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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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Jesteśmy największym producentem drobiu i jajek 
w Europie, a zarazem eksporterem. Mamy sporą nad-
wyżkę mleka w proszku oraz wołowiny i wieprzowi-
ny. Ci spośród rolników, którzy są w łańcuchu dostaw 
tych wymienionych produktów bardzo mocno odczu-
li skutki pandemii. Spadające ceny mięsa wołowego 
wieprzowego oraz drobiu musiały odbić się na ich 
kondycji finansowej. 

Miejmy nadzieję, że wdrażane przez władze poszcze-
gólnych krajów kroki zapobiegawcze spowodują, że 
nasz świat ruszy ponownie z miejsca, a gospodarka 
ponownie się rozpędzi. Proszę jednak Was wszyst-
kich o zachowanie rozsądku i ostrożności – zagro-
żenie nie minęło na dzień dzisiejszy w naszym kraju 
odnotowuje się ciągle po kilkaset przypadków zacho-
rowań – przypominam, że największe ograniczenia 
były wprowadzane przy znacznie mniejszej liczbie 
zakażeń. Oczywiście nie dajmy się zwariować i nie 
ulegajmy panice. Unikajmy jednak dużych zgroma-
dzeń i zachowujmy zalecenia wzmożonej higieny przy 
użyciu środków ochrony osobistej. 

 
Daniel Cupriak  

prezes zarządu AGROAS

Szanowni Państwo

Oddając w Wasze ręce kwartalnik CZTERY ASY 
LATO, życzę miłej lektury.

Trudno pisząc dziś tekst nie rozpocząć od… korona-
wirusa (COVID-19), który ma wpływ na każda sferę 
naszego życia. Przygotowując „słowo wstępne” do 
ostatniego wydania kwartalnika, WIOSNA, w kilku 
zdaniach opisywałem ówczesną sytuację na rynku 
rolnym w świetle rozwijającej się pandemii. Dziś po 
blisko 4 miesiącach, nawet w daleko idących prze-
widywaniach, nie zdawałem sobie sprawy co się 
może wydarzyć. Przypomnę tylko o zamkniętych 
granicach, punktach gastronomicznych, hotelach 
i szkołach. Wiele gałęzi gospodarczych dosłownie 
stanęło. Od początku maja, władze naszego kraju 
stopniowo „odmrażają” gospodarkę. Tak czy inaczej 
cały świat niemal na miesiąc stał w bezruchu. Ak-
tualnie sytuacja jest nadal daleka od „normalnej”. 
Jedynym „pozytywem” tej sytuacji jest odradzająca 
się przyroda – świat zwierząt odetchnął…

Wydaje się, że szeroko pojęte rolnictwo ucierpiało 
najmniej. Oczywiście konkretne gałęzie tej branży 
bardziej od innych. Utrudnienia w przepływach to-
warów, stojąca turystyka, hotelarstwo i gastronomia 
musi mieć wpływ na konsumpcję i eksport. Pamiętaj-
my, że Polska jest krajem o bardzo dobrym wskaźniku 
eksportu żywności (znaczna nadwyżka vs importu). 

Daniel Cupriak – prezes zarządu AGROAS
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Nasza firma w odpowiedzi na zagrożenie wywołane 
pandemią COVID-19 bardzo szybko wprowadziła 
wewnętrzne procedury i instrukcje postępowania 
na poszczególnych stanowiskach pracy. 

I tak w oparciu o narzucone przez Rząd przepisy, 
opracowaliśmy i wdrożyliśmy procedury:

1. Transportu (dostaw towarów). 
2. Stacjonarnej obsługi klienta.
3. Pracy w zespołach.

Zadecydowaliśmy już w pierwszych dniach marca 
o wprowadzeniu pracy zamiennej oraz zdalnej. Dział 
IT utworzył około 40 mobilnych stanowisk pracy, aby 
części załogi umożliwić pracę w trybie home office 
– księgowość, logistyka, przedstawiciele handlowi, 

marketing, IT. Nasi pracownicy zostali wyposażeni – 
bez ograniczeń – w maseczki ochronne, rękawiczki, 
kombinezony oraz płyny do dezynfekcji powierzch-
ni i rąk. W sumie rozdysponowaliśmy około 1500 L 
płynów dezynfekujących, 5 tysięcy certyfikowanych 
jednorazowych maseczek ochronnych, tysiąc sztuk 
certyfikowanych maseczek ochronnych wielokrot-
nego użytku, 100 kombinezonów ochronnych oraz 
3 tysiące sztuk rękawiczek lateksowych i 2 tysią-
ce sztuk rękawiczek nitrylowych. Postanowiliśmy 
również, w trosce o naszych klientów oraz załogę, 
że wszystkie wdrożone zasady postępowania oraz 
środki ochrony osobistej będą nadal obowiązywać – 
pomimo odmrażania gospodarki. Uważamy bowiem, 
że zagrożenie jest nadal aktualne, a bezpieczeństwo 
ludzi jest najważniejsze.

Daniel Cupriak, prezes zarządu AGROAS
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Dokładnie rok temu informowaliśmy o podjętej 
decyzji na temat budowy elewatora zbożowego 
w Wójtowicach koło Grodkowa, w województwie 
opolskim. Chwaliliśmy się wtedy poniższą wizu-
alizacją.

Dzisiaj możemy się już pochwalić realizacją!

Dla przypomnienia: obiekt o pojemności łącz-
nej 14 tysięcy ton w założeniu ma pełnić rolę 

szybkiego i sprawnego punktu przyjęcia i wydania 
zbóż. Moc przyjęciowa tego kompleksu to 250 ton 
na godzinę. Natomiast załadunek/wydanie 200 
ton na godzinę. Elewator wyposażony jest również 
w czyszczalnię i suszarnię o możliwości suszenia 
600 ton kukurydzy (z 30% na 14%) na dobę. Je-
steśmy pewni, że jakość obsługi w tym magazynie 
spowoduje, że nasi klienci docenią to miejsce. Uru-
chomienie pod koniec czerwca, tak więc zaprasza-
my w żniwa!
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Na przełomie lipca i sierpnia 2020 r. nasza firma 
otworzy nową placówkę w Ziemiełowicach 
(powiat namysłowski, województwo opolskie). 
Zaspokoi ona głównie potrzeby i oczekiwania 
klientów z powiatu oleśnickiego, namysłowskiego, 
kluczborskiego oraz oleskiego. 

Oddział w Ziemiełowicach to rozbudowany kom-
pleks, fachowo obsługujący takie działy jak: dział 
sprzedaży maszyn rolniczych, sprzedaży środków 
ochrony roślin, nawozów i sprzedaży nasion. Wy-
chodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, 
przy placówce będzie znajdował się sklep z częścia-
mi zamiennymi do maszyn i sprzętów rolniczych 
oraz nowocześnie wyposażona hala serwisowa.

W Ziemiełowicach każdy klient może liczyć na 
fachowe doradztwo i kompleksową obsługę.  
Zapraszamy!
  Tomasz Pelikan 

kierownik oddziału Namysłów
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Mamy za sobą zaskakująco ciekawy sezon, w któ-
rym to odnotowaliśmy rekordowe zbiory, bardzo 
dynamiczny eksport i przednówek, który posta-
wił nas na skraju deficytu. Zaczęło się dość pro-
zaicznie od informacji o zwiększonych zasiewach 
zbóż w całej Europie, areał pszenicy miękkiej 
zbliżył się do 24 mln ha, co nakładało się na spo-
re zasiewy w Rosji i na Ukrainie oraz rekordowe 
zapasy pszenicy na świecie. 

Upały i oczywiste symptomy suszy wiosną i latem 
2019 r. nastrajały pesymistycznie, jednak finalny roz-
rachunek zbiorów okazał się zaskakująco korzystny 
dla całej UE, w której to Francuzi zebrali blisko 40 
mln ton pszenicy a wynik wspólnoty przekroczył 
146 mln ton. Nasz kraj należy do grona czterech naj-
większych producentów pszenicy w Europie. Nume-
rem jeden jest Francja, z zasiewami rzędu 5 mln ha, 
Niemcy 3 mln ha, Polska 2,5 mln ha oraz Rumunia 
2 mln ha, jednakże w plonowaniu pomiędzy tymi 
krajami są dość znaczne różnice, od blisko 8 t/ha 
w Niemczech poprzez 4,5 t/h w Polsce i niespełna 
4 t/ha w Rumunii. Olbrzymia nadwyżka eksportowa 
UE w sezonie 2019/20 musiała zmierzyć się z poten-
cjałem eksportowym basenu Morza Czarnego, któ-
ry to sukcesywnie zabierał rynki zbytu dla pszenicy 
unijnej. Jednakże stopniowo osłabiający się kurs 
euro do dolara oraz niższa od spodziewanej presja 
eksportowa w Rosji i na Ukrainie w pierwszej fazie 
tuż po zbiorach, pozwoliły na utylizację nadwyżek 
europejskiej pszenicy. Eksport pszenicy unijnej nie 

wytracił dynamiki do końca sezonu, skutecznie kon-
kurowaliśmy cenowo i jakościowo z konkurencją ze 
wschodu, dzięki temu w sezon 2020/21 wchodzimy 
z przeciętnymi zapasami, a nie rekordowymi jak się 
wcześniej obawiano.

Dla Polski przebieg wydarzeń dodatkowo był sty-
mulowany słabnącym złotym, który po wejściu 
w okres epidemii stracił na wartości blisko 8%, to 
pozwoliło nam na eksport większy od początkowo 
spodziewanego nawet o 0,8 mln ton. Sezon zamy-
kamy z zapasem końcowym, który jest na tyle ni-
ski, że może być określany mianem niedostępnego 
rynkowo. Zebraliśmy 11 mln ton pszenicy, począt-
kowo nastroje w trakcie zbiorów, które okazały się 
na południowym zachodzie Polski raczej przeciętne 
a na dokładkę obarczone wadą jakościową spowo-
dowaną niskim wyrównaniem i niską gęstością nie 
zapowiadały takiej dynamiki w eksporcie. Jednak-
że finalne rozliczenie pokazało, że mamy pomiędzy 
60–70% pszenicy o jakości konsumpcyjnej, a nad-
wyżka bilansowa powyżej krajowego popytu po-
zwoli na eksport rzędu 3 mln ton. Cała nasza wspól-
nota wchodzi w kolejny sezon z zapasem około 
12 mln ton, który jest najniższy od 5 lat, a takiego 
obrotu sprawy na początku sezonu 2019/20 nikt się 
nie spodziewał. 

Wracając do przyszłości i prawdopodobnych sce-
nariuszy rozwoju wydarzeń należy przeanalizować 
sytuację popytową i zmiany jakie zaszły na świecie 

Płody rolne
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spowodowane wybuchem epidemii i ograniczenia-
mi w przepływie towarów, przemieszczaniu się ludzi 
oraz w konsumpcji bezpośredniej. Pierwsze sympto-
my spadającego popytu na rynku unijnym pojawiły 
się już w marcu 2020 r., ograniczenia w eksporcie 
produktów mlecznych na rynek chiński spowodowa-
ły gwałtowne spadki cen mleka oraz spadek zapo-
trzebowania na jego przetwory a zwłaszcza mleko 
w proszku. Reakcja Komisji Europejskiej była szybka 
i uspokoiła nastroje, pomoc wynosząca 30 mld € 
oraz program składowania produktów mlecznych 
dofinansowany przez budżet unijny zahamował 
spadki cenowe oraz uspokoił nastroje, jednakże 
perspektywa powrotu do eksportu na poziomie 
z przed wybuchu epidemii wydaje się dość odległa, 
jak odległy jest termin całkowitego uporania się 
z koronawirusem. W sektorze produkującym pasze 
dla bydła redukcja zapotrzebowania na surowiec 
jakim jest pszenica jest wręcz oczywista, nie tylko 
z powodu ograniczeń w konsumpcji i eksporcie pro-
duktów mlecznych, ale także w produkcji i eksporcie 
wołowiny, równocześnie ceny pszenicy relatywnie 
wysokie w stosunku do kukurydzy, jęczmienia czy 
innych zbóż paszowych automatycznie zredukują 
jej zużycie w recepturach paszowych. Obecny kry-
zys odbija się także na konsumpcji drobiu i wieprzo-
winy, eksport mięsa drobiowego nie ucierpi tak jak 

wieprzowego, ale jednak odnotowane spadki w glo-
balnej konsumpcji dadzą się we znaki unijnym eks-
porterom. Należy także brać pod uwagę konkuru-
jący z unijnym eksport brazylijski, który napędzany 
tanim surowcem w hodowli w postaci taniej kukury-
dzy zyskuje na konkurencyjności. Zdecydowanie od-
rębnym tematem wydaje się przerób kukurydzy na 
obu kontynentach amerykańskich na cele paliwowe, 
ale wyraźna zapaść na tym rynku objawia się w po-
staci nadwyżek kukurydzy, która zasila sektor pasz-
owy. Wpływ epidemii wydaje się być wszechobecny 
w globalnej gospodarce, widzimy że segment pa-
szowy w Unii Europejskiej zdecydowanie zreduku-
je zapotrzebowanie na pszenicę w produkcji pasz 
przemysłowych dla drobiu, trzody i bydła, może ona 
spaść nawet o 3 mln ton. Pozostałe gałęzie unijnej 
gospodarki jak przemysł młynarski, który już w se-
zonie 2019/20 vs sezon 2018/19 odnotował spadek 
zużycia o 1,5 mln ton także nie przewiduje wzrostu, 
raczej utrzymanie poziomu produkcji na dotychcza-
sowym poziomie, przemysł paliwowy z uwagi na 
kryzys na tym rynku raczej zredukuje zapotrzebo-
wanie na relatywnie drogą pszenicę, jedynie prze-
mysł skrobiowy może utrzymać dotychczasowy 
poziom produkcji w granicach 9 mln ton przerobu. 
Wewnętrzna konsumpcja na rynku unijnym spadnie 
zatem do około 112 mln ton. 

Płody rolne
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po sezonie 2019/20 z którymi otworzymy sezon 
2020/21 oraz znaczna aktywność firm handlowych 
na przełomie lutego-marca, które budowały eksport 
na bazie wysokich cen w kontraktach terminowych 
nie powinna spowodować presji podażowej i spad-
ku cen w żniwa, ponieważ nadwyżki żniwne zostały 
w dużej mierze sprzedane w kontraktach termi-
nowych. Zwiększenie zasiewów pszenicy w Polsce 
i innych krajach UE nie odbiło się negatywnie na 
cenach, można powiedzieć, że trafiło w punkt świa-
towego popytu, prawdopodobieństwo utrzymania 
wysokich cen pszenicy w naszym regionie jest więk-
sze niż duże, tym samym zachęcając producentów 
do utrzymania areału tego gatunku i inwestowania 
w nowe odmiany podyktowane jest względami czy-
sto ekonomicznymi.

Pszenica okazała się jedną z najbardziej rentownych 
upraw w sezonie 2019/20, a jej pozycja z uwagi na 
konsumpcję bezpośrednią w żywieniu ludzi jest ra-
czej nie do zachwiania. Inwestując w tą uprawę, każ-
dy producent powinien poszukiwać odmian, które 
gwarantują sprzedaż surowca w segmencie kon-
sumpcyjnym ale zarazem gwarantują plenność, czyli 
wysoki plon.

Nasz dotychczasowy flagowy produkt odmiana psze-
nicy ozimej o nazwie PATRAS, który już od kilku lat 
dostarcza Państwu satysfakcji w postaci wysokich 
i jakościowych plonów doczekał się następcy.

W porozumieniu z hodowcą firmą Saaten Union fir-
ma AGROAS zaoferuje Państwu odmianę pszenicy 
o nazwie ASKABAN z grupy A/B, która we wszystkich 
badaniach udowadnia swoją doskonałość. 

Zimotrwałość 4,5 według badań COBORU, wysoka 
odporność na porastanie i osypywanie ziarna, bar-
dzo wysoka zdrowotność i odporność na wszystkie 
patogeny, ponadprzeciętny MTZ, a także wyrów-
nanie ziarna, jak również doskonały wigor jesienny 
i wiosenny. A co najważniejsze to w badaniach reje-
strowych COBORU plonowanie 107% a nawet 114% 
wzorca (2017 i 2018). 

Polecamy i zachęcamy bo jak widać inwestowanie 
w pszenicę się opłaca.

Tadeusz Simiński  
dyrektor sprzedaży Działu Agronomicznego

Nakładając na wewnętrzną konsumpcję spodziewa-
ną produkcję w wysokości około 135 mln ton należy 
spodziewać się, że eksport powinien wynieść oko-
ło 25 mln ton co oznacza spadek w odniesieniu do 
sezonu 2019/20 o blisko 10 mln ton. Rekordowa 
produkcja pszenicy miękkiej na świecie, która może 
przekroczyć 700 mln ton oraz spadające globalne za-
potrzebowanie ze strony przemysłu paszowego za-
powiadają ostrą rywalizację wśród eksporterów, jed-
nakże redukcja unijnych zapasów na koniec sezonu 
2019/20 powoduje, że nasz rynek raczej nie będzie 
pod presją koniecznego eksportu, którego wielkość 
zapowiada się mniejsza. 

Polskie zasiewy pszenicy na areale bliskim 2,5 mln ha 
zapowiadają zbiory na poziomie zbliżonym do ubie-
głorocznego, nas także dotyczy redukcja zapotrze-
bowania ze strony przemysłu paszowego oraz praw-
dopodobna presja nadwyżki eksportowej na rynek 
lokalny. Jednakże uszczuplone zapasy pszenicy 
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Poszerzamy DLA WAS horyzonty

CHCESZ WYBUDOWAĆ Z NAMI SWOJĄ INSTALACJĘ?

Mpanda

Sumbawanga

Babati

Unia Sp.  z o.o. jest największym polski producentem 
i specjalistą w nowoczesnych technologiach 
suszenia, czyszczenia i przechowywania ziarna, 
który na co dzień stawia tego typu obiekty głównie 
w Polsce.

Nasza firma od lat obsługuje zarówno największe 
przedsiębiorstwa w Polsce jak i małe branże, 
dlatego chcąc poszerzyć horyzonty i doświadczenie, 

podjęła się realizacji międzynarodowego projektu 
pod klucz „zaprojektuj i zbuduj” na dostarczenie 
zaawansowanych, infrastrukturalnych obiektów 
silosowych o całkowitej pojemności 70,000 ton oraz 
hal magazynowych o łącznej pojemności 25,000 
ton dla National Food Reserve Agency w Tanzanii. 
Projekt jest realizowany w ramach umowy między 
Zjednoczoną Republiką Tanzanii, a Rzeczpospolitą 
Polski. W ramach umowy stawiamy obiekty w trzech 
strategicznych dla Tanzanii lokalizacjach, takich jak 
Babati, Mpanda i Sumbawanga. 

Przedsięwzięcie to otworzyło dla naszej firmy 
nowy rozdział, i mamy nadzieję, ze nie pierwszy 
i nie ostatni, ponieważ osiągane wyniki i jakość na 
naszych projektach, pozwala nam na gotowość, aby 
stawiać kolejne kroki w krajach afrykańskich. Trzeba 
jednak przyznać, że nie osiągnęlibyśmy tego, gdyby 
nie doświadczenie ugruntowane na europejskich 
realizacjach i polskich rynkach.

Zapraszamy!  
Do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy przedstawią państwu naszą szeroką ofertę.  

Nie czekaj!  
Zadzwoń: tel. +48 71 39 13 130



Deficytowy sezon 2019/20 wymusił spory import 
surowca z krajów trzecich. Niesłabnący popyt na 
estry rzepakowe utrzymujący się do końca lute-
go 2020 r. zapowiadał bardzo trudne, bo deficy-
towe zakończenie sezonu 2019/20. Jednak to, co 
zaskoczyło nas wszystkich, światowa epidemia, 
która spowodowała z początkiem marca 2020 r. 
dosłowne zatrzymanie świata i zmniejszoną kon-
sumpcję na wszystkie surowce, wywróciła nasze 
postrzeganie bilansu światowego. 

Musimy pamiętać, że średnio miesięcznie na rynku 
unijnym konsumowaliśmy około 0,5 mln ton rzepaku 
na cele paliwowe, kryzys epidemiczny, który ogarnął 
gospodarki całego globu zredukował zużycie oleju 
napędowego w skali całego świata no i oczywiście 
rynku unijnego. 

To z czym wszyscy się zetknęliśmy, puste ulice miast, 
cisza która nigdy dotychczas nie towarzyszyła dużym 
aglomeracjom wpłynęła na ograniczenie ruchu ulicz-
nego przynajmniej o 50%. Zamknięte restauracje, 
bary, hotele także wpłynęły na produkcję przepra-
cowanych tłuszczów używanych w produkcji paliw 
napędowych. 

Trudno wyrokować, kiedy ludzkość poradzi sobie 
z koronawirusem i wyznaczać terminy powrotu do 
„normalności”, ale świat, który znaliśmy z przed okre-
su epidemii, nie dostarcza nam miarodajnych danych, 
żeby prognozować przyszłość i przyszłą konsumpcję. 

Nieśmiało dziś możemy powiedzieć, że produkcja 
olejów roślinnych w sezonie 2019/20 spadła blisko 
o 0,5 mln ton, głównie oleju rzepakowego i sojowe-
go, natomiast na tle tych spadków wyraźnie wzrosła 
produkcja oleju słonecznikowego, częściowo spo-
wodowana znaczną podażą surowca, a także niezłą 
opłacalnością produkcji. Natomiast konsumpcja ole-
jów roślinnych spadła o ponad 1 mln ton, głównie 
jako dodatek do paliw 0,9 mln, spadła w bezpośred-
niej konsumpcji na cele spożywcze o około 0,05mln, 
a także w przemyśle o 0,03 mln ton. Trzeba pamię-
tać, że spadek konsumpcji znacznie przewyższający 
spadek produkcji odbił się negatywnie na imporcie 
olejów innych np. palmowego, a także powoduje 
wzrost zapasów na koniec sezonu 2019/20. 

Uwzględniając zaistniałą sytuację w globalnej gospo-
darce, utrzymujące się administracyjne oraz natural-
ne ograniczenia w przemieszczaniu, kontaktach oraz 
handlu, a także ograniczony dostęp do usług restau-
racyjnych i hotelowych należy przewidywać, że kolejny 
sezon będzie pod wpływem ograniczonej konsumpcji. 
Można zakładać stopniowe odblokowanie gospodar-
ki, ale uwzględniając dotychczasowe doświadczenia 
widzimy, że prawdopodobieństwo spadku produkcji 
oleju rzepakowego jest znaczne, możliwe że będzie 
oscylować w okolicach 9 mln ton w obszarze UE. 

Polska należy do grona największych producentów rze-
paku w Unii Europejskiej, obok Francji, która obsiewa 
ponad 1 mln ha rzepakiem i Niemiec uprawiających 

Płody rolne
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Czy apetyt na rzepak wzrośnie w sezonie 2020/21?



Podobnie jak poprzednio spodziewamy się najwięk-
szego importu z Ukrainy około 2,5 mln oraz Kanady 
blisko 2 mln. Należy jednak zauważyć, że zapasy su-
rowca na świecie są niższe niż w poprzednim sezo-
nie, a presja niskich zapasów wpłynie zdecydowanie 
na poziom cen na początku sezonu. Choć świat po-
winien zebrać około 1 mln ton rzepaku więcej niż 
w ubiegłym sezonie to zdecydowanie niższy zapas 
tego surowca może stymulować wyższe ceny, a po-
wrót jesienią do wyższej konsumpcji biodiesla może 
zupełnie zmienić sytuację cenową. Pamiętajmy, że już 
drugi sezon balansujemy na krawędzi, coraz trudniej 
pokryć zapotrzebowanie, a europejska produkcja już 
dawno nie była tak niska. 

Już w sezonie 2019/20 zaobserwowaliśmy wyższe 
ceny, a myślę, że w kolejnym będzie podobnie. To 
brzmi obiecująco, bo na taką zachętę czeka więk-
szość producentów rzepaku. Zakładając, że gospo-
darka w końcu ruszy i zwiększy się zużycie surowców 
to pewnie wszyscy się doczekają dobrych cen.

Także w tym sezonie zaobserwowaliśmy duże róż-
nice w potencjale plonowania. Na polach wyraźnie 
wyróżniały się mieszańce, a to za sprawą odporności 
na główne patogeny trapiące rzepak. Nasz lider Arte-
mis wizualnie przyćmił konkurentów, nie sposób było 
znaleźć konkurencję wśród innych odmian rosnących 
na podobnych stanowiskach. Liczba łuszczyn była 
nawet dwukrotnie większa niż na innych odmianach. 
Takie przykłady dowodzą, że warto inwestować w to, 
co najlepsze. Oszczędności już na starcie powodują, 
że powinniśmy przygotować się na niższy plon.

Szanowny czytelniku, życzę Ci wysokich plonów oraz 
dobrych cen, ale pamiętajmy wszyscy, że to my kreu-
jemy potencjał, dobierajmy odmiany kierując się naj-
lepszą praktyką i najlepszym doświadczeniem, nie szu-
kajmy „Świętego Grala” w tych odmianach, w których 
nie możemy go znaleźć, zwycięzca jest tylko jeden. Od-
miana, która daje gwarancję swoim potencjałem plo-
notwórczym oraz tym, że nie gubi tego potencjału przy 
omłocie, bo to ekstremalna odporność na osypywanie 
łuszczyn czyni go bezkonkurencyjnym na tle dzisiej-
szych odmian dostępnych w sprzedaży. Z pełnym prze-
konaniem polecam Artemisa każdemu producentowi 
i jestem przekonany, że będzie do tej odmiany wracał 
bez szczególnej zachęty.

Tadeusz Simiński  
dyrektor sprzedaży Działu Agronomicznego

około 900 tys ha. W obu tych krajach areał zasiewów 
w stosunku do sezonu 219/20 nieznacznie wzrósł, na-
tomiast na naszym rynku nieznacznie spadł. Wszystkie 
kraje wspólnoty odnotowały zbliżony areał zasiewów 
w porównaniu do sezonu 2019/20. W zachodniej Eu-
ropie początek 2020 r. przyniósł spora sumę opadów, 
jednak ekstremalnie suchy marzec oraz podobny kwie-
cień spowodował znaczną redukcję oczekiwań co do 
tegorocznych plonów. Podobnie w Polsce, doświadczy-
liśmy bezśnieżnej zimy, bardzo dobrego przezimowa-
nia roślin i ekstremalnie suchej wiosny praktycznie bez 
opadów w miesiącu kwietniu. Niekorzystnie na przyszły 
plon rzepaku bez wątpienia wpłynęły także wiosenne 
przymrozki w okresie kwitnienia i wiązania łuszczyn.

Część łuszczyn zawiązana w pierwszej fazie uległa 
zniszczeniu przez fale mrozów, temperatura w nocy 
spadała do -7˚C. Sytuację na plantacjach poprawiły 
dopiero majowe deszcze, które podczas pierwszego 
weekendu dostarczyły od 10 do 30l/m² wody. Chy-
ba żaden producent nie spodziewa się rekordowych 
plonów po tak trudnym starcie wiosennej wegetacji, 
przewidujemy raczej powtórkę z sezonu 2019/20. 
Podobnie trudna sytuacja spowodowana niedostat-
kiem wody wystąpiła w Bułgarii i Rumunii, natomiast 
Węgry, Słowacja, Czechy i Austria mogą oceniać stan 
upraw na bardzo zadowalający i rokujący zwyżką plo-
nowania w 2020 r. Ubiegłoroczna produkcja rzepaku 
w krajach wspólnoty wyniosła około 17 mln ton, naj-
większy przerób surowca jak zwykle odnotowaliśmy 
w Niemczech blisko 9 mln ton, we Francji 4 mln ton 
oraz w Polsce niespełna 2,5 mln ton. W celu uzupeł-
nienia europejskiego – unijnego popytu musieliśmy 
zaimportować blisko 6 mln ton, głownie z Ukrainy, 
Kanady i Australii.

Zakładając, że produkcja rzepaku w całej wspólnocie 
będzie zbliżona do sezonu 2019/20 z uwagi na zbli-
żony areał uprawowy a także dość zbieżny przebieg 
pogody i ogólny niedostatek wody spodziewamy się 
powtórzenia importu na dość podobnym poziomie.

Tak jak już powiedzieliśmy wpływ koronawirusa spo-
wodował obniżenie globalnego popytu, należy za-
łożyć, że unijny popyt z 23–24 mln ton może spaść 
do 22–23 mln ton. Z założeń dotyczących zbiorów 
wynika, że około 5,5 do 6 mln ton będziemy musieli 
zaimportować, żeby pokryć nasze zapotrzebowanie. 
Oczywiście największy import trafi na rynek niemiec-
ki, ale na nasz rynek w celu zbilansowania niedobo-
rów powinno trafić około 0,5 mln ton.
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uszkodzenia przez szkodniki, wysokie zagęszczenie 
roślin w polu czy zachwaszczenie. Spośród zbóż naj-
bardziej na powstawianie aflatoksyn narażona jest 
kukurydza. Oprócz naszych zbóż szczególnie lubią 
one orzeszki ziemne, a także przyprawy, nasiona ba-
wełny, proso, sorgo.

AFLA są szczególnie niebezpieczne dla ludzi i zwie-
rząt, ponieważ są rakotwórcze. Poza tym hepato-
toksyczne. Znaczy to, że powodują zachorowania 
wątroby. Powstaje też hyperplazja dróg żółciowych. 
Mogą też być uszkadzane nerki i układ pokarmowy. 
Stwierdzane były u ludzi ostre przypadki zatruć afla-
toksynami. Były to ostre zapalenia wątroby i powo-
dowało je spożywanie skażonej kukurydzy. Wśród 
objawów znajdowały się żółtaczka, podwyższona 
nieco temperatura, depresja, anoreksja i biegunka, 
z tłuszczowymi zmianami zwyrodnieniowymi w wą-
trobie, widocznymi po badaniu histopatologicznym. 
Jak groźne jest to zatrucie może świadczyć fakt, że 
przy jednej z epidemii w Indiach śmiertelność wynio-
sła aż 25%. Aflatoksyny mają też związek z dwoma 
typami schorzeń zwanymi zespołem Kwashiorkora 
i zespołem Reya.

W przeciwieństwie do ochratoksyny, na aflatoksyny 
jest wrażliwe również bydło. W praktyce u bydła za-
trucie aflatoksynami powoduje pogorszenie pobrania 
paszy, spadek mleczności, niedowagę noworodków, 
spadek odporności, zapalenia gruczołu mlekowego, 
wypadanie jelita prostego, wypadanie włosa. U świń 

Najważniejszymi producentami mykotoksyn 
w naszych warunkach geograficznych są grzyby 
z rodzaju Fusarium, Aspergillus i Penicillium. Naj-
ważniejszą linią podziałów są podział na grzyby 
rozwijające się w polu oraz te, które rozwijają się 
w trakcie przechowywania. Trzeba pamiętać, że 
to podział płynny i umowny.

Grzyby magazynowe to Aspergillus i Penicillium, 
a spośród szeregu produkowanych przez nie tok-
syn najbardziej znamy ochratoksynę A, o której pi-
saliśmy już wcześniej oraz całą plejadę aflatoksyn 
(AFLA). Mamy bowiem aflatoksyny B1, B2, G1, G2, 
M1, M2 i inne. Aflatoksyny są toksynami, od których 
się wszystko zaczęło, ponieważ to właśnie po wybu-
chu epidemii choroby X u brytyjskich indyków, w roku 
1961 wyizolowano chemiczny związek, który nazwa-
no aflatoksyną. Później okazało się, że aflatoksyn 
jest więcej i także, że w organizmie ludzi i zwierząt 
ulegają przekształceniom, tworząc różne substancje. 
Takie pochodne powstające w organizmie nazywa się 
metabolitami.

Aflatoksyny to produkty grzybów Aspergillus flavus 
i Aspergillus parasiticus. Optymalne dla nich tempe-
ratury rozwoju to 28–30°C, a wilgotność 8–10%. Ze 
względu na wymagania temperaturowe aflatoksyna 
to raczej toksyna ciepłych krajów i na szczęście nie 
zdarza się w Polsce zbyt często. Badania pokazują, że 
rozwojowi tych grzybów sprzyja też wyższy poziom 
stresu dla roślin, czyli okoliczności takie, jak susza, 

AFLATOKSYNA B1
Płody rolne
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Jak nie wyhodować aflatoksyn? 
Czyli rzecz o mykotoksynach



Aflatoksyna łatwo przechodzi do mleka krów, które 
ją spożyły i pozostaje w postaci metabolitu: aflatok-
syny M1. Dlatego aflatoksynę spotyka się w mleku 
i produktach mleczarskich, jeżeli pasza dla krów je 
produkujących była skażona. Ponadto na AFLA nara-
żone są orzeszki ziemne i znane z ulicy Sezamkowej 
masło orzechowe.

Jak się chronić w trakcie magazynowania: wysprzą-
tać i zdezynfekować magazyny przed sezonem – za-
rodniki grzybów dobrze przechowują się w kurzu, 
z tego samego powodu czyścić ziarno przed rozpo-
częciem przechowywania, nie dopuszczać do zawie-
szania i zbrylania się zboża i starać się zminimalizo-
wać efekt „pocenia” przy ściankach i zadaszeniach, 
utrzymywać jak najniższą temperaturę, kontrolować 
wilgotność i utrzymywać na poziomie bezpiecznym 
poniżej 14%, w przypadku przekroczenia dosuszyć, 
wentylować lub przesypywać, uszczelnić magazyny 
i chronić przed zamoknięciem, w czasie deszczu/
śniegu nie przeprowadzać prac ze zbożem w nieosło-
niętej przestrzeni, nie ładować, nie rozładowywać, 
przykryć plandeką zboże, które nie znajduje się pod 
zadaszeniem, ładować do suchej przestrzeni ładunko-
wej i zawsze plandekować załadowane auto, również 
w czasie postoju, chronić ziarno przed uszkodzenia-
mi, bezpieczne jest ziarno całe, chronić przez szkod-
nikami, które otwierają drogę dla pleśni.

Bezpieczne ziarno, to ziarno całe i zdrowe, o wilgot-
ności poniżej 14% i temperaturze poniżej 15°C.

dr inż. Agata Skoczek

występuje zmniejszenie przyrostów, pogorszenie wy-
korzystania paszy, stany zapalne wątroby, zapalenia 
nerek i krwawienia wewnętrzne. U drobiu możemy 
spodziewać się zahamowania wzrostu, pogorszenia 
pobierania paszy, spadku nieśności, krwawienia do 
światła przewodu pokarmowego i nerek, a także im-
munosupresji. Także u ryb występują objawy w posta-
ci nowotworów wątroby. Aflatoksyny powodują także 
interferencje metabolizmu witaminy D, co za tym idzie 
zaburza gospodarkę wapniową i może przyczyniać się 
do większej łamliwości kości czy anomalii rozwojowych.

PAMIĘTAJMY. Po obumarciu grzybów raz wypro-
dukowane toksyny pozostają w ziarnie na zawsze. 

Charakterystyczne dla aflatoksyn jest jednak to, że 
dość skuteczne w przeciwdziałaniu ich skutkom jest 
stosowanie adsorbentów glinokrzemianowych, po-
nieważ w przeciwieństwie do innych mykotoksyn 
cząsteczki AFLA mają charakter dipolowy.

W procesie młynarskim aflatoksyna zachowuje się, 
jak ochratoksyna, część mykotoksyn pozostaje w od-
padach i w otrębach, ale nawet połowa może nadal 
pozostać w mące.

Pamiętajmy. Kiedy spleśnieje nam żywność, nie ma 
miejsca na żaden sentyment. Na czym widzimy cho-
ciaż odrobinę pleśni – wyrzucamy. 

Mykotoksyny podane zwierzętom w paszy bardzo 
często, czasami w zmienionej formie, znajdujemy 
później w mięsie, mleku i jajach. 

Najwyższe dopuszczalne poziomy dla aflatoksyn w produktach spożywczych*

Wszystkie zboża i wszystkie ich produkty pochodne,  
w tym przetworzone produkty zbożowe,  
z wyjątkiem środków spożywczych wymienionych poniżej

B1 
2,0 μg/kg

Suma B1, B2, G1 i G2
4,0 μg/kg

Kukurydza i ryż, które mają być sortowane lub poddane  
innej fizycznej obróbce przed spożyciem przez ludzi  
lub użyciem jako składnik w środkach spożywczych

B1
5,0 μg/kg

Suma B1, B2, G1 i G2
10,0 μg/kg

Surowe mleko, mleko poddane obróbce cieplnej i mleko  
służące do wytwarzania produktów na bazie mleka

M1
0,05 μg/kg

Najwyższe dopuszczalne poziomy dla aflatoksyn w paszach**

Materiały paszowe
–  z wyjątkiem: orzeszków ziemnych, kopry, miąższu palmy,  

nasion bawełny, babassu, kukurydzy i produktów  
otrzymanych z przetwarzania kukurydzy

0,05 mg/kg (tj. 50 μg/kg)
 
 

0,02 mg/kg (tj. 20 μg/kg)

* ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych 
zanieczyszczeń w środkach spożywczych – z późniejszymi zmianami

** Dyrektywa 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych)
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Nikt nie ma wątpliwości, że warunki pogodowe 
mają olbrzymi bezpośredni wpływ na zbiory ro-
ślin uprawnych. Po dwóch latach suszy, w mo-
mencie powstawania artykułu wiemy, że istnieje 
realne zagrożenie, że zbiory w obecnym sezonie 
wegetacyjnym również będą obniżone przez nie-
dobory wody. Jak walczyć z suszą? Czy można 
„nauczyć się z nią żyć”? Pierwszym sposobem, 
który przychodzi na myśl jest oczywiście budowa 
zbiorników wodnych, zastawek na ciekach wod-
nych, studni głębinowych i systemów nawadnia-
nia pól. Jest to sposób bardzo dobry i działający 
bezpośrednio na przyczynę złej kondycji roślin.

Co jeszcze można zrobić, aby uprawy przetrwały su-
szę i wydały zadowalający plon? Do tego problemu 
należy przede wszystkim podejść kompleksowo, 
pojedyncze działanie nie przyniesie zadowalających 
i długotrwałych efektów. Przede wszystkim należy 
zadbać o zawartość substancji organicznych w gle-
bie i jej odpowiednią strukturę, dostosować sposób 
uprawy gleby do obecnych warunków, a także wy-
brać odpowiedni materiał siewny oraz racjonalne 
nawożenie. 

Istotna rola substancji organicznej

Zawartość substancji organicznej w glebie obok in-
nych istotnych funkcji decyduje o jej zdolności do ma-
gazynowania wody, im wyższa tym te zdolności są 
większe. Współczesne systemy rolnicze, nastawione 

na przede wszystkim na maksymalizację plonów i do-
chodów często prowadzą do zubożenia gleby w za-
wartość substancji organicznej. Aby zwiększyć jej za-
wartość lub przynajmniej zapobiec dalszym stratom 
i degradacji należy dobrać odpowiednie zmianowa-
nie, tak aby przez każde pole na przestrzeni kilku lat 
przechodziły różne grupy roślin, uwzględnić w nim 
także międzyplony. Międzyplony mimo, że przesu-
szają glebę w latach suszy to mają korzystny wpływ 
na strukturę gleby, zdrowotność roślin. Są też tzw. 
zielonym nawozem. Poprawę struktury gleby oraz 
wzrost jej żyzności osiąga się również przez stoso-
wanie nawozów organicznych oraz pozostawienie 
słomy i innych plonów ubocznych na polu. Dla po-
prawy żyzności gleby i jej zdolności sorpcyjnej ważne 
jest utrzymanie optymalnego pH. Poprawia to przy-
swajalność składników pokarmowych przez rośliny 
uprawne. Przy nieuregulowanym odczynie składniki 
pokarmowe dostarczane z nawozami nigdy nie zo-
staną odpowiednio pobrane przez rośliny uprawne. 

Zabiegi uprawowe 

Narzędziem walki z suszą są też zabiegi uprawowe. 
Uproszczone systemy uprawy roli korzystnie wpływa-
ją przy niedoborze wody na strukturę gleby. Oznacza 
to, że liczbę zabiegów uprawowych, w tym orki na-
leży ograniczyć do minimum. Jeśli mamy odpowied-
nią wiedzę i środki to warto tradycyjny pług zamie-
nić na kultywator, czy pług dłutowy, który głęboko 
spulchnia glebę zapobiegając jej ugniataniu. Jeśli 

Płody rolne
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decydujemy się na tradycyjną orkę to pamiętajmy 
o jej prawidłowym wykonaniu, tak aby nie tworzyć 
podeszwy płużnej oraz ograniczmy częstość jej wyko-
nywania. Istotne jest ograniczenie liczby przejazdów 
ciężkim sprzętem po polu. Ugniatanie gleby powo-
duje bowiem ograniczenie aktywności biologicznej 
w glebie. 

Materiał siewny podstawą sukcesu

Kluczowy w ograniczaniu skutków suszy jest dobór 
odpowiedniego materiału siewnego kwalifikowane-
go. Kwalifikowany materiał siewny w porównaniu do 
materiału własnego to wyższe plony, lepsze jakościo-
wo przy niższej normie wysiewu. Wynika to z lepszej 
zdolności kiełkowania nasion i optymalnej obsady 
po wschodach roślin. Brak optymalnej obsady unie-
możliwia zastosowanie właściwiej technologii upra-
wy. Kwalifikowany materiał siewny nowych odmian 
roślin uprawnych to najkrótsza droga do wdrażania 
postępu biologicznego. Nowe odmiany to odmiany 
nie tylko bardziej odporne na choroby, czy szkodniki, 
ale także stresy abiotyczne, takie jak niskie tempera-
tury, czy właśnie niedobory wody. Istotny jest więc 
odpowiedni dobór odmian. 

Racjonalne nawożenie w czasie suszy

Tworząc strategię nawożenie upraw, zwłaszcza 
azotem należy uwzględnić bilans substancji pokar-
mowych w glebie i działać elastycznie przy doborze 
terminu nawożenia i dawek nawozów. Zabiegi wio-
senne powinny być ukierunkowane na optymalne 
wykorzystane wody w glebie, zarówno z zapasów 
zimowych, jak i bieżących opadów. Rośliny dobrze 
odżywione lepiej reagują na stresy, a tym suszę. 
Nawożenie musi być zbilansowane, należy zacho-
wać optymalny stosunek N:P:K oraz nie można za-
pomnieć o innych makro- i mikroelementach, które 
odpowiadają za gospodarkę wodną roślin. Przykła-
dowo rośliny odpowiednio odżywione potasem 
lepiej znoszą suszę i wolniej więdną, zachowując 
odpowiedni turgor. 

Prawidłowa agrotechnika chroniąca glebę i jej zaso-
by oraz zapewniająca roślinom prawidłowe warunki 
rozwoju nie zlikwiduje całkowicie negatywnych na-
stępstw suszy, ale pozwoli je zminimalizować oraz 
ochronić chociaż część upraw. 

Aleksandra Gajewska-Bartkowicz
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Przygotowanie pól pod siew 
ozimin

Mogłoby by się wydawać, że 
rolnicy w uprawie zbóż nie 
popełniają większych błędów 
agrotechnicznych. Jednak 
tak nie jest, ponieważ różnice 
w plonach ziarna, jakie uzysku-
ją sąsiadujące gospodarstwa 
o tych samych glebach są nie-

jednokrotnie znaczne, a w skrajnych przypadkach 
bardzo duże. W niniejszym artykule zwrócę uwagę na 
niektóre elementy agrotechniki mające duży wpływ 
na wysokość plonów. 

Jakie gatunki ozimin uprawiać

Strukturę zasiewów zbóż ozimych kształtuje uro-
dzajność gleb i zysk z ich uprawy. Na Opolszczyźnie 
najbardziej opłacalnym gatunkiem jest pszenica. Jej 
uprawie sprzyjają dobre gleby i łagodny klimat. Upra-
wiana na bardzo dobrych i dobry glebach w inten-
sywny sposób plonuje najwyżej z pośród wszystkich 
zbóż i daje największy zysk. 

Do tej pory w niektórych dużych gospodarstwach po-
siadających gleby o dużej mozaice glebowej z przy-
czyn organizacyjnych pszenica dość często była upra-
wiana na słabych glebach klasy IVb i V. Przesłanką do 
takiego postępowania było to, że właściciele chcieli 

uniknąć zamieszania ziarna w trakcie omłotu, trans-
portu i przechowywania z innymi gatunkami. W lata 
o normalnych opadach plonowała nieźle, ale w ostat-
nich 5-ciu latach, w warunkach suszy kompletnie za-
wodziła. Wydaje mi się, że na tych stanowiskach nale-
ży w jej miejsce uprawiać pszenżyto lub żyto. 

Od kilku lat coraz więcej uprawia się jęczmienia ozi-
mego z przeznaczaniem na paszę i słód. Zboże to 
dojrzewa o 2–3 tygodnie wcześniej od pozostałych 
gatunków i ucieka przed wiosennymi suszami. Plo-
nuje wysoko. Warto pamiętać, że jęczmień ozimy 
jest bardzo wrażliwy na niskie pH gleby – poniżej 6,0. 
Bardziej tolerancje na zakwaszenie gleby jest pszen-
żyto, które posiada cenne ziarno w tuczu zwierząt. 
Na najsłabszych z reguły zakwaszonych glebach bez-
konkurencyjne pozostaje żyto. 

Przedplon i uprawa gleby

Wszystkie gatunki zbóż ozimych najlepiej plonują 
po dobrych przedplonach. Niestety tych jest jak na 
lekarstwo. Przy obecnej strukturze zasiewów i wa-
runkach klimatycznych najlepszymi przedplonami 
dla roślin zbożowych jest rzepak ozimy, ziemniaki 
i sporadycznie uprawiane groch oraz soja. Natomiast 
buraki cukrowe i kukurydza do niedawna uważane 
za bardzo dobry i dobry przedplon w warunkach su-
szy wyczerpują prawie do cna wodę z gleby. U znajo-
mych rolników pszenica wysiana po nich plonowała 
o 20–30 dt/ha niżej niż po rzepaku. 

dr Władysław 
Kościelniak

doradca rolny
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gruberem, broną talerzową lub innym agregatem. Po 
2–3 tygodniach pole należy powtórnie zgruberować. 
Słoma i korzenie dobrze wymieszane z glebą ulegają 
szybkiej mineralizacji i powstałe szkodliwe związki 
chemiczne w procesie jej fermentacji ulegną dezak-
tywacji i nie będą szkodzić siewkom zbóż. Wówczas 
również nastąpi rozkład zarodników wielu chorób 
grzybowych, co wpłynie korzystnie na zdrowotność 
łanów. Na słomę można wysiać wapno nawozowe 
w dawce 0,5–1,0 t CaO/ha w formie węglanowej 
o dużej reaktywności, które przyspieszy mineraliza-
cję słomy i zintensyfikuje życie pożytecznych organi-
zmów glebowych. 

Nawożenie przedsiewne

Najważniejszym przedsiewnym zabiegiem w nawo-
żeniu pszenicy, jęczmienia oraz pszenżyta powinno 
być wapnowanie zakwaszonych gleb. Tylko przy ure-
gulowanym odczynie gleby (pH – 6,0–7,0) prawidło-
wo może rozwijać się system korzeniowy i sprawnie 
może pobierać wodę wraz ze składnikami pokarmo-
wymi. Ponadto przy optymalnym odczynie gleby 
makro- i mikroelementy są dostępne dla roślin. Uwa-
żam, że na glebach silnie zakwaszonych przy braku 
pieniędzy korzystniej będzie ograniczyć dawki NPK, 
a za zaoszczędzone kwoty kupić nawóz wapniowy. 
Wapno nawozowe należy wysiać na ścierń i dobrze 
wymieszać z glebą. Dawki CaO zależą od pH i kate-
gorii agronomicznej gleb. 

Dawki fosforu i potasu zależą od zasobności gleby 
i wysokość uzyskiwanych plonów ziarna. Zboża na 
wyprodukowanie 1 dt ziarna wraz ze słomą pobiera-
ją średnio 21–27 kg N, 10–12 kg P2O5, 20–27 kg K2O, 
5 kg MgO i 30–40 kg S. W warunkach niedoboru 

Stanowiska po dobrych przedplonach przeznaczane 
są dla pszenicy ozimej, a w drugim roku uprawiana 
jest znowu pszenica lub inny gatunek. Przy wysiewie 
pszenicy po sobie należy wybierać odmianę tole-
rancyjną na choroby podstawy źdźbła. Jest ich kilka 
w doborze. Nie zaleca się absolutnie wysiewać jęcz-
mienia po sobie, ponieważ substancje chemiczne po-
wstające w procesie rozkładu słomy i korzeni są na tle 
innych gatunków zbóż silnie trujące dla jego siewek. 
Żyto toleruje uprawę po sobie.

Rola pod zasiew ozimin powinna być tak doprawiona, 
aby ziarno siewne zostało umieszczone w pulchnej 
i strukturalnej wierzchniej warstwie do głębokości 
5 cm. Warstwa poniżej powinna być zagęszczona, co 
zapewni podsiąkanie wody kapilarnej, ale nie ograniczy 
przerastania korzeni. W tym sezonie z powodu silnego 
przesuszenia gleb będą wyjątkowo trudne do uprawy.

Ramka – Zboża posiadają wiązkowy system korzenio-
wy, charakteryzujący się dużą liczbą korzeni na poje-
dynczej roślinie dzięki temu przerastają glebę i mają 
dużą powierzchnię do pobierania wody i składników 
pokarmowych. Poszczególne gatunki różnią się mię-
dzy sobą wielkością systemu korzeniowego, piono-
wym zasięgiem korzeni i zdolnością pobierania z gle-
by składników pokarmowych. Średni zasięg pionowy 
korzeni pszenicy wynosi 0,8 m, a maksymalny 3 m. 
Dla żyta jest to odpowiednio1 m i 1,5 m, dla jęczmie-
nia – 0,5 m. Mając to na uwadze należy niszczyć po-
deszwę płużną raz na kilka lat. Po drugie w obecnej 
sytuacji, gdy gleby są w całym profilu silnie wysuszo-
ne nie ma, co liczyć na wysokie plony ziarna.

Sposób uprawy gleby zależy od przedplonu, posia-
danych maszyn do uprawy gleby i siewu ziarna. Przy-
gotowanie gleby po rzepaku jest 
łatwe. W pierwszej kolejności na-
leży natychmiast po jego skosze-
niu zerwać ścierń, aby przerwać 
parowanie wody glebowej i po-
budzić obsypane nasiona rzepaku 
do kiełkowania. Pszenicę i inne ga-
tunki po rzepaku oraz po okopo-
wych można z powodzeniem wy-
siewać systemem bezorkowym. 
Natomiast duży kłopot sprawia 
przygotowanie stanowiska po 
zbożu, jeżeli w polu pozostała sło-
ma, jako nawóz naturalny. Należy 
ją szybko wprowadzić do gleby 
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wilgoci w glebach kapitalne znaczenie dla wzrostu 
i rozwoju wzrostu korzeni odgrywa pełne pokrycie 
ich potrzeb na makro i mikroelementy. Pamiętajmy, 
że potas bierze udział w regulacji gospodarki wod-
nej i zwiększa odporność roślin na suszę. Z kolei od 
fosforu zależy wzrost systemu korzeniowego. Przy 
średniej zasobności gleby w te podstawowe skład-
niki pokarmowe należy je stosować w ilości pod 
spodziewany plon ziarna. Jednym słowem nie na-
leży oszczędzać na fosforze i potasie. Fosfor z na-
wozów mineralnych i naturalnych nie przemieszcza 
się w glebie i musi być stosowany na ściernisko, pod 
korzeń. Potas jest ruchliwy w glebie i na glebach 
średnio-zwięzłych oraz lekkich zaleca się połowę 
jego dawki wysiać przedsiewnie, a drugą na przed-
wiośniu. 

Firma AGRO-AS Grodków oferuje całą gamę nawo-
zów wapniowych, fosforowych, potasowych oraz 
wieloskładnikowych wzbogaconych o inne pierwiast-
ki zalecane do nawożenia przedsiewnego ozimin. Są 
to wszystko nawozy fabryczne z górnej półki.

Zalecenia dotyczące siewu

Przyjmuje się obecnie, że wzrost plonów 4 zbóż, jaki 
dokonał się w ostatnim dwudziestoleciu w 52% za-
wdzięczamy wprowadzeniu do uprawy nowych od-
mian. Jeszcze 30 lat temu chyba żadnemu rolnikowi 
nie śniło się, że czołowe odmiany wszystkich gatun-
ków zbóż ozimych uprawiane zgodnie z najnow-
szą agrotechniką na bardzo dobrych glebach będą 

plonowały na poziomie 100–130 
dt/ha. Niestety w Polsce rolnicy 
w niskim zakresie korzystają z do-
brodziejstw wysiewu kwalifikowa-
nego ziarna siewnego. Szacuje się, 
że tylko 20% areału zbóż obsiewa-
na jest ziarnem kwalifikowanym, 
a dla porównania w Szwecji i Da-
nii – 100%. 

Na rynku w obrocie nasiennym 
znajduje się mnóstwo odmian 
zbóż, zwłaszcza pszenicy ozimej. 
Wszystkie są przez firmy hodow-
lane i dystrybucyjne, zwłaszcza 
zagraniczne zachwalane w sa-
mych superlatywach. W Poreje-
strowych Doświadczeniach Od-
mianowych (PDO) z pszenicą 

ozimą różnice między najwyżej, a najniżej plonujący-
mi odmianami wynoszą do 10 dt/ha. Rolnicy bardzo 
często pytali mnie, jaką odmianę wybrać do siewu?. 
Niezmiennie od lat powtarzam – odmianę przeba-
daną w doświadczeniach rejestrowych COBORU, 
która potwierdza wysokie walory użytkowe na PDO 
i wpisaną na Listę Zalecanych Odmian do uprawy 
na terenie danego województwa. Kupując ziarno 
kwalifikowane odpada uciążliwe zaprawianie mate-
riału siewnego zaprawami nasiennymi. Zaprawianie 
ziarna zaprawami fungicydowymi, które zapobie-
gają 11 chorobom grzybowym jest bezsprzecznie 
najtańszym sposobem ich zwalczania. Skuteczność 
polecanych zapraw jest różna. 

Firma AGRO-AS oferuje materiał siewny kilkunastu 
odmian pszenicy ozimej, zaprawiony na mokro, przy 
pokryciu ziarna zaprawą w 97% powierzchni.

Wraz z ociepleniem klimatu na Śląsku zaobserwo-
wałem, że optymalny termin siewu zbóż ozimych 
przesunął się w czasie o 7–10 dni od dotychczas za-
lecanego przez IUNG-PIB. Jednak w warunkach su-
szy pewniejsze wschody obserwowałem na polach 
wcześnie obsianych. Przy decydowaniu się na bardzo 
wczesny i wczesny siew jęczmienia oraz pszenicy po-
winniśmy plantacje te na jesieni opryskać fungicyda-
mi i insektycydami zwalczającymi mszyce zbożowe 
i skoczki – wektory chorób wirusowych – żółtej kar-
łowatości jęczmienia i karłowatości pszenicy. 

Dr Władysław Kościelniak
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Powyższe wyniki nie zaskakują, wprowadzanie czy 
też implementacja do prawodawstwa krajowego 
przepisów związanych z ochroną środowiska ( dy-
rektywa azotanowa, obostrzenia dot. mocznika), 
a także permanentna susza, trwająca już trzeci 
sezon odbiły swoje piętno na rynku. Duży wpływ 
na konsumpcję nawozów miały też ceny płodów 
rolnych oraz ich plony. Wiadomo, że siła nabyw-
cza rolników jest mocno od tego uzależniona.

Za nami kolejny sezon nawozowy. Bardzo specyficz-
ny. W Polsce wg danych GUS za rok gospodarczy 
2018/2019 zanotowaliśmy blisko 16% spadek kon-
sumpcji r/r nawozów azotowych w efekcie czego 
wolumen tego składnika spadł poniżej 1 mln ton. 
To wynik najgorszy od 10 lat. Konsumpcja nawozów 
fosforowych i potasowych wzrosła r/r odpowied-
nio +1% i +2%. Sumarycznie konsumpcja nawozów 
mineralnych zmniejszyła się o 8% r/r do warto-
ści 1,9 mln ton w przeliczeniu na czysty składnik.

Tabela nr. 1 – zużycie nawozów mineralnych w Polsce, źródło: GUS

Lata gospodarcze  
(od 1.07 roku bieżącego 

do 31.06 roku następnego)

Zużycie nawozów mineralnych [tys. ton]

Ogółem NPK N P K

2008/2009 1899,4 1095,4 375,3 428,7

2009/2010 1771,3 1023,7 351,7 395,9

2010/2011 1954,4 1091,1 408,4 454,9

2011/2012 1883,8 1094,7 370,8 418,3

2012/2013 1943,4 1179,1 374,1 390,2

2013/2014 1935,3 1098,4 341,1 495,8

2014/2015 1792,2 1003,6 303,6 485,0

2015/2016 1895,4 1043,0 325,9 526,5

2016/2017 2049,8 1150,6 343,4 555,8

2017/2018 2076,6 1178,8 338,7 559,1

2018/2019 1905,4 994,1 343,5 567,8
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oczekują zwiększenia wydajności wykorzystania 
składników zawartych w nawozach. Wg analityków 
może to być w stosunkowo krótkiej perspektywie 
czynnik wywierający dużą presję na zapotrzebowa-
nie na nawozy. Już dzisiaj rynek zapewnia rozwiąza-
nia, które pozwalają efektywniej wykorzystywać azot 
(np. NOVATEC ONE), a w niedalekiej przyszłości (sier-
pień 2021) mocznik będzie można stosować tylko 
i wyłącznie z dodatkiem inhibitora ureazy.

Znaczącą rolę mogą odegrać producenci. We Wło-
cławku buduje się nowa instalacja do produkcji na-
wozów azotowych mająca zwiększyć moce produk-
cyjne fabryki o 50%, nie pozostanie to bez wpływu na 
konkurencję wewnątrz kraju, na rynku pojawi się ok. 
0,5 mln ton dodatkowych produktów. Pod znakiem 
Jaskółki również zmiany. Przejęcie CompoExpert 
świetnie uzupełnia oferowane dotąd produkty przez 
krajowego giganta, nie pozostając bez wpływu na 
konkurencyjność w Polsce i Europie.

Wpływu globalnego rynku nawozowego (produk-
cja, konsumpcja) również nie unikniemy. Jesteśmy 
atrakcyjnym regionem dla zagranicznych dostaw-
ców (3 miejsce w Europie w zużyciu nawozów mi-
neralnych), ale o tym szerzej w następnym wydaniu.

Rafał Włodarkiewicz 
z-ca dyrektora Działu Nawozów

Jak zamknie się sezon 2019/2020? Twardych danych 
jeszcze nie ma. Wydaje się jednak, że nie będzie nie-
spodzianek, a dane dot. konsumpcji w roku gospo-
darczym 2019/2020 będą podobne jak w sezonie 
2018/2019. Wg informacji przekazywanych przez 
producentów, w kwietniu i maju 2020 roku nie 
zaobserwowano spadku produkcji oraz popytu. 
Z własnych obserwacji mogę powiedzieć, że popyt 
w I kwartale 2020 roku determinowała w najwięk-
szym stopniu pogoda (susza) oraz niepewność co do 
terminu aplikacji nawozów azotowych. Wraz z roz-
poczęciem pandemii Covid-19 pojawiły się obawy 
związane z dostępnością nawozów determinowane 
przez ograniczenia w przemieszczaniu się i transpo-
rcie, jednakże takowe nie wystąpiły, a handel chwi-
lowo nabrał zwiększonego tempa. 

Prognozy

Realia rynkowe, takie jak sytuacja związana 
z COVID-19, trwające spowolnienie gospodarcze, 
niskie ceny surowców do produkcji nawozów (ceny 
gazu w I kwartale 2020 były o 20% niższe niż w IV kw. 
2019) podpowiadają, że ceny nawozów powinny 
pozostać co najmniej stabilne. 

Wiele zależeć będzie od konsumentów (Rolników), 
którzy oprócz kierowania się relacją cenową płody 
rolne/środki do produkcji coraz bardziej świadomie 
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Stabilizator azotu, oparty na inhibitorze 
nitryfi kacji DMPP, do stosowania łącznie 
z płynnymi nawozami azotowymi

NovaTec® One

Więcej informacji
www.compo-expert.pl
COMPO EXPERT Polska sp. z o.o.
Adres Aleje Solidarności 46 · 61-696 Poznań  Tel. + 48 61 628 65 31  Fax +48 61 628 65 30  Internet www.compo-expert.pl

Spowolnione uwalnianie azotu pociąga za sobą szereg pozytywnych 
skutków dla roślin oraz środowiska naturalnego:

• znaczne ograniczenie wymywania azotu
• gwarancja ciągłego i harmonijnego zaopatrzenia w azot
• wysoka efektywność nawet na bardzo lekkich glebach
• lepszy rozwój systemu korzeniowego
• podwyższenie odporności na wyleganie
• ograniczenie ilości przejazdów po polu
• wzrost plonu, ale przede wszystkim jego wyrównanie, jednorodność i jakość

Rodzaj nawozu
Zalecana dawka NovaTec® One 

[l/1000l nawozu]
Zalecana dawka NovaTec® One 

[l/t nawozu]

RSM® S (26N) 7,5 5,9

RSM® 28 8,1 6,3

RSM® 30 8,7 6,7

RSM® 32 9,5 7,2

Zalecenia stosowania:

NovaTec® One

AGROAS sp. z o.o. sp.k.
Nowa Wieś Mała 27b
49-200 Grodków
tel. 77 42 41 775       
nawozy@agroas.pl

Dystrybucja:

Skład:
Inhibitor Nitryfi kacji DMPP – 24,9%

Rodzaj nawozu
Zalecana dawka NovaTec® One 

[l/1000l nawozu]
Zalecana dawka NovaTec® One 

[l/t nawozu]

RSM® S (26N) 7,5 5,9

RSM® 28 8,1 6,3

RSM® 30 8,7 6,7

RSM® 32 9,5 7,2



Nie żałujmy na wapno, zadbajmy o odpowiednią 
pojemność wodną gleby, optymalne wykorzystanie 
składników oraz aktywność mikrobiologiczną gleby.

W chwili powstawania artykułu (pierwsza połowa 
czerwca), pomimo wystąpienia długo oczekiwanych 
opadów deszczu, zagrożenie suszą nie minęło. Naj-
nowsze dane Państwowego Gospodarstwa Wody 
Polskie (publikacja 30.04.2020) pokazują, że blisko 

25% gleb w naszym kraju jest ekstremalnie zagrożo-
ne suszą rolniczą, a w zasadzie już się z nią zmaga. 

W sytuacji, kiedy nie mamy wpływu na ilość opadów 
(kto potrafi wywołać deszcz?) powinniśmy poszukać 
odpowiedzi na pytanie: co zrobić żeby zminimalizo-
wać skutki suszy, ale też co zrobić żeby wodę dostar-
czoną do profilu glebowego optymalnie wykorzy-
stać? Jak ją zatrzymać?

Zagrożenie suszą rolniczą w Polsce (Źródło: www.stopsuszy.pl)

 I – słabo zagrożone – 55,1%  II – umiarkowanie zagrożone – 7,6% 

 III – silnie zagrożone – 13,8%  IV – ekstremalnie zagrożone – 24,2%

Procent obszarów wg klasyfikacji zagrożenia suszą rolniczą

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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podatne są na przesuszanie wierzchniej warstwy (za-
skorupianie), a co za tym idzie opady spływają z nich 
powierzchniowo. 

W glebie z odpowiednią ilością próchnicy proces prze-
siąkania przebiega w odpowiedni sposób, a parowanie 
z powierzchni gleby jest mocno ograniczone. 

W glebie o uregulowanym odczynie łatwiej tworzy 
się tzw. struktura gruzełkowata, a rośliny uprawiane 
na glebach o takiej strukturze lepiej rozwijają system 
korzeniowy. Rośliny bez dobrze rozwiniętego syste-
mu korzeniowego z jednej strony nie są w stanie po-
brać odpowiedniej ilości składników pokarmowych, 
a z drugiej wykazują się niską odpornością na stres 
spowodowany np. suszą.

Wapnowanie oprócz ogromnego wpływu na kształ-
towanie gospodarki wodnej gleby niesie za sobą 
również szereg innych korzyści. Odpowiedni odczyn 
gleby to również równowaga i optymalna praca 
tzw. mikrobiologii gleby. Jak odczyn gleby wpływa 
na „pracę” wybranych organizmów glebowych? Dla 
większości organizmów glebowych optymalny od-
czyn to od słabo kwaśnego do obojętnego. Np. bak-
terie asymilujące azot z atmosfery nie będą funkcjo-
nowały w glebie o pH 4,0–5,0.

Wielu rolników wapnuje słomę do przyorania. Zabieg 
ten stwarza dobre warunki do rozwoju bakterii asy-
milujących azot, a to w połączeniu z odpowiednim 
odczynem gleby przyspiesza rozkład słomy, która do-
skonale uzupełnia materię organiczną w glebie.

Drodzy czytelnicy, z racji tego, że czytając ten numer 
kwartalnika niektórzy z Was być może są już po żni-
wach lub je kończy, nadmienię że najlepszym okre-
sem na wapnowanie jest właśnie okres pożniwny. 
To wtedy stosując nawozy wapniowe na ściernisko 
mamy najlepszą okazję żeby dokładnie wymieszać 
je z glebą. Zapamiętajmy, że regulacja odczynu gleb 
w naszych gospodarstwach do optymalnego powin-
na być pierwszym krokiem do zwalczania skutków 
suszy.

Zachęcam do przeprowadzania badań odczynu gleby, 
przed podjęciem decyzji odnośnie wyboru rodzaju 
wapna oraz dawki. 

Rafał Włodarkiewicz 
z-ca dyrektora Działu Nawozów 

Po pierwsze zadbajmy o materię organiczną. Dbałość 
o optymalną zawartość próchnicy w profilu glebo-
wym powinna być dla każdego rolnika priorytetem. 
Niestety, bywa z tym różnie. Coraz wyraźniejsza linia 
podziału między produkcją zwierzęcą i roślinną, ogra-
niczenie stosowania obornika, wywożenie z pola sło-
my nie sprzyja utrzymaniu próchnicy na odpowied-
nim poziomie, a co dopiero jej odbudowaniu.

Zawartość materii organicznej w glebie ma ogrom-
ny, jeśli nie największy wpływ na gromadzenie wody. 
Szacuje się, że ubytek 1% materii organicznej z gleby 
to zmniejszenie pojemności wodnej o ok. 30%. Sama 
zawartość próchnicy w glebie nie wystarczy, bardzo 
ważna jest jej jakość. Jednym z istotnych parametrów 
jakościowych próchnicy jest jej odczyn. W warun-
kach glebowych najlepsze zdolności do zwiększania 
pojemności wodnej gleby ma tzw. słodka próchni-
ca (pH 6,0–7,2), czyli próchnica odpowiednio nasy-
cona kationami o charakterze zasadowym przede 
wszystkim Ca 2+. Dlatego też ogromnie ważnym 
elementem w kształtowaniu stosunków powietrz-
no-wodnych gleby jest regularne wapnowanie. Gle-
by mineralne o bardzo niskiej zawartości próchnicy 

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

polifoska.pl nawozy.eu

Nawozy z POLIC z pełnym składem
Gwarancja wysokiej efektywności nawożenia

 • POLIFOSKA® START to nawóz o niskiej zawartości chlorków, przeznaczony dla roślin wrażliwych na chlorki.
 • POLIDAP® i POLIFOSKI® mogą być stosowane także pogłównie, wiosną na oziminy.
 • POLIDAP® i POLIFOSKI® można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową  
i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

 • Oferta nawozów o stosunku P:K jak 1:1 do 1:2,8 umożliwia trafny wybór nawozu pod każdą roślinę na każdej glebie.
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mocznik.pl 
®
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N(MgS) 21-(4-35)

21 4 35 0,85-0,95

NAwOzy KOMPleKSOwe – uNIwerSAlNe

POLIDAP®

NP(S) 18-46-(5)
18 46 5 0,85-0,95

POLIFOSKA® PLUS
NPK(Mg) 5-10-20-(7-9)

5 10 20 1:2 7 9
+wersja
z 0,2 B

0,98-1,08

POLIFOSKA®5
NPK(MgS) 5-15-30-(2-7)

5 15 30 1:2 2 7 0,95-1,05

POLIFOSKA® KRZEM
NPK(S) 6-12-34-(10)

6 12 34 1:2,8 10 1SiO
2
 (0,5 Si) 0,94-0,99

POLIFOSKA®6
NPK(S) 6-20-30-(7)

6 20 30 1:1,5 7 0,95-1,05

POLIFOSKA® TYTAN
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6 25 25 1:1 5
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NPK(MgS) 12-11-18-(2,7-26)

z mikroskładnikami 
12 11 18 1:1,6 2,7 26
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+0,5 Fe,
+0,02 zn

0,92-1,02
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ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police, tel. 91 317 28 19, 
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Wapnowanie jest podstawowym zabiegiem agro-
technicznym, korzystnie wpływa na właściwości 
fizyczne, fizykochemiczne i biologiczne gleby. Po-
prawia aktywność mikrobiologiczną środowiska 
glebowego, zwiększa dostępność i poprawia efek-
tywność wykorzystania składników mineralnych.

W Polsce dominują gleby kwaśne i bardzo kwaśne. 
Najczęstszą przyczyna utrzymywania w gospodar-
stwie zakwaszonych gleb jest brak aktualnych analiz 
gleb pH, a tym samym brak świadomości, że w Pol-
sce dominują gleby kwaśne. Gospodarstwa rolne 
szukając oszczędności pomijają zabieg wapnowa-
nia, natomiast działanie takie powoduje, że nawozy 
mineralne są słabo przyswajalne co powoduje, że 
plon jest znacznie niższy od oczekiwanego czego 
powodem jest brak unormowanego pH gleby, susze 
z którymi mamy obecnie do czynienia powodują, że 
zbiory w przeliczeniu na hektar bez wapnowania są 
wyraźnie niższe. Należy pamiętać, że unormowane 
pH gleby nie jest dane raz na zawsze! Uprawa taka 
jak rzepak ma zapotrzebowanie ponad 50 kg wapnia 
na 1 tonę plonu, czyli duże wymagania pokarmowe 
rzepaku trzeba zabezpieczyć poprzez regularne wap-
nowanie i niedopuszczenie do jej zakwaszenia.

W celu przeciwdziałania zakwaszeniu POLSKA GRU-
PA NAWOZOWA opracowała innowacyjny nawóz 
wapniowy JURAK PREMIUM, który występuje w po-
staci granulowanej. Surowiec użyty do produkcji tego 
nawozu dzięki temu, że wytwarzany jest we własnym 

zakładzie przeróbczym podlega ciągłemu rygory-
stycznemu nadzorowi od wydobycia po zapakowa-
nie granulek nawozu do opakowania, dzięki temu 
klient otrzymuje nawóz powtarzalny i jednorodny 
o identycznej niezmiennej wilgotności osiągającej 
maksymalnie 1,5–2% bez zawartości gliny, krzemu 
czy innych ciężkich pierwiastków chemicznych, które 
są niepożądane rolniczo a niestety glina czy krzem 
znajduje się w złożach kamienia wapiennego, pod-
stawową rzeczą w pierwszym etapie produkcyjnym 
jest odseparowanie gliny i innych zanieczyszczeń 
tylko tak da się domielić kamień do wartości mikro-
nów i następnie metodą separacji oddzielić cząstki, 
ten etap produkcji wpływa na reaktywność granulki 
nawozu, następny etap to zakład przemiału kamie-
nia czyli suszenie, mielenie, separacja trzeci zakład to 
granulacja czyli mączka wapienna trafia do nowocze-
snych maszyn w celu ich granulacji następnie ponow-
ne suszenie, sortowanie i konfekcjonowanie nawozu.

Tak dopracowana granulka powoduje, że możliwy 
jest wysiew każdym rozsiewaczem, frakcja od 2 do 
6 mm powoduje, że Jurak Premium nadaje się do 
nawożenia precyzyjnego pod względem twardości 
granuli, rozmiaru oraz bardzo znikomej zawartości 
pyłu odpowiadającej maksymalnie 3%.

Nawóz wapniowy nawozowi nierówny. Na co zwrócić 
uwagę kupując nawóz wapniowy? Zróbmy więc test 
trzech popularnych nawozów dostępnych na rynku 
krajowym.
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Nawóz JURAK PREMIUM, jest jedynym dostępnym 
nawozem w Polsce który nie zawiera lepiszczy lub 
klei, nawóz ten zgranulowany jest w 100% z mączki 
silnie rozdrobnionej co powoduje że w pełni przenika 
do gleby w bardzo szybkim czasie przy zachowaniu 
odpowiedniej twardości granulki. Dostępny w Dys-
trybucji AgroAs.

KOLUMNA A KOLUMNA B KOLUMNA C
Nawóz wapniowy o zawartości min. 
50% CaO z użyciem lepiszcza, 
pochodzi od znanego producenta 
nawozów w kraju, granulka o zbyt 
dużej frakcji powyżej 6 mm, użyte 
lepiszcze w nawozie trafia i zostaje 
w glebie, widoczny dłuższy czas 
rozpuszczania niż nawóz Jurak 
Premium, granulka ciemniejsza, 
zawiesina koloru brązowego.

Nawóz Jurak Premium, 
Równomierna granulacja 2–6 mm, 
kolor granulki biały natychmiastowa 
rozpuszczalność, widoczna 
stuprocentowa reaktywność  
idealna zawiesina, klarowna woda po 
rozpuszczeniu.

Wapno nawozowe granulowane  
Frakcja 1–8 mm.  
Użyty surowiec to wapno sypkie 
0–2 mm, otoczone mączką 
wapienną. Bardzo popularny sposób 
oszustwa rolnika, wapno sypkie 
luzem za 30 zł/t otoczyć mączką 
i sprzedać za 300 zł/t. Reaktywność 
takiego tworu to 10%–15%.  
Po rozpuszczeniu w zwykłej wodzie 
widać kamienie grubości nawet 
3 mm, wyraźnie widać strukturę, 
80% stanowią kamienie, które nigdy 
się nie rozpuszczą i 20% zawiesina 
z mączki wapiennej.

kolumna A – duży producent dysponujący kilkoma złożami na całym świecie

kolumna B – Jurak Premium, pochodzący ze złoża Jury Krakowsko-Częstochowskiej

kolumna C – wapno nawozowe z handlu obwoźnego.

 
 
 
 
 

Tomasz Dębowski 
Polska Grupa Nawozowa
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Susza i zimna (z przymrozkami do połowy maja) 
wiosna, nie zwiastuje nam dobrych warunków 
do wrześniowych siewów pszenicy ozimej. Niski 
poziom wód gruntowych oraz brak regularnych 
opadów, zmusza nas do zastosowania technologii 
uprawowych, które w jak najlepszy sposób pomo-
gą pszenicy podczas wschodów oraz w przygoto-
waniu się jej do dobrego przezimowania.

Wszystko zaczyna się od maksymalnie skróconej 
uprawy gleby oraz wapnowania jesiennego przed-
siewnego. Wiemy wszyscy, że idealnym pH jest 
6,5–7. Musimy też pamiętać, że co roku wraz z plo-
nem głównym i ubocznym, wynosimy z pola ok. 
300–500 kg wapna. Zatem ustalając dawkę nawozu 
wapniowego, musimy opierać się o aktualne Ph+ 
300 kg CaO. Najtańszym i jednocześnie najlepszym 
sposobem, byłoby zastosowanie wapna węglano-
wo-magnezowego AGRODOL 50% CaO + MgO 

w dawce 3 tony/ha co 2–3 lata lub węglanu wapnia 
50% Cao BUKOWIAK w podobnej dawce na gleby 
lżejsze lub wapna tlenkowego 60% CaO w dawce 
1,5–2 tony/ha na gleby cięższe. We wszystkich tych 
wariantach koszt wapna nie przekracza 200 zł/ha.

Następnym ważnym czynnikiem jest wczesny ter-
min wysiewu – jeszcze wrześniowy. Długi okres do 
zimy pozwoli pszenicy odpowiednio się przygoto-
wać do przezimowania, wykształcić jej system ko-
rzeniowy oraz rozkrzewić się. Ochrona fungicydowa 
i herbicydowa (zwłaszcza ochrona przed jesienny-
mi nalotami mszycy) powinna dopełnić prawidłowe 
przygotowanie plantacji pszenicy przed zimą.

Moim zadaniem jednak jest zaproponowanie odpo-
wiedniej technologii nawożenia, dostosowanej do 
aktualnie występujących warunków klimatyczno-gle-
bowych. Technologię nawożenia zaczynamy już od 
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przedplonu. Aby wspomóc rozwój mikroorganizmów 
glebowych i rozkład resztek pożniwnych, należy za-
stosować nawożenie wapniowe (opisane powyżej) lub 
nawożenie azotowe. Do tego najlepszy efekt daje nam 
mocznik w ilości 80–100 kg/ha lub RSM 32 w dawce 
100 l/ha, 40 kg N/ha w zupełności przyśpieszy rozkład 
masy organicznej oraz w pierwszych etapach wzrostu 
pszenicy, pokryje jej zapotrzebowanie na azot.

Nie będę opisywał jakie zadanie mają do spełnienia 
poszczególne makro i mikro składnik w życiu pszenicy, 
gdyż wszędzie możemy o tym przeczytać. Zaproponu-
je nawożenie potasowe w postaci Korn-Kali 200 kg/ha. 
Nawóz ten zawiera 40% K2O oraz magnez, siarkę i sód. 
Wszystkie te pierwiastki odgrywają dużą rolę w prze-
mianie materii, są składnikiem budulcowym komórek 
i tkanek a także wspomagają w przemianach i przy-
swajaniu azotu przez roślinę. Ktoś może powiedzieć, 
że pierwiastki te możemy podać w postaci nawożenia 
dolistnego. Oczywiście, w wypadku niedoboru zawsze 
interweniujemy podając pierwiastek w formie dolist-
nej, ale jeżeli możemy dostarczyć go już na starcie 
stwarzamy bezstresowe warunki do rozwoju młodej 
roślinki. Możemy również zastosować sól potasową 
60% w dawce 150 kg/ha, ale nie posiada ona w sobie 
wymienionych powyżej dodatków. 

Nawożenie fosforowe proponuję wykonać przy po-
mocy POLIDAPU NP. 18–46 lub FOSDARU (super-
fosfat 40% P2O5). Jednak stawiałbym na POLIDAP 
w dawce 200 kg/ha, ponieważ dostarczymy dodat-
kowego azotu w dawce 36 kg. Azot zastosowany 
w dawce na „ściernisko” oraz przedsiewnie pozwoli 
w całości pokryć zapotrzebowanie do końca sezonu 
jesiennego dla pszenicy.

Gospodarstwa, które prowadzą nawożenie precy-
zyjne tj. oparte na aktualnych badaniach glebowych 
– mapach zasobności, stosują nawozy jednoskładni-
kowe (jak powyżej) w różnych dawkach dostosowa-
nych do aktualnej sytuacji. Nawożenie takie zapewnia 
ograniczenie kosztów w gospodarstwie na nawoże-
nie oraz precyzyjne pokrycie zapotrzebowania na 
dany pierwiastek roślinie uprawnej. Takich gospo-
darstw w naszym terenie jest coraz więcej i nie są to 
tylko gospodarstwa wielkoobszarowe (każdy dzisiaj 
liczy koszty) .

Dla gospodarstw, które w dalszym ciągu stosują na-
wożenie przedsiewne jednorazowe za pomocą nawo-
zów wieloskładnikowych, proponuję zastosowanie 
POLIFOSKI 6 w dawce 300 kg/ha lub AMOFOSKĘ NPK 
4-16-18 w dawce 400 kg/ha. Zbilansowanie składni-
ków w proponowanych nawozach, gwarantuje po-
krycie zapotrzebowania dla pszenicy, a dobra ich roz-
puszczalność pozwoli roślinie dobrze przygotować 
się do zimy. Możemy na rynku spotkać jeszcze inne 
nawozy NPK o podobnym składzie co POLIFOSKA 6, 
pytanie tylko w jakiej cenie, jakie maja pochodzenie, 
a co za tym idzie – jaka jest jakość granulacji i przy-
swajalność (rozpuszczalność). Tak prezentuje się 
moja propozycja nawożenia przedsiewnego pszenicy 
ozimej, ale warto byłoby późną jesienią dostarczyć 
roślinie siarki i magnezu. Idealnym rozwiązaniem jest 
wysiew pogłówny KISERYTU – granulowanego siar-
czanu magnezu. Nawóz wyprodukowany z natural-
nej kopaliny zawierający siarkę i magnez w postaci 
granulatu. Dawka proponowana wynosi 100 kg/ha.

Robert Mazur 
dyrektor produktu Działu Nawozów

RODZAJ 
UPRAWY

PSZENICA OZIMA RZEPAK OZIMY
Dawka kg/ha Wartość zł/ha Wartość zł/t Dawka kg/ha Wartość zł/t Wartość zł/ha

Wapno 
węglanowe 3 t/ha 200 3 t/ha 200 200 

Rsm 32 100 l/ha 70

RSM 32 +  
NovaTec 100 l/ha 250 250

Korn-kali 200 210 250 265

Polidap 
NP. 18–46 200 300 200 300

Kiseryt 100 110 110 150 150 165

Polifoska 6 300 450 350 530

Razem koszt 690 760 1130 1180

Koszt nawożenia jesiennego pszenicy i rzepaku ( sezon 2020 )
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Jednym ze skutecznych sposobów dostarczenia roślinom składników pokarmowych jest ich aplikacja drogą nalistną  
w postaci oprysku. Jednak wokół odżywiania roślin drogą nalistną narosło wiele historii, które niekoniecznie są prawdziwe. 
Jednym z ważnych powodów, dlaczego warto jest oprócz odżywienia roślin przez korzeń dostarczyć składników 
pokarmowych bezpośrednio na liście, jest fakt, że często w okresach niekorzystnych warunków pogody (niskie, wysokie 
temperatury, niedobór, nadmiar wody) utrudnione jest pobieranie składników pokarmowych przez korzeń nawet przy 
optymalnej zawartości składników w glebie.

W celu szybkiego zniwelowania objawów niedoboru w niekorzystnych warunkach pogody warto jest wówczas 
odżywić rośliny składnikami pokarmowymi nawet, jeśli dostarczyliśmy je w innych nawozach. Spowoduje to tymczasowe 
odżywienie roślin w główne makroskładniki w okresie tymczasowego ich niedoboru.

Warto jest jednak mieć na uwadze, że pomimo, iż możemy dostarczyć roślinom drogą nalistną główne składniki 
pokarmowe, nie należy rezygnować z doglebowego nawożenia roślin makroskładnikami, ponieważ drogą nalistną nie 
dostarczymy roślinom odpowiednio dużej ilości głównych składników pokarmowych jak azot, fosfor czy potas, a jedynie 
zniwelujemy chwilowy ich niedobór.

Przeprowadzając dolistne dokarmianie roślin musimy wiedzieć, że najszybciej pobierany przez rośliny jest azot 
następnie magnez, potas i sód, jeszcze wolniej siarka, wapń i mikroskładniki, a najwolniej fosfor.Pomimo różnic  
w szybkości pobierania, dostarczenie składników drogą nalistną będzie szybsze niż ich dostarczenie przez korzenie. 
Drogą nalistną powinniśmy niwelować jedynie chwilowe niedobory makroskładników, a skupić się na dostarczeniu 
roślinom tą drogą niezbędnych mikroskładników jak: bor, miedź, mangan, cynk, żelazo i inne, których rośliny potrzebują 
niewielkie ilości, a są trudniej pobierane z gleb o uregulowanym odczynie. Przeprowadzając dolistne dokarmianie roślin 
warto pamiętać, że nie wszystkie nawozy dolistne są takiej samej jakości, a składniki pokarmowe w nich zawarte różnią 
się składem, ale również i stopniem przyswajalności przez rośliny. Najmniej rośliny pobierają składników pokarmowych 
z nawozów opartych o sole, następnie chelaty.

Natomiast najlepiej pobierane są składniki pokarmowe, których nośnikiem są aminokwasy, ponieważ składniki 
pokarmowe są wchłaniane nie tylko przez aparaty szparkowe, ale również przestrzenie międzykomórkowe. Dzięki temu 
ich przyswajalność jest 500 razy większa niż w przypadku innych nawozów dolistnych.

Oprócz dostarczenia roślinom niezbędnych makro- i mikroelementów poprzez nawożenie dolistne możemy dostarczyć 
roślinom inne substancje wspomagające ich wzrost i rozwój. Podczas dolistnego dokarmiania roślin możemy roślinom 
dostarczyć substancji biostymulujących, które w okresach niekorzystnych warunków wzrostu i rozwoju zmniejszą 
negatywny wpływ środowiska na ich kondycje. Ponadto dostarczą substancji wspomagających lepsze gospodarowanie 
składnikami pokarmowymi wewnątrz rośliny czy tez lepsze pobieranie składników pokarmowych z gleby.

Podsumowując dolistne dokarmianie roślin jest ważnym elementem uprawy wszystkich roślin uprawnych, którego 
nie należy pomijać chcąc osiągnąć wysoki poziom plonowania roślin uprawnych przy jednocześnie zachowaniu wysokiej 
jakości zbieranych plonów.

Odżywianie dolistne roślin
uprawnych

Prowadząc uprawy wiemy jak ważne jest dostarczenie podstawowych składników 
pokarmowych roślinom w celu odpowiedniego ich odżywienia. Jednym z powszechnie 
stosowanych sposobów ich dostarczenia jest nawożenie nawozami naturalnymi lub też 
nawozami mineralnymi, które zaopatrują rośliny w większość składników pokarmowych  
i uzupełniają ich zawartość w glebie. Co jednak zrobić w sytuacji gdy, pomimo odpowiedniego 
nawożenia roślin nawozami mineralnymi widoczne są na roślinach niedobory składników 
pokarmowych.



Poprawia urodzajność gleby  
i dostępność składników,

Poprawia rozwój systemu korzeniowego,  
zwłaszcza korzeni włośnikowych,

Działa antystresowo,  
zwiększa odporność roślin,

Dostarcza najważniejsze makroelementy  
doglebowo i dolistnie, co pozwala  
na wyjątkowo wczesną aplikację

Korzyści stosowania  
Fertiactyl STARTER

1

2

3

4

Przewaga jest oczywista. 1 produkt zamiast 4

FERTIACTYL ®  
(Kwasy huminowe i fulwowe,  
Glicyna-Betaina, Zeatyna),  

N 13 %  |  P 5 %  |  K 8 %

Starter

ul. Batorowska 15,  
62-081 Wysogotowo

pl.timacagro.com  |  timac.tv



Kolejny rok w rolnictwie po raz kolejny uwidacz-
nia błędy jakie popełniamy my rolnicy w uprawie 
roślin. Choć susza jest głównym sprawcą niskich 
plonów, to i my dokładamy cegiełkę do tego. 
W jaki sposób? 

Proszę Państwa, każdy kto gospodaruje wie, że aby 
gleba dobrze rodziła musi zawierać składniki pokar-
mowe niezbędne dla prawidłowego wzrostu roślin. 
Próba glebowa to jedna z najważniejszych rzeczy 
które musimy zrobić aby móc poprawnie wykonać 
nawożenie pod przyszłą roślinę i jej plon. Nie na-
woźmy w „ciemno”, gdyż to nie pomaga w rozwoju 
naszych roślin. Wiedza o zasobności w poszczególne 
składniki pokarmowe i na jakim poziomie występują 
w glebie to wstęp do poprawnego i optymalnego 
nawożenia. Zbilansowane nawożenie to w ostatnich 
latach jeden z najważniejszych celów jakie musimy 
spełnić! Każda roślina potrzebuje makro i mikroele-
mentów w odpowiednich ilościach i to my poprzez 
budowę zasobności i odpowiednie nawożenie jeste-
śmy jej w stanie to zapewnić. Gleba dobrze zbilanso-
wana w składniki pokarmowe pozwala roślinie lepiej 
przetrwać okresy krytyczne z mniejszą redukcją po-
tencjału plonowania.

Kolejnym etapem w tworzeniu dostępności skład-
ników jest termin ich podania. Z punktu widzenia 
dostępności składników – w warunkach niedoboru 
wody – najkorzystniejszym momentem podania ro-
ślinom ozimym nawożenia potasem i fosforem jest 

okres przedsiewny. Kiedy najkorzystniej – w trakcie 
uprawy ścierniskowej w zachowane ścieżki przejaz-
dowe. Celem tak szybkiego wysiewu nawozów jest 
możliwość kilkukrotnego przemieszania skł. pokar-
mowych na głębokość uprawy, co skutkuje rozmiesz-
czeniem składnika nie tylko w górnej warstwie gleby 
(3–5 cm) ale i głębiej ( np. orka czy agregat na 25 cm) 
Tak rozmieszczone składniki powodują, że system ko-
rzeniowy „penetruję” glebę do głębszych warstwach, 
a co za tym idzie ma dostęp do wilgoci glebowej. 
W przypadku rzepaku to bardzo korzystna cech gdyż 
roślina buduje palowy system korzeniowy. 

Susza i niska wilgotność gleby skłania do większego 
zainteresowania składnikami pokarmowymi, któ-
re w głównej mierze odpowiadają za gospodarkę 
wodną w roślinie. Było to widać po zeszłym sezonie 
gdzie bardzo dużo nawozów na bazie potasu Pań-
stwo stosowaliście m.in. Korn-Kali, które oprócz 
potasu zawiera również magnez i siarkę z minera-
łu kizeryt jak i sód wspomagający działanie potasu 
w latach suchych. Zrównoważone nawożenie to pod-
stawa dobrego odżywienia już od samego początku 
wzrostu każdej rośliny. Dostarczenie wszystkich skł. 
pokarmowych już jesienią daje Państwu właśnie Kor-
n-Kali, gdzie zastosowanie pełnej dawki potasu daje 
również potrzebne wstępne dawki magnezu i siarki 
jesienią. Powoduje to lepsze wykorzystanie azotu, 
wzrost systemu korzeniowego, lepszą fotosyntezę 
czy lepsze przygotowanie do spoczynku zimowe-
go. Kolejnym nawozem który Państwo używacie to 
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ESTA Kieserit – naturalne źródło magnezu i siarki tak 
bardzo potrzebne w naszych glebach z racji małej 
zasobności w siarkę i magnez. Składniki te należy 
stosować w dużych ilościach dla rzepaku, kukurydzy 
czy buraka cukrowgo. Rośliny z duża ilością biomasy 
potrzebują dużo magnezu, aby cała „fabryka” rośliny, 
czyli liście mogła pracować na 100% i fotosynteza 
przebiegała bez zakłóceń.

Zalecenia na lata suche:

Rzepak, zboża

• Korn-Kali – najlepsze rozwiązanie to nawożenie 
na ściernisko, ewentualnie na 2–3 tyg. przed sie-
wem. Jeżeli Korn-Kali jest traktowane jako wio-
senne nawożenie uzupełniające to w lata suche 
przy ograniczonych opadach wiosennych radzę 
przenieść nawożenie na późną jesień.

• ESTA Kieserit – przy dużych niedoborach Mg 
i S stosować jesienią przedsiewnie, ew. pogłów-
nie. W przypadku stosowania Korn-Kali jesienią 
nawożenie ESTA Kieserit stosować wczesną wio-
sną, najlepiej na 2–3 tyg. przed pierwszą dawką N 
lub wcześniej.

Kukurydza, burak cukrowy, zboża jare

• Korn- Kali na glebach mocniejszych przy niskim 
poziomie zasobności w potas Korn-Kali radzę sto-
sować już jesienią pod orkę zimową ewentualnie 
na słabszych stanowiskach jesienią na orkę zimo-
wą. Ewentualny podział dawki to 50–75% jesień, 
25–50% wczesna wiosna, – lata suche 100% jesień.

• Korn-Kali – wiosną stosować nawożenie na co 
najmniej miesiąc przed siewem danej rośliny, aby 
mieć pewność, że nawóz skorzysta z wiosennych 
opadów – pod warunkiem, że wystąpią. 

ZAPAMIĘTAJ!
Plon buduje zasobność gleby w składniki pokar-
mowe czyli odżywianie roślin a środki ochrony 
roślin mają ten plon utrzymać przed spadkiem 
potencjału ze względu na wystąpienie za-
chwaszczenia, choroby czy szkodnika. Dobrze 
odżywione rośliny (nawożenie zbilansowane) są 
też mniej podatne na choroby grzybowe. 

dr Radosław Witczak 
Marketing Manager K+S Polska 



Szkodliwość bezpośrednia, zwią- 
zana z nakłuwaniem i wysysa-
niem soków z tkanek roślin, może 
być niebezpieczna przy licznym 
i bardzo licznym występowaniu 
mszyc, szczególnie gdy wystąpią 
niedobory wody. Znacznie jednak 
groźniejsza może być szkodliwość 
pośrednia, a więc przenosze-
nie chorób wirusowych. Przede 
wszystkim mszyca brzoskwinio-

wa (mszyca kapuściana w mniejszym stopniu) jest wek-
torem wirusa żółtaczki rzepy (TuYV – Turnip Yellow Virus), 
niebezpiecznej choroby rzepaku. Wirus ten może jednak 
infekować wiele gatunków roślin uprawnych, a także dziko 
rosnących. W przypadku chorób wirusowych, im wcześniej 
nastąpi infekcja, tym groźniejszy przebieg choroby i więk-
sze straty. Zatem wystąpienie 
mszyc w pierwszych fazach rozwo-
jowych, w okresie jesiennej we-
getacji, jest największym zagroże-
niem i może powodować znaczne 
straty w plonie, nawet jeśli liczeb-
ność mszyc nie jest wysoka. TuYV 
powoduje przebarwienia na li-
ściach rzepaku od brzegu do środ-
ka blaszki liściowej. Przebarwienia 
mogą przyjmować barwę żółtą lub 
czerwonawą, może również wy-
stąpić zahamowanie wzrostu.
Obecnie brak jest opracowanych 
środków do zwalczania chorób wi-
rusowych. Ochrona ogranicza się 
zatem do zwalczania wektorów, 
a więc organizmów przenoszą-
cych te choroby. Zwalczanie mszyc 
w okresie jesiennej wegetacji rze-
paku jest znacznie utrudnione. 
Owady te żerują przede wszystkim 
na dolnej stronie blaszki liściowej, 

a długie i ciepłe jesienie ostatnich lat przyczyniają się do 
długiego okresu nalotu mszyc na plantacje. Innym rozwią-
zaniem jest wykorzystanie w hodowli genów odporności 
w nowoczesnych odmianach roślin uprawnych.
Odpowiadając na potrzebę zabezpieczenia prawidłowej 
ochrony rzepaku ozimego firma Limagrain wyhodowała 
i zarejestrowała wiele odmian, w tym odmianę LG ARCHI-
TECT, która obok wielu atutów, jak chociażby bardzo wyso-
kiego poziomu plonowania, wybitnej mrozoodporności czy 
odporności na pękanie i osypywanie łuszczyn, posiada rów-
nież gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy TuYV.
W badaniach przeprowadzonych w Instytucie Ochrony 
Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Pozna-
niu potwierdzono wiele zalet związanych z odpornością 
odmiany LG ARCHITECT na wirusa żółtaczki rzepy. W do-
świadczeniach prowadzonych w latach 2018-2019 bada-
no między innymi wpływ infekcji wirusowych na wzrost 

i rozwój roślin rzepaku odmian 
podatnych oraz odmiany odpor-
nej. Na rośliny nakładano mszyce 
zainfekowane TuYV w różnych 
terminach oraz na krótki (5-dnio-
wy) lub dłuższy czas. Niezależnie 
od badanych wariantów rośliny 
odmiany odpornej LG ARCHI-
TECT rozwijały się prawidłowo, 
podczas gdy u roślin odmian 
podatnych obserwowano za-
hamowanie wzrostu i rozwoju 
(wykres, zdjęcia). W trakcie do-
świadczeń oceniano również 
zawartość chlorofilu w liściach 
badanych odmian. Żerowanie 
mszyc spowodowało wyraźny 
spadek zawartości chlorofilu od-
mian podatnych natomiast u ro-
ślin odmiany odpornej poziom 
chlorofilu był zbliżony do roślin 
kontrolnych, na których nie żero-
wały mszyce (wykres).

HODOWLA LIMAGRAIN 
PROFESJONALNA OCHRONA PRZED WIRUSAMI

W uprawie rzepaku ozimego ochrona przed szkodnikami stanowi jeden z ważniejszych elementów uzyskania wyso-
kiego plonu dobrej jakości. W ostatnich latach zagrożenie ze strony owadów szkodliwych ulega dynamicznym zmia-
nom, głównie z powodu zmian pogodowych, a  także  innych czynników,  jak chociażby zmiany prawne czy zmiany 
w technologii uprawy. Poważnym problemem jest ochrona rzepaku w okresie jesiennej wegetacji. Wśród kilku groź-
nych gatunków szkodników występujących w tym okresie od kilku  lat  licznie występują w Polsce mszyce. Dobrze 
znana plantatorom jest mszyca kapuściana (Brevicoryne brassicae), która występowała głównie w okresie rozwoju 
łuszczyn i zwykle nie stanowiła realnego zagrożenia dla przyszłych plonów. Jednak począwszy od 2016 roku, w dużym 
nasileniu w uprawie rzepaku ozimego występuje również mszyca brzoskwiniowa (Myzus persicae).

Odmiana odporna Odmiana podatna

Leszek Chwalisz
Limagrain Polska 

Prawidłowy wzrost i rozwój roślin rzepaku ozimego w okre-
sie jesiennej wegetacji jest niezwykle istotny, pozwala le-
piej przygotować plantację do zimowania, a także lepiej 
rozwinąć system korzeniowy, co ma szczególne znaczenie 
w ograniczeniu skutków niedoboru wody w glebie. Nato-
miast wyższy poziom chlorofilu w liściach pozwala rośli-
nom w większym stopniu wykorzystać energię słoneczną, 
co w późniejszym czasie rozwoju roślin przekłada się na 
większe wykorzystanie potencjału plonotwórczego.
Firma Limagrain ma najszerszą wiedzę oraz najlepszy 
i najdokładniejszy system monitoringu tego wirusa w Pol-

sce jak i w Europie. Od 2015 r. corocznie przeprowadzamy 
badania na terenie całego kraju, do tej pory zbadaliśmy 
ponad kilkanaście tysięcy prób z kilkudziesięciu lokaliza-
cji. Jednocześnie prowadzimy monitoring występowania 
wirusa żółtaczki rzepy TuYV w mszycy brzoskwiniowej jak 
i kapuścianej. Na podstawie tych badań możemy stwier-
dzić, że wirus żółtaczki rzepy to najgroźniejsza choroba 
wirusowa, która w znaczny sposób ogranicza potencjał 
plonowania rzepaku. W zależności od poziomu infekcji 
straty plonu mogą sięgać od 5% do 40%.  Na przestrzeni 
kilku lat, od jesieni 2014 do wiosny 2020, co roku w zależ-
ności od regionu uprawy występuje porażenie tym groź-
nym wirusem TuYV.
Z najnowszych badań jakie zostały przeprowadzone przez fir-
mę Limagrain Polska sytuacja w sezonie 2019/2020 w okre-
sie jesiennym wygląda następująco. W rejonie północno-
-wschodnim i północnym porażenie wirusem żółtaczki rzepy 
TuYV jest na niskim i średniowysokim poziomie. Największe 
porażenie w regionach północnych zanotowano w powiecie 
olsztyńskim i wysokomazowieckim.
W pozostałych częściach kraju porażenie wirusem żół-
taczki rzepy oscylowało od średniego do wysokiego 
poziomu. Największe infekcje były głównie w regionach 
południowych. 
Na chwilę obecną jedyną skuteczną metodą walki z wiru-
sem żółtaczki rzepy jest uprawa odmian rzepaku ozimego 
które posiadają unikalny pakiet odpornościowy, zabezpie-
czający  rzepak ozimy przed najgroźniejszymi czynnikami, 
które mają ujemny wpływ na plonowanie rzepaku.
Od czasu zarejestrowania pierwszej odmiany rzepaku ozi-
mego LG Architect z odpornością na TuYV, odmiany hodowli 
Limagrain są najwyżej plonującymi odmianami w doświad-
czeniach rejestrowych i porejestrowych COBORU w Polsce.

Rzepak porażony przez mszyce w warunkach szklarniowych50
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Średnia wysokość roślin w 2 etapie doświadczenia
O2 – odmiana odporna, P2 – odmiana podatna

O2 – kontrola
P2 – kontrola

O2 – mszyce obecne do końca doświadczenia
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Poziom chlorofilu SPAD-502 PLUS – średnia z 3 pomiarów
O2 – odmiana odporna, P2 – odmiana podatna

O2 – kontrola
P2 – kontrola

O2 – mszyce obecne do końca doświadczenia
P2 – mszyce obecne do końca doświadczenia

LG ARTEMIS to najnowsza odmiana z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy – TuYV, która od 2019 jest dostępna 
w firmie Agro-As. Odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania, co potwierdziły oficjalne badania rejestrowe 
COBORU 2017-2019. Wysoka odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach 
pogodowych. Wyjątkowa zdrowotność roślin w szczególności na suchą zgniliznę kapustnych – gen Rlm7.
Zalecana do uprawy na terenie całego kraju i dostępna w sprzedaży w grupie Polskie Składy Rolne.
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Szkodliwość bezpośrednia, zwią- 
zana z nakłuwaniem i wysysa-
niem soków z tkanek roślin, może 
być niebezpieczna przy licznym 
i bardzo licznym występowaniu 
mszyc, szczególnie gdy wystąpią 
niedobory wody. Znacznie jednak 
groźniejsza może być szkodliwość 
pośrednia, a więc przenosze-
nie chorób wirusowych. Przede 
wszystkim mszyca brzoskwinio-

wa (mszyca kapuściana w mniejszym stopniu) jest wek-
torem wirusa żółtaczki rzepy (TuYV – Turnip Yellow Virus), 
niebezpiecznej choroby rzepaku. Wirus ten może jednak 
infekować wiele gatunków roślin uprawnych, a także dziko 
rosnących. W przypadku chorób wirusowych, im wcześniej 
nastąpi infekcja, tym groźniejszy przebieg choroby i więk-
sze straty. Zatem wystąpienie 
mszyc w pierwszych fazach rozwo-
jowych, w okresie jesiennej we-
getacji, jest największym zagroże-
niem i może powodować znaczne 
straty w plonie, nawet jeśli liczeb-
ność mszyc nie jest wysoka. TuYV 
powoduje przebarwienia na li-
ściach rzepaku od brzegu do środ-
ka blaszki liściowej. Przebarwienia 
mogą przyjmować barwę żółtą lub 
czerwonawą, może również wy-
stąpić zahamowanie wzrostu.
Obecnie brak jest opracowanych 
środków do zwalczania chorób wi-
rusowych. Ochrona ogranicza się 
zatem do zwalczania wektorów, 
a więc organizmów przenoszą-
cych te choroby. Zwalczanie mszyc 
w okresie jesiennej wegetacji rze-
paku jest znacznie utrudnione. 
Owady te żerują przede wszystkim 
na dolnej stronie blaszki liściowej, 

a długie i ciepłe jesienie ostatnich lat przyczyniają się do 
długiego okresu nalotu mszyc na plantacje. Innym rozwią-
zaniem jest wykorzystanie w hodowli genów odporności 
w nowoczesnych odmianach roślin uprawnych.
Odpowiadając na potrzebę zabezpieczenia prawidłowej 
ochrony rzepaku ozimego firma Limagrain wyhodowała 
i zarejestrowała wiele odmian, w tym odmianę LG ARCHI-
TECT, która obok wielu atutów, jak chociażby bardzo wyso-
kiego poziomu plonowania, wybitnej mrozoodporności czy 
odporności na pękanie i osypywanie łuszczyn, posiada rów-
nież gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy TuYV.
W badaniach przeprowadzonych w Instytucie Ochrony 
Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Pozna-
niu potwierdzono wiele zalet związanych z odpornością 
odmiany LG ARCHITECT na wirusa żółtaczki rzepy. W do-
świadczeniach prowadzonych w latach 2018-2019 bada-
no między innymi wpływ infekcji wirusowych na wzrost 

i rozwój roślin rzepaku odmian 
podatnych oraz odmiany odpor-
nej. Na rośliny nakładano mszyce 
zainfekowane TuYV w różnych 
terminach oraz na krótki (5-dnio-
wy) lub dłuższy czas. Niezależnie 
od badanych wariantów rośliny 
odmiany odpornej LG ARCHI-
TECT rozwijały się prawidłowo, 
podczas gdy u roślin odmian 
podatnych obserwowano za-
hamowanie wzrostu i rozwoju 
(wykres, zdjęcia). W trakcie do-
świadczeń oceniano również 
zawartość chlorofilu w liściach 
badanych odmian. Żerowanie 
mszyc spowodowało wyraźny 
spadek zawartości chlorofilu od-
mian podatnych natomiast u ro-
ślin odmiany odpornej poziom 
chlorofilu był zbliżony do roślin 
kontrolnych, na których nie żero-
wały mszyce (wykres).

HODOWLA LIMAGRAIN 
PROFESJONALNA OCHRONA PRZED WIRUSAMI

W uprawie rzepaku ozimego ochrona przed szkodnikami stanowi jeden z ważniejszych elementów uzyskania wyso-
kiego plonu dobrej jakości. W ostatnich latach zagrożenie ze strony owadów szkodliwych ulega dynamicznym zmia-
nom, głównie z powodu zmian pogodowych, a  także  innych czynników,  jak chociażby zmiany prawne czy zmiany 
w technologii uprawy. Poważnym problemem jest ochrona rzepaku w okresie jesiennej wegetacji. Wśród kilku groź-
nych gatunków szkodników występujących w tym okresie od kilku  lat  licznie występują w Polsce mszyce. Dobrze 
znana plantatorom jest mszyca kapuściana (Brevicoryne brassicae), która występowała głównie w okresie rozwoju 
łuszczyn i zwykle nie stanowiła realnego zagrożenia dla przyszłych plonów. Jednak począwszy od 2016 roku, w dużym 
nasileniu w uprawie rzepaku ozimego występuje również mszyca brzoskwiniowa (Myzus persicae).

Odmiana odporna Odmiana podatna

Leszek Chwalisz
Limagrain Polska 

Prawidłowy wzrost i rozwój roślin rzepaku ozimego w okre-
sie jesiennej wegetacji jest niezwykle istotny, pozwala le-
piej przygotować plantację do zimowania, a także lepiej 
rozwinąć system korzeniowy, co ma szczególne znaczenie 
w ograniczeniu skutków niedoboru wody w glebie. Nato-
miast wyższy poziom chlorofilu w liściach pozwala rośli-
nom w większym stopniu wykorzystać energię słoneczną, 
co w późniejszym czasie rozwoju roślin przekłada się na 
większe wykorzystanie potencjału plonotwórczego.
Firma Limagrain ma najszerszą wiedzę oraz najlepszy 
i najdokładniejszy system monitoringu tego wirusa w Pol-

sce jak i w Europie. Od 2015 r. corocznie przeprowadzamy 
badania na terenie całego kraju, do tej pory zbadaliśmy 
ponad kilkanaście tysięcy prób z kilkudziesięciu lokaliza-
cji. Jednocześnie prowadzimy monitoring występowania 
wirusa żółtaczki rzepy TuYV w mszycy brzoskwiniowej jak 
i kapuścianej. Na podstawie tych badań możemy stwier-
dzić, że wirus żółtaczki rzepy to najgroźniejsza choroba 
wirusowa, która w znaczny sposób ogranicza potencjał 
plonowania rzepaku. W zależności od poziomu infekcji 
straty plonu mogą sięgać od 5% do 40%.  Na przestrzeni 
kilku lat, od jesieni 2014 do wiosny 2020, co roku w zależ-
ności od regionu uprawy występuje porażenie tym groź-
nym wirusem TuYV.
Z najnowszych badań jakie zostały przeprowadzone przez fir-
mę Limagrain Polska sytuacja w sezonie 2019/2020 w okre-
sie jesiennym wygląda następująco. W rejonie północno-
-wschodnim i północnym porażenie wirusem żółtaczki rzepy 
TuYV jest na niskim i średniowysokim poziomie. Największe 
porażenie w regionach północnych zanotowano w powiecie 
olsztyńskim i wysokomazowieckim.
W pozostałych częściach kraju porażenie wirusem żół-
taczki rzepy oscylowało od średniego do wysokiego 
poziomu. Największe infekcje były głównie w regionach 
południowych. 
Na chwilę obecną jedyną skuteczną metodą walki z wiru-
sem żółtaczki rzepy jest uprawa odmian rzepaku ozimego 
które posiadają unikalny pakiet odpornościowy, zabezpie-
czający  rzepak ozimy przed najgroźniejszymi czynnikami, 
które mają ujemny wpływ na plonowanie rzepaku.
Od czasu zarejestrowania pierwszej odmiany rzepaku ozi-
mego LG Architect z odpornością na TuYV, odmiany hodowli 
Limagrain są najwyżej plonującymi odmianami w doświad-
czeniach rejestrowych i porejestrowych COBORU w Polsce.
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Średnia wysokość roślin w 2 etapie doświadczenia
O2 – odmiana odporna, P2 – odmiana podatna

O2 – kontrola
P2 – kontrola
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Poziom chlorofilu SPAD-502 PLUS – średnia z 3 pomiarów
O2 – odmiana odporna, P2 – odmiana podatna

O2 – kontrola
P2 – kontrola

O2 – mszyce obecne do końca doświadczenia
P2 – mszyce obecne do końca doświadczenia

LG ARTEMIS to najnowsza odmiana z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy – TuYV, która od 2019 jest dostępna 
w firmie Agro-As. Odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania, co potwierdziły oficjalne badania rejestrowe 
COBORU 2017-2019. Wysoka odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach 
pogodowych. Wyjątkowa zdrowotność roślin w szczególności na suchą zgniliznę kapustnych – gen Rlm7.
Zalecana do uprawy na terenie całego kraju i dostępna w sprzedaży w grupie Polskie Składy Rolne.
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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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odmiana z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy – 
TuYV. Artemis LG posiada gen Rlm7, co daje rzepakowi 
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ryzuje się wysoką odpornością na pękanie łuszczyn 
i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach 
pogodowych.

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:
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plonowania – średni plon 2017/2018 – 120% 
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• jedna z pierwszych odmian z odpornością 
na TuYV 

• wysoka odporność na pękanie łuszczyn 
i osypywanie się nasion 
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warunkach – doświadczenia COBORU 2018 oraz 
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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

Jaką odmianę wybrać?

Dobór odpowiedniej odmiany rzepaku ozimego to 
niewątpliwie połowa sukcesu. Jeżeli decydujemy się 
na odmianę mieszańcową (hybrydową) to z pewno-
ścią mogę polecić odmianę LG Artemis. To jedna 
z najnowszych odmian z odpornością na wirusa żół-
taczki rzepy – TuYV. Ponadto odmiana ta posiada gen 
Rlm7, co daje rzepakowi odporność na suchą zgnili-
znę kapustnych. Rzepak ma bardzo wysoki potencjał 
plonowania, co potwierdzały oficjalne badania reje-
strowe COBORU 2017–2019. Ta odmiana rzepaku 
charakteryzuje się wysoką odpornością na pękanie 
łuszczyn i osypywanie się nasion w niekorzystnych 
warunkach pogodowych. Zalecana jest do uprawy 
na terenie całego kraju. Rzepak ten można siać na 
słabszych glebach. Ma on średniowczesny termin 
kwitnienia i dojrzewania. Ze względu na bardzo duży 
wigor jesienny z powodzeniem może być siany po-
czątkiem września.

Jeżeli chodzi o rzepaki populacyjne (liniowe) to war-
to zwrócić uwagę na IGP Elevation. Odmiana ta 
charakteryzuje się spokojnym tempem rozwoju je-
siennego, co jest przydatne do uprawy w terminie 
wczesnym oraz optymalnym. Rzepak ten ma bardzo 
dobrą zimotrwałość, silne i grube szyjki korzeniowe. 
Rośliny są średnio wysokie, co wpływa na bardzo wy-
soką odporność na wyleganie. IGP Elevation później 
kwitnie, co pozwala bezpiecznie omijać kwietniowe 
przymrozki, które silnie wystąpiły również w tym 

roku. W procesie hodowli odmiana selekcjonowana 
pod względem długości łuszczyn, są one nawet 20% 
dłuższe w porównaniu do innych odmian populacyj-
nych i to jest jego duża zaleta.

Inhibitory azotu – stosować czy nie?

Jesienią możemy zastosować dwa preparaty zawie-
rające inhibitory azotu. Pierwszy z nich to Limus 
Clear. Preparat ten zawiera inhibitor ureazy, jest 
to najefektywniejsze narzędzie do ograniczenia 
strat azotu w postaci ulatniającego się amoniaku 
oraz zwiększenia wydajności nawozów zawierają-
cych mocznik – przypominam że RSM ma go 50%. 
Straty azotu w postaci amoniaku można ograni-
czyć poprzez mechaniczne wymieszanie nawozu 
z glebą, przemieszczenie w głąb profilu glebowego 
dzięki opadom powyżej 10 mm lub właśnie poprzez 
zastosowanie inhibitora ureazy. Przemieszczenie 
azotu w głąb gleby dzięki opadom czy mechanicz-
ne wymieszanie nawozu zależą od czynników ze-
wnętrznych oraz technik uprawy. Zastosowanie 
preparatu z inhibitorem daje nam gwarancję, że cały 
azot w RSM-ie będzie dostępny dla roślin, ponad-
to kontrolujemy cały proces przemian azotu. Limus 
Clear zawiera NBPT (triamid kwasu N-(n-butylo)
tiofosforowego) – 18,75% i NPPT (triamid kwasu  
N-(n-propylo)tiofosforowego) – 6,25%. Proponowa-
na przeze mnie dawka to 0,2 l na hektar, co pozwoli 
ograniczyć straty azotu na skutek utleniania, a wy-
noszą one nawet 20%.
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wydłużenie dostępności azotu w glebie, oba prepara-
ty spełniają swoją funkcję z bardzo dobrym skutkiem.

Walka z chwastami

Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym jesienią 
odbywa się najczęściej poprzez zastosowanie sub-
stancji o działaniu typowo doglebowym, takich jak 
chlomazon oraz metazachlor. Dawka chlomazonu 
jest zależna od struktury gleby. Jeżeli gleba jest lekka 
i piaszczysta będziemy stosować maksymalnie 0,15 l 
preparatu Command 480EC lub tańszego odpowied-
nika pod nazwą Chlomazon 480EC. Nie można prze-
kroczyć na takich glebach 72 gramów czystego chlo-
mazonu na hektar. W przypadku kiedy rzepak rośnie 
na glebach ciężkich, bardziej zwięzłych i gliniastych 
wówczas dawkę należy zwiększyć do 0,2 l, a nawet 
do 0,25 l. Należy jednak uważać przy przekraczaniu 
ilości 100 g chlomazonu na hektar, ponieważ może 
dojść do uszkodzeń młodych roślin, głównie na sku-
tek zaburzenia syntezy chlorofilu w komórkach. 

Dawka metazachloru nie jest warunkowana kate-
gorią gleby, lecz stopniem zachwaszczenia plan-
tacji. Należy pamiętać, że metazachlor można sto-
sować również powschodowo, co w przypadku 
chlomazonu nie jest możliwe! Skuteczne działanie 
metazachloru notuje się przy zastosowaniu 750 g 
substancji na hektar, jest to 1,5 l preparatu Buti-
san 500SC lub Macho 500SC. Drugi preparat ma 

Drugi preparat to NovaTec One. Zawiera on inhi-
bitor nitryfikacji, który działa na formę amonową 
azotu. Inhibitor nitryfikacji rozwiązuje najważniejszy 
problem w uprawie rzepaku, a mianowicie niweluje 
on wystąpienie zjawiska głodu azotowego, z którym 
spotkaliśmy się w zeszłym sezonie. Wysokie tempe-
ratury jesienią sprawiły, że w listopadzie zaczęliśmy 
obserwować, iż liście rzepaku stawały się fioletowe, 
czerwone – był to objaw niedokarmiania związany 
z brakiem azotu w glebie oraz zablokowaniem po-
bierania fosforu. Pamiętajmy że gdy roślina nie może 
pobrać azotu, w przypadku braku tego składnika 
w glebie, natychmiast dochodzi do blokady pobiera-
nia fosforu! 

Dlatego tak ważne jest aby azot, który dajemy jesie-
nią był możliwie w jak najdłuższym czasie dostępny 
dla roślin. W przypadku NovaTec One blokada azo-
tu następuje aż do 3 miesięcy i o to nam właśnie 
chodzi! To jest przewaga inhibitorów nitryfikacji nad 
inhibitorami ureazy – działają o wiele dłużej, ale nie 
wszystkie – tylko te które zawierają DMPP (3,4-di-
methylpyrosolphosphate) o stężeniu 24,9%. Dawka 
1,5 l na hektar jest wystarczająca do uzyskania zado-
walającego efektu.

Myślę że inhibitory warto stosować jako dodatki do 
RSM-u w nawożeniu rzepaku. W zależności od podej-
ścia, tzn. czy chcemy ograniczyć straty azotu wyni-
kłe z utleniania amoniaku, czy też naszym celem jest 

Charakterystyczne przebarwienia na liściach oznaczające niedobór azotu jesienią – 16.11. 2019 rok. 
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zastosowania odżywiania dolistnego rzepak po 
prostu nie chce rosnąć, tak jakby stanął w miejscu. 
Wówczas należy zastosować inne środki zaradcze. Na 
słabszych glebach polecam zastosowanie preparatu 
Rooter. Jego zadaniem jest stymulowanie gwałtow-
nego wzrostu systemu korzeniowego. Mocny system 
korzeniowy jest zaś kluczem do dobrego plonowania. 
W przypadku, kiedy problem leży wyżej, a mianowicie 
w liściach, wówczas stosujemy aminokwasy. Prepa-
rat Delfan Plus wpływa na regenerację liści poprzez 
różnego rodzaju uszkodzenia spowodowane nie tyl-
ko warunkami atmosferycznymi (susza, przymrozki), 
ale również pomaga w sytuacji kiedy doszło do nie-
korzystnego działania stosowanych przez nas pesty-
cydów.

dr inż. Sebastian Środoń 
doradca klienta, przedstawiciel handlowy

jednak w etykiecie rejestracyjnej możliwość zasto-
sowania nawet 2 l na hektar, tj. 1000 g czystego 
metazachloru, co jest niewątpliwą zaletą przy silnie 
zachwaszczonych plantacjach.

Należy zaznaczyć że działanie środków stosowanych 
przedwschodowo jest ograniczone ze względu na 
wilgotność gleby. Dlatego należy pamiętać o stoso-
waniu glikolu etylenowego, który doskonale utrzy-
muje substancje aktywne w wierzchnich warstwach 
gleby i zapobiega ich wypłukiwaniu do głębszych 
warstw. Polecam zastosowanie preparatu GrandPlus 
w dawce 0,3 l na hektar. Można go zastąpić dodat-
kiem rsmu do cieczy roboczej, jednak ten sposób ma 
mniejszą skuteczność.

Powschodowo problemem na plantacji rzepaku stają 
się samosiewy zbóż. Wówczas przystępujemy do za-
biegu preparatami z grupy graminicydów. Dawka 1 l, 
tj. 50 g chizalofopu-P-etylowego w preparacie Gra-
minis 05EC doskonale radzi sobie z tym problemem. 
Należy pamiętać o dodatku oleju, który zwiększy sku-
teczność wykonanego zabiegu – 0,5 l Olemix 84EC 
w zupełności wystarczy.

Odżywianie dolistne

Rzepak ozimy należy jesienią odpowiednio odżywić. 
Bor jest pierwiastkiem na który rośliny mają naj-
większe zapotrzebowanie. Powinniśmy dostarczyć 
minimum 225 g Boru pod postacią Adob Bor lub 
AsBor Adob, w dawce 1,5 l, w fazie 4–8 liści. Do 
tego nie można zapomnieć o manganie i molibde-
nie. Dlatego 1 l Adob Mn oraz 0,1 l Adob Mo jest 
obowiązkowy. Kolejnym ważnym składnikiem pokar-
mowym jest siarka. Możemy ją uzupełnić poprzez 
zastosowanie 5–6 kg siarczanu magnezu siedmio-
wodnego Adob lub też pod postacią Basfoliaru 2.0 
12-4-6+S w ilości 5 l. 

Klienci preferujący rozwiązania sypkie mają nieco 
prościej. Technologia zasilania dolistnego Adob je-
sienią, która w pełni zaspokaja potrzeby rzepaku to 
2 kg/ha Adob Mikro Rzepak oraz 3 kg/ha Adob 
ProFit 18-18-18+Mikro – czyli tylko dwa produkty.

Problemy ze wzrostem i rozwojem

Niestety często się zdarza, że jesienią borykamy 
się z różnymi problemami: nierówne wschody, po-
wolny wzrost, niedostateczny rozwój. Pomimo 
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ELEVATION - przewyższa plonem



Charakterystyka odmiany

Bardzo wysoka zimotrwałość 4,5 wg COBORU

Bardzo dobra odporność na porastanie oraz 

Bardzo wysoki MTZ, jedna z najwyższych wartości 
wyrównania ziarna - 91%

Termin kłoszenia - średni (4)

 Termin dojrzewania - średni (4)

wysoka - do bardzo wysoka
Odporność na wyleganie: 

Późny siew 280-360 ziaren/m²
Optymalny siew 240-280 ziaren/m.²

Wczesny siew 230-240 ziaren/m²

ASKABAN -  A - 
czarodziej plonu 

CCeecchhyy  aaggrrootteecchhnniicczznnee  22001177--22001199

Pszenica ASKABAN charakteryzuje się doskonałym wigorem jesiennym i wiosenny, dzięki 
czemu nadaje się do opóźnionych terminów siewu. Ponadprzeciętna zdrowotność na 
wszystkie najważniejsze choroby. Unikalne połączenie wysokiego plonu oraz odporności na 
mróz oraz choroby. 

Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka

NOWOŚĆ - PSZENICA OZIMA



PSZENICA EUFORIA – NOWOŚĆ (A/E) – Idealny plon.
Odmiana o doskonałym plonowaniu i zimotrwałości 5,5–6. Tolerancyjna na wczesne  
i opóźnione terminy siewu.

Cechy: Zalecana norma wysiewu: Ważniejsze cechy rolnicze: Odporność na choroby:

• wysoka liczba opadania
•  wysoka zawartość glutenu
•  wysoki MTZ
•  wysokie wyrównanie

225–375 nasion/m2

termin kłoszenia: średni; 
termin dojrzewania: średni; 
porastanie ziarna w kłosie: 
wysokie; wysokość rośliny: 
średnia; zimotrwałość: 
bardzo dobra (5,5–6); 
odporność na zakwaszenie 
gleby: wysoka; odporność 
na wyleganie: wysoka

mączniak prawdziwy: wysoka; 
rdza brunatna: wysoka; rdza 
żółta: wysoka; septorioza
liści: średnia; septorioza 
plew: wysoka; brunatna 
plamistość liści: średnia; 
fuzarioza kłosów: wysoka; 
choroby podstawy źdźbła: 
wysoka

PSZENICA WILEJKA OŚCISTA – NOWOŚĆ (A) – Zimy się nie boi.
Odmiana oścista o rewelacyjnej zimotrwałości 7,5.

Cechy: Zalecana norma wysiewu: Ważniejsze cechy rolnicze: Odporność na choroby:

•  wysoka liczba opadania
•  wysoka zawartość 

glutenu
•  wysoki MTZ
•  wysoka waga hektolitra

320–360 ziaren /m2

termin kłoszenia: średni; 
termin dojrzewania: średni; 
porastanie ziarna w kłosie: 
wysokie; wysokość rośliny: 
średnia; zimotrwałość: 
bardzo dobra (7,5); 
odporność na zakwaszenie 
gleby: dobra; odporność 
na wyleganie: średnia

mączniak prawdziwy: średnia; 
rdza brunatna: wysoka; rdza 
żółta: średnia; septorioza
liści: średnia; septorioza 
plew: wysoka; brunatna 
plamistość liści: wysoka; 
fuzarioza kłosów: dobra; 
choroby podstawy źdźbła: 
wysoka

PSZENICA ALEXANDER

Cechy: Zalecana norma wysiewu: Ważniejsze cechy rolnicze: Odporność na choroby:

•  została zakwalifikowana 
do pszenic chlebowych 
(grupa B2)

•  wysoka liczba opadania – 
poziom grupy E

•  zawartość glutenu –  
poziom grupy A

•  bardzo wysokie parametry 
wypiekowe

TERMIN:
wczesny
 280–300 nasion/m2

optymalny
 300–320 nasion/m2

późny
 320–350 nasion/m2

termin kłoszenia: średni; 
termin dojrzewania: średni; 
MTZ: wysoki; odporność
na wyleganie: wysoka;
wysokość rośliny: średnia; 
mrozoodporność: (4,5); 
liczba opadania: bardzo
wysoka; odporność na 
porastanie: dobra

mączniak prawdziwy: wysoka; 
rdza żółta: wysoka; 
septorioza liści: średnia; 
septorioza plew: dobra; 
fuzarioza kłosów: dobra; 
choroby podstawy źdźbła: 
wysoka

PSZENICA ROTAX

Cechy:
Zalecana norma  
wysiewu w terminie:

Ważniejsze cechy
rolnicze:

Odporność na choroby:

•  stabilny i wysoki plon, 
szczególnie w uprawie 
mniej intensywnej

•  średnio wysokie rośliny
•  odmiana średnio-wczesna
•  doskonale nadaje się na 

trudniejsze, stresowe 
stanowiska uprawy po 
pszenicy i kukurydzy, w 
mulcz i na późny siew

•  bardzo dobra zimotrwa-
łość – 5 pkt. wg COBORU

TERMIN:
wczesny
 220–270 nasion/m2

optymalny
 270–350 nasion/m2

późny
 350–420 nasion/m2

termin kłoszenia: średni; 
termin dojrzewania: średni; 
MTZ: wysoki; odporność
na wyleganie: wysoka;
wysokość rośliny: średnia; 
mrozoodporność: (4,5); 
liczba opadania: bardzo
wysoka; odporność na 
porastanie: dobra

mączniak prawdziwy: wysoka; 
brunatna plamistość liści: 
dobra; rdza brunatna: dobra; 
septorioza liści: dobra; 
fuzarioza kłosów: dobra; 
choroby podstawy źdźbła: 
wysoka

42

Nr 2/2020 (14)Kwartalnik 2020

Dostępne odmiany pszenicy



PSZENICA COMANDOR – NOWOŚĆ (A) – Z tego ziarna będzie dobry chleb.
Najnowsza pszenica ozima Danko o wysokim poziomie plonowania zarejestrowana w Polsce w 2018.

Cechy: Zalecana norma wysiewu: Ważniejsze cechy rolnicze: Odporność na choroby:

•  wysoka liczba opadania 
(na poziomie grupy E)

•  wysoka zawartość glutenu
•  wysoka zawartość białka
•  bardzo dobre wyrównanie
•  wysoka gęstość
•  nadzwyczajna szklistość 

ziaren

320–360 ziaren /m2

termin kłoszenia: średnio-
-późny; termin dojrzewania: 
średnio-późny; MTN: średni; 
odporność na porastanie
ziarna w kłosie: duża; 
wysokość rośliny: średnia; 
zdolność krzewienia: bardzo 
dobra; zimotrwałość: 
bardzo dobra (4,5); 
odporność na zakwaszenie 
gleby: dobra

mączniak prawdziwy: dobra; 
rdza brunatna: wysoka; rdza 
żółta: wysoka; septorioza
liści: średnia; septorioza 
plew: dobra; brunatna plami-
stość liści: wysoka; fuzarioza 
kłosów: dobra; choroby 
podstawy źdźbła: wysoka

PSZENICA EXPO – NOWOŚĆ (E) – Nowy wymiar jakości.
Wysoka zimotrwałość odpowiednik 5 pkt. w skali COBORU. Ulepszone plonowanie w stosunki do innych odmian 
elitarnych. Odporna i zdrowa odmiana, szczególnie na fuzarium i mączniaka. Pozwala uzyskać wysoki i zdrowy plon, 
również na nieco słabszych stanowiskach uprawowych.

Cechy: Zalecana norma wysiewu: Ważniejsze cechy rolnicze: Odporność na choroby:

•  bardzo wysoka liczba 
opadania

•  wysoka zawartość białka
•  bardzo wysoki wskaźnik 

sedymentacji
•  wysoka wydajność mąki 

T550
•  bardzo wysoka objętość 

chleba ze 100 g mąki

TERMIN:
wczesny
 260–280 nasion/m2

optymalny
 300–330 nasion/m2

późny
 380–450 nasion/m2

termin kłoszenia: średni; 
termin dojrzewania: średni;
MTN: średnio-wysoki; 
odporność na wyleganie: 
średnia; wysokość rośliny: 
średnia; zimotrwałość: 
bardzo dobra (5)

mączniak prawdziwy: wysoka; 
rdza brunatna: wysoka;
DTR: średnia; septorioza
liści: średnio-wysoka; 
fuzarioza kłosów: wysoka; 
choroby podstawy źdźbła: 
średnia

PSZENICA PATRAS – Zimnotrwały obieżyświat.

Cechy: Zalecana norma wysiewu: Ważniejsze cechy rolnicze: Odporność na choroby:

•  typ pojedynczo-kłosowy 
z dobrą stabilnością plonu 
ziarna i szybkim napełnie-
niem ziarna

•  szybki rozwój początkowy
•  dobra zdrowotność liści
•  dobra tolerancja na  

fuzariozę
•  rośliny niskie, zimotrwałe
•  łatwy omłot dzięki równo-

miernej dojrzałości roślin

TERMIN:
wczesny
 250–300 nasion/m2

optymalny
 300–350 nasion/m2

późny
 350–400 nasion/m2

termin kłoszenia: średnio -
wczesny; termin dojrzewania: 
średniowczesny; odporność 
na wyleganie: średnia do 
wysokiej; wysokość rośliny: 
średnia; mrozoodporność: 
(4); MTN: wysoka; potencjał 
plonowania: wysoki; liczba 
opadania: wysoka; zawartość 
białka: wysoka; zawartość 
glutenu: wysoka

mączniak prawdziwy: dobra; 
rdza brunatna: dobra; 
septorioza liści: średnia; 
septorioza plew: średnia do 
dobrej; brunatna plamistość 
liści: dobra; fuzarioza kłosów: 
dobra; choroby podstawy 
źdźbła: wysoka

PSZENICA LENNOX

Cechy: Zalecana norma wysiewu: Ważniejsze cechy rolnicze: Odporność na choroby:

•  odmiana przewódka 
o szerokim zakresie termi-
nów siewu

•  połączenie wysokiego 
plonu ziarna z bardzo 
dobrymi parametrami 
piekarniczymi

•  odmiana o łuskowej sło-
mie i dużej zdrowotności

TERMIN:
wczesny (połowa października)
 360–400 nasion/m2

późny (listopad) 
 400–420 nasion/m2

wiosenny
 420–450 nasion/m2

termin kłoszenia: średni; 
termin dojrzewania: średni; 
podatność na wyleganie: 
niska; wysokość rośliny: 
niska; MTZ: wysoki; liczba 
opadania: wysoka; zawartość 
białka: bardzo wysoka

mączniak prawdziwy: średnia; 
rdza brunatna: niska; 
septorioza liści: średnia; 
fuzarioza kłosów: średnia
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Dostępne odmiany pszenicy



Z panem Pawłem Tomkiewiczem z Bożkowa,  
(powiat kłodzki, województwo dolnośląskie) 
rozmawiał nasz doradca Bartłomiej Sobota.

Jaki jest profil Pana gospodarstwa?

Prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni 230 
hektarów, głównie na glebach średnich i ciężkich, 
klas bonitacyjnych 3a–3b. Gospodarstwo położone 
jest w powiecie kłodzkim, w gminie Nowa Ruda. 

Zajmuję się wyłącznie produkcją roślinną. W tym roku 
uprawiam 60 hektarów rzepaku ozimego, 15 hekta-
rów bobiku oraz 155 hektarów pszenicy ozimej.

Dlaczego wybrał Pan odmianę PATRAS?

Odmianę PATRAS posiałem pierwszy raz ze względu 
na dobre opinie moich znajomych rolników i teraz 

wiem, że jeżeli pogoda będzie sprzyjająca to jest to 
odmiana godna polecenia.

Kiedy odbył się siew PATRASA?

Siew odmiany PATRAS odbył się 15-10-2019 w ilości 
200 kg/ha, to jest około 400 sztuk na m2.

Jaka stosował Pan technologie nawożenia i ochro-
ny fungicydowej?

Na jesień została zastosowana Polifoska 6 w ilości 
250 kg/ha następnie na wiosnę zostały wysiane na-
wozy azotowe (saletra amonowa 34).

–  I dawka w ilości 250 kg/ha,
–  II dawka 200 kg/ha,
–  III dawka przyspieszona na liść podflagowy w ilości 

120 kg/ha, ze względu na ograniczoną ilość zapo-
wiadanych opadów.

Jeżeli chodzi o zabiegi fungicydowe zastosowa-
łem do tej pory BOOGIE w dawce 1,45 l/ha, Modus 
0,3 l/ha oraz mikro i makro elementy.

Jak ocenia Pan Patrasa na ten moment?

Pomimo ogromnej suszy, oraz długotrwałych spad-
ków temperatur obecny stan plantacji oceniam na 
bardzo dobry. 
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Opinia klienta na temat siewu pszenicy Patras



Z panem Pawłem Boś z Granowic (powiat jawor-
ski, woj. dolnośląskie) rozmawiał nasz doradca 
Marcin Fidos.

Jaki jest areał Pana gospodarstwa?

Gospodaruję na powierzchni 450 ha, z czego 150 ha 
stanowi rzepak, 100 ha burak cukrowy i 200 ha psze-
nica w tym 100 ha to odmiana PATRAS. 

Dlaczego wybrał Pan odmianę pszenicy PATRAS?

PATRAS sieję chyba od początku, kiedy tylko poja-
wiła się ta odmiana na rynku. Do wyboru tej odmia-
ny namówiła mnie Pani z firmy AGROAS. Powiem 
szczerze – nie żałuję! Od momentu otwarcia worka 
z materiałem siewny zostałem pozytywnie zasko-
czony bardzo dużą MTZ, a jak dobrze wiemy co sie-
jemy, to zbieramy. 

Kiedy odbył się siew PATRASA?

Pszenica u mnie w gospodarstwie zazwyczaj jest 
siana w optymalnych terminach z tendencją do 
wcześniejszych jej granic. Siewy rozpoczynamy 22 
września. Zazwyczaj po rzepaku lub burakach cu-
krowych. 

Jaką ochronę stosował Pan na tej odmianie 
pszenicy?

Ochrona rozpoczyna się już od dobrze zaprawio-
nego materiału siewnego oraz odchwaszczanie 
w terminie jesiennym. Nawożenia mineralnego NPK 
po w/w przedplonach nie stosuje ze względu na 
stosowany w gospodarstwie pomiot kurzy. Pszeni-
ca PATRAS nie wykazuje u mnie w gospodarstwie 
konieczności uzupełniania ochrony fungicydowej na 
jesień. Jesienią uzupełniam tylko nawożeniem dolist-
nym mikroelementy oraz chronię przed szkodnikami. 
Wiosna po ruszeniu wegetacji stosujemy nawożenie 
azotowo-siarkowe w postaci Saletrosan w dawce 
300 kg, uzupełniane w drugiej dawce Salmagiem 
w dawce 250 kg. W obecnych czasach jeśli chodzi 
o wodę jest to nawożenie wystarczające w moim 
gospodarstwie, pozwalające osiągać najwyższe plo-
ny. Ochrona wiosenna w gospodarstwie jest oparta 
na 3 zabiegach fungicydowych, połączonych razem 
z odżywianiem dolistnym i regulatorami. 

Jak wypada PATRAS na tle innych odmian w Pana 
gospodarstwie?

Odmiana PATRAS w porównaniu do innych sianych 
w moim gospodarstwie, wykazuje wyższą odpor-
ność na choroby, wyleganie, osiąga parametry psze-
nicy jakościowej oraz nie wykazuje wrażliwości na 
chlorotoluron. Jest odmianą, która rok w rok jest 
w czołówce mojej palety odmian. Podsumowując 
dodam tylko tyle JEŚLI COŚ JEST DOBRE – TO PO 
CO TO ZMIENIAĆ :-) 
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Z panem Tadeuszem Matlakiem – Prezesem RSP 
w Wojsławiu (powiat brzeski, woj. opolskie) roz-
mawiał nasz doradca Tomasz Helak.

Proszę się przedstawić

Jestem Prezesem Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 
w Wojsławiu zlokalizowanej w Gminie Grodków. Gospo-
darujemy na 800 ha gruntów ornych i prowadzimy do-
datkowo hodowlę trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. 
Uprawiamy rzepak, pszenicę, jęczmień, groch, buraki 
oraz kukurydzę na ziarno. Aktualnie rzepak uprawiamy 
na ¼ areału całkowitej struktury zasiewów, to jest około 
200 ha. Zdecydowaliśmy się na tak znaczący udział rze-
paku w naszym płodozmianie, bo zwyczajnie się opłaca. 
Mimo słabszych stanowisk glebowych, udaje nam się 
uzyskać przyzwoite plony na poziomie 3–4 ton z hek-
tara. Poza tym rzepak przynosi nie tylko korzyści finan-
sowe, ale także agronomiczne. Świetnie sprawdza się 
jako przedplon np. pod pszenicę, jęczmień ozimy. Wnosi 
dużo masy organicznej do kompleksu glebowego, po-
prawiając jego strukturę. Zwiększa tym samym poziom 
próchnicy, która odpowiada m.in. za gromadzenie wody. 
Sukcesem w tej produkcji jest dbałość o uprawę.

Jakie odmiany rzepaku ozimego uprawia Pan 
w swoim gospodarstwie?

Wybór odmian uzależniam od ich potencjału plonotwór-
czego. Wybieram te o najwyższym. Kolejnym kryterium 
jest charakterystyka oraz klasyfikacja gruntu przezna-
czonego pod uprawę. Od kilku lat bazuję głównie na 
odmianach mieszańcowych firmy Limagrain. Świetnie 

się sprawdzają w moim gospodarstwie, bo dają bardzo 
wysokie plony. W latach ubiegłych podstawowymi od-
mianami były: Arsenal, Anderson oraz Archibald, ale już 
drugi sezon siejemy nowe odmiany: LG Architect oraz 
LG Artemis, które w tym roku również prezentują się 
bardzo dobrze. Co roku testujemy na mniejszym areale 
nowe odmiany, żeby mieć porównanie.

Co może Pan powiedzieć o odmianie LG Artemis?

LG Artemis posialiśmy na areale 40 ha. Jest to odmia-
na wczesna, którą cechuje bardzo duży wigor jesienny 
i wiosenny. Roślinom nie zaszkodziły mrozy, które wy-
stąpiły przy braku okrywy śnieżnej. Ważną cechą tej 
odmiany jest Podsshatering, czyli wysoka odporność 
na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion w nieko-
rzystnych warunkach pogodowych po osiągnięciu 
dojrzałości technicznej, dzięki temu żniwa mamy spo-
kojne i nie musimy spieszyć się ze zbiorem. Poza tym 
LG Artemis posiada gen RLM7, co daje rzepakowi od-
porność na suchą zgniliznę kapustnych. Odmiany które 
siejemy u nas na gospodarstwie tj. LG Artemis oraz LG 
Architect to jedne z najnowszych odmian z odpornością 
na wirusa żółtaczki rzepy – TuYV. A to bardzo ważne, 
zwłaszcza ,że wirus ten jest przenoszony przez mszycę 
i jest powszechny w całej Polsce co przy sprzyjających 
warunkach pogodowych może powodować silnie po-
rażenie roślin, redukując plon o 40%. Widać potencjał 
genetyki rzepaków firmy Limagrain, łan jest silny, zdro-
wy, łuszczyny dorodne, z dobrze nalanymi nasionami. 
Wszystkie te odmiany zasługują na moją rekomendację. 

Dziękuję za rozmowę. 
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Rzepak obok bardzo cennych 
nasion, z których produkuje 
się olej o wszechstronnym 
zastosowaniu w odżywianiu 
ludzi, w przemyśle i śrutę po-
ekstrakcyjną – bogatą w war-
tościowe białko w żywieniu 
zwierząt – jest w zasadzie 
jedyną rośliną łamiącą zmia-
nowania zbożowe. Jest to 
ważne, ponieważ zboża wraz 

z kukurydzą – roślinami, które powodując degrada-
cję materii organicznej (próchnicy) w glebach – zaj-
mują ponad 80–90% areału w strukturze zasiewów. 

Wpływ rzepaku na urodzajność gleby

Rzepak korzystnie oddziałuje na urodzajność gleb. 
Pozostawia po sobie bardzo dobre stanowisko dla 
zbóż ozimych. Jak pokazują wieloletnie wyniki do-
świadczeń ścisłych i plony z pól produkcyjnych psze-
nica ozima wysiana po rzepaku plonuje o 20% wyżej 
niż po sobie. Wpływ to ma kilka czynników:

1. Rzepak w polu przebywa 11 miesięcy i pośrednio 
redukuje przetrwalniki sprawców chorób grzy-
bowych pszenicy, w tym trudnych do zwalczenia 
fungicydami chorób podsuszkowych – łamliwości 
źdźbła i zgorzeli podstawy źdźbła. Jako roślina li-
ściasta ocienia glebę i chroni pożyteczne bakte-
rie, grzyby, dżdżownice i pozostałą mezofaunę 

– uczestniczące w tworzeniu struktury gruzełko-
wej – przed światłem ultrafioletowym. Gleba po 
skoszeniu rzepaku jest strukturalna.

2. Rzepak pozostawia po sobie znaczne ilości słomy 
i korzeni bogatych w składniki pokarmowe. W 1 
tonie słomy rzepakowej wprowadzonej do gleby 
znajduje się: N – 11 kg, P2O5 – 5 kg, K2O – 28 kg 
oraz siarkę, magnez i mikroelementy. Przyjmu-
je się, że plon słomy rzepakowej jest dwa razy 
większy od plonu nasion. Słoma rzepakowa szyb-
ko ulega mineralizacji i zawarte w niej składniki 
pokarmowe są dostępne dla rośliny następczej 
i to należy uwzględnić przy planowaniu dawek 
NPK pod pszenicę. 

3. Korzenie rzepaku głęboko wrastają w glebę – 
średni pionowy wzrost korzeni wynosi 50 cm, 
a maksymalny 200 cm. Korzenie rozluźniają 
glebę i w kanalikach po ich obumarciu tlen z po-
wietrza dostaje się w głębsze warstwy profilu 
glebowego i ożywia życie biologiczne gleby 
powodując wzrost urodzajności. Ponadto w ka-
nalikach po korzeniach w głąb gleby wrastają 
korzenie pszenicy, które mogą czerpać pokarmy 
z podglebia.

Z drugiej strony rzepak ozimy jest rośliną, która 
wymaga starannej agrotechniki i dużych nakładów 
finansowych. W ciągu długotrwałej wegetacji ataku-
ją go bez przerwy przez liczne choroby i szkodniki. 

dr Władysław 
Kościelniak

doradca rolny
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Łatwo ulega zachwaszczeniu. Jest wrażliwy na wio-
senną suszę. Przy częstej uprawie na tym samym 
polu duży problem stanowią jego samosiewy. Zwal-
czanie chwastów, chorób i szkodników wymaga wy-
konania, co najmniej 10 kosztownych zabiegów ŚOR. 
Najtańszym i jednocześnie skutecznym sposobem 
ograniczenia presji chorób, szkodników oraz samo-
siewów jest zachowanie 3–4 letniej przerwy w upra-
wie rzepaku na danym polu. 

Wymagania klimatyczne i glebowe

Rzepak w naszym klimacie wymarza, co kilka lat 
w trackie bezśnieżnych, mroźnych zim. Prawidłowo za-
hartowany i wyrośnięty przed zimą znosi kilkudniowe 
spadki temperatur do minus 20oC bez okrywy śnież-
nej. Odporność na mróz zwiększają fungicydy triazo-
lowe, którymi opryskuje się rośliny w fazie 4–6 liści. 

Obecnie głównym czynnikiem limitującym plony rze-
paku jest podaż wody. Współczynnik transpiracji wy-
nosi 600 l/kg sm. Jesienne potrzeby wodne rzepaku są 
małe. Dla prawidłowego wzrostu i korzeni wystarcza 
60–80 mm deszczu. Największe 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 plan-
tacji. Tolerancja na suszę zależy od tego, jak głęboko 
wyrosły korzenie jesienią oraz od zdolności danej gle-
by do magazynowania wody. Niedobór wody w fazie 
kwitnienia ogranicza wzrost rzepaku, rozgałęzienie 
się, powoduje redukcję łuszczyn i nasion w łuszczynach 
oraz zmniejszenie ciężaru nasion. Niestety te wszyst-
kie zjawiska wystąpiły tej wiosny. Dobremu zapylaniu 

sprzyja umiarkowana, pochmurna pogoda w trakcie 
kwitnienia. Przy słonecznej, upalnej pogodzie pyłek 
szybko traci żywotność. 

Rzepak jest wrażliwy na nadmiar opadów, już od 
wschodów, ponieważ sprzyjają one rozwojowi cho-
rób grzybowych. 

Rzepak ozimy uprawia się na różnych glebach róż-
niących się składem mechanicznym i podłożem oraz 
właściwościami fizycznymi i chemicznymi klasy boni-
tacyjnej I–IVa i na najlepszych glebach klasy IVb, a na-
wet V. Jednak w warunkach wiosennej suszy w latach 
2018–2020 na glebach lekkich klasy IVb i V zawiódł 
i do jego uprawy rolnicy sporo dołożyli. Optymalne 
pH mieści się w przedziale 5,8–7,0. Źle znosi gleby 
o zbytnio zagęszczonej warstwie ornej i podornej, bo 
prowadzi to do zaburzeń rozwoju korzeni, które nie 
są w stanie głębiej się przebić. 

Odmiany

W uprawie znajdują się przede wszystkim odmiany 
mieszańcowe, które w doświadczeniach COBORU 
plonują średnio o 15% wyżej od populacyjnych. Od-
miany mieszańcowe posiadają większy wigor począt-
kowego wzrostu i są mniej wrażliwe na opóźnienie 
terminu siewu. Szybciej regenerują się po uszkodze-
niach mrozowych i spowodowanych żerowaniem 
śmietki rzepakowej. Z kolei nasiona odmian popula-
cyjnych są o wiele tańsze. Postęp w hodowli odmian 
rzepaku ozimego trwa bez przerwy i co roku w Pol-
sce rejestruje się po kilkanaście odmian, które bardzo 
szybko wyradzają się.

Hodowcy rzepaku wyhodowali między innymi od-
miany tolerancyjne na kiłę kapusty. Drugą nowością 
było wyhodowanie odmian odpornych na substancję 
czynną, imazamoks, która zawarta jest w herbicydach 
Cleravis i Cleravo. Herbicydy te niszczą samosiewy 
rzepaku i inne gatunki z rodziny krzyżowych będące 
zmorą na wielu polach. Do uprawy należy wybierać 
odmiany sprawdzone w doświadczeniach ścisłych i na 
polach produkcyjnych.

Przedplon i uprawa roli

Podstawowym przedplonem dla rzepaku są zbo-
ża: pszenica ozima, jęczmień ozimy i jary, rzadziej 
pszenżyto. Sposób przedsiewnej uprawy roli zależy 
między innymi od: daty zejścia z pola przedplonu, 

W mokrym sezonie 2007/2008 rzepak wybujał:  

– po lewej wysiany rzadko, skracany regulatorami wzrostu  

– po prawej gęsty bez ochrony fungicydowej. 

Porady eksperta
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uwilgotnienia gleby, czy słoma zbożowa została ze-
brana z pola lub pozostawiona, jako nawóz naturalny, 
podsiadanych maszyn uprawowych. 

Nasiona rzepaku są małe i dlatego muszą być wysie-
wane płytko na głębokość 2–3 cm do wilgotnej, sta-
rannie doprawionej gleby. Takie warunki uzyskuje się, 
gdy wierzchnia warstwa gleby o miąższości 3–4 cm 
posiada gruzełkową strukturę, a warstwa pod nią za-
legająca jest zagęszczona zapewniająca dobre, kapi-
larne podsiąkanie wody potrzebnej do skiełkowania 
nasion oraz do dalszego wzrostu. Jak pokazuje prak-
tyka pewniejsze wschody, a przede wszystkim prawi-
dłowy rozwój systemu korzeniowego uzyskuje się po 
wykonaniu orki. Pierwszą uprawką pożniwną powin-
no być, szybkie zerwanie ścierniska i zatrzymanie wil-
goci w glebie. Jeżeli nie wykona się zespołu uprawek 
pożniwnych, a tak się często zdarza w praktyce, to 
po wykonaniu orki należy natychmiast wysiać rzepak. 
Nasiona trafią do wilgotnej gleby i powschodzą.

W razie pozostawienia słomy na polu szybko wymie-
szać ją z glebą i orkę siewną wykonać pługiem na 
głębokość 20–25 cm. Przy uprawie bezpłużnej sło-
mę należy mieszać dwa razy agregatem: pierwszy – 
natychmiast po żniwach – płytko na 8–10 cm i drugi 
raz tuż przed siewem głębok. Rola przed siewem nie 
powinna być rozpylona, ponieważ ulega łatwemu 
zaskorupieniu i siewki rzepaku mają duże trudności 
z wybiciem się na powierzchnię. Jeżeli gleba po za-
siewie jest sucha i nie są zapowiadane deszcze, to 
pole należy bezzwłocznie po siewie zawałować wa-
łami pierścieniowymi. 

Nawożenie

Dawki nawozów zależą od spodziewanego plonu 
i zasobności gleby. Na stanowiskach o średniej za-
sobności przy spodziewanym plonie nasion 40 dt/
ha zaleca się wysiać: 200–240 kg N, 80–110 kg P2O5 
i 140–160 kg K2O na ha. Rzepak uprawiany na ży-
znych stanowiskach nie wymaga jesiennego nawo-
żenia azotem. Natomiast na polach o małej zawarto-
ści 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 wyka-
zywał objawy braku azotu, to należy go zasilić azo-
tem w ilości 20 kg N/ha, w RSM lub w oprysku mocz-
nikiem. 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 potrzebu-
je znaczne ilości siarki i magnezu oraz boru, cynku, 
manganu i miedzi, które można zastosować dolistnie. 

Siew 

Termin siewu i ilość wysiewu nasion na ha zleżą 
przede wszystkim od uwilgotnienia gleby i prognozo-
wanej pogody w jesieni. Zalecany dla południowo-za-
chodniej części Polski optymalny termin siewu do 25 
sierpnia przy prawidłowo uwilgotnionej glebie jest 
stanowczo za wczesny. Jednak w razie suszy lepiej 
przyśpieszyć siew, aby nasiona do skiełkowania wyko-
rzystały resztki wilgoci w glebie. Nie należy przyspie-
szać siewu na polach zaatakowanych kiłą. 

Obecnie uprawiane odmiany rzepaku ozimego w wa-
runkach prawidłowej agrotechniki plonują wysoko, 
jeżeli po zimie obsada wynosi 20–30 roślin/m2. Taka 
obsadę można uzyskać wysiewając 30–40 nasion/m2. 
Wydaje mi się, ze w warunkach silnego wysuszenia 
gleby pewniej plonują gęściejsze łany. Jeżeli w trakcie 
siewu gleba będzie wysuszona, to nasiona powinny być 
mocno dociśnięte do gleby ugniatającymi rolkami siew-
nika i w razie potrzeby pole zawałować ciężkimi wałami.

Bardzo dobre plony nasion rzepaku uzyskuje się z sie-
wu punktowego, w szerokie rzędy, co 45 cm zaadop-
towanym siewnikiem buraczanym. 

  
Dr Władysław Kościelniak

Prawidłowo rozwinięte rośliny na ciężkiej madzie wysiane  

bez orki – gleba przed siewem po raz drugi doprawiona głęboko 

agregatem uprawowym.
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W tegorocznym, wiosennym sezonie europejskich 
rolników nie dotknął problem z dostępnością 
środków ochrony roślin. Większość produktów 
została wytworzona i dostarczona do firm dys-
trybucyjnych przed pojawieniem się epidemii 
związanej z koronawirusem 2019-nCoV. Pojedyn-
cze niedobory były raczej związane z utrudnioną 
logistyką, a nie z brakiem określonych substancji. 
Negatywnym objawem był natomiast wzrost cen 
części pestycydów związany ze zmianą kursu wa-
lut i wykorzystaniem obaw o luki w dostawach.

Na pytanie co nas czeka w nadchodzącym sezonie 
ochrony zasiewów rzepaku i zbóż ozimych nie ma pro-
stej odpowiedzi. Dostawcy zapewne podniosą ceny 
z powodu wzrostu kursu walut (w rzeczywistości nie 
wiemy jaki on będzie za parę miesięcy). Kolejnym pre-
tekstem do podwyżek jest niepewność terminowych 
dostaw środków ochrony roślin. Realność tych obaw 
jest dziś nie do oszacowania. Producenci nie chcą ko-
munikować o swoich problemach aby nie dostarczać 
swoim odbiorcom pretekstów do zmiany dostawców 
– brak rzetelnych informacji może pozbawić firmy 

dystrybucyjne znalezienia alterna-
tywnego dostawcy w momencie 
wystąpienia niedoborów.

Nie wiemy jaki będzie dalszy prze-
bieg epidemii związanej z korona-
wirusem. Niestety pestycydy są 
złożonymi produktami, których 
poszczególne części składowe 
mogą powstawać w rozmaitych 
częściach świata. Nie jest tajem-
nicą, że większość substancji 
aktywnych powstaje w Chinach 
i Indiach. Przepływ rzeczywistych 
informacji, zwłaszcza z Chin, jest 
niepełny i trudno oszacować 
opóźnienia w produkcji chemii.

Substancja aktywna w czystej 
chemicznej postaci jest często 
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bezużyteczna dla rolnika i w takiej postaci nigdy 
nie jest oferowana przez producenta. Nawet czoło-
wi producenci (z przyczyn ekonomicznych) sprowa-
dzają ją od azjatyckich producentów i we własnych 
zakładach poddają ją procesom technologicznym 
(formułowaniu) w celu otrzymania formulacji (for-
my użytkowej). W większości produktów, obok 
jednej lub więcej substancji aktywnych, znajduje 
się kilka substancji towarzyszących. Dodatki te są 
niezbędne dla utrzymania trwałości i stabilności 
formulacji (np.: zapobieganie krystalizacji, przeciw-
działanie pienieniu, funkcja antydryftowa, buforo-
wanie pH). Kolejnym dodatkiem mogą być związki 
wspomagające aktywność biologiczną substan-
cji aktywnej, większość z nich to tzw. adiuwanty. 
W niektórych formulacjach muszą znaleźć się sejf-
nery – bez nich produkt uszkodzi roślinę uprawną.

Środek ochrony roślin musi również znaleźć się 
w odpowiednim opakowaniu, którego konkretny 

rodzaj jest podawany w procesie rejestracji i tylko 
w nim może się pojawić na rynku (zazwyczaj jest to 
związane z bezpieczeństwem – możliwość rozpusz-
czenia opakowania). Gdy istnieje nawet alternatyw-
ny rodzaj opakowania (nie umieszczony w rejestra-
cji) nie jest dopuszczone wprowadzenie na rynek 
takiego produktu.

W dobie koronawirusa prawdopodobieństwo zakłóce-
nia dostaw, poszczególnych komponentów pochodzą-
cych często z odległych części świata, istotnie wzra-
sta. Zapewne producenci spróbują uruchomić pewne 
procesy szybciej niż w innych sezonach, aby zapobiec 
opóźnieniom lub brakom dostaw. Rolnicy, którzy nie 
chcą czekać z zabiegami do wiosny powinni w miarę 
szybko podejmować decyzje zakupowe (ale bez pani-
ki). Niestety wzrost cen jest raczej nieunikniony.

Marek Skorupa 
dyrektor produktu Dział Środki Ochrony Roślin

NUTRICOMPLEX 7:12:40 - 3kg/ha NAWOZY DOLISTNE 

INSEKTYCYDY 

HERBICYDY 
PYRETROID 

BACARA TRIO 0,45 l/ha 

ARNOLD 0,35 l/ha 

LENTIPUR FLO 500SC 1,5l/ha
+ SEMPRA 500 S.C. 0,2-0,25l/ha

KOMPLET 560SC 0,4-0,5 l/ha

EXPERT MET 56 WG 0,35 kg/ha
+ SEMPRA 500SC 0,12 l/ha

Zalecany program ochrony pszenicy

51

Nr 2/2020 (14)Kwartalnik 2020

Czy w sezonie jesiennym zabraknie  
środków 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



W naszym kraju udział zbóż w strukturze zasiewu 
niezmiennie od kilku lat wynosi ponad 70%. Do-
minującym gatunkiem jest pszenica ozima. Rolni-
cy głównie ze względu na wyższy plon końcowy 
wybierają tą roślinę na swoje pola.

W uprawie pszenicy pojawia się kilka kluczowych ele-
mentów:

• uprawa gleby oraz siew,
• wapnowanie z nawożeniem,
• dobór odmiany,
• ochrona herbicydowa,
• nawożenie dolistne.

Zaczynając od początku, jednym z ważniejszych czyn-
ników przygotowania stanowiska pod uprawę pszeni-
cy jest wykonanie orki. Tu zwrócić uwagę musimy na 
odpowiednią głębokość z uwzględnieniem klasowo-
ści gleby. Orka zbyt głęboka, może spowodować wy-
ciągnięcie martwicy, co skutkuje długotrwałą utratą 
życia biologicznego w strefie korzeniowej. 

Stosując agregaty uprawowe, należy pamiętać 
o zachowaniu struktury gruzełkowatej. Nadmierne 
rozpylenie gleby, nie będzie stwarzało dobrych wa-
runków na danym stanowisku, do wschodów rośliny 
uprawnej. 

Spowoduje trudność w wysiewie rośliny uprawnej na 
odpowiedniej głębokości. Roślina zasiana zbyt płytko 

będzie z pewnością miała utrudnione wschody w la-
tach suchych.

Zbyt głęboki siew może natomiast doprowadzić do 
wytworzenia się drugiego węzła krzewienia, przez co 
zboże może stracić swój wigor początkowy.

Fotografia poniżej przedstawia zbyt płytki siew i nie-
dbałą uprawę.

Wapnowanie z nawożeniem

Następnym ważnym aspektem jest wapnowanie oraz 
nawożenie P-K.

W wielu gospodarstwach nie przykłada się szczegól-
nej uwagi do tematu wapnowania, a to duży błąd.
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Prowadzi to przede wszystkim do zakwaszenia 
gleby, co niestety przekłada się na obniżone po-
bieranie składników pokarmowych. W skrajnych 
przypadkach doprowadzić może do utraty plantacji 
rośliny uprawnej.

Taki przykład można zaobserwować na powyższej 
fotografii. Po przeprowadzeniu badań pH wynik 3.3

Niedożuty związane ze źle ustawionym rozsiewaczem do nawozu.

Trzeba mieć na uwadze, że poprzez systematyczne 
wapnowanie poprawiamy strukturę gleby.

Obecnie w ofercie mamy szeroką gamę wapna 
granulowanego oraz sypkiego. Wapno na które 
z pewnością warto zwrócić uwagę, to wapno węgla-
nowo-magnezowe Agrodol (35% CaO + 15 MgO). 
Stosowanie to 2–3 t/ha. 

Zwolennicy wapna granulowanego także znajdą coś 
dla siebie, np. Jurak Premium 50% CaO, jest to czysty 
węglan. Stosowanie to 200–700 kg/ha.

W zależności od rodzaju wapna podzielić je możemy 
na rożne sposoby zastosowania:

• Wapno sypkie najlepiej zastosować na ściernie, 
oraz resztki pożniwne, spowoduje to szybszy ich 
rozkład, pamiętając przy tym aby zabieg wapno-
wania wykonać w odpowiednich do tego warun-
kach. Głównie zwracając uwagę na pogodę, powin-
no być bezwietrznie i z lekkim opadem deszczu, 
unikniemy wtedy straty ważnej drobnej frakcji, 
w innym przypadku z pewnością będzie się cieszył 
nasz „sąsiad”.

• Wapno granulowane na tyle jest wygodne w sto-
sowaniu, że zabieg możemy wykonać przed sie-
wem jak i pogłównie. Zaletą jest precyzyjność wy-
siewu.

Jednocześnie nie należy skupiać się wyłącznie na na-
wożeniu azotowym, gdyż nie przyniesie ono pożąda-
nych efektów, musi ono iść w parze z nawożeniem 
fosforem i potasem. Fosfor wpływa na prawidłowy 
rozwój systemu korzeniowego, polepsza kwitnienie 
i poprzez to plon. Jest to pierwiastek trudno przyswa-
jalny z gleby, silnie powiązany z odczynem pH gleby.
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Zdecydowana większość gleb w naszym kraju, to gle-
by kwaśne, co przekłada się na niższe wykorzystanie 
wyżej wymienionego pierwiastka. Ważne jest, aby co 
jakiś czas wykonać pomiar pH naszych stanowisk, po-
nieważ pH na poziomie 6,5–7,0 – fosfor znajduje się 
w formie najlepiej przyswajalnej, ale kiedy pH gleby 
wynosi 5,0 przybiera postać trudno przyswajalną.

Potas z kolei ma ogromne znaczenie w wielu ważnych 
procesach zachodzących w roślinie, odpowiada on 
głównie za zwiększenie odporności roślin na suszę, 
warunkuje odporność na choroby oraz wpływa na mro-
zoodporność. Dodatkowo jest ważnym składnikiem, 
który bierze udział w przemianach azotu w roślinie.

Biorąc pod uwagę nawożenie doglebowe nie może-
my zapomnieć równie o ważnych składnikach takich 
jak siarka oraz magnez. Najlepszym sposobem wpro-
wadzenia tych składników do gleby to zastosowanie 
nawozu w formie stałej jakim jest Kizeryt firmy K+S, 
również znajdujący się w naszej ofercie.

Nawożenie tymi składnikami należy wykonać wcze-
sną wiosną, stosując dobrą praktykę rolniczą w ta-
kich miesiącach jak styczeń lub luty ale nie później 
niż 30 dni przed zastosowaniem pierwszej wiosen-
nej dawki azotu.

Pszenica aby uzyskać plon wysokości 8 t/ha potrze-
buje 35–45 kg Magnezu, oraz 35–40 kg siarki/ha.

Dobór odmiany

Dobór odmiany pszenicy powinien być dobrze prze-
myślany i nie jest to tak prosta sprawa jak mogłoby 
się wydawać. Pod uwagę należy wziąć rodzaj stano-
wiska oraz przeznaczenie ziarna.

Firma AGROAS posiada w swoim portfolio szeroką 
paletę odmian zbóż. Szczególny nacisk kładąc na 
jakość oferowanego materiału siewnego. Jednymi 
z kilku odmian proponowanych na lżejsze stanowiska 
są: Patras, Turandot, oraz Expo. Na mocniejsze sta-
nowiska proponujemy takie pszenice jak Comandor, 
Aleksander czy Euforia.

Tegoroczną nowością w ofercie AGROAS będzie ja-
kościowa odmiana pszenicy ozimej Askaban, hodowli 
Saaten Union . Pszenica ta posiada wysoką zimotrwa-
łość (4,5), oraz odporność na choroby. Wyróżnia się 
dobrym wigorem jesiennym, oraz wiosennym. Nada-
je się na opóźnione terminy siewu po kukurydzy lub 
burakach.

Ochrona herbicydowa

Na przestrzeni kilku lat można zauważyć pozytywny 
trend stosowania jesiennej ochrony herbicydowej 
przez większość gospodarstw. Wydłużenie jesien-
nej wegetacji, pozwala na wykonanie tego zabiegu 
w sprzyjających ku temu warunkach.

Wiosenne zwalczanie chwastów
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Nawożenie dolistne

Wielu z nas często zastanawia się nad sensem jesien-
nego nawożenia dolistnego. 

Na podstawie moich doświadczeń, oraz wieloletniej 
obserwacji upraw uważam że, jest to konieczne. Zmia-
ny klimatyczne spowodowały łagodniejszy przebieg 
okresu jesienno – zimowego, nie ograniczając przy 
tym wzrostu roślin. Powoduje to sytuacje w której, 
wczesno siane zboża mogą uzyskać fazę rozwoju nor-
malnie występującą wiosną. Przekłada się to na zwięk-
szone zapotrzebowanie na mikro i makro elementy. 

Należy pamiętać że, w momencie 
ukazania się niedoboru na roślinie 
uprawnej w postaci przebarwień, 
może być już za późno, aby nad-
gonić straty i uzyskać maksymal-
ny plon. Z tego powodu należy 
uprzedzić ten fakt.

 

Cyprian Pawlikowski 
przedstawiciel handlowy  

– doradca

Obecnie gama oferowanych na rynku produktów po-
zwala na dobranie odpowiednich środków chemicz-
nych do fazy rozwoju rośliny uprawnej oraz rodzaju 
chwastów.

Przy doborze herbicydów należy zwrócić uwagę na 
wrażliwość poszczególnych odmian pszenicy na sub-
stancje aktywne zawarte w środkach ochrony roślin, 
np. chlorotoluron.

Ważna jest także lustracja pola pod kątem za-
chwaszczenia, w celu zmaksymalizowania efektu 
chwastobójczego.

Jesienne zwalczanie chwastów w pszenicy. Siew pasowy.
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Siew kukurydzy pod folią



Jesteśmy już po wszystkich zasiewach tegorocz-
nych roślin. W ubiegłych latach testowaliśmy 
nową technologię siania kukurydzy pod folia 
tylko na poletkach doświadczalnych. Po bardzo 
dobrych wynikach plonowania kukurydzy w tym 
roku wykonaliśmy usługi na blisko 60 hektarach.

Siewnik w tej technologii podczas jednego przejazdu 
wysiewa nasiona kukurydzy, rozpyla herbicyd, apliku-
je nawóz płynny np. polifosforan amonu, podsiewa 
mikrogranulat i przykrywa ziemię folią biodegrado-
walną. Firma SAMCO proponuje tą technologię nie 
tylko rolnikom z Irlandii, uzależnionym od warunków 
atmosferycznych, ale gwarantuje ona sukces w upra-
wie kukurydzy w ponad 20 krajach na całym świecie.

Dzięki umieszczeniu nasion kukurydzy pod folią, uzy-
skujemy efekt tunelu co tworzy cieplny i wilgotny 
ekosystem. Młode kiełkujące rośliny chronione są 
również przed spadkiem temperatur w początko-
wym okresie wzrostu.

Zastosowanie systemu SAMCO daje możliwość 
wcześniejszego siewu, a także siewu późniejszych 
odmian kukurydzy o większym potencjale plo-
notwórczym.

Zalety zastosowania technologii siewu pod folią:

• możliwość wcześniejszego siewu nawet o 3 ty-
godnie w porównaniu do tradycyjnej technologii 
uprawy kukurydzy,

• wcześniejszy zbiór pozwalający zasiać oziminy 
w bardziej dogodnym terminie,

• siew, ochrona i przykrycie folią w jednym podczas 
jednego przejazdu,

• zwiększone możliwości pobierania składników 
pokarmowych przez większy rozrost systemu ko-
rzeniowego, co w ostatnich okresach jest dość 
ważnym elementem przy coraz częstszych niedo-
borach wody,

• zatrzymanie i retencja nagromadzonej wody 
w glebie,

• zwiększenie i poprawa jakości plonów,
• gwarancja uzyskania wysokich rezultatów uprawy 

kukurydzy.
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Firma AGROAS wspólnie z firmą SAMCO, jak było 
wspomniane wcześniej, w ostatnich 2 latach miała 
założone 3 poletka demo przy polu, gdzie odbywa 
się AGROCZAS. W tym roku oprócz poletek demo 
w nowej Wsi Małej, zostały założone 3 poletka pro-
dukcyjne o powierzchni 20 hektarów każde w trzech 
różnych lokalizacjach (okolice Grodkowa), na których 
zasiano 3 różne odmiany o wysokim FAO, co będzie-
cie mogli Państwo śledzić na bieżąco. Dzięki tej tech-
nologii mogliśmy przyspieszyć siew kukurydzy pomi-
mo niskich temperatur w dzień, a zwłaszcza w nocy, 
jakie były na początku kwietnia.

W minionym roku nasze doświadczenia w trzech 
lokalizacjach na polach produkcyjnych pokazały po-
tencjał tego nowoczesnego rozwiązania w uprawie 
kukurydzy. Pomimo słabych wzorów, kukurydza spod 
folii, dała dwukrotnie większy plon, niż ta siana bez 
folii, na tym samym polu. Jeżeli dokładnie sprawdzi-
my tą technologię i okaże się ona uzasadniona eko-
nomicznie, to w przyszłości rozważymy zakup takiego 
siewnika i będziemy świadczyć usługi siewu pod folią.

A na chwilę obecną mamy nowoczesne pneumatycz-
ne punktowe 8-rzędowe siewniki do kukurydzy fir-
my HORSCH MAESTRO 8 RC nabudowane na wozie 
siewnika PRONTO 6 AS, w którym mieści się nawóz 
do podsiewania i świadczymy usługę siewu kukury-
dzy, jak również kompleksowo usługę siewu i na je-
sień zbioru kukurydzy na ziarno kombajnami CLAAS 
LEXION 780 z przystawkami 8-mio rzędowymi CLAAS 
CONSPEED. 

Zapraszamy do skorzystania z usług!

Życzymy optymalnych opadów dobrze rozłożo-
nych w okresie wegetacji jak również dużych 
zbiorów i zysków. 

Kamil Klucowicz 
specjalista ds. upraw polowych
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Każdy z nas jest inny i różne jest też środowisko pracy naszego sprzętu. 
Dlatego ważne jest, aby Twoja maszyna była jak najlepiej dopasowana 
do Twoich warunków pracy i potrzeb.

Zeskanuj kod QR i zbuduj swoją maszynę w konfiguratorze CLAAS.

Konfigurator CLAAS jest już online.
Wybierz swoją maszynę.
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Witam Panie Macieju, cieszę się, że zgodził się 
Pan na udzielenie nam krótkiego wywiadu – opi-
nia naszych klientów jest zawsze dla naszej firmy 
bardzo ważna. Chciałbym zadać Panu kilka bezpo-
średnich pytań na temat tej maszyny i oczekuję 
naprawdę szczerych odpowiedzi.

„Nie ma złych pytań, są tylko złe odpowiedzi”, więc to 
ja jestem w tej „bardziej komfortowej” sytuacji.

Dlaczego postanowił Pan kupić właśnie ten kon-
kretny siewnik Horsch Focus?

Fokusa widziałem kilka lat wcześniej w fabryce Hor-
scha. Już wtedy wzbudził moje zainteresowanie. Te-
stowaliśmy różne rozwiązania wśród innych produ-
centów, lecz Fokus najbardziej przypadł nam do gustu.

Jakie są Pana pomysły na suche lata, jeżeli chodzi 
o uprawę i siew zbóż?

Przede wszystkim nieprzesuszanie gleby oraz upra-
wa, siew i nawożenie w jednym przejeździe.

Czy uprawa i siew w technologii strip-till pomaga 
rzeczywiście w suchych latach, czy są po tej ma-
szynie lepsze wschody w porównaniu do innych 
metod tradycyjnych uprawy i siewu?

Jeśli chodzi o moje obserwacje to tak. Od kiedy 
świadczymy usługi tą maszyną miałem możliwość 
wykonywania siewu u różnych klientów w kilku po-
wiatach naszego województwa. Ostatnie lata jak 
wszyscy wiemy są bardzo suche, lecz mimo to nie 
mieliśmy problemów z równymi wschodami.
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Wywiad z Panem Maciejem Magoch
z firmy usługowej Port Rolniczy

Maszyny

HORSCH FOCUS
 technologia, która po prostu się sprawdza!



Czy również plony po uprawie, nawożeniu i sie-
wie tą maszyną są większe? A jeżeli tak, to co wg 
Pana o tym decyduje?

Czy są większe to pojęcie względne, ponieważ wielu 
rolników osiąga świetne rezultaty w konwencjonal-
nej uprawie. Odpowiadając na przekór, nie są one 
mniejsze, lecz bardziej opłacalne dla portfela rolnika. 
Jak byśmy nie liczyli to strip-till zawsze wyjdzie taniej 
niż standardowa uprawa ziemi. Pamiętajmy również 
o oszczędnościach na nawożeniu. Biorąc pod uwagę 
te fakty przede wszystkim zyski są większe.

Jakie są ogólne zalety tej maszyny?

Konstrukcja maszyny wizualnie wygląda bardzo moc-
no i to samo potwierdza się w polu. Dodatkowym 
plusem jest możliwość wysiewu nawozu na różnych 
głębokościach.

Czy po zakupie tej maszyny miał Pan dużo chęt-
nych rolników, którzy chcieli, żeby wykonał Pan 
im usługę?

Zainteresowanie wśród rolników jest spore, lesz 
reklama szeptana daje nam najwięcej zleceń. Zado-
wolenie klienta jest dla nas najważniejsze. Dlatego 
zawsze staramy się wykonywać naszą prace jak naj-
lepiej potrafimy.
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Co by Pan ewentualnie chciał 
poprawić w tej maszynie?

Myślę ze konstruktorzy mogli by 
popracować w przyszłości nad 
możliwością przestawiania redlic 
uprawowych. Wtedy maszyna 
była by bardziej uniwersalna.

Czy według Pana zainteresowa-
nie uprawą i siewem w techno-
logii strip-till będzie z roku na 
rok wzrastać?

Z roku na rok zwiększa się nasza liczba posianych 
hektarów w sezonie, więc wskaźnik jest na plus, a co 
będzie w przyszłości o tym się dopiero przekonamy.

Dziękuję Panu za udzielenie nam wyczerpujących 
odpowiedzi na powyższe pytania. Mamy nadzieję, 
że pomogą one innym osobom w podjęciu właści-
wych decyzji!

 
Tomasz Stolarczyk 

przedstawiciel handlowy

Czy według Pana w przyszłości większość rolni-
ków będzie stosowała tą technologię?

Myślę, że jeśli kolejne lata będą podobne do teraź-
niejszych to rolnicy będą szukali takich rozwiązań.

Czy nie żałuje Pan zakupu tej maszyny i czy polecił-
by Pan ją innym rolnikom czy firmom usługowym?

Maszyna jest godna polecenia. Jak każdy sprzęt ma 
swoje małe wady, ale jak wszyscy wiemy nie ma ma-
szyn idealnych.
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Interes pod chmurką, tak często rolnicy okre-
ślają swój zawód. W ostatnich latach jesteśmy 
świadkami zmian klimatu, zmniejsza się rocz-
na suma opadów i występują coraz dłuższe 
okresy bez deszczu. W Polsce z roku na rok 
podwyższa się temperatura o czym świadczy 
zeszłoroczne lato i rekordowe temperatury. 
Przyczynia się to do zmniejszenia wilgotności 
gleb, obniżenia poziomu rzek i wód grunto-
wych. Przedsiębiorcy rolni są zmuszeni szukać 
nowych rozwiązań w uprawie swoich pól, któ-
re pomogą zaoszczędzić wilgoć, uchronią gle-
bę przed erozją wietrzną i przyśpieszą pracę 
w czasie krótkich terminów agrotechnicznych 
czy okienek pogodowych. Doświadczenie ze-
brane przez dziesiątki lat pracy można odłożyć 
na półkę i swojego fachu trzeba się uczyć na 
nowo. W dalszej części artykułu przedstawiam 
możliwości sprzętowe jakie producenci maszyn 
rolniczych stworzyli do pracy w tych trudnych 
warunkach. Maszyny były konstruowane wspól-
nie z rolnikami tak aby stworzyć jak najlepsze 
produkty. Istnieje wiele metod uprawy gleby, 
każdy rolnik powinien dobrać odpowiednie do 
potrzeb swoich gleb. 

GŁĘBOSZOWANIE

Efektem pracy głębosza jest kruszenie, prze-
wietrzenie gleby oraz jej głębokie spulchnianie. 
Elementy robocze są tak skonstruowane aby nie 

mieszać tzw. martwicy z warstwą uprawową. Głę-
bokie spulchnianie gleby i zerwanie podeszwy 
płużnej przynosi wiele korzyści. Korzenie lepiej się 
rozwijają i mają łatwiejszy dostęp do składników 
pokarmowych i wody. Poprawia odprowadzenie 
nadmiaru wody, wczesną wiosną nie tworzą się za-
stoiska wodne. Wszystkie te mechanizmy wpływają 
na wzrost plonu. Dlaczego rolnicy unikają zabiegu 
głęboszowania skoro przynosi wiele korzyści dla 
ich pól. Istnieje ryzyko zakamienienia pól, koniecz-
ne jest użycie ciągnika o dużej mocy a sam zabieg 
jest energochłonny. 
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rolek zwierających glebę za-
leżnie od potrzeb różnych 
gleb oraz warunków na polu. 
Maszyna o szerokości robo-
czej od 3 do 8 m. Dostępne 
również wersje 12 i 18 m 
z jednym rzędem redlic wy-
siewających. Dwubelkowa 
budowa o dużym prześwicie umożliwiająca pracę na 
polach z dużą ilością resztek pożniwnych lub dobrze 
rozwiniętych łanów międzyplonów. Możemy wybrać 
różne zbiorniki: jednokomorowe, dwukomorowe a na-
wet trzykomorowe. Pozwala to wysiewać 2 rodzaje na-
sion w trakcie jednego przejazdu lub materiał siewny 
i nawozy. 

MASCHIO GASPARDO GIGANTE –  
włoska dobra robota

Siewnik został zaprojektowany tak, aby zapewnić 
niezawodne wysiewanie w każdych warunkach gle-
bowych. Oferowana w trzech szerokościach robo-
czych 4 m, 5 m i 6 m. Wszystkie maszyny składane 
do transportu do szerokości 310 cm. Minimalne 
zapotrzebowanie na moc w zależności od wersji 
maszyny wynosi od 135 do 180 KM. Maszyna wy-
posażona w 2 rzędy amortyzowanych sekcji wysie-
wających. Rozstaw redlic w tym siewniku to 18 cm 
(możliwy siew co 36 cm). Siła docisku każdej redlicy 
można ustawić do 230 kg. Głębokość siewu w zakre-
sie od 1 do 8 cm. Siewnik posiada dzielony zbiornik 
na materiał siewny i nawóz. Dwa aparaty wysiewają-
ce pozwalają na jednoczesny wysiew równomiernie 
wymieszanych materiałów lub większą ilość nasion 
bez nawozu. Siewnik dostosowany do wysiewu 
większości nasion i nawozów. Maksymalnie możemy 
wysiać 350 kg/nasion i aż 550 kg/nawozu. Maszyna 
sterowana elektrycznie za pomocą ISOBUS. Zmiana 
dawki odbywa się z kabiny nawet w trakcie pracy co 

MASCHIO GASPARDO 
ATILLA – głębokie 
spulchnianie

Maszyna włoskiego producenta 
dostępna w 3 szerokościach robo-
czych 2,5 m, 3 oraz 4 m. Hydrau-
liczna regulacja głębokości pracy 
do 50 cm. Dwie możliwości zabez-
pieczenia elementów roboczych 
kołek ścinany lub zabezpieczenie 
hydropneumatyczne (maszyna 
4 m dostępna tylko z zabezpieczeniem „non-stop” ). 
Specjalnie zaprojektowane zęby robocze, obracane 
dłuto penetruje i rozbija glebę a podcinacze tną ją 
i napowietrzają. Podwójny wał kolczasty, który do-
skonale rozbija bryły i zagęszcza glebę. W odróżnie-
niu od konkurencji, głębosze Maschio w trakcie pracy 
przykrywają większość resztek pozostawionych na 
powierzchni. Minimalne zapotrzebowanie na moc 
przy maszynie trzy metrowej to około 200 KM. 

SIEW BEZPOŚREDNI

Siew bezpośredni polega na umieszczeniu nasion 
w nieuprawianą wcześniej glebę. Bezpośrednio 
w ściernisko lub poplony. Technologia zyskuje na po-
pularności ponieważ przyczynia się do zachowania 
dużej ilości wilgoci w glebie co ułatwia kiełkowanie 
roślinom w trudnych warunkach. Nie wykonuje się 
wielu zabiegów uprawowych, mniejszy jest nakład 
pracy – oszczędzamy czas i zmniejszamy koszty. 
W trakcie siewu nie niszczymy struktury gleby, ogra-
niczamy erozję wietrzną i wodną oraz nie tworzymy 
podeszwy płużnej. Dzięki tej technologii poprawia 
się żyzność gleby, zwiększa się materia organiczna 
i próchnica, rozwija aktywność mikrobiologiczną 
sprzyjającą uprawom. 

W Naszym portfolio znajdziemy 3 maszyny do siewu 
bezpośredniego. 

HORSCH AVATAR SD – 
nowy rozdział w siewie bezpośrednim

Horsch opisuje swoją maszynę w trzech słowach 
wszechstronny, wytrzymały i precyzyjny. Uniwersal-
ne zastosowanie – od siewu bezpośredniego po siew 
w uprawioną glebę. Nacisk na redlicę to aż 350 kg. 
Bezobsługowe łożyska zapewniają długą żywotność. 
Prowadzenie głębokości dla każdej redlicy. Ustawienie 

Maszyny
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łożu siewnym. W systemie siewu pasowego stwier-
dza się mniejsze parowanie wody, bardziej równo-
mierne wschody i większe plony w skrajnych warun-
kach pogodowych, na przykład w trakcie suszy, która 
coraz częściej Nam towarzyszy. 

Do korzyści uprawy pasowej można zaliczyć:

• Oszczędność paliwa
• Znaczna oszczędność czasu
• Optymalne wykorzystanie nawozów przez rośliny 
• Głębokie spulchnienie w strefie wzrostu systemu 

korzeniowego
• Mniejsza erozja wietrzna i wodna 
• Ograniczenie rozwoju chwastów przez pozosta-

wiony mulcz
• Nie powstaje podeszwa płużna
• Bujne życie biologiczne w glebie

Nic jednak nie jest doskonałe, uprawa pasowa posia-
da również wady, zaliczyć do nich trzeba bardzo dro-
gi koszt maszyn, które wymagają ciągników o dużej 
mocy. W trakcie żniw musimy zadbać o rozdrobnie-
nie i równomierne rozłożenie resztek pożniwnych. 
Zwiększa się ilość nornic i myszy. Musimy sprawdzać 
i pilnować zastosowanych herbicydów w uprawie po-
przedzającej. 

KUHN STRIGER 100 –  
korzystaj z zalet

Jego zadaniem jest przygotowanie przyszłego pasa 
wysiewu dla gatunków sianych punktowo. Uprawio-
ny pas zostaje ogrzany co zapewnia szybszy start 
roślinom. Każda sekcja robocza pracuje niezależ-
nie. Regulacje w kultywatorze KUHN nie wymaga-
ją narzędzi. Regulacja głębokości roboczej od 7 do 
30 cm. Hydrauliczna regulacja nacisku kół dogniata-
jących, zapewnia natychmiastowe dostosowanie do 
warunków panujących na polu. Agregat dostępny 

zapewnia wysoki komfort użytkowania. Zastosowa-
nie systemu GPS umożliwia rozprowadzenie nasion 
i nawozu o zmiennej dawce. 

KUHN AUROCK –  
unikat!

„Dzisiejsza odpowiedź na jutrzejsze wyzwania” takie 
hasło znajdziemy przy prezentacjach siewnika marki 
KUHN. Dzięki 40-letniemu doświadczeniu w produkcji 
maszyn rolniczych wprowadzają na rynek siewnik wy-
posażony w potrójne talerze służące do przygotowania 
pola pod uprawy pod osłonami w systemach uprawy 
minimalnej i siewu bezpośredniego. Maszyna dostępna 
w wersji 6m z jednym (R) lub podwójnym (RC) zbiorni-
kiem. Dzięki temu mamy możliwość mieszania dwóch 
różnych odmian z jednej sekcji lub wysiewania ich 
osobnych rzędach, jednocześnie zarządzając głęboko-
ścią siewu w niezależny sposób. Aurock’a można wy-
posażyć w wał tnący aby zapewnić sprawne działanie 
w trakcie siewu w poplony. Za wysiewanie nasion od-
powiedzialna jest dwutarczowa sekcja zamontowana 
na równoległoboku. Przegub między sekcją wysiewa-
jącą a podwoziem zapewnia, że nasiona wpadają do 
bruzdy zarówno na stokach jak i na zakrętach. Opera-
tor ma do dyspozycji przyjazny w obsłudze i intuicyjny 
interfejs zaprojektowany specjalnie przez KUHN. Za-
programowanie sekwencji na uwrociach gwarantuje 
precyzyjny wysiew nasion do samej krawędzi pola. Do-
datkowo mamy pewność, że na powierzchni gleby nie 
pozostaje żadne nasiono co jest często występującym 
problemem siewu bezpośredniego. 

SIEW W UPRAWIONYM PASIE GLEBY

Uprawa ta polega na spulchnianiu gleby tylko w pa-
sie siewnym. Agregaty do siewu pasowego w jed-
nym przejeździe spulchniają glebę, aplikują nawozy 
i umieszczają nasiona we wcześniej przygotowanym 
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KUHN PERFORMER – jeden przejazd – 
wiele oszczędności

To najwyższej klasy maszyna, która podczas jedne-
go przejazdu wykonuje cztery zabiegi: podcięcie 
ścierniska, mieszanie i kruszenie gleby, wyrów-
nanie i zagęszczenie wałem. Możliwa jest praca 
niezależna talerzami i zębami. Maszyna usprawnia 

pracę gdy mamy krótkie terminy agrotechniczne. 
Stworzona do wielu zadań, prosta w regulacji. 
Ustawienie sekcji roboczych można dostosować 
do swoich potrzeb – płytkie zrywanie ścierniska 
czy głęboka uprawa. Dzięki tej maszynie zwiększa 
się wydajność prac polowych a zmniejszamy kosz-
ty pracy, mechanizacji i paliwa. Agregat dostępny 
w pięciu szerokościach roboczych od 3 do 7 m. Za-
stosowanie różnego typu części roboczych do od-
powiedniej uprawy. Producent informuję, że mo-
żemy pracować maszyną na głębokość aż 35 cm. 
Liczba zębów uprawowych rośnie co 4 na każdym 
kolejnym metrze. Zapotrzebowanie na moc tej ma-
szyny zaczyna się od 180 KM a największy model 
7 m wymaga nawet 700 KM. 

REDLICA STOPKOWA CZY TALERZOWA?

Na rynku maszyn rolniczych znajdziemy wielu pro-
ducentów siewników. Możemy je różnie konfiguro-
wać i doposażać do potrzeb swojego gospodarstwa. 
Najważniejszym elementem wpływającym na jakość 
siewu jest wybór redlicy siewnej. Najpopularniejszy-
mi redlicami są redlice stopkowe i talerzowe. Wybór 
pomiędzy nimi zależy głównie od systemu upławy 
roli, rodzaju gleb, płodozmianu oraz od zasobności 
portfela.

w czterech szerokościach ramy 3 m, 3,50 m, 4,40 m 
i 6m. Hydrauliczne zabezpieczenie zębów non-stop 
o nacisku do 1000 kg. Możliwość zastosowania róż-
nych rozstawów i liczby rzędów uprawowych. Zapo-
trzebowanie na moc to od 20 KM do 35 KM na 1 rząd. 
Z kultywatorem STRIGER 100 utrzymujesz potencjał 
plonotwórczy swoich pól, jednocześnie pobudzając 
życie mikrobiologiczne gleby, ograniczając erozję 
i zmniejszając powierzchnię uprawianej gleby o 80%.

HORSCH FOCUS –  
doprowadzony do perfekcji

Zęby TerraGrip spulchniają glebę pasowo na głębo-
kość do 35 cm i mają możliwość aplikacji nawozu 
na różnych głębokościach w zależności od potrzeb. 
W trudnych warunkach siewu umieszczenie nawo-
zu głęboko „wabi” korzenie w głąb gleby. Wysokość 
redlin można regulować za pomocą tarcz wyrównu-

jących. Wał oponowy zagęszcza glebę przed każdą 
redlicą wysiewającą. Możliwość wysiewania nasion 
w dwóch rozstawach 15 i 30 cm. Wysiewu dokonuje 
się za pomocą odpornej i precyzyjnej redlicy siewnej 
TurboDisc. Zbiornik o pojemności 5000 l (podział 
40:60 materiału siewnego w stosunku do nawozu) 
zapewnia dużą wydajność pracy. Maszyna dostępna 
w dwóch szerokościach roboczych 4 m i 6 m. 

KOMPLEKSOWA UPRAWA  
W JEDNYM PRZEJEŹDZIE

Agregat wielozadaniowy, który łączy ze sobą zdol-
ność pełnego podcięcia gleby za pomocą talerzy 
uprawowych i głęboką uprawę za pomocą zębów. 
Taka maszyna jest najbardziej wszechstronnym 
narzędziem do uprawy na rynku. Optymalne usta-
wienie maszyny do każdych warunków na polu. Taki 
agregat ograniczy ilość przejazdów, oszczędzi wil-
goć w glebie, zwiększy wydajność i zminimalizuje 
koszty. 
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Stopkowe 

Redlice stopkowe przeznaczone są głównie do pracy 
w systemie orkowym i z małą ilością resztek pożniw-
nych. Redlice bez podpór (na przykład kółek doci-
skowych) nie dają możliwości ustawienia głębokości 

siewu. Wysokość ułożenia nasion będzie zmienna i za-
leżeć będzie od stopnia uprawienia gleby. Wiele zależy 
od doświadczonego operatora ponieważ głębokość 
siewu będzie się zwiększać wraz ze spadkiem prędko-
ści pracy. Ważnym elementem w pracy taką maszyną 
jest uprzednie idealne doprawienie i spulchnienie gle-
by na głębokość wysiewu nasion. W przypadku więk-
szej ilości resztek pożniwnych czy też pozostawionych 
poplonów redlice stopkowe będą się mocno zapychać 
uniemożliwiając pracę. Na korzyść redlic stopkowych 
przemawia niższa cena zakupu, mniejsza waga, która 
umożliwia współpracę z mniejszymi ciągnikami.

Michał Giziński 
przedstawiciel handlowy

Czy redlice talerzowe sprawdzają się wszędzie?

Główną zaletą redlic talerzowych jest ich wszech-
stronność. Wyposażone w regulację docisku i kółka 
dociskowo kopiujące umożliwiają siew w gleby zwię-
złe i piaszczyste. Bardzo dobrze radzą sobie z dużą 
ilością resztek pożniwnych umożliwiając pracę w sys-
temie bezorkowym i siewie bezpośrednim. Tarcze 
mają łatwość w nacinaniu gleby nie pozostawiając 
nasion na powierzchni. Dzięki konstrukcji redlicy ta-
lerzowej uzyskujemy efekt samooczyszczania co po-
zwala na wcześniejszy wyjazd w pola wilgotne. Do 
wad takiego rozwiązania można zaliczyć wyższą cenę 
zakupu i zwiększony ciężar maszyny. Redlica talerzo-
wa dzięki ostrej krawędzi talerza sprawdzi się w pod-
siewie łąk, które w tym roku są mocno przesuszone. 
W takiej uprawie redlica stopkowa nie znajdzie za-
stosowania. Najlepszy efekt pracy redlicy talerzowej 
widoczny jest przy siewie rzepaku i lucerny. Wscho-
dy są równiejsze i szybsze, w niektórych przypadkach 
nawet o 2 dni w porównaniu do redlicy stopkowej. 
Wykorzystując kółka kopiująco dociskowe zapewnia-
my nasionom lepszy kontakt z glebą i lepsze podsią-
kanie wody. 

Maszyny
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WYDANIA MASZYN 2020 ROK

Wydanie super ciągnika ARION 420 

dla pana Joachima z powiatu  

prudnickiego

Wydanie ciągnika ARION 510  
z oddziału Tworzyjanów dla pana  

Mateusza z powiatu jeleniogórskiego

Wydanie ciągnika ARION 630  

dla pani Grażyny i pana Roberta  

z powiatu zgorzeleckiego

Wydanie ciągnika AXION 800  

na ręce pana Dariusza, prezesa OHZ  

Głogówek w powiecie prudnickim

Wydanie ciągnika ARION 420  

dla panów Jana i Rafaela z powiatu 

prudnickiego

Wydanie ciągnika ARION 610  

dla pana Artura z powiatu  

strzelińskiego

Wydanie ciągnika AXION 800 dla 

pana Daniela i Radosława z powiatu 

legnickiego

Wydanie ciągnika AXION 920 na ręce 

pana Michała z RSP Wydrowice  

w powiecie opolskim

Dostawa prosto pod dom – ARION 
430 trafił do pana Mateusza i Józefa 

z powiatu kłodzkiego

Rodzinne wydanie ciągnika  

ARION 630 dla pana Wojciecha  

z powiatu legnickiego

Wydanie ciągnika AXION 800  

dla pana Dawida z powiatu  

lubińskiego

Wydanie ładowarki SCORPION 732 

na ręce pana Marcina z Suedzucker 

Polska S.A. w powiecie brzeskim

Maszyny
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WYDANIA MASZYN 2020 ROK

Jeżeli jesteś zainte resowany zakupem  

nowej maszyny zapraszamy do kontaktu  

z naszym przedstawicielem handlowym.  

Dane znajdziesz na stronie nr 84

Wydanie kombajnu TUCANO 420  

na ręce pana Radosława z AGRON 

Sp. z o.o. z powiatu lwówieckiego 

Wydanie ciągnika ARION 610  

dla pana Łukasza z powiatu  

wrocławskiego

Wydanie kombajnu TUCANO 420  

dla pana Romana z powiatu  

opolskiego

Wydanie kombajnu TUCANO 420  

dla pana Artura z powiatu  

nowosolskiego 

Wydanie ciągnika ARION 430  
dla pana Roberta z powiatu  

prudnickiego

Wydanie kombajnu LEXION 8700  
dla pana Włodzimierza z synami  

z powiatu złotoryjskiego

Wydanie kombajnu TUCANO 440  

dla pana Ryszarda z powiatu  

prudnickiego

Wydanie kombajnu TUCANO 420  

dla pana Rafała z powiatu  

prudnickiego

Wydanie ciągnika ARION 450  

dla pani Eweliny z powiatu  

brzeskiego 

Wydanie kombajnu TUCANO 420  

dla pana Marcina z powiatu  

prudnickiego

Maszyny
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Okres wiosenny to czas wzmożonych prac w wielu 
gospodarstwach rolnych. Po siewach przychodzi 
czas na ochronę plantacji gdzie rolnicy często ko-
rzystają z opryskiwaczy. Nasuwa się pytanie: Jak 
w czasach pandemii wyglądają okresowe przeglą-
dy opryskiwaczy?

Stacje Kontroli Opryskiwaczy informują, że na czas 
kryzysu wywołanego przez koronawirusa, wszel-
kie badania sprzętu do oprysku zostały zawieszone 
i pracownicy nie wyjeżdżają w teren, by dokonywać 
przeglądów maszyn. Przypominamy, że taki obowią-
zek raz na 3 lata ma każdy posiadacza opryskiwacza. 
W przypadku zakupu nowej maszyny pierwszy prze-
gląd przypada po 5 latach.

Co zatem ma zrobić rolnik, którego opryskiwacz 
w tym sezonie stracił aktualne badanie?

Otóż nie ma powodów do paniki. Choć w przypadku 
kontroli w gospodarstwie aktualny przegląd opryski-
wacza to podstawowa pozycja na liście wielu instytucji 
(m.in. Instytut Ochrony Roślin, Instytut Ochrony Środo-
wiska), to na czas pandemii wszystkie kontrole u rolni-
ków są zawieszone.

Jak sygnalizują nasi rozmówcy rolnicy ze sprzętem bez 
aktualnego programu powinni na bieżąco śledzić sy-
tuację i kiedy wszystko wróci do normy niezwłocznie 
zgłosić się na do Stacji Kontroli Opryskiwaczy na ba-
danie sprzętu. Również okresowe szkolenia z zakresu 
stosowania środków ochrony roślin w czasie pandemii 
zostały odwołane.

Wojciech Helenowski 
specjalista ds. sprzedaży części
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Kwestia badań okresowych opryskiwaczy
w dobie COVID-19

Części



Roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM®) coraz 
częściej wykorzystujemy na naszych polach. 
Nawożenie płynnym azotem daje dużo korzy-
ści, a nieumiejętne stosowanie niesie pewne ry-
zyko. Warto więc poznać RSM®, aby móc odpo-
wiednio postępować i w pełni wykorzystywać 
walory tego produktu.

Dlaczego RSM®?

Roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM®) to idealne rozwiązanie 
nawozowe niezbędne w uprawie zbóż w tym kukurydzy, rzepa-
ku, buraków cukrowych, ziemniaków, użytków zielonych oraz 
upraw warzywniczych i sadowniczych. Cechą wyjątkową nawozu 
jest jego skład. Zawiera trzy formy azotu w bardzo korzystnych 
proporcjach tj. formę: amidową NH

2
 (50%), azotanową (NO

3
-) 

(25%) i amonową (NH
4

+) (25%). To połączenie powoduje możli-
wość wykorzystania roztworu saletrzano–mocznikowego (RSM®)  
praktycznie w każdym momencie wegetacji. Odpowiednio do-
brane proporcje poszczególnych form azotu oraz płynna formuła 
umożliwiają pobranie pierwiastka w każdych warunkach pogodo-
wych. Forma azotanowa zawarta w nawozie zapewnia szybką do-
stępność pierwiastka, natomiast amidowa wykazuje sukcesywne 
uwalnianie składnika do gleby, przez co wydłuża okres działania 
nawozu. Dzięki temu rośliny przez długi czas mają dostęp do azo-
tu, co z kolei pozytywnie wpływa na przyszły plon roślin.

Dlaczego nawóz w płynie?

Płynna forma nawozu pozwala na równomierne rozprowadze-
nie cieczy roboczej po całej powierzchni pola, nawet w miej-
scach mało dostępnych, jak miedze, rowy, słupy, zagłębienia 
terenu, czego efektem jest znacznie lepsze wyrównanie roślin 
na plantacji. Ponadto ułatwia przemieszczanie się nawozu do 
strefy ukorzeniania się roślin. Nawóz ten można wykorzystywać 
w warunkach okresowego niedoboru wody, co stanowi prze-
wagę dla stałych nawozów azotowych, które wymagają odpo-
wiedniej wilgotności gleby, aby mogły się rozpuścić. Niemniej 
pozytywne efekty stosowania nawożenia w takich warunkach 
w dużej mierze uzależnione są od występowania rosy i kolej-
nych opadów.

Praktyczne podejście do nawożenia RSM®

Roztwór saletrzano-mocznikowy(RSM®) powinien być stoso-
wany na suche rośliny, najlepiej w dni pochmurne, gdy tempe-
ratura powietrza nie przekracza 20°C, a względna wilgotność 
powietrza jest wyższa niż 60 proc. Z tego względu należy uni-
kać stosowania nawozu w godzinach porannych, ze względu 
na rosę, oraz południowych z uwagi na temperaturę powietrza 
oraz duże nasłonecznienie. Nawóz można stosować praktycz-
nie w każdym terminie agrotechnicznym (wg technologii nawo-
żenia). Poniżej kilka wskazówek dotyczących stosowania RSM®: 

l   jest to nawóz doglebowy, nie dolistny pomimo płynnej formuły,

l  wykorzystując RSM® wiosną przed ruszeniem wegetacji, jako dawkę 

startową w oziminach, nie należy obawiać się poparzenia roślin pomimo 

tego, że rośliny są często zaszronione,

l  we wczesnych fazach rozwojowych zbóż (I, II dawka N) aplikację RSM® 

wykonujemy za pomocą dysz, III dawka N – za pomocą węży rozlewowych,

l   rzepak ozimy jest wrażliwy na stosowanie RSM® w fazie wschodów do fazy 

6 liści. Z tego względu nie powinno się wówczas stosować RSM®. Przed 

wschodami rzepaku można bezpiecznie stosować produkt,

l  nie należy obawiać się wysokich temperatur podczas nawożenia RSM® 

węzami rozlewającymi, ponieważ nawóz jest aplikowany poniżej liści 

biorących udział w asymilacji (10-15 cm od powierzchni gleby). Brak węży 

rozlewających to duże ryzyko poparzenia roślin,

l   aplikacja RSM® to dobre rozwiązanie wspomagające mineralizację resz-

tek pożniwnych,

l   łączne stosowanie z pestycydami czy nawozami dolistnymi niesie za 

sobą zwiększone ryzyko poparzenia roślin,

l   łączenie RSM® z niektórymi substancjami czynnymi środków ochrony 

roślin może pogorszyć ich skuteczność,

l  łączenie RSM® z solami, np. siarczan magnezu może powodować wytrą-

canie się osadu,

l  optymalne wyniki można uzyskać stosując nawóz na zdrowe rośliny, 

mające dobry turgor.

Stosowanie RSM® w gospodarstwie to oszczędność czasu i pie-
niędzy. Ponadto jest to „ukłon” w stronę środowiska. Płynny 
azot jest lepiej wykorzystywany przez rośliny, co wpływa na 
obniżenie zawartości azotu mineralnego w glebie po zbiorze 
roślin, a tym samym ogranicza straty pierwiastka na skutek 
przemieszczania do wód gruntowych.

RSM® – doskonałe rozwiązanie
na Twoim polu



Spalony doszczętnie kombajn! Zboże w ogniu! Pa-
lące się w zawrotnym tempie baloty oraz ścier-
nisko! Informacje o sytuacji na polach w trakcie 
żniw wywołują ciarki na plecach. Czy przed poża-
rem można się zabezpieczyć?

Niemalże codziennie w trakcie zeszłorocznych żniw 
pojawiały się informacje o pożarach na polach zbóż. 
Kiedy jest sucho i do tego z nieba leje się żar o takie 
zdarzenia nie trudno. Ogień trawi ścierniska, zboże, 
a nawet maszyny rolnicze. Wystarczy, że dojdzie do 
małej iskry, a ogień na polach może rozprzestrzeniać 
się z szybkością 30 km/h. Podobna prędkość osiąga 
sprinter na bieżni. Przeciętny człowiek nie jest w sta-
nie uciec przed ogniem. W takich sytuacjach liczy się 
każda sekunda.

Bezcenna pomoc rolników w akcji ratowniczej

Groźne pożary mogą strawić nawet 200 hektarów 
zboża na pniu i skoszonego, a także maszyny rolni-
cze. Sytuacja może być naprawdę groźna, bo ogień 
rozprzestrzenia się w zawrotnym tempie. A w nieda-
lekiej odległości od pożaru często znajdą się różnego 
rodzaju zabudowania jak domy mieszkalne a nawet 
stacje benzynowe. Ogień z pól może podejść pod las 
co stwarza kolejne zagrożenia. Przy tak ogromnym 
zagrożeniu do akcji może być wezwane nawet kilka-
dziesiąt jednostek straży pożarnej z kilku powiatów, 
zamykane są drogi a nawet mogą być zadysponowa-
ne samoloty z nadleśnictwa, które dokonują zrzutu 
wody w pierwszym momencie na pola, a później i na 
las. W takich przypadkach pomoc okolicznych rolników 
w akcji ratowniczej okazuje się bezcenna. Często wie-
lu gospodarzy decyduje się przyjechać z pługami, by 
przeorać pasy gruntu i tym samym zatrzymać pożar.

Rolnik cudem uniknął śmierci

Przykładem przedstawiającym ogrom zagrożenia 
życia niech będzie sytuacja z zeszłorocznych żniw 
z woj. dolnośląskiego. Jeden z rolników w piątek, 28 
czerwca rozpoczął żniwa. Po dwóch przejazdach na 
polu nagle doszło do tragedii. Zaczął palić się kom-
bajn. Iskra prawdopodobnie poszła od silnika. Męż-
czyzna, kosząc, nie wiedział nawet, że doszło do za-
palenia. Przekonał się o tym dopiero, gdy ogień już 
był w kabinie. Zapaliły się mu spodnie. Zaskoczony 

Płody rolne

74

Nr 2/2020 (14)Kwartalnik 2020

Jak ograniczyć ryzyko wywołania pożaru na polu?

http://wiescirolnicze.pl/zniwa-2019-w-tym-roku-wiecej-pozarow-video/


i wystraszony opuścił maszynę. Cudem uniknął śmier-
ci. Było gorąco i wietrznie. Ogień szybko rozprze-
strzeniał się po polu i przeszedł także na sąsiednią 
działkę. Wezwano strażaków i na szczęście udało się 
opanować pożar. Kombajn jednak nie nadaje się do 
użytku. Po kabinie i silniku pozostała jedynie nadpa-
lona konstrukcja metalowa.

W obawach przed pożarami rolnicy zbierali zboże 
o poranku

Strat w maszynach w zeszłoroczne żniwa jest nie-
stety więcej. W trakcie pracy zapalały się także 
prasy. Niektórzy rolnicy w obawie przed pożarami 
nawet decydują się na zbiór o poranku lub wie-
czorami, gdy troszkę spada temperatura. To i tak 
nie zawsze ratuje gospodarzy przed poniesieniem 
strat. Pożary trawią także bele na polu i ustawione 
stogi słomy.

Tysiące pożarów podczas żniw

Pożary na polach to obecnie plaga wielu wo-
jewództw naszego kraju. Jak podaje Komenda 
Główna Państwowej Straży Pożarnej w okresie do 
1 do 25 lipca 2019 roku w całej Polsce doszło do 
2 835 pożarów podczas żniw. Najwięcej odnoto-
wano ich na Mazowszu (365), w woj. łódzkim (333) 
oraz w Wielkopolsce (328 pożarów). Ile hektarów 
pól spłonęło? I na jaką kwotę są szacunkowe stra-
ty? Taki szacunki są ciężkie do wyliczenia bo każda 
sytuacja pożaru jest wyjątkowa. Biorąc pod uwagę 
sygnały z różnych stron Polski o zdarzeniach, można 
tylko domyślać się, że podczas zeszłorocznych żniw 
ogień strawił setki, jak nie więcej hektarów pól. Na 
szczęście najczęściej pożary dotyczyły ściernisk.

Większość pożarów ściernisk i słomy po kombajnie 
obejmują bardzo duże obszary od kilku, do kilkuna-
stu, a nawet kilkudziesięciu hektarów, angażują bar-
dzo duże zasoby ratownicze, czyli dużą liczbę straża-
ków i samochodów ratowniczych. Są to koszty, które 
ponosimy wspólnie. Stanowią ogromne zagrożenie 
dla budynków gospodarczych, stert słomy i siana 
oraz obszarów leśnych. Bardzo szybko rozprzestrze-
niają się. Gwałtowny podmuch wiatru powoduje, że 
ogień rozprzestrzenia się z prędkością nawet do kil-
kudziesięciu km/h.

W 2019 roku doszło do większej liczby pożarów na 
polach niż w 2018. Jak wynika ze statystyk Komen-
dy Głównej PSP, od 1 do 25 lipca 2018 roku doszło 
do 1 972 pożarów na użytkach rolnych, a więc o 863 
zdarzenia mniej niż w obecnym roku. Pożary wybu-
chały na polach głównie w woj. dolnośląskim (283 
przypadki), woj. wielkopolskim (251 zdarzeń) i woj. 
mazowieckim (236 zdarzeń).

W opinii KG PSP najczęstszą przyczyną pożarów pod-
czas żniw jest nie do końca właściwe przygotowanie 
maszyn rolniczych, które są przeznaczone do zbioru 
i magazynowania zbóż. Pokutuje także brak zabez-
pieczeń przeciwpożarowych w kombajnach i ciągni-
kach, a więc podręczny sprzęt gaśniczy.

Problemem jest także pojawianie się pożarów, 
gdy na polu nie ma sprzętu rolniczego, zboże jest 
zebrane i pozostaje jedynie ściernisko. W jaki spo-
sób powstają? Na to pytanie już trudniej odpowie-
dzieć.
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Co powinni robić rolnicy, by ograniczyć zagroże-
nie wywołania pożaru? 

Rolnik powinien mieć przy sobie gaśnicę, łopatę lub 
saperkę do gaszenia ziemią oraz beczkowóz z wodą 
na polu. A najważniejsze jest, aby przy koszeniu, 
oprócz kombajnisty był ktoś jeszcze na polu, żeby 
obserwować kombajn z zewnątrz. Może zdarzyć się 
sytuacja, w której, kombajn przejeżdżał obok, oso-
ba obserwująca maszynę z zewnątrz może poczuć 
spaleniznę, a kombajnista tego nie wykryje. Często 
okazuje się później, że łożysko się zatarło i kombajn 
od środka zaczyna się palić. W tym przypadku, gdy 
kombajnista jest sam na polu, maszyna może się za-
palić i spowodować ogromne straty.

Dlatego za bardzo istotnym elementem zabezpie-
czenia się przed takimi sytuacjami jest odpowiednie 
przygotowanie maszyny do zbiorów. Przeglądnięcie 
kombajnu przed sezonem i przykładowo sprawdza-
nie luzów na łożyskach czy prawidłowego działania 
pasów klinowych oraz innych podzespołów. Warto 
wykonać takie sprawdzenie poprzez autoryzowany 
serwis posiadający pełną wiedzę i narzędzia, które 
pozwolą na prawidłową i możliwe bezawaryjną pracę 
w okresie zbiorów.

 
P OR ADNIK 

O czym należy pamiętać podczas żniw?

•   Prowadzić prace żniwne w co najmniej 
dwie osoby (druga osoba powinna obser-
wować co dzieje się za kombajnem i szybko 
reagować w niepokojących sytuacjach)

•   Mieć przy sobie – w kombajnie czy ciągniku 
– gaśnicę, łopatę, hydronetkę

•   Przy polu warto postawić ciągnik z płu-
giem. W razie gdyby doszło do pożaru 
sprzęt ten służyłby do przeorania pasów  
w celu odcięcia kolejnych pól od ognia

•   Należy pamiętać o posiadaniu przy sobie 
naładowanego telefonu komórkowego  
i w razie pojawienia się pożaru, dzwonić 
na nr 998 lub 112.

Jakub Maćkowiak 
kierownik DZIAŁU SERWIS MASZYN
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Awaryjność sprzętu zawsze zdarza się w najmniej oczekiwanym 
momencie. Wtedy dobrze jest mieć pewnego partnera, który 
pomoże szybko uporać się z usterkami. 
Nasz serwis jest na to gotowy! Zawsze możesz na nas liczyć!

Mała usterka? A może poważna awaria? 
Nie wiesz co robić? Zadzwoń!

+48 795 160 061

Nowa Wieś Mała 27B 

powiat brzeski

tel. +48 795-160-061

woj.opolskie
Gołaczów 41a 
woj.dolnośląskie
powiat legnicki

tel. +48 532-120-058

powiat świdnicki
woj.dolnośląskie

tel. +48 795-160-061

Tworzyjanów 41

Nasze punkty serwisowe



czołowym. Wyposażony był w słaby rozrusznik oraz nie 
posiadał podgrzewaczy w przewodach ssących. Jed-
nak można znaleźć też dobre strony, takie jak dwu-
stopniowe sprzęgło. Idealnie sprawdzał się w małych 
gospodarstwach, ponieważ zużywał małe ilości paliwa 
a operator mógł regulować prześwit i rozstaw kół. Po-
mimo tego, że miał mało biegów to skrzynia biegów 
była bardzo trwała. Ostatni egzemplarz zszedł z taśmy 
1 lipca 1968 po wyprodukowaniu 75 056 egzemplarzy.

Maria Wesoły, specjalista ds.marketingu

W letnim numerze naszego kwartalnika, przed-
stawiamy ciągnik Ursus C-328.

Ciągniki z tej serii produkowane były w latach 1963–
1968. Był on następcą Ursusa C-325. Główna moder-
nizacja polegała na zastosowaniu mocniejszego silnika 
typu S-312B o pojemności skokowej 1960 m3. Ciągniki 
serii C-328 miały 4-suwowy silnik z dwoma cylindra-
mi. Niestety ten model posiadał wiele wad. Przede 
wszystkim posiadał mało biegów oraz miał zbyt słabą 
przednią oś, która nie pozwala na pracę z ładowaczem 
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Stare ale jare, z kolekcji Zbigniewa Bednarskiego

Stare ale jare



Stare ale jare, z kolekcji Zbigniewa Bednarskiego
Ceny sugerowane brutto

Folia do sianokiszonki AGROAS 500 mm – 245 zł

Folia do sianokiszonki AGROAS 750 mm – 340 zł

CLAAS Rollatex Classic 2000 m – 360 zł

CLAAS Rollatex Pro 2500 m – 550 zł

CLAAS Rollatex Pro 2800 m – 640 zł

CLAAS Rollatex Pro 3800 m – 800 zł

CLAAS Rollatex Pro 4500 m – 1000 zł

CLAAS Rollatex Pro XW 3500 m 130 cm – 765 zł

PROMOCJA

FOLIE
i SIATKI

 
Przy większych zamówieniach 
rabaty oraz dostawa w cenie.



ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU 
INTERNETOWEGO

WWW.SKLEP.AGROAS.PL

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

ZAPRASZAMY.

KOD RABATOWY: AGROASLATO2020



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

 

zapraszamy do  
naszych oddziałów

Namysłów

Gołaczów
Legnica

Brzeg

Opole

Kędzierzyn-Koźle

Kietrz

Nysa

Wrocław

Świdnica

Strzegom
Tworzyjanów

Korfantów

Olszanka
Błażejowice

Radzikowice

Grodków

Nowa Wieś Mała

Wójtowice

Bąków

A4

A4
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REGION CENTRUM

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

REGION ZACHODNI

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

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

 

 

 

MATEUSZ HANCZYN

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

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

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

14

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

 13

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

3

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

9

MACIEJ SZAFRAN
maciej.szafran@agroas.pl 
tel. 797 273 765 

11

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

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

19

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

18

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

10

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

8
DAGMARA DOBROWOLSKA
dagmara.dobrowolska@agroas.pl
tel. 795 107 315

1

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

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

7

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

6

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

2

5

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

1515

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

4

REGION
 WSCHODNI

REGION 
CENTRUM

REGION 
ZACHODNI

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

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

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI B2B – OBSŁUGA SKLEPÓW ZEWNĘTRZNYCH
 I PUNKTÓW HANDLOWYCH
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PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI B2B – OBSŁUGA SKLEPÓW ZEWNĘTRZNYCH
 I PUNKTÓW HANDLOWYCH 1. POWIAT BOLESŁAWIECKI

 Gmina:
  Bolesławiec
  Gromadka
  Nowogrodziec
  Osiecznica
  Warta Bolesławiecka

2.  POWIAT DZIERŻONIOWSKI
 Gmina:
  Bielawa
  Dzierżoniów
  Łagiewniki
  Niemcza
  Pieszyce
  Piława Górna

3. POWIAT GŁOGOWSKI
 Gmina:
  Głogów
  Jerzmanowa
  Kotla
  Pęcław
  Żukowice

4. POWIAT GÓROWSKI
 Gmina:
  Góra
  Jemielno
  Niechlów
  Wąsosz

5. POWIAT JAWORSKI
 Gmina:
  Bolków
  Jawor
  Męcinka
  Mściwojów
  Paszowice
  Wądroże Wielkie

6. POWIAT JELENIOGÓRSKI
 Gmina:
  Janowice Wielkie
  Jelenia Góra
  Jeżów Sudecki
  Karpacz
  Kowary
  Mysłakowice
  Piechowice
  Podgórzyn
  Stara Kamienica
  Szklarska Poręba

7. POWIAT 
 KAMIENNOGÓRSKI
 Gmina:
  Kamienna Góra
  Lubawka
  Marciszów

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

9. POWIAT LEGNICKI
 Gmina:
  Chojnów
  Krotoszyce
  Kunice
  Legnica
  Legnickie Pole
  Miłkowice
  Prochowice
  Ruja

10. POWIAT LUBAŃSKI
 Gmina:
  Leśna
  Lubań
  Olszyna
  Platerówka
  Siekierczyn
  Świeradów Zdrój

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

WOJ. OPOLSKIE

27. POWIAT BRZESKI
 Gmina:
  Brzeg
  Grodków
  Lewin Brzeski
  Lubsza
  Olszanka
  Skarbimierz

28. POWIAT GŁUBCZYCKI
 Gmina:
  Baborów
  Branice
  Głubczyce
  Kietrz

29. POWIAT 
 KĘDZIERZYŃSKO-
 KOZIELSKI
 Gmina:
  Bierawa
  Cisek
  Kędzierzyn-Koźle
  Pawłowiczki
  Polska Cerekiew
  Reńska Wieś

30. POWIAT KLUCZBORSKI
 Gmina:
  Byczyna
  Kluczbork
  Lasowice Wielkie
  Wołczyn

31. POWIAT KRAPKOWICKI
 Gmina:
  Gogolin
  Krapkowice
  Strzeleczki
  Walce
  Zdzieszowice

32. POWIAT NAMYSŁOWSKI
 Gmina:
  Domaszowice
  Namysłów
  Pokój
  Świerczów
  Wilków

33. POWIAT NYSKI
 Gmina:
  Głuchołazy
  Kamiennik
  Korfantów
  Łambinowice
  Nysa
  Otmuchów 

 

 

 

11. POWIAT LUBIŃSKI
 Gmina:
  Lubin
  Rudna
  Ścinawa

12. POWIAT LWÓWECKI
 Gmina:
  Gryfów Śląski
  Lubomierz
  Lwówek Śląski
  Mirsk
  Wleń

13. POWIAT MILICKI
 Gmina:
  Cieszków
  Krośnice
  Milicz

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

15. POWIAT OŁAWSKI
 Gmina:
  Domaniów
  Jelcz Laskowice
  Oława

16. POWIAT POLKOWICKI
 Gmina:
  Chocianów
  Gaworzyce
  Grębocice
  Polkowice
  Przemków
  Radwanice

17. POWIAT STRZELIŃSKI
 Gmina:
  Borów
  Kondratowice
  Przeworno
  Strzelin
  Wiązów

18. POWIAT ŚREDZKI
 Gmina:
  Kostomłoty
  Malczyce
  Miękinia
  Środa Śląska
  Udanin

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

20. POWIAT TRZBNICKI
 Gmina:
  Oborniki Śląskie
  Prusice
  Trzebnica
  Wisznia Mała
  Zawonia
  Żmigród

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

22. POWIAT WOŁOWSKI
 Gmina:
  Brzeg Dolny
  Wińsko
  Wołów

23. POWIAT WROCŁAWSKI
 Gmina:
  Czernica
  Długołęka
  Jordanów Śląski
  Kąty Wrocławskie
  Kobierzyce
  Mietków
  Siechnice
  Sobótka
  Wrocław
  Żórawina

24. POWIAT ZĄBKOWICKI
 Gmina:
  Bardo
  Ciepłowody
  Kamieniec Ząbkowicki
  Stoszowice
  Ząbkowice Śląskie
  Ziębice
  Złoty Stok

25. POWIAT ZGORZELECKI
 Gmina:
  Bogatynia
  Pieńsk
  Sulików
  Węgliniec
  Zawidów
  Zgorzelec

26. POWIAT ZŁOTORYJSKI
 Gmina:
  Pielgrzymka
  Świerzawa
  Wojcieszów
  Zagrodno
  Złotoryja

  Paczków
  Pakosławice
  Skoroszyce

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

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

36. POWIAT PRUDNICKI
 Gmina:
  Biała
  Głogówek
  Lubrza
  Prudnik

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

WOJ. ŚLĄSKIE

38. POWIAT CIESZYŃSKI
 Gmina:
  Brenna
  Chybie
  Cieszyn
  Dębowiec
  Goleszów
  Hażlach
  Istebna
  Skoczów
  Strumień
  Ustroń
  Wisła
  Zebrzydowice

39. POWIAT GLIWICKI
 Gmina:
  Gierałtowice
  Gliwice
  Knurów
  Pilchowice
  Pyskowice
  Rudzieniec
  Sośnicowice
  Toszek
  Wielowieś

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

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

42. POWIAT MIKOŁOWSKI
 Gmina:
  Mikołów
  Ornotowice
  Łaziska Górne
  Wyry
  Orzesze

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

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

45. POWIAT RYBNICKI
 Gmina:
  Czerwionka-Leszczyna
  Gaszowice
  Lyski
  Rybnik
  Świerklany
  Jejkowice

46. POWIAT 
 TARNOGÓRSKI
 Gmina:
  Kalety
  Krupski Młyn
  Miasteczko Śląskie
  Ożarowice
  Radzionków
  Świerklaniec
  Tarnowskie Góry
  Tworóg
  Zbrosławice

47. POWIAT 
 WODZISŁAWSKI
 Gmina:
  Godów
  Gorzyce
  Lubomia
  Marklowice
  Mszana
  Pszów
  Radlin
  Rydułtowy
  Wodzisław Śląski

48. POWIAT PSZCZYŃSKI
 Gmina:
  Goczałkowice-Zdrój
  Kobiór
  Miedźna
  Pawłowice
  Pszczyna
  Suszec

50. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI
 Gmina:
  Pilica
  Poręba
  Szczekociny
  Włodowice
  Zawiercie
  Żarnowiec

 

WOJ. WIELKOPOLSKIE

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



Imię i Nazwisko Telefon Teren / obsługiwane powiaty:

Daniel Mocniak 532 120 071 legnicki, jaworski, złotoryjski,

Krzysztof Siekierka 795 107 310 opolski, prudnicki, krapkowicki oraz 4 gminy powiatu nyskiego:  
Skoroszyce, Łambinowice, Korfantów, Głuchołazy

Maciej Piasecki 698 920 509 górowski, milicki, trzebnicki, wołowski, średzki 3 gminy:  
Malczyce, Miękinia, Środa Śląska

Mariusz Zieleziński 698 919 882 dzierżoniowski, strzeliński, kłodzki

Paweł Mazur 692 969 933 wrocławski, oławski

Michał Giziński 507 878 858 żagański, żarski, nowosolski, głogowski, polkowicki, lubiński

Michał Marzęcki 608 668 734 brzeski, ząbkowicki oraz 5 gmin powiatu nyskiego:  
Paczków, Otmuchów, Nysa, Kamiennik, Pakosławice

Sławomir Pawlak 795 107 312 oleśnicki, namysłowski

Tomasz Pelikan 507 890 366 kluczborski, oleski

Tomasz Stolarczyk 728 389 004 kamiennogórski, wałbrzyski, świdnicki oraz 2 gminy powiatu średzkiego: 
Udanin, Kostomłoty

Tomasz Wó jcik 532 120 022 zgorzelecki, lubański, lwówecki, jeleniogórski, bolesławiecki

Sprzedaż maszyn – przedstawiciele handlowi
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Sprzedaż części – przedstawiciele handlowi

tel. 746 421 060
Tworzyjanów

baza.tworzyjanow@agroas.pl

Korfantów
tel. 774 319 482

baza.korfantow@agroas.pl

Gołaczów
tel. (76) 744 10 41

baza.golaczow@agroas.pl

Namysłów (Kamienna)
tel: 507 890 366

baza.namyslow@agroas.pl

Radzikowice
tel: 77 433 96 24

baza.radzikowice@agroas.pl

E-mail Telefon Teren / obsługiwane powiaty:

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

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

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

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

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

tomasz.koksanowicz@agroas.pl 507 890 173 oleski, kluczborski, namysłowski, oleśnicki, milicki 

Centrum Technicznego Zaopatrzenia Rolnictwa: tel. +48 77 424 17 90, +48 74 64 21 060
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Nowa Wieś Mała 27b

49-200 Grodków 

tel. (77) 415 57 00

fax (77) 424 06 01

biuro@agroas.pl

tel. (77) 415 57 70

fax (77) 400 47 49

Nowa Wieś Mała 16

49-200 Grodków

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