gleby. 
Podstawowym składnikiem jest biologicznie aktywny 
filtrat z alg Ascophyllum nodosum wyprodukowany 
w oparciu o technologię PhysioActivator™. Preparat 
został również wzbogacony o składniki mineralne – 
fosfor (13% m/m) i potas (5% m/m).

Jak pokazują liczne doświadczenia, zastosowanie 
tego biostymulatora powoduje wzrost masy korze-
niowej o około 20% i zwiększenie średnicy szyjki 
korzeniowej o 10%. Co bardzo ważne, nie zaobser-
wowano przy tym nadmiernej stymulacji wzrostu 
wysokości wyniesienia pąka wierzchołkowego. 
Również w pszenicy obserwuje się wzrost masy 
korzeniowej o ponad 20%. Doświadczenia ścisłe  
w pszenicy pokazały wzrost ilości kłosów na m2 
(średnio o 5% ), ilości ziarniaków na kłos, a ostatecz-
nie wzrost plonu o 4,5 dt z hektara.

Pamiętajmy o tym, że biostymulacja rzepaku jesienią 
jest istotna i ważna, ale jest to już tak zwana przy-
słowiowa „kropka nad i”. Aby ją postawić, musimy 
zadbać o podstawowe zabiegi jesienne w rzepaku, 
tzn: skuteczne odchwaszczenie oraz ochrona przed 
szkodnikami i patogenami.

Aleksander Kopytyński

fosfor i potas. Uprawy odpowiednio zaopatrzone 
w fosfor racjonalnie gospodarują wodą, co jest waż-
ne w przypadku braku opadów jesienią. Potas zaś 
odgrywa istotną rolę w budowaniu rozety liściowej 
chroniącej stożek wzrostu oraz zagęszcza sok komór-
kowy, zwiększając tym samym zimotrwałość roślin.

Oprócz nawożenia makroskładnikami bardzo waż-
na jest również dostępność mikroskładników: boru, 
manganu, miedzi, molibdenu i cynku. Bor jest nie-
zbędny do prawidłowego rozwoju systemu korze-
niowego i rozety liściowej, mangan stymuluje pobie-
ranie fosforu, a tym samym pośrednio wpływa na 
budowę korzeni. Niedobór np. molibdenu wchodzą-
cego w skład enzymu reduktazy azotanowej może 
skutkować nagromadzeniem azotanów w soku 
komórkowym, a tym samym dużym uwodnieniem 
tkanek i większą podatnością na przemarzanie. Aby 
wspomóc przyswajanie makro- i mikroskładników, 
rolnicy coraz częściej sięgają po preparaty biosty-
mulujące. Zawierają one substancje biologicznie 
czynne, aktywujące kluczowe procesy fizjologiczne 
w roślinie, takie jak stymulacja aktywności enzy-
mów odpowiedzialnych za odżywianie mineral-
ne, a co za tym idzie zwiększają szansę na maksy-
malne wykorzystanie zastosowanych nawozów.

Firma AGROAS od kilku lat proponuje stosowanie 
jesienią produktu ROOTER. Mamy już doświadcze-
nie i wielu zadowolonych rolników, którzy z sukce-
sem regularnie stosują ten produkt firmy Arysta. 
Rolnicy stosujący jesienią preparat biostymulujący 
ROOTER mogą w obliczu wczesnowiosennej suszy  
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5. W uprawie rzepaku zwiększa średnicę szyjki ko-
rzeniowej, nie stymulując nadmiernego wzro-
stu wegetatywnego i nie powodując wyższego 
osadzenia pąka wierzchołkowego rzepaku;

6. W uprawie zbóż poprawia ich krzewienie. 

Rooter to płynny preparat aktywujący wzrost i roz-
wój systemu korzeniowego oraz pobieranie skład-
ników mineralnych z gleby. Podstawowym składni-
kiem jest GA 142 – biologicznie aktywny filtrat z alg 
Ascophyllum nodosum wyprodukowany w oparciu 
o technologię PhysioActivator™. Preparat został 
również wzbogacony o składniki mineralne – fosfor 
(13% m/m) i potas (5% m/m) ważne nie tylko dla 
prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego rze-
paku, lecz także dla przyszłego plonowania. Algi są 
niezwykle bogatym źródłem substancji biologicznie 
czynnych – oligosacharydów, aminokwasów, betain, 
witamin i fitohormonów. Długoletnie doświadczenie 
pozwoliło firmie Goëmar opracować technologię, 
która zapewnia ich maksymalne wykorzystanie. 

Zastosowanie biostymulatora Rooter: 

Rzepak ozimy: 1–2 zabiegi jesienią w fazie 4–5 
liści, wiosną po rozpoczęciu wegetacji

Zboża: 1–2 zabiegi od fazy 3 liści do końca krze-
wienia

Dawka: 1 l/ha
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przezimowanie rzepaku i zbóż?
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Dobrze rozwinięty i aktywnie pobierający skład-
niki pokarmowe system korzeniowy to gwarancja 
lepszego odżywienia mineralnego rośliny i zaopa-
trzenia w wodę, a także bardziej efektywnego wy-
korzystania nawozów. Dodatkowo zwarty pokrój 
rośliny i nisko osadzony pąk wierzchołkowy zwięk-
szają szanse rzepaku na dobre przezimowanie. Ro-
śliny takie nawet przy dużych uszkodzeniach czę-
ści nadziemnej lepiej regenerują się wiosną.

Aby wspomóc budowę silnego i dobrze rozwiniętego 
systemu korzeniowego i tym samym poprawić przezi-
mowanie roślin, polecamy zastosowanie aktywatora 
ROOTER.

6 powodów, dla których warto zastosować 
ROOTER
1. Silnie aktywuje rozwój systemu korzeniowego 

(zwiększa się zarówno masa systemu korzenio-
wego, jak i długość korzenia palowego); 

2. Skuteczny zarówno w warunkach dużej wilgot-
ności gleby, jak i przy niedoborach opadów;

3. Zwiększa efektywność nawożenia doglebo-
wego – poprawia pobieranie składników mi-
neralnych również w temperaturze niższej 
od optymalnej (ma to szczególne znaczenie dla 
pobierania fosforu i potasu); 

4. Zwiększa odporność roślin na stresy abio-
tyczne, szczególnie suszę;



Rzepak Artoga F1. 
Po prawej rośliny opryskiwane ROOTER – 4 tyg. po zabiegu 

Pszenica ozima Bamberka. 
Po prawej rośliny opryskiwane ROOTER – 4 tyg. po zabiegu 

W latach 2012–2014 wykonano 10 doświadczeń 
w uprawie pszenicy ozimej z biostymulatorem Ro-
oter (7 dośw. ścisłych: UP Wrocław, KWS Lochow, 
ZDOO Masłowice; dośw. wdrożeniowe w 3 lokali-
zacjach).

Średnia z pomiarów z 10 dośw. wykazała:
1. Wzrost masy systemu korzeniowego średnio 

o 22%,
2. Więcej rozkrzewień na roślinę (średnio +0,3 roz-

krzewienia), 
3. Zastosowanie Rootera jesienią wpłynęło pozytyw-

nie na wiosenny wzrost roślin.

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

Do wzrostu plonu przyczynia się również wyższa 
masa 1000 ziaren.

W latach 2010–2014 wykonano 40 doświadczeń 
w uprawie rzepaku ozimego z biostymulatorem Ro-
oter (9 dośw. ścisłych: UP Poznań, UP Wrocław, KWS 
Lochow, ZDOO Masłowice; 22 dośw. ścisłe w stacjach 
COBORU, dośw. wdrożeniowe w 9 lokalizacjach).

Średnia z pomiarów z 40 dośw. wykazała:
1. Wzrost masy systemu korzeniowego o 20%,
2. Większą średnicę szyjki korzeniowej o 10%, 
3. Wzrost świeżej masy części nadziemnej rzepaku 

o 24%, 
4. Nie zaobserwowano nadmiernej stymulacji wzro-

stu wysokości wyniesienia pąka wierzchołkowego,
5. Wzrost długości korzenia palowego o 7% (średni 

przyrost z 6 dośw.), 
6.  Wiosną rzepak lepiej i szybciej się zregenerował, 

dając:
 –  więcej rozgałęzień bocznych I rzędu (średni 

wzrost – 11% w stosunku do kontroli) oraz 
 –  więcej zawiązanych łuszczyn (średni wzrost – 8% 

w porównaniu do kontroli), co przyczynia się do 
wzrostu plonu.

Materiał siewny
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Pięć gwiazdek za:

 Bezpieczeństwo dla roślin rzepaku i upraw następczych
 Niezależność w doborze terminu i dawki, nawet w trudnych warunkach polowych
 Podstawę ochrony rzepaku przed chwastami, także w mieszaninach

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

ZNANA  
MARKA

DOBRA 
CENA

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

Z troską o Twój rzepak... i Twoją kieszeń!



Rzepak ozimy należy do roślin o najdłuższej we-
getacji. Zakładając, że siewy odbywają się po po-
łowie sierpnia, a zbiory po połowie lipca, długość 
przebywania tej rośliny w polu to około 330 dni. 
Podczas tak długiego okresu rzepak narażony 
jest na bardzo dużą presję ze strony szkodników 
oraz patogenów chorobotwórczych. Ponieważ 
rzepak siejemy w sierpniu, presja zaczyna się już 
jesienią, kiedy roślina jest w fazie siewek, i trwa 
to aż do końca wegetacji jesiennej.

Do pierwszych zabiegów ochrony tej rośliny możemy 
zaliczyć zaprawianie zaprawą fungicydową oraz insek-
tycydową. Kwalifikowany materiał siewny dostarcza-
ny przez naszą firmę zaprawiony jest zawsze zaprawą 
fungicydową, a na życzenie klienta dostarczamy nasio-
na zaprawione dodatkowo insektycydem. 

Na chwilę obecną mamy dostępne dwie zaprawy 
insektycydowe: Lumiposa 625 FS i Buteo Start, któ-
re mają zabezpieczać przed takim szkodnikami, jak 
śmietka kapuściana czy pchełki (rzepakowa i ziemna). 
W praktyce często okazuje się jednak, że zabezpie-
czenie zaprawą insektycydową nie jest wystarczają-
ce i występuje potrzeba zastosowania insektycydów 
w formie oprysku.

Bardzo ważne jest, aby lustrować plantacje pod ką-
tem nasilenia szkodników i w razie przekroczenia 
progu szkodliwości któregokolwiek z nich przystąpić 
do jego zwalczania. 

Najważniejsze szkodniki, z jakimi możemy się spotkać 
w rzepaku jesienią, to: pchełka rzepakowa, pchełka 
ziemna, śmietka kapuściana, gnatarz rzepakowiec, 
mszyce, chowacz galasówek, ślimaki, czasem rolnice 
czy gryzonie.

Sięgając pamięcią kilku lat wstecz, możemy łatwo 
stwierdzić, że prawie każdego roku następuje eska-
lacja któregoś szkodnika. Były lata, kiedy mieliśmy do 
czynienia z silnym wystąpieniem śmietek, w innym 
była to mszyca, a jeszcze innego roku naszym plan-
tacjom nie dawały spokoju gryzonie. 

Ponieważ każdy rok jest inny, bardzo ważne jest, jak 
wspomniałem, wcześniejsze szczegółowe lustrowa-
nie plantacji i szybkie reagowanie na zagrożenie i do-
branie odpowiedniej metody zwalczania.

Dla szkodników gryzących często wystarczy tani 
pyretroid, jak np. Decis Mega zawierający deltame-
trynę, czy Globe, który jest brendem Sparviero za-
wierającym lambda-cyhalotrynę – oba produkty 
mają rejestrację jesienną do zwalczania szkodników 
w rzepaku.

W przypadku szkodników ssących, jak np. mszyce, nie-
stety pyretroidy najczęściej są niewystarczające i trze-
ba sięgnąć po insektycydy o działaniu systemicznym. 

Wiele produktów o takim mechanizmie działania zo-
stało jednak wycofanych w ostatnim czasie. Pozostał 

46

Nr 3/2021 (19)Kwartalnik 2021

Rzepak zasiany, odchwaszczony i co dalej?

Środki ochrony roślin



natomiast jeszcze np. acetamipryd, który działa sys-
temicznie i z powodzeniem można go zastosować 
w przypadku np. mszyc. Produkt, który ma rejestra-
cję do jesiennego zastosowania w rzepaku i zawiera 
acetamipryd, to Inazuma 130 WG.

W przypadku takich szkodników jak śmietka najsku-
teczniejsze będzie zaprawianie nasion, ponieważ 
bardzo ciężko jest zwalczać muchówki składające 
jaja – chociaż dokładna obserwacja i zabiegi w posta-
ci oprysków też mogą dać całkiem dobre rezultaty.

Oprócz szkodników można zaobserwować pierwsze 
objawy chorób grzybowych i to już od najmłodszych 
faz rozwojowych rośliny. Na początku zaobserwu-
jemy zgorzele siewek, które będą występowały 
z powodu niezaprawienia lub nawet pomimo zapra-
wienia (kiedy rośliny muszą wschodzić w ciężkich wa-
runkach, takich jak zimno, mokro, zabita deszczem 
ziemia. W takich warunkach mimo zaprawy często 
obserwuje się zgorzele).

Do pozostałych najgroźniejszych, a spotykanych już 
jesienią, należą: sucha zgnilizna kapustnych, czerń 
krzyżowych i szara pleśń. Myśląc poważnie o upra-
wie rzepaku, musimy już jesienią przystąpić do zwal-
czania tych chorób, ze szczególnym uwzględnieniem 
suchej zgnilizny.

Sucha zgnilizna kapustnych (Leptosphaeria ma-
culans) jest jednym z najgroźniejszych patogenów 
rzepaku, oprócz zgnilizny twardzikowej. Phoma – 
nazwa pochodzi od stadium konidialnego grzyba 
– pojawia się już po wschodach. Pod koniec wege-
tacji, przed zbiorami rzepaku, jej objawy w postaci 
szybko zasychających roślin, mogą być mylone z po-
rażeniem zgnilizną twardzikową. Dopiero dokładna 
obserwacja uszkodzonych łodyg wskazuje na to, że 
bardzo często rolnicy mają do czynienia z Phomą. 
Ten rok dobitnie pokazał, jak duże było porażenie 
przez Phomę – na niektórych plantacjach dochodziło 
do porażenia nawet 70% roślin.

Mając na uwadze szkodliwość, jaką obserwujemy ze 
strony grzyba, chciałbym zwrócić szczególną uwagę 
na konieczność zwalczania tego patogenu już jesie-
nią, i to środkami o dużej skuteczności. 

Według danych pozyskanych z literatury najskutecz-
niejszymi substancjami, które zwalczają Phomę i jej 
zapobiegają, są: difenokonazol, protiokonazol, trosz-
kę słabiej tebukonazol czy metkonazol.
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Stosowanie wiosną: środek stosować od fazy wy-
dłużania pędu głównego (widoczne pierwsze mię-
dzywęźle) do początku kwitnienia rzepaku (BBCH 
31–59). Stosowanie środka wiosną wpływa również 
na skrócenie łodyg i usztywnienie roślin, dzięki cze-
mu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem. Maksy-
malna/zalecana dawka dla jednorazowego zastoso-
wania: 0,8 l/ha.

Magnello jest o tyle ciekawym fungicydem, że zawie-
ra w litrze aż 100 g difekonazolu, a przy dawce 0,8 l/
ha wprowadzamy na ha 80 g difekonazolu i 200 g 
tebukonazolu, co świetnie zabezpieczy rośliny przed 
suchą zgnilizną oraz wpłynie na skrócenie szyjki ko-
rzeniowej i na zmianę pokroju rośliny, pobudzenie 
systemu korzeniowego, w rezultacie znacznie popra-
wiając zdolność roślin do zimowania.

Nie czekajmy z ochroną rzepaku do wiosny, tylko 
przyłóżmy się do niej już jesienią, zwiększając tym sa-
mym potencjał plonotwórczy tej wdzięcznej rośliny.

Aleksander Kopytński 
Dział Środków Ochrony Roślin

W tym roku chcielibyśmy zaproponować Państwu 
produkt Magnello 350 EC.

Producentem środka Magnello 350 EC jest znany 
koncern chemiczny Syngenta.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH: 
• Difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 100 g/l 

(9,9%)
• Tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l 

(24,8%)
FUNGICYD o działaniu zapobiegawczym i interwen-
cyjnym, przeznaczony do ochrony rzepaku ozimego 
przed chorobami grzybowymi (sucha zgnilizna ka-
pustnych), jak również do zapobiegania nadmierne-
mu wyrastaniu roślin w okresie jesiennym i skracania 
oraz wzmacniania łodyg wiosną.

TERMIN STOSOWANIA: 
Stosowanie jesienią: środek stosować od stadium 4 
do 8 liści rzepaku (BBCH 14–18). Stosowanie środka 
jesienią poprawia również zimotrwałość roślin po-
przez pobudzenie systemu korzeniowego i zahamo-
wanie wzrostu łodygi.
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AGROAS sp. z o.o. sp.k.
tel. (77) 415 57 00
fax (77) 424 06 01
biuro@agroas.pl

Nowa Wieś Mała 27b
49-200 Grodków
www.agroas.pl

tel. (77) 415 57 70
fax (77) 400 47 49

ŁUCZNIK 

Celuj w chwast z precyzją mistrza!

Herbicyd 
dwuskładnikowy

Działa układowo 
i kontaktowo

Szybko pobierany 
przez korzenie
i nadziemne części
chwastów

diflufenikan 200 g/l, flufenacet 400 g/l



CLAAS wprowadza serię TRION jako nowy stan-
dard w klasie średniej kombajnów.

Za sprawą 20 nowych kombajnów serii TRION fir-
ma CLAAS kontynuuje rozpoczętą w 2019 roku 
ofensywę modelową w technologii maszyn żniw-
nych. Tym samym w ciągu zaledwie dwóch lat 
CLAAS wymieni prawie całą gamę swoich kom-
bajnów. Wysoce nowoczesna seria TRION oprócz 
maszyn z 5 i 6 wytrząsaczami obejmuje również 
kombajny hybrydowe z rotorami pojedynczymi 
i podwójnymi. Ponadto w ofercie dostępnych jest 
kilka wersji TERRA TRAC i MONTANA. W ten spo-
sób zgodnie z mottem „Fits your farm” („Stwo-
rzony dla Ciebie”) powstaje różnorodność warian-
tów i wyposażenia, która w tej klasie kombajnów 
nie ma sobie równych.

Zapoczątkowany przez intensywne i liczne rozmowy 
z klientami, rozwijany w ścisłej współpracy z rolnika-
mi, przedsiębiorstwami usług rolniczych i partnerami 
handlowymi w najważniejszych regionach upraw na 
świecie, udoskonalony dzięki wiedzy inżynierów ds. 
badań i rozwoju CLAAS: nowy TRION stanowi kolejny 
kamień milowy w rozwoju kombajnów CLAAS, wy-
znaczając tym samym nowe standardy wśród kom-
bajnów w średniej klasie mocy. 

Wyjątkowa różnorodność typów i wyposażenia po-
zwala spełnić niemal każde życzenie klienta. TRION 
sprawdzi się na każdym rynku – w Europie, Ameryce 

Północnej czy Afryce Południowej – i jest skierowa-
ny do różnych segmentów klientów: od rodzinnych 
gospodarstw z tradycjami poprzez zorientowane na 
wydajność duże gospodarstwa aż po zaawansowane 
technologicznie przedsiębiorstwa usług rolniczych. 
Nieważne, czy chodzi o gospodarstwa z 200 ha zie-
mi, czy o powierzchnię omłotu na poziomie 1000 ha 
rocznie, czy uprawę stanowi pszenica, rzepak, kuku-
rydza, soja czy ryż, czy teren jest pagórkowaty, czy 
płaski. Dostosowane do potrzeb klienta połączenie 
maksymalnej wydajności omłotu i łatwej obsługi dla 
każdego gospodarstwa i na każde warunki: TRION – 
Fits your farm.

W szczególności dzięki czterem wyjątkowym cechom 
TRION spełnia niezwykle szerokie wymagania prakty-
ków na całym świecie:

• Nowy TRION charakteryzuje się wysoką zdolno-
ścią adaptacji do potrzeb gospodarstwa i upra-
wy podczas zbiorów – z prostą, bez potrzeby 
użycia narzędzi i szybką zmianą rodzaju uprawy 
oraz wieloma typami i szerokościami przyrządu 
żniwnego do 12 m lub 12 rzędów. Także indywi-
dualne opcje wyposażenia dla kabiny i komfortu 
oraz podwozia i napędu nie mają sobie równych.

• Wydajność serii TRION w każdych warunkach 
zbioru sprawia, że kompromisy pomiędzy efek-
tywnością a produktywnością należą już do 
przeszłości. Przyczynia się do tego sprawdzona 
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technologia omłotu APS w połączeniu z syste-
mem czyszczenia JET STREAM, dużym zbior-
nikiem ziarna i wysoką prędkością wyładunku. 
Prosty, wydajny i bezobsługowy układ napędowy 
w połączeniu z inteligentną technologią silnika 
z systemem DYNAMIC POWER zapewnia mini-
malne zużycie paliwa. 

• Precyzja kombajnów TRION dzięki zastosowa-
niu najnowszych technologii i systemów wspo-
magania, takich jak CEMOS AUTOMATIC do 
zautomatyzowanego zbioru, przyczynia się do 
optymalizacji wydajności i wysokiego komfortu 
obsługi niezależnie od wielkości gospodarstwa.

• Niezawodność serii TRION zapewniły testy prze-
prowadzone w różnych regionach świata. Łatwa 
i szybka konserwacja dla klienta w połączeniu 
z niezawodnym układem napędowym, dłuższy-
mi okresami między przeglądami i doskonałym 
dostępem do napędów oszczędza czas i ułatwia 
kalkulację kosztów.

Szeroka oferta maszyn na kołach, modeli TERRA 
TRAC i MONTANA uzupełniona o różne kombinacje 
przyrządu żniwnego oferuje odpowiedni wybór bez 
kompromisów dla każdego gospodarstwa i każdej 
strategii działalności.

Dwie koncepcje separacji, trzy serie modeli

Za sprawą trzech nowych serii modeli TRION firma 
CLAAS reprezentuje niespotykane dotąd spektrum 
– od maszyny z pięcioma wytrząsaczami o mocy 
258 KM do kombajnu hybrydowego z rotorem po-
dwójnym o mocy 435 KM. Dwadzieścia nowych mo-
deli przekonuje szeroką gamą najnowocześniejszych 
systemów wspomagania, najwyższym komfortem 
jazdy i obsługi oraz wyjątkową wydajnością.

Gama maszyn TRION zasadniczo dzieli się na trzy 
serie z kombajnami wytrząsaczowymi i kombajnami 
hybrydowymi oraz z dwiema szerokościami kanału 
omłotowego:

• TRION 500 z pięcioma wytrząsaczami, sys-
tem omłotu APS WALKER, szerokość kanału 
1420 mm

• TRION 600 z sześcioma wytrząsaczami, system 
omłotu APS WALKER, szerokość kanału 1700 mm

• TRION 700 z systemem omłotu APS HYBRID 
(TRION 710–730 z rotorem pojedynczym ROTO 
PLUS, TRION 750 z rotorem podwójnym ROTO 
PLUS), szerokość kanału 1420 mm.

Oprócz wielu nowych koncepcji separacji w ofero-
wanym zakresie mocy wszystkie serie mają możli-
wość wyposażenia w najnowocześniejsze funkcje. 
Dlatego też w konfiguratorze znajduje się teraz nie 
tylko sześć wersji z podwoziem gąsienicowym TER-
RA TRAC, lecz także sześć maszyn z wyrównaniem 
nachylenia podwozia MONTANA. Ponadto wszyst-
kie modele TRION są wyposażone w nową kabinę 
klasy premium. „Fits your farm” („Stworzony dla 
Ciebie”) – to motto serii TRION idealnie pasuje do 
ogromnego spektrum możliwych konfiguracji, któ-
re pozwala skonfigurować wysoce zaawansowany 
technologicznie kombajn, oraz do szerokich możli-
wości zastosowania.

Konsekwentne dostosowywanie do najwyższych 
wymagań w zakresie wydajności

Oddzielanie wstępne we wszystkich modelach 
TRION odbywa się za pomocą zespołu młócącego 
APS z bębnem przyspieszającym (średnica 450 mm) 
i dużym bębnem młócącym (średnica 600 mm), co 
zapewnia równomierny przepływ materiału o du-
żym natężeniu i pozwala na długie dni pracy. Około 
90 procent ziaren zostaje już w tym miejscu łagod-
nie wymłócone. Prędkości obrotowe wszystkich 
trzech bębnów można zsynchronizować poprzez 
terminal CEBIS w kabinie. Regulacja klepiska wstęp-
nego i klepiska młocarni w CEBIS odbywa się równo-
legle i również w sposób synchroniczny. Hydraulicz-
ne zabezpieczenie przed przeciążeniem umożliwia 
jazdę na granicy wydajności maszyny, zapobiega 
blokadom i chroni przed uszkodzeniami spowodo-
wanymi przez ciała obce. Trzy segmenty przezna-
czonego do różnych roślin omłotowych i warunków 
omłotu klepiska wstępnego MULTICROP można 
w razie potrzeby łatwo wymienić przez chwytacz 
kamieni. Klepisko główne w zależności od wyma-
gań może zostać wyposażone w różne segmenty, 
przy czym opcjonalnie jeden segment klepiska może 
stanowić segment wymienny.

W maszynach TRION 500 i TRION 600 za oddzie-
lanie końcowe odpowiada odpowiednio pięć lub 
sześć klawiszy wytrząsacza o powierzchni oddzie-
lania wynoszącej 6,25 m² lub 7,48 m². Seryjnie 
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Systemy wspomagania CEMOS 
dostosowane do potrzeb

W zależności od potrzeb wszystkie modele TRION 
można wyposażyć w różne systemy automatyki i wspo-
magania operatora stanowiące elementy CEMOS 
AUTOMATIC i CEMOS DIALOG, które nie tylko zwięk-
szają wydajność, lecz także optymalizują efektywność 
i jakość omłotu, odciążając przy tym operatora. 

• AUTO CROP FLOW wykrywa skoki obciążenia 
podczas oddzielania wstępnego i finalnego oraz 
na silniku i w razie potrzeby ogranicza przepływ 
materiału do zespołu młócącego.

• CRUISE PILOT automatycznie steruje prędko-
ścią jazdy w trzech wstępnie wybieranych try-
bach: „Tempomat” zapewniający stałą prędkość 
jazdy, „Stała przepustowość” zapewniająca rów-
nomierne wykorzystanie wydajności wszystkich 
jednostek nawet w bardzo zmiennych warun-
kach zbioru oraz „Maksymalna przepustowość 
z kontrolą strat” zapewniająca konsekwentne 
młócenie na granicy wydajności maszyny.

• AUTO SLOPE przy nachyleniu wzdłużnym kom-
bajnu TRION dostosowuje liczbę obrotów dmu-
chawy turbinowej w taki sposób, aby wydajność 
czyszczenia pozostała stabilna.

• CEMOS AUTO CLEANING: prędkość obrotowa 
dmuchawy oraz otwory sita górnego i dolnego 
są automatycznie dostosowywane do zmienia-
jących się warunków omłotu.

• CEMOS AUTO THRESHING: szczelina klepiska 
młocarni i prędkość obrotowa zespołu młócą-
cego APS są automatycznie dostosowywane do 
warunków omłotu.

• CEMOS AUTO SEPARATION: ta funkcja modeli 
TRION z systemem APS HYBRID automatycznie 
dostosowuje prędkość obrotową rotorów i pozy-
cję pokryw rotorów do zmieniających się warun-
ków zbioru.

Zbiornik ziarna 12 000 l z wyładunkiem 130 l/s

Wysoka przepustowość wymaga równie wysokiej 
wydajności podczas wyładunku i odpowiednio dużej 
pojemności zbiornika ziarna. W zależności od modelu 

stosowany jest tutaj MULTIFINGER SEPARATION 
SYSTEM (MSS), który równomiernie rozluźnia war-
stwę słomy i w ten sposób znacznie zwiększa wydaj-
ność oddzielania, szczególnie w przypadku wysokiej 
wilgotności słomy. Modele TRION 720 i TRION 730 
w obszarze oddzielania finalnego pracują z rotorem 
pojedynczym. We flagowym modelu serii, TRION 
750, do oddzielania finalnego zastosowano nato-
miast rotory podwójne. We wszystkich modelach 
TRION z APS HYBRID i ROTO PLUS możliwa jest re-
gulacja prędkości obrotowej rotorów z kabiny bez-
stopniowo i niezależnie od prędkości obrotowej 
zespołu młócącego APS. Hydrauliczne przestawia-
nie pokryw rotorów (TRION 720/730: na życzenie 
manualnie) umożliwia zamykanie do czterech seg-
mentów rotorów i tym samym zmniejsza obciążenie 
skrzyni sitowej przy suchej słomie.

System czyszczenia JET STREAM 
z wyrównaniem nachylenia 3D/4D

Aby sprostać wymogom wysokiej przepustowości, 
wszystkie maszyny TRION posiadają wysokowydajny 
system czyszczenia JET STREAM z dmuchawą turbino-
wą, hydraulicznym wariatorem dmuchawy i podwójnie 
wentylowanym stopniem opadania dla czyszczenia 
wstępnego. Sito górne i sito dolne mają łączną po-
wierzchnię 5,1 m² w modelach TRION 500 i TRION 700 
oraz 5,8 m² w modelu TRION 600. System czyszczenia 
3D z aktywnym sterowaniem poprzecznym zapewnia 
utrzymanie pełnej wydajności czyszczenia nawet przy 
20-procentowym nachyleniu bocznym. Podczas młó-
cenia w górę stoku i w dół stoku prędkość obrotowa 
dmuchawy jest korygowana automatycznie dzięki 
funkcji AUTO SLOPE. W kombajnach TRION 700 opcjo-
nalny system czyszczenia 4D również zapewnia stałą 
wydajność na zboczach.
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i wersji zbiorniki ziarna mają pojemność 8000, 9000, 
10 500, 11 000 lub 12 000 litrów. Prędkość rozładun-
ku wynosi od 90 do 130 l/s. Duży kąt wychylenia rury 
rozładowczej wynoszący 105 stopni sprawia, że ope-
rator podczas rozładunku ma doskonałą widoczność 
na końcówkę rury. Opcjonalnie PROFI CAM oferuje 
bezpośredni, szerokokątny widok na przyczepę lub 
nadbudowę pojazdu transportowego, umożliwiając 
w ten sposób przewidujący i jeszcze bardziej precy-
zyjny rozładunek. Opcjonalna, regulowana uchwytem 
wielofunkcyjnym CMOTION końcówka obrotowa 
rury wyładowczej umożliwia wyjątkowo precyzyjny 
rozładunek także podczas jazdy.

Mocne siekacze słomy

W przypadku pozostawania słomy na polu całą pracę 
wykonują dostępne siekacze słomy i rozdzielacze. Al-
ternatywnie do standardowego siekacza STANDARD 
CUT z 52 nożami w modelach TRION 400 i 700 z wą-
skim kanałem omłotowym i 64 nożami w modelu 
TRION 600 z szerokim kanałem, kombajny TRION 
można także wyposażyć w siekacz słomy SPECIAL 
CUT z 72 lub 88 nożami. Szerokość i kierunek rozrzu-
tu można ustawiać ręcznie lub opcjonalnie elektrycz-
nie za pośrednictwem CEBIS. 

Dostępny dla dużych szerokości roboczych roz-
dzielacz promieniowy niezawodnie i równomier-
nie rozdziela słomę i plewy na całą szerokość ro-
boczą. Zarówno dla rozdzielacza standardowego, 
jak i promieniowego dostępna jest funkcja auto-
matycznego dopasowania kierunku wyrzutu, która 
w przypadku wiatru bocznego i na zboczach auto-
matycznie i zależnie od ustawionej czułości dosto-
sowuje kierunek wyrzutu dla zapewnienia równo-
miernego rozdzielania.

Nowe silniki – znana wydajność

Wszystkie cztery serie TRION napędzane są naj-
nowszą generacją sześciocylindrowych silników Cu-
mmins: w serii TRION 500 i w modelu TRION 640 
pracuje silnik Cummins B6.7 zgodny ze Stage V o po-
jemności 6,7 l, a w modelach TRION 650, TRION 660 
i TRION 700 – Cummins L9 zgodny ze Stage V o po-
jemności 8,9 l. Swoją prędkość nominalną jednostki 
common rail osiągają już przy 1900 obr./min, nato-
miast dla prędkości transportowej wystarczy ciche 
i oszczędne 1650 obr./min. Ponadto wszystkie silniki 
są wyposażone w system automatycznej regulacji 
mocy DYNAMIC POWER. Jeśli nie jest wymagana 
pełna moc silnika – na przykład podczas odkłada-
nia pokosu – sterownik silnika redukuje moc i tym 
samym ilość wtryskiwanego oleju napędowego do 
wymaganego poziomu obciążenia. Ten inteligentny 
układ sterowania pozwala zaoszczędzić do 10 pro-
cent kosztów paliwa. W połączeniu z niskim pozio-
mem prędkości obrotowych seria TRION spełnia tym 
samym wszystkie wymagania w zakresie wydajności 
stawiane kombajnom CLAAS.

Zbiornik oleju napędowego w kombajnach TRION 
500 i TRION 600 ma pojemność odpowiednio 600 
i 800 litrów, a w serii TRION 700 do wyboru jest po-
jemność 800 lub 1000 litrów. Dodatkowo możliwe 
jest przewożenie 80 lub 100 litrów AdBlue do oczysz-
czania spalin.

MONTANA i TERRA TRAC razy sześć

W serii TRION dostępność modeli z wyrównaniem 
nachylenia podwozia MONTANA i podwoziem gąsie-
nicowym TERRA TRAC jest większa niż kiedykolwiek. 
Kombajny TRION MONTANA poprzez podwozie wy-
równują nachylenia boczne o maks. 18 procent, a na-
chylenia wzdłużne o maks. 6 procent. Modele TRION 
MONTANA dysponują również napędem na wszyst-
kie koła POWER TRAC, funkcją dostosowywania 
czyszczenia AUTO SLOPE oraz opcjonalną, załączaną 
elektrycznie blokadą mechanizmu różnicowego kół 
przednich. We wszystkich koncepcjach podwozia dla 
każdego z dwóch biegów dostępne są dwa stopnie 
jazdy.

W nowej serii TRION dostępnych jest sześć modeli 
z napędami TERRA TRAC i trzema szerokościami gą-
sienic od 635 mm do 890 mm, w tym także TRION 
530 TERRA TRAC z pięcioma wytrząsaczami. Ten 

Maszyny

53

Nr 3/2021 (19)Kwartalnik 2021



ostatni, podobnie jak TRION 700 TERRA TRAC z wą-
skimi gąsienicami, ma szerokość transportową po-
niżej 3,29 m, z gąsienicami 735 mm nie przekracza 
szerokości transportowej 3,49 m. Modele TRION 
TERRA TRAC serii 600 z gąsienicami 635 mm mają 
szerokość transportową 3,49 m. Wszystkie modele 
TERRA TRAC tak samo jak maszyny na kołach mogą 
osiągać prędkość transportową do 30 km/h (w zależ-
ności od kraju).

Szeroka gama dostępnych fabrycznie 
przyrządów roboczych

Kombajny TRION można łączyć z wieloma przyrząda-
mi roboczymi CLAAS. Oprócz przyrządów żniwnych 
ze ślimakiem CERIO ze stałym stołem dostępne są 
również przyrządy żniwne VARIO, przyrządy żniwne 
taśmowe CONVIO oraz przyrządy żniwne składane. 
W szczególności do zbioru upraw rosnących blisko 
ziemi, takich jak groch czy soja, do wyboru jest seria 
MAXLEX ze ślimakiem wciągającym oraz taśmowy 
CONVIO FLEX, oba z elastycznym stołem. Ofertę 
przyrządów żniwnych uzupełniają zrywacze CORIO 
i CORIO CONSPEED do zbioru kukurydzy na ziarno 
oraz SUNSPEED do zbioru słonecznika. Na odpowied-
nich rynkach, na przykład w Kanadzie, istnieje rów-
nież możliwość dostarczenia podbieracza SWATH UP. 
Dzięki automatycznemu rozpoznawaniu przyrządu 
roboczego TRION zawsze wie, jaki osprzęt jest za-
montowany, i automatycznie dostosowuje do niego 
wymagane ustawienia.

Przenośnik pochyły może zostać dostarczony ze sta-
łym kątem cięcia, z kątem cięcia regulowanym me-
chanicznie lub z kątem cięcia regulowanym hydrau-
licznie z fotela operatora. Ponadto jako alternatywę 
dla przenośnika łańcuchowego w kanale wciągają-
cym można zamówić opcjonalny przenośnik taśmo-
wy. Oprócz płynniejszej pracy przy niższym poziomie 

hałasu zapewnia on dłuższą żywotność i mniejsze 
nakłady związane z konserwacją. Ponadto istnieje 
możliwość wyboru otwartego lub zamkniętego wal-
ca prowadzącego. Standardem jest również hydrau-
liczny rewers przyrządu roboczego oraz nowa funkcja 
„powolne wciąganie”.

Nowoczesna kabina najnowszej generacji

Kolejną cechą charakterystyczną serii TRION jest 
nowa kabina. Oferuje ona więcej miejsca zwłasz-
cza w obszarze głowy oraz stóp i opcjonalnie może 
zostać wyposażona w obustronnie obracany o 30 
stopni fotel skórzany dla zapewnienia optymalnej 
pozycji siedzącej przez długi czas pracy. Opcjonalnie 
dostępne są podnóżki, które pozwalają operatorowi 
na przyjmowanie komfortowych pozycji siedzących. 
Większe szyby przednie i boczne oraz węższe słup-
ki A zapewniają doskonałą widoczność na przyrząd 
roboczy i otoczenie. 12-calowy terminal CEBIS z wy-
świetlaczem HD o wysokiej rozdzielczości i dużym 
kontraście gwarantuje doskonałą czytelność w każ-
dych warunkach oświetleniowych i oferuje trzy indy-
widualnie regulowane główne obszary wyświetlania. 
CEMOS DIALOG i CEMOS AUTOMATIC są teraz zin-
tegrowane w terminalu CEBIS. Możliwa jest obsługa 
dotykowa lub za pomocą pokrętła/przycisku. Ponad-
to wszystkich ustawień zespołu młócącego i czysz-
czenia można dokonywać za pomocą przycisków 
bezpośredniego dostępu znajdujących się w prawej 
części podłokietnika. 

Terminal CEBIS i podłokietnik można niezależnie od 
siebie dostosowywać do potrzeb operatora w zakresie 
ergonomii. Dostępny joystick wielofunkcyjny CMOTION 
umożliwia operatorowi stałą kontrolę nad najważniej-
szymi funkcjami w celu szybkiego reagowania i może 
zapamiętać do siedmiu indywidualnych ustawień.
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30-litrowy chłodzony schowek, pakiet świateł LED 
z zakresem oświetlenia 360 stopni oraz wycieraczka 
przedniej szyby z zakresem ruchu 360 stopni uzupeł-
niają pakiet, nie pozostawiając nic do życzenia.

Cztery systemy kierowania i nowy CEMIS 1200

W zakresie automatycznego kierowania klienci mają do 
wyboru cztery systemy. LASER PILOT jako system kie-
rowania za punkt odniesienia przyjmuje lewą krawędź 
łanu. FIELD SCANNER jest zamontowany w dachu kabi-
ny i prowadzi kombajn TRION poprzez optyczne skano-
wanie krawędzi łanu (możliwość wyboru lewej i prawej 
strony) oraz ścieżek technologicznych. Podczas zbioru 
kukurydzy na ziarno TRION jest kierowany przez funk-
cję AUTO PILOT w oparciu o czujnik zamontowany 
na zrywaczu CORIO lub CORIO CONSPEED. 

Czwartą opcją jest GPS PILOT z nawigacją satelitar-
ną. Do tego celu dostępny jest nowy terminal CEMIS 
1200 z ekranem o przekątnej 12 cali. Oferuje on 
wyświetlanie 2D i 3D, zarządzanie zadaniami online 
i dokumentację z eksportem danych poprzez TELE-
MATICS lub pamięć USB, mapowanie plonów i wy-
świetlanie plonów w czasie rzeczywistym.

Pełna dostępność od żniw w roku 2022

Wszystkie modele TRION będą dostępne w konfi-
guratorze produktów CLAAS dla rynków europej-
skich od jesieni 2021 i można je zamawiać na żniwa 
w roku 2022. Wprowadzenie nowej serii na rynek 
Ameryki Północnej i Rosji jest planowane na żniwa 
w roku 2023.

W ofercie nadal pozostaje kombajn TUCANO 320 na 
rynkach Unii Europejskiej.
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Przegląd szerokiej gamy modeli TRION:

TRION Oddzielanie wstępne Oddzielanie 
finalne

Maks. moc silnika
(ECE R120)

Zbiornik
ziarna

520
APS

Szerokość kanału 
1420 mm

Przyspieszacz 450 mm
Bęben młócący 

600 mm

5 wytrząsaczy
klawiszowych

190 kW/258 KM 8000 l

530

225 kW/306 KM 9000 l
(10 500 l)*530 MONTANA

530 TERRA TRAC

640

APS
Szerokość kanału 

1700 mm
Przyspieszacz 450 mm

Bęben młócący 
600 mm

6 wytrząsaczy
klawiszowych

225 kW/306 KM 9000 l

650

260 kW/354 KM
10 500 l

650 MONTANA

650 TERRA TRAC

660

300 kW/408 KM660 MONTANA 11 000 l

660 TERRA TRAC 10 500 l

710

APS
Szerokość kanału 

1420 mm
Przyspieszacz 450 mm

Bęben młócący 
600 mm

Rotor pojedynczy 
ROTO PLUS

270 kW/367 KM

10 500 l

720 MONTANA 10 500 l

720 TERRA TRAC 10 500 l
(12 000 l)*

730

300 kW/408 KM

11 000 l
(12 000 l)*

730 MONTANA 11 000 l

730 TERRA TRAC 11 000 l
(12 000 l)*

750

Rotor podwójny 
ROTO PLUS 320 kW/435 KM

12 000 l

750 MONTANA 11 000 l

750 TERRA TRAC 12 000 l

* opcjonalnie
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przedsmak.pl

Przedsmak 2022.
Im wcześniej, tym korzystniej.

Skorzystaj ze wszystkich benefitów oferty Przedsmak:

 – Rabat do 7% wartości maszyny1

 – Finansowanie 0% do 5 lat2

 – Kontrola pożniwna za 1zł3

 – Rabat 50% na pakiety wyposażenia4

 – CLAAS Crop View do kombajnów za 1 zł5.

Niniejsze materiały stanowią wyłącznie informację handlową i nie stanowią oferty w myśl art. 66, § 1. kodeksu cywilnego.
1 Rabat dotyczy płatności w miesiącach: wrzesień 7%, październik 6%, listopad 5%, grudzień 4%. 2 Finansowanie 0% do 5 lat przy określonym wkładzie własnym klienta z uwzględ-
nieniem możliwości finansowania VAT do 4 miesięcy. Dotyczy nowych kombajnów, sieczkarni, pras wielkogabarytowych CLAAS. W przypadku tego finansowania opłata manipulacyjna 
wynosi 1% wartości netto maszyny. Pierwsza rata płatna w sierpniu 2022. Niniejsza propozycja ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu 
cywilnego i jest adresowana wyłącznie do przedsiębiorców. Powyższe warunki zostały przygotowane w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 1M 0,18%. W przypadku jej zmiany 
wysokość oprocentowania, a w związku z tym kwota rat, może ulec zmianie. Promocja ważna jest do 31.12.2021 roku. Warunkiem zawarcia umowy finansowania jest uzyskanie przez 
klienta potwierdzenia posiadanej zdolności kredytowej przez CLAAS Financial Services SAS. 3 Dotyczy maszyn CLAAS zakupionych w ofercie Przedsmak. Kontrola pożniwna musi 
zostać wykonana u autoryzowanego Dealera CLAAS do 31.12.2022. 4 Rabaty na wyposażenie mogą się różnić w zależności od modelu maszyny CLAAS. 5 Roczny bezpłatny dostęp 
do modułu CLAAS Crop View w oprogramowaniu 365FarmNet wiąże się z wdrożeniem oprogramowania przez zespół 365FarmNet Polska – pełna usługa obejmuje założenie darmo-
wego konta, wprowadzanie pól i udostępnienia modułu CLAAS Crop View na koncie użytkownika.  
Szczegóły u autoryzowanych Dealerów CLAAS oraz w regulaminie. Oferta ważna do 31.12.2021.



Opóźnienia oraz przerwy produkcyjne w fabry-
kach spowodowane pandemią były wielokrotnie 
przyczyną braku możliwości dostarczenia kom-
bajnów zbożowych, zamówionych wiosną na te-
goroczne żniwa. Dlatego im wcześniej zakupimy 
maszynę, tym lepiej będziemy mogli przygotować 
się do kolejnych żniw. Zamawiając maszynę wcze-
sną jesienią, zyskujemy pełną swobodę doboru 
specyfikacji kombajnu pod potrzeby swojego 
gospodarstwa. Zamówienie maszyny już w pierw-
szych miesiącach po żniwach może okazać się więc 
kluczowym krokiem, dającym pewność optymalnej 
wydajności i komfortu pracy przez kolejne lata.

Główne zadanie kombajnu nie zmieniło się od cza-
su wynalezienia pierwszej tego typu maszyny przez 
Hirama Moore’a w 1834 roku. Tak jak wtedy, dzisiej-
sze kombajny nadal tną plony, młócą i oczyszczają 
ziarno z plew, a resztki wyrzucają z powrotem na 

pole. Jednak nowoczesne kombajny przekształciły 
się w bardzo złożone techniczne i wydajne maszy-
ny, które pełnią wiele dodatkowych funkcji, takich 
jak zagospodarowanie resztek pożniwnych, moni-
torowanie plonu czy mapowanie wilgotności i wiel-
kości plonu. Kombajn zbożowy jest jedną z najwięk-
szych długoterminowych inwestycji kapitałowych, 
jakie dokonuje gospodarstwo uprawowe czy firma 
usługowa. 

„Jest to najbardziej zaawansowana maszyna w go-
spodarstwie, która zbiera końcowy efekt kilku mie-
sięcy pracy rolnika. Dlatego do jej zakupu warto się 
odpowiednio przygotować i podjąć decyzję tuż po 
żniwach. Późne lato lub wczesna jesień to obecnie 
najlepszy moment, aby zamówić nowy kombajn” – 
mówi Andrzej Kulczyński z CLAAS Polska. 

Wyciąganie wniosków z ostatnich żniw 

Powiedzenie „mądry Polak po szkodzie” w tym przy-
padku możemy przekuć na „mądry rolnik po żni-
wach”. Kiedy zakończymy pracę w tym najistotniej-
szym rolniczym sezonie w roku, dokładnie wiemy, 
z jakimi trudnościami spotkaliśmy się podczas ostat-
nich zbiorów. Gdy zatem planujemy zmianę swojej 
maszyny na nową, świeżo wyciągnięte wnioski mogą 
istotnie wpłynąć na podjęcie optymalnej decyzji pod 
kątem wielkości, technologii kombajnu czy dokład-
nej specyfikacji, która będzie dopasowana do wyko-
nywanej działalności oraz możliwości budżetowych. 
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Maszyny

Dlaczego wczesny zakup kombajnu
to dobra inwestycja? 



Przedstawiciele najbliższego dilera oraz banku do-
pasowują ofertę na jak najbardziej dogodnych wa-
runkach, a sam proces zakupu jest przejrzysty i za-
projektowany w taki sposób, aby odbył się szybko, 
w gospodarstwie i bez zbędnych formalności oraz 
konieczności odwiedzania oddziału banku. 

Dodatkowy rabat na maszynę

Zamówienie przedsezonowe często zapewnia dodat-
kowy rabat dla klienta. Na przykład promocja „Przed-
smak” marki CLAAS zawiera bardzo istotny element 
w postaci dodatkowego rabatu. Im wcześniej decy-
dujemy się na finalizację zakupu i płatność, tym więk-
szy rabat uzyskamy. We wrześniu jest to aż 7 proc., 
a w grudniu już tylko 4 procent. 

Wymiana starego kombajnu na nowy

W procesie zakupu nowej maszyny problemem jest 
często stary kombajn, który trzeba sprzedać. Nie 
zawsze udaje się zrobić to szybko, ale i tutaj rolnik 
może liczyć na pomoc. W przypadku marki CLAAS 
do dyspozycji jest Centrum Maszyn Używanych, do 
którego klient może oddać w rozliczeniu swój sta-
ry kombajn. Aby jednak tak się stało, maszyna musi 
zostać gruntownie sprawdzona i – jeżeli zajdzie taka 
potrzeba – naprawiona. Klient, który zakupi używaną 
maszynę, ma pewność, że otrzymuje sprzęt sprawny 
ze stanem motogodzin zgodnym z prawdą. 

Niezależnie od tego, na jaką formę zakupu się zde-
cydujemy, inwestycja w nowy kombajn do obsługi 
gospodarstwa to poważne przedsięwzięcie. Jeśli 
planujemy inwestycję w nową maszynę na żniwa 
w roku 2022, już teraz warto sprawdzić oferty dile-
rów maszyn rolniczych i dokładnie przeanalizować 
potrzebne wyposażenie nowego kombajnu, który 
będzie nam służył przez wiele lat.

Dobór specyfikacji pod potrzeby 

„Dobierając kombajn, musimy mieć na uwadze ocze-
kiwania wynikające ze struktury zasiewów, odległości 
i wielkości pół oraz potencjału rozwoju gospodarstwa 
w kolejnych latach. Dlatego decydując się na zakup, 
musimy rozważyć takie aspekty, jak wydajność, szyb-
kość rozładunku, wygoda w obsłudze, ukształtowa-
nie terenu czy warunki na polu. Wszak decydujemy 
się na inwestycję na lata” – dodaje ekspert CLAAS. 

Zakup maszyny w maju i czerwcu jest obarczony wy-
sokim ryzykiem, iż będziemy zmuszeni do zakupu 
maszyny, która jest już wyprodukowana i dostępna 
na placu dilera. W takiej sytuacji możliwość dobrania 
właściwej specyfikacji odpowiadającej potrzebom 
właściciela gospodarstwa będzie znacznie ograniczo-
na. Jeśli zaś zamówimy kombajn późną wiosną z wy-
marzoną specyfikacją z fabryki, istnieje także ryzyko 
opóźnienia dostawy maszyny na nadchodzące żniwa. 
Bardzo duże znaczenie ma bowiem tutaj też pogoda. 
Dlatego im wcześniej przeanalizujemy i zdecydujemy 
się na ten krok, tym większa szansa na inwestycję, 
z której będziemy w pełni zadowoleni. 

Pakiet wyposażenia z rabatem 

Producenci maszyn rolniczych oferują atrakcyjne 
promocje w kampaniach wcześniejszych zamówień. 
„W przypadku marki CLAAS klient ma możliwość za-
mówienia pakietu wyposażenia z atrakcyjnym raba-
tem nawet do 50 proc.” – mówi Andrzej Kulczyński. 
Oferowane pakiety wyposażenia są zależne od mo-
delu kombajnu. Obejmują one najczęściej wybierane 
opcje, które wpływają na jeszcze wyższą wydajność 
i jakość pracy maszyną. Dodatkowo, przy zakupie 
maszyny można otrzymać bezpłatną kontrolę serwi-
sową do zakupionego kombajnu po przepracowaniu 
pierwszych żniw. 

Korzystne oprocentowanie – 0 proc.  
w fabrycznym finansowaniu

Oprocentowanie 0 proc. pozwala na inwestycję 
z poniesieniem tylko kosztu prowizji bankowej, co 
jest ważnym wsparciem przy zakupie. Fabryczne 
finansowanie z oprocentowaniem 0 proc. można 
uzyskać nawet na okres pięciu lat, co przekłada się 
również na korzyści ekonomiczne dla gospodarstwa. 
Dodatkowo na tych samych warunkach 0 proc. fi-
nansowany jest podatek VAT, aż na cztery miesiące. 
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Podwójne bagnety – dla czystego cięcia

Części

Części CLAAS ORIGINAL. Wykonane na miarę. 

Części CLAAS ORIGINAL są pełnowartościowymi, pro-
dukowanymi seryjnie elementami dokładnie pasują-
cymi do maszyn CLAAS. Niezawodne. Części CLAAS 
ORIGINAL mają wydłużony cykl użytkowania i zapew-
niają bezawaryjną pracę maszyny. Efektywne części 
CLAAS ORIGINAL przekonują swoją wysoką ekonomi-
ką i jakością, która się spłaca.

Bagnety ORIGINAL. Szczegóły mają znaczenie.

1. Idealne dopasowanie
 Idealne dopasowanie podwójnych bagnetów 

CLAAS ORIGINAL do systemu tnącego CLAAS 
gwarantuje znakomite cięcie przez długi czas.

 
 Korzyści:
 − Czyste cięcie
 − Perfekcyjne prowadzenie kosy
 − Optymalne wykorzystanie wydajności maszyny

2. Przemyślana konstrukcja
 Podwójne bagnety ORIGINAL mają założone już 

na etapie konstrukcji stałe punkty pękania. Zale-
tą tego rozwiązania jest to, że bagnety zawsze 
pękają w dokładnie określonym punkcie, przy 
zadziałaniu określonej siły, i się nie deformują. 
Zapobiega to uszkodzeniu kosy oraz jej przekład-
ni. Oprócz tego czas naprawy zostaje skrócony 
do niezbędnego minimum.

 Korzyści:
 −  Zapobieganie niepotrzebnym uszkodzeniom 

nożyków
 − Szybka wymiana nożyków podczas żniw
 − Zredukowane czasy przestojów

3. Wielostopniowo hartowane staliwo
 Stabilność podwójnych bagnetów jest podstawą 

pomyślnego przebiegu żniw. Podwójne bagnety 
CLAAS ORIGINAL odginają się w niewielkim stop-
niu i dzięki temu eliminują niepotrzebne przesto-
je maszyny.

 
 Korzyści:
 − Wyjątkowa długowieczność
 − Ekstremalna odporność na obciążenia

4. Czyste prowadzenie kosy
 Kosa prowadzona jest z niewielkimi oporami i bar-

dzo precyzyjnie. Dzięki takiej pracy kosy uzyskuje 
się perfekcyjny obraz cięcia z jednoczesnym za-
chowaniem długiej żywotności materiału.

 
 Korzyści:
 − Perfekcyjne cięcie
 − Maksymalna niezawodność



Kiedy maszyna rolnicza się psuje, częstą diagnozą 
stawianą przez serwisanta jest konieczność wy-
miany zużytych części. Wiąże się to z dodatko-
wym wydatkiem, często niemałym. Klienci dosyć 
często decydują się na zamienniki. Zastanówmy 
się przez chwilę, jakie korzyści osiągniemy, inwe-
stując w oryginalne części, i kiedy je kupować.

Po pierwsze, musimy pamiętać, że maksymalną wy-
dajność maszyny gwarantują tylko oryginalne ele-
menty robocze i części zamienne. Decydując się na 
oryginalne części zamienne do swoich maszyn, mamy 
gwarancję, że są one takie same jak te, które zamon-
towano w nich fabrycznie. 

Po drugie, oryginalne części rolnicze charakteryzują 
się lepszymi cechami eksploatacyjnymi. Rzadziej się 
niszczą, w związku z czym nie musimy ich często wy-
mieniać. Jakość oryginalnych części przekłada się też 
na ich walory użytkowe, co sprawia, że eksploatacja 
maszyny w czasie zwiększonych prac polowych jest 
tańsza i praktycznie bezawaryjna. 

Po trzecie, musimy pamiętać także o tym, że pro-
ducent oryginalnych części wykonuje liczne testy, 
mające na celu wykrycie i usunięcie ewentualnych 
wad. Są one opracowywane z myślą o konkretnej 
maszynie, części będą więc idealnie współpracowały 
z pozostałymi podzespołami. Daje nam to gwaran-
cję, że materiały użyte do ich produkcji są najwyż-
szej jakości.

Po czwarte, wysoka jakość oryginalnych części nie-
rzadko przekłada się też na bezpieczeństwo, co mini-
malizuje ryzyko wypadków przy pracy. 

Po piąte, dbając o maszynę poprzez zakup orygi-
nalnych części, przedłużamy jej żywotność, a także 
utrzymujemy jej wyższą wartość na rynku. 

Zachęcam zatem do unikania kompromisów w do-
borze części rolniczych. Zakup zamienników to tylko 
pozorne oszczędności. Kiedy zatem jest czas na ku-
pienie części, aby uzyskać jak najlepszą cenę?

Wychodząc naprzeciw wymaganiom naszych klien-
tów, proponujemy zamówienia sezonowe – czas 
oczekiwania na części jest dłuższy, ale zyskujemy spo-
re rabaty. Takie racjonalne zamawianie oryginalnych 
części pozwala sporo zaoszczędzić i daje pewność 
bezawaryjnej pracy. 

Tomasz Urbańczyk 
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Zamówienia sezonowe na części  
CLAAS i HORSCH – korzyści dla klienta

Części



Rabat 25%
na walce gniotownika
CLAAS JAGUAR
Zadbaj o najwyższą jakość rozgniatania ziarna

Rozgniataj każde ziarno. 
Wykorzystuj potencjał zbieranej kiszonki w 100%

Odpowiednie rozgniecenie ziarna to podstawa sukcesu, jakim 
jest maksymalne wykorzystanie wartości odżywczych zawartych 
w kiszonce z kukurydzy. Pracując z nowymi walcami gniotownika, 
zapewniasz sobie maksymalne szanse na dokładne i precyzyjne 
zgniatanie ziarna kukurydzy.

Nasza oferta specjalna obejmuje 
3 rodzaje walców:

• MCC CLASSIC

• MCC MAX

• MCC SHREDLAG

−25%
na MCC CLASSIC

Konwencjonalny MCC CLASSIC ze znanymi już 

zębami o profilu piły pracuje z 30-procentową 

różnicą liczby obrotów walców. Ten system 

świetnie sprawdza się przy zbiorach krótkiej 

sieczki kukurydzy, np. do biogazowni lub dla 

bydła opasowego czy mlecznego.



MULTI CROP CRACKER

−25%
na MCC MAX

Walce MCC MAX zostały stworzone do kondy-

cjonowania kiszonki z kukurydzy przy cięciu na 

długość pomiędzy 7 a 22 mm. 30 pierścienio-

wych segmentów ma profil w kształcie zębów 

piły. Ułożenie oraz specjalna geometria segmen-

tów pierścieni powodują, że sieczka jest nie tyl-

ko zgniatana i rozcierana, lecz także obrabiana 

przez siły cięcia nożycowego.

−25%
na MCC SHREDLAGE

SHREDLAGE® oznacza intensywne kondycjono-

wanie kiszonki z kukurydzy przy ekstremalnie 

długim cięciu od 26 do 30 mm. Walce SHRED-

LAGE® mają profil zębów piły z dodatkowym 

przeciwbieżnym spiralnym rowkiem, a różnica 

ich liczb obrotów sięga 50%. Dzięki temu ziarna 

kukurydzy w MCC SHREDLAGE® są całkowicie 

rozrywane, a łodygi ulegają pełnemu rozwar-

stwieniu.

Poznaj korzyści wynikające z zastosowania walców SHREDLAGE i zwiększ wydajność mleczną 
oraz mięsną swojego stada. W kolejnym numerze naszego kwartalnika. 



Choć okres żniw zbożowych został zakończony, 
nie wszystkie kombajny odstawiane są do gara-
żu. Niezależnie jednak od tego, czy przygotowy-
wane są do zbioru kukurydzy, czy czekać będą 
aż do żniw w 2022 r., konieczna jest diagnosty-
ka maszyn oraz odpowiednia ich konserwacja. 
Takie działania są potrzebne, aby sprzęt służył 
gospodarstwu wiele lat bez niespodziewanych 
usterek.

AGROAS jako diler kombajnów CLAAS oferuje kon-
trolę pożniwną, która pozwala zredukować do mini-
mum ryzyko awarii i nieplanowane przerwy w funk-
cjonowaniu maszyny podczas kolejnych żniw. Nie 
od dziś wiadomo, że czas to pieniądz, a nieprzewi-
dziane przestoje w pracy na polu dotkliwie to udo-
wadniają.

Maszyny rolnicze, podobnie jak samochody, nieustan-
nie są ulepszane technologicznie i ich użytkowanie 
oraz wstępna diagnostyka wymaga doświadczonych 
operatorów poprawnie obsługujących sprzęt.

Dla niektórych gospodarzy wstępna diagnostyka 
bywa jednak kłopotliwa. Trudno samemu popraw-
nie określić stopień zużycia elementów roboczych, 
co może skutkować niemiłą niespodzianką w okresie 
kolejnych żniw.

Rolnicy zwracają uwagę na uzależnienie cen płodów 
od ich jakości i dlatego zbiory powinny się odbywać 

z wykorzystaniem precyzyjnie przygotowanego kom-
bajnu w optymalnym terminie.

Kontrola pożniwna jako ograniczenie ryzyka 
wystąpienia awarii

Aby zredukować nieplanowane koszty, eksperci 
zalecają wcześniejsze przygotowanie maszyny, co 
pozwoli zwiększyć jej wydajność i zapobiec prze-
rwom w pracy z powodu awarii. Kontrola kombaj-
nu po zakończeniu żniw powinna w szczególności 
zainteresować tych rolników, którzy każdego roku 
zbierają kukurydzę. Żniwa kukurydziane zdecydowa-
nie bardziej obciążają maszynę niż tradycyjne żniwa 
zbożowe.

Należy pamiętać, że ograniczenie ryzyka awarii to 
konieczność dla właściciela maszyny. W przypadku 
firmy AGROAS jako autoryzowanego dilera marki 
CLAAS kontrola pożniwna polega na sprawdzeniu 
aż 200 punktów kombajnu, wywiadzie z operato-
rem na temat pracy maszyny oraz precyzyjnej dia-
gnostyce, podczas której jesteśmy w stanie znaleźć 
i wyeliminować usterki, jakie mogą ewentualnie po-
jawić się w kolejnych żniwach. Praca naszych serwi-
santów wspomagana jest dodatkowo nowoczesną 
aplikacją prowadzącą ekspertów serwisowych dile-
rów przez kolejne punkty kontrolne, co umożliwia 
jeszcze lepsze ustrukturyzowanie wykonywanych 
prac diagnostycznych i zwiększenie precyzji ich wy-
konania.

64

Nr 3/2021 (19)Kwartalnik 2021

Przegląd pożniwny – już czas!

Serwis



Podczas pomiarów kontrolnych ocenia się zużycie 
części, kwalifikując je do dalszego użytku bądź wy-
miany. To właściciel kombajnu decyduje, które części 
wymienić. Ma przy tym możliwość zamówienia ich 
z dużym wyprzedzeniem, co z kolei pozwala uzy-
skać atrakcyjniejsze warunki cenowe. Klient może 
uzyskać rabaty na części do 25%. Koszt wykonania 
kontroli pożniwnej w tym sezonie to jednorazowa 
opłata 1000 zł netto, a w tej cenie klient otrzymuje 
kompleksowy przegląd maszyny, ofertę cenową na 
części niezbędne do naprawy oraz aż 2400 punktów 
w programie lojalnościowym Agropula.

Systematycznie przeprowadzane kontrole ogranicza-
ją niemal do minimum skomplikowane, drogie napra-
wy czy remonty podzespołów. Kontrola pożniwna 
umożliwia także aktualizację oprogramowania oraz 
kalibrację i optymalizację kombajnu lub sieczkarni 
pod określony rodzaj prac.

Nasi eksperci serwisowi przykładają szczególną 
wagę do tych punktów kombajnu, które decydują 
o bezpieczeństwie pracy. Sam proces kontroli zwią-
zany jest również z czyszczeniem oraz konserwa-
cją określonych podzespołów, m.in. sita, zbiornika 
ziarna czy przenośników. Na te elementy należy 
zwrócić szczególną uwagę w przypadku omłotu ku-
kurydzy. Wyczyszczona i zakonserwowana maszyna 
jest przygotowana do garażowania i w ten sposób 
może bezpiecznie czekać do kolejnych żniw bez ry-
zyka usterki. Zalety korzystania z kontroli pożniw-
nej doceniają rolnicy, którzy na co dzień pracują na 
kombajnach CLAAS. 

Regularnie diagnozowany sprzęt 
pomaga utrzymać dużą wartość maszyny

Systematyczne i precyzyjne przeprowadzanie kon-
troli pozwala na utrzymanie wysokiej sprawności 
technicznej kombajnu i jego dużej wartości na rynku 
maszyn używanych.

Dobry stan regularnie kontrolowanej, czyszczonej 
i konserwowanej maszyny oznacza jej wysoką cenę 
na rynku wtórnym. Maszyny, w których przeprowa-
dzane są kontrole pożniwne, mają większą wartość 
przy ewentualnej odsprzedaży.

Warto podkreślić, że do podstawowych zadań kon-
serwacyjnych sprzętu należy również wymiana ole-
jów w maszynie, co precyzyjnie zaleca diagnosta.

Kiedy należy wymienić olej w maszynach?

Istnieje wiele opinii na temat tego, czy olej w maszy-
nie należy wymienić przed zimowaniem sprzętu, czy 
tuż przed sezonem żniwnym. Zwolennicy wymiany 
oleju przed zimą argumentują tę czynność tym, że 
przepracowany podczas żniw olej silnikowy zawiera 
w sobie różnego rodzaju niezdrowe dla silnika sub-
stancje, takie jak związki siarki czy kwaśne pozostało-
ści spalania paliwa. Te z kolei mogą zmieniać odczyn 
zasadowy oleju na kwaśny i przyczynić się do zmniej-
szenia żywotności silnika, gdyż rozpoczynają zjawisko 
korozji chemicznej jego elementów. Dlatego wymia-
na przepracowanego oleju zaraz po zakończeniu se-
zonu żniwnego wydaje się z tego punktu widzenia 
sensownym rozwiązaniem.

Z kolei wymieniając olej przed sezonem żniwnym, 
unikniemy zjawiska higroskopijności oleju. Woda, 
która pod postacią pary wodnej przenika do silnika, 
w wyniku schłodzenia przechodzi z powrotem w stan 
ciekły i dostaje się do oleju, rozcieńczając go i zmie-
niając jego właściwości. Praca na takim oleju na pew-
no nie należy do efektywnych. 

Eksperci podkreślają, że dobry syntetyczny olej, zmie-
niany według tabeli przeglądów producenta pojazdu 
lub według wytycznych diagnosty, powinien dać so-
bie radę w najtrudniejszych warunkach. Gdy jednak 
nie wiadomo, który wybór jest najwłaściwszy dla 
sprzętu, warto i tę decyzję pozostawić specjalistom 
podczas kontroli pożniwnej maszyny.
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Podstawowy niezbędnik 
dla prawidłowego funkcjonowania maszyn

Maszyny rolnicze pracują w niezwykle trudnych 
warunkach. Narażone są na duże obciążenia, 
zmienne temperatury, wilgoć i inne szkodliwe 
czynniki związane z warunkami atmosferyczny-
mi oraz wykonywanymi zadaniami. Wszystko to 
zwiększa ryzyko wystąpienia awarii, które mogą 
przytrafić się zarówno w trakcie sezonu prac po-
lowych, jak i zimą, gdy maszyna nie jest używana, 
a została np. źle zabezpieczona lub nie sprawdzo-
no jej stanu po żniwach.

Awaria maszyny rolniczej, ciągnika czy ładowarki 
teleskopowej to poważne zagrożenie dla ciągłości 
prac w gospodarstwie, szczególnie podczas sezonu, 
gdy pogoda dopisuje i nie można zwlekać z praca-
mi agrotechnicznymi. W takiej sytuacji dochodzi do 
przestojów, co zagraża całej uprawie. Dlatego tak 
ważna jest szczególna troska o maszyny rolnicze, 
które powinny być odpowiednio eksploatowane 
i przechowywane, a przede wszystkim regularnie 
konserwowane i serwisowane. Warto tu zadbać 
o sezonowe kontrole maszyn, zwłaszcza przed 
i po sezonie, kiedy należy sprawdzić stan poszcze-
gólnych części i płynów eksploatacyjnych. W trakcie 
takiego przeglądu należy zwrócić szczególną uwagę 
na filtry powietrza, olej silnikowy i przekładniowy 
oraz chłodnicę, ponieważ to właśnie te elementy 
stanowią częste przyczyny awarii. Warto przy tym 

pamiętać, że naprawa maszyny rolniczej, która ule-
gła poważnej awarii, może się okazać niezwykle 
kosztowna i czasochłonna, dlatego lepiej zapobie-
gać takim sytuacjom poprzez regularny serwis ma-
szyn rolniczych.
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Przeglądy sezonowe ciągników 
i ładowarek teleskopowych

Serwis

http://www.agromarketwiewiecko.pl/serwis-maszyn.html
http://www.agromarketwiewiecko.pl/serwis-maszyn.html


Pojemność zbiornika ziarna w naszym egzemplarzu 
wynosi 13 500 l, a maksymalna wydajność rury rozła-
dunkowej to 180 l/s, co zmniejsza czas załadunku ze-
stawu transportującego. Tak szybki wysyp usprawnił 
i przyspiesza transport płodów rolnych z pola. Co za 
tym idzie, wydłuża dzienną pracę maszyny na polu.

Skrót TT w nazwie mówi o tym, że w tym modelu 
znajduje się niezawodny napęd gąsienicowy TERRA 
TRAC. O wielu zaletach tego systemu wspominaliśmy 
w poprzednich numerach kwartalnika. Praktycznie 
każdy model z nowej serii ma do wyboru rodzaj na-
pędu: gąsienicowy bądź klasyczny kołowy.
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CLAASa sama w sobie

Usługi

W tym sezonie w szeregi naszej stajni maszyn za-
witał nowiutki kombajn firmy CLAAS – LEXION 
8700 TT. Ten potężny sprzęt pracował na ponad 
3000 hektarów tegorocznych żniw i spisywał się 
naprawdę rewelacyjnie.

Sercem najnowszej serii CLAAS LEXION 8000/7000 
jest nowy zespół młócący APS SYNFLOW HYBRID. 
Moc naszego silnika sięga aż do 430 kW/585 KM, co 
wprowadza ten model do nowej klasy osiągów. Ste-
rowanie mocą silnika przez system DYNAMIC POWER 
dostosowuje silnik do warunków działania i zapewnia 
duże oszczędności zużywanego paliwa.



Jak można zaobserwować, zużycie paliwa na ta-
kim dużym areale jest naprawdę niskie. Spalanie 
na wysokości na 17,03 l/ha jest bardzo dobrym wy-
nikiem. Za pomocą aplikacji Telematics możemy na 
bieżąco śledzić pracę naszej maszyny. Licencja Te-
lematics pozwala na zlokalizowanie naszych kom-
bajnów czy też ciągników, tworzy linie przejazdów 
i mapę plonów oraz mówi nam o zużyciu paliwa 
i pozwala zaobserwować, jak mamy ustawioną na-
szą maszynę.

Kamil Klucowicz 
doradca polowy 

Nowy model CLAAS LEXION z serii 8000 jest wy-
posażony w silnik Mercedes-Benz zgodnie z kon-
cepcją CLAAS POWER SYSTEMS. System DYNAMIC 
POWER w elastyczny sposób dostosowuje moc sil-
nika do warunków pracy. Wiąże się to z elastyczną 
regulacją krzywej mocy silnika w 10 krokach. Gdy 
zapotrzebowanie na moc jest wysokie, na przykład 
podczas wysypu, system przełącza na wyższą krzy-
wą, żeby zwiększyć moc, natomiast gdy zapotrze-
bowanie jest niskie, wybierana jest niższa krzywa. 
Dzięki tej regulacji znacząco zmniejsza się zużycie 
paliwa. Zamontowany przyrząd żniwny Vario 1080 
to synonim precyzji i szybkości zbieranego ziarna, 
które również przewidziane są do bardzo trudnych 
warunków pracy. Zdjęcie poniżej przedstawia para-
metry pracy kombajnu w danym dniu. 
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Od 2020 roku nasza firma AGROAS współpracu-
je z Fundacją Rycerzy Rolanda. Tworzą ją ludzie, 
którzy podzielają naszą pasję do sportu. Z  za-
miłowania do kolarstwa i pomocy innym biorą 
udział w wyścigach organizowanych na terenie 
całej Polski. Osiągają przy tym liczne sukcesy 
także w cyklu Mistrzostw Polski.

Ich liczne wystąpienia na podium sprawiły, że pod-
czas złotoryjskiego wyścigu z cyklu Via Dolny Śląsk 
zostali oficjalnie przedstawieni jako najczęściej de-
korowana drużyna w peletonie. Zawodnicy Fundacji 
Rycerzy Ronalda to grono najlepszych kolarzy, którzy 
ze sportem związani są od najmłodszych lat. 

AGROAS jako sponsor pragnie wspierać Fundację 
w taki sposób, aby zawodnicy swój czas mogli w peł-
ni poświęcić treningom do nowych wyzwań. Nasza 
współpraca to również czynne wspieranie zawodni-
ków podczas wyścigów kolarskich, dlatego na każ-
dym z rajdów możecie wypatrywać naszego logo na 
banerach, flagach oraz namiotach. Poniżej zamiesz-
czamy fotogalerię z wyścigów kolarskich.
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Z życia firmy

Fundacja Rycerze Rolanda



bardzo popularna. W lutym 2010 roku wraz z dwo-
ma kolegami wybudowaliśmy pierwszy domek let-
niskowy. Na dole kominek, aneks kuchenny, stół 
dębowy z ławami, a na górze 4 podwójne łóżka. Do 
boku domku przytulona jest wiata o powierzchni 30 
metrów z wymurowanym grillem i wędzarnią. Pod 
wiatą są stoły i ławy dębowe, jak później się okaza-
ło najlepsze miejsce do biesiadowania. W tym roku 
również podłączono naszą działkę do sieci energe-
tycznej, co pozwoliło wprowadzić kolejne udogod-
nienia. Wybudowaliśmy budynek sanitarny (2 ubika-
cje, prysznic, umywalkę). Woda pochodzi z własnej 
wywierconej studni, a nieczystości odprowadzane są 
do biologicznej oczyszczalni. To był pierwszy obiekt, 
który praktycznie przez cały rok zaczął być wykorzy-
stywany (zimą ogrzewany z kominka), a chętnych na 
wakacje nad stawami ciągle przybywało. Do dzisiaj 
wybudowaliśmy już 4 domki letniskowe, każdy jest 
inny – oryginalny wybudowany wg własnego pro-
jektu przez grupę dobrych kolegów. W 2016 roku 
dokupiliśmy kolejną działkę przyległą do stawów, na 
której wykopaliśmy kolejny trzeci staw. W obecnej 
chwili działalność prowadzimy na powierzchni 3,5 
hektara, w skład której wchodzą 2 hektary lustra 
wody, 4 domki letniskowe, place zabaw dla dzieci, 
boisko do piłki siatkowej i piłki nożnej. Przed każdym 
domkiem do dyspozycji jest plaża z kąpieliskiem 
oraz rowerki wodne. Każdy domek ma wiatę z mu-
rowanym grillem, wędzarnią lub piecem chlebowym, 
a obok miejsce na ognisko. Tyle o samej infrastruk-
turze. Ważniejsze jest dla mnie to, co się tam dzieje 
i jaka panuje tam atmosfera. 
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Moje hobby – wędkarstwo

Z życia firmy

Od roku 2008 zaczęły się spełniać moje marzenia 
o własnym miejscu do wędkowania. W tymże roku 
zakupiłem działkę o powierzchni 2 hektarów, na 
której znajdowały się dwa stawy – dużo powie-
dziane stawy, raczej zbiorniki wodne powstałe po 
wydobyciu żwiru i piasku. 

W kolejnych latach ogrodziłem teren, wykonałem 
roboty ziemne, które uporządkowały i ustabilizowa-
ły nabrzeża stawów. Obsadziliśmy z żoną i dziećmi 
teren drzewami (ok. 1000 szt.), obsialiśmy całość 
trawą. Przyszedł czas na zarybienie – jesienią 2009 
roku wpuściliśmy pierwsze ryby. Od początku zało-
żyłem, że zarybiamy kroczkiem, który jest stosunko-
wo tani i szybciej zaaklimatyzuje się w naszej wodzie. 
Zaczęliśmy od podstawowych gatunków – karp, lin, 
karaś, szczupak, sandacz, amur. Inne gatunki ryb po-
pularnych już pływały w stawach (tzw. drobnica). Już 
wtedy okazało się, iż miejsce to jest doskonałe do 
spotkań rodzinnych. Częste spotkania przy ognisku, 
nocowanie w namiotach, a przy tym możliwość węd-
kowania to było coś innego, egzotycznego, zwłaszcza 
dla dzieci. Możliwość chodzenia cały dzień w kąpie-
lówkach, na bosaka gra w piłkę na piasku, kąpanie się 
w stawie, pływanie na rowerkach wodnych, zjedze-
nie kiełbasy i pieczonych ziemniaków z ogniska spra-
wiały, że zapominało się na kilka dni o problemach 
dnia codziennego. Z czasem przyjeżdżali do nas na 
weekendy znajomi i przyjaciele i bardzo często pa-
dało pytanie, dlaczego nie chcemy stworzyć tu miej-
sca, gdzie można byłoby przyjechać wynająć domek 
– takiej agroturystyki, która już wówczas zaczęła być 



satysfakcję i przyjemność sprawia mi, kiedy mogę 
wprowadzić dzieci i młodzież w tajniki wędkarstwa. 
Od 12 lat corocznie dokonuję nowych zarybień, uzu-
pełniając posiadany stan o nowe gatunki. Obecnie je-
den ze stawów zarybiamy wyłącznie dużymi egzem-
plarzami karpia, amura, jesiotra, suma – tworzymy 
łowisko bardzo profesjonalne dla koneserów. Oprócz 
wymienionych gatunków (oprócz suma) w kolejnych 
2 stawach mamy węgorze, szczupaki, sandacze, liny, 
karasie, leszcze, okonie itp. Każdego wędkarza inte-
resuje, z jak dużymi rybami może się spotkać na łowi-
sku. Do tej pory największy karp, jaki trafił na brzeg, 
miał 9 kg, amur 12 kg, sandacz 4,5 kg, tołpyga 15 kg, 
szczupak 7 kg (106 cm), okoń 45 cm, węgorz 70 cm. 
Jednak nie wiemy, co ukrywa się w wodzie, ponieważ 
zarybienia trwają od 2008 roku. Wody ze stawu nie 
można spuścić, gdyż nie ma zasilania z rowu, rzeczki. 
Woda ma pochodzenie tzw. gruntowe, czyli w każdej 
chwili może paść kolejny rekord łowiska. 

Drugą pasją, jaką odkryłem w sobie kilkanaście lat 
temu, jest gotowanie na tzw. żywym ogniu. Wybudo-
wane mam przeze mnie grille, wędzarnie i piec chle-
bowy. W każdym domku są kociołki do gotowania na 
ognisku i w ognisku. Cały ten sprzęt i infrastruktura po-
magają mi realizować się w gotowaniu, pieczeniu i wę-
dzeniu różnego rodzaju mięs i ryb. Chyba źle mi to nie 
wychodzi, bo goście wracają i bardzo często zamawiają 
którąś z moich potraw. Robię kociołki z dziczyzny, ja-
gnięciny, wieprzowiny. Pieczemy w piecu faszerowane 
kaczki, golonki, udźce, całe kurczaki na stojąco, w cało-
ści baranki, dziczki, prosięta. Pstrągi wędzone, z pieca 
lub grilla zawsze spotykały się z zainteresowaniem i po-
chłaniane były ze smakiem. Nie będę się więcej rozwo-
dził nad proponowanymi przeze mnie potrawami – po 
prostu należy przyjechać i spróbować.

Podsumowując, w ostatnich 14 latach powstał pod 
Więcmierzycami obiekt, na którym możemy całą ro-
dziną z dziećmi spędzić kilka dni, nie nudząc się, z da-
leka od gwaru miejskiego i Internetu. Dzieci mogą 
popływać rowerkami, pobawić się na placu zabaw, 
poobcować ze zwierzętami – stadko owieczek ka-
meruńskich. W okresie letnim mogą kąpać się pod 
opieką osób dorosłych. Mogą również przyjechać tu 
ze swoimi pupilami (pieski, kotki, świnki morskie, kró-
liki itp.). Można powędkować, zagrać w piłkę nożną 
i siatkową na piasku, jesienią wybrać się na grzyby, 
a długie wieczory spędzić przy ognisku.

Robert Mazur 
dyrektor Działu Nawozów

Sam teren znajduje się na obszarze wsi Więcmierzy-
ce, daleko pod lasem, dojazd drogą polną, ogrodzony 
i obsadzony mnóstwem drzew. Dzisiaj zapewnia to 
całkowitą izolację od zgiełku i hałasu życia codzien-
nego – można całkowicie oddać się odpoczynkowi, 
wędkarstwu i obcowaniu z przyrodą. Odwiedzają 
nas goście z pobliskich miejscowości oraz całej Pol-
ski. Dowiadują się o tym miejscu jedynie na zasadzie 
plotki, polecenia lub przypadku. Ktoś, kto trafi do 
nas raz, powraca przez kolejne lata. Zapytacie, gdzie 
można znaleźć naszą reklamę, w którym portalu spo-
łecznościowym? Otóż nigdzie, zainteresowanie ze 
strony gości jest tak duże, iż z roku na rok rezerwują 
terminy. Ja też nie chcę robić z tego miejsca pełnej 
komercji jak w innych ośrodkach. Uważam, że naj-
większą zaletą tego miejsca jest cisza i spokój. Jak 
ja to tłumaczę gościom? Czy chciałbyś, aby łaziło po 
terenie 100 osób i zaglądało Ci do grilla, nie mógłbyś 
popływać rowerkiem po stawie, bo setka wędek jest 
zarzuconych? Chyba nie! Myślę, że takie podejście 
do prowadzenia agroturystyki z naszej strony zdaje 
egzamin. Nie mogę pominąć i nie wspomnieć o żo-
nie, która od kilku lat całkowicie zaangażowała się 
w projekt agroturystyka. Dzisiaj działalność ta jest 
zarejestrowana na nią, stara się, aby goście otrzymy-
wali obiekty zawsze w najwyższej czystości, a obsługa 
była najwyższej jakości.

Zapytacie Państwo: „A gdzie w tym wszystkim jest 
hobby i jakie ono jest?”. Oczywiście, że to wszystko 
nie doszłoby do skutku, gdyby nie odwieczne marze-
nie o posiadaniu własnego stawu, które to odziedzi-
czyłem po Ojcu. To Tato od najmłodszych lat zaszcze-
pił we mnie miłość do ryb i wędkowania. W latach 
dziecięcych i młodzieńczych jeździliśmy na dzienne 
i nocne wyprawy wędkarskie rowerami, często spali-
śmy na materacach pod gołym niebem przy ognisku, 
czuwając przy wędkach. Zaczynałem wędkowanie 
na tzw. bambusach, spławik to było pióro kacze lub 
gęsie, a na haczyk trafiały czerwone robaki zbierane 
w nocy lub wyhodowane na balkonie białe robaki. 
Często robiliśmy ciasto z kaszy manny lub gotowa-
nych ziemniaków. Do ciast używaliśmy barwników 
piekarniczych oraz zapachów do ciast. Nie muszę 
przypominać, że w latach osiemdziesiątych poprzed-
niego wieku niełatwo było zdobyć te produkty. Za za-
nętę robił suchy chleb, bułka tarta, mleko w proszku, 
gotowane ziemniaki lub parzona pszenica. Niestety 
Tato nie dożył spełnienia swoich marzeń, a one stały 
się moimi marzeniami. Na dzień dzisiejszy mogę re-
alizować swoje hobby. Zwłaszcza jestem zadowolony, 
kiedy mogę to robić z naszymi gośćmi, a największą 
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   rejestracja online trwa zaledwie 1 minutę,

    do korzystania z aplikacji wymagane są 3 kroki:  
dostęp do internetu, karta członkowska i telefon komórkowy, 

   punkty naliczane są automatycznie, nie wymagane 
jest przesyłanie do nas faktur,

   szybkie sprawdzanie salda punktów,

   karta nie jest konieczna do naliczania punktu przy zakupach,

   możliwość dokonania cesji punktów,

   punkty są ważne bezterminowo.

Z życia Agropuli

AGROPULA to program lojalnościowy, który jest praktyczny, wygodny 
i czytelny. Nasz program jest tak zbudowany, by mógł rozwijać się rów-
nie dynamicznie jak nasza firma, a  wraz z  nią nasi Klienci. I  tu należy 
wspomnieć, że trwa kilka miesięcy, a  już odniósł duży sukces. Do dziś 
przystąpiło 1000 uczestników i cały czas przybywa nam nowych. Może-
my również podzielić się z  Państwem informacją, że mamy już pierw-
szych odbiorców nagród w naszym programie.

Jesień  to moment pojawiania się nowych promocji oraz atrakcyjnych 
ofert w naszej Firmie, które pozwolą Wam na otrzymanie dodatkowej 
ilości punktów, zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej 
i facebooka.

W  najbliższych miesiącach rozpoczynamy również prace nad nowym 
programem, który umożliwi nam sprawne prowadzenie Klienta po za-
kątkach naszej aplikacji. Zdajemy sobie sprawę, że pierwszy kontakt 
z kontem klienta może powodować pewien niepokój, więc chcielibyśmy 
za wcześniejszą zgodą klienta umożliwić mu wsparcie online, tak aby 
każdy uczestnik czuł, że nasz Program ma dawać korzyści i  wsparcie 
przy okazji i tak już dokonanych zakupów.

Plusy naszego
programu lojalnościowego
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Oddział Ziemiełowice 
46-100 Namysłów
Tel. (77) 40 37 880
ziemielowice@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

zapraszamy do  
naszych oddziałów

Namysłów

Gołaczów
Legnica

Brzeg

Opole

Kędzierzyn-Koźle

Kietrz

Nysa

Wrocław

Świdnica

Strzegom
Tworzyjanów

Korfantów

Olszanka

Ziemiełowice

Błażejowice

Radzikowice

Grodków

Nowa Wieś Mała

Wójtowice

Bąków

A4

A4



 

REGION CENTRUM

REGION WSCHODNI
MARCIN WASYLISZYN
marcin.wasyliszyn@agroas.pl
tel. 668 569 644 

REGION ZACHODNI

PIOTR ALEKSANDEREK
piotr.aleksanderek@agroas.pl
tel. 532 087 744

MACIEJ SKOCZYLI SKI
maciej.skoczylinski@agroas.pl
tel. 608 036 762 

 

 

 

MATEUSZ HANCZYN

tel.  668 022 272 
mateusz.hanczyn@agroas.pl 17

WALDEMAR AK
waldemar.oslak@agroas.pl
tel. 797 272 564

16
MARCIN FIDOS
marcin.fidos@agroas.pl 
tel. 668 004 212

14

HUBERT WÓJCIK
hubert.wojcik@agroas.pl
tel. 668 309 260 

 13

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

3
RENATA MAKOWSKA
renata.makowska@agroas.pl 
tel. 539 966 341

9

daniel.jedrosek@agroas.pl
tel. 660 760 934

12robert.jeziorowski@agroas.pl 
tel. 734 101 445

19

MARCIN 

ROBERT JEZIOROWSKI DANIEL JĘDROSEK

WASYLISZYN
marcin.wasyliszyn@agroas.pl
tel. 668 569 644 

18

WOJCIECH WARANKA
wojciech.waranka@agroas.pl
tel. 606 860 758 

10

CYPRIAN PAWLIKOWSKI
cyprian.pawlikowski@agroas.pl
tel. 660 454 706 

8

MACIEJ SKOCZYLI SKI
maciej.skoczylinski@agroas.pl
tel. 608 036 762 

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

7

BAR MIEJ SOBOTA
bartlomiej.sobota@agroas.pl
tel. 538 437 238 

6

SEBASTIAN RODO
sebastian.srodon@agroas.pl
tel. 882 772 078 

2

5

 
PIOTR ALEKSANDEREK
piotr.aleksanderek@agroas.pl
tel. 532 087 744

1515

ANNA JUREK
anna.jurek@agroas.pl
tel. 882 772 081 

4

REGION
 WSCHODNI

REGION 
CENTRUM

REGION 
ZACHODNI

KRZYSZTOF LESZCZY SKI
krzysztof.leszczynski@agroas.pl
tel. 602 793 686

KATARZYNA
katarzyna.kalinska@agroas.pl
tel. 532 132 319

PRZEDSTA A
 I PUNKTÓW HANDLOWYCH

 

  Gromadka
  Nowogrodziec
  Osiecznica

 
  Bielawa

  Niemcza
  Pieszyce

  
  Jerzmanowa
  Kotla

  
  Jemielno

  
  Jawor

  Paszowice

  Janowice Wielkie

  Karpacz
  Kowary

  Piechowice

  

I

  

  
  Krotoszyce

  Legnica
  Legnickie Pole

  Prochowice

  

  Olszyna

 
  Brzeg

  Lewin Brzeski

  Olszanka

 

  Branice

  Kietrz

 KOZIELSKI
 
  Bierawa
  Cisek

  Polska Cerekiew

 
  Byczyna

  Lasowice Wielkie

 
  Gogolin
  Krapkowice

  Walce

 
  Domaszowice

 

  Kamiennik

  Nysa

 

 

 

 

 

  Mirsk

 

  Milicz

 

 

  Jelcz Laskowice

 

  Gaworzyce

  Polkowice

  Radwanice

 

  Kondratowice
  Przeworno

 

  Malczyce

  Udanin

 

  Marcinowice

 

 

  Walim

 
  Brzeg Dolny

 
  Czernica

 
  Bardo

 
  Bogatynia

 
  Pielgrzymka

 

  Olesno
  Praszka

 

  Komprachcice

  Niemodlin
  Opole
  Ozimek

 

 

  Jemielnica
  Kolonowskie

  Ujazd

 
  Brenna

  Cieszyn

 

  Gliwice

  Pilchowice
  Pyskowice

  Toszek

 

  Krzepice
  Lipie

  Panki

 

  Ciasna

  Kochanowice

 

  Ornotowice

  Wyry
  Orzesze

 

  Ciasna

  Kochanowice

 
  Krzanowice

  Kornowac

  Pietrowice Wielkie

 

  Gaszowice
  Lyski

  Jejkowice

 
  Kalety

 

  Gorzyce

  Marklowice
  Mszana

  Radlin

 

  Pszczyna

 
  Pilica

 
 

  Bralin

  Rychtal
  Trzcinica

Kudowa-Zdrój

Duszniki-Zdrój

Lądek-Zdrój

Polanica-Zdrój
49. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI

50. POWIAT KĘPIŃSKI
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49. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI

50. POWIAT KĘPIŃSKI



2
KRZYSZTOF SIEKIERKA
Przedstawiciel handlowy 
krzysztof.siekierka@agroas.pl 
tel. 795 107 310

3

MICHAŁ GIZIŃSKI

MACIEJ PIASECKI
Przedstawiciel handlowy 
maciej.piasecki@agroas.pl 
tel. 698 920 509

TOMASZ DANEK

pawel2.mazur@agroas.pl 

4
MACIEJ KNOPCZYK
Przedstawiciel handlowy 
maciej.knopczyk@agroas.pl 
tel. 698 919 882

5 Przedstawiciel handlowy 

tel. 692 969 933

6 Przedstawiciel handlowy 
michal.gizinski@agroas.pl 
tel. 507 878 858

PH / Kierownik terenowy
michal.marzecki@agroas.pl 
tel. 608 668 734

Przedstawiciel handlowy 
slawomir.pawlak@agroas.pl 
tel. 795 107 312

9 Manager sprzedaży
tomasz.danek@agroas.pl 
tel. 573 219 348

TOMASZ STOLARCZYK
Przedstawiciel handlowy
tomasz.stolarczyk@agroas.pl 
tel. 728 389 004

TOMASZ PELIKAN
Kierownik Oddziału ZiemiełowiceKierownik Oddziału Gołaczów
tomasz.pelikan@agroas.pl 
tel. 780 058 401

11 Przedstawiciel handlowy 
tomasz.wojcik@agroas.pl 
tel. 532 120 022

12 13jaroslaw.swierczek@agroas.pl 
tel. 507 878 864

1
DANIEL MOCNIAK
Przedstawiciel handlowy 
daniel.mocniak@agroas.pl 
tel. 532 120 071

Ziemiełowice13

Gołaczów12
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Nowa Wieś Mała 27b

49-200 Grodków 

tel. (77) 415 57 00

fax (77) 424 06 01

biuro@agroas.pl

tel. (77) 415 57 70

fax (77) 400 47 49

Nowa Wieś Mała 16

49-200 Grodków

AGROAS sp. z o.o. sp.k.
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