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

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

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

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

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

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

Obszary działania firmy AgroAs: 

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

Słowo wstępne

Szanowni Czytelnicy

Oddając kolejny nr kwartalnika w Twoje ręce myślami jesteśmy 
już w nowym sezonie. Warto jednak dokonać pewnego podsu-
mowania niewątpliwie trudnego sezonu. Tzw. branża rolna bar-
dzo często używa stwierdzenia „dziwny sezon”, a przecież każdy 
jest dziwny – inny od poprzedniego. Właśnie, ale czy on nie jest, 
a raczej nie był dziwny? Był. 

Większość kraju borykało się z suszą, która spowodowała ni-
skie i bardzo niskie plony jęczmienia, pszenicy i kukurydzy. Rze-
pak „wyszedł obronną ręką”. Jednak część rolników zanotowa-
ła wprost fantastyczny sezon! Ceny wysokie, a i plony godne 
(często wyższe od średnich wieloletnich – południowy wschód 
i wschód Polski, południowo wschodnia Opolszczyzna). Tak to 
bywa w naszym biznesie, w którym karty rozdaje pogoda, a na 
ceny niejednokrotnie wpływają emocje.  

Uważam, że to właśnie emocje spowodowały, że duże ilości ziar-
na nie zostały sprzedane na fali wysokich cen tuż po żniwach 
(przypomnijmy 830,00zł-900,00zł za pszenicę, 500-550zł za ku-
kurydzę mokrą, 800,00zł jęczmień), bo przecież musi być drożej 
… . Tym czasem „rynek” zanim ochłonął i się „podliczył” doko-
nał bardzo dużego importu w szczególności kukurydzy z Ukra-
iny (wzrost o 94% do 13mln ton!), niemiecki przemysł paszowy 
zabezpieczył swoje potrzeby bardzo dużym zakupem pszenicy  
z Rumunii (około 500tys. ton). 
 

Krótko mówiąc „zaliczyliśmy” sezon w którym najwyższe ceny 
płodów mieliśmy w okresie żniw. 

Jesień mieliśmy suchą, styczeń i luty mógł napawać optymi-
zmem, ale marzec i kwiecień przyprawił rolników o ból głowy. 
Dopiero przełom kwietnia i maja (w ostatniej chwili chciałoby się 
powiedzieć) okazał się łaskawy w opady deszczu.  Maj  mieli-
śmy „przyzwoicie” wilgotny i nie tak upalny jak w zeszłym roku. 
W roku 2018 podczas AGRO-CZASu na poletkach doświadczal-
nych widzieliśmy już spustoszenie, jakiego dokonała susza. Ten 
rok pokazał jak nieprzewidywalna  jest natura i jak bardzo zależ-
ni jesteśmy od pogody. Suchy marzec, gorący i suchy kwiecień 
spowodował, że byliśmy pełni obaw o stan upraw. Przyjazna po-
goda z końcówki kwietnia i początku maja diametralnie zmieniła 
sytuację na polach. Życzmy sobie, aby zbyt gorący i suchy czer-
wiec nie zmaterializował się redukcją plonów. 

Na łamach tego numeru przedstawiamy garść rozwiązań agro-
technicznych, pomocnych w trudnych warunkach pogodowych, 
związanych z suszą. Tradycyjnie już prezentujemy naszą ofertę 
oraz szereg, mam nadzieję, interesujących porad oraz informacji 
dotyczących rynku rolnego. 

Zachęcam do kontaktu z naszymi pracownikami. 
Zapraszam do lektury.

Dyrektor generalny: Daniel Cupriak
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Z życia firmy

AgroCZAS 2019 za nami ;-)

Szanowni Państwo, 
6 i 7 czerwca odbyła się czwarta edycja flagowej imprezy AGRO-
CZAS. Tegoroczna impreza odbywała się pod hasłem: 
„Międzypokoleniowa platforma wymiany wiedzy i doświadczeń,  
realizowana w ramach procesów sukcesji w gospodarstwach 
i firmach”. 

Udało nam się stworzyć formułę imprezy, która jest gwarancją 
swobodnej i pełnej wymiany myśli, wiedzy, doświadczenia oraz 
nowoczesnych technologii. W jednym miejscu i czasie zgroma-
dzili się fachowcy: producenci, dystrybutorzy oraz rolnicy i przed-
siębiorcy rolni. 
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Obok pokazów maszyn, poletek doświadczalnych oraz prezenta-
cji nowinek świata rolniczego, przygotowaliśmy mnóstwo innych 
atrakcji. Były występy sceniczne, konkursy, zabawy; słowem coś 
dla ducha i coś dla ciała. 
Pogoda, jak to już tradycyjnie bywa, dopisała jak na zamówienie. 
Dzięki temu mogliśmy zrealizować cały bogaty program, który 
przygotowaliśmy dla zaproszonych gości – Klientów i Partnerów. 

Tegoroczna impreza po raz czwarty z rzędu zapisała się re-
kordem frekwencji - ilością odwiedzających nas klientów. 
W dwa dni (6 i 7 czerwca 2019 r.) gościliśmy łącznie 3086 Klien-
tów oraz Partnerów. Ta precyzyjna liczba jest wynikiem podliczo-
nych rejestracji. Ogromne podziękowania dla wszystkich uczest-
ników. Zachęcamy do oglądania fotorelacji w galerii na stronie 
dedykowanej www.agroczas.pl. 

Z życia firmy
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Chciałbym złożyć szczególne podziękowania naszym partnerom 
premium, firmom: BAYER, CLASS oraz HORSCH. Dziękujemy 
również partnerom kluczowym: BASF, GRUPA AZOTY, MA-
SCHIO GASPARDO, ING. 
Bez Was ta impreza nie miała by takiego rozmachu oraz pre-
stiżu. 

Duże zainteresowanie ze strony naszych Klientów i Partnerów 
Biznesowych oraz  wysoka frekwencja, pochlebne komentarze 
i opinie po imprezie, kolejny raz przekonują nas o słuszności or-
ganizacji tego typu wydarzenia i motywują nas do przygotowań 
kolejnej edycji. 
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Oddział Namysłów

ODDZIAŁ W NAMYSŁOWIE 

JUŻ OTWARTY

Serdecznie zapraszamy do kolejnego naszego oddziału 
w Kamiennej koło Namysłowa.

Jesteśmy otwarci dla Państwa: 

Poniedziałek – piątek 7:30–15:30

Sobota 7:30–14:00

Tomasz Pelikan
Kierownik oddziału Kamienna

obsługiwany teren:  
powiat oleski oraz kluczborski

Tel. 507 890 366
tomasz.pelikan@agroas.pl

Sławomir Pawlak
Przedstawiciel Handlowy działu 
Maszyn

obsługiwany teren: 
powiat namysłowski oraz olesnicki

Tel. 795 107 312
slawomir.pawlak@agroas.pl

Łukasz Janura
Terenowy Sprzedawca części 

Tel. 507 890 173
lukasz.janura@agroas.pl

Jerzy Iwan 
Sprzedawca części

Tel. 795 107 314
jerzy.iwan@agroas.pl

Z życia firmy
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Prewencja w magazynie i nie tylko

Oddając ten artykuł do druku mamy czerwiec „za pa-
sem”–czyli początek żniw.Proponuję więc już teraz 
pomyśleć o przygotowaniu powierzchni magazyno-

wej na przyjęcie płodów rolnych. Oczywiście alfabet już zna-
my–sprzątanie, dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja–to 
rzecz nieodzowna, jeżeli chcemy kupić sobie spokój po zło-
żeniu zbóż do magazynu. Uważam jednak, że trzeba również 
pamiętać o środkach transportu oraz kombajnach. Kom-
pletna ochrona zbóż przed szkodnikami musi się zacząć już 
od zbioru, a zakończyć w magazynie. Zdaję sobie sprawę 
z tego, że przecież wszyscy o tym wiemy… 

Szanowny czytelniku moglibyśmy mnożyć przykłady, kiedy to 
w naszych punktach skupu pojawiają się pierwsze dostawy jęcz-
mienia czy rzepaku, w których znajdują się resztki pożniwne ze 
starego sezonu, kawałki pianek z przyklejonymi zbutwiałymi ziar-
nami, oklejone pyłem i plewą kawałki plandeki. W takim środo-
wisku wprost fantastycznie czują się wszelkiego rodzaju i maści 
szkodniki zbożowe oraz grzyby i pleśnie. Skąd to się bierze? 
Myślę, że każdemu się zdarzy „nie dosprzątać” kombajnu po żni-
wach–bo przecież uprawki, siew rzepaku, praca, praca, praca … 
nie zdążyliśmy, przyszła zima i tak zostało.

Namawiam do tego, aby przed żniwami jeszcze raz dokładnie 
przeglądnąć kombajny pod względem czystości–element po 
elemencie, cały ciąg technologiczny przez który przechodzi 
zboże. Przydatne będzie sprężone powietrze, myjka ciśnienio-
wa oraz zwykła miotła. Kolejnym punktem krytycznym są środki 
transportu. Proszę pamiętać, że fumigacja czy inny rodzaj de-
zynfekcyjny czy dezynsekcyjny nie będzie skuteczny jeżeli do-
kładnie nie wysprzątamy, nie doczyścimy wszystkich zakamar-
ków. Proszę szczególnie zwrócić uwagę na styki burt, uszczelki 
i zamknięcia. Wszędzie tam gdzie mogą zbierać się; resztki 

zbóż, kurz, pył i wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, tam też 
z dużym prawdopodobieństwem znajdują się szkodniki zbożo-
we oraz wszechobecne w takim środowisku grzyby i pleśnie. 
I ostatni już element: plandeki. Jestem pewien, że wielu z Was 
zdarzyło się rozwinąć po zimie plandekę i … zawilgocone zgnite 
ziarna, zapleśniałe i zatęchłe resztki – niezbyt miły widok dla 
nas, ale raj dla szkodników zbożowych. 

Zadbajmy o to, aby odpowiednio wcześnie dokonać przeglądu 
kombajnów, środków transportu, plandek – wysprzątajmy, wy-
czyśćmy, a w uzasadnionych przypadkach zastosujmy zabiegi 
DD. Nie wymaga to ani bardzo wiele wysiłku ani nakładów finan-
sowych, a „święty spokój” bezcenny. 

Daniel Cupriak

Płody rolne



Kwartalnik 2019 Nr 2/2019 (10)10

Chciałbym zachęcić Państwa, do rozważenia uprawy jęczmie-
nia browarnego w kolejnych latach. Nasza firma od wielu lat 
prowadzi kontraktację jęczmienia browarnego ozimego jak 
również jarego. Obok ewidentnej korzyści wynikającej z eko-
nomii – korzystniejsza cena – jest jeszcze kilka argumentów 
przemawiających za tą uprawą. Pierwsza z nich do gwarancja
zbytu, druga to to że odbiór lub dostawa następuje od razu, 
w żniwa. Trzecia kwestia; zapłatę uzyskujemy już na początku 
żniw. Po niżej przedstawiłem wykres obrazujący różnicę cen 
skupu jęczmienia paszowego vs jęczmienia browarnego w na-
szej firmie na przestrzeni lat 2015–2018. Na potrzeby wylicze-
nia wzięto jednakowy okres od 1 lipca do 20 sierpnia.  

Jak wynika z wykresu cena jęczmienia browarnego utrzymuje 
się na stałym stabilnie, wyższym poziomie niż jęczmień paszo-
wy. Uprawa „browaru” gwarantuje godny zysk i poprawia wynik 
ekonomiczny gospodarstwa pozwala również dywersyfikować 
produkcję w gospodarstwie. 

 Nasza firma w swojej ofercie proponuje Państwu;
• przejrzyste warunki Umowy kontraktacyjnej,
• kwalifikowany materiał siewny, 
• bardzo dobre warunki sprzedaży, 
• gwarancję odbioru towaru w wyznaczonym terminie,
• terminową płatność. 

  
Zapraszamy do naszych filii oraz do kontaktu z przedstawicie-
lami handlowymi w terenie. 

Piotr Zięciowski

Jęczmień browarny–ciekawa propozycja...

 

  

2015 2016 2017 2018

Płody rolne
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Czego możemy spodziewać się na rynku zbóż 
oraz rzepaku w sezonie 2019/20

Tegoroczna wiosna wystartowała troszeczkę szybciej niż zwy-
kle, przy relatywnie wysokich temperaturach w miesiącach 
marcu i kwietniu, wszystkie uprawy odczuły znaczny niedo-
statek wilgoci. Poprawa warunków do wzrostu roślin nastąpiła 
z początkiem maja, ulewne deszcze przed majówką, a także 
w trakcie znacznie poprawiły kondycję upraw zbóż oraz rzepa-
ku. Jednakże niedostatek wilgoci na starcie sezonu wegeta-
cyjnego niewątpliwie odbił się na potencjale plonowania tych 
upraw. Biorąc pod uwagę fakt, że taki przebieg pogody doty-
czył w przeważającej większości niemal całego obszaru upraw 
w Unii Europejskiej musimy uwzględnić to w szacunkach tego-
rocznych zbiorów.

Bardzo suche lato i jesień 2018r zniechęciła wielu plantato-
rów rzepaku do zasiewów tego gatunku, w regionach, w któ-
rych tradycyjnie od lat uprawiano rzepak, rolnicy zamienili tą 
uprawę na zboża, głównie pszenicę. Tak dla przykładu takie 
regiony jak Brandenburgia gdzie areał rzepaku w poprzednich 
latach sięgał 125 000ha, został zredukowany w 2018r do oko-
ło 90 000ha, podobnie w Dolnej Saksonii, Turyngii, Saksonii, 
Akwitanii, a w Burgundii z niemal 200 000ha w poprzednich la-
tach pod zasiewy w 2018r przeznaczono zaledwie 110 000ha. 
Szacunki dla naszego kraju uwzględniając zasiewy rzepaku 
jarego są bardziej optymistyczne, nasi plantatorzy powtórzyli 
areał z lat ubiegłych, pod zbiory tegoroczne szacuje się, że 
mamy około 800 000ha. Jednakże historycznie w skali konty-
nentu mamy do czynienia z najniższym areałem obsianym rze-
pakiem od końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia.
Szacowany zbiór w skali całej Unii Europejskiej może nie prze-
kroczyć 19 mln ton, co versus potrzeby rynku, stanowi niedo-
bór rzędu 5 mln ton. Przewiduje się znaczny import kanadyj-
skiej canoli a także import ziarna soi, które z powodzeniem 

w sezonie 2018/19 zastąpiło w olejarniach zlokalizowanych 
blisko portów rzepak. Bez wątpienia zapasy rzepaku, który już 
od wielu lat zostawał w magazynach producentów zostaną zre-
dukowane, a w kolejny sezon powinniśmy wchodzić ze stanami 
magazynowymi tak niskimi jak nigdy w historii, co wpłynie bez 
wątpienia na ceny surowca nie tylko w sezonie 2019/20 ale 
także w następnym sezonie 2020/21. 

Należy pamiętać, że tak olbrzymia redukcja areału obsianego 
rzepakiem w 2018 r. oraz chęć powrotu do areału z 2017 r. 
z pewnością spowoduje olbrzymi popyt na materiał siew-
ny, którego rejony upraw oraz skala nie zmieniły się, a co za 
tym idzie podaż może być niewystarczająca na zaspokojenie 
zwiększonego zapotrzebowania na nasiona. 

Oceniając sytuację w obszarze zbóż musimy brać pod uwagę 
areał zasiewów, liczbę opadów, zapas początkowy z poprzed-
niego sezonu, zużycie wewnętrzne.

Odnosząc się do areału to należy odnotować, że wzrost po-
wierzchni obsianej pszenicą miękką w sezonie 2018/19 to bli-
sko 1 min ha w stosunku do 2017/18, w jęczmieniu niespełna 
100 000ha więcej, w kukurydzy 380 000 ha więcej niż w 2018 r. 
Rejony, w których w okresie wiosennym (II połowa kwietnia) 
wystąpiły opady to głównie kraje południa Europy takie jak 
Rumunia, Bułgaria, Włochy, Hiszpania, natomiast kraje pół-
nocnej Europy Niemcy, Polska, północ Francji, także Czechy 
były praktycznie bez opadów, co wpłynęło na kondycję upraw 
a także na prawdopodobną redukcję potencjału plonowania 
pszenicy, jęczmienia. 

Płody rolne
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Ważnym czynnikiem, który wpłynie na sytuację na rynku tych 
dwóch gatunków będzie bez wątpienia zapas z jakim otworzy-
my nowy sezon. Biorąc pod uwagę dynamikę eksportu, któ-
ry na początku sezonu 2018/19 zapowiadał się dość marnie 
z uwagi na wysokie ceny zbóż w Europie to należy zauważyć, 
że cały rynek wspólnotowy zrealizował wolumeny zbliżone do 
sezonu 2017/18.

Wielkość eksportu sięgnęła 20 mln ton co w znaczącym stop-
niu uszczupliło zapasy pszenicy w magazynach unijnych, sza-
cuje się że nowy sezon otworzymy z niewielkim zapasem na 
poziomie około 10 mln ton w ramach całej Wspólnoty Euro-
pejskiej. 

Nasz kraj także zaliczał się do grona eksporterów, odnotowali-
śmy eksport do krajów trzecich na poziomie 1,15 mln ton oraz 
wewnątrz unijny w okolicach 600 000 ton. Zapas w naszym 
kraju został mocno uszczuplony, odważne szacunki mówią 
o ilościach rzędu 500–600 000 ton pozostałych w magazynach 
producentów i firm handlowych. 

W bilansie jęczmienia także doszło do znacznego uszczu-
plenia zapasów z poziomu około 7 mln ton na koniec sezonu 
2017/18 do 6 mln ton na koniec sezonu 2018/19 w skali Unii 
Europejskiej. 

Kukurydza podobnie jak jęczmień różnica w zapasach począt-
kowych to także wielkość około 1 mln ton. 

W perspektywie nadchodzącego sezonu 2019/20 widzimy wy-
raźny wzrost produkcji drobiu oraz trzody chlewnej, znaczne 
ograniczenie produkcji w Chinach i większy optymizm produ-
centów w Europie. 

Zużycie pszenicy miękkiej w ramach wspólnoty powinno wzro-
snąć z poziomu 115 mln ton do 120 mln ton w sezonie 2019/20, 
zużycie jęczmienia wzrośnie o 2 mln ton, zużycie kukurydzy 
powinno osiągnąć poziom 78 mln ton. 

Spodziewany powrót hodowców do tradycyjnych metod ży-
wienia bydła czyli większe zużycie pasz zielonych, kiszonek 
nie spowoduje wzrostu zużycia pasz przemysłowych w tym 
segmencie, jednakże wzrost produkcji trzody w Niemczech, 
Polsce a także innych krajach Unii Europejskiej powinno przy-
czynić się wydatnie do zwiększenia zużycia zbóż paszowych. 

Także dalszy wzrost produkcji drobiu powinien absorbować 
większe ilości zbóż, restrykcje wprowadzone na import brazy-
lijskiego drobiu, przyczyniają się do stabilnego wzrostu euro-
pejskiej produkcji.

Analizując końcówkę sezonu 2018/19 zaobserwowaliśmy 
większe zainteresowanie europejską pszenicą, której kon-
kurencyjność znacznie wzrosła, porównując ceny spotowe 
z okresu marzec–kwiecień wyraźnie widać, że oferty np. fran-
cuskiej pszenicy na bazie FOB skutecznie konkurowały ceno-
wo z pszenicą oferowaną w basenie Morza Czarnego, także 
jakość europejskiej pszenicy przekonywała importerów do 
zakupów na naszym kontynencie. Należy też dodać, że se-
zon 2018/19 przyniósł wyraźne zmniejszenie zapotrzebowania 
na pszenicę i kukurydzę do produkcji etanolu, spowodowane 
głównie wysokimi cenami surowca, zjawisko to powinno zostać 
odwrócone w sezonie 2019/20 zakładając, że większy areał 
zasiewów przyniesie relatywnie większą podaż tańszego ziar-
na. Podobna sytuacja miała miejsce w segmencie produkcji 
skrobi pszennej, kukurydzianej, którą dotknęły wysokie ceny 
surowca oraz trudniejszego rynku zbytu i konieczności kon-
kurowania z tanim cukrem spowodowały spadki w tym dziale 
przemysłu. Podobnie jak branża spirytusowa, tak i ta część 
rynku spodziewa się powrotu do wysokiego stopnia przerobu 
surowców, zakładając że podaż i ceny pozwolą na wzrost opła-
calności produkcji. 

Reasumując sytuację na rynku zbożowym należy spodziewać 
się większej podaży ziarna ale także większego zużycia we 
wszystkich gałęziach przetwórstwa, cięższy bilans światowy 
z całą pewnością przyczyni się do uspokojenia rynku cenowo, 
ale wywoła zdecydowanie większy przerób i wzrost zużycia 
w regionach nadwyżkowych. 

Tadeusz Simiński

Płody rolne
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Uprawa tradycyjna, a systemy bezpłużne

Wstęp

Wyróżniamy trzy podstawowe systemy uprawy: tradycyjny 
(płużny), uproszczony (bezpłużny) i siew bezpośredni. Który 
jest najlepszy? Zdania wśród rolników i badaczy są różne. 

Coraz większa liczba rolników rezygnuje z uprawy płużnej. 
Wynika to głównie z aspektów ekonomiczno–organizacyjnych. 
Uprawa tradycyjna oparta jest na pługu, a jego użycie jest 
energochłonne. Ponadto szybka i dokładna orka w coraz więk-
szych gospodarstwach, na areałach liczących kilkaset lub kilka 
tysięcy hektarów jest trudna do wykonania. 

Warunki glebowe

System tradycyjny silnie oddziałuje na strukturę gleby oraz 
warunki glebowe, takie jak np. porowatość gleby, aktywność 
mikrobiologiczną, czy właściwości chemiczne. Prawidłowo wy-
konana orka sprzyja tworzeniu struktury gruzełkowatej gleby, 
a więc tej najbardziej pożądanej na naszych polach, sprzyja 
także zachowaniu odpowiedniej porowatości. Orka przedzimo-
wa sprzyja magazynowaniu wody z zimowych opadów. Trady-
cyjna orka dobrze przykrywa resztki pożniwne, dzięki czemu 
lepiej niż pozostałe systemy uprawy ogranicza występowanie 
patogenów chorobotwórczych i szkodników naszych upraw. 
Pamiętajmy, że na resztkach pozbiorowych mogą wystąpić 
patogeny powodujące takie choroby jak np. zgorzel podstawy 
źdźbła, łamliwość źdźbła zbóż. W resztkach pożniwnych zimu-
ją też owady szkodliwe, np. omacnica prosowianka.

Dzięki orce szkodniki te wraz ze słomą zostają w głębi pro-

filu glebowego. Pług jest też ważnym narzędziem w gospo-
darstwach z dużym inwentarzem, gdyż pozwala wprowadzić 
obornik w głąb profilu glebowego. Nikomu nie trzeba tłumaczyć 
jak cennym źródłem substancji organicznej i składników pokar-
mowych dla roślin jest obornik. Jednak pozostawiony na polu 
przez długi czas traci na wartości. Orka świetnie przykrywa też 
międzyplony oraz zmniejsza populacje gryzoni.

Jeśli chodzi o warunki glebowe to tradycyjna uprawa ma też 
szereg wad. Powoduje ona erozję gleby, zarówno wodną, jak 
i wietrzną. Rolnicy stosujący uprawę uproszczoną lub zerową, 
aby chronić glebę przed np. zachwaszczeniem stosują w swo-
ich gospodarstwach dodatkowe międzyplony, co także chroni 
glebę przed obiema rodzajami erozji. Obracanie gleby powodu-
je też zachwianie jej równowagi mikrobiologicznej. Mikroorgani-
zmy tlenowe umieszczane są w głębi profilu glebowego, a bez-
tlenowe wyciągane na powierzchnię. Stwierdza się także wzrost 
aktywności dżdżownic w systemach uprawy bezpłużnej.  

Płody rolne
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Jednak wadą orki najczęściej wymienianą przez zwolenników 
uproszczeń jest występowanie podeszwy płużnej w systemie 
orkowym. Jest to zagęszczona warstwa gleby pod dnem bruz-
dy, między warstwą orną, a podskibiem. Wpływa negatywnie 
na plony roślin, powoduje deformację korzeni, szczególnie 
widoczną na plantacjach buraków cukrowych. Ponadto jest 
powodem zakłóceń stosunków wodno–powietrznych w gle-
bie, a w okresach suszy uniemożliwia korzeniom roślin rozwój 
w głębszych warstwach profilu glebowego. Należy pamiętać, 
że jest to następstwo nieprawidłowej orki, wykonywanej przez 
wiele lat na tą samą głębokość, a zapobiegać jej można wy-
konując orki o zróżnicowanej głębokości. Zniszczyć ją można 
wykonując orkę pogłębioną, głęboszowanie. Nowoczesne płu-
gi są wyposażone w elementy przeciwdziałąjące powstawaniu 
podeszwy.

Zachwaszczenie

Wyniki badań na temat wpływu systemu uprawy za za-
chwaszczenie nie są jednoznaczne. Częściej jednak można 
przeczytać, że uproszczenia uprawy lub siew bezpośredni 
powodują wzrost zachwaszczenia. W przypadku np. jęczmie-
nia jarego uprawa uproszczona może spowodować wzrost 
zachwaszczenia nawet o 25%, a zerowa o ponad 30% w po-
równaniu do uprawy tradycyjnej. Ograniczenie liczby mecha-
nicznych zabiegów stymuluje nie tylko wzrost liczby chwastów, 
ale także bardzo często zwiększenie ich suchej masy. Niektóre 
badania wykazują, że siew bezpośredni przyczynia się do trzy-
krotnego wzrostu liczby chwastów i aż sześciokrotnego wzro-
stu ich suchej masy w stosunku do uprawy płużnej. Część rol-
ników, którzy zdecydowali się na uprawę bezorkową stwierdza, 
że wzrost zachwaszczenia występuje, ale tylko w pierwszych 
latach po odstawieniu pługa. 

Plonowanie

Dużym plusem uprawy tradycyjnej jest większe plonowanie 
roślin uprawnych w porównaniu do uprawy uproszczonej czy 
siewu bezpośredniego. Niższe plonowanie w systemach bez-
płużnych jest bardzo często następstwem słabszych, słabiej 
wyrównanych wschodów oraz mniejszej obsady kłosów przed 
zbiorem. Czasami te różnice są rekompensowane przez mniej-
sze nakłady na uprawę, jednak nie jest to normą i tu zdania 
wśród oceniających są podzielone. 

Z moich trzyletnich badań na temat wpływu sposobu uprawy 
(orka przedzimowa, wiosenna i talerzowanie) na plonowanie 
kukurydzy wynika, że w każdym z badanych lat (2016, 2017, 
2018) kukurydza w uprawie uproszczonej plonowała najniżej. 
Średni plon z trzech lat w uprawie uproszczonej był mniejszy 
o ok. 16% niż po orce przedzimowej i o kilka punktów pro-
centowych niższy niż po silnie przesuszającej orce wiosennej. 
Największa różnica w plonowaniu kukurydzy pomiędzy orką 
przedzimową, a talerzowaniem wystąpiła w roku 2018, który 
był wyjątkowo suchy. Plon kukurydzy w uprawie bezorkowej 
był wtedy o ponad 19% mniejszy niż w uprawie z orką prze-
dzimową. 

Wszystkie sposoby uprawy roli mają swoje liczne wady i zalety, 
a dobór odpowiedniego jest w znacznej mierze uzależniony od 
warunków glebowych w danym regionie i wiedzy osób zarzą-
dzających. Wybór najkorzystniejszego rozwiązania jest wybo-
rem wyjątkowo trudnym i możliwym do podjęcia tylko bezpo-
średnio przez danego rolnika, gdyż to on najlepiej zna warunki 
panujące w jego gospodarstwie. 

Płody rolne
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Aleksandra Gajewska

Sposób uprawy Agrochemikalia Zalety

Uprawa płużna

• energo i czasochłonna
• przesuszenie gleby po orce wiosennej
• zwiększone ryzyko erozji wodnej i wietrznej
• ryzyko wystąpienia podeszwy płużnej

• magazynowanie wody z opadów zimowych 
po orce przedzimowej

• przerwanie kapilar przez orkę pożniwną 
i ograniczenie parowania

• dobre przykrycie resztek pożniwnych, 
międzyplonów i obornika

• niszczenie gryzoni, chwastów, szkodliwych 
owadów

• wysoki plon

Uprawa uproszczona

• wzrost zachwaszczenia w pierwszych 
latach

• niższy plon
• problemy z zagospodarowaniem obornika
• pozostawienie resztek pożniwnych będą-

cych nośnikiem chorób i szkodników

• zwiększona aktywność dżdżownic
• zmniejszone koszty i skrócony czas uprawy
• mniejsze ryzyko erozji wodnej i wietrznej

Siew bezpośredni

• zwalczanie chwastów głównie metodami 
chemicznymi

• zwiększone ryzyko wystąpienia chwastów 
wieloletnich

• problemy z zagospodarowaniem obornika
• pozostawienie całości resztek pożniwnych, 

będących nośnikiem chorób i szkodników 
na powierzchni gleby

• niższy plon

• zerowy koszt i czas uprawy
• mniejsze ryzyko erozji wodnej i wietrznej

Tab. 1 Wady i zalety poszczególnych sposobów uprawy roli
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Powrót do korzeni
Cieszę się, że nasz nowy pomysł tak bardzo 
przyjął się na rynku bo to właśnie od suszarni 
do ziarna zaczęła się historia firmy  – mówi 
Prezes firmy Unia Araj Realizacje Sp. z o. o. 
Jacek Szostkowski

Nowe suszarnie Dry Tech 
– czyli nowy standard 
technologii suszenia 
W 2017 roku postawiliśmy największe 
suszarnie w Polsce - w Zadąbrowiu. od 
2018 roku sprzedaliśmy 47 suszarni DryTech 

o wyskości od prawie 13 m do prawie 35 m, 
a wszystko wskazuje na to, że rok 2019 będzie 
jeszcze lepszy. – mówi Tomasz Waluśkiewicz 
Dyrektor  Sprzedaży  – Wiedzieliśmy, że te 
suszarnie są bardzo wydajne, ale w praktyce 
przerosły nasze oczekiwania. 

Co to jest DryTech i na czym 
polega jego fenomen
Suszarnie DryTech to najnowszy model 
energooszczędnych suszarni do ziarna, 
które poprzez stabilny proces suszenia 
gwarantuje oszczędność w eksploatacji 
oraz bezpieczeństwo ziarna, dzięki czemu 

„Unia Araj Realizacje to zespół 
fachowców, który dba o rzetelność 
świadczonych usług, a produkowane 
urządzenia są naprawdę wysokiej 
jakości”

Prezes Zarządu PZZ WAŁCZ. - Marian 
Płóciennik 

„Firmę Unia Araj Realizacje Sp. z o. o. wyróżnia dokładność, termino-
wość, doświadczenie, indywidualne podejście do tematu oraz wyso-
kiej jakości technologia”

Zastępca Dyrektora Zakładu Produkcji Pasz Cedrob S.A. - Tomasz 
Walerowicz 

straty w ziarnie są zminimalizowane. Popularność 
DryTech zawdzięcza również takim zaletom 
jak antykorozyjność, cicha praca, rekuperacja, 
ograniczenie pylenia oraz dobra izolacja. 
 

 

ARAJ – LIDER TECHNOLOGII SUSZENIA 
ZIARNA. 
Firma Unia Araj Realizacje Sp. z o.o. znana jest z wykonywania 
dużych inwestycji z dziedziny magazynowania i obróbki ziarna, dla 
największych marek z branży przetwórstwa rolno-spożywczego takich 
jak Cedrob S.A., PZZ WAŁCZ czy WIPASZ. Lata 2018 i 2019 to nie tylko 
realizacja potężnych obiektów w Polsce i za granicą, ale również rozwój 
z dziedziny technologii suszenia. Najnowsze suszarnie z oferty okazały 
się hitem sprzedażowym na rodzimym rynku.  

„Ziarno to kapitał. Zapewnienie 
mu bezpieczeństwa sprawia,             
że ten kapitał procentuje”.

Nie tylko suszarnie

Unia Araj Realizacje Sp. z o.o. to firma, która przede 
wszystkim realizuje duże bazy do magazynowania 
ziarna na które składają się takie urządzenia jak 
suszarnie, transportery, czyszczalnie oraz silosy.  
Jest to firma z polskim kapitałem, która realizuje 
duże projekty w Polsce oraz na wielu rynkach 
zagranicznych m.in. w Afryce. 

„Arajowe” urządzenia znane są ze swojej solidności, 
trwałości, antykorozyjności oraz niskich kosztów 
eksploatacji. 

Więcej na www.araj-realizacje.pl
Unia Araj Realizacje Sp. z o.o.
Tel. 71 72 15 760
Mail: ok@araj-realizacje.pl
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Folia rolnicza, folia po sianokiszonce, worki po 
nawozach. Co z nimi robić kiedy nikt nie chce odebrać?

Jesteśmy praktycznie już po sezonie nawozowym. 
Okazuje się, że susza jaka wystąpiła na naszym tere-
nie spowodowała zmniejszenie stosowania nawozów 

azotowych . Dopadł jednak rolników i firmy rolnicze inny 
problem, a mianowicie co zrobić z workami po nawozach? 

Foliami po sianokiszonkach oraz tzw. folią rolniczą. Tak się 
złożyło, że problem ten znam z dwóch stron barykady, zarów-
no od strony rolnika, jak również ze strony firmy odbierającej 
odpady od rolników.  Od kilku lat współpracowaliśmy jako fir-
ma AGRO-AS z  firmą recyklingową Roban, która zajmowa-
ła się miedzy innymi zbiórką i segregacją odpadów wg kodu 
15.01.01 – odpady z papieru i tektury, 15.01.02 – odpady 
z tworzyw sztucznych. Folia rolnicza, worki bb, folia z sia-
nokiszonek, siatka są zaliczane do kodu 15.01.02. Firma ta 
przez ostatnie siedem lat odbierała odpady bezpośrednio od 
rolników z podwórka. Rolnik dzwonił, auto odbierało towar 
i otrzymywał kartę przekazania odpadu, którą mogliście przed-
łożyć organom kontrolującym gospodarstwo rolne.

Dzisiaj firma ROBAN już tego nie robi – podobnie jak wiele po-
dobnych niewielkich firm na naszym rynku. Pytanie nasuwa się 
samo – dlaczego tak się stało, przecież utrzymywało się z tego 
kilku pracowników, a rolnicy nic nie płacili za odebrane odpa-
dy. Wydaje się ze wszyscy czerpali z tego „układu” korzyści, 
a dzisiaj mamy problem – zalegające opakowania po nawo-
zach. Problem ten nie urodził się dzisiaj, a jedynie narastał 
w ciągu całego ubiegłego roku 2018. 

Od poprzedniej wiosny załamał się rynek surowców wtórnych 
przeznaczonych do dalszego recyklingu . Spadły gwałtownie 

ceny segregowanych odpadów . Ogólnie rzecz biorąc główni 
odbiorcy tych surowców wstrzymali odbiory (rynek azjatycki 
oraz indyjski), a na rynku krajowym z roku na rok zmniejsza 
się ilość firm które przerabiają odpady na tzw. Granulat, bę-
dący półproduktem do produkcji różnego rodzaju przedmiotów 
z plastiku np. łopaty do śniegu itp. Dodatkowo okazuje się, że 
taniej dzisiaj jest sprowadzić granulat za granicy, który okazuje 
się czysty i lepszej jakości . Jednym słowem kto ma przerabiać 
odpady z tworzyw sztucznych jeżeli nie może ich sprzedać 
w cenach które zapewnią opłacalność? Taka sytuacja odbiła 
się na również na naszym partnerze i innych podobnych. Fir-
my te mają obecnie posegregowany towar, którego nie mogą 
sprzedać – nie mówiąc już o jakiejkolwiek opłacalności tego 
biznesu. 

W tej sytuacji firma ROBAN wycofała się z rynku. Jedna z na-
szych klientek zniesmaczona sytuacją zadzwoniła do Wydzia-
łu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego z zapyta-
niem co ma zrobić z workami po nawozach. Co usłyszała?  Miły 
Pan podał jej listę firm zarejestrowanych, które posiadają po-
zwolenie na zbieranie i segregację odpadów – było ich chyba 
z piętnaście. Następną rzeczą jaką zrobiła to obdzwoniła fir-
my z listy i co się okazało – jedne firmy zaprzestały działal-
ności inne prowadzą ją w innym zakresie, aby tylko utrzy-
mać się na rynku. Przy okazji należy wyjaśnić jeszcze inną 
sprawę, na którą często powołują się urzędnicy oraz sami rolnicy – 
a mianowicie to, iż firma która wprowadza worki (towar o kodzie 
15.01.01 i 15.01.02 ) ma obowiązek ich odbioru. Nic bardziej mylnego. 

Ustawodawca nie narzuca takiego obowiązku na firmy które 
handlują nawozami i foliami rolniczymi. Musielibyśmy zdobyć 

Nawozy
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pozwolenia na składowanie i transport takich opakowań. Ina-
czej jest przy zwrocie opakowań po środkach chemicznych 
które zakwalifikowane są do kodu 15.01.10*. Wprowadzający 
do obrotu ma obowiązek odebrania, a rolnik ma obowiązek 
przygotować opakowania do odbioru (opakowania wypłukane 
i zapakowane w worek foliowy). Na naszym terenie nieodpłat-
nie usługę tą za pośrednictwem punktów handlowych świadczy 
firma REMONDIS.

Tak to wygląda od strony firmy która do tej pory odbierała od-
pady . A jak to wygląda od strony rolnika ?. Myślę, że nie zbyt 
wesoło. Rolnik musi sam zadbać o to aby w sposób legalny 
pozbywać opakowań po użytych nawozach.  

Podczas kontroli gospodarstwa muszą przedstawić dokumen-
ty potwierdzające oddanie do recyklingu takich odpadów jak: 
worki po nawozach, opakowania po środkach chemicznych, 
folie rolnicze, zużyte oleje, zużyte opony, świetlówki itd.  Jaki 
przedstawi dokument jeżeli nie ma firmy, która go wystawi (nie 
odbierze worków)? Jedynie można zaprowadzić kontrolujące-
go do miejsca składowania worków i folii np. stara obora, garaż 
warsztat itp. Nie ma się czego bać gdyż miejsce i czas skła-
dowania wymienionych odpadów nie jest ograniczony. Ale nie 
o to chodzi aby rosły góry z folią i workami na terenie gospo-
darstwa, problem ten nasila się zwłaszcza w gospodarstwach 
prowadzących produkcję zwierzęca oraz w gospodarstwach 
wielkopowierzchniowych (kilkaset hektarów). Łatwo przeliczyć, 
że na każdy hektar uprawy średnio zużywamy 2 BB nawozu, 
mnożąc tą liczbę przez hektary widzimy z jakim problemem się 
borykamy.

Śledzę temat od dłuższego już czasu i słucham jak coraz to 
lepsze rozwiązania proponowane są przez nasze władze. Je-
den z pomysłów to przeniesienie odpowiedzialności za odbiór 
odpadów na gminy. One miały by wyznaczyć firmy lub miejsca 
składowania do których rolnik mógłby odstawić worki po nawo-
zach, folię rolniczą, ale oczywiście za odpłatą . Inny pomysł to 
wywóz odpadów przez rolników na wysypiska śmieci już ist-
niejące, ale znowu za odpłatą. Jednym słowem wszystkie te 

pomysły z którymi się do tej pory spotkałem mają jeden wspól-
ny mianownik – za odstawione odpady będzie musiał zapłacić 
rolnik. Nie było by to nic dziwnego, przecież my wszyscy pła-
cimy za odpady komunalne w domach to dlaczego rolnicy nie 
mieliby płacić za odpady produkowane w gospodarstwie. 

Głównym celem jest ochrona środowiska i urzędy powołane 
do tej sprawy powinny wykazać większe zaangażowanie. Każ-
da z firm która prowadziła działalność w zakresie zbierania 
i segregacji odpadów i która posiadał na to pozwolenie składa 
coroczne zeznanie z działalności do Marszałka Województwa 
w którym podaje ilość odpadów zebranych . Na podstawie ta-
kiego zeznania można by było przyznać dotacje pieniężną do 
każdej tony zebranych odpadów.

Wysokość tej dotacji pomogła by utrzymać się takim firmą jak 
Roban, zrekompensować sytuację rynkowa, a równocześnie 
rozwiązało by problem rolników. Innym sposobem rozwiąza-
nia problemu byłoby wydzielenie z szerokiej grupy odpadów 
z tworzyw sztucznych 15.01.02 podgrupę odpady z tworzyw 
sztucznych pochodzenia rolniczego gdzie zaliczana byłaby fo-
lia rolnicza, folia kiszonkowa, worki po nawozach. Wówczas 
ustawowo można by wprowadzić podobne rozwiązanie jak 
przy odbiorze opakowań po środkach chemicznych (wprowa-
dzający do odbioru byłby zmuszony do odbioru poprzez fir-
my wyspecjalizowane, kosztami docelowo byłyby obciążone 
producenci folii, nawozów, materiału siewnego itp. którzy już 
w swoich produktach uwzględnili koszt opakowania).
 
Mamy swoich przedstawicieli w radzie gminy, powiatu, sejmi-
kach wojewódzkich, zrzeszeniach producentów i innych . Czy 
sygnalizujemy im o zaistniałym problemie? Czy wymuszamy 
na nich działanie w tym temacie – chyba nie. Jeżeli pozostawi-
my ten problem, aby sam się rozwiązał to bądźcie  pewni, że 
zapłacicie za niego sami. 

Robert Mazur

Nawozy
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 RSM – wiosenna gwiazda wśród 
nawozów azotowych 

Jesteśmy na końcówce sezonu nawozowego. Pozostały nam je-
dynie trzecie dawki na zboża–jeżeli pozwoli nam na to przebieg 
pogody, a zwłaszcza opady, oraz pogłówne nawożenie kukury-
dzy i buraków cukrowych. Już dzisiaj mogę stanowczo stwierdzić 
że gwiazdą wśród nawozów azotowych stosowanych wiosną 
2019 roku był RSM. Są rolnicy, którzy stosują ten nawóz od kilku-
nastu lat, ale również są kolejni którzy zaczynają swoją historię 
pracy z tym nawozem przekonując się do niego. Nie da się ukryć 
że wiosna tego roku, długa, chłodna, a przede wszystkim bardzo 
sucha sprzyjała stosowaniu RSM.

Może trochę z historii : 1990 roku uruchomiono produkcję RSM, 
w 1992 roku nawóz płynny został dopuszczony do obrotu w Pol-
sce. W 2010 roku sprzedaż krajowa osiągnęła ilość 240 tys. ton. 
Obecnie w Polsce mamy jednego producenta RSM, a miano-
wicie Grupę Azoty, która w swoich dwóch fabrykach tj. Zakłady 
Azotowe Kędzierzyn–Koźle oraz Zakłady Azotowe Puławy zano-
towały wzrost sprzedaży o 200% do roku 2010.

Dlaczego rolnicy coraz chętniej sięgają po RSM?
• Mniejsze uzależnienie się od opadów i wilgotności gleby. Możli-

wość zastosowania w różnych okresach roku i wegetacji roślin, 
również aplikacja pożniwna wspomagająca mineralizacje resz-
tek pożniwnych.

• Płynna forma nawozu powoduje szybkie i skuteczne działanie w 

okolicach systemu korzeniowego. Trzy formy azotu–najszybciej 
działająca azotanowa oraz amonowa, a jednoczesne uwalnia-
nie azoty amidowego pozwala uniknąć nagłego spadku i do-
stępności azotu dla roślin występującej przy stosowaniu saletry 
amonowej, rośliny przez cały czas maja dostęp do azotu.

• Oprysk lub wylew nawozu umożliwia bardzo równomierne jego 
rozprowadzanie na powierzchni pola, przy dużych szeroko-
ściach roboczych oraz na skłonach. Mniejsze zaangażowanie 
sprzętu i ludzi.

• Duże możliwości wykorzystania RSM do równoczesnej aplika-
cji z nawozami mikroelementowymi oraz do wzbogacania go 
o dodatkowe składniki pokarmowe np. siarkę.

• Niższa cena czystego składnika N–minimum 10% w stosunku 
do saletry amonowej.

• Mieszanie RSM z niektórymi środkami ochrony roślin. Korzyst-
ne działanie mieszanin z tym nawozem wynika z większego na-
pięcia powierzchniowego i wolnego jego parowania. RSM opóź-
nia krystalizację substancji oraz obniżenie punktu zamarzania, 
co umożliwia zabiegi na gleby o niskich temperaturach. Doda-
tek RSM 28 pozwala na opryski już w temperaturze 0. Ważne 
jest aby wiedzieć z czym nawóz ten można mieszać,oraz pra-
widłowo dobierać jego dawkę. Zalecenia te dotyczą RSM 28 
z rozpylaczami do środków ochrony roślin. Rośliny nie powin-
ny być mokre a temperatura podczas zabiegu nie powinna być 
wyższa niż 15 C. 

Nawozy
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• RSM jest doglebowym nawozem o szybkim i długotrwałym 
działaniu ze względu na zawartość trzech form azot. Na-
wóz może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb, do 
przedsiewnego i pogłównego nawożenia zbóż, rzepaku, 
buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych. 
Produkowany jest w trzech rodzajach o różnych zawar-
tościach azotu. Temperatura krystalizacji RSM zleży 
od zawartości azotu całkowitego i wynosi dla 32%N 0C, 
dla 30% N -9C, dla 28%N -17C. 

• dokonujemy oprysk grubokroplisty lub rozlew na glebę, nie 
należy stosować oprysku drobnokroplistego 

• nie należy mieszać z innymi nawozami i pestycydami sto-
sowanymi techniką oprysku drobnokroplistego 

• temperatura powietrza powinna wynosić maksymalnie 
20C, wilgotność względna powietrza > 60%

• stosować najlepiej w dni pochmurne 
• rośliny powinny być całkowicie osuszone z deszczu i rosy 
• rośliny powinny być w dobrej kondycji zdrowotnej (turgor)
• opryskiwać po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły 

Dostęp i infrastruktura RSM
Firma AgroAs od samego początku współpracy z Grupą Azo-
ty korzysta z infrastruktury–zbiorników liniowych na RSM. 
W poprzednich latach można było wydzierżawić nowe zbiorniki 25 
i 50 m3. Firma skierowała ich do gospodarstw rolnych w ilości 60 sztuk.

Również AgroAs sam zakupił kilkanaście zbiorników, w które za-
opatrzyła własne bazy magazynowe. Posiada jeden centralny ma-
gazyn RSM w miejscowości Wójtowice gdzie znajduje się zbior-
nik betonowy częściowo zagłębiony w terenie o pojemności 1300 
ton. Obecnie rolnik może się zaopatrzyć w każdą ilość RSM przy-
jeżdżając na bazę opryskiwaczem lub z własnymi zbiornikami. 

Realizujemy zamówienia pełno samochodowe bezpośrednio 
z fabryki do gospodarstwa rolnego, jak również dzięki dużej 
bazie jesteśmy wstanie na podstawie „ umowy przechowania‘’ 
umożliwić zakup towaru i przechowanie go we własnych maga-
zynach. Jak pokazują ostatnie lata z roku na rok zwiększa się 
sprzedaż RSM nawozu płynnego i obecnie osiągnęła poziom 15 
tys. ton. Dzięki budowanej infrastrukturze, szkoleniom oraz więk-
szej świadomości stosowania widzimy jeszcze duży potencjał 
w sprzedaży na rynku nawozu płynnego RSM.

Ostanie lata, kiedy nasz region boryka się z suszami, wskazują 
na jedyne dobre i skuteczne rozwiązanie w aplikacji azotu jakim 
jest RSM.

Robert Mazur 

Możliwości Agrochemikalia

NIE MIESZAĆ RSM

Adiuwanty polepszającymi wnikanie np. Trend Herbicydy o działaniu regulatorów wzrostu 
– obniża ich działanie, flupyralid, chlopyralid, 
2,4-D, MCPA Herbicydy z grupy FOP graminicydy : chizalofop, propachizafop i DEN 
pinoksaden – ryzyko fitotoksyczności Insektycydy formulacji EC ( chloropiryfos, 
cypermetryna, deltametryna, dimetoat ). Środki ochrony rośli w formie granulatów 
( bezpośrednio, bez rozpuszczenia )

Można mieszać do 25% 
rsm w cieczy do fazy BBCH 31

• Fungicydy zbożowe poza morfolinami i formulacją XPro
• Wszystkie regulatory wzrostu poza Medax Top
• Insektycydy poza formulacją EC

Można mieszać nierozcieńczony 
rsm w dawce 150–200 kg/ha 
do fazy BBCH 31

• Herbicydy działające z gleby ( chlomazon, chlorotoluron, 
diflufenikan, metazachlor, pendimetalina 

• Herbicydy–inhibitory ALS bez sejfnera
• Regulatory wzrostu oparte tylko na CCC
• Niektóre insektycydy ( formulacja S.C., Zeon )
• Nawozy dolistne w formir chelatów

Nawozy
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Na polach po żniwach 

Artykuł ten napisałem 
w ostatnich dniach kwiet-
nia, gdy na polach wystą-

piła głęboka susza. Na nią złożyły 
się dwa zjawiska: wyczerpanie za-
sobów wody z warstwy podornej 
w trakcie ubiegłorocznej suszy 
i brak wystarczającej ilości opa-
dów w zimie i na początku wiosny. 

Zimowe opady nawilżyły gleby do 
30–40 cm. Umożliwiło to oziminom 
na bujny, początkowy wzrost. Ich 
stan pod koniec marca był na ogół 

bardzo dobry i dobry. Zboża ozime wyjątkowo mocno rozkrze-
wiły się, co w tym sezonie okazało się zjawiskiem niekorzyst-
nym, ponieważ w warunkach suszy rośliny zredukowały pędy 
boczne i zawarte w nich składniki pokarmowe będą stracone 
dla plonu ziarna. Wschody wcześnie wysianych zbóż jarych 
i buraków cukrowych były pełne. Przy znikomych opadach 
w kwietniu ( Łosiów 5 mm) u zbóż ozimych szybko obumarły naj-
starsze liście, nastąpiła redukcja pędów bocznych i na całych 
łanach rośliny silnie zaczęły podsychać. Rzepak nie był w sta-
nie należycie wykształcić kwiatostanów na pędach bocznych. 
Według prognoz meteorologicznych maj zapowiada się też su-

chy. Grozi mam wręcz klęska nieurodzaju. Należy liczyć się 
również z dalszym wysuszeniem gleb i co za tym idzie z olbrzy-
mimi kłopotami w przygotowaniu stanowisk do siewu rzepaku 
i zbóż ozimych. Chyba, że w drugiej połowie czerwca nadejdą 
deszcze świętojańskie i poprawi się uwilgotnienie gleb. Jednak 
takie ostatnie deszcze wystąpiły 10 lat temu. Wszystko wska-
zuje, że w tym roku zboża i rzepak będą miały krótką słomę, 
a żniwa, podobnie jak w ubiegłym roku będą wczesne.

Zatrzymać wodę w glebie

Największym zagrożeniem dla plonów jest bez wątpienia brak 
wystarczającej ilości wody w glebie. Uprawiane w Polsce ro-
śliny do wyprodukowania kilograma suchej masy potrzebują 
przeciętnie 400 l wody. Łatwo obliczyć, że np. przy plonie – 80 
dt/ha pszenica pobiera 320 l wody z m2. Rośliny korzystają 
z wody glebowej, pochodzącej z bieżących opadów oraz z po-
rannych ros i mgieł. Z jednej obfitej rosy pozostaje 0,5 mm 
wody. W kwietniu br. powtórzyła się sytuacja z ubiegłego roku, 
gdy ilość dni z porannych ros była znikoma, a w dzień pano-
wała słoneczna i wietrzna pogoda. Taki przebieg pogody spo-
wodował zwiększoną transpirację roślin i parowanie resztek 
wilgoci z gleby. 

dr Władysław
Kościelniak

doradca rolny

Porady eksperta
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Taka sytuacja cieszy i smuci. Zdjęcie 30.07.2015

Pamiętajmy, że woda w glebie jest też bezwzględnie potrzeb-
na dla życia bakterii, grzybów i innych organizmów glebowych 
biorących udział w mineralizacji materii organicznej, powsta-
waniu próchnicy, itd. 

Bardzo ważną rolę w gospodarowaniu zasobami wody glebo-
wej odgrywa metoda uprawy gleby. Bezsprzecznym faktem 
jest to, duże straty wody na skutek zwiększonego parowania 
występują przy płużnej metodzie. Natomiast przy konserwują-
cej są o wiele mniejsze. Podstawowym zabiegiem agrotech-
nicznym pozwalającym na zatrzymanie wody w glebach jest, 
jak najszybsze zerwanie ścierniska. Powoduje przerwanie pa-
rowania kapilarnego i stwarza korzystne warunki wilgotnościo-
we dla pożytecznych organizmów glebowych rozkładających 
słomę i resztki pożniwne. Organizmy te pracują za darmo dla 
rolnika, toteż we własnym interesie powinien im zapewnić od-
powiednią ilość wody. Ponadto stwarza odpowiednie warunki 
wilgotnościowe dla kiełkowania nasion chwastów, osypanych 
ziarniaków zbóż i nasion rzepaku. Ze szybkim zerwaniem 
ścierniska w praktyce jest różnie. Do nielicznych przypadków 
należą sytuacje, gdy za kombajnem ściernisko jest natych-
miast zrywane. Zdaję sobie sprawę z tego, że jedną z przyczyn 

tego jest brak ludzi do pracy. Warto pomyśleć o zatrudnieniu 
praktykanta z prawem jazdy na traktor. Uprawa ścierniska nie 
wymaga przesadnej staranności, a przyszli gospodarze też się 
gdzieś muszą uczyć. 

Próchnica to magazyn wody i składników po-
karmowych 

O urodzajności gleb decyduje przede wszystkim odczyn gle-
by pH i zawartość próchnicy. Magazynem wody opadowej 
jest przede wszystkim warstwa orna. Największą pojemność 
wodną posiadają gleby zwięzłe o dużej zawartości próchnicy. 
Z kolei najmniej wody zatrzymują gleby piaszczyste, ubogie 
w minerały ilaste i próchnicę. Niestety, rolnik nie może zmienić 
składu mechanicznego gleby, ale może wpływać na zwiększe-
nie jej pojemności wodnej poprzez wzbogacanie w materię or-
ganiczną z której powstaje próchnica. Zwiększenie zawartości 
próchnicy o 1% powoduje wzrost pojemności wodnej o 30%. 
Oprócz tego próchnica jest naturalnym magazynem wszyst-
kich składników pokarmowych potrzebnych roślinom do życia. 
Niestety zawartość próchnicy w polskich glebach spada. Dzie-
je się tak wskutek jednostronnej uprawy roślin powodujących 
jej ubytek: zboża, okopowe, rzepak, kukurydza, przy jednocze-
snym spadku udziału nawożenia nawozami naturalnymi. 

Notowane są liczne przykłady z praktyki, świadczące o szybkim 
ubytku próchnicy. Zjawisko to występuje w gopsdarstwach nie 
prowadzących chowu zwierząt, które sprzedają słomę. Warto 
pamiętać, że zasobność gleby w próchnicę jest niezmiernie 
trudno zwiększyć. Ilości materii organicznej wprowadzanej do 
gleby w nawozach naturalnych (obornik, gnojowica, słoma) są 
znikome w stosunku do masy warstwy ornej, którą szacuje się 
na 3500 t/ha. Poza tym tylko niewielki odsetek materii orga-
nicznej jest przekształcany w próchnicę. Proces wzbogacanie 
gleb w próchnicę jest długotrwały i wymaga dużo zachodu 
i cierpliwości. 
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nawozów mineralnych i naturalnych oraz z wietrzenia skał. 
Zwracam jeszcze raz uwagę na to, że organizmy glebowe 
uczestniczące w tworzeniu próchnicy wymagają uregulowa-
nego pH gleby. Również od pH zależy dostępność dla roślin 
składników pokarmowych gleby i najlepsza jest przy pH 6–7. 
Wapń jest lepiszczem cząstek gleby agregatów glebowych 
tworzących gruzełkową strukturę gleby. Gleby strukturalne – 
bogate w próchnicę – posiadają wysoką pojemność wodną. 
Chłoną wodę jak przysłowiowa gąbka. Dlatego pierwszą czyn-
nością prowadzącą do zwiększenia pojemności wodnej powin-
no być wapnowanie kwaśnych gleb, gdyż przynosi ono szybko 
pożądane efekty. Dawki wapna zależą od odczynu gleby i jej 
zwięzłości. 

Najlepszą porą do wysiewu wapna nawozowego jest okres tuż 
po żniwach, gdy uprawkami pożniwnymi można je wymieszać 
z glebą. W lipcu i sierpniu gleba jest nagrzana i wszelkie procesy w niej 
zachodzące, w tym wypieraniem z kompleksu sorpcyjnego zakwasza-
jących jonów wodoru (H+) przez zasadowe jony wapnia (Ca++) przebie-
gają szybko. Na rynku oferowanych jest kilkanaście rodzajów wapna. 
Obok wapna tlenkowego znajduje się wapno węglanowe i dolomito-
we, które zawiera magnez. Jest to najtańsze źródło magnezu, który 
stopniowo uwalnia się do kompleksu sorpcyjnego. Wapno węglanowe 
i dolomitowe pochodzące ze zmielenia kopalin powinno być, 
jak najdrobniej rozdrobnione. Wówczas wzrasta jego reaktyw-
ność. W praktyce są dwie szkoły wapnowanie: pierwsza to nie-
duża dawka – równoważąca ubytek wapnia z gleby, co 1–2 
lata i druga – duże dawki, co 3–4 lata. Zwracam uwagę, że za-
lecane dawki wapna podawane są w CaO na hektar, a nie 
w masie towarowej. Należy, więc je odpowiednio przeliczyć. Na za-
kończenie przypomnę, że wapno tlenkowe jest odpowiednie do nawo-
żenia zwięzłych gleb, natomiast węglanowe lżejszych, piaszczystych. 

Słoma powinna pozostać na polu

W gospodarstwach bezinwentarzowych jedynym powszech-
nie dostępnym nawozem naturalnym, z którego może tworzyć 
się próchnica jest słoma. Jej wartość nawozowa odpowiada 
obornikowi. Cenne są wszystkie rodzaje słomy, zwłaszcza 
rzepakowa i z bobowatych, które zawierają dużo składników 
pokarmowych i szybko ulegają mineralizacji. Najwięcej słomy 
i korzeni pozostawia po sobie kukurydza, która udaje się też na 
lżejszych glebach. Słoma poprawnie wprowadzona do gleby 
zatrzymuje wodę z opadów i zapobiega jej parowaniu.

Proszę mi wybaczyć stwierdzenie, że sprzedawanie słomy 
to wielka głupota, ponieważ rolnik pozbywa się materii orga-
nicznej, której nie kupi nawet w aptece, a ponadto cena, za 
jaką jest sprzedawana odpowiada połowie wartości zawartych 
w niej składników pokarmowych. W tym roku należy liczyć 
z wyjątkowo się z niskimi plonami słomy zbożowej. Powinna 
bezwzględnie wprowadzona do gleby.

Pora na wapnowanie

W zależności od składu mechanicznego gleby optymalny od-
czyn zarówno dla zdecydowanej większości roślin, jak i dla 
bakterii, grzybów, dżdżownic i innych pożytecznych mikroorga-
nizmów glebowych wynosi pH 6–7. Zakwaszenie gleb jest zja-
wiskiem naturalnym w przyrodzie w dużej mierze niezależnym 
od rolnika. W skrócie zakwaszające kompleks sorpcyjny jony 
wodoru (H+) uwalniają się w trakcie z dysocjacji kwasu wę-
glowego, który powstaje po zetknięciu dwutlenku węgla (CO2) 
z wodą. CO2 powstaje w trakcie rozkładu materii organicznej, 
w procesie oddychania korzeni, utleniania azotu amonowego 

Zrywanie pszennego ścierniska. Zdjęcie 31.07.2015

Porady eksperta
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Hodowla rzepaku pod lupą–najnowsze kierunki hodowli 
źródłem odporności na wirusa żółtaczki rzepy TuYV.

Plantacje rzepaku, będącego najważniejszą gospodar-
czo rośliną oleistą uprawianą w Polsce, narażone są 
w trakcie długiego okresu wegetacji na szereg czyn-

ników ograniczających plonowanie, wśród których wyróżnić 
można te związane ze środowiskiem wzrostu i rozwoju ro-
ślin (np. obecność agrofagów), jak i ich fizjologią (np. pę-
kanie łuszczyn). Wszystkie elementy uprawy modyfikowane 
są przez warunki pogodowe panujące w czasie wegetacji. 
Jakie są możliwości podniesienia efektywności produkcji? 
Z pomocą przychodzi hodowla nowych odmian – lepszych, 
bardziej wydajnych, dostosowanych do konkretnych potrzeb 
i warunków. Hodowla stanowi bowiem doskonałe narzędzie 
budowania jakości i wielkości plonu zdrowych roślin.

Wirus żółtaczki rzepy pod kontrolą 

Kalendarium osiągnięć hodowlanych Limagrain (LG), w kierun-
ku odmian rzepaku ozimego z odpornością na wirus żółtaczki 
rzepy (TuYV):

• 2017 r. – w Europie i Polsce (COBORU 2017) zarejestro-
wane zostają dwie pierwsze odmiany rzepaku ozimego, 
w tym LG ARCHITECT, z odpornością na TuYV, uzyskane 
dzięki pracom hodowlanym LG; obie są zarazem najwyżej 
plonującymi w puli badanych odmian.

• 2018 r. – w doborze odmian rzepaku ozimego już pięć od-
mian wyhodowanych przez LG ma odporność na wirus żół-
taczki rzepy, będąc zarazem najwyżej plonującymi odmia-
nami w doświadczeniach rejestrowych.

• 2019 r. – w doborze odmian rzepaku ozimego cztery od-
miany z odpornością na TuYV pochodzą z hodowli LG 
w tym odmiana LG ARTEMIS ; trzeci raz z rzędu są najwy-
żej plonującymi w doświadczeniach rejestrowych.

• Rozpracować wroga
• Zespół LG kontroluje występowanie żółtaczki rzepy na 

plantacjach rzepaku zlokalizowanych w Polsce już od 2015 
r. korzystając z najlepszego systemu monitoringu, wyróż-
niającego się na tle innych tego typu rozwiązań, wpro-
wadzanych przez firmy hodowlane, wyjątkową precyzją 
pomiarów. LG prowadzi badania dwutorowo monitorując 
dodatkowo obecność wirusa w populacji mszycy brzoskwi-
niowej (będących jego wektorami). Na podstawie uzyska-
nych wyników prowadzone są analizy wpływu porażenia 
wirusa TuYV na plonowanie rzepaku.

Wieloletnie śledzenie winowajcy

• Sezon 2015/2016. Jesienią 2015 r. specjaliści firmy Limagrain 
zwrócili uwagę na obecność mszycy brzoskwiniowej w wielu re-

Materiał siewny
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jonach uprawy rzepaku ozimego w Polsce. Ciepła jesień sprzy-
jała rozwojowi szkodnika, a jego zwalczanie było utrudnione 
z powodu chociażby braku zarejestrowanych do jego zwalczania 
insektycydowych zapraw nasiennych. Wiosną, na wielu plan-
tacjach widoczne były antocyjanowe przebarwienia brzegów 
liści roślin, przy zredukowanej powierzchni blaszek liściowych – 
symptomy charakterystyczne dla obecności TuYV. Fakt ten ści-
śle powiązano z obecnością mszycy. Test serologiczny ELISA, 
jedyny sposób potwierdzenia występowania wirusa (polegający 
na naniesieniu soku z porażonych liści rzepaku na odpowied-
nio przygotowane płytki, inkubacji i wywołaniu reakcji barwnej), 
w pełni potwierdził jego obecność na plantacjach. Bardzo dużą 
presję szkodnika, a w konsekwencji także wirusa odnotowano 
w zachodniej części Polski. W centralnej części kraju, stopień 
porażenia określono na poziomie od średniego do wysokiego, 
z kolei na wschodniej ścianie, gdzie notowano nieliczne wystę-
powanie mszycy, stwierdzono też brak porażenia roślin wirusem 
lub utrzymywało się ono na bardzo niskim poziomie. Bardzo 
mroźna zima również ograniczyła presję mszycy na północy 
i wschodzie Polski.

• Sezon 2016/2017. Sezon rozpoczął się bardzo ciepłą i suchą 
jesienią, która zapisała się w pamięci jako szczególna, ze wzglę-
du na wystąpienie największej od kilkunastu lat gradacji mszy-
cy brzoskwiniowej. Nasilony pojaw szkodnika dotyczył nie tylko 
Polski, ale też min. Niemiec, Czech, Francji i Wielkiej Brytanii. 
Plantatorzy, już kolejny sezon zmagali się z brakiem możliwo-
ści wczesnej ochrony upraw (brak zarejestrowanych zapraw 
insektycydowych). Największe porażenie TuYV odnotowano 

w zachodniej i centralnej Polsce, w kilku lokalizacjach wykazano 
obecność patogenu w organizmach przebadanych mszyc. Mimo 
sprzyjających rozwojowi choroby warunków atmosferycznych 
nie odnotowano porażenia roślin we wschodniej Polsce. Wiosna 
2017 r. była ciepła i wilgotna, taka aura w dalszym ciągu sprzy-
jały rozwojowi mszycy. Poziom porażenia plantacji wirusem był 
od średniego do bardzo wysokiego, co potwierdziły badania prób 
liści rzepaku. Obecność TuYV odnotowano także na plantacjach 
zlokalizowanych na wschodzie Polski. Potwierdzono różnicę 
w plonowaniu rzepaku na korzyść odmian z odpornością na TuYV 
(w tych lokalizacjach, w których wystąpił problem z chorobą).

• Sezon 2017/2018 rozpoczął się chłodną i wilgotną jesienią. 
Aura w znacznym stopniu ograniczyła rozwój mszycy brzo-
skwiniowej na plantacjach rzepaku. Porażenie roślin TuYV od-
notowano głównie w Wielkopolsce i woj. dolnośląskim. Niskie 
porażenie stwierdzono na plantacjach w województwach: ku-
jawsko–pomorskim, lubelskim, łódzkim, świętokrzyskim i war-
mińsko–mazurskim. Na podstawie analizy zebranych danych 
stwierdzono istotną korelację między warunkami pogodowy-
mi, obecnością i liczebnością populacji mszyc a wystąpieniem 
w uprawach rzepaku symptomów porażenia roślin przez TuYV. 
Wiosenny monitoring wirusa potwierdził mniejsze nasilenie cho-
roby na plantacjach. Potwierdzono także mniejszą częstotliwość 
występowania mszycy brzoskwiniowej. Największe porażenie 
wirusem odnotowano w trzech regionach: w Wielkopolsce, na 
Śląsku i Dolnym Śląsku. Poziom porażenia z niskiego na śred-
nie, wzrósł w województwach: kujawsko–pomorskim, łódzkim 
i świętokrzyskim. Chłodna i wilgotna jesień rozpoczynająca se-
zon 2017/2018 w znacznym stopniu ograniczyła wystąpienie 
mszycy, a tym samym porażenie roślin przez TuYV, co widoczne 
było na plantacjach, na których obserwowano mniej symptomów 
choroby niż w poprzednich latach.

• Sezon 2018/2019. Jesienią 2018 r. znowu odnotowano gra-
dację mszycy brzoskwiniowej, a jej pojawowi sprzyjała sucha 
i bardzo ciepła aura, panująca głównie we wrześniu i na począt-
ku października. Jesienią, stwierdzono większe porażenie roślin 
TuYV w północnych rejonach Polski, w województwach pomor-
skim i warmińsko–mazurskim, ale też na wschodzie – w Lubel-
skiem, niż w analogicznym okresie w poprzednich latach. Trady-
cyjnie, wysoki stopień porażenia plantacji rzepaku stwierdzono 
w województwach: wielkopolskim, śląskim i opolskim, w których 
już od kilku lat utrzymuje się wysoka presja patogenu, objawia-
jąca się silną infekcją roślin. W miesiącach rozpoczynających 
sezon 2018/2019 na plantacjach rzepaku obserwowano wiele 
symptomów obecności TuYV, co nie wróży dobrze na przyszłość.
Jedyną alternatywą w obronie rzepaku ozimego przed tą groźną 
chorobą jest uprawa odmian rzepaku z odpornością na TuYV.
Odmiany LG Architect i LG Artemis to odmiany wyróżniające się 
na tle odmian konkurencji pod kątem bardzo wysokiego poten-
cjału plonowania oraz wyjątkowych cech takich jak –mrozood-
porność, odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się na-
sion.

Leszek Chwalisz 
Marketing and Product Manager Limagrain Polska 
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Kolejny już raz przed rozpoczęciem sezonu siewów jesien-
nych, chcielibyśmy Państwa zainteresować naszymi odmia-
nami pszenic. I tu znajdzie się coś dla tradycjonalistów, ale 
również będziecie mogli zakupić coś z naszych nowości. 
Po więcej szczegółów odsyłamy do katalogu, pozwolimy sobie 
jednak zwrócić szczególną uwagę na następujące odmiany:

Rotax – odmiana hodowli Saaten Union, doskonała na trud-
niejsze stresowe stanowiska, o średnim pokroju, nadająca się 
na późniejsze siewy, po pszenicy i kukurydzy. Bardzo dobra 
zimotrwałość (5). Osiąga wysoki plon nawet w uprawie mniej 
intensywnej (odmiana z grupy B).

Expo – nowość! Odmiana jakościowa (grupa E) o wysokiej zi-
motrwałości (5 w skali Coboru), odporna i zdrowa odmiana, 
szczególnie na fuzarium i mączniaka. Pozwala uzyskać wysoki 
i zdrowy plon również na nieco słabszych stanowiskach. Z bar-
dzo wysoką liczbą opadania.

Euforia – nowość! Odmiana hodowli Strzelce. Pszenica z gru-
py A/E, odmiana o doskonałej zimotrwałości 5,5 – 6. Tolerancja 
na wczesny i opóźniony siew. Cechuję ją wysoka odporność na 
choroby. Pszenica jakościowa o wysokiej zawartości glutenu 
i wysokiej liczbie opadania. 

Comandor – nowość! Odmiana hodowli Danko. Pszenica 
z grupy A, o dobrej zimotrwałości (4,5), nadająca się na stano-
wiska średnie. Charakteryzuje się wysokim plonem w średnio 
intensywnej i intensywnej uprawie. Posiada świetne parametry 
wyrównania, bardzo wysoką liczbę opadania i gęstość i zawar-
tości białka.

Poza tym proponujmy znane Państwu odmiany: Patras, Rotax, 
Riviero, Turandot, Alexander, KWS Emil, Sonergy (oścista) 
i Wilejka (oścista). Zarówno nowości i jak i stałe elementy na-
szej oferty szczegółowo opisane są w naszym katalogu, do któ-
rego lektury bardzo zachęcamy. Nie wahajcie się też Państwo 
skorzystać z pomocy naszych przedstawicieli handlowych.

Odmiany pszenicy polecane przez naszych doradców 

Materiał siewny
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Szanowni klienci po raz kolejny chcemy wam zaproponować 
nasz wybór odmian rzepaku. Chcąc sprostać waszym wyma-
ganiom jak również ograniczeniom dyktowanym nam przez 
przyrodę, przy ich doborze kierowaliśmy plonowaniem, zdro-
wotnością odmian ich zimotrwałością oraz zaolejeniem, 
W tym roku proponujemy państwu 2 odmiany firmy LG:

Artemis – odmiana, którą cechuje odporność na coraz bar-
dziej dającego się we znaki producentom rzepaku wirusa TuYV 
(żółtaczki rzepy). Jest to jeden z najmniej znanych, jednak-
że najgroźniejszych patogenów rzepaku. Jego występowanie 
może doprowadzić do znacznej redukcji plonu. Z naszą odmia-
ną uda się Państwu tego uniknąć.

Archibald - z tej samej hodowli z odpornością na sucha zgni-
liznę kapustnych (GEN RLM7) i osypywanie się łuszczyn. Od-
miana polecana na słabsze stanowiska na terenie całego kra-
ju, szybszy start jesienny umożliwia opóźniony siew. Rośliny 
tej odmiany nadmiernie nie wydłużają szyjki korzeniowej co 
pomaga w przezimowaniu.

DK Excellium - Proponujemy również, dobrze już znaną od-
mianę hodowli Dekalb (Bayer), DK Excellium. Znana i bardzo 
dobrze przyjęta odmiana o wysokim potencjale plonotwór-
czym, odporną na suchą zgniliznę kapustnych (gen RLM7) 
i osypywanie się łuszczyn. Wyróżnia się poza tym bardzo do-
brą zimotrwałością. Najwyższy, nie pobity do tej pory plon rze-
paku w Polsce!!! (8,56 t/ha) doświadczenie PDO Coboru

Elevation - odmiana populacyjna firmy IGP Polska o bardzo 
wysokiej zimotrwałości, charakteryzująca się wysokim plonem. 
Łatwa do rozpoznania na polu ze względu na wykształcanie 
długich, obfitych łuszczyn, które przekładają się wprost na wy-
sokość plonu. Poza tym cechuje ją późniejszy start wiosenny, 
w trudnych latach nie zagrażają jej przez to wiosenne przymrozki. 

Później startuje, lepiej zimuje.

Po więcej szczegółów dotyczących naszych odmian odsyłamy 
do katalogu oraz przypisanych Państwu przedstawicieli.

Odmiany rzepaku polecane przez naszych doradców 

Materiał siewny
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Nero 424 EC to zarejestrowany wiosną 2014 r. herbicyd firmy 
FMC Agro Polska do kontroli zachwaszczenia w rzepaku ozimym.
Synergia dwóch składników aktywnych Nero 424 EC w sku-
tecznej i długotrwałej ochronie przed zachwaszczeniem.

Nero 424 EC zawiera dwie substancje aktywne petoksamid 
i chlomazon. Pochodzą one z dwóch różnych grup chemicz-
nych i wykazują różne mechanizmy działania. Dzięki temu 
wzajemnie się wspierają w zwalczaniu konkurencji chwastów. 
Dodatkowo jednak interakcja między tymi dwoma składnikami 
prowadzi do efektu synergii.

Synergia to efekt współpracy dwóch składników większy niż 
suma efektów ich pojedynczego działania. Efekt wspólnego 
działania petoksamidu i chlomazonu jest większy niż suma 
działania każdego z nich. Obrazuje to wykres wyników testów 
biologicznych na przykładzie przytulii czepnej. Sam petoksa-
mid nie wykazuje istotnego działania na ten gatunek chwastu. 
Chlomazon to uznany standard w zwalczaniu przytulii. Jednak 
ich połączenie potrafi nawet dwukrotnie zwiększyć skutecz-
ność tego drugiego.

Połączenie tych dwóch substancji aktywnych stanowi patent 
firmy FMC Agro Polska. Taka kompozycja środka chwasto-
bójczego pozwoliła uzyskać długą listę wrażliwych gatunków 
chwastów w etykiecie rejestracyjnej. Znalazły się tam: przytu-
lia czepna, rumianowate, tasznik, tobołki, przetacznik perski, 
jasnoty, gwiazdnica, niezapominajka, miotła czy wiechlina i nie 
jest to pełna lista gatunków, które produkt kontroluje.

Drugą ważną cechą Nero jest długotrwałe zabezpieczenie rze-
paku. Obserwacje polowe potwierdziły dobrą ochronę od sie-
wów do zbiorów. Na glebach lżejszych sprawdziła się dawka 2,5 
litra na hektar. Natomiast na glebach cięższych o wyższej presji 
zachwaszczenia 3 litry na hektar Nero pokazało co potrafi.

Dodatkową cenną cechą produktu jest brak ograniczeń w sto-
sowaniu w kolejnych sezonach. Nie musi być stosowany, jak 
niektóre popularne produkty, tylko raz na 3 lata.

Nero 424 EC, jest więc ciekawą alternatywą dla aktualnych 
rozwiązań herbicydowych rzepaku. Oferuje wysoką skutecz-
ność, długotrwałą ochronę, ale i pozwala rotować składniki 
aktywne.

Zalecane dawki stosowania to 2,5 – 3 litrów na hektar w za-
leżności od rodzajów gleby i liczebności chwastów. Produkt 
stosuje się bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 3 dni) na 
starannie uprawioną glebę.

Nero chroni rzepak, spala chwasty.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem 
bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informa-
cje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz prze-
strzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Nero 424 EC – rewolucja w zwalczaniu 
chwastów w rzepaku

Środki ochrony roślin



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.

Nero® 424 EC
Ochrona przed chwastami

Nero® jest znakiem towarowym FMC Corporation i podmiotów stowarzyszonych.

FMC Agro Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa, tel. + 48 22 571 40 50 

www.fmcagro.pl

Najnowsze rozwiązanie firmy FMC do kontroli zachwaszczenia w rzepaku ozimym.

Synergia dwóch składników aktywnych w skutecznej i długotrwałej ochronie.

Chroni rzepak
spala chwasty



Nie zapOMNIX
o ochronie korzeni!

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie. www.rolnictwoodpowiedzialne.pl

Moc zakorzenienia 

Wigor roślin 

Intensywny wzrost 

Zaprawa zbożowa zapewniająca:



 

STOP

Artemis to strzał 
w dziesiątkę

Odmiana rzepaku ozimego Artemis LG to najnowsza 
odmiana z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy – 
TuYV. Artemis LG posiada gen Rlm7, co daje rzepakowi 
odporność na suchą zgniliznę kapustnych, charakte-
ryzuje się wysoką odpornością na pękanie łuszczyn 
i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach 
pogodowych.

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:
• odmiana o bardzo wysokim potencjale 

plonowania – średni plon 2017/2018 – 120% 
wzorca

• jedna z pierwszych odmian z odpornością 
na TuYV 

• wysoka odporność na pękanie łuszczyn 
i osypywanie się nasion 

• wysoka odporność na suchą zgniliznę 
kapustnych – Gen Rlm7

• bardzo wysokie przezimowanie w niekorzystnych 
warunkach – doświadczenia COBORU 2018 oraz 
doświadczenia własne LG 2017 i 2018 

PROFIL AGROTECHNICZNY 
ODMIANY:
stanowisko średnie/dobre
termin kwitnienia średnio wczesny
termin dojrzewania średnio wczesny
odporność na wyleganie bardzo dobra
zimotrwałość bardzo dobra
mrozoodporność bardzo dobra

OBSADA ROŚLIN: 
termin wczesny 35–40 roślin/m2

termin optymalny 40–45 roślin/m2

termin późny 45–50 roślin/m2

ARTEMIS F1
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Siew rzepaku za pasem 

Szybkimi krokami zbliża się ter-
min siewu rzepaku ozimego. 
Wydawałoby się, że jego pra-

widłowa agrotechnika jest powszech-
nie przestrzegana. Jednak w praktyce 
z tym jest różnie. W niniejszym artyku-
le zwrócę uwagę na niektóre elementy 
jego uprawy, które decydują o jego 
udaniu się. Wydaje mi się, w warunkach 
tegorocznej wiosennej suszy najwięk-
szym wyzwaniem będzie prawidłowe 
przygotowanie roli do siewu i sam siew. 

Wybór stanowiska
Specyfiką rzepaku ozimego jest to, że przebywa na polu 11 mie-
sięcy i jest atakowany bez przerwy przez liczne choroby i szko-
dniki, które co roku powodują duże obniżki plonu. Łatwo ulega 
zachwaszczeniu. Bardzo poważnym zagrożeniem, dla jakości 
nasion są jego samosiewy i rzepakochwasty, których nasiona za-
wierają kwas erukowy i nadmierną ilość glukozynolanów. 

dr Władysław
Kościelniak

doradca rolny

Zwalczanie chwastów, chorób i szkodników wymaga wykonania, 
co najmniej 10 kosztownych zabiegów, środkami ochrony roślin. 
Najtańszym i jednocześnie skutecznym sposobem ograniczenia 
presji chorób, szkodników oraz samosiewów jest zachowanie 
4 letniej przerwy w uprawie rzepaku na danym polu. 

Rzepak uprawia się na różnych glebach różniących się składem 
mechanicznym i podłożem oraz właściwościami fizycznymi i che-
micznymi klasy bonitacyjnej od I do IVa i na najlepszych glebach 
klasy IVb, a nawet V w wysokiej kulturze. Jednak w warunkach 
wiosennej suszy w 2018 i 2019 roku na glebach lekkich klasy 
IVb i V plonował bardzo nisko i do jego uprawy rolnicy dołożyli 
znaczne kwoty. Optymalne pH mieści się w przedziale 5,8–7,0. 
Źle znosi gleby o zbytnio zagęszczonej warstwie, na głębokości 
20–30 cm, bo prowadzi to do zaburzeń rozwoju korzeni, które nie 
są w stanie głębiej się przebić. 

Głównym czynnikiem limitującym plony rzepaku obok dostęp-
ności składników pokarmowych jest podaż wody. Współczyn-
nik transpiracji wynosi 600 l/kg sm. Jesienne potrzeby wodne 
rzepaku są małe. Dla prawidłowego wzrostu i rozwoju rozety 

Siew punktowy rzepaku prawidłowo doprawioną rolę w Zwanowicach. Zdjęcie 27.08.2014

Porady eksperta



Kwartalnik 2019 Nr 2/2019 (10) 35

oraz korzenia wystarcza łącznie 60–80 mm deszczu. Najwięk-
sze zapotrzebowanie na wodę występuje w trakcie kwitnienia 
i zawiązywania łuszczyn, gdy wytwarza najwięcej suchej masy. 
W tym okresie potrzeby wodne wynoszą 250–300 l/m2 plantacji. 
Tolerancja na suszę zależy od tego, jak głęboko wyrosły korzenie 
jesienią oraz od zdolności danej gleby do magazynowania wody. 
Przedplonami dla rzepaku ozimego są przede wszystkim zboża.

Uprawa gleby

Sposób przedsiewnej uprawy roli zależy od: daty zejścia z pola 
przedplonu, uwilgotnienia gleby, zarówno w warstwie ornej, jak 
i w podornej. Czy słoma zbożowa została zebrana z pola lub 
pozostawiona. Posiadanych maszyn do uprawy i siewu. Nasio-
na rzepaku są małe i dlatego muszą być wysiewane płytko na 
głębokość 2–3 cm do wilgotnej, starannie doprawionej gleby. 
Rola przed siewem nie powinna być rozpylona, ponieważ ule-
ga łatwemu zaskorupieniu i siewki rzepaku mają duże trudności 
z wybiciem się na powierzchnię. 

Takie warunki uzyskuje się, gdy wierzchnia warstwa gleby 
o miąższości 3–4 cm posiada gruzełkową strukturę, a warstwa 
pod nią zalegająca jest zagęszczona zapewniająca dobre, kapi-
larne podsiąkanie wody potrzebnej do skiełkowania nasion oraz 
do dalszego wzrostu. Jak pokazuje praktyka pewniejsze wscho-
dy, a przede wszystkim prawidłowy rozwój systemu korzeniowe-
go uzyskuje się po wykonaniu orki. Pierwszą uprawką pożniwną 
powinno być szybkie zerwanie ścierniska i zatrzymanie wilgoci 
w glebie. Jeżeli nie wykona się zespołu uprawek pożniwnych, 
a tak się często zdarza w praktyce, to po wykonaniu orki siewnej 
należy natychmiast wysiać rzepak. Wówczas nasiona trafią do 
wilgotnej, wyoranej gleby i dobrze wschodzą.

W razie pozostawienia słomy na polu należy szybko wymieszać 
ją z glebą agregatem uprawowym, a następnie orkę siewną wy-
konać na głębokość 20–25 cm. Duże trudności sprawia prawi-
dłowe przygotowanie stanowisk z pozostawioną na polu słomą 
pod siew bezpośredni. Źle pocięta i wymieszana z glebą słoma 

powoduje zakłócenia w podsiąkaniu wody. Nasiona zamiast tra-
fić do gleby pozostają na powierzchni roli, zawieszone na słomie 
i nie mają żadnych szans na skiełkowanie. W tym przypadku 
ściernisko powinno być uprawiane agregatem dwa razy: pierw-
szy – natychmiast po żniwach – płytko na 8–10 cm i drugi raz tuż 
przed siewem na kilkanaście cm. Do tego celu nadają się agre-
gaty wyposażone w gęsiostópki. Brony talerzowe są mniej przy-
datne. Siewniki powinny być wyposażone w kółka dogniatające. 

Nawożenie

Przy plonie nasion 40 dt/ha rzepak pobiera średnio: 240 kg N, 
100 kg P2O5, 320 kg K2O, 100 kg CaO, 32 kg MgO i 60 kg SO3 
oraz znaczne ilości mikroelementów. Znaczną część tych skład-
ników pozostawia w resztkach w słomie i korzeniach. Na glebach 
urodzajnych, o głębokim profilu glebowym zawiązuje obfity sys-
tem korzeniowy, a składniki pokarmowe pobiera przez 8–10 mie-
sięcy. Dlatego w takich stanowiskach nie należy przesadzać ze 
zbyt obfitym nawożeniem. 

Dawki nawozów zależą od spodziewanego plonu i zasobności 
gleby. Na stanowiskach o średniej zasobności przy spodziewa-
nym plonie nasion 40 dt/ha zaleca się wysiać 80–110 kg P2O5 
i 140–160 kg K2O na ha. Przy spodziewanych niższych plonach 
należy je odpowiednio zmniejszyć. Nawozy fosforowe i potasowe 
wysiewa się na ścierń zbożową pod pług, lub agregat uprawowy. 
W przypadku potasu na glebach lżejszych połowę dawki należy 
zastosować „pod korzeń” i drugą przed wiosennym ruszeniem 
wegetacji.

Rzepak uprawiany na żyznych stanowiskach nie wymaga jesien-
nego nawożenia azotem. Natomiast na polach o małej zawartości 
próchnicy i w przypadku zaorywania słomy zaleca się przed jej 
wprowadzeniem do gleby zastosować 30 kg N/ha (forma nawozu 
dowolna). Jeżeli rzepak w drugiej połowie września będzie rósł 
słabo i wykazywał objawy braku azotu, to należy go zasilić azo-
tem w ilości 20 kg N/ha, w RSM lub w roztworze mocznika. 

Rzepak o prawidłowej (niskiej) obsadzie w RSP Skrzypiec. Zdjęcie 26.07.2011
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Wybór odmiany

W uprawie znajdują się przede wszystkim odmiany mieszańco-
we, które w doświadczeniach COBORU plonują średnio o 15% 
wyżej od populacyjnych. Posiadają one większy wigor początko-
wego wzrostu i są mniej wrażliwe na opóźnienie terminu siewu. 
Szybciej regenerują się po uszkodzeniach mrozowych i spowo-
dowanych żerowaniem śmietki rzepakowej i innych szkodników. 
Z kolei nasiona odmian populacyjnych są o wiele tańsze. Postęp 
w hodowli odmian rzepaku ozimego trwa bez przerwy i co roku 
w Polsce rejestruje się po kilkanaście odmian, które plonują 
o kilka procent lepiej od starszych i rozsądek nakazuje by jej 
wysiewać. Obecnie rolnicy mają możliwość do wyboru odmia-
ny dostosowanej do warunków siedliska. W obrocie nasiennym 
znajdują się odmiany tolerancyjne na kiłę kapusty, wirusa rzepy. 
Są też odmiany przeznaczone do uprawy w warunkach dużego 
zachwaszczenia pól samosiewami rzepaku i innym gatunkami 
z rodziny krzyżowych. Posiadają genetyczną odporność na sub-
stancję czynną, imazamoks, która zawarta jest w herbicydach 
Cleravis i Cleravo. Herbicydy te nie są szkodliwe dla wysianej 
odmiany, a niszczą samosiewy rzepaku i inne gatunki z rodziny 
krzyżowych. Jest to tak zwana technologia Clearfield. Nowością 
są też odmiany o wysokiej odporności na suchą zgniliznę, np. 
odmiana Umberto KWS posiada dwa geny odporności – Rlm 7 
i Rlm 3, które wzajemnie uzupełniają się i powodują kompletną 
odporność na samoistne infekcje. Przy wyborze odmiany radzę 
korzystać z porad doradców Agro-AS, która to firma sprzedaje 
nasiona z grupy najplenniejszych odmian. 

Termin i ilość wysiewu

W literaturze przyjmuje się, że optymalnie rozwinięty przed zimą 
rzepak powinien posiadać rozetę składającą się z 8–10 liści, dłu-
gi korzeń oraz szyjkę korzeniową o średnicy 10–15 mm. Wpływ 
na rozwój rzepaku obok terminu siewu ma przebieg temperatury 
i opady na jesieni. Zalecany dla południowo–zachodniej części 

Polski optymalny termin siewu do 25 sierpnia jest stanowczo za 
wczesny. Klimat się ocieplił oraz zmieniła się też genetyka i rze-
pak nie reaguje na termin siewu, jak to miało miejsce kilkanaście 
lat temu. Na żyznych stanowiskach rzepak wysiany zbyt wcześnie 
jest silnie atakowany przez choroby i szkodniki. Wydaje mi się, że 
optymalny termin siewu przesunął się do pierwszych dni września. 
Pora siewu zależy również od uwilgotnienia gleb w drugiej poło-
wie sierpnia. W razie suszy lepiej przyśpieszyć siew, aby nasiona 
do skiełkowania wykorzystały resztki wilgoci w glebie. Nie należy 
przyspieszać siewu rzepaku na polach zaatakowanych kiłą. 

Obecnie uprawiane odmiany rzepaku ozimego w warunkach 
prawidłowej agrotechniki plonują wysoko, jeżeli po zimie obsa-
da wynosi 20–30 roślin/m2. Przy tej obsadzie rośliny mają pra-
widłowe warunki do rozwoju mocnego systemu korzeniowego  
 zawiązania optymalnej ilości łuszczyn oraz dobrze wykształco-
nych nasion. Przy prawidłowym doprawieniu wilgotnej gleby po-
lowa zdolność wschodów rzepaku wynosi ponad 90% i nie ma 
sensu wysiewać go w górnych zalecanych przez firmy nasienne 
normach wysiewu. Na glebach lżejszych i w rejonach o mniejszej 
ilości opadów zaleca się rzepak wysiewać rzadziej, bo czynni-
kiem ograniczającym jego plonowanie jest deficyt wody w glebie. 
W warunkach siewu do źle doprawionej roli (rola zbrylona, dużo 
słomy na wierzchu), na polach zagrożonych kiłą kapusty i ślima-
kami polnymi normę wysiewu należy zwiększyć. Rzepak wysiewa 
się siewnikami zbożowymi w wąskie rzędy 10–15 cm lub, w szer-
sze rzędy – 20–30 cm. 

Bardzo dobre plony nasion rzepaku uzyskuje się z siewu punk-
towego, w szerokie rzędy, co 45 cm. Można do tego celu użyć 
siewnik buraczany z tarczami do wysiewu rzepaku. 

Jeżeli po zasiewie gleba jest sucha i nie są zapowiadane desz-
cze, to pole należy bezzwłocznie zawałować wałami pierścienio-
wymi. 

Tak wyglądała ciężka gleba w trakcie siewu rzepaku na polu, gdzie nie wykonano zerwania ścierni po skoszeniu pszenicy. 

Porady eksperta
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Agregaty ścierniskowe 

Kultywator podorywkowy, Kompaktowa brona 
talerzowa, czy może nowoczesny CRUISER? 
Bogaty wybór tych maszyn na rynku sprawia, że wybór nie jest 
łatwy. Każda z tych maszyn ma oczywiście swoje wady i zalety, 
które po krótce chcemy przedstawić.

Kompaktowa brona talerzowa, czyli Agregat Talerzowy dobrze 
miesza glebę i ma niewielkie zapotrzebowanie mocy w stosunku 
do gruberowania i płużnych metod uprawowych. Maszyna nie 
nastręcza problemów z zapychaniem się, gdy na polu znajduje 
się duża ilość resztek pożniwnych. 

Wady: Płytka uprawa do 12 cm głębokości pracy przy standar-
dowych talerzach i maksymalnie do 18 cm przy zastosowaniu 
dużych talerzy o średnicy powyżej 60 cm. Niektórzy zarzucają 
tym maszynom przyczynianie się do rozmnażania perzu na polu 
poprzez cięcie jego rozłogów.

Zalety: Praca z dużymi prędkościami nawet do 20 km/h sprawia, 
że są to bardzo wydajne maszyny. Niskie zapotrzebowanie mocy 
pozwala na oszczędności oleju napędowego i przede wszystkim 
kasy na koncie.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo Agregaty Talerzowe kilku producentów, ale przede wszystkim 
niemieckiej firmy Horsch.

HORSCH JOKER CT

 MASCHIO PRESTO

HORSCH JOKER RT

ROLMAKO U622

HORSCH JOKER HD 

Maszyny
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Kultywatory Podorywkowe nazywane też Gruberami umożliwiają 
zerwanie ścierniska nawet na ciężkich i zbitych glebach. Dobrze 
mieszają też resztki pożniwne, zastępując klasyczną podoryw-
kę, ale przy ich dużej ilości może dochodzić do zapychania się 
maszyny. Aby tego uniknąć, rama musi mieć odpowiednio dużą 
wysokość, a łapy robocze powinny być rozstawione w możliwie 
dużych odległościach od siebie. Jeśli chodzi o kultywatory, to 
producenci starają się ułatwić dostosowanie maszyny do aktu-
alnych warunków na polu. Czynią to głównie przez umożliwienie 
wyboru zastosowania różnych rodzajów zębów oraz przez uła-
twienia w wymianie elementów roboczych.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo Agregaty Talerzowe kilku producentów, ale przede wszystkim 
niemieckiej firmy Horsch.

HORSCH TERRANO FX

 HORSCH TIGER AS

MASCHIO TERREMOTO

HORSCH TERRANO GX

HORSCH TIGER MT

ROLMAKO U436

HORSCH TERRANO MT 

HORSCH TIGER XL

KUHN CULTIMER 

Wady: Większe zapotrzebowanie mocy w porównaniu z bronami 
talerzowymi oraz nieznacznie niższa wydajność. W przypadku 
występowania perzu – jeśli bronom talerzowym zarzucimy ten-
dencję do jego rozprzestrzeniania przez cięcie rozłogów to kul-
tywatorem raczej takiego pola nie uprawimy wcale, bo po prostu 
będzie się zapychał rozłogami z masami ziemi, chyba że zasto-
sujemy maszynę Horsch Terrano MT lub Horsch Tiger MT.

Zalety: Praca w najcięższych warunkach polowych nawet do 35 
cm głębokości pracy przy dość dużych prędkościach roboczych. 
Mimo, że wydajność tych maszyn jest mniejsza, niż talerzówek, 
ale i tak jest większa, niż przy tradycyjnej uprawie pługami. Naj-
większa ich zaleta to to, że maszyny łatwiej zagłębiają się w zie-
mię przy bardzo ubitej i suchej glebie, a w latach suchych to jest 
bardzo ważne. 

Maszyny
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NOWOŚĆ – HORSCH Cruiser
Nowy kultywator o zębach sprężynujących z zupełnie nowymi 
zębami sprężynującymi. To maszyna, która umożliwiająca płytką 
uprawę ścierniska na lżejszych glebach oraz bardzo dobrze na-
daje się jako typowy przedsiewny agregat uprawowy. 

Nowy ciągniony kultywator HORSCH Cruiser 5 i 6 XL wypełnia 
lukę pomiędzy modelem zawieszanym na TUZ–ie a modelami 
ciągnionymi o szerokości roboczej 10 i 12–metrów. Cruiser bez 
problemu miesza i rozdziela duże ilości materiału organiczne-
go na polu dzięki 6–belkowej budowie, rozstawowi śladu wyno-
szącemu 15 cm i ramie o wysokości 700 mm. Kultywator ten 
może być wyposażony w cztery różne rodzaje redlic. Dlatego 
idealnie nadaje się do uprawy ścierniska, optymalnego rozpro-
wadzenia słomy po kombajnie, przygotowania łoża siewnego, 
a także jako kultywator sprężynujący do mechanicznego zwal-
czania chwastów oraz do spulchniania i napowietrzania gleby na 
wiosnę. Nowe zęby sprężynujące HORSCH to nowe rozwiązanie 
pozwalające na większą przepustowość. Dzięki swojemu kształ-

PODSUMOWANIE

Bogaty wybór narzędzi do uprawy ścierniska pozwala na zakup 
optymalnej dla danego gospodarstwa opcji. Czy wybór padnie 
na agregat talerzowy, czy na kultywator ścierniskowy to wszyst-
ko tak naprawdę zależy na rodzaju gleby jaką posiadamy, od 
rodzaju technologii jaką stosujemy lub chcemy zastosować i od 
aktualnych warunków atmosferycznych. Przy tym wszystkim naj-

towi ząb wychodzi ponad ramę, co zapewnia prześwit 700 mm 
zamiast 600 mm. Jego geometria umożliwia łatwe odbijanie się 
w górę przy niewielkiej drodze, jaką ma do pokonania sprężyna. 
Chroni też materiał i wydłuża jego żywotność. Siła odchyłu wyno-
si 150 kg, co zapewnia stabilne zachowanie głębokości roboczej 
nawet w trudnych warunkach. Głębokość robocza jest regulowa-
na przy pomocy kół podporowych przednich i wału. Podwozie 
jezdne kultywatora Cruiser 5/6 XL znajduje się za zębami, przed 
narzędziami poziomującymi. Opony o dużych wymiarach stosuje 
się zarówno do transportu drogowego, jak i do zawracania na 
uwrociu. Pozycja podwozia jest tak dobrana, aby zapewnić do-
brą zwrotność w polu i wysoki komfort jazdy na drogach publicz-
nych. Cruiser XL wyposażony jest w pełni zintegrowany wzmac-
niacz siły trakcyjnej, który w trakcie pracy cały czas naciska na 
tylną oś ciągnika z siłą 1200 kg. Wzmacniacz aktywowany jest 
w bardzo prosty sposób poprzez bezciśnieniowe przełączenie 
jednostki sterującej z funkcji „podnoszenie” na „opuszczanie”, 
bez dodatkowych modułów lub cylindrów sterujących.

MASCHIO TERREMOTO ROLMAKO U436

ważniejszy jest budżet, jakim dysponujemy na zakup takiej ma-
szyny. Ale bogata oferta tego typu maszyn w firmie PHU Agro-As 
Sp.j. sprawia, że jesteśmy w stanie każdemu klientowi dobrać 
odpowiednią maszynę na jego gospodarstwo i stosowaną tech-
nologię produkcji roślin, aby w pełni spełniała jego oczekiwania. 

Adrian Juzyszyn
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 Ładowarki CLAAS– wykorzystanie w gospodar-
stwach i przedsiębiorstwach rolnych  

– uniwersalne maszyny–niezawodne przez wiele lat

CLAAS – w ładowarkach prawdziwy „As”!

Ładowarki kołowe i teleskopowe marki CLAAS są obecne Nr 1. 
w wielu gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych, których 
właściciele stawiają przede wszystkim na KOMFORT i NIE-
ZAWODNOŚĆ. Dzięki wytrzymałej kompaktowej konstrukcji, 
zwrotności i wysokiej wydajności nie tylko zastępują ciągniki 
z ładowaczem czołowym, ale również oferują dużym gospodar-
stwom rolnym i usługodawcom najbardziej wydajne rozwiązania 
w zakresie przeładunku i transportu. Do tego na rynku wtórnym 
maszyn używanych są uważane za jedne z najbardziej wytrzy-
małych sprzętów w tej gamie maszyn. CLAAS od wielu lat to nie 
tylko król wśród maszyn żniwnych i zielonkowych, ale obecnie 
również producent bardzo dobrych i komfortowych ciągników rol-
niczych oraz LIDER JAKOŚCI w produkcji ładowarek!

CLAAS wspólnie z firmą LIEBHERR

przygotował całkiem nową serię ładowarek kołowych TORION 
i teleskopowych SCORPION, które swoją premierę miały 
w Hanowerze na targach Agritechnica 2017. Dzięki tej owocnej 
współpracy producent CLAAS już od 2018r. ma w swojej ofercie 
sprzedażowej maszyny, które zaspokajają rosnące zapotrzebo-
wanie na wysokowydajne maszyny do profesjonalnego transpor-
tu rolnego i transportu materiałów. Dziesięć nowych ładowarek 

Maszyny

kołowych TORION uzupełnia obecną ofertę ładowarek telesko-
powych, przyczep transportowych i ciągników z ładowaczem 
czołowym. Nowa seria obejmuje cztery różne kategorie rozmia-
rów o szerokim zakresie wydajności.

Wieloletnie doświadczenie i wiedza dwóch firm Claas i Liebherr
zostało wykorzystane w modelach rolniczych TORION. Liebherr 
to wiodący producent maszyn budowlanych, który teraz współ-
pracuje z inżynierami firmy CLAAS we wszystkich modelach TO-
RION, a także w całej serii SCORPION. Wszystkie nowe modele 
są wyposażone w sprawdzony napęd CLAAS POWER SYSTEM, 
który łączy wyjątkową niezawodność z imponującą wydajnością. 
Seria TORION oferuje również przestronną kabinę z optymalną 
widocznością we wszystkich kierunkach i przyjaznymi dla użyt-
kownika funkcjami.

Zwinny i przestronny

Dzięki najmniejszym modelom TORION 639 i 535 CLAAS oferu-
je wszechstronną maszynę, która została zaprojektowana spe-
cjalnie z myślą o gospodarstwach hodowlanych i specjalnych 
uprawach. Silniki Yanmar w obu modelach charakteryzują się 
mocą do 68 KM (50 kW) i spełniają normy emisji Stage IV. Są 
wyjątkowo wytrzymałe i trwałe. Bezstopniowy napęd hydrosta-
tyczny ma dwa tryby jazdy: tryb F1 od 0 do 6 km/h oraz tryb F2 
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od 0 do 20 km/h. Sterownik może przełączać się z jednego trybu 
napędu na drugi za jednym naciśnięciem przycisku w zależności 
od potrzeby. W przypadku pracy przy niskich prędkościach (np. 
z łyżką o bocznym wysypie) ilość oleju hydraulicznego można 
kontrolować za pomocą regulatora prędkości pełzania. Dzięki 
niewiarygodnie przyjaznej obsłudze modele TORION 639 i 535 
mogą być niezawodnie obsługiwane, nawet gdy regularnie ob-
sługują je różni kierowcy.
 

Stabilność dzięki optymalizacji środka ciężko-
ści
Obciążenia wywracające (przegubowe) obu modeli wynoszą 
odpowiednio 3,45 t oraz 3,85 t. Optymalny środek ciężkości 
i niska konstrukcja przy wysokości maszyny mniejszej niż 2,5 m, 
niezależnie od typu opony, zapewniają optymalną stabilność, na-
wet podczas pracy na nierównym terenie. Centralne połączenie 
przegubowo–obrotowe zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo 
i wygodę, wygładzając wszelkie nierówności wzdłuż drogi.

Maksymalna widoczność

Kabina i wysięgnik w obu modelach są ustawione tak, aby zmak-
symalizować pole widzenia operatora. Duża przednia szyba 
przednia rozciąga się poprzecznie do podłogi kabiny, a także za-
pewnia optymalny widok powyżej, dzięki czemu operator może 
obserwować mocowanie z dowolnej pozycji. Zaokrąglone tylne 
okno zapewnia operatorowi optymalny widok z tyłu podczas pra-
cy. Zwężający się wysięgnik zwęża się w kierunku kabiny, za-
pewniając optymalną widoczność ładunku i osprzętu przez cały 
czas.
 

Ładowarki kołowe TORION klasy średniej spełniają najwyższe 
wymagania

Seria średnich nowych ładowarek TORION z modelami 1511, 
1410 i 1177 wyposażona jest w oszczędne silniki DPS, które 
już udowodniły swoją wartość w ciągnikach serii CLAAS ARION 
500. Silniki te spełniają normy emisji spalin Stage IV i posiadają 
moc do 167 KM (123 kW). Wygodna przekładnia hydrostatycz-
na VARIPOWER oferuje trzy tryby jazdy: tryb I od 0 do 6 km/h, 
tryb II od 0 do 16 km/h oraz tryb III od 0 do 40 km/h. Wszyst-
ko to w celu optymalnego dostosowania do warunków. Modele 
z serii TORION klasy średniej są zatem idealne dla gospodarstw 
rolnych i usługodawców wymagających mocy do ubijania pryzm 
lub do przeładowywania ziarna, nawozów i innych materiałów 
sypkich.

Unikalne umiejscowienie silnika

Wszystkie ładowarki TORION, w tym seria klasy średniej, korzy-
stają z optymalnego rozkładu masy. Wyjątkowa pozycja silnika, 
która jest bardzo niska i dobrze skierowana do tyłu, tworzy prze-
ciwwagę do strefy podnoszenia. Oznacza to, że potrzeba mniej 
dodatkowego obciążenia, co ma pozytywny wpływ na zmniej-
szone zużycie opon i paliwa. Oznacza to również, że wysokie 
obciążenia wywracające od 7,75 t do 9,75 t są możliwe przy ni-
skiej masie roboczej maszyny.

Wysięgniki z kinematyką typu P lub typu Z

W modelach TORION serii średniej, wysięgnik jest dostępny 
z kinematyką P lub Z. Przy obciążeniu rozłożonym na całej stre-
fie podnoszenia i większych siłach trzymania w górnym obsza-
rze roboczym, kinematyka P jest najlepszą opcją dla większości 
prac rolniczych. Kinematyka Z charakteryzuje się bardzo wyso-
ką siłą zrywania, a łyżka szybko się przechyla.

Funcja SMART LOADING dla większej wygody 
i wydajności

Zaawansowany system wspomagania kierowcy SMART 
LOADING łączy wszystkie systemy w celu optymalizacji pracy 
maszyny. Praktyczne dodatkowe funkcje zmniejszają obciąże-
nie operatora i pomagają zwiększyć wydajność. Funkcje obej-
mują programowalną funkcję kąta narzędzia oraz zdefiniowane 
ograniczenia podnoszenia i opuszczania, które umożliwiają ope-
ratorowi automatyczne ustawianie wysięgnika do określonych 
i ustawionych pozycji. Dostępny jest również system ważenia, 
który można łatwo obsługiwać za pomocą ekranu dotykowego. 
W największych modelach 1914 i 1812, funkcja powrotu łyż-
ki i zdefiniowane ograniczenia podnoszenia i opuszczania są 
w standardzie. W modelach od 1511 do 1177 funkcje te są do-
stępne opcjonalnie. Natomiast system ważenia jest dostępny 
jako opcja we wszystkich modelach.
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TORION 535 639 1177 1410 1511 1812 1914

Waga eksploatacyjna t 5.2 5.6 12.6 13.9 14.3 18.7 19.5

Obciążenie 
wywracające
(przegubowe) t 3.45 3.85 7.75 9.1 9.75 11.1 12.4

Kinematyka Z Z P/Z P/Z P/Z agri/Z agri/Z

Maks. moc silnika
(ECE R 120) kW/ KM 46/63 50/68 103/140 114/155 123/167 143/195 168/228

Napęd Hydrostat Hydrostat VARIPOWER VARIPOWER VARIPOWER CMATIC CMATIC

Przyjazny ekran dotykowy
Wszystkie trzy modele klasy średniej z serii TORION są wyposa-
żone w standardowy 7–calowy ekran dotykowy, który służy jako 
centralne centrum informacyjne do obsługi urządzenia i jest nie-
zwykle łatwy w użyciu. Dostępne są dwa różne joysticki umoż-
liwiające wygodne i czułe sterowanie urządzeniem TORION. 
Ergonomicznie zaprojektowany joystick może być używany do 
łatwego sterowania wszystkimi funkcjami wysięgnika z precy-
zją. Kierunek jazdy można również łatwo zmienić za pomocą 
przełącznika na uchwycie. Dźwignia wielofunkcyjna, która jest 
dostępna jako opcja, ma dodatkową czterokierunkową dźwi-
gnię sterującą, która może być używana do sterowania trzecim 
i czwartym obwodem hydraulicznym, do napełniania i wysypywa-
nia dużej łyżki SMART PUSH lub otwierania i zamykania chwy-
taka do kiszonki.

System dynamicznego chłodzenia

Nowy system dynamicznego chłodzenia DYNAMIC COOLING 
steruje prędkością wentylatora elektronicznie, zapewniając chło-
dzenie silnika zgodne z zapotrzebowaniem, bez względu na 
warunki pracy. Zintegrowany system wentylatorów nawrotnych 
jest dostępny jako opcja. System również działa w pełni automa-
tycznie w oparciu o ustawienia wybrane przez operatora, w celu 
usunięcia zanieczyszczeń z kratki chłodnicy.

Najlepsi z najlepszych: modele TORION 1914 i TORION 1812
Największymi modelami w serii TORION są modele TORION 
1914 i 1812. Firma CLAAS kieruje je szczególnie do usługodaw-
ców i dużych przedsiębiorstw rolniczych, którzy mają najwyższe 
wymagania pod względem mocy, wydajności i komfortu opera-
tora. Dzięki wydajnym silnikom marki Liebherr, maszyny te cha-

rakteryzują się mocą 195 i 228 KM (143 i 168 kW) i spełniają 
normy emisji spalin Stage IV. Obciążenia wywracające wynoszą 
odpowiednio 11,1t oraz 12,4 tony. Oba duże modele są stan-
dardowo wyposażone w system DYNAMIC COOLING. Opcjo-
nalnie dostępny jest również automatyczny system wentylatorów 
wstecznych dla bardzo trudnych warunków pracy.

Wygoda przekładni C–MATIC

Bezstopniowa regulacja przekładni CMATIC działa w połączeniu 
z napędem hydrostatycznym i mechanicznym, aby uzyskać opty-
malną wydajność we wszystkich operacjach załadunku i rozła-
dunku. Wysoki poziom mechanicznej skrzyni biegów przy niskich 
prędkościach do 10 km/h oraz przy maksymalnej prędkości, po-
zwala na uzyskanie wysokiej mocy przy niskim zużyciu paliwa.
Wysięgnik o dalekim zasięgu dla zwiększenia maksymalnej wy-
sokości załadunku

Podobnie jak w przypadku modeli klasy średniej, dwa najwięk-
sze modele TORION mają optymalny rozkład masy z silnikiem 
umieszczonym daleko w tyle. Oznacza to, że dostęp do silni-
ka jest łatwy, co sprawia, że konserwacja jest bardzo prosta. 
Wysięgnik jest dostępny z kinematyką rolniczą lub z kinematyką 
Z. Kinematyka rolnicza znajduje zastosowanie do wszystkich 
prac rolniczych. Obie maszyny mogą być opcjonalnie wypo-
sażone w wysięgnik przedłużony. Ma on 3,0 m długości, i jest 
o 40 cm dłuższy niż standardowy wysięgnik, dzięki temu osią-
ga wysokość ładowania do 4,64 m (od sworznia obrotowego). 
Wysoki wysięgnik jest również dostępny jako opcja dla wszyst-
kich modeli z serii średniej. Wszystkie nowe modele CLAAS TO-
RION i SCORPION są dostępne w sprzedaży już od początku 2018r.
 

Maszyny
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Ładowarki teleskopowe CLAAS | 
SCORPION 635-1033

        Zalety.
• Bezstopniowy napęd do 40 km/h
• Silniki Deutz o wysokim momencie obrotowym i mocy 115 

kW/156 KM
• Ulepszony system SMART ROADING dla cichej jazdy i re-

dukcji zużycia paliwa – już od 1900 obr./min
• Udźwig od 3,2 do 5,6 t
• Mocna hydraulika robocza o wydajności do 200 l/min
• SMART LOADING z automatycznym wstecznym prowa-

dzeniem łyżki i systemem ważenia
• Nowa koncepcja kabiny dla optymalnej ergonomii i bezpie-

czeństwa z maksymalną widocznością

 

• Nowa koncepcja ramy i nowy kształt maski silnika dla mak-
symalnej przejrzystości.

• Całkowicie nowa koncepcja kabiny zapewniająca optymal-
ną ergonomię i maksymalną widoczność.

• SMART LOADING do optymalizacji cykli ładowania
• DYNAMIC COOLING z chłodzeniem dostosowanym do po-

trzeb i wentylatorem rewersyjnym.
• Silniki Deutz o wysokim momencie obrotowym i mocy do 

115 kW / 156 KM (zgodność z normą emisji spalin Stage IV)
• DYNAMIC POWER: automatyczne dopasowanie liczby ob-

rotów silnika Diesla zależnie od wychylenia joysticka przy 
zachowaniu prędkości jazdy.

• Udoskonalony SMART ROADING z obniżeniem liczby ob-
rotów do 1900 obr./min

• 

 

       
• Modele SCORPION 1033 i SCORPION 741 dopełniają ofertę
• Wybór pomiędzy dwoma różnymi wariantami wyposażenia 

w małej serii
• DYNAMIC COOLING z chłodzeniem dostosowanym do po-

trzeb i wentylatorem rewersyjnym
• SMART LOADING do optymalizacji cykli ładowania
• Boczne prowadzenie ramienia teleskopowego teraz do-

stępne również dla małej serii
• Rozszerzona funkcjonalność SMART ROADING
• Jeszcze większa swoboda dzięki nowemu, czwartemu ro-

dzajowi kierowania: ręcznemu psiemu chodowi

SCORPION 635–1033.

SCORPION 756 / 746.
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SCORPION Udźwig (kg) Wys. podno-
szenia (mm)

Moc przy 2400 
obr./min (ECE R 
120)1(kW/KM)

Hydrostatyczny 
napęd jezdny

Prędkość 
maks.4 (km/h)

Zbiornik paliwa 
- olej napęd (l)

Zbiornik 
mocznika (l)

756 5600 31.mar 115/156 VARIPOWER 
PLUS 30/401 23.lip 20.sty

746 4600 mar.19 100/136 VARIPOWER 30/401 lip.00 10.sty

1033 3300 9750 100/136 VARIPOWER3/ 
Hydrostat2 30/401 150 10

741 4100 6930 100/136 VARIPOWER3/ 
Hydrostat2 30/401 150 10

736 3600 6930 100/136 VARIPOWER3/ 
Hydrostat2 30/401 150 10

732 3200 6930 100/136 VARIPOWER3/ 
Hydrostat2 30/401 150 10

635 3500 6130 100/136 VARIPOWER3/ 
Hydrostat2 30/401 150 10

źródło: CLAAS:
1 Wg. ISO 14396
2 Dotyczy wszystkich modeli SCORPION klasy podstawowej
3 Dotyczy wszystkich modeli SCORPION z wyposażeniem VARIPOWER (klasa komfort)
4 Wszystkie modele są dostępne w wersji 20 km/h niezależnie od wyposażenia przekładni

NOWOŚĆ: DYNAMIC COOLING.
Dobre może być lepsze: sprawdzona koncepcja prowadzenia po-
wietrza w ładowarkach teleskopowych SCORPION została w no-
wych modelach zoptymalizowana. Dzięki elektronicznej regulacji 
hydraulicznego napędu wentylatorów dysponują one dostosowa-
nym do potrzeb systemem chłodzenia. Świeże powietrze zasysa-
ne z przodu dociera do chłodnicy i stamtąd opływa silnik, po czym 
wydostaje się z tyłu maszyny. 

NOWOŚĆ: DYNAMIC POWER.
Nie trzeba już z niczego rezygnować: teraz możliwa jest precyzyj-
na, a zarazem niezakłócona praca. Zależnie od wychylenia joystic-
ka DYNAMIC POWER dostosowuje liczbę obrotów silnika spali-
nowego. Oznacza to, że w każdym momencie użytkownik ma do 
dyspozycji wystarczającą moc, obroty silnika są dostosowywane 
do potrzeb przez co następuje ograniczenie zużycia paliwa. 

SILNIK.
Także nowe modele otrzymały 4–cylindrowe silniki Deutz o du-
żym momencie obrotowym. Gwarantują one znakomite rozwinię-
cie mocy i oszczędne zużycie paliwa podczas spychania i wszyst-
kich prac przeładunkowych. Ich moc napędowa wynosi 100 i 115 
kW odpowiednio 136 i 156 KM, przy momencie obrotowym wyno-
szącym maks. 609 Nm. 

NOWOŚĆ: SMART LOADING.
SMART LOADING w ładowarkach kołowych i teleskopowych 
CLAAS łączy systemy w celu optymalizacji maszyny. Oprócz 
sprawdzonej powrotnej automatyki szufli i nowego systemu DY-
NAMIC POWER firma CLAAS oferuje teraz również możliwość 
precyzyjnego ustawienia hydrauliki roboczej: uchylny włącznik 
zmniejsza prędkość hydrauliki o połowę w celu osiągnięcia mak-
symalnej precyzji podczas prac wymagających wysokiej precyzji. 

Maszyny
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NOWOŚĆ: 
PANEL WIELOFUNKCYJNY I 7–CALOWY WYŚWIETLACZ. 
Zależnie od modelu i wyposażenia w kabinie znajduje się dwu – 
lub wielokolorowy panel wielofunkcyjny lub 7–calowy wyświetlacz, 
które informują o stanie jazdy i pracy maszyny SCORPION. Przej-
rzysta i zrozumiała struktura sprawia, że obsługa staje się dziecin-
nie łatwa dla każdego użytkownika 

Podsumowując, CLAAS stawia konkurencji poprzeczkę bardzo 
wysoko, zarówno pod kątem jakości wyprodukowanych przez sie-
bie maszyn, ich ergonomii i komfortu dla operatorów oraz co rów-
nie ważne wszystkie swoje maszyny w tym również nowe modele 
ładowarek CLAAS TORION I SCORPION sprzedaje z gwarancją 
serwisową na dostawę części zamiennych w ciągu 24 godzin, bo 
wie, że w biznesie: „Czas to pieniądz!”     

Współczesne i przyszłościowe rolnictwo to przede wszystkim mniej-
sze wyspecjalizowane gospodarstwa, średniej wielkości rodzinne 
gospodarstwa rolne oraz duże i bardzo ogromne przedsiębiorstwa 
rolne, gdzie wszędzie bez względu na skalę produkcji wszystkie 
decyzje są niezmiernie ważne, w tym również te kluczowe o wy-
borze maszyn rolniczych. Każdy z klientów wybierając sprzęt do 
swojego gospodarstwa, bądź przedsiębiorstwa rolnego na wstępie 
kieruje się ceną produktu – jest to dość oczywiste i zrozumiałe, ale 
pamiętajmy za każdym razem, że jest ona również wyznacznikiem 
jakości, a co za tym idzie i niezawodności maszyn, które kupuje-

NOWOŚĆ: RĘCZNY PSI CHÓD.
Zależnie od modelu i wyposażenia w kabinie znajduje się dwu – 
lub wielokolorowy panel wielofunkcyjny lub 7–calowy wyświetlacz, 
które informują o stanie jazdy i pracy maszyny SCORPION. Przej-
rzysta i zrozumiała struktura sprawia, że obsługa staje się dziecin-
nie łatwa dla każdego użytkownika 

my. Maszyny CLAAS to maszyny marki PREMIUM, które potrafią 
pracować niezawodnie przez wiele lat u swojego pierwszego wła-
ściciela, a w momencie odsprzedaży na rynku wtórnym maszyn 
rolniczych znajdują wielu chętnych, którzy doceniają ich innowa-
cyjność, wytrzymałość i komfort. Firma Agro-As ma na każdej ze 
swoich baz po jednej ładowarce teleskopowej Scorpion. Maszyny 
te są wykorzystywane u nas na maksimum swoich możliwości przy 
przeładunku zbóż i nawozów, gdyż przy skali obrotów naszej firmy 
są to setki tysięcy przerzuconych ton rocznie oraz pomagają nam 
przy rozładunku i załadunku nowych maszyn dla naszych klientów. 
Właściciele firmy jak również operatorzy tych maszyn są z nich 
w pełni zadowoleni. Zapraszamy do nas na jazdę próbną i oglę-
dziny naszych maszyn używanych. Sprawdź! Być może CLAAS to 
optymalny wybór również do Twojego gospodarstwa.

Życzę Wszystkim Państwu codziennej satysfakcji z wykonywanej 
pracy i udanych zakupów w firmie Agro-As.

Tomasz Stolarczyk
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Nowy sygnał korekcyjny wspomagany 
satelitarnie CLAAS SATCOR

Możliwość odbioru SATCOR przez posiadany terminal należy ustalić w serwisie firmy PHU AgroAs Sp.j.

Maszyny

Wiosną tego roku CLAAS wprowadził nowy sygnał korekcyjny 
SATCOR stosowany w systemach jazdy automatycznej GPS 
PILOT. Sygnał ten jest nadawany przez satelity geostacjonarne 
i dostępny niemal na całym świecie, tzn. we wszystkich regionach, 
gdzie są prowadzone prace polowe. SATCOR wspiera najważniej-
sze systemy GNSS dostępne na rynku takie jak GPS, GLONASS 
czy GALILEO. Do odbioru sygnału wystarczy podstawowy zestaw 
GPS PILOT z terminalem S10 lub S7 wyprodukowany po kwietniu 
2017 roku* bez żadnego dodatkowego osprzętu. Sygnał dostępny 
jest w dwóch wersjach dokładności „ślad do śladu”:

SATCOR 5 oferuje dokładność do 5 cm i jest zalecany do wy-
siewu buraków, kukurydzy, rzepaku i zbóż oraz do upraw spe-
cjalistycznych.

• siew zbóż,
• precyzyjny siew kukurydzy,
• precyzyjny siew buraków,
• uprawy specjalne

SATCOR 15 to dokładność pracy do 15 cm i jest dobra alterna-
tywą dla standardowego sygnału korekcyjnego EGNOS. Umożli-
wia dokładne wykonywanie podstawowych prac polowych, opry-
sków, nawożenia czy zbioru zbóż czy pasz. 

• Uprawa gleby
• Zbiór pasz
• Nawożenie mineralne
• Nawożenie organiczne
• Ochrona roślin 

Sygnał SATCOR posiada szereg funkcji pozwalających na szyb-
ką inicjalizacje systemu po utracie sygnału satelit GPS np. pod-
czas przejazdów drogami osłoniętymi drzewami lub po długich 
przerwach w pracy ( postój).

Sygnał ten jest alternatywą w miejscach, gdzie występuje brak 
infrastruktury sieci komórkowej lub brakuje stacji RTK.

Uruchomienie sygnału SATCOR następuje po wpisaniu kodu ak-
tywacyjnego do terminala, który można nabyć u autoryzowanego 
partnera handlowego CLAAS. Istnieje także możliwość spraw-
dzenia sygnału przed zakupem licencji i uruchomienia bezpłatnej 
wersji demonstracyjnej na 7 dni. 

Aktualnie do 30 września 2019 sygnał korekcyjny SATCOR 
15 można nabyć na 18 miesięcy w promocyjnej cenie, jak za 
12 miesięcy.
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Maszyny w gospodarstwie rolnym

Zbliżający się czas zbiorów płodów rolnych to dobry 
moment aby porozmawiać na temat maszyn wykorzy-
stywanych w gospodarstwach rolnych. Nawarstwie-

nie prac w okresie żniwnym oraz zauważalna w ostatnich la-
tach coraz większa zmienność warunków atmosferycznych 
wymusza konieczność użycia profesjonalnego i wydajne-
go sprzętu. Dotyczy to zarówno zbioru płodów rolnych jak 
i resztek pożniwnych, aby sprawnie i szybko przygotować 
pole pod kolejne zasiewy. 

W gospodarstwach, które prowadzą zbiór słomy świetnie do tego 
celu nadają się maszyny marki Claas co potwierdzają opinie za-
dowolonych użytkowników.

Jednym z nich jest Pan Jerzy Janisz z miejscowości Proszkowo 
w województwie dolnośląskim właściciel prasy zmiennokomoro-
wej marki Claas model Variant 465 RC. Pan Janisz jest rolnikiem  
z ponad 30–to letnim stażem. Jego gospodarstwo to produkcja 
roślinna oraz hodowla zwierząt (bydło domowe). Zapytany o opi-
nie na temat użytkowania zakupionej prasy odpowiedział:

„Przy podjęciu decyzji odnośnie zakupu maszyny kieruje mną 
stosunek ceny do jakości. Badam dostępność części zamien-
nych, czytam opinie w internecie i rozpoznaje się wśród dorad-

ców. Często też uczestniczę w rożnego rodzaju targach, gdzie 
mogę sprawdzić daną maszynę w jej działaniu.
Prasa Claas była jedną z niewielu, która spełniała moje wyma-
gania. Potrzebowałem prasy, która sprawdzi się zarówno przy 
prasowaniu słomy, jak i przygotowaniu sianokiszonki. Rozma-
wiałem także z innymi rolnikami, którzy chwalili prasy tej firmy za 
solidne wykonanie i niezawodność.

Maszyny
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Maszyny

Maszyna spisuje się bardzo dobrze. Dzięki zmiennej komorze 
– zagęszczenie materiału jest bardzo wysokie, a to poprawia pa-
rametry jakościowe – czy to słomy, czy sianokiszonki.

Dla mnie najważniejsze było to, by jak najszybciej pozbyć się 
słomy z pól, by móc przygotowywać je pod kątem kolejnych 
upraw. To nie zawsze było możliwe, ponieważ byłem uzależnio-
ny od innych osób – rolników, którzy przyjeżdżali do mnie na 

usługę. Później nie zawsze jakość słomy była z tego powodu 
najlepsza, a opóźnienia w zasiewach ozimin – powodowały stra-
ty. Podobna sytuacja była z sianokiszonkami, a dzięki własnej, 
wydajnej prasie udało się przyspieszyć pewną część robót.”

Co sprawia, oprócz znanej już niezawodności, że prasy marki 
Claas wyróżniają się na tle innych produktów oferowanych na 
rynku? Z pewnością są to takie elementy konstrukcyjne jak:

• sterowany podbieracz o szerokości 2,1 m lub 2,35 m – wy-
soka wydajność

• składane koła kopiujące utrzymujące podbieracz
• aktywny rotor tnący 360°, wyposażony w 14 noży, dzięki 

któremu baloty osiągają lepszy kształt (twardszy rdzeń)
• opuszczana podstawa PRO – ciągły przepływ paszy przy 

wysokiej jakości cięcia
• system Claas Covered – doskonały kształt balotów, system 

owijania siatką
• dostępność dla wszystkich maszyn kompatybilnych 

z ISOBUS: COMMUNICATOR i OPERATOR

Więcej informacji oraz szczegółów przedstawią Państwu nasi 
przedstawiciele handlowi, którzy mogą zaoferować prasy stało 
oraz zmiennokomorowe jak również kostkujące. Dodamy tylko, 
że dzięki zastosowanym rozwiązaniom oferta koncernu Claas 
może usatysfakcjonować zarówno Gospodarzy i Firmy świad-
czące usługi rolnicze jak i Rolników wykorzystujących te maszy-
ny tylko do własnych potrzeb.

Jarosław Świerczek
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Zapraszamy do naszego sklepu internetowego

WWW.SKLEP.AGROAS.PL

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

ZAPRASZAMY.

kod rabatowy: Agro – As Lato 2019
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Już niedługo rozpocznie się sezon belowania, pod-
czas którego każdy problem może oznaczać spadek 
wydajności, a na naprawy najczęściej nie mamy zbyt 

dużo czasu. Powiemy sobie dzisiaj, na co zwrócić uwagę, 
aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia nieprawidłowości pod-
czas belowania z użyciem siatki rolniczej. Oczywiście wszel-
kie naprawy i prace konserwatorskie powinniśmy wykonać 
przed spoczynkiem prasy zimą, ale również na wiosnę mo-
żemy zrobić, krótki przegląd najważniejszych elementów. Da 
to nam pewność, że przygotowaliśmy swoją maszynę tak, by 
osiągane przez nas rezultaty były jak najlepsze. Prasy różnią 
się od siebie, ale zasady działania części mechanizmów są 
podobne. 

Najczęściej występujące problemy takie jak, podział siatki na beli, 
zrywanie albo zawiniecie siatki na wałkach podajnika powstają 
w wyniku „prucia” siatki. Uszkodzone włókno jest wypruwane 
w kierunku przeciwnym do kierunku podawania siatki. Może to 
prowadzić m.in. do podziału siatki. Przyczyn powstania tego pro-
blem jest wiele, ale objawy są zawsze takie same.

Przygotowanie prasy rolującej do nowego sezonu.

Zdjęcie: Wyprucie włókna z siatki.

Części

Kiedy używamy siatki do belowania powinniśmy wykonać przed 
sezonem kilka kroków, aby upewnić się, że nasza prasa jest wła-
ściwie przygotowana do pracy. 

1. Sprawdź zasobnik siatki. 
Ważne by był on wolny od zanieczyszczeń. Żaden metalowy ele-
ment, który ma kontakt z siatką nie powinien być zardzewiały ani 
posiadać ostrych krawędzi czy spawów. Elementy, które należy 
przejrzeć to ściany zasobnika, ramię napinacza oraz wałki. Je-
żeli zasobnik był malowany sprawdź czy nigdzie nie ma suchych 
grudek farby mogących uszkodzić siatkę. W razie konieczności 
użyj papieru ściernego do wyrównania powierzchni. 

2.Skontroluj przebieg siatki w prasie.
Sprawdź, czy ścieżka siatki za mechanizmem podającym, nie 
ma śladów brudu lub rdzy, które mogłyby ograniczyć przesuwa-
nie się siatki w czasie jej podawania. Jeżeli na tym etapie wystą-
pią jakieś nieprawidłowości to może dojść do zapętlenia siatki 
na początku cyklu owijania. Jest to szczególnie ważne, kiedy 
zaczynamy belować po przerwie zimowej.
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Powierzchnia wałków powinna zostać sprawdzona, a wszelkie 
uszkodzenia lub otarcia – naprawione. Sprawdzanie wałków 
podajnika jest niezbędne by mieć pewność, że ściśle do siebie 
przylegają i nie ma między nimi żadnych luk, co pozwoliłoby 
siatce poruszać się po nich w czasie podawania. Prosta meto-
da pozwalająca to sprawdzić polega na włożeniu kawałka kartki 
między wałki. Czynność tą należy to wykonać w kilku miejscach.
 
5. Sprawdź czystość wałków podających. 
Należy upewnić się, że na wałkach podajnika nie ma śladów wil-
goci i żadnych resztek. Nigdy nie należy używać żrących środ-
ków czystości takich jak terpentyna lub benzyna do czyszczenia 
gumowego wałka. Przy załadowaniu nowej rolki siatki możesz 
odświeżyć gumowy wałek używając talku lub kredy. Dobrym 
pomysłem jest także użycie spreju antystatycznego do redukcji 
ładunku elektrycznego w czasie pracy. Takie działanie pozwoli 

Części

3.Upewnij się, że siatka jest prawidłowo podawana. 
Niewłaściwe podawanie siatki będzie skutkowało niewłaściwym 
jej naciągnięciem, a prawidłowe napięcie siatki jest kluczowe dla 
jej działania. Jeżeli jest ono niewłaściwe to w takim przypadku na 
pewno wystąpią problemy z odcięciem siatki i dalszym jej poda-
waniem (cały cykl owijania zostanie zakłócony).

Sprawdź czy wszystkie elementy podajnika (ramiona napinają-
ce), są gładkie i czyste, aby uniknąć niepotrzebnego tarcia. Nad-
mierne tarcie lub nierówna powierzchnia spowoduje rozrywanie 
siatki.

4. Sprawdź ustawienie wałków podających.
Jeżeli siatka podawana jest przez dwa wałki, konieczne jest by 
były one prawidłowo ustawione względem siebie. Muszą być 
zwarte i w pełnym kontakcie z siatką na całej jej szerokości, aby 
była równomiernie dostarczona na belę. Niewłaściwe ustawienie 
wałków spowoduje nieprawidłowe naprężenie siatki i problemy 
z odcięciem na końcu cyklu owijania. Skutkiem będzie słabe 
pokrycie beli (siatka nie zostanie prawidłowo rozłożona do kra-
wędzi beli). Siatka może zablokować się na wałkach podajnika. 

uniknąć nawijania się siatki na wałkach podajnika.

6. Sprawdź stan pasów (w prasie zmienno–komorowej).
Warto również sprawdzić stan połączeń pasów w prasie zmien-
no–komorowej. Zwróć uwagę na ich zużycie oraz wszelkie uster-
ki, które mogą uszkodzić lub przetrzeć siatkę i doprowadzić do 
jej podziału.

7. Sprawdź nóż odcinający siatkę.
Upewnij się, że nóż i miejsce odcięcia siatki jest czyste i nie-
uszkodzone. Nieprawidłowe odcięcie sprawi, że koniec siatki nie 
będzie równy. W takiej sytuacji siatka może splątać się na wał-
kach podajnika.

To tylko kilka czynności, które pomogą przygotować prasę do 
nowego sezonu. Warto je wykonać, aby uniknąć nieprzyjemnych 
niespodzianek podczas sianokosów i żniw. Oprócz właściwego 
przygotowania swojej prasy trzeba także wybrać odpowiednią 
siatkę. Ale o tym, napiszemy następnym razem. 

Tama Polska
Kierownik Biura / Regionalny Manager Sprzedaży

Wiesław Wasilewski
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Owijanie bel

Rolnik ma do wyboru, owijanie bel siatką lub sznur-
kiem. Odwieczny problem co jest lepsze, siatka czy 
sznurek pozostawiamy do rozstrzygnięcia rolnikom. 

Chcemy przekazać informacje dotyczące siatki, sznurka 
i folii firmy CLAAS do owijania bel. Tu należy zaznaczyć, że 
wszystkie wymienione produkty, spełniają wysokie wymo-
gi jakościowe firmy CLAAS. Zostały przetestowane zarów-
no w testach laboratoryjnych, jak i w warunkach polowych, 
które potwierdziły, zarówno wysoką jakość wyrobów, jak 
i to, że produkty te przyczyniają się do płynnego przebiegu 
procesów roboczych. Nasze wydajne siatki do owijania, czy 
wysokiej jakości sznurki rolnicze i folie, są zaawansowany-
mi materiałami eksploatacyjnymi, których ekonomiczność 
i pewność działania są stale optymalizowane

Siatki rolnicze CLAAS
Firma Claas oferuje następujące siatki rolnicze:

• Claas Rollatex Classic 2000 m
• Claas Rollatex 2400 m i 3600 m
• Claas Rollatex Pro 2800 m, 3800 m i 4500 m
• Claas Rollatex Pro XW 3500 m

Cechy i korzyści

System ZEBRA®
Siatka ROLLATEX PRO posiada charakterystyczne oznaczenie rol-
ki Zebra®. Niesymetryczne zielono białe pasy widoczne w poprzek 
rolki to wyraźne oznaczenie prawej i lewej strony siatki, co znacznie 
ułatwia wymianę rolki. System Zebra wskazuje również kierunek roz-
winięcia beli w czasie dokarmiania zwierząt lub kładzenia wyściółki.

Uchwyty do przenoszenia
Każda rolka ROLLATEX PRO posiada specjalne uchwyty do 
przenoszenia, które stanowią znaczne ułatwienie w czasie trans-
portu rolek.

Pasek ostrzegający o końcu rolki
Każda rolka ROLLATEX PRO posiada widoczny pasek ostrze-
gający, który pojawia się, gdy zbliża się koniec rolki. To czer-
wone oznaczenie jest widoczne na ostatnich 70 metrach siatki 
i umożliwia operatorowi przygotowanie się do wymiany rolki oraz 
uniknięcie prasowania bez siatki, co dodatkowo przyczynia się 
do redukcji nieefektywnych przestojów.

Części
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Gwarancja minimalnej długości
Każda rolka posiada gwarantowaną długość (nie jest to przy-
bliżona wartość średnia, tylko minimalna rzeczywista długość).

Technologie

CLAAS COVERED™
Technologia CLAAS COVERED™ umożliwia utrzymanie odpo-
wiedniej szerokości siatki w czasie owijania oraz pełne pokrycie 
beli. Ta unikalna właściwość pozwala maksymalnie chronić plo-
ny oraz utrzymać idealny kształt beli. Minimalizuje jednocześnie 
straty plonów oraz ułatwia ich składowanie.

Technologia Bale+
Innowacyjna technologia łącząca specjalnie opracowaną mie-
szankę zaawansowanych surowców oraz unikatowy proces pro-
dukcji. Technologia ta pozwala uzyskać: 

• Maksymalną długość rolki – w celu zapewnienia maksy-
malnego wykorzystania prasy belującej (50% dłuższa od 
standardowej rolki o długości 3000 m). 

• Wytrzymałość siatki – dla zagwarantowania maksymalnej 
wydajności przy pakowaniu najtrudniejszych plonów. 

• Waga rolki – JEDYNA technologia pozwalająca osiągnąć 
maksymalną długość i wytrzymałość siatki przy optymalnej 
wadze. 

• Powtarzalność rolek – jednakowa i powtarzalna siatka za-
pewniająca bezproblemową pracę.

Siatki CLAAS ROLLATEX PRO podnoszą wydajność wszystkich 
marek i modeli pras belujących. Technologia Bale+™ pozwala 
uzyskać maksymalną długość i wytrzymałość rolki przy optymal-
nej wadze. 4500 m długości to o 50% więcej niż w przypadku 
standardowej rolki 3000 m, co zapewnia większą wydajność ro-
boczą prasy oraz skraca czas przestojów wymaganych w celu 
ponownego załadunku. Oznacza to również możliwość wyko-
rzystania mniejszej liczby rolek, dla tej samej ilości balotów, co 
pozwala ograniczyć ilość odpadów opakowaniowych.

Siatka ROLLATEX PRO została stworzona z wykorzystaniem 
specjalnej technologii CLAAS COVERED™. Zapewnia ona peł-
ne pokrycie oraz pozwala za każdym razem uzyskać doskonałe 
bele.

Sznurki rolnicze Claas

BALETEX to wysokiej jakości sznurek do pras, dostępny w naj-
niższej cenie za metr, który zapewnia dodatkowe korzyści dzięki 
wykorzystaniu udoskonalonej techniki produkcji oraz zastoso-
wanych surowcach. 

• Jednorodność – Płynne podawanie sznurka pozwala 
zoptymalizować wydajność prasy. 

• Wysoka wytrzymałość – Duża wytrzymałość przędzy 
w celu zapewnienia maksymalnej pewności wiązania. 

• Łatwość odwijania z kłębka – Zapewnia swobodne i równo-
miernie odwijanie sznurka od początku do końca.

Sznurek CLAAS QUADOTEX stworzono na potrzeby najnow-
szych pras CLAAS QUADRANT. Najnowszej generacji prasy 
CLAAS są znane z wysokiej wydajności oraz gęstości zgniotu, 
natomiast sznurek do pras QUADOTEX charakteryzuje się wy-
jątkową wytrzymałością i niezawodnością wiązania. Kłębki o wa-
dze 11,5 kg sprawiają, że ta rodzina sznurków jest najlepsza do 
pracy w długie i produktywne dni robocze. 
Sznurek zapewnia maksymalną ochronę przed działaniem szko-
dliwych promieni UV.

Folia do sianokiszonki CLAAS 

Folia do sianokiszonki CLAAS WRAPEX CLASSIC charakte-
ryzuje się najwyższą jakością oraz gwarantuje uzyskanie do-
skonałej kiszonki. Folia WRAPEX CLASSIC jest wytwarzana 
w najnowocześniejszych w Europie liniach do ekstruzji, w wy-
specjalizowanych procesach produkcyjnych zapewniających 
najwyższą jakość produktów. Dzięki dodatkowemu doradztwu i 
wsparciu technicznemu, WRAPEX CLASSIC to więcej niż tylko 
sam produkt. 

• •Wielowarstwowa folia o odpowiednich własnościach roz-
ciągania i przylegania. 

• •Optymalnie dostosowana do potrzeb owijarek do beli 
okrągłych i w kostkach. 

• •Wysoka ochrona przed działaniem promieni UV oraz 
czynników atmosferycznych. 

• •Gwarancja wysokiej jakości kiszonki dzięki niskiemu 
współczynnikowi przenikania powietrza.

Zanim kupisz

Warto pamiętać o tym, że siatki cechują się kilkoma podstawo-
wymi parametrami, na które warto zwrócić uwagę na etapie ich 
zakupu.

Podstawowym jest wytrzymałość na zrywanie określona w kilo-
gramach. Nie ma jednego ujednoliconego systemu oceny wy-
trzymałości siatek rolniczych i na dobrą sprawę nie wiemy jak 
dany producent mierzy wytrzymałość swojej siatki. Jednak testy 
pokazują, że na polskim rynku standardem jest wytrzymałość 
250 kg. Jest ona wystarczająca do produkcji bel o średnicy 1,2 m.

Na rynku znajdziemy jednak sporo, zwłaszcza tanich siatek, któ-
re cechują się wytrzymałością na poziomie 170–180 kg. W przy-
padku siatek standardowych minimalna wytrzymałość mieści się 
w zakresie od 220 do 250 kg. Mowa tu o realnej wytrzymałości, 
a nie o informacji na opakowaniu, bo z jej rzetelnością bywa 
różnie…

Części
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Siatki CLAAS mają gwarantowaną wytrzymałość minimalną (nie 
średnią!). Siatka Standardowa Claas Rollatex Classic ma więk-
szą wytrzymałość niż większość siatek oferowanych na rynku 
i wynosi 260 kg. Natomiast siatki klasy Premium Claas Rollatex, 
mają minimalną wytrzymałość 270 kg, a Claas Rollatex Pro 290 kg. 

O wytrzymałości siatki decyduje wyłącznie osnowa siatki (czyli 
grubsze nitki siatki). Jest ona wykonana z polietylenu, a nie jak 
w przypadku standardowych sznurków do wiązania bel – z po-
lipropylenu – który jest mniej elastyczny.

Przystępując do wyboru siatki uwagę warto zwrócić również na 
jej szerokość. Większość producentów pras zaleca (w tym fir-
ma CLAAS), stosowanie siatek o szerokości 123 cm. Na rynku 
znajdziemy natomiast również szersze siatki np. 125 lub 126 cm. 
Z reguły na ich zakup decydują się rolnicy, którzy chcieliby do-
kładniej pokryć boki beli lub gdy siatka, której używają nie pokry-
wa beli od brzegu do brzegu. 

Jest to natomiast błędne podejście – jeśli układ aplikowania siat-
ki do komory prasowania jest utrzymany w odpowiednim stanie, 
siatka jest odpowiednio naciągnięta i ma dobrą jakość, to bela 
powinna być dokładnie owinięta przy wykorzystaniu siatki o sze-
rokości 123 cm. Ze względu na konstrukcję układu rozprowadza-
jącego siatkę po beli, bardzo często przy użyciu szerszej siatki 
(125 cm, 126 cm) powstają problemy z owijaniem beli (siatki pod-
wijają się na bokach i owijają wokół wałka rozprowadzającego).
Warto wiedzieć, że firma CLAAS ma w swojej ofercie siatkę 
z systemem pokrywania boków belki – Claas Rollatex Pro XW 
– która wyróżnia się m.in. elastyczną skrajną częścią, która opi-
na boki beli. Siatka ma 130 cm szerokości i produkowana jest 
w nawoju o długości 3500 m. 

Wpływ temperatury na wydłużenie i wytrzymałość siatki
 
Niemal nigdy użytkownik siatki nie zastanawia się, jaki wpływ 
na nią mają warunki zewnętrzne otoczenia w którym pracuje, 
a niestety, są one znaczne. Coraz częściej pod naszą szeroko-
ścią geograficzną zdarzają się bardzo gorące lata. Powinniśmy 
to wziąć pod uwagę, ponieważ wraz ze wzrostem temperatury 
(od 0° do 30° C) zwiększa się wydłużenie siatki, a maleje jej 
wytrzymałość. Należy to uwzględnić podczas procesu belowa-
nia, np. stosując większą liczbę owinięć siatką, by uformowana 
bela nie rozpadła się. Siatka może się wydłużyć w zależności 
od temperatury nawet o 20%. W temperaturze do 20°C wydłu-
żenie wzrasta o 23%, a wytrzymałość spada o 14%, ale już przy 
30°C wydłużenie wzrasta do 42% a wytrzymałość spada o 20%. 
Wszystkie dobre siatki powinny zawierać odpowiednią do na-
szej szerokości geograficznej, ilość dodatku UV, który spowalnia 
proces rozpadu siatki pod wpływem promieni słonecznych. Ilość 
UV jest odpowiednia do zabezpieczenia siatki w warunkach „ze-
wnętrznych” w ciągu minimum roku, od momentu owinięcia.
 
Na polskim rynku mamy wielu dostawców siatki rolniczej. Przed 
zakupem należałoby zastanowić się, czy dostawca gwarantuje 
powyższe parametry. Nie można kierować się tylko ceną zakupu, 
ponieważ jest ona jedynie jednym z wielu parametrów. Wskaza-
ne jest, by kupować u sprawdzonych dostawców, którzy zapew-
nią gwarancję wymiany wadliwego produktu na nowy, a w razie 

problemów – pomogą. Ostrożności nigdy za wiele, zwłaszcza że 
w sprzedaży pojawiły się podrabiane siatki bardzo podobne do 
produktów znanych producentów.

Główne atuty, jakie posiadają siatki CLAAS:

• właściwa długość – każda rolka siatki powinna mieć gwa-
rantowaną minimalną długość; podczas gdy wielu do-
stawców twierdzi, że ich siatki mają właściwą długość, 
w praktyce często jest inaczej; testy dowiodły, że wielu 
producentów nie gwarantuje długości swoich siatek, które 
czasami są krótsze nawet o 20%, to drastycznie zwiększa 
koszty w przeliczeniu na jedną belę, nawet jeżeli cena, jaką 
przyszło nam zapłacić, była niższa

• właściwa szerokość – dla zapewnienia możliwie najlep-
szego pokrycia beli wyprodukowana siatka musi mieć sze-
rokość 123 cm; niewłaściwa konstrukcja siatki albo błędy 
produkcyjne sprawiają, że wiele marek siatek nie ma takiej 
szerokości, skutkuje to słabszym pokryciem beli, a dobre 
pokrycie jest bardzo istotne podczas sporządzania sianoki-
szonki, dobrze pokryta bela słomy jest dużo lepiej chronio-
na przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, jest 
łatwiejsza w składowaniu i obsłudze, a odpad jest znacznie 
mniejszy

• ciasno nawinięta siatka – aby rolka pracowała prawidłowo 
we wszystkich prasach nie może mieć średnicy większej 
niż 30 cm; niektóre marki siatek nie są wystarczająco cia-
sno nawinięte na kartonową tubę; by zmieścić 3000 m siat-
ki i zachować średnicę rolki równą 30 cm, siatka musi być 
krótsza, co oznacza mniej bel z jednej rolki

• równo nawinięta siatka – wszystkie rolki siatki muszą mieć 
proste i idealnie równe końce, a kartonowa tuba powinna 
wyraźnie wystawać poza siatkę; zapewnia to właściwy 
przebieg belowania; jeżeli w prasie, w której rolka swobod-
nie porusza się w zasobniku, użyjemy nierówno nawiniętej 
siatki jej końce mogą łatwo ulec uszkodzeniu; może nawet 
dojść do przerwania włókien siatki; produkowane bele będą 
źle owinięte i popękane

• właściwa wytrzymałość – siatka, która ma być użyta w pra-
sie stałokomorowej, powinna mieć wytrzymałość minimum 
250 kg (nie średnio – tylko minimum!); a dla bel o większej 
średnicy należy użyć siatki Premium o minimalnej wytrzy-
małości 270 kg lub wyższej; jeśli użyjemy standardowej 
siatki, należy więcej razy owijać bele. 

Folia Claas Wrapex Classic 
Wszystkie produkty firmy Claas są niezwykle wytrzymałe i pre-
cyzyjne – dobrze zabezpieczają nawet bardzo drobne pokosy. 
Folię Claas Wrapex Classic wyróżnia doskonała jakość – która 
stwarza najlepsze warunki do produkcji kiszonki o wysokiej jako-
ści. Folia jest mocna i odpowiednia do wszystkich zastosowań, 
odporna na wszelkiego rodzaju uszkodzenia czy przebicia, speł-
nia bardzo ważne wymogi dotyczące przepuszczalności gazo-
wej. Państwa płody rolne będą bezpieczne w każdych, nawet 
najbardziej niekorzystnych warunkach pogodowych. Dostępne 
w naszym asortymencie produkty są bardzo wytrzymałe i odpor-
ne na działanie niekorzystnych warunków pogodowych. 
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Główne atuty folii Claas Wrapex Classic: 
• Odpowiednia do wszystkich rodzajów balotów
• Wielowarstwowa, produkowana w technologii wydmuchu, 

zapewniająca kiszonkę najwyższej jakości
• Niezawodna praca na wszystkich owijarkach
• Wysoka odporność na zerwanie i przebicie
• Doskonale zamknięte, mocno sklejone warstwy folii nie 

przepuszczające powietrza do wnętrza balotu
• Wysoka wydajność z rozciąganiem do 70%
• Wysoka odporności na promieniowanie UV

Sznurek CLAAS 
Oferujemy dwie rodziny sznurków: CLAAS BALETEX i CLAAS 
QUADOTEX – wykonane z czystego polipropylenu, spełniają 
wszystkie wymogi praktycznego zastosowania. Odpowiednie do 
pracy w każdych warunkach, w prasach QUADRANT i innych 
maszynach.
 
Wszystkie produkty wyróżniają się następującymi właściwościami:

• Nadzwyczajny stosunek wytrzymałości węzłów, do długo-
ści sznurka

• Znakomite zachowanie podczas wiązania przy szybkim 
wyrzucie węzłów

• Niewielkie ścieranie węzłów, dzięki płynnemu przebiegowi 
w prasie

• Wysoka zdolność absorbowania szarpnięć
• Efektywna ochrona przed promieniowaniem UV
• Stała i powtarzalna jakość jednolicie wytworzonych włókien
• •Kontrola każdego kłębka w procesie produkcji

Claas Baletex to wyszukany sznurek do pras z czystego polipro-
pylenu, spełniający w każdych warunkach wszystkie wymogi 
dzisiejszego praktycznego zastosowania. To kompletnie nowy 
sznurek, dzięki wyjątkowemu połączeniu odporności sznurka do 
pras typu 130, ze znacznie zwiększoną wytrzymałością na zry-
wanie w węźle. Taka kombinacja w połączeniu z kłębkami pasu-
jącymi do każdej prasy wielkobalotowej, przy zachowanej odpor-
ności na zrywanie, obniża okresy wymiany i znacznie zwiększa 
wydajność prasy. Sznurek pozwala uzyskać znacznie lepsze i 
mocniejsze węzły, spadają też koszty w przeliczeniu na balot.

Sznurek Claas Quadotex stworzono na potrzeby najnowszych 
pras Claas Quadrant. Najnowszej generacji prasy Claas są 
znane z wysokiej wydajności oraz gęstości zgniotu, natomiast 
sznurek do pras Quadotex charakteryzuje się wyjątkową wytrzy-

małością (jedną z największych dostępnych na rynku) i nieza-
wodnością wiązania. Kłębki o wadze 11,5 kg sprawiają, że ta 
rodzina sznurków jest najlepsza do wydajnej pracy w długie i 
produktywne dni robocze. Oferowane przez nas produkty gwa-
rantują wykorzystanie wysokiego potencjału pras. Sznurek moż-
na stosować w prasach Quadrant oraz w prasach wielkobaloto-
wych, oferowanych przez innych producentów.

Ekologicznie, wygodnie i tanio
Klient kieruje się najczęściej ceną, a to nie wszystko, ubiegło-
roczna susza pokazała wszystkim, że najważniejsza jest dobra 
ochrona cennych balotów, bo każda spleśniała bela to strata. 
Plony są dzisiaj bardzo cenne i nie możemy pozwolić sobie na 
ich marnotrawstwo. Tymczasem wielu rolników zachowuje się 
dziwnie. Kupują drogie maszyny, a oszczędzają na sznurku, 
siatce czy folii.  
Koszt owinięcia balotu, to od 2 do 3 procent wartości całej beli 
słomy, a w przypadku sianokiszonki 
– niewiele więcej. Dlatego, czy warto oszczędzać na dobrej ja-
kości siatce czy folii? 

Kolejny niedostrzegany często atut siatek firmy CLAAS, to ich 
technologia produkcji. Siatki są lżejsze od wielu innych, dostęp-
nych na rynku, co powoduje, iż odpad powstający po ich wyko-
rzystaniu, jest również mniejszy. Wszyscy zużywamy mnóstwo 
plastiku (reklamówki, tacki, opakowania foliowe itp.) 
i powinniśmy przyczyniać się do tego, by używać go znacznie 
mniej, bo zaśmieca naszą planetę na setki lat. Jeśli używacie 
siatki CLAAS, przyczyniacie się również do ograniczenia od-
padów, a to bardzo ważne. Dla rolnika najważniejsza jest wy-
trzymałość i długość siatki, a jakie znaczenie praktyczne ma jej 
waga? Żadne! Użycie siatki Class Premium, to na 1000 balotów, 
150 kg mniej plastiku!
Używając siatki Claas przyczyniasz się do zmniejszenia zaśmie-
cenia naszej planety, a to w dzisiejszych czasach staje się bar-
dzo ważnym i palącym problemem.

Wsparcie firmy CLAAS
Czasami zdarza się, że nic nie idzie tak jak powinno. Czasem 
belując można napotkać problem. 
Kupując produkty opakowaniowe z nieznanego źródła, zostajecie 
z problemem sami, zarówno jeśli chodzi o reklamacje czy wymia-
nę produktu na nowy lub choćby wtedy, gdy nie możecie sobie 
sami poradzić z problemem. Firma CLAAS gwarantuje Państwu 
swoją pomoc i doświadczenie. Nasi przedstawiciele zawsze są 
gotowi, by pomóc Państwu rozwiązać zaistniały problem. Jeśli 
tylko tak się zdarzy, zadzwońcie do nas – pomożemy!

Tama Polska
Kierownik Biura / Regionalny Manager Sprzedaży

Wiesław Wasilewski

Części
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Zalety dobrej siatki rolniczej

Bardzo często głównym kryterium zakupu siatki rolni-
czej, jest jej cena. Czy słusznie? Co wpływa na to, że 
siatka jest dobra, a co na to, że mamy z nią problem? 

Im bardziej zaawansowany sezon, tym częściej padają po-
dobne pytania. Tym częściej pojawia się też to jedno – jaką 
siatkę wybrać?

Siatka jest rozwinięciem koncepcji owijania sznurkiem. Najkrócej 
można by ją opisać jako wiele cienkich sznurków (osnowy), po-
łączonych ze sobą cienkimi nićmi (wątki), które mają je utrzymać 
w równych odległościach od siebie. 

W ostatnich latach korzystanie z siatki było preferowaną meto-
dą podczas belowania z użyciem pras rolujących. Wybór siatki 
oznacza wiele dodatkowych korzyści, które sprawiają, że wyż-
sze koszty zakupu stają się mało istotne.

Podstawowe korzyści z używania siatki 
rolniczej Claas, to:

• MNIEJSZE ZUŻYCIE PRASY
Mniejsza ilość obrotów w prasie podczas owijania beli znacząco 
wydłuża żywotność maszyny.

• WIĘKSZA SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA 
Krótszy czas owijania znacznie podnosi produktywność prasy. 
Średnia produkcja jest większa o 15–20 bel w przeciągu godziny 
w porównaniu do pracy z użyciem sznurka.

• LEPSZE POKRYCIE BELI
Bele owinięte siatką mają bardziej jednolity kształt i równą po-
wierzchnię, co ułatwia ich transport i obsługę. Jest to szcze-
gólnie ważne podczas owijania sianokiszonki na owijarce auto-
matycznej. Pokrycie beli od brzegu do brzegu jest szczególnie 
istotne podczas owijania sianokiszonki. Mniejsza ilość powietrza 
w balocie oznacza lepszą jakość kiszonki.

• LEPSZA OCHRONA PRZED ZŁĄ POGODĄ
Bele owinięte siatką Claas, są o wiele lepiej chronione przed nie-
korzystnymi warunkami atmosferycznymi. Oznacza to łatwiejsze 
składowanie i zmniejszenie odpadu.

• ŁATWE OTWIERANIE
Otwarcie beli owiniętej siatką jest bardzo proste. 

Która siatka?
Każda rolka siatki do belowania firmy Claas spełnia wszystkie 
istotne wymagania niezbędne do udanego i bezproblemowego 
belowania.

Główne atuty siatki CLAAS:

• WŁAŚCIWA DŁUGOŚĆ
Wszystkie rolki siatek Claas są produkowane w sposób gwa-
rantujący ich MINIMALNĄ długość. Podczas gdy wielu innych 
dostawców twierdzi, że ich siatki mają właściwą długość, w prak-
tyce często jest inaczej. Testy dowiodły, 
że wielu producentów nie gwarantuje długości swoich siatek, 

Części
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które czasami są krótsze nawet o 20%. To drastycznie zwiększa 
twoje koszty w przeliczeniu na jedną belę, nawet jeżeli cena, 
jaką zapłaciłeś za siatkę była niższa.

ZAWSZE SPRAWDZAJ GWARANTOWANĄ MINIMALNĄ DŁUGOŚĆ!

• WŁAŚCIWA SZEROKOŚĆ
Dla zapewnienia możliwie najlepszego pokrycia beli wyproduko-
wana siatka musi mieć szerokość 1,22 m – 1,23 m. Niewłaściwa 
konstrukcja siatki, albo błędy produkcyjne (np. zbyt wąska siat-
ka) sprawiają, że wiele marek siatek nie ma takiej szerokości. 
Skutkuje to słabszym pokryciem beli (postrzępione brzegi), a do-
bre pokrycie beli jest bardzo istotne podczas sporządzania sia-
nokiszonki, ponieważ powietrze jest uwięzione pomiędzy brze-
gami beli. Dobrze pokryta bela słomy jest dużo lepiej chroniona 
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, jest łatwiej-
sza w składowaniu i obsłudze, a odpad jest znacznie mniejszy.

ZAWSZE SPRAWDZAJ GWARANTOWANĄ MINIMALNĄ SZEROKOŚĆ!

• CIASNO NAWINIĘTA SIATKA
Rolka siatki nie może mieć średnicy większej niż 30cm, aby pra-
cowała prawidłowo we wszystkich prasach. Niektóre marki sia-
tek nie są wystarczająco ciasno nawinięte na kartonową tubę, 
aby zmieścić 3000 m w średnicy 30 cm. Oznacza to krótszą siat-
kę i mniej bel z 1 rolki. 

ZAWSZE SPRAWDZAJ GWARANTOWANĄ ŚREDNICĘ ROLKI!

• RÓWNO NAWINIĘTA SIATKA
Wszystkie rolki siatki muszą mieć proste i idealnie równe koń-
ce, a kartonowa tuba powinna wyraźnie wystawać poza siatkę. 
Zapewnia to właściwy przebieg belowania. Jeżeli w prasie, 
w której rolka swobodnie porusza się w zasobniku użyjemy nie-
równo nawiniętej siatki jej końce mogą łatwo ulec uszkodzeniu. 
Może nawet dojść do przerwania włókien siatki. Produkowane 
bele będą źle owinięte i popękane. 

ZAWSZE SPRAWDZAJ JAK NAWINIĘTA JEST SIATKA!

• WŁAŚCIWA WYTRZYMAŁOŚĆ
Firma Claas, daje pełna gwarancję, że siatki Claas, spełniają 
wszystkie parametry wytrzymałościowe i każda rolka będzie po-
prawnie działać na każdym jej metrze. Każda rolka siatki do be-
lowania Claas spełnia wszystkie istotne wymagania niezbędne 
do udanego i bezproblemowego belowania.

Czy jesteś pewien, że inni dostawcy dają ci taką samą gwaran-
cję, a jeśli nie, to dlaczego?

Wpływ temperatury na wydłużenie i wytrzyma-
łość siatki

Niemal nigdy, użytkownik siatki nie zastanawia się, jaki wpływ na 
jego siatkę mają warunki zewnętrzne otoczenia w którym siat-
ka pracuje, a niestety są one znaczne. Coraz częściej pod na-
szą szerokością geograficzną zdarzają się bardzo gorące lata, 
powinniśmy to wziąć pod uwagę, ponieważ wraz ze wzrostem 
temperatury (od 0° do 30° C), zwiększa się wydłużenie siatki, 
a maleje jej wytrzymałość, co powinniśmy uwzględnić podczas 
procesu belowania (stosując np. większą ilość owinięć siatką), 
by uformowana bela nie rozpadła się. 

0° 10° 20° 30° % zmiana od
 0° do 20°

% zmiana od 
0° do 30°

16.19% 17.53% 19.96% 23.06% 123% 142%

0° 10° 20° 30° % zmiana od
 0° do 20°

% zmiana od 
0° do 30°

21.47% 19.33% 18.75% 17.81% 114% 120%

Wydłużenie

Wytrzymałość

Wszystkie siatki CLAAS zawierają dodatek UV, który spowalnia 
proces rozpadu siatki pod wpływem promieni słonecznych. Ilość 
UV jest odpowiednia do zabezpieczenia siatki w warunkach „ze-
wnętrznych” w ciągu minimum roku od momentu owinięcia

Tama Polska
Kierownik Biura / Regionalny Manager Sprzedaży

Wiesław Wasilewski
 

Części
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Wywiad z Pawłem Baranowskim kierownikiem 
serwisu w Gołaczowie

Baza technicznego zaopatrzenia rolnictwa w Gołaczo-
wie działa na terenie województwa dolnośląskiego 
od 2018r. Dzięki bardzo dobremu położeniu topogra-

ficznemu, dla przypomnienia zjazd przy autostradzie A4 oraz 
w niedalekiej odległości od drogi ekspresowej S3, jesteśmy 
łatwo dostępni dla Klientów z różnych zakątków wojewódz-
twa. Takie umiejscowienie ponadto sprawia, że pracownicy 
działu serwisu oraz części zamiennych są w stanie w bardzo 
krótkim czasie dojechać do Klienta. 

W chwili obecnej nasza firma zatrudnia na terenie bazy Goła-
czów kompletny zespół doświadczonych serwisantów sprzętu 
rolniczego oraz doradców ds. części zamiennych, którzy dyspo-
nują wiedzą i doświadczeniem w zakresie techniki rolniczej jak 
również nowoczesnym sprzętem niezbędnym do szybkich i sku-
tecznych napraw oraz przeglądów maszyn rolniczych. 

Aby dodatkowo zachęcić Państwa do korzystania naszych usług 
poprosiliśmy kierownika serwisu Pawła Baranowskiego aby od-
powiedział nam na kilka pytań:

Cztery Asy – Dlaczego warto skorzystać z usług autoryzo-
wanego serwisu maszyn rolniczych?

Paweł Baranowski – Przede wszystkim fachowa wiedza i rze-
telna obsługa. Dzisiejsze maszyny rolnicze takie jak ciągnik, 
kombajn czy też np. siewnik, opryskiwacz oraz rozsiewacz na-
wozów wyposażone są w coraz większą ilością elektroniki. Dla-
tego w naszej firmie bardzo dużą uwagę przywiązujemy do spe-

cjalistycznych szkoleń dla naszych serwisantów. Szkolenia jak 
i specjalizacja w naprawach konkretnych modeli maszyn, po-
zwala nam na szybką, precyzyjną diagnostykę . Skraca to czas 
naprawy, a co za tym idzie pozwala zaoszczędzić pieniądze na-
szym klientom.

Cztery Asy – Jakie są jeszcze korzyści z serwisowania 
u Was maszyn?

Paweł Baranowski – W nowoczesnym warsztacie nie wystarczą 
już same klucze czy młotek. Jako autoryzowany warsztat posia-
damy specjalistyczne narzędzia dedykowane do konkretnych 
modeli ciągników rolniczych oraz kombajnów zbożowych. Dzięki 
temu mamy pewność, że nasze naprawy zostały wykonane rze-
telnie i zgodnie z zaleceniami producenta. Jest to szczególnie 
ważne w przypadku różnego rodzaju czujników, sterowników czy 
modułów elektronicznych, które są nieodłącznym elementem 
konstrukcyjnym niemal każdej maszyny. 

Serwis



Kwartalnik 2019 Nr 2/2019 (10)60

Cztery Asy – Z jakich usług serwisowych oprócz napraw ma-
szyn rolniczych może jeszcze skorzystać Klient firmy Agro As.

Paweł Baranowski – Jesteśmy w głównej mierze przedstawi-
cielem marki Claas, światowego producenta kombajnów zbożo-
wych oraz ciągników rolniczych. Wspólnie z koncernem dbamy 
o to aby maszyny tej marki pracowały jak najefektywniej oraz 
bezusterkowo. W związku z tym prowadzimy szereg akcji ser-
wisowych związanych m.in. z weryfikacją pożniwną kombajnów 
zbożowych oraz profesjonalne przygotowanie ich do kolejnego 
sezonu intensywnej pracy.

Ponadto w ramach naszej pracy wspólnie z firmą Claas pro-
wadzimy szereg działań związanych z polepszeniem funk-
cjonalności maszyn poprzez aktualizowanie oprogramowania 
w ciągnikach oraz kombajnach zbożowych oraz weryfikacji pod-
stawowych elementów konstrukcyjnych związanych z wydajnością 
oraz bezpieczeństwem maszyny. Takie działania są realizowane 
nieodpłatnie, dlatego też zachęcam użytkowników, którzy kupili 
produkty marki Claas na tzw. rynku wtórnym do kontaktu z nami. 

Cztery Asy – Wśród Klientów panuje opinia, że usługi u au-
toryzowanego dealera są bardzo drogie. Jak Pan się do tego 
odniesie?

Paweł Baranowski – Korzystając z usług naszego serwisu 
mają Państwo gwarancję użycia części i olejów spełniających 
wymagania producenta. Użycie niewłaściwych materiałów czę-
sto może mieć poważne konsekwencje i negatywnie wpływać 
na zużycie najważniejszych podzespołów w maszynie, a także 
narazić na kosztowne naprawy. Nie zgadzam się z pojęciem że 
jest „drogo”. Firma Agro As wraz z producentami maszyn, któ-

rych jesteśmy dystrybutorami bardzo często oferuje liczne ak-
cje promocyjne. W przypadku skomplikowanych napraw zawsze 
podchodzimy indywidulanie do każdego Klienta i wielokrotnie 
udzielamy odpowiednich rabatów do naszych usług.

Posiadamy pełną ofertę części zamiennych, mamy także moż-
liwość zamówienia potrzebnych części bezpośrednio od produ-
centa. Ogranicza to wszelkie niedogodności i skraca czas napra-
wy, na którą udzielamy gwarancji. Dzięki temu Klient nie musi się 
obawiać o dodatkowe koszty w przypadku powstania ponownie 
tej samej usterki.

Cztery Asy – Jak zachęcił by Pan niezdecydowanych klien-
tów do skorzystania z Waszych usług serwisowych?

Paweł Baranowski – posiadamy zespół doświadczonych pra-
cowników, mamy profesjonalne narzędzia, w pełni wyposażone 
samochody serwisowe umożliwiające naprawy bezpośrednio 
w gospodarstwie Klienta. W okresie wzmożonych prac rolni-
czych jesteśmy dostępni praktycznie całą dobę. Zapraszam 
Państwa do współpracy, a dla każdego Klienta gotowego spraw-
dzić jakość naszych usług proponuję rabat w wysokości 15% na 
usługę serwisową. Warunkiem skorzystania z mojej oferty jest 
przedstawienie poniższego kuponu rabatowego.

PHU Agro-As Z.Bednarski & A. Sajdutka Sp. J.
Gołaczów 41A
59-225 Chojnów
Kierownik Serwisu
Paweł Baranowski 
Tel. 532 120 058
e-mail: pawel.baranowski@agroas.pl

-15%
NA USŁUGĘ SERWISOWĄ w autoryzowanym serwisie 

AGRO-AS*

*Kupon jednorazowy dotyczy przeglądu, diagnostyki lub naprawy. Ważny do 31.08.2019r.

Tel. 795 160 061
Nowa Wieś Mała

Tel. 532 120 058
Oddział Gołaczów

Tel. 795 160 061
Oddział Tworzyjanów

Serwis



Kwartalnik 2019 Nr 2/2019 (10) 61

Części

Bezpośrednie przygotowanie kombajnu do żniw

Już niebawem żniwa, więc warto pomyśleć o odpowiednim przy-
gotowaniu kombajnu zbożowego. Przede wszystkim należy do-
konać stosownego przeglądu, a w przypadku wystąpienia uste-
rek przeprowadzić odpowiednie naprawy. Jest to bardzo ważne, 
ponieważ przy dobrej pogodzie nie możemy pozwolić sobie na 
żadne przestoje w pracy. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to ostat-
ni moment, aby nadrobić zaległości.

Czas podczas którego wykorzystujemy maszynę jest bardzo 
krótki – w przypadku zbóż wynosi średnio od 2 do 3 tygodni. 
Dlatego ważne jest odpowiednie przygotowanie kombajnu tak, 
aby uniknąć awarii oraz straty cennego czasu. Najlepiej przej-
rzeć maszynę tuż po żniwach, jednak nie zaszkodzi sprawdzić 
wszystkiego również bezpośrednio po wykonanej pracy.

Jeżeli po ostatnim sezonie zadbaliśmy o oczyszczenie i skontro-
lowanie podzespołów, nie będziemy mieli zbyt wiele pracy. Jeżeli 
natomiast nie znaleźliśmy na to czasu, to ostatni dzwonek, by 
nadrobić zaległości.

Przed sezonem trzeba dokładnie przejrzeć podzespoły, wymienić 
zużyte i uszkodzone części lub zespoły oraz nasmarować podsta-
wowe punkty maszyny. Zalecamy również następujące czynności:

• Skontrolować zespół żniwny. Należy przejrzeć, czy nie 
brakuje palców i czy nie trzeba wymienić nożyków kosy. 
Trzeba zwrócić również uwagę na układ napędowy kosy. 
Konieczne jest także skontrolowanie ewentualnych luzów 
w przekładni. Odpowiednio ustawiamy kosę tnącą w sto-
sunku do belki palcowej, regulujemy zespół tnący, a także 
dokonujemy stosownych wymian, jeśli zachodzi taka ko-
nieczność. Zwykle trzeba wymienić uszkodzone i stępione 
bagnety oraz nożyki.

• Sprawdzić przenośnik ślimakowo–palcowy i prowadnice 
palców podajnika.

• W nagarniaczu sprawdzamy stan siłowników, szczególnie 
pod kątem ewentualnych wycieków.

• Bardzo ważne jest również skontrolowanie zespołu omłoto-
wego. Trzeba dokonać oceny wizualnej bębna omłotowego 

i klepiska, a także sprawdzić jego ustawienie. Jeśli elemen-
ty robocze zespołu omłotowego są uszkodzone lub zużyte, 
trzeba je wymienić na nowe.

• Sprawdzić zespół czyszczący, zaczynamy od podłogi, gdzie 
zwykle kumulują się wszystkie zanieczyszczenia. Zwracamy 
uwagę na stan zawieszenia kosza sitowego. Sita i przesie-
wacz muszą być czyste i pozbawione jakichkolwiek uszko-
dzeń. W przypadku sit elektrycznych należy przekonać się, 
czy nie ma żadnych błędnych odczytów w komputerze.

• Silnik kombajnu sprawdzamy pod kątem układu paliwowego, 
chłodzenia i smarowania. Wymieniamy filtry paliwowe, opróż-
niamy odstojnik wody, sprawdzamy stan filtra powietrza i szczel-
ność układu doprowadzającego powietrze z silnika. Trzeba 
skontrolować stan i jakość oleju, a także płynu chłodniczego.

• Zwracamy uwagę również na pasy i łańcuchy, które muszą 
być odpowiednio napięte.

Po przeglądzie, ewentualnej wymianie części i nasmarowaniu 
odpowiednich elementów należy uruchomić silnik, włączyć ze-
spół żniwny, młócący i sprawdzić prawidłowość pracy poszcze-
gólnych zespołów. W przypadku głośnej pracy łożysk należy 
bezwzględnie je wymienić.

Wszelkie czynności naprawcze wykonujemy po wyłączeniu na-
pędu zespołów i silnika oraz zabezpieczeniu kluczyka. Heder 
i nagarniacz zabezpieczamy przed samoczynnym opadaniem 
poprzez stosowanie podpór na siłownikach. Bezwzględnie za-
montowane powinny być wymagane osłony mechanizmów na-
pędowych. Kombajn powinien być wyposażony w dwie gaśnice 
przeciwpożarowe – proszkową do gaszenia silnika i instalacji 
elektrycznej oraz pianową do reszty podzespołów. Gaśnice po-
winny mieć aktualne badania.

Stosując się do powyższych zaleceń, unikniemy nieplanowanych 
przestojów w pracy, a żniwa przebiegną szybko, pomyślnie i bez-
awaryjnie – czego wszystkim klientom życzy Serwis Agro-As.

Łukasz Erazmus

Serwis
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Wysiewajmy ziarno kwalifikowane

Każda odmiana zbóż po zare-
jestrowaniu przez COBORU 
zachowuje wysokie wartości 

gospodarczo–użytkowe najczęściej 
przez okres 3–5 lat. Niektóre dłużej. 
Z upływem lat jej plenność spada. 

Postęp genetyczny 
w zbożach

Bardzo ważną rolę we wzroście 
plonów odgrywa wprowadzenia do 
szerokiej praktyki nowych odmian 
zbóż. Warto prześledzić znaczenie 

poszczególnych czynników plonotwórczych w ostatnim stu-

dr Władysław
Kościelniak

doradca rolny

Porady eksperta

leciu. Na początku XX w. o wzroście wydajności decydowa-
ło nawożenie i mechaniczna uprawa roli. W latach 70. i 80. 
pierwszoplanową rolę odegrała chemiczna ochrona roślin. Na-
tomiast pod koniec minionego wieku i na początku bieżącego 
na czoło wysunął się postęp biologiczny. Szacuje się, że w la-
tach 1900–1950 tylko w 11% decydował on o wzroście plonów. 
W kolejnym ćwierćwieczu (1951–1975) jego rola wzrosła do 18%, 
a następnych dwudziestu latach (do 1996 r.) przekroczyła 52%. 

Wpływ postępu biologicznego na wzrost plonów zbóż moż-
na prześledzić na przykładzie wyników doświadczeń PDO 
z pszenicą ozimą w województwie opolskim, w latach 1998–2017 
(na intensywnym poziomie agrotechniki). Pszenicę uprawiano 
w stanowisku po rzepaku ozimym stosując przez wszystkie 
lata taki sam poziom nawożenia mineralnego i 2–3. krotną 

Lata 
Plon (dt/ha) Zwyżka plonu w %, w stosunku do 2008–2003 r. 

maks. min. maks. min.

1998–2003 92,8 72,7 100 100

2004–2008 107,9 69,6 115 104

2009–2013 105,5 92,2 113,7 127

2014–2017 112,1 96,2 120,1 132
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ochronę fungicydami, których dobór z upływem lat zmieniał 
się. W okresie badań kilkakrotnie zmienił się dobór odmian. 
W miejsce starych, co roku wchodziły nowe – lepiej wykorzy-
stujące nawożenie, bardziej odporne na wyleganie i choroby 
oraz o zdecydowanie lepszych parametrach jakościowych ziar-
na. W tab. 1 zestawiono średnie plony ziarna dla odmian naj-
wyżej i najniżej plonujących.

Najplenniejsza odmiana w ostatnim 4–leciu wydała plon – 112,1 
dt/ha, tj. 20,1% wyższy w porównaniu do pierwszej serii do-
świadczeń – lata 1999–2003. Jeszcze wyższy przyrost plonów 
zanotowano u odmiany najniżej plonującej. Podobne przyrosty 
plonów nastąpiły u pozostałych gatunków zbóż ozimych. 

Potencjał najnowszych odmian zbóż ozimych jest bardzo wy-
soki. Dla przykładu w 2017 roku na PDO w SDOO Głubczyce 
(urodzajna gleba) najwyżej plonujące odmiany wydały plony 
(dt/ha): pszenica – 132,4, jęczmień – 143,4, pszenżyto – 129,9 
i żyto – 131,2. Najlepsi rolnicy z województwa opolskiego na ży-
znych stanowiskach uzyskują plony pszenicy ozimej w granicach 
100–110 dt/ha, a wg wskazań licznika plonów w nowoczesnych 
kombajnach z najbardziej urodzajnych fragmentów pól 130–140 
dt/ha i wyżej. 

Olbrzymi postęp w plenności nowych żyta, kukurydzy, rzepaku 
nastąpił dzięki wykorzystaniu w hodowli odmian zjawiska hete-
rozji. Odmiany heterozyjne, nazywane też mieszańcowymi lub 
hybrydowymi charakteryzują się znacznie wyższym potencjałem 
plonowania niż populacyjne. U żyta i rzepaku różnica plonów 
między odmianami mieszańcowymi, a tradycyjnymi – populacyj-
nymi wynosi 20–30%. Najnowsze odmiany kukurydzy na polach 
produkcyjnych w sprzyjających warunkach glebowych i uprawo-
wych są w stanie wydać nawet plony 170–200 dt/ha. 

Rola nasiennictwa

Nowa odmiana zbóż po zarejestrowaniu przez COBORU zacho-
wuje wysokie wartości gospodarczo–użytkowe najczęściej przez 
okres 3–5 lat. Niektóre dłużej.

Z upływem lat jej plenność spada się wskutek:
• utraty odporności na nowe pojawiające się rasy chorób, 

głównie na mączniaka i rdze;
• naturalnych skrzyżowań danej odmiany z innymi i mutacji 

genetycznych;
• zanieczyszczenia materiału siewnego nasionami innych 

odmian, gatunków i chwastów;
• porażenia przez choroby grzybowe przenoszone przez na-

siona np. śniecie, głownie, fuzariozy;
• ujemnego wpływu niekorzystnych warunków glebowych, 

uprawowych i klimatycznych na wartość siewną.

We wprowadzeniu do praktyki nowych odmian podstawową rolę 
odgrywa nasiennictwo, którego zadaniem jest wyprodukowanie 
materiału siewnego o wysokich parametrach jakościowych. Pro-
dukcja i reprodukcja materiału kwalifikowanego nadzorowana 
jest przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 
Pracownicy tej Inspekcji kontrolują plantacje nasienne w trak-
cie wegetacji pod względem stawianych przez prawo wymogów: 
izolacji przestrzennej, czystości gatunkowej i odmianowej, za-
chwaszczenie chwastami o nasionach trudnych do oddzielenia 
w trakcie czyszczenia nasion, zdrowotności łanów.

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

W ocenie jakości materiału siewnego najważniejszą rolę odgry-
wają zdrowotność i zdolność kiełkowania. W lata o mokrej pogo-
dzie w trakcie kwitnienia i zawiązywania ziarna występuje duże, 
a nawet bardzo porażenie ziarna przez choroby przenoszone 
w nasionach, głównie z rodzaju Fusarium. Takie partie ziarna źle 
kiełkują i są dyskwalifikowane przez SON. Produkcja nasienna 
wymaga dużej staranności zarówno na polu, jak i w trackie przy-
gotowania ziarna do siewu.

Materiał siewny powinien być bez zanieczyszczeń, dobrze prze-
sortowany i zaprawiony zaprawą nasienną. Jak wykazały ba-
dania IUNG–PIB Puławy im celniejsze jest ziarno siewne, tym 
siewki posiadają większy wigor, co przekłada się na plon. Zapra-
wianie materiału siewnego zaprawami nasiennymi chroni siewki 
przed chorobami grzybowymi przenoszonymi w ziarnie i wystę-
pującymi w glebach. W sumie siewki zbóż narażone są na pora-
żenie przez 11 chorób. Jest to najtańszy sposób ich zwalczania.

Warunkiem prawidłowego zaprawienia jest obok użycia sku-
tecznej zaprawy – całkowite pokrycie ziarna zaprawą nasienną. 
Można to uzyskać jedynie w wysoko specjalistycznej linii techno-
logicznej, która obok precyzyjnego czyszczenia i sortowania za-
prawia ziarno. Taką „fabrykę” ziarna posiada Agro-AS Grodków. 
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Nasiona zaprawiane są metodą „na mokro” i dzięki temu ich po-
krycie zaprawą jest bardzo wysokie – powyżej 95%. Znajomi rol-
nicy co roku kupują kwalifikowany materiał siewny zbóż między 
innymi dlatego, że odpada im duży kłopot, jakim jest precyzyj-
ne zaprawienie ziarna siewnego. Kwalifikowane ziarno posiada 
atest na zdolność kiełkowania i masę 1000 nasion i można na tej 
podstawie wyliczyć prawidłową ilość wysiewu w kg/ha. 

Niektórzy rolnicy narzekają, że materiał kwalifikowany jest zbyt 
drogi w porównaniu do cen uzyskiwanych ze sprzedaży zboża 
towarowego. Ten problem łagodzi dopłata do materiału siewne-
go w ramach pomocy de minis. Jestem przekonany, że korzyści 
z wysiewu kwalifikowanego ziarna najnowszych odmian z na-
wiązką pokrywają poniesione nakłady. Zakup kwalifikowanego 
materiału siewnego na długo pozostanie najtańszą inwestycją 
w rolnictwie. W gestii rolnika pozostaje, taka agrotechnika, która 
umożliwi wykorzystanie potencjału plonotwórczego nowych od-
mian. 

Czym kierować się przy wyborze odmiany 
do siewu?

Znam rolników, którzy przyzwyczaili się do uprawy starszych 
odmian pszenicy, np. Bogatki, czy też jeszcze starszej Kobry. 
Uważają, że są niezawodne. Każdy ma prawo własnego wyboru 
odmiany – tylko pytam się, po co, jeżeli nowe są bardziej plen-
ne. Wybór odmiany do uprawy nie jest łatwy, bo w obrocie na-
siennym obok wpisanych do Krajowego Rejestru Odmian (KRO) 
znajduje się wiele zagranicznych, które nie zostały przebadane 
w naszych warunkach glebowo–klimatycznych. O skali problemu 
może świadczyć fakt, że w 2018 roku na plantacjach nasiennych 
pszenicy ozimej wysianych było 158 odmian, pszenżyta ozimego 
51 odmian. 

W pierwszej kolejności do siewu należy wybierać najnowsze od-
miany, przebadane przez COBORU i wpisane do KRO. Nowa 
odmiana, aby została wpisana do KRO musi w doświadczeniach 
rejestracyjnych plonować o kilka procent wyżej od odmian wzor-
cowych. Jednak nie wszystkie odmiany wpisane do KRO spraw-
dzają się w praktyce.

Do uprawy rekomendowane są te odmiany, które potwierdzają 
wysoką wartość użytkową w kolejnych latach na Porejestrowych 
Doświadczeniach Odmianowych (PDO). Dane z tych doświad-
czeń na bieżąco publikuje COBORU w Internecie i w prasie rol-
niczej. Na ich podstawie tworzone są Listy Odmian Zalecanych 
(LZO) najbardziej przydatnych do warunków glebowo–klimatycz-
nych danego województwa. Na 2019 rok LZO zbóż ozimych dla 
województwa opolskiego przestawia się następująco:

• Pszenica: – Patras, Emil, Expo, Rotax, Rivero, Turandot, 
Aleksander, Sonergy

• Jęczmień: KWS Kosmos, SU Vireni, Titus,
• Pszenżyto: Alvorado, Meloman, Rufus. 
• Żyto: KWS Binnitto, SU Arvid, SV Promotor.

Przestrzegam przed uprawą zachodnich odmian pszenicy ozi-
mej niesprowadzonych w COBORU, przede wszystkim na zi-
motrwałość, w tym odporność na mrozy. Niestety takich odmian 
na plantacjach nasiennych w Polsce jest mnóstwo i pod wpły-
wem często nachalnej reklamy są „wciskane” rolnikom i w lata 
o ostrej zimie wymarzają również na Dolnym Śląsku. 

Przy wyborze odmiany należy kierować się zaleceniami firm na-
siennych dotyczących przydatności odmian do warunków gle-
bowych, przedplonu, terminu siewu. Jednak do niektórych ma-
teriałów reklamowych należy podchodzić z rozwagą, ponieważ 
często cytowane są wyniki plonowania z jednej Stacji COBORU, 
a nie z badań ogólnopolskich. Rzadko, która firma informuje 
o wadach swojej odmiany. Cenne opinie o wartości odmian moż-
na uzyskać od sąsiadów i zdobyć je w trakcie oglądania pole-
tek demonstracyjnych na Dniach Pola, np. w Agro-As Grodków,  
a jeszcze lepiej wybrać się na doświadczenia PDO w Głubczy-
cach lub innym punkcie doświadczalnym.



Kwartalnik 2019 Nr 2/2019 (10) 65

Woda odgrywa kluczową rolę jako czynnik kształtowania plonu. 
Odpowiada za szereg różnorodnych funkcji i procesów zacho-
dzących podczas wegetacji rośliny. Decyduje o transporcie i roz-
puszczaniu składników pokarmowych, bierze udział w procesie 
oddychania i fotosyntezy, ma wpływ na przebieg procesów bio-
chemicznych i regulację temperatury, a w konsekwencji na plon 
(ilość i jakość). 

Ostatnie gorące lata i niskie opady deszczu (390 mm/m2 gm. 
Grodków w ciągu roku) wpływają niekorzystnie na zasobność 
wody w glebie, przez co w wielu regionach Polski występuje pro-
blem suszy. Rodzi się pytanie jak zadbać i zatrzymać jak najwię-
cej tego niezbędnego surowca w naszej glebie? 

Uprawa bezorkowa

Jednym z wielu sposobów na zatrzymanie jak największej ilości 
wody w glebie, jest poprawna agrotechnika i wybór odpowied-
niego sprzętu. Rozwiązaniem może być stosowanie oszczędza-
jących wodę systemów uprawy bezorkowej. Głównym celem 
spowolnienia parowania wody z gleby, jest jak najszybsze za-
trzymanie jej podsiąkania do powierzchni roli. Przerwanie kapilar 
glebowych spowolni przenoszenie wilgoci z głębszych warstw 
gleby na jej powierzchnię. Uprawki należy dokonywać starannie 
i ograniczyć ich ilość do minimum.

W gospodarstwach obsługiwanych przez Agro-As, około 4000 
ha, wykorzystywane są kultywatory firmy HORSH model TIGER 
4 AS oraz TERRANO 4 FX. Maszyn te dostępne są w ofercie 
naszego działu usług rolniczych. 

Przed nami żniwa a zaraz po nich zbliżają się wszystkie prace 
związane z uprawkami i siewem rzepaku ozimego. 

Rolnik nie ma wpływu na ilość opadów zatem musi skorzystać 
ze swojej wiedzy agrotechnicznej oraz sprzętu jakim dysponuje. 
W wielu przypadkach uprawę przedsiewną można zredukować 
do jednego przejazdu agregatem uprawowym np. typu TIGER 4 
AS czy TERRANO 4 FX, co nie tylko oszczędza czas i pieniądze, 
ale także ogranicza straty wody. Nie uprawiona gleba traci wodę, 
poprzez szybkie parowanie, dlatego istotnym jest, aby jak naj-
szybciej zatrzymać jej podsiąkanie, ale też pobudzić samosiewy 
i chwasty do kiełkowania.

Resztki pożniwne

Uprawki pożniwne należy wykonać jak najszybciej, najlepiej za-
raz po zbiorze rośliny uprawnej. Pozostawienie ścierni zbóż czy 
też rzepaku, na polu przyczynia się do dużej utraty wody a co za 
tym idzie, pogorszeniu wschodów roślin następczych.

Jeśli słomy nie wykorzystujemy do produkcji obornika to należy 
ją zostawić na polu i wymieszać z glebą. Słoma nie tylko do-
starcza wielu składników pokarmowych ale także uczestniczy 
w produkcji próchnicy (substancji organicznej), która bierze 
udział w tworzeniu struktury gruzełkowatej gleby. Dzięki temu 
zwiększa się aktywność biologiczna oraz pojemność wodna gle-
by co ułatwia jej uprawę. 

Kamil Klucowicz

Zadbaj o wodę dla rzepaku ozimego

Usługi sprzętem rolniczym
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Z 365FarmNet masz 
dokumentację pod kontrolą

Darmowa wersja podstawowa

Oszczędność czasu 
dzięki aplikacji mobilnej

Po prostu załóż konto 
i zacznij dokumentować
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W odpowiedzi na liczne pytania naszych klientów dotyczących 
ADR chciałbym przedstawić garść informacji o tym pojęciu.

Umowa ADR dotyczy międzynarodowego przewozu drogowe-
go materiałów niebezpiecznych (ADR) została sporządzona 
w Genewie 30 września 1957 r. przez Europejski Komitet Trans-
portu Wewnętrznego. Polska umowa ADR została ratyfikowana 
w 1975 r. Przepisy s aktualizowane w cyklu dwuletnim.

Przepisy zawarte w tej umowie wymuszają regulacje przewozu 
materiałów niebezpiecznych, co ma na celu ograniczenie praw-
dopodobieństwa zaistnienia wypadków. Stworzenie przepisów 
pozwoliło usystematyzować przewóz materiałów niebezpiecz-
nych i dało wyraźne wytyczne jak należy to wykonywać. Przepi-
sy dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych pozwalają 
zatem aby wykonywane przewozy były bezpieczne przy zacho-
waniu i poszanowaniu norm w nich zawartych.

Kierowca jest najważniejszym ogniwem w transporcie i dlatego 
jest on zobligowany do posiadania wiedzy w zakresie przewozu 
materiałów niebezpiecznych i postępowania w razie wypadku 
„Materiały niebezpieczne” oznacza takie materiały i przedmioty, 
których międzynarodowy przewóz drogowy jest zabroniony lub do-
zwolony pod pewnymi warunkami określonymi w przepisach ADR

Dla kogo przeznaczony jest ADR? 
Szkolenia ADR muszą odbywać osoby, których obowiązki dotyczą 
przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych, czyli kierow-
cy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, rolnicy pro-
wadzący gospodarstwo rolne ze względy na przewóz nawozów 
szczególnie saletry amonowej, Przewożąc powyżej 1000 kg nawo-
zu na bazie azotanu amonu, należy spełnić następujące warunki:

• Kierowca przewożący towary niebezpieczne powinien mieć 
ukończone 21 lat oraz odbyć kurs podstawowy ADR. Szko-
lenie trwa trzy dni i zakończone jest egzaminem testowym, 

• Pojazd przewożący towary niebezpieczne musi być odpo-
wiednio wyposażony (powinien posiadać tzw. skrzynkę ADR),

• Pojazd powinien mieć trzy gaśnice: 2 kg, 6 kg i 4 kg (lub 
2 x 2 kg),

• Pojazd powinien być oznakowany z przodu i z tyłu poma-
rańczowymi tablicami, bez numerów.

Pojazd przewożący saletrę amonową w opakowaniach nie musi 
przechodzić żadnych dodatkowych badań technicznych. Każdy 
pojazd wyposażony w skrzynkę ADR, w gaśnice oraz oznakowa-
ny pomarańczowymi tablicami może przewozić saletrę. 

Pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów nie-
bezpiecznych, pracownicy firm spedycyjnych lub transportowych 
zajmujących się przewozem materiałów niebezpiecznych rów-
nież są zobligowani do ukończenia szkolenia ADR

Co to jest umowa europejska ADR? 

Głównym celem takiego szkolenia szkolenia jest zapoznanie kie-
rowców oraz innych uczestników procesu transportu z głównymi 
rodzajami zagrożeń występujących podczas przewozu, załadun-
ku i rozładunku towarów niebezpiecznych, działaniami zapobie-
gawczymi oraz czynnościami, które należy podjąć po zaistnieniu 
wypadku. Ponadto szkolenia przybliżają zagadnienia, takie jak 
zasady oznakowania pojazdu, ładowanie oraz rozładowywanie 
pojazdu

Obowiązek wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa 
w transporcie ma każde przedsiębiorstwo, którego działalność 
polega na:

• przewozie towarów niebezpiecznych; 
• załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych; 
• magazynowaniu towarów niebezpiecznych.
• 

Firma AgroAs miedzy innymi zajmuje się obrotem towarami nie-
bezpiecznymi i z racji tego ma obowiązek wyznaczyć doradcę 
DGSA.

Do obowiązków doradcy należy:
• sprawdzanie zgodności przewozu towarów niebezpiecz-

nych z przepisami prawnymi, 
• sprawdzanie wymagań przedsiębiorcy związanych z pa-

kowaniem, załadunkiem, napełnianiem lub rozładunkiem 
towarów niebezpiecznych, 

• sprawdzanie przepisów dotyczących pakowania, oznako-
wania i stosowania nalepek ostrzegawczych, 

• sprawdzenie klasyfikacji towarów niebezpiecznych, 
• sporządzanie rocznych sprawozdań, 
• sporządzanie sprawozdań powypadkowych, 
• szkolenie osób zaangażowanych w procesy związane 

z materiałami niebezpiecznymi

Obecnie w firmie AGROAS uprawnienia doradcy DGSA posiada 
Jacek Sokoła. 

Ireneusz Wolniewicz
*źródło e-kierowca.pl

Transport i logistyka
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W trosce o naszych klientów

Sprzedaż paliw

DEFIBRYLATOR – PRIMEDIC Heard Save AED 
W Polsce wdraża się program powszechnego dostępu do de-
fibrylacji z użyciem defibrylatorów AED (zdjecie symbol AED). 
Wychodząc naprzeciw wytycznym ILCOR/AHA/ERC defibrylator 
powinien znajdować się w miejscach takich jak ośrodki zdrowia, 
szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej, zakłady pracy 
oraz wszędzie tam gdzie umożliwia to skorzystanie z defibrylato-
ra w przeciągu 2 minut od zaistniałego zdarzenia. 

Mając na uwadze powyższe właściciele firmy AGROAS postano-
wili zakupić defibrylator PRIMEDIC Heard Save AED i zainstalo-
wać go w działającej w trybie ciągłym (24h–7 dni w tygodniu)sta-
cji paliw zlokalizowanej w Grodkowie przy ulicy Sienkiewicza 45. 
Należy podkreślić żeby urządzenie w razie konieczności użycia 
spełniło swoje funkcje, przeprowadzono szkolenie pracowników 
stacji paliw w zakresie pierwszej pomocy oraz obsługi defibryla-
tora AED. Informacja o zainstalowaniu defibrylatora pojawiła się 
na znakach informacyjnych D 23 na drogach wojewódzkich 401 
oraz 385 (zdjęcie znaku na drodze). Odpowiednia notatka zosta-
ła przekazana do redakcji gazety Teraz Grodków 24.

Adam Kościukiewicz 

PRZYPOMNIENIE
Po raz kolejny informujemy, że prowadzimy sprzedaż paliw – olej 
napędowy ekodiesel ultra bio z dostawą do klienta. Minimalna 
dostarczana ilość to 1.000 litrów produktu. Stosujemy indywidu-
alne warunki płatności, terminy płatności oraz korzystne rabaty. 
Zamówienia przyjmujemy pod telefonami nr 795 553 801 – dy-
rektor działu paliw, 735 960 885 – kierownik stacji paliw oraz 662 
066 563 – stanowiska kasowe.

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

Wymogowi temu nie podlegają rolnicy ryczałtowi. Zamawia-
ne paliwo dostarczamy tylko do zbiorników dwupłaszczowych 
maksymalnie do 5000 litrów 1 zbiornik. Zbiorniki powyżej 2500 
litrów muszą być zarejestrowane w lokalnej jednostce Urzędu 
Dozoru Technicznego. Do zakupu zbiorników spełniających po-
wyższe wymogi zapraszamy do naszego Centrum Zaopatrze-
nia Rolnictwa w Nowej Wsi Małej oraz do stacji paliw RONDO 
w Grodkowie przy ulicy Sienkiewicza 45. (zdjęcie zbiornika).
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Lato ma to do siebie, że zapala chęci i wznieca 
pomysłowość, a wraz z promykami słońca także 
w naszej restauracji zagościło kilka zmian, któ-

re mamy nadzieję przypadną do gustu zarówno klien-
tom RONDA, jak i odwiedzającym stacje benzynową.

Od kilku tygodni w restauracji króluje nowe menu, a każdy 
nasz klient ma możliwość skomponowania dania według 
własnego upodobania – miksowanie i powiększanie dań 
już podbiło podniebienia najwierniejszych przyjaciół re-
stauracji a także miłośników jedzenia w stylu vege, a kto 
jeszcze nie spróbował niech nie zwleka zbyt długo!

To nie koniec niespodzianek, ponieważ już niebawem 
każdy, kto nas odwiedzi będzie mógł zaczerpnąć odrobiny 
relaksu w specjalnie zaprojektowanej strefie „CHILLOUT 
„ na terenie stacji... a jeśli chcecie wiedzieć więcej, to 
najprościej będzie zaspokoić ciekawość na miejscu. Ser-
decznie zapraszamy! 

Zespół restauracji „Rondo”

 rys. Jacek Hnatów.

Restauracja RONDO
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W obecnej edycji cyklu „Stare ale jare–z kolekcji 
Zbigniewa Bednarskiego” zaprezentowany zo-
stanie kolejny ciągnik ze zbiorów–a mianowicie 
URSUS C45.

Trudna sytuacja w gospodarce rolnej kraju, tuż po zakończeniu II 
wojny światowej, spowodowała decyzję o szybkim uruchomieniu 
produkcji ciągników rolniczych. Produkcję powierzono Państwo-
wym Zakładom Inżynierii w Ursusie koło Warszawy. Ponieważ 
potrzebowano aby ciągnik powstał w bardzo szybkim tempie, 
wykorzystano konstrukcję niemieckiego ciągnika typu Lanz–Bul-
dog, który mimo prostej budowy, miał dużą moc silnika. Części 
zamienne dla tego typu maszyn produkowane początkowo były 
w Państwowym Przedsiębiorstwie Traktorów i Maszyn Rolni-
czych w Gorzowie Wielkopolskim.

Pracę nad dokumentacją ukończono w lipcu 1946 roku, nato-
miast konstrukcja ruszyła na przełomie lutego i marca 1947 roku. 
Po nacisku obecnych władz, pierwsze trzy egzemplarze złożono 
już do 30 kwietnia ale tylko jeden z nich był w stanie dotrzeć 
na 1–majowy pochód w Warszawie. Nie obyło się oczywiście 
bez komplikacji podczas przejazdu w pochodzie, ale kierowcy 
prowadzący pojazd uruchomili go ponownie i skończyli swoją 

Stare, ale jare z kolekcji Zbigniewa Bednarskiego

prezentację. Klęska przejazdu mogła skutkować w całkowite 
zaprzestanie produkcji ciągników tej serii. Do końca 1947 roku 
wykonano 130 sztuk ciągników tej serii. Produkcję zakończono 
w 1953 roku, wypuszczając ostatni ciągnik tej serii, z numerem 
fabrycznym 20 000. 

Budowa ciągnika C-45

1–Cylindrowy silnik typu C–45 miał samoczynny dwusuwowy, 
poziomy zapłon od gruszy żarowej. Maksymalną prędkość jaką 
osiągał to 45 km/h przy obrotach 650 obr/min. Miał 3–biego-
wą skrzynią biegów. „Uruchamianie silnika odbywało się przez 
podgrzewanie znajdującej się z przodu gruszki żarowej, ręczną 
lampą lutowniczą. Po podgrzaniu należało wyjąć koło kierownicy 
wraz z kolumną i wsunąć w jedno z bocznych kół zamachowych. 
Następnie, przez przekręcenie kierownicy, można było urucho-
mić silnik.” Wymagało to sporej siły fizycznej i wprawy. 

Ursus C–45 poprzez swoją masywną konstrukcję, stworzony był 
do pracy z ciężkimi narzędziami. Główną jego wadą był duży 
promień skrętu, który podczas pracy z doczepianym pługiem, 
wymuszał pozostawianie 12–metrowego uwrocia.

Stare, ale jare ...



Kwartalnik 2019 Nr 2/2019 (10)72

Ciągnik ten, ze względu na niedobory przemysłu gumowego, 
produkowany był początkowo tylko w wersji na kołach stalowych. 
Późniejsze traktory były zaopatrzone w opony pneumatyczne. 
W trakcie produkcji poddawany był stopniowej modernizacji, 
a kolejnym jego zmodyfikowanym następcą był Ursus C-451.

Ciekawostka:
Pierwszy ciągnik Ursus C-45 został przekazany do PGR Karsk 
koło Pyrzyc, gdzie przepracował 12000 godzin bez potrzeby ka-
pitalnego remontu. 

Maria Wesoły

Model URSUS C-45 
na stalowych kołach

URSUS C-45
na kołach pneumatycznych

Producent Zakłady Mechaniczne Ursus w Warszawie

Wyprodukowanych egzemplarzy Ok. 20000

Lata produkcji 1947–1949 1949–1956

Moc silnika w KM 45

Liczba biegów 3/1 6/2

Zakres prędkości km/h 3,5–6,3 3,3–16,7

Dane techniczne

Współwłaściciel firmy Agro-As Zbigniew Bednarski.

Stare, ale jare ...
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Oddział Namysłów (Kamienna 21c)
Tel. 507 890 366
baza.namyslow@agroas.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Nasi przedstawiciele

 

 

 

 

REGION POŁUDNIOWY

REGION PÓŁNOCNY

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

REGION ZACHODNI

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

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

 

 

 

 

MARCIN FIDOS

tel. 668 004 212
marcin.fidos@agroas.pl 14

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

15

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

12

DANIEL JĘDROSEK
daniel.jedrosek@agroas.pl 
tel. 668 309 260

4

ANNA STEFAN 
anna.stefan@agroas.pl
tel. 882 772 081

8

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

10

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

7

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

9

MACIEJ SKOCZYLIŃSKI
maciej.skoczylinski@agroas.pl 
tel. 608 036 762

3

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

2

BARTŁOMIEJ SOBOTA
bartlomiej.sobota@agroas.pl 
tel. 538 437 238

11

RENATA MAKOWSKA
renata.makowska@agroas.pl 5

1

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

1513

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

6

tel. 539 966 341

REGION PÓŁNOCNY

REGION POŁUDNIOWY

REGION ZACHODNI

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

KATARZYNA FILUŚ

tel. 532 132 319

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI B2B –
OBSŁUGA SKLEPÓW ZEWNĘTRZNYCH

I PUNKTÓW HANDLOWYCH

Katowice



WOJEWÓDZTWO
DOLNOŚLĄSKIE

POWIAT BOLESŁAWIECKI
Gmina: 
Bolesławiec
Gromadka
Nowogrodziec
Osiecznica
Warta Bolesławiecka

POWIAT  
DZIERŻONIOWSKI

Gmina:
Bielawa
Dzierżoniów
Łagiewniki
Niemcza
Pieszyce
Piława Górna

POWIAT GŁOGOWSKI
Gmina:
Głogów
Jerzmanowa
Kotla
Pęcław
Żukowice

POWIAT GÓROWSKI
Gmina:
Góra
Jemielno
Niechlów
Wąsosz

POWIAT JAWORSKI
Gmina:
Bolków
Jawor
Męcinka
Mściwojów
Paszowice
Wądroże Wielkie

POWIAT  
JELENIO GÓRSKI

Gmina:
Janowice Wielkie
Jelenia Góra
Jeżów Sudecki
Karpacz
Kowary
Mysłowice
Piechowice
Podgórzyn
Stara Kamienica
Szklarska Poręba

POWIAT  
KAMIENNO GÓRSKI

Gmina:
Kamienna Góra
Lubawka
Marciszów

POWIAT KŁODZKI
Gmina:
Bystrzyca Kłodzka
Duszniki Zdrój
Kłodzko
Kudowa Zdrój
Lądek Zdrój
Lewin Kłodzki
Międzylesie
Nowa Ruda
Polanica Zdrój
Radków
Stronie Śląskie
Szczytna

POWIAT LEGNICKI
Gmina: 
Chojnów
Krotoszyce
Kunice
Legnica
Legnickie Pole

Olszyna
Platerówka
Siekierczyn
Lubin
Rudna
Ścinawa
Świeradów-Zdrój

POWIAT LWÓWECKI
Gmina: 
Gryfów Śląski
Lubomierz
Lwówek Śląski
Mirsk
Świeradów Zdrój
Wleń

POWIAT MILICKI
Gmina: 
Cieszków
Krośnice
Milicz

POWIAT OLEŚNICKI
Gmina: 
Bierutów
Dobroszyce
Dziadowa Kłoda
Międzybórz
Oleśnica
Syców
Twardogóra

POWIAT OŁAWSKI
Gmina: 
Domaniów
Jelcz Laskowice
Oława

POWIAT POLKOWICKI
Gmina: 
Chocianów
Gaworzyce
Grębocice
Polkowice
Przemków
Radwanice

POWIAT STRZELIŃSKI
Gmina: 
Borów
Kondratowice
Przeworno
Strzelin
Wiązów

POWIAT ŚREDZKI
Gmina: 
Kostomłoty
Malczyce
Miękinia
Środa Śląska
Udanin

POWIAT ŚWIDNICKI
Gmina: 
Dobromierz
Jaworzyna Śląska
Marcinowice
Strzegom
Świdnica
Świebodzice
Żarów

POWIAT TRZEBNICKI
Gmina: 
Oborniki Śl.
Prusice
Trzebnica
Wisznia Mała

POWIAT WOŁOWSKI
Gmina: 
Brzeg Dolny
Wińsko
Wołów

POWIAT WROCŁAWSKI
Gmina: 
Czernica
Długołęka
Jordanów ŚL.
Kąty Wr.
Kobierzyce
Mietków
Siechnice
Sobótka
Wrocław
Żórawina

POWIAT ZĄBKOWICKI
Gmina: 
Bardo
Ciepłowody
Kamieniec Zabkowicki
Stoszowice
Ząbkowice Śląskie
Ziębice
Złoty Stok

POWIAT ZGORZELECKI
Gmina: 
Bogatynia
Pieńsk
Sulików
Węgliniec
Zawidów
Zgorzelec

POWIAT ZŁOTORYJSKI
Gmina: 
Pielgrzymka
Świerzawa
Zagrodnow
Złotoryja

WOJEWÓDZTWO
OPOLSKIE

POWIAT BRZESKI
Gmina: 
Brzeg
Grodków
Lewin Brzeski
Lupsza
Olszanka
Skarbimierz

POWIAT GŁUBCZYCKI
Gmina: 
Baborów
Branice
Głubczyce
Kietrz

POWIAT KĘDZIE-
RZYŃSKO-KOZIELSKI

Gmina: 
Bierawa
Cisek
Kędzierzyn Koźle
Pawłowiczki
Polska Cerekiew
Reńska Wieś

POWIAT NYSKI
Gmina:
Głuchołazy
Kamiennik
Korfantów
Łambinowice
Nysa
Otmuchów
Paczków
Pakosławice
Skoroszyce

POWIAT OLESKI
Gmina: 
Dobrodzień
Gorzów Śląski
Olesno
Praszka
Radłów
Rudniki
Zębowice

POWIAT OPOLSKI
Gmina: 
Chrząstowice
Dąbrowa
Dobrzeń Wielki
Komprachcice
Łubniany
Murów
Niemodlin
Opole
Ozimek
Popielów
Prószków
Tarnów Opolski
Tułowice
Turawa

POWIAT PRUDNICKI
Gmina: 
Biała
Głogówek
Lubrza
Prudnik

POWIAT STRZELECKI
Gmina: 
Izbicko
Jemielnica
Kolonowskie
Leśnica
Strzelce Opolskie
Ujazd
Zawadzkie

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE

POWIAT GLIWICKI
Gmina: 
Gierałtowice
Gliwice

POWIAT RACIBORSKI
Gmina: 
Krzanowice
Krzyżanowice
Kuźnia Raciborska
Nędza
Pietrowice Wielkie
Racibórz
Rudnik

POWIAT RYBNICKI
Gmina:
Czerwionka-Leszczyna
Gaszowice
Lyski
Rybnik
Świerklany

 
POWIAT  
TARNOGÓRSKI

Gmina: 
Kalety
Krupski Młyn
Miasteczko Śląskie
Ożarowice
Radzionków
Świerklaniec
Tarnowskie góry
Tworóg
Zbrosławice

POWIAT  
WODZISŁAWSKI

Gmina: 
Godów
Gorzyce
Lubomia
Marklowice
Mszana
Pszów
Radlin
Rydułtowy
Wodzisław Śląski

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

POWIAT KĘPIŃSKI
Gmina:  
Baranów
Bralin
Kępno
Łęka Opatowska
Perzów
Rychtal
Trzcinica

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

21.

22.

23.

24.

26.

28.

32.

33.

34.

40.

41.

42.

Kornowac

43.

POWIAT  
MIKOŁOWSKI

Gmina: 
Mikołów
Ornotowice
Łaziska Górne
Wyry
Orzesze

43.

POWIAT  
PSZCZYŃSKI

Gmina: 
Goczałkowice-Zdrój
Kobiór
Miedźna
Pawłowice
Pszczyna

44.

Suszec

POWIAT  
PSZCZYŃSKI

Gmina: 
Goczałkowice-Zdrój
Kobiór
Miedźna
Pawłowice
Pszczyna

45.

Suszec

POWIAT  
ZAWIERCIAŃSKI

Gmina: 
Pilica
Poręba
Szczekociny
Włodowice
Zawiercie

46.

Żarnowiec

44.

19.

18.

17.

25.

27.

35.

36.

37.

Miłkowice
Prochowice
Ruja

Zawonia
Żmigród

POWIAT LUBAŃSKI
Gmina: 
Leśna
Lubań

10.

POWIAT WAŁBRZYSKI
Gmina: 
Boguszów Gorce
Czarny Bór
Głuszyca
Jedlina Zdrój
Mieroszów
Stare Bogaczowice
Szczawno Zdrój
Walim
Wałbrzych

20.

POWIAT KLUCZBORSKI
Gmina: 
Byczyna
Kluczbork
Lasowice Wielkie
Wołczyn

POWIAT  
KRAPKOWICKI

Gmina: 
Gogolin
Krapkowice
Strzeleczki
Walce
Zdzieszowice

29.

30.

POWIAT  
NAMYSŁOWSKI

Gmina: 
Domaszowice
Namysłów
Pokój

31.

Knurów
Pilichowice
Pyskowice
Rudzieniec
Sośnicowice
Toszek
Wielowieś

POWIAT KŁOBUCKI
Gmina:
Kłobuck
Krzepice
Lipie
Miedźno
Opatów
Panki
Popów
Przystajń
Wręczyca Wielka

POWIAT LUBLINIECKI
Gmina:
Boronów
Ciasna
Herby
Kochanowice
Koszęcin
Lubliniec
Pawonków
Woźniki

 

38.

39.

Świerczów
Wilków
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Tworzyjanów
tel. 746 421 060

baza.tworzyjanow@agroas.pl

Korfantów
ul. Powstańców Śląskich 11

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

Gołaczów
tel. (76) 744 10 41

baza.golaczow@agroas.pl

Namysłów ( Kamienna)
tel: 507 890 366

baza.namyslow@agroas.pl

Namysłów ( Kamienna)
tel: 507 890 366

baza.namyslow@agroas.pl




