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Wybiegając odrobinę w przyszłość, jestem optymistą 
co do nadchodzącego sezonu. Brakuje „tylko” jedne-
go: dobrych plonów. I tych dobrych plonów Państwu 
życzę. Ceny zbóż i rzepaku w kontraktach termino-
wych są więcej niż satysfakcjonujące – zwyżka o 20 
do 30%. Co prawda mocno zdrożały nawozy, bo 
w przypadku azotowych nawet o 35% rok do roku, 
ale ceny płodów znakomicie powinny to zrekompen-
sować. Ceny pozostałych nakładów możemy uznać za 
stabilne; środki ochrony roślin czy nasiona nie prze-
kroczyły progu inflacji, natomiast ceny paliw wróciły 
do cen z roku 2019. 

Zapraszam serdecznie do lektury naszego kwar-
talnika, szczególnie zachęcam, by zapoznać się 
z naszym programem lojalnościowym AGROPULA – 
znajdziecie w nim Państwo mnóstwo atrakcyjnych 
produktów, które można będzie zakupić w szalonej 
promocji (1 zł) – wystarczy się zarejestrować i tylko 
kupować! Serdecznie dziękuję tym, którzy już się 
zrejestrowali, liczba uczestników programu przero-
sła nasze oczekiwania. Wielu z Was już skorzystało 
z katalogu i dokonało wyboru produktów, i tym gra-
tulujemy. 

Życzę jeszcze raz dobrych wysokich zbiorów i satys-
fakcjonujących cen oraz dużo zdrowia. 

Szanowni Czytelnicy

Wielkimi krokami zbliżamy się do nowych zbiorów, 
kończymy sezon 2019/2020. Napisanie, że był trudny 
i inny od wszystkich, byłoby nieuzasadnione, bo prze-
cież w naszej branży nie ma i nie będzie sezonu ta-
kiego samego. Niemniej jednak pandemia COVID-19 
w pełni daje mi prawo do użycia takiego sformułowa-
nia. Miejmy nadzieję, że już się żegnamy z tym okre-
sem. Liczba tragedii, dramatów, jakie spowodowała 
ta choroba, jest niewyobrażalna i życzmy sobie, aby 
to był już koniec tego tragicznego bilansu. 

Pomijając dramat związany z wirusem, sezon dla 
rolników – w szczególności tych, którzy uprawiają 
zboża i buraki – trzeba uznać za udany. Zarówno 
zbiory, jak i ceny mieliśmy wyższe od kilku poprzed-
nich. Pogodę mieliśmy, i póki co mamy, łaskawą, co 
prawda zima nie chciała oddać pola wiośnie, a sama 
wiosna raczyła nas chłodem, ale lepsze to niż su-
sze, jakie dotykały nas przez ostatnie lata. Jesienne 
zasiewy, pomimo opóźnień, przezimowały dobrze 
i bardzo dobrze. Generalnie oceny plantacji psze-
nic i rzepaków – szczególnie tych z województwa 
opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego – są więcej 
niż pozytywne. Możemy mieć zastrzeżenia do sie-
wów upraw jarych, w tym głównie kukurydzy, któ-
rej areał znacznie wzrósł w tym roku. Mokra i zimna 
wiosna w zasadzie nie pozwoliła na siewy od począt-
ku kwietnia. Nielicznym udało się zakończyć przed 
majówką. 

Daniel Cupriak – prezes zarządu AGROAS
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Z  wielką przyjemnością informujemy, że 15 
czerwca w bazie w Radzikowicach otwieramy 
nowy sklep z częściami do maszyn rolniczych oraz 
środkami do produkcji rolnej. 

Dotychczasowy punkt sprzedaży cieszył się wielką 
popularnością i okazał się zbyt mały, a jego rozbu-
dowa niemożliwa. Postanowiliśmy więc adaptować 
sąsiedni budynek na nowy obiekt handlowy, w któ-
rym obok sklepu powstały magazyny na części, środ-
ki ochrony roślin oraz materiał siewny. Powstała 

również zewnętrzna wystawa sprzętu i maszyn 
rolniczych. Przygotowaliśmy też specjalne miejsce 
do obsługi klienta, aby w pełnym komforcie klien-
ci mogli dokonywać uzgodnień i zasięgać niezbęd-
nych informacji. Radzikowice tym samym stają się 
obiektem kompletnym z pełną ofertą, jaką posiada 
AGROAS. 

Zadbaliśmy też o powiększenie załogi oraz infra-
strukturę, aby poprawić komfort naszych klientów. 
Zapraszamy do odwiedzin i na zakupy! 
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Rok 2020 przejdzie do historii niewątpliwie pod 
znakiem COVID-19, jednak oprócz tego nieszczę-
ścia naszą firmę dotknął pożar, żywioł straszny 
i niszczycielski. 

W dniu 17 listopada kilka minut po godzinie szóstej 
obsługa zauważyła dym wydobywający się z instala-
cji odpylającej, niemalże w tej samej chwili zadziałała 
automatyka, wyłączając palnik, a obsługa odcięła za-
silanie prądu i gazu. Wezwano również straż pożar-
ną. Teoretycznie zadziałało wszystko tak jak trzeba: 
procedury, instrukcje, reakcje pracowników i błyska-
wiczna akcja straży pożarnej – jednak suszarnia uległa 
całkowitemu zniszczeniu. 

Nie ucierpiał żaden człowiek – to najważniejsze – 
ocalały wszystkie pozostałe urządzenia – pamiętać 
trzeba, że suszarnia była składnikiem elewatora zbo-
żowego o pojemności 25 tys. ton. To jest dowód na 
to, że warto dbać o przestrzeganie przepisów BHP, 
tworzyć procedury i ich przestrzegać, bo wypadki 
się zdarzają i będą się zdarzały, ale bilans strat dzięki 
temu nie jest tak dramatyczny, jak mógłby być. Wypa-
dek ten przyniósł naszej firmie sporą, ale „wątpliwą” 
popularność za sprawą filmów i zdjęć publikowanych 
przez gapiów – tak to już jest, że takie spektakularne 
wydarzenia wybrzmiewają najmocniej. 

Uważamy, że „co nas nie zabije, to nas wzmocni”. Po 
pożarze nie ma już śladu, oczywiście poza tym w na-
szych głowach, to tragiczne wspomnienie już z nami 

zostanie. Niemalże natychmiast zapadła decyzja 
o zakupie i postawieniu nowej suszarni. AGROAS 
jest wiodącym kupującym i eksporterem na południu 
Polski, nie możemy więc sobie pozwolić na przestoje, 
zważywszy na zawarte kontrakty zakupu i sprzedaży 
kukurydzy. Nie możemy zawieść naszych klientów. Po 
licznych konsultacjach dokonaliśmy wyboru urządze-
nia firmy ARAJ. Dlaczego ponownie ta firma? Zawa-
żyło kilka czynników, najważniejsze z nich to:

1. Bliskość i fachowość serwisu
2. Energooszczędność 
3. Stosunek jakości do ceny
4. Bezpieczeństwo 
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Wspólnie z przedstawicielami producenta postanowi-
liśmy doposażyć suszarnię w ponadstandardowe czuj-
niki temperatury oraz tak zwany suchy pion, który – jak 
się okazuje – jest wymagany prawem w wielu krajach 
świata, a w Polsce nie. Szczególne podziękowania nale-
żą się Panu Dyrektorowi Tomaszowi Waluśkiewiczowi, 
który włożył wiele serca i wysiłku zarówno w pomoc 
przy likwidacji skutków pożaru, jak i dostosowaniu no-
wej suszarni do naszych oczekiwań i wymogów. 

O samych parametrach suszarni wypowiedzieli się 
w poniższej notatce przedstawiciele firmy ARAJ.

Suszarnia zakupiona prze firmę AGROAS to energo-
oszczędna suszarnia, model DT4032. Będzie mogła 
wysuszyć 912 t kukurydzy w 24 h. Konstrukcja su-
szarni oparta na systemie daszków i pneumatyczne-
go wybierania materiału zapewnia równomierność 
suszenia ziarna w kolumnie suszącej. Wylot wilgot-
nego powietrza usytuowany jest na dachu suszarni, 
co zapewnia minimalizację hałasu w punktach ob-
sługi, a także wpływa bezpośrednio na ograniczenie 
zapylenia. Suszarnia DT wyposażona jest w system 

żaluzji instalowanych przy górnych i dolnych wen-
tylatorach. Dzięki przymykaniu ich w momencie 
zrzutu ziarna nieczystości zawarte w materiale nie 
przedostają się do kolumny powietrza wylotowe-
go, co redukuje zapylenie otoczenia do minimum. 
Ekonomia technologii suszenia ARAJ w głównej 
mierze opiera się na odzyskiwaniu ciepła. Uzyskuje 
się to dzięki wyposażonemu w wentylatory kanało-
wi nawrotu powietrza. Dzięki temu ograniczane są 
straty ciepła, które jest wykorzystywane ponownie. 
Ponadto suszarnia DT wyposażona jest w nowocze-
sny system płynnej regulacji ilości odzyskiwanego 
powietrza, co zapewnia najefektywniejsze wyko-
rzystanie ciepła w zależności od wilgotności ziarna. 
W urządzeniu zastosowano inteligentny system ste-
rowania procesem suszenia oparty na czujniku tem-
peratury. Pozwala on na prowadzenie stabilnego 
i ekonomicznego procesu suszenia oraz zabezpie-
cza suszarnię przed przegrzaniem ziarna mogącym 
powodować jego zapłon. 

Daniel Cupriak 
prezes zarządu AGROAS
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Rokrocznie Firma CLAAS honoruje swoich najlep-
szych dealerów nagrodą DEALERA ROKU. O przy-
znaniu nagrody decyduje wynik badania poziomu 
zadowolenia klientów marki CLAAS, czyli kry-
terium, które jest najtrudniejsze do spełnienia, 
a zarazem najbardziej satysfakcjonujące. 

Badanie, które przeprowadzane jest corocznie, polega 
na telefonicznej ankiecie, podczas której sprawdzane 
jest zadowolenie ponad 1400 klientów, którzy zakupili 
maszynę CLAAS w ostatnich dwóch sezonach. Ankieta 
podzielona jest na kilka obszarów: zadowolenie z do-
radztwa przy sprzedaży, zadowolenie z usług serwi-
sowych, a także zadowolenie z zaopatrzenia w części 
zamienne. W każdym z tych obszarów klienci odpo-
wiadają na liczne pytania, pomagające uzyskać jak naj-
dokładniejszy pomiar. Osobnym blokiem pytań są zaś 
kwestie dotyczące aspektu zadowolenia z maszyn. Po-
miar prowadzony jest w prostej pięciostopniowej skali 
ocen, gdzie: 1 to najgorsza ocena, 5 – ocena najlepsza. 
Oceny są bardzo obiektywne, ponieważ przyznawane 
są bezpośrednio przez klienta, a grupa ankietowanych 
jest odpowiednio duża, co pozwala ograniczyć do mi-
nimum błędy statystyczne.

W tym roku CLAAS Polska uhonorował trzech deale-
rów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w badaniu:

1. AGROAS sp. z o.o. sp. k.
2. AGRO SZNAJDER sp. z o.o.
3. PTH ROLTEX sp. z o.o.

Należy podkreślić, że średnie oceny wszystkich deale-
rów marki CLAAS w Polsce znajdowały się w zakre-
sie 4,2–4,4, co oznacza, że każdy z dealerów CLAAS 
jest wysoko oceniany przez klientów. Dodatkowo 
warto podkreślić, że oceny klientów są wyższe w po-
równaniu do ocen z roku ubiegłego. Potwierdza to 
systematyczny wzrost jakości obsługi klientów przez 
dealerów CLAAS. Wyniki badania pokazały także, że 
wzrosła liczba klientów, którzy zarekomendowaliby 
innym współpracę ze swoim dealerem CLAAS. „Dzię-
ki tak szerokiemu badaniu jesteśmy w stanie ocenić 
prawie każdy aspekt dealera i naszej działalności oraz 
wspólnie z dealerem podjąć działania, mające na celu 
stałe podwyższenie jakości świadczonych usług” – 
podsumowuje Dominik Ratajczak, Kierownik Rozwo-
ju Sieci Dealerskiej CLAAS Polska.

źródło:  CLAAS POLSKA
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Zaskakujący zwrot wydarzeń, scenariusz, którego 
nikt się nie spodziewał, wprowadza nas w kolejny 
sezon 2021/22. 

To, co się wydarzyło w 2020 i 2021 roku, zaskoczyło 
nas wszystkich. Żyliśmy przecież ze świadomością, że 
popyt się kurczy, że pandemia zabrała nam swobodę 
podróżowania, zamknęła w domach, a restauracje 
i hotele zamknęły się na dobre. Ilość żywności, która 
za pośrednictwem gastronomii, sieci hoteli, przy oka-
zji imprez plenerowych była niezbędna do funkcjono-
wania tych gałęzi gospodarki, okazała się niepotrzeb-
na. Dlaczego zatem przy tak znacznej redukcji popytu 
nie doszło do przeceny na rynku żywności, dlaczego 
magazyny nie pękają w szwach, dlaczego wyraźnie 
odczuwamy deficyt surowców? Na te wszystkie py-
tania stale szukamy odpowiedzi, analizując bilans 
produkcyjny w zestawieniu z popytem. Żeby rozwi-
kłać zagadkę, należy przyjrzeć się geografii zbiorów 
i nadwyżek oraz ocenić wpływ zmiany upodobań 
konsumenckich w coraz bogatszym społeczeństwie 
Państwa Środka. 

Żniwa pszeniczne 2020 r. to kolejny rekord, zebrali-
śmy przecież 776 mln ton, a zapas początkowy wy-
nosił niebagatelne 300 mln ton. Sumując te dane, 
otrzymujemy 1076 mln podaży, która spotkała się 
z popytem rzędu 781 mln ton. Dlaczego taki po-
pyt? Początkowo wszystkie prognozy wskazywały 
na wielkość 776 mln, ale dynamicznie rosnąca ho-
dowla w Chinach oraz zapotrzebowanie chińskiej 

gospodarki, której zużycie na cele paszowe wzro-
sło z 20 mln ton pszenicy w poprzednim sezonie do 
40 mln ton w sezonie 2020/21, zmieniły wszystko. 
Oczywiście takie kraje jak Algieria, Maroko, Libia, 
Tunezja, Egipt rok do roku zwiększyły zakupy psze-
nicy o blisko 2 mln ton. Te i nie tylko te czynniki 
zmieniły bilans pszenicy.

Nad wyraz ważne było także rozlokowanie nad-
wyżek w sezonie 2020/21 w zbiorach w takich 
krajach jak Rosja, która odnotowała 85 mln ton 
produkcji pszenicy (więcej o  11,5 mln ton niż 
w 2019 r.), Australia – 33 mln ton (18 mln ton wię-
cej niż w 2019 r.), Kanada – 35 mln ton (2 mln ton 
więcej niż w 2019 r.), natomiast USA oraz UE odno-
towały znaczny spadek produkcji, odpowiednio USA 
o 2,8 mln ton mniej niż w sezonie poprzednim oraz 
UE o 19 mln ton mniej. UE oraz USA, dwa płynne 
rynki, które rokrocznie eksportują znaczne ilości ton 
zbóż, zwłaszcza pszenicy, także w sezonie 2020/21 
utrzymywały wysokie tempo eksportu, a świat, któ-
ry liczył na nadmiarową podaż rosyjskiej pszenicy, 
obserwował swego rodzaju zabawę w pseudore-
gulacje rosyjskiego rządu, które spowodowały za-
trzymanie olbrzymich rezerw w Rosji, która w sezon 
2021/22 wchodzi z zapasami o 6 mln ton wyższymi 
niż w 2019/20.

Z obszaru UE 27+1 (łącznie z UK) wyeksportowano 
w okresie 2020/21 blisko 26 mln ton pszenicy mięk-
kiej do krajów trzecich. Największym beneficjentem 

Płody rolne

7

Nr 2/2021 (18)Kwartalnik 2021

Pszenica – zaskakujący zwrot akcji



przechodziła wszystkie badania jakościowe, w na-
szym lokalnym przemyśle była często odrzucana 
lub objęta potrąceniami z tytułu porażenia fuza-
rium lub zbyt dużej liczby ziaren porażonych ple-
śnią. Przebieg pogody, która obfitowała w znaczne 
opady także w okresie żniw, uwypuklił problemy 
z zabiegami fungicydowymi. Plantacje, na których 
wykonano przynajmniej trzy zabiegi ochronne, 
nie wykazywały problemów z porażeniem fuzaryj-
nym, było znacznie mniej ziaren poślednich, a plon 
znacznie wyższy. Zmniejszenie popytu ze strony 
hodowli dotkniętej nie tylko mniejszą konsumpcją 
spowodowaną zamknięciem gastronomii, ale tak-
że grypą ptaków oraz szalejącym ASF-em, znacznie 
podkopało fundamenty europejskiego przetwór-
stwa. Jednakże sprawny przebieg szczepień prze-
ciwko koronawirusowi oraz stopniowe odmrażanie 
gospodarki w Europie i na świecie powinny zdecy-
dowanie przynieść wzrost zapotrzebowania na 
produkty rolno-spożywcze. 

Prognozowane wyższe zużycie zbóż w sektorze pasz-
owym pociągnie za sobą wzrost zużycia pszenicy na-
wet o 4,5 mln ton, a wszystkich zbóż do 168 mln ton. 

Żniwa pszenicy w 2021 r. w UE 28 to areał około 
24 mln ha wobec 22 mln ha w 2020 r. Prognozy wska-
zują, że zbiory unijne wyniosą około 145 mln ton, co 
stanowi blisko 15 mln ton więcej niż w 2020 r. Także 
nasi bezpośredni sąsiedzi i konkurenci w eksporcie, 
czyli Rosja oraz Ukraina, mogą mieć znacznie większe 
nadwyżki, na które nakładają się wysokie rosyjskie za-
pasy początkowe.

Nasza krajowa produkcja raczej będzie niższa od tej 
z 2020 r., biorąc pod uwagę areał zasiewów 2,45 
mln ha oraz plon w przedziale 4,5 t/ha do 4,7 t/ha 
powinniśmy się spodziewać zbiorów na poziomie 
11,5 mln ton. Znacznie uszczuplony zapas począt-
kowy oraz niższe zbiory, a także wcześniejsze umo-
wy z firmami handlowymi, które znacznie ograniczą 
presję żniwną, powinny skutecznie przeciwdziałać 
spadkowi cen w okresie żniwnym. Aktywność więk-
szości firm handlowych, które w oparciu o słabnące-
go złotego oraz wysokie notowania pszenicy w kon-
traktach terminowych w okresie kwietnia oraz maja 
budowały pozycję eksportową, zapobiegnie praw-
dopodobnie spadkowi cen w dalszej perspektywie 
sezonu, a lokalne przetwórstwo będzie musiało 
dopasować swoją politykę zakupową do dynamiki 
eksportu.

unijnego eksportu były jak zawsze Algieria (ponad 
6 mln ton), Maroko (2,3 mln ton) oraz Arabia Sau-
dyjska (2,1 mln ton). Egipt, który dopuścił na swój 
rynek rosyjską pszenicę, znacznie zmniejszył import 
z UE w ostatnich latach. Najistotniejszą kwestią 
dla potrzeb analizy sytuacji podażowo-popytowej 
w przededniu sezonu 2021/22 jest zapas końcowy 
20/21, a zarazem początkowy dla sezonu 21/22.

Świat to zapas pszenicy 295 mln ton, z czego naj-
większe rezerwy ulokowane są w USA – 23 mln ton, 
Rosji – 12 mln ton, UE (27+1) – 11 mln ton, Chinach 
– 145 mln ton oraz Indiach – 27 mln ton.

Nasz unijny zapas nie należy do historycznie najwyż-
szych, przeciętny dla UE 28 oscylował w okolicach 
13 mln ton. Znaczny popyt oraz płynna podaż psze-
nicy z takich krajów jak Francja, Niemcy, także Polska 
spowodowały znaczne uszczuplenie zapasów. Fran-
cuzi spadli ze średniej w okolicach 3 mln do 2 mln, 
Niemcy poniżej 2 mln, Polska do 0,5 mln ton. 

Biorąc pod uwagę kurczący się popyt na surowce ze 
strony przemysłu paszowego, którego zapotrzebo-
wanie na pszenicę w sezonie 2020/21 w porównaniu 
do sezonu 2019/20 spadło o blisko 4,5 mln ton oraz 
ze strony przemysłu młynarskiego, a także spożyw-
czego, którego zapotrzebowanie zmalało także o bli-
sko 2 mln ton, należy przyznać, że eksport przyszedł 
całemu rynkowi unijnemu z pomocą. 

Dla Polski przebieg wydarzeń dodatkowo był sty-
mulowany słabnącym złotym, który po wejściu 
w okres epidemii tracił na wartości, co pozwoliło 
nam na eksport większy od początkowo spodzie-
wanego. Sezon zamykamy z zapasem końcowym, 
który jest na tyle niski, że może być określany 
mianem niedostępnego rynkowo. W 2020 zebra-
liśmy 12 mln ton pszenicy. Początkowo nastroje 
w trakcie zbiorów, które okazały się na południo-
wym zachodzie Polski raczej przeciętne, a na do-
kładkę obarczone wadą jakościową spowodowaną 
znacznym porażeniem grzybami z rodziny fuza-
rium i niską gęstością, nie zapowiadały takiej dy-
namiki w eksporcie. Jednakże finalne rozliczenie 
pokazało, że mamy około 65% pszenicy o jakości 
konsumpcyjnej, a nadwyżka bilansowa powyżej 
krajowego popytu pozwoli na eksport rzędu 2,8 
mln ton. Sezon 2020/21 zweryfikował także wyśru-
bowane metody oceny jakości w lokalnych zakła-
dach przetwórczych. Pszenica, która w eksporcie 
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COBORU plonowanie 107%, a nawet 114% wzorca 
(2017 i 2018). 

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

Nasz dotychczasowy flagowy produkt, odmiana 
pszenicy ozimej o nazwie Patras, który już od kilku 
lat dostarcza Państwu satysfakcji w postaci wysokich 
i jakościowych plonów, pozostaje w naszej ofercie, 
która będzie wzbogacona o takie niezawodne odmia-
ny, jak Turandot czy Euforia. 

Życzymy udanych zbiorów oraz dobrych transakcji, 
a nasza oferta skierowana do Państwa powinna to 
gwarantować. 

Tadeusz Simiński 
Dyrektor handlowy

Jak wiemy, pszenica okazała się jedną z najbardziej ren-
townych upraw w sezonie 2020/21, a jej pozycja z uwa-
gi na konsumpcję bezpośrednią w żywieniu ludzi jest 
nie do zachwiania. Inwestując w tę uprawę, każdy pro-
ducent powinien poszukiwać odmian, które gwaran-
tują sprzedaż surowca w segmencie konsumpcyjnym, 
ale zarazem gwarantują plenność, czyli wysoki plon.

W porozumieniu z hodowcą, firmą Saaten Union, 
firma 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, bardzo 
wysoka zdrowotność i odporność na wszystkie pa-
togeny, ponadprzeciętny MTZ, a także wyrównanie 
ziarna, jak również doskonały wigor jesienny i wio-
senny. A co najważniejsze, w badaniach rejestrowych 
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Pszenica spośród wszystkich 
zbóż ma największe wymaga-
nia glebowe. Uprawiana jest na 
glebach kompleksów pszennych 
(1, 2, 3 i 10) oraz na kompleksie 
żytnim bardzo dobrym (4). Uda-
je się również na kompleksie żyt-
nim dobrym (5), pod warunkiem 
że gleby znajdują się w wysokiej 
kulturze i są w miarę zasobne 
w wilgoć. Gleby na kompleksie 

4 i 5 powinny mieć pH co najmniej 6. Optymalne pH 
dla pszenicy wynosi ok. 6,5. Pszenica jest rośliną wyka-
zująca dużą wrażliwość na nadmiar jonów glinu i man-
ganu, a na niedobór jonów wapnia. Między innymi dla-
tego tak ważne jest wapnowanie zakwaszonych gleb.

Pszenica ozima wysiewana jest po dobrych przedplo-
nach, jak: rzepak, okopowe, bobowate, które pozosta-
wiają glebę w strukturze i redukują zarodniki chorób 
grzybowych. Kukurydza uważana jest za dobry przed-
plon, ale ma również wady. Do zalet można zaliczyć to, 
że pozostawia po sobie dużo masy organicznej, która 
po przyoraniu rozluźnia glebę i po jej zmineralizowa-
niu jest bogatym źródłem składników pokarmowych. 
Nie jest porażana przez łamliwość źdźbła – groźną 
chorobę pszenicy. Główną wadą kukurydzy, obok póź-
nego zejścia z pola, jest to, że w latach o przekropnej 
pogodzie rozwijają się na niej te same choroby fuza-
ryjne i zgorzel podstawy źdźbła, co na pszenicy. Przy 
wysokim plonie wyczerpuje wilgoć oraz składniki 

pokarmowe z gleby. Z braku dobrych przedplonów 
na około 30% areału pszenica ozima wysiewana jest 
po sobie lub innych zbożach i plonuje wówczas o oko-
ło 20% niżej w porównaniu do dobrego przedplonu. 
Ochrona fungicydami nie niweluje wpływu złego 
przedplonu, jakim jest stanowisko po sobie. 

Sposób przygotowania stanowiska pod siew pszenicy 
zależy od przedplonu, daty jego zejścia z pola oraz 
posiadanych maszyn. Rola pod siew pszenicy po-
winna być strukturalna i tak doprawiona, aby ziarno 
siewne zostało umieszczone na głębokości nie więk-
szej niż 3–4 cm. Zbyt zagęszczone podglebie ogra-
nicza przerastanie korzeni. Po rzepaku, okopowych 
i bobowatych orkę siewną z powodzeniem można 
zastąpić agregatem uprawowym lub zastosować 
siew strip-till. Do siewu należy używać siewników 
talerzowych. Po roślinach zbożowych powinno się 
jak najszybciej wprowadzić do gleby słomę i reszt-
ki pożniwne, aby ich mineralizacja nastąpiła w mia-
rę szybko i uwolnione w trackie niej szkodliwe dla 
siewek związki fenolowe zdążyły się rozłożyć przed 
wschodami pszenicy. Po kukurydzy zalecam wyko-
nanie głębokiej orki, która ogranicza liczebność larw 
omacnicy przebywających w komorach wydrążonych 
u podstawy łodyg kukurydzy, w których zimują. 

Dobór odmian

Analizując wpływ poszczególnych elementów skła-
dowych agrotechniki, tj. uprawy mechanicznej 

dr Władysław 
Kościelniak

doradca rolny
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siewu, nawożenia, ochrony zasiewów środkami che-
micznymi, oraz wprowadzenie do uprawy nowych 
odmian, widzimy, że największe przyrosty plonów 
ziarna zawdzięczamy postępowi hodowlanemu. 
Szacuje się je obecnie na 50%. Tak więc odmiana 
pszenicy właściwie dobrana do warunków agrotech-
nicznych danego gospodarstwa przynosi największy 
dochód. 

Odmiany pszenicy ozimej znacznie różnią się między 
sobą wartością cech gospodarczo-użytkowych oraz 
reakcją na warunki glebowo-klimatyczne. Na rynku 
jest mnóstwo odmian pszenicy ozimej. W 2020 PIO-
RiN przeprowadziła ocenę polową 155 odmian. Przy 
wyborze danej odmiany do siewu, obok plonu ziarna, 
polecam kierować się następującymi wytycznymi: 

• do siewu wybierać odmiany przebadane w Po-
rejestrowych Doświadczeniach Odmianowych, 
najlepiej z Listy Zalecanych Odmian w danym 
województwie. Unikać odmian zagranicznych 
niesprawdzonych w doświadczeniach polowych 
w naszym kraju; 

• z uwagi na zawsze istniejące ryzyko wymarznię-
cia do siewu wybierać odmiany o mrozoodpor-
ności co najmniej 3°; 

• do opóźnionych siewów wybierać odmiany o do-
brej mrozoodporności (co najmniej 4°), o dłuż-
szej słomie i luźnym kłosie;

• w przypadku uprawy pszenicy po sobie lub po 
innym zbożu wysiewać odmiany tolerancyjne na 
przedplony zbożowe, a po kukurydzy na choroby 
fuzaryjne kłosów i ziarna;

• do siewu metodą strip-till wybierać odmiany 
o jak najdłuższej słomie, aby zacieniały szero-
kie międzyrzędzia i minimalizowały wtórne za-
chwaszczenie;

• uprawiać odmiany wcześniejsze, które „uciekają” 
przed wczesnoletnimi suszami;

• na Pogórzu Sudeckim, gdzie dojrzewanie psze-
nicy jest opóźnione, wysiewać odmiany odpor-
ne na porastanie i nie stosować górnych dawek 
strobiluryn do ochrony liścia flagowego i kłosa 
przed chorobami grzybowymi, które przedłużają 
dojrzewanie ziarna;

• wysiewać kilka odmian. Dzięki temu uzyskuje się 
stabilizację plonów w wieloleciu. 

Charakterystyka botaniczna, cechy gospodarcze 
i podstawowe zalecenia uprawowe są zamieszczane 
między innymi w Internecie na stronach danej firmy 
lub dystrybutora nasion. Firma AGROAS w bieżącym 
roku, obok sprawdzonej i rzec można – niezawod-
nej odmiany Patras, będzie sprzedawała 5 odmian 
pszenicy ozimej z tzw. górnej półki, spośród których 
można dobrać odmianę dostosowaną do warunków 
siedliska w danym gospodarstwie. 

Nawożenie

Pszenica ozima wymaga gleb zasobnych w składniki 
pokarmowe i niezakwaszonych. Ma duże potrzeby 
pokarmowe. Do wydania 1 tony ziarna wraz plonem 
ubocznym pobiera: 26–28 kg N, 11 kg P₂O₅, 19 kg 
K₂O oraz znaczne ilości magnezu i siarki oraz mikro-
elementy. Dawki nawozów powinny być ustalane pod 
wysokość spodziewanego plonu po uwzględnieniu 
zasobności gleby i jakości przedplonu. W tym miej-
scu zwracam uwagę, że na dużych polach o znacznej 
zmienności, na części o słabej glebie klasy IVb i V na-
leży dawkę NPK obniżyć, bo na lichej glebie plon ziar-
na będzie zawsze niższy, czasami o połowę. Niestety 
w praktyce przeważnie wysiewa się jedną dawkę na 
całe pole. Z ustalaniem dawek nie mają kłopotów 
gospodarstwa stosujące precyzyjne nawożenie. Do 
ustalenia wysokości można wykorzystać programy 
komputerowe, np. Naw Sald (IUNG-PIB). Przykład 
wyliczenia takiej dawki podano w tabeli 1. 

Tabela 1. Przykłady dawek NPK dla pszenicy ozimej w stanowisku po sobie*

Zasobność 
gleby
w PK

Planowany plon ziarna (dt/ha)

70 90

Dawki (kg/ha)

N P₂O₅ K₂O N P₂O₅ K₂O

Niska 
166/128

82/111 84/157
231/176

106/111 119/157

Średnia 64/86 68/122 84/89 99/137

*  gleba ciężka, plon pszenicy – 70 dt/ha, nawożenie pod przedplon: N – 170, P₂O₅ – 61, K₂O – 95 kg/ha: dawki nawozów w sytuacji,  
gdy słoma rzepakowa jest przyorana/zebrana z pola.
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wektorami chorób wirusowych: żółtej karłowatości 
jęczmienia i karłowatości pszenicy. W ostatnich sezo-
nach optymalny termin siewu pszenicy ozimej przypa-
da między 25 września a 10 października. 

Dobrą, a nawet bardzo dobrą zwartość łanu psze-
nicy ozimej wynoszącą 550–750 kłosów/m² można 
uzyskać zarówno przy rzadszym, jak i gęstym siewie. 
Norma wysiewu pszenicy zależy od terminu siewu, 
jakości stanowiska oraz odmiany. Przy wczesnych 
siewach rośliny już jesienią zawiązują po 3–4 pędy 
kłosonośne. Wysiewając pszenicę w ilości 250 zia-
ren/m², przy polowej zdolności wschodów 95%, 
obsada roślin/m² wyniesie 237 sztuk. Po zawiązaniu 
3 pędów kłosonośnych uzyskamy 711 kłosów/m². 
Zalecane przez hodowców ilości wysiewu ziaren/m² 
dla odmian oferowanych przez AGROAS w 2021 
roku zestawiono w tab. 2.

Tabela 2. Zalecane normy wysiewu 

Odmiana
Termin siewu

wczesny optymalny późny
Askaban 230–240 240–280 280–360

Patras 250–300 300–350 350–400

Turandot 260–300 330–350 356–450

Expo 260–280 300–330 380–450

Euforia 225–375

Wielka 
Oścista 320–360

Należy unikać zbyt gęstych siewów na glebach lżej-
szych. Ich produktywność jest ograniczona. Ponadto 
na glebach lżejszych zazwyczaj są problemy z wilgo-
cią, którą zbyt gęste siewy marnują. Jestem zwolen-
nikiem wysiewu ziarna kwalifikowanego, które z re-
guły jest „porządnie” zaprawione zaprawą nasienną 
o szerokim spektrum zwalczanych chorób grzybo-
wych atakujących kiełkujące ziarniaki i siewki. 

Do przedsiewnego nawożenia pszenicy nadają się 
wszystkie rodzaje nawozów fosforowych i potaso-
wych oraz nawozy wieloskładnikowe zawierające ma-
gnez i siarkę oferowane przez AGROAS. Na glebach 
lżejszych połowę dawki potasu można wysiać przed 
siewem, a drugą część na przedwiośniu, przed rusze-
niem wegetacji. Przy wysiewie „pod korzeń”, zwłasz-
cza fosfor zostaje wymieszany z glebą w trakcie 
przedsiewnej uprawy i będzie dostępny dla korzeni. 

Pszenica uprawiana po dobrych przedplonach na je-
sieni nie wymaga nawożenia azotem. Składnik ten 
zaleca się wysiewać na stanowiskach o małej zawar-
tości próchnicy i jeżeli pszenica będzie wysiewana po 
zbożach i kukurydzy w dawce do 40 kg N/ha. Zamiast 
azotu na słomę zbożową można wysiać wapno węgla-
nowe o dużej reaktywności w dawce 1–1,5 t CaO/ha.

Termin i gęstość siewu

Na Śląsku pszenicę ozimą można wysiewać do połowy 
listopada, a nawet w grudniu, o ile pozwoli na to uwil-
gotnienie gleby. Termin siewu to zawsze pewnego 
rodzaju loteria. Pszenica wysiana w optymalnym ter-
minie krzewi się na jesieni, wytwarza po kilka pędów 
i wchodzi w fazę tworzenia zawiązków kłosa. Proces 
różnicowania kłosa rozpoczyna się w BBCH 25. Gwa-
rantuje to zawiązanie długich kłosów. Rośliny rozkrze-
wione jesienią są odporniejsze na silne mrozy, chociaż 
nie zawsze. Zbyt wcześnie wysiane łany pszenicy na 
jesieni są atakowane przez septoriozę paskowaną liści, 
mączniaka prawdziwego, rdzę i inne choroby grzybo-
we. Mogą na nich żerować mszyce i skoczki, które są 

Rozkrzewiona pszenica 

Pszenica na glebie klasy IIIa, wysiano w ilości 230 ziaren/m², 

rozkrzewiła się i zawiązała 635 kłosów/m², plon 93 dt/ha
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Niesłabnące zainteresowanie roztworem sale-
trzano-mocznikowym wynika już nie tylko z po-
wodów ekonomicznych (niższa cena w relacji do 
nawozów granulowanych), ale jest podyktowa-
ne coraz większą świadomością producentów 
rolnych w kwestii efektywnego wykorzystania 
składnika pokarmowego, jakim jest azot. Samo 
stosowanie RSM zdaje się, że nie nastręcza już 
producentom rolnym większych problemów, poja-
wiają się one w temacie magazynowania tego na-
wozu. Z praktyki wiemy, że prawidłowo przecho-
wany RSM to również mniej problemów w czasie 
aplikacji, dlatego też przedstawiamy kilka zasad 
przechowywania RSM.

W czym?

Roztwór saletrzano-mocznikowy powinien być 
przechowywany w  zbiornikach zamkniętych, 
wyposażonych w system odpowietrzający (od-
powietrznik). Zbiorniki powinny być wykona-
ne z  materiałów odpornych na jego działanie 
(działanie korozyjne). Najczęściej takie zbiorni-
ki wykonywane są ze stali odpowiednio zabez-
pieczonej lub z  tworzyw sztucznych. Jeszcze 
do niedawna większość zbiorników, jakie mogli-
śmy spotkać w polskich gospodarstwach, stano-
wiły zbiorniki ze stali, które dystrybutorzy przy 
współpracy z Grupą Azoty dzierżawili producen-
tom rolnym. Rosnące zainteresowanie RSM stwo-
rzyło nowe możliwości magazynowania i  wraz  

z biegiem czasu pojawiły się zbiorniki z tworzyw 
sztucznych, które znajdują się w naszej ofercie Pro-
gramu Dzierżaw Zbiorników na RSM.  Jeśli zbiorniki 
do magazynowania RSM wyposażone są w dodat-
kową armaturę (pompy, mieszadła), to powinna być 
ona wykonana również z materiałów odpornych na 
działanie korozyjne. W wielu gospodarstwach do 
magazynowania RSM używane są zbiorniki o po-
jemności 1000 litrów, tzw. mauzery. Doskonale 
sprawdzają się w gospodarstwach o mniejszej po-
wierzchni uprawy, a gwarantują wysoką mobilność 
(możliwość szybkiego przemieszczenia).

Jak długo?

Czas przechowywania roztworu saletrzano-moczni-
kowego to kolejna ze zmiennych, które mają wpływ 
na wygodę i elastyczność stosowania RSM. Roztwór 
saletrzano-mocznikowy produkowany jest w różnych 
zawartościach azotu:

1. RSM 30 – 30% N

2. RSM 32 – 32% N

3. RSM 28 – 28% N

4. RSM S – 26% N

Od zawartości azotu w RSM zależy jego temperatura 
krystalizacji, zjawisko, którego najbardziej obawiają 
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się użytkownicy, a jego rzekome przyczyny i skutki 
obrosły legendą. Niemniej jednak krystalizacja jest 
nieodzownym elementem w przechowywaniu RSM. 
Temperatura krystalizacji wynosi odpowiednio dla 
RSM 32 – 0 stopni Celsjusza, RSM 30 – -9 stopni Cel-
sjusza, RSM 28 – -17 stopni Celsjusza.  Sam proces 
krystalizacji w żaden sposób nie wpływa na właści-
wości roztworu, a wraz ze wzrostem temperatury 
otoczenia proces ten ulega odwróceniu, czyli roz-
twór osiąga z powrotem konsystencję czystego roz-
tworu. Patrząc na temperatury krystalizacji, łatwo 
zauważyć, że najlepszym rodzajem RSM do zimowe-
go przechowywania będzie RSM 28. Z doświadczenia 
własnego oraz doświadczenia klientów z całą pewno-
ścią możemy polecić do zimowego magazynowania 
RSM 32  – najpopularniejszy wśród roztworów. Aby 
jednak wczesną wiosną bezproblemowo aplikować 
RSM 32, należy pamiętać, że przed „tankowaniem” 
opryskiwacza należy RSM wymieszać, ponieważ 
kryształy mogą zalegać na dnie zbiornika z uwagi na 
dość wolny proces rozpuszczania (chłody wiosen-
ne, ewentualne ujemne temperatury). Mieszania,  
w zależności od posiadanego zbiornika, można doko-
nać np. za pomocą pomp cyrkulacyjnych, mieszadeł 
lub – w przypadku dużych zbiorników o pojemności 
25 m3 i większych – podczas dotankowywania RSM 
i wtedy najlepiej dokonywać tego przez dolny za-
wór zbiornika, co zagwarantuje wymieszanie w całej 
objętości zbiornika. Dobrą praktyką, którą poleca-
my stosować, jest wielokrotne mieszanie roztworu 
w trakcie jego przechowywania. Jeśli zamierzamy 
magazynować RSM dłużej niż miesiąc, powinniśmy 
w takich odstępach (1 raz na miesiąc) dokonać mie-
szania. Oczywiście gdy jest to możliwe, czyli gdy po-
zwala na to temperatura otoczenia, która powinna 
być wyższa niż temperatura krystalizacji. Istotnym 
elementem w magazynowaniu RSM 32 w okresie zi-
mowym jest to, aby pamiętać o opróżnieniu elemen-
tów armatury podłączonej do zbiornika (rurociągi, 
pompy, zawory). 

Co w przypadku, gdy na dnie zbiornika wytworzy się 
skorupa? Jest to problem, który nawarstwia się tylko 
i wyłącznie przez niedbalstwo użytkowników i nie-
przestrzeganie przez nich ww. zasad. Jeśli dojdzie do 
takiej sytuacji, najlepszą metodą jest ogrzanie zbior-
nika, aby skorupę (nawarstwione kryształy) ogrzać, 
a następnie dokładnie roztwór wymieszać. 

Rafał Włodarkiewicz 
z-ca dyrektora działu Nawozy
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Europejski Zielony Ład to termin, który od jakiegoś 
czasu odmieniany jest przez wszystkie przypadki 
i pojawia się na pierwszych stronach czasopism 
(nie tylko branżowych), a my wszyscy (producenci, 
konsumenci, firmy handlowe) powinniśmy jak naj-
szybciej kupić bilet na pociąg o tej nazwie.

Europejski Zielony Ład to wielki plan działań Unii Eu-
ropejskiej mający na celu osiągnięcie równowagi po-
między środowiskiem a gospodarką. Chodzi nie tylko 
o udoskonalenie procesów w przemyśle i gospodar-
ce, aby były bardziej prośrodowiskowe, ale również 
o to, aby portfel produktów z grupy AGRO przed-
stawiany konsumentom przez producentów i firmy 
pośredniczące w sprzedaży był zgodny z założeniami 
EZŁ i strategiami z niego płynącymi.

Pociąg Europejski Zielony Ład tworzy kilkuwagonowy 
skład, a dwa z nich: strategia „Od pola do stołu” oraz 
„Bioróżnorodność 2030” są dla naszej branży najważ-
niejsze. Zakładają do 2030 roku m.in.:

1. zmniejszyć stosowanie pestycydów chemicznych 
i związane z nimi zagrożenia o 50 proc. do 2030 r.

2. zmniejszyć stosowanie bardziej niebezpiecz-
nych pestycydów o 50 proc. do 2030 r.

3. zmniejszyć straty składników pokarmowych 
o co najmniej 50 proc., nie dopuszczając przy tym 
do tego, aby doszło do pogorszenia żyzności gleby

4. do 2030 r. ograniczyć stosowanie nawozów 
o co najmniej 20 proc.

Powyższe założenia wspomaga legislacja UE. Wspo-
mnieć należy o rozporządzeniu Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2019/1009, które obejmie wszyst-
kie rodzaje nawozów i stwarza korzystne warunki do 
wprowadzania na rynek produktów nawozowych 
charakteryzujących się proekologicznym charakte-
rem. Nowe rozporządzenie daje np. możliwość wy-
korzystania do produkcji nawozów produktów po-
chodzących z recyklingu, co doskonale wpisuje się 
w gospodarkę obiegu zamkniętego.
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również nowoczesne i zgodne z założeniami EZŁ 
produkty nawozowe wieloskładnikowe dostępne 
w naszej ofercie.

Nie powinniśmy się bać Europejskiego Zielonego 
Ładu, ale – czekając na rozwiązania technologiczne 
zbieżne z jego założeniami – wykorzystywać poten-
cjał drzemiący w technologiach już dostępnych. Czym 
nazwać regularne wapnowanie gleb produktami po-
chodzącymi z naturalnych pokładów (AGRODOL 03 
RO, Granucal, Calciprill, JURAK Premium), jak nie 
spełnianiem założeń EZŁ? Przecież proces wapnowa-
nia to nic innego jak pierwszy wśród nawożenia pro-
ces regulujący optymalne wykorzystanie pozostałych 
składników pokarmowych, wprowadzanych z innymi 
nawozami (NPK).

Jak widać, podróż pociągiem Europejski Zielony 
Ład wcale nie musi być trudna. Wspólnie wypracu-
jemy rozwiązania, które uczynią do 2050 roku Eu-
ropę kontynentem bezemisyjnym. Tego Państwu 
i sobie życzę. 

Rafał Włodarkiewicz 
z-ca dyrektora działu Nawozy

Jednym z istotnych elementów w minimalizowaniu 
zużycia nawozów mineralnych będzie z całą pew-
nością dążenie do jak najefektywniejszego wyko-
rzystania składników w nich zawartych. Zwiększa-
nie efektywności nawozów to zadanie nie tylko dla 
producentów nawozów, którzy poprzez udoskona-
lanie składów, odpowiednie komponowanie pro-
porcji pomiędzy składnikami danego nawozu, sto-
sowanie dodatków naturalnych oraz stymulujących 
wychodzą naprzeciw założeniom EZŁ. To zmiany 
w świadomości stosujących nawozy będą jednak – 
w mojej ocenie – odgrywać znaczącą rolę w zwięk-
szaniu efektywności tychże. Już dzisiaj w ofercie 
naszej firmy znajdują się produkty, które stosowa-
ne w odpowiedni sposób mogą znacząco podnieść 
efektywność stosowanych nawozów. Wspomnę 
chociażby o inhibitorze nitryfikacji NovaTec One, 
który jako dodatek do roztworu saletrzano-mocz-
nikowego znacząco poprawia wykorzystanie azo-
tu, o moczniku z inhibitorem ureazy, jak również 
o produktach Korn-Kali oraz ESTA Kieserit. Te 
ostatnie zastosowane w odpowiednich terminach 
podnoszą efektywność wykorzystania składników 
pokarmowych przez rośliny. Nowa linia nawozów 
FOASFARM zaprezentowana przez Grupę Azoty to 
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Nawozy zawiesinowe to nowoczesna i proekolo-
giczna forma nawożenia. Charakteryzuje się sze-
regiem korzyści i przewag nad konwencjonalnymi 
metodami aplikacji składników odżywczych na 
uprawy. 

Na pierwszym miejscu wśród korzyści należy po-
stawić radykalną poprawę dokładności rozprowa-
dzania składników nawozowych. Nawożenie zawie-
sinowe zapewnia możliwość mechanizacji operacji 
nawożenia w rolnictwie, transporcie i przeładunku. 
Pozwala na połączenia zabiegu nawożenia z ochro-
ną roślin zarówno biologiczną (preparaty bakteryj-
ne, grzybowe), jak i konwencjonalną (chemiczną). 
Forma zawiesinowa, dzięki swej elastyczności, 
może być wykorzystywana do nawożenia dogle-
bowego, ale również do dolistnego dokarmiania 
roślin. Nawożenie płynne rozwiązuje problemy 
uciążliwego pylenia, co istotnie poprawia bezpie-
czeństwo i komfort stosowania. Odpada również 
problem wrażliwości na zawilgocenia. Przy stoso-
waniu nawozów zawierających saletrę amonową 
eliminuje się zagrożenie wynikające z jej własno-
ści wybuchowych. Bardzo ważnym czynnikiem jest 
możliwość rezygnacji z opakowań jednorazowych, 
nieulegających biodegradacji. 

Nawozy zawiesinowe w swym zamyśle są wprost stwo-
rzone do stosowania w rolnictwie precyzyjnym dzięki 
możliwości dostosowania zawartości mikroelementów 
nawozowych do wymogów poszczególnych upraw. 

Agrosuspen® charakteryzuje się większą skuteczno-
ścią dostarczania składników odżywczych roślinom 
niż większość konwencjonalnych stałych nawozów. 
Działa natychmiast, niezależnie od wilgotności gle-
by czy powietrza. W obecnych warunkach klimatycz-
nych jest to czynnik, który niejednokrotnie decyduje 
o zapewnieniu roślinom dostatecznej ilości łatwo 
dostępnych składników nawozowych. Należy pamię-
tać o tym, że mineralne składniki nawozowe ulegają 
w glebie wielu przemianom, przez co ich wykorzy-
stanie spada do około 50 procent. Świetną metodą 
ograniczenia tych zjawisk jest właśnie nawożenie 
w formie zawiesinowej. Liczne badania naukowe do-
wodzą, że nawozy zawiesinowe są nawet o kilkadzie-
siąt procent skuteczniejsze niż nawozy stałe. Dzieje 
się tak dlatego, gdyż w newralgicznych momentach 
wzrostu roślina ma zapewniony optymalny dostęp 
do kluczowych składników odżywczych, niezależnie 
od warunków pogodowych.

Lepsze wykorzystanie składników odżywczych to 
również mniejsze zanieczyszczenie środowiska (eu-
trofizacji zbiorników wodnych, zakwaszenia gleby, 
toksyczność metali ciężkich itp.) oraz lepsze wyko-
rzystanie zasobów naturalnych. 

Jest oczywiste i potwierdzone wieloma badaniami, 
że stosowanie mikroelementów z płynnymi nawo-
zami NP jest najbardziej efektywnym sposobem na-
noszenia tych składników na gleby. Agrosuspen® 
może być stosowany łącznie ze składnikami 
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nawóz zawiesinowy z mikroele-
mentami zwiększył plon ziarna 
o 17 procent. 

W miejscu o wyższych opadach 
powlekany granulowany produkt 
dawał o 5 procent większy plon 
niż mieszanka DAP/mocznik bez 
mikroelementów, analogiczny na-
wóz zawiesinowy z mikroelemen-
tami zwiększył plonowanie o 15 
procent względem powlekanego 
granulatu. 

Agrosuspen® to nowoczesny 
nawóz zawiesinowy do stosowa-
nia przedsiewnego pod wszystkie 
rodzaje upraw. Forma zawartych 
w  nim składników gwarantuje 
ich natychmiastową dostępność 
dla roślin. Zastosowanie Agro-
suspen® umożliwia szybki wzrost 

roślin oraz dostępność składników odżywczych w kry-
tycznych etapach okresu wegetacji. Nawóz nadaje się 
do stosowania na powierzchnię gleby, jak również 
do aplikacji pod jej powierzchnię przy wykorzystaniu 
właściwego sprzętu rolniczego. Innowacyjna formu-
ła Agrosuspen® pozwala na stosowanie dodatków 
w postaci doglebowych środków ochrony roślin, re-
gulatorów wzrostu czy inhibitorów azotu.

Agrosuspen® jest oferowany klientom luzem lub 
wykorzystując wygodne zbiorniki wielokrotnego 
użytku typu IBC. Takie rozwiązanie eliminuje pro-
blem wprowadzania do obrotu opakowań jednora-
zowych.

Agrosuspen® może być aplikowany dostosowanym 
do tego opryskiwaczem, beczką, których przeróbki 
można dokonać we własnym gospodarstwie, lub za 
pomocą aplikatorów nawozów zawiesinowych. Wy-
starczy jeden aplikator, aby usprawnić pracę wielu 
maszyn, tzn. możemy synchronizować aplikację na-
wozów z np. standardowym siewem kukurydzy, sie-
wem punktowym, siewem pasowym – strip-till itd., 
czy w niedalekiej przyszłości będziemy mogli wyko-
nać aplikację nawozów, przy pracach takich jak upra-
wa przedsiewna.

Zbigniew Bednarek 
Prezes AgroLider Polska    

mikroelementowymi dostosowanymi do potrzeb 
konkretnej uprawy.

Olbrzymia elastyczność właściwości nawozów zawie-
sinowych pozwala na zastosowanie Agrosuspen łącz-
nie z mikroelementami oraz inhibitorem nitryfikacji. 
Dzięki tak dobranej konfiguracji składników można 
osiągnąć optymalne warunki dla wzrostu roślin.

Dr inż. Daniel Mikła

Nie ma wątpliwości, że nawozy płynne, w szczegól-
ności zawiesiny, mogą znacznie poprawić efektyw-
ność nawożenia na wielu glebach o zróżnicowanej 
strukturze i składzie. Liczne badania wykazały istot-
ny, dodatni wzrost plonów nawożonych nawozami 
płynnymi. Dodatni wskaźnik wzrostu plonów był 
znacznie większy, gdy mikroskładniki odżywcze 
były stosowane w konfiguracji z fosforem (P) i azo-
tem (N). Nawozy zawiesinowe z mikroelementami 
były ogólnie najbardziej spójną testowaną formą 
nawozu płynnego. P dostarczany z N i Zn w anali-
zowanych nawozach płynnych był cztery do 15 razy 
bardziej skuteczny w dostarczaniu P do pszenicy niż 
granulowany MAP. 

W sytuacjach ograniczonych opadów deszczu do-
danie mikroelementów jako powłoki nawozów gra-
nulowanych nie wpływało na plon ziarna, natomiast 
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Ustawa z dnia 7 maja 2020 roku o zmianie ustawy 
o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwo-
wej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa mówi 
w art. 20b. „Zabrania się stosowania mocznika 
w formie granulowanej, z wyłączeniem stosowa-
nia mocznika w formie granulowanej zawierające-
go inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowal-
ną”. Co oznacza to dla rolnika i co w tym wypadku 
stosować w miejsce tradycyjnego mocznika?

Rzeczywiście od 1 sierpnia 2021 roku wchodzi zakaz 
stosowania mocznika, co ma przyczynić się do ograni-
czenia emisji amoniaku do atmosfery, co jest zgodne 
z założeniami i celami tzw. Europejskiego Zielonego 
Ładu. Nawozy z inhibitorem lub powłoką biodegra-
dowalną działają dłużej w glebie, co wydłuża czas 
dostępności składników pokarmowych dla roślin, 
ogranicza koszty stosowania nawozów oraz liczbę 
wykonywanych zabiegów nawożenia. Uważam, że 
nie stanowi to większego problemu dla rolnika, tylko 
zwykłe do niego przyzwyczajenie. Na naszym rynku 
jest już kilka nawozów, które w znakomity sposób 
zastępują działanie mocznika, a czas pokaże, ile no-
wych produktów jeszcze wejdzie na rynek nawozo-
wy, próbując go zastąpić. Wszystko zgodnie z zasadą, 
która mówi, iż rynek nie lubi pustki. Do dzisiaj prze-
cież determinującym czynnikiem, jaki nawóz azotowy 
zastosujemy, jest głównie cena kilograma czystego 
składnika. Od kiedy tylko pamiętam, najdroższy azot 
był w nawozach saletrzanych (salmag, saletrzak, sa-
letrosan), a najtańszy w moczniku (forma amidowa) 

i roztworze saletrzano-mocznikowym (RSM). Jednak 
ostatni sezon w wyniku ograniczonej podaży mocz-
nika importowanego i bardzo wysokich jego cen na 
rynkach światowych pokazał, że najtańszym azotem 
był RSM, a następnie saletra amonowa. Mocznik 
dobrze spełniał swoje zadanie w uprawie kukury-
dzy, drugich dawkach azotu w rzepaku lub pszenicy, 
wszędzie tam, gdzie oczekiwaliśmy jego wydłużone-
go działania w czasie. Od kilku już lat obserwujemy 
trend, w którym rolnicy zastępują mocznik innymi na-
wozami, bardziej technologicznie dostosowanymi do 
danej uprawy i aktualnej sytuacji pogodowo-glebo-
wej. Zastępują one dwie największe zalety mocznika, 
a mianowicie działanie azotu jest w nich wydłużone 
nawet do 60 dni od daty zastosowania oraz cena czy-
stego składnika N nie jest najwyższa. Przedstawiam 
kilka propozycji nawozów, które mogą zastąpić mocz-
nik, niektóre z nich to modyfikacje samego tego na-
wozu:

1. RSM – roztwór saletrzano-mocznikowy

RSM® to wysokoskoncentrowany nawóz azo-
towy w formie wodnego roztworu saletrzano- 
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azotu z formy amonowej w formę azotanową na 
okres od 4 do 12 tygodni. Długość działania uzależ-
niona jest od warunków glebowych – aktywności 
biologicznej gleby, jej temperatury i wilgotności. 
Pozwala to na stałą, długą podaż azotu w formie 
amonowej, dzięki czemu rośliny mają zapewnione 
optymalne odżywienie tym pierwiastkiem. Nova-
Tec One pozwala na zmniejszenie liczby aplikacji 
nawozów azotowych, które z reguły dla optymal-
nego wykorzystania oraz minimalizowania strat 
były aplikowane w dawkach dzielonych. DMPP po-
przez utrzymanie formy amonowej azotu pozwala 
także na dużo lepszy rozwój systemu korzeniowego 
nawożonych roślin oraz poprawę przyswajalności 
składników odżywczych, głównie fosforu i mikro-
elementów. Jon amonowy jest bardzo chętnie 
pobierany przez rośliny i jego wykorzystanie do 
budowy plonu wymaga zdecydowanie mniejszego 
nakładu energii ze strony roślin. Zmniejszają się też 
znacznie straty azotu poprzez wypłukiwanie azota-
nów oraz emisję gazową w wyniku denitryfikacji. 
Stosowanie inhibitora nitryfikacji DMPP przekłada 
się bezpośrednio na efektywniejsze nawożenie azo-
towe – mniejsze dawki, skuteczniej wykorzystane, 
możliwość ograniczenia ilości aplikacji i dużo mniej-
sze straty. NovaTec One przyczynia się również do 
poprawy walorów jakościowych – mniejsza ilość 
azotanów w roślinach, lepsze walory przechowal-
nicze. Wpływa również na ochronę środowiska – 
mniej azotanów w wodach gruntowych, mniejsza 
emisja N w formie gazowej.

2. PULREA +INu N 46 z inhibitorem ureazy NBP

Pulrea® +INu jest nawozem uniwersalnym do zasto-
sowania przedsiewnego i pogłównego. Może być 
stosowany m.in. pod zboża ozime i jare, kukurydzę, 
rzepak ozimy. Zawiera środek zapobiegający zbryla-
niu, gwarantujący sypkość nawozu.

-mocznikowego. Zawiera nieszkodliwy dla środo-
wiska inhibitor korozji. Roztwór produkowany jest 
w trzech rodzajach (28% N, 30% N, 32% N) dosto-
sowanych do różnych temperatur transportu i prze-
chowywania przedsiewnego i pogłównego. Zawiera 
wszystkie dostępne formy azotu (azotanową, amo-
nową, amidową) w korzystnych proporcjach. Zapew-
nia roślinom stały dopływ azotu w okresie wegetacji. 
Wykazuje szybkie i długotrwałe działanie. Stosowany 
do nawożenia przedsiewnego i pogłównego. Płynna 
forma przyśpiesza przyswajanie azotu przez rośliny. 
Oprysk lub wylew nawozu umożliwia równomierne 
rozprowadzanie nawozu. Wykazuje wysoką skutecz-
ność nawozu w okresach suszy.

RSM® może być stosowany na wszystkie rodzaje 
gleb, do nawożenia zbóż, rzepaku, buraków, ziem-
niaków, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw 
warzywniczych i sadowniczych.

Stosować techniką oprysku grubokroplistego lub 
techniką rozlewu. Zaleca się wykonywanie oprysków 
na zdrowe i suche rośliny. Nie stosować tuż po desz-
czu oraz podczas upałów.

ZA Kędzierzyn wprowadziły na rynek w tym sezonie 
nowy produkt RSM 28 z siarką ( 28% N+5% S ), pro-
dukt bardzo dobry, a z dodatkiem inhibitora, który 
wydłuża jego działanie odnajduje się we wszystkich 
uprawach. W sprzedaży AGROAS posiadamy inhi-
bitor nitryfikacji NovaTec One. Jest on inhibitorem 
nitryfikacji przygotowanym do aplikacji doglebowej 
w połączeniu z płynnymi nawozami azotowymi, np. 
RSM, lub do oprysku gleby roztworem z wodą przed 
lub po aplikacji nawozów azotowych granulowanych.

NovaTec One wyhamowuje proces nitryfikacji, od-
działując na aktywność bakterii z rodzaju Nitroso-
monas odpowiedzialnych za proces przekształcenia 
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Tabela 1. Zalecenia dotyczące stosowania nawozu Pulrea®

Roślina Termin 
stosowania

Dawka 
(kg/ha) Zalecenia dotyczące stosowania

Pszenica 
ozima wiosna 100–300

Stosować w terminie N1* lub N2: 
•  w terminie N1 – zalecany szczególnie na stanowiskach suchych,  

aplikować łączną ilość azotu przewidzianą do zastosowania w terminach 
N1, N2 i N3 (najpierw np. PULAN®, ZAKsan® 33 w dawce  
ok. 120–240 kg/ha lub Saletrosan® 30 w dawce 130–270 kg/ha,  
a po 1–2 tygodniach wysiać Pulrea® +INu);

•  w terminie N2 – stosować łączną ilość azotu przewidzianą  
w terminach N2 i N3.

Jęczmień jary, 
pszenica jara wiosna 100–200

Stosować przedsiewnie. W zależności od potrzeb roślin w trakcie 
wegetacji uzupełnić nawozem azotowym, np. PULAN®, ZAKsan® 33, 
Saletrosan® 30.

Rzepak ozimy

jesień 80–130 Stosować w terminie zgodnym z obowiązującym prawem.

wiosna 150–300

Stosować w terminie N1 – na stanowiskach suchych, aplikować łączną 
ilość azotu przewidzianą do zastosowania w terminach N1 i N2 
(najpierw np. Saletrosan® 26 w dawce ok. 190–350 kg/ha lub PULAN®, 
ZAKsan® 33 w dawce 150–270 kg/ha, a następnie do 2 tygodni wysiać 
Pulrea® +INu).

Kukurydza 
na ziarno wiosna 250–400 Stosować przedsiewnie.

3. YaraVera UREAS

YaraVera UREAS (38% N + 17,5% SO₃) to wzboga-
cony w siarkę granulowany nawóz na bazie mocznika, 
zapewniający wyższe plony niż sam mocznik. Poleca-
ny jest do stosowania na rzepaku, roślinach krzyżo-
wych i użytkach zielonych.

UreaS został opracowany w celu dostarczania azotu 
i siarki do szerokiej grupy roślin uprawnych i użytków 
zielonych. Jego stosunek 5:1 N do S jest idealny dla 
rzepaku oleistego i innych roślin kapustnych. Dzię-
ki połączeniu mocznika z siarką w postaci siarczanu 
wzrasta wchłanianie siarki przez korzenie roślin.

Natychmiastowa i długoterminowa odpowiedź 
na wzrost

Dzięki zawartości 6,6% azotu amonowego i 31,4% 
azotu mocznikowego twoja uprawa jest odżywiona 
w szerokim zakresie czasu. Natychmiastowa odpo-
wiedź wzrostowa na azot amonowy. Długotrwała 
dostępność azotu za pomocą mocznika w celu utrzy-
mania wzrostu przez cały sezon.

Zoptymalizowana dostępność siarczanu 

Ponieważ przemysł ograniczył zanieczyszczenie 
powietrza, zaobserwowaliśmy niższy poziom siarki 
w naszej glebie. Niedobór siarki jest obecnie szero-
ko rozpowszechniony na glebach polskich. Ureas 
dostarcza dostępną siarkę siarczanową w celu uzy-
skania lepszej jakości plonów i wyższych plonów. 
Niedobór siarki w roślinach spowoduje zahamowa-
nie wzrostu, a liść osiągnie bladozielony kolor. Siar-
ka jest niezbędna dla podstawowych funkcji rośliny 
– jest potrzebna dla aminokwasów roślinnych, bu-
dulcowych białek.
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+ 60 kg siarki S) na 2–3 tygodnie przed ruszeniem 
wegetacji. Tydzień później uzupełnić azot, stosując 
saletrę amonową (ok. 200 kg nawozu/ha).

•  Ziemniak – ok. 400–500 kg NovaTec® 26/ha przed 
sadzeniem.

•  Burak cukrowy – ok. 350–400 kg NovaTec® 26/ha 
przed siewem.

•  Pszenica ozima – ok. 400–500 kg NovaTec® 26/ha 
przed ruszeniem wegetacji. Przed kłoszeniem uzu-
pełnić azot saletrą amonową (ok. 200 kg nawozu/ha).

•  Kukurydza – ok. 550 kg NovaTec® 26/ha (143 kg 
N/ha) przed siewem.

5. ULTRA Gran stabilo 46% N

Działanie

•  UltraGran stabilo zapewnia nadziemną stabilizację 
azotu

•  Zawiera dwie substancje czynne NBPT oraz NPPT, 
działa poprzez selektywne hamowanie ureaz 
w glebie

•  Triamid kwasu N- (n-butylo) tiofosforowego (NBPT)
•  Triamide N-propyl thiophoshhoric (NPPT)

    Robert Mazur 
dyrektor handlowy działu Nawozy

4. NovaTec 26

Granulowany nawóz azotowy z siarką i inhibito-
rem nitryfikacji DMPP

Skład

•  26% Azot całkowity N (7% Azot azotanowy NO₃-, 
19% Azot amonowy NH₄+)

•  13% (32% SO₃) Siarka ogólna S (13% S rozpuszczal-
na w wodzie)

•  0,8% DMPP (3,4-Dimethylpyrazolphosphate)  
w odniesieniu do zawartości azotu

Działanie

•  Wydłużenie czasu działania azotu
•  Ograniczenie negatywnego wpływu nawożenia na 

środowisko
•  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
•  Poprawa parametrów jakościowych plonu

Zalecenia stosowania

Nawóz NovaTec® 26 zalecany jest do ogólnego sto-
sowania w uprawach rolniczych. Służy do podstawo-
wego nawożenia azotem oraz siarką.

•  Rzepak ozimy – 1. Jesień: ok. 150 kg NovaTec® 
26/ha przed siewem lub do połowy października; 
2. wiosna: ok. 450 kg NovaTec 26/ha (120 kg azotu 
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Koniec kwietnia, a dopiero zaczynamy siewy ku-
kurydzy, rzepaki powinny również już być w pełni 
kwitnienia. Może za wcześnie jeszcze proroko-
wać, ale zaczynamy się zastanawiać, czy uda się 
nam w terminie agrotechnicznym zasiać rzepak. 
Po chłodnej i deszczowej długiej wiośnie rodzi 
się również pytanie, jaką posiać kukurydzę (jakie 
FAO), aby udało nam się ją zebrać w miarę dobrej 
wilgotności (24–30% wilgotności) i zdążyć posiać 
pszenicę. 

Jesień 2020 pokazała, ilu rolników nie zdążyło z sie-
wami pszenicy, głównie z powodu mokrej pogody. 
Wielu starszych rolników potwierdzi, że tegoroczna 
wiosna jest „normalna” dla Polski, a jedynie ostatnich 
kilka lat z anomaliami pogodowymi spowodowało, 
że nawoziliśmy azotem w lutym, początkiem marca 
sialiśmy buraki cukrowe, początkiem kwietnia kuku-
rydzę, a od połowy maja czekaliśmy na żniwa, bo już 
wszystko było w polu zrobione. Najpiękniejsze w rol-
nictwie jest to, że każdy rok jest inny, a my musimy 
swoją wiedzę i decyzje dostosowywać do aktualnej 
sytuacji pogodowej, nasilenia występowania chorób 
i szkodników i wielu innych czynników wpływających 
na uzyskanie ostatecznego „najlepszego” wyniku.

Co z nawożeniem jesiennym pod rzepak?

Pytanie, ile czasu będziemy mieli, aby w terminie 
10–31 sierpnia posiać rzepak. Może być tak, że bę-
dziemy zmuszeni ograniczyć zabiegi uprawowe, 

a zastosowanie wapna odłożyć na następny rok. 
Najlepszym rozwiązaniem wówczas będzie zasto-
sowanie dawki startowej azotu na tzw. ściernisko. 
Przyśpieszy rozkład resztek pożniwnych oraz pokry-
je zapotrzebowanie rzepaku na jesienny azot (w wy-
padku długiej jesieni i późnej zimy możemy uzupełnić 
dawkę azotu, tak jak to miało miejsce w poprzednich 
3 latach). W zależności od technicznych możliwości 
gospodarstwa zaproponowałbym 100 litrów RSM 
32 lub saletrę amonową 34% w dawce 150 kg/ha. 
ZAK Kędzierzyn wprowadził na rynek rolniczy RSM 28 
z siarką (28% N +5% S) i ten produkt moim zdaniem 
byłby najlepszy. Dlaczego nie mocznik? Niestety od 
1 lipca wchodzi zakaz stosowania mocznika w wersji 
posypowej. Możemy zastosować nawóz YARA VERA 
UREAS – mocznik granulowany z dodatkiem siarki 
(38% N + 17% SO₃) w ilości 120 kg/ha. 

Nawożenie fosforowo-potasowe oczywiście tylko 
przedsiewnie, nigdy nie równocześnie z wapnem – 
dlatego też z braku czasu rezygnujemy z wapnowa-
nia. Najlepszym i od kilku lat coraz bardziej popular-
nym nawozem potasowym stał się Korn-Kali z siarką, 
magnesem i sodem (40% K₂O + 6% MgO + 3% Na + 
12,5% SO₃). Standardowa dawka to 250 kg/ha jed-
norazowo pod uprawę. Można również zastosować 
dawki dzielone, zwłaszcza na glebach lekkich, gdzie 
zachodzi obawa wymycia potasu w głębsze warstwy 
gleby. Wówczas proponujemy 150 kg/ha jesienią 
oraz późna zimą 100 kg/ha pogłównie. Możemy rów-
nież zastosować standardową sól potasową w ilości 
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200 kg/ha. Fosfor możemy dostarczyć w dwojaki 
sposób. Dawka 200 kg POLIDAPU lub fosforanu 
amonu NP 18-46 powinna całkowicie załatwić spra-
wę nawożenia fosforem, ale wówczas pamiętajmy 
o zmniejszeniu dawki azotu na ściernisko. Zastoso-
wanie superfosfatu 40% P₂O₅ w dawce 200 kg/ha lub 
superfosfatu prostego 19% P₂O₅ w dawce 400 kg/ha 
również nie byłoby błędem, zwłaszcza kiedy azot po-
daliśmy wcześniej. 

Innym rozwiązaniem jest zastosowanie nawozów 
wieloskładnikowych, które w jednym przejeździe 
i jedąa dawką załatwią całe nawożenie. Najlepszym 
rozwiązaniem byłaby tu POLIFOSKA 6, NPK 8-19-29, 
Ultra 9-22-28. Każdy z tych nawozów w swoim skła-
dzie dodatkowo posiada siarkę i wapno, a dawka 
350 kg/ha pokryje zapotrzebowanie rzepaku na fos-
for i potas. Nie można zapomnieć o nawozach PK, 
zwłaszcza gdy azot podaliśmy wcześniej. W ofercie 
firmy posiadamy PK 20-30, PK 15-30, PK 10-25, zbi-
lansowane w zależności od ilości P:K w glebie – ak-
tualna analiza chemiczna. Dawkę i rodzaj nawozu 
dobieramy indywidualnie do potrzeb danego gospo-
darstwa.

Co z nawożeniem jesiennym pszenicy?

Jeżeli przedplonem jest rzepak, to możemy bez 
obaw zastosować nawożenie wapnem. Wiemy wszy-
scy, że idealnym pH jest 6,5–7. Musimy też pamiętać, 
że co roku wraz z plonem głównym i ubocznym wy-
nosimy z pola ok. 300–500 kg wapna. Ustalając za-
tem dawkę nawozu wapniowego, musimy opierać się 
na aktualnym pH + 300 kg CaO. Najtańszym i jedno-
cześnie najlepszym sposobem byłoby zastosowanie 

wapna węglanowo-magnezowego AGRODOL 50% 
CaO + MgO w dawce 3 tony/ha co 2–3 lata lub wę-
glanu wapnia 50% Cao BUKOWIAK w podobnej daw-
ce na gleby lżejsze lub wapna tlenkowego 60% CaO 
w dawce 1,5–2 tony/ha na gleby cięższe. We wszyst-
kich tych wariantach koszt wapna nie przekracza 
200 zł/ha.

W wypadku kiedy nie stosujemy wapnowania, nale-
ży pamiętać o zastosowaniu dawki azotu na „ścier-
nisko”, aby przyśpieszyć mineralizację resztek poż-
niwnych rzepaku i kukurydzy. Sposób podania dawki 
i rodzaju nawozu niczym nie różni się od nawożenia 
w przypadku rzepaku (opis powyżej). Zaproponuję 
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 przemianie materii, są składnikiem budulcowym 
komórek i tkanek oraz wspomagają w przemianach 
i przyswajaniu azotu przez roślinę. Możemy również 
zastosować sól potasową 60% w dawce 150 kg/ha, 
ale nie posiada ona w sobie wymienionych powyżej 
dodatków. 
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składników w proponowanych nawozach gwarantuje 
pokrycie zapotrzebowania dla pszenicy, a dobra ich 
rozpuszczalność pozwoli roślinie dobrze przygoto-
wać się do zimy. Na rynku możemy spotkać jeszcze 
inne nawozy NPK o podobnym składzie co POLI-
FOSKA 6, pytanie tylko, w jakiej cenie, jakie mają po-
chodzenie, a co za tym idzie jaka jest jakość granulacji 
i przyswajalność (rozpuszczalność). Tak wyglądałoby 
nawożenie przedsiewne pszenicy ozimej, ale warto 
byłoby późną jesienią dostarczyć roślinie siarki i ma-
gnezu. Idealnym rozwiązaniem jest wysiew pogłów-
ny kizerytu – granulowanego siarczanu magnezu. 
Nawóz wyprodukowany z naturalnej kopaliny zawie-
rający siarkę i magnez w postaci granulatu. Dawka 
proponowana wynosi 100 kg/ha.

Robert Mazur 
Dyrektor handlowy działu Nawozów

Nawożenie fosforowe proponuję wykonać przy po-
mocy POLDAPU, fosforanu amonu NP 18-46 lub FOS-
DARU (superfosfat 40% P₂O₅) lub superfosfatu pro-
stego 19%. Jednak stawiałbym na POLIDAP w dawce 
200 kg/ha, ponieważ dostarczymy dodatkowo azotu 
w dawce 36 kg. Azot zastosowany w dawce na „ścier-
nisko” oraz przedsiewnie pozwoli w całości pokryć 
zapotrzebowanie do końca sezonu jesiennego dla 
pszenicy.

Dla gospodarstw, które w dalszym ciągu stosują 
nawożenie przedsiewne jednorazowe za pomocą 
nawozów wieloskładnikowych, proponuję zastoso-
wanie POLIFOSKI 6 w dawce 300 kg/ha lub AMOFO-
SKĘ NPK 4-16-18 w dawce 400 kg/ha. Zbilansowanie 

Tab. 1. Koszt nawożenia jesiennego pszenicy i rzepaku – cenny netto (sezon 2021)

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 

RRM 32 100 l/ha 100

RSM 32 + NovaTec 100 l/ha 160 160

Korn-Kali 200 260 250 330

Polidap NP 18-46 200 450 200 450

Kizeryt 100 130 130 150 190 190

Polifoska 6 300 480 350 560

Razem koszt 940 810 1110 1330
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Stan zakwaszenia gleb w Polsce stanowi jeden 
z najważniejszych czynników ograniczających pro-
dukcję roślinną. Większość gleb (ponad 90% ob-
szaru kraju) została wytworzona z kwaśnych skał 
osadowych, z których intensywnie następowało 
wymywanie kationów o charakterze zasadowym.

Proces zakwaszania jest wspo-
magany przez opady oraz niskie 
temperatury w okresie jesienno-
-zimowym. Również niewłaściwe 
procesy mikrobiologiczne mogą 
powodować obniżenie pH. Dla-
tego uważa się, że czynniki natu-
ralne w sposób znaczący przyczy-
niają się do zakwaszenia gleby. 
Jednak główna przyczyna zakwa-
szenia gleb to działalność ludzka. 
Najczęściej wymieniania się: kwa-
śne deszcze, hodowlę, uprawę 
roli, lecz do najważniejszych przy-
czyn należy zaliczyć intensywne 
rolnictwo (wysokie nawożenie 
i zabieranie z plonem dużej ilości 
kationów zasadowych).

Niedostateczne nawożenie na-
wozami wapniowymi, których 
zużycie dalece odbiega od fak-
tycznych potrzeb, doprowadzi-
ło do sytuacji, gdzie udział gleb 

bardzo kwaśnych i kwaśnych przekracza w Polsce 
50% użytków rolnych, a w niektórych rejonach sięga 
nawet ponad 80% (rys. 1). Zakwaszenie gleb upraw-
nych ma wielki wpływ na efektywność ekonomiczną 
prowadzonej produkcji roślinnej. Odczyn wpływa 
na właściwości fizyczne i biologiczne gleby. Gleba 

Rys. 1. Przestrzenne zróżnicowanie (WKG) w gminach 
Udział gleb kwaśnych. Źródło IUNG Puławy
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odczynie wapnowanie uzupełniające nie wystarczy, 
należy przeprowadzić wapnowanie regeneracyjne, co 
wiąże się z większymi dawkami

Potrzeby wapnowania w zależności od odczynu i kla-
sy agronomicznej gleby wyjaśnia powyższa tabelka. 
W przypadku gleby ciężkiej o odczynie bliskim pH 4 
skuteczna dawka podnosząca odczyn wynosi 6 t CaO. 
Stosując wapno węglanowe zawierające 50% CaO, 
należy więc wysiać 12 t wapna. Stosowanie tak wyso-
kiej dawki jednorazowo nie jest wskazane, ponieważ 
równomierne rozsianie wapna będzie bardzo trudne, 
a dokładne przemieszanie z glebą będzie praktycz-
nie niewykonalne. Taką ilość wapna należy podzielić. 
Dobrym sposobem jest rozłożenie dawki w kolejnych 
latach i stopniowe podnoszenie odczynu. W tym wy-
padku najlepszym rozwiązaniem jest wapnowanie po 
orce przed uprawkami. Wapnowanie świeżo zaorane-
go pola na pewno nie należy do najłatwiejszych prac 
polowych. Jednak w tym sposobie mamy pewność, 
że kiełkujące rośliny znajdują się w odkwaszonej war-
stwie powierzchniowej, bogatej w wapń. Jeżeli zde-
cydujemy się zastosować wapno na ściernisko, należy 
je bardzo dobrze przemieszać z glebą, stosując do 
tego kultywator ścierniskowy lub bronę talerzową. 
Wapnując pole przed orką, nawet po bardzo dobrym 

o odczynie obojętnym ma z reguły korzystną struk-
turę. Dobroczynne działanie wapnowania na grud-
kowatą strukturę gleby ujawnia się szczególnie na 
glebach gliniastych. Od odczynu w znaczący sposób 
zależy fauna i flora glebowa. Natomiast od działal-
ności drobnoustrojów glebowych bezpośrednio lub 
pośrednio zależą wszystkie niemal właściwości gle-
by. Szczególnie korzystne znaczenie mają bakterie, 
zwłaszcza nitryfikacyjne i denitryfikacyjne, których 
udział rośnie wraz ze wzrostem odczynu.

Rozpoczynając pracę na nowym polu, w pierwszej 
kolejności powinniśmy zbadać odczyn gleby, szcze-
gólnie gdy historia pola jest niejasna lub gdy wiemy, 
że pole latami stało odłogiem. Długo nieuprawiane 
pola zazwyczaj są bardzo silnie zakwaszone, z niską 
zawartością azotu oraz potasu. Fosfor, nawet jeżeli się 
znajduje w glebie, będzie związany z glinem w postaci 
nieprzyswajalnej dla roślin. Jeżeli planujemy założenie 
plantacji wieloletniej na takim polu, np. sad lub upra-
wę owoców miękkich, uregulowanie odczynu gleby 
jest czynnością OBOWIĄZKOWĄ. Po założeniu uprawy 
wieloletniej wapnowanie będzie skutkowało głównie 
podniesieniem odczynu w górnej warstwie profilu 
glebowego, gdyż możliwości mieszania wapna z glebą 
będą bardzo ograniczone. Na glebach o bardzo niskim 

Nawozy
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w skali europejskiej. Dzięki pochodzącym z początku 
okresu jury pokładom uzyskuje się nawóz o bardzo 
wysokiej reaktywności i jednocześnie wysokiej kon-
centracji wapnia.

Uregulowany odczyn gleby jest podstawą w wyko-
rzystaniu NPK przez rośliny. Przyjmuje się, że w kwa-
śnym środowisku rośliny są w stanie przyswoić po-
niżej 30% zastosowanych nawozów NPK. Wraz ze 
wzrostem odczynu gleby wzrasta przyswajalność 
azotu, fosforu oraz potasu.

Należy pamiętać o tym, że stosowanie tak dużych 
ilości wapna w jednym roku może ograniczyć przy-
swajalność fosforu, w związku z tym nawozy NPK 
należy stosować w odstępie kilku tygodni po wysia-
niu wapna. W przypadku intensywnego wapnowania 
powinniśmy pamiętać o zastosowaniu mikroelemen-
tów, zwłaszcza miedzi, manganu i cynku, a w rzepa-
ku – boru i manganu, formie dolistnej, gdyż wysoki 
odczyn zmniejsza intensywność pobierania tych mi-
kroelementów z gleby.

wymieszaniu z glebą, należy się liczyć z tym, że wy-
orzemy warstwę zakwaszoną. Będzie to utrudniało 
rozwój rośliny w początkowych fazach rozwojowych.

Jeżeli jesteśmy zmuszeni do zastosowania bardzo 
wysokiej dawki wapna w jednym roku (powyżej 6 t), 
należy ją rozłożyć pomiędzy uprawkami. Dawkę mo-
żemy podzielić 50%/50%. Pierwszą część stosujemy 
„na ściernisko”, pamiętając o bardzo dobrym prze-
mieszaniu z glebą. Drugą połowę dawki stosujemy 
bezpośrednio po orce przed uprawieniem gleby. 
W przypadku uprawy bezorkowej należy zastosować 
od 4 ton na glebach bardzo lekkich do 6 ton na gle-
bach bardzo ciężkich, pozostałą ilość stosujemy w na-
stępnych latach w dawce 2 tony/ha/rok. 

Przy zakupie wapna warto zwrócić uwagę na wiek 
geologiczny surowca. Im starsze wapno, tym niższa 
jego reaktywność, a co za tym idzie wolniejsze pod-
noszenie odczynu. Wśród wapieni węglanowych mo-
żemy wyróżnić wapno Nordkalk Standard Cal. Suro-
wiec do produkcji wydobywany ze złoża unikatowego 

31

Nr 2/2021 (18)Kwartalnik 2021



ARTEMIS
 TYP: MIESZANIEC F1

Charakterystyka:
  najnowsza odmiana z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy – TuYV,
  posiada gen Rlm7, co daje rzepakowi odporność na suchą zgniliznę kapustnych,
  wysoka odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion w niekorzystnych 

warunkach pogodowych, 
  odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania – rekomendowana przez Polskie 

Stowarzyszenie Producentów Oleju (PSPO) do uprawy na terenie kraju 2020 r. –  
jako odmiana nr 3 na 77 odmian mieszańcowych,

  bardzo wysokie przezimowanie w niekorzystnych warunkach,
  wysoka zawartość tłuszczu w badaniach rejestrowanych  

COBORU 2017 – 48,6; 2018 – 48,3%.

Średni plon ARTEMIS:
 2020 – 114% wzorca – 53,6 dt/ha 
 2019 – 128% wzorca – 45,1 dt/ha 

DK EXTENSO
 TYP: MIESZANIEC F1

Charakterystyka:
  wysoki potencjał plonowania,
  doskonały wigor jesienny i rozwój roślin przed zimą,
  wysoka tolerancja roślin rzepaku ozimego na niekorzystne 

warunki klimatyczne i glebowe w okresie zimy,
  odmiana zdolna do szybszej regeneracji po zimie na skutek 

szybkiego przyrostu biomasy,
  posiada bardzo dobry profil zdrowotny oraz doskonałą odporność  

na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion,
  średnia zawartość tłuszczu w nasionach,
  polecany również na słabsze stanowiska glebowe – gleby lekkie.

Średni plon DK EXTENSO:
 2019 – 109% wzorca  
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OCELOT NOWOŚĆ
 TYP: POPULACYJNY

Charakterystyka:
  odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania,
  posiada wybitną adaptację do trudnych warunków glebowych i pogodowych,  

zawdzięcza to silnemu systemowi korzeniowemu,
  bardzo niskie rośliny przed zimą, z nisko osadzoną szyjką korzeniową,
  wysoka tolerancja na choroby,
  niskie rośliny o nadzwyczajnej odporności na wyleganie, 
  odmiana bardzo wcześnie kwitnąca i dość wcześnie dojrzewająca,
  wysoka MTN (4,5–5 g) o bardzo niskiej zawartości glukozynolanów,
  brak tendencji do osypywania nasion.

Średni plon OCELOT:
 2020 – 109% wzorca 50,0 dt/ha

INVIGOR INV 1166 CL
 TYP: MIESZANIEC F1 Clearfield

Charakterystyka:
 bardzo dobry wigor jesienny,
 wysoka zimotrwałość, 
 rośliny średnio wysokie bez tendencji do wylegania, 
 wysoka zawartość oleju, 
  podwyższona tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych 

(obecność genu Rlm7),
 termin kwitnienia – średnio wczesny,
 termin dojrzewania – średnio późny.

 
Średni plon INVIGOR:

  2020 – 127% wzorca – 32,6 dt/ha (badania własne BASF – 
wzorzec – średnia plonowania 20 odmian CL)

ELEVATION
 TYP: POPULACYJNY

Charakterystyka:
 bardzo wysoki plon,
 bardzo wysoka zawartość oleju, 
 długie łuszczyny o bardzo wysokiej liczbie nasion, 
 bardzo dobry wigor jesienny,
  korzystny pokrój – jesienią silnie ulistniona rozeta,  

wiosną znaczna ilość pędów bocznych,
 znakomite przezimowanie. 

Średni plon ELEVATION 
(urzędowe badania rejestrowe AHDB):

 2018 – 105% wzorca – 5,4 t/ha
 2019 – 102% wzorca – 5,3 t/ha 
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ASKABAN (A)
Charakterystyka:

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

EUFORIA (A/E)
Charakterystyka:

 doskonałe plonowanie i zimotrwałość,
  tolerancyjna na wczesne i opóźnione 

terminy siewu,

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

Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin  
kłoszenia

Termin 
dojrzewania MTZ

Odporność  
na

wyleganie

Liczba
opadania

Wysokość 
roślin

Zimo- 
trwałość

średnio 
wczesny

średnio 
wczesny

wysoki
wysoka do  

bardzo wysokiej
 wysoka średnia 4,5

Odporność na choroby:

Mączniak 
prawdziwy

Fuzarioza 
kłosów Rdza brunatna Rdza żółta Septorioza plew Septorioza liści

wysoka wysoka wysoka bardzo wysoka
 średnia 

do wysokiej 
średnia 

do wysokiej

Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin  
kłoszenia

Termin 
dojrzewania

Odporność 
na porastanie 

ziarna  
w kłosie

Odporność  
na

wyleganie

Odporność na 
zakwaszanie 

gleby

Wysokość 
roślin

Zimo- 
trwałość

średni średni wysoka wysoka  wysoka średnia
bardzo wysoka 

5,5–6 

Odporność na choroby:

Mączniak 
prawdziwy

Fuzarioza 
kłosów

Rdza 
brunatna

Rdza 
żółta

Septorioza 
plew

Septorioza 
liści

Brunatna 
plamistość 

liści

Choroby 
podstawy 

źdźbła

wysoka wysoka wysoka
bardzo 
wysoka

 wysoka średnia średnia wysoka
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Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin  
kłoszenia

Termin 
dojrzewania

Odporność 
na porastanie 

ziarna  
w kłosie

Odporność  
na

wyleganie

Odporność na 
zakwaszanie 

gleby

Wysokość 
roślin

Zimo- 
trwałość

średni średni wysoka wysoka  wysoka średnia
bardzo wysoka 

5,5–6 

Odporność na choroby:

Mączniak 
prawdziwy

Fuzarioza 
kłosów

Rdza 
brunatna

Rdza 
żółta

Septorioza 
plew

Septorioza 
liści

Brunatna 
plamistość 

liści

Choroby 
podstawy 

źdźbła

wysoka wysoka wysoka
bardzo 
wysoka

 wysoka średnia średnia wysoka

WILEJKA OŚCISTA (A/E)
Charakterystyka:

  odmiana oścista o rewelacyjnej 
zimotrwałości 7,5,

 wysoka liczba opadania,

 wysoka zawartość glutenu,
 wysoka waga hektolitra,
 wysoki MTZ.

LENNOX PRZEWÓDKOWA (E)
Charakterystyka:

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

parametrami piekarniczymi,
 odmiana o łuskowej słomie i dużej zdrowotności.

TURANDOT (A)
Charakterystyka:

  wysoka zdrowotność i jakość,
  przydatna również do uprawy  

w późniejszym terminie siewu 
po kukurydzy na ziarno,

  wysoki plon zabezpieczony wysokim MTN,
  dobra tolerancja na okresowe 

niedobory wody,

  podwyższona odporność na septorio-
zę plew oraz fuzariozę kłosów,

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

zdolność rekompensowania 
i nadrabiania pewnych niedociągnięć.

Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin  
kłoszenia

Termin 
dojrzewania MTN Liczba

opadania
Wysokość  

roślin Zimotrwałość

średni średni wysoki  wysoka średnia dobra 4

Odporność na choroby:

Mączniak 
prawdziwy

Fuzarioza 
kłosów

Rdza 
brunatna

Rdza 
żółta

Septorioza 
plew

Septorioza 
liści

Choroby 
podstawy 

źdźbła

wysoka wysoka wysoka wysoka  wysoka wysoka wysoka

Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin  
kłoszenia

Termin 
dojrzewania

Liczba
opadania

Odporność  
na

wyleganie

Odporność na 
zakwaszanie 

gleby

Wysokość 
roślin

Zimo- 
trwałość

średni średni wysoka średnia  dobra
średnia / 

średnio wysoka
bardzo dobra 

7,5 

Odporność na choroby:

Mączniak 
prawdziwy

Fuzarioza 
kłosów

Rdza 
brunatna

Rdza 
żółta

Septorioza 
plew

Septorioza 
liści

Brunatna 
plamistość 

liści

Choroby 
podstawy 

źdźbła

średnia dobra wysoka średnia  wysoka średnia wysoka wysoka

Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin  
kłoszenia

Termin 
dojrzewania MTZ Zawartość

białka
Liczba

opadania

Podatność  
na

wyleganie

Wysokość 
roślin

średni średni wysoki bardzo wysoka wysoka niska niska

Odporność na choroby:

Mączniak 
prawdziwy

Fuzarioza 
kłosów

Rdza 
brunatna

Septorioza 
liści

średnia średnia niska średnia

Materiał siewny
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PATRAS (A)
Charakterystyka:

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

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

SOLINDO OŚCISTA (A/B)
Charakterystyka:

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

agrotechnikę,
   dzięki ościstym kłosom rekomendowana do uprawy w sąsiedztwie  

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

Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin  
kłoszenia

Termin 
dojrzewania MTN Potencjał 

plonowania
Zawartość 

białka
Zawartość 

glutenu

Odporność  
na

wyleganie

Liczba
opadania

Wysokość 
roślin

Zimo- 
trwałość

średnio 
wczesny

średnio 
wczesny

wysoka wysoki wysoka wysoka
średnia

do wysokiej
wysoka średnia dobra 4

Odporność na choroby:

Mączniak 
prawdziwy

Fuzarioza 
kłosów

Rdza 
brunatna

Septorioza 
plew

Septorioza 
liści

Brunatna
plamistość 

liści

Choroby
podstawy 

źdźbła

dobra dobra dobra
 średnia

do dobrej
średnia dobra wysoka

Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin  
kłoszenia

Termin 
dojrzewania MTZ Długość 

źdźbła

Skłonność 
do  

wylegania 
Krzewienie

Odporność 
na  

porastanie

Wymagania 
glebowe

Trudność 
omłotu

Zimo- 
trwałość

wczesny wczesny średnia krótkie mała dobre średnia
średnie /

niskie
bardzo 
łatwy

3,5

Odporność na choroby:

Rdza 
brunatna

Rdza 
żółta Septorioza Fuzarium Chlorotoluron

Choroby
podstawy

źdźbła

średnia wysoka wysoka wysoka odporna średnia
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Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin  
kłoszenia

Termin 
dojrzewania MTN Potencjał 

plonowania
Zawartość 

białka
Zawartość 

glutenu

Odporność  
na

wyleganie

Liczba
opadania

Wysokość 
roślin

Zimo- 
trwałość

średnio 
wczesny

średnio 
wczesny

wysoka wysoki wysoka wysoka
średnia

do wysokiej
wysoka średnia dobra 4

Odporność na choroby:

Mączniak 
prawdziwy

Fuzarioza 
kłosów

Rdza 
brunatna

Septorioza 
plew

Septorioza 
liści

Brunatna
plamistość 

liści

Choroby
podstawy 

źdźbła

dobra dobra dobra
 średnia

do dobrej
średnia dobra wysoka

czarodziej plonu 

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

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

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

Wysoki plon

Ponadprzeciętna
zdrowotność 

Wysoka
zimotrwałość 

ASKABAN
PSZENICA



Produkcja roślinna zakłada rezultat w postaci 
zysku, przez to inwestycje w pole, jego uprawa, 
nawożenie, utrzymanie w wysokiej kulturze rol-
nej czy w końcu ochrona chemiczna plantacji mają 
swoje granice. 

Wytyczane są one przez cenę sprzedaży zbiorów. 
Jedną z metod polepszenia rentowności produkcji 
rolnej jest podnoszenie plonów, przy utrzymaniu jej 
kosztów na względnie stałym poziomie. Dobrym spo-
sobem, by to osiągnąć, jest stosowanie kwalifikowa-
nego materiału siewnego, które niesie ze sobą kilka 
podstawowych zalet:

•  wiemy, jaka jest klasa odmiany, możemy dobrać ją 
do posiadanego stanowiska, planując kierunek pro-
dukcji (paszowa, jakościowa); 

•  znana jest jakość danej partii materiału siewnego. 
Znajomość siły kiełkowania i MTZ (masy tysiąca ziar-
niaków) pozwala na precyzyjne dobranie ilości wy-
siewanego ziarna. Unikamy przez to przegęszczenia 
łanu, a co za tym idzie wzrasta efektywność nawo-
żenia i zdrowotność roślin;

•  znana jest charakterystyka odmiany, jej plonowanie, 
zimotrwałość, mrozoodporność, odporność na cho-
roby. Są to cechy badane przez właściciela odmiany, 
ale też badane i publikowane przez COBORU (Cen-
tralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych). 

Ta wiedza pozwala dobrać odmiany do specyfiki po-
siadanego areału;

•  znana jest czystość danej partii towaru, nierzadko 
sięga nawet 100%;

•  producent gwarantuje jednolitość odmianową, któ-
ra w niektórych branżach jest ważnym parametrem 
handlowym (produkcja słodu browarniczego);

•  gwarantowana jest jakość zaprawienia ziarna, co 
jest kluczowym czynnikiem dla równomiernych, 
zdrowych wschodów. Do zaprawiania dodaje się 
często nawozów donasiennych, które pomagają 
w wiosennych wschodach, bądź dodatków polime-
rowych mających wpływ na stabilność powłoki uzy-
skanej na ziarniaku. Szanujący się producenci badają 
również jakość zaprawienia nasion.

Producent materiału siewnego zajmuje się doborem 
odmian, kierując się ich wynikami osiąganymi w bada-
niach porejestrowych, ale też starając się dopasować 
je do warunków klimatycznych i późniejszej możliwo-
ści sprzedaży plonu, uwzględniając zapotrzebowanie 
przemysłowe rynku, w którym będzie realizowana 
produkcja.

Każda partia nasion, zanim jeszcze się stanie mate-
riałem siewnym, jest pod dozorem Państwowej In-
spekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Oznacza to, 
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że nadzorowany jest cały proces produkcyjny od pola 
do fabryki. Ocena materiału siewnego, uwzględniając 
jego gatunek i kategorię, składa się z kilku etapów:

•  ocena polowa, ma na celu sprawdzenie czy plan-
tacja nasienna jest prowadzona zgodnie ze sztuką; 

•  ocena laboratoryjna, gdzie ustala się jakość i zdro-
wotność materiału siewnego (czystość, siła kiełko-
wania, MTZ). Na podstawie wyników badań labora-
toryjnych uzyskuje się świadectwa kwalifikacji. To 
ona decyduje, czy dany towar stanie się materiałem 
siewnym. To badanie może odbywać się jedynie 
w akredytowanym laboratorium;

•  ocena tożsamości i czystości odmianowej, podczas 
której stwierdza się, czy dana plantacja nasienna 
jest jednorodna w obrębie odmiany i gatunku. Pod-
czas niej szacuje się również plon. Inspektor w razie 
potrzeby może zalecić selekcję plantacji, czyli po-
zbycie się roślin obcouprawnych;

•  ocena cech zewnętrznych, mająca na celu stwier-
dzenie, czy rośliny w danej plantacji posiadają cechy 
swoiste dla deklarowanego gatunku i odmiany.

Powyższe działania mają za zadanie zapewnić, że rol-
nik dostanie do wysiewu materiał najwyższej możli-
wej jakości.

Rolnicy szeroko praktykują samodzielne zaprawianie 
zbóż z własnej produkcji, zostawiając sobie na ten 
cel część wyprodukowanego plonu, powołując się 
na aspekt ekonomiczny takiego działania. Pomijając 
kwestie prawne, pytaniem pozostaje, czy takie dzia-
łanie ma sens. Odpowiedzieć na nie każdy producent 
rolny musi sobie sam. Warto jednak zwrócić uwagę 
na następujące kwestie:

•  z całą pewnością, o ile nie posiada profesjonalnego 
sprzętu, nie jest w stanie wystarczająco dobrze wy-
czyścić ziarna;

•  chałupniczo wyprodukowane nasiona mają niezna-
ną siłę kiełkowania i MTZ, przez co nie wiadomo, ile 
ich wysiać;

•  żeby zniwelować ewentualną niską siłę kiełkowa-
nia, często sieje się, dokonując korekty ilości wysie-
wu metodą „na oko”, co często prowadzi do zbyt 

rzadkiego lub zbyt gęstego wysiewu, co z kolei 
skutkuje obniżeniem plonu;

•  słaba kalibracja ziarna po czyszczeniu sprawia, że 
niemożliwe jest ustalenie MTZ;

•  nasiona wysiewane z roku na rok mają tendencje 
utraty swoich cech, czyli tak zwanego „wyradzania 
się”. Może to skutkować spadkiem plonu, podatno-
ścią na patogeny, utratą swoistych cech roślin (np. 
zimotrwałości);

•  niemożliwa do osiągnięcia jest profesjonalna jakość 
zaprawienia. Zaprawa donasienna powinna być za-
aplikowana we właściwej dawce. Zbyt mała dawka 
nie spełni swojej funkcji, zbyt duża może być szko-
dliwa lub nawet zabójcza dla ziarniaka. Stawia to 
pod znakiem zapytania ekonomię takiego działania 
i ma niewiele wspólnego z ekologią. Poza tym za-
prawa musi być zaaplikowana równomiernie w całej 
partii towaru;

•  duży nakład pracy i czasu;

•  brak pewności, co tak naprawdę wysiewamy.

Przy postępującej profesjonalizacji produkcji rolnej, 
która jest nie tylko panującym trendem, ale stała się 
również koniecznością, wnioski nasuwają się same. 
Wysiew kwalifikowanego materiału siewnego jest 
warunkiem koniecznym do uzyskania wysokich, ja-
kościowych plonów.

Jacek Hnatów 
Dyrektor handlowy 
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Niebawem polscy rolnicy zmierzą się z nowym 
wyzwaniem, jakim jest Europejski Zielony Ład. 
Jego założenia budzą wiele emocji zarówno 
wśród polityków, przedstawicieli związków 
i organizacji rolniczych, jak i samych rolników. 
Jednym z nich jest ograniczenie stosowania 
pestycydów.

W ramach wspomnianej strategii wyznaczono ambit-
ne cele dotyczące zmniejszenia:

•  stosowania środków ochrony roślin o 50%;
•  strat pokarmowych o co najmniej 50%, przy zapew-

nieniu że nie doszło do pogorszenia żyzności gleby;
•  stosowania nawozów o co najmniej 20%;
•  sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych 

przeznaczonych do zwierząt utrzymywanych w wa-
runkach fermowych o 50%.

Ponadto, planuje się przeznaczyć do 2030 r. co naj-
mniej 25% gruntów rolnych na rolnictwo ekologiczne.

Jak przekonuje Komisja Europejska, strategia „Od 
pola do stołu” umożliwi przejście na zrównoważo-
ny system żywnościowy w krajach UE, jednocześnie 
zapewniając obywatelom bezpieczeństwo żywno-
ściowe, a także dostęp do zdrowego żywienia. Euro-
pejscy rolnicy odgrywają kluczową rolę w przejściu 
na bardziej zrównoważony system żywnościowy, 
dlatego otrzymają oni wsparcie w ramach WPR za 

pośrednictwem nowych źródeł finansowania i eko-
programów w celu stosowania praktyk zrównowa-
żonych.

Nowe ekoprogramy zapewnią rolnikom spory za-
strzyk gotówki w celu realizacji praktyk, takich jak:

•  rolnictwo precyzyjne,
•  agroekologia (w tym rolnictwo ekologiczne),
•  uprawa sprzyjająca pochłanianiu dwutlenku węgla 

przez glebę,
•  system rolno-leśny.

W odniesieniu do rolników promuje się również po-
wrót owadów zapylających na grunty rolne, ograni-
czenie zanieczyszczeń, a także wspieranie rolnictwa 
ekologicznego i innych praktyk rolniczych sprzyjają-
cych różnorodności biologicznej. W ramach powyż-
szej strategii wprowadzono określone działania słu-
żące odbudowie bioróżnorodności.

Na zmiany związane z wprowadzeniem unijnych stra-
tegii szykuje się także cały rynek środków ochrony 
roślin. Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin 
(ECPA) w dniu 7 września 2020 r. przedstawiło zo-
bowiązania do zrealizowania na najbliższą dekadę. 
Na ich realizację przeznaczono ponad 14 miliardów 
euro, które zostaną wykorzystane do stworzenia 
nowych technologii, a także bardziej zrównoważo-
nych produktów. Oprócz inwestycji przewiduje się 
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zwiększenie zbiórki opakowań po środkach ochrony 
roślin, a także dokonanie zmian wobec szkoleń dla 
rolników. Przy czym mają one odbywać się zgodnie 
z wymogami polityki zrównoważonego stosowania 
środków ochrony roślin.

Dzisiaj podejmowane są liczne inicjatywy mające 
na celu zmniejszenie zużycia środków chemicz-
nych z jednoczesnym ograniczeniem negatywnych 
ubocznych efektów ich stosowania w rolnictwie. 
W najbliższych latach zarówno nauka, jak i prakty-
ka rolnicza, będą musiały poświęcić wiele uwagi 
i wysiłku na opracowanie i wdrożenie integrowa-
nych metod ochrony roślin uprawnych. Ujmując to 
zagadnienie skrótowo, w integrowanej ochronie 
roślin chodzi oczywiście o połączenie metod fizycz-
nych (np. mechaniczne zwalczanie chwastów), che-
micznych i biologicznych w zwalczaniu organizmów 
szkodliwych.

Liczna grupa biopreparatów mikrobiologicznych 
wskazuje, że badania prowadzone w wielu ośrodkach 
naukowych zakończyły się sukcesem, a więc wdroże-
niem do produkcji preparatów zawierających bardzo 
różne mikroorganizmy, wirusy, bakterie (Bacillus, 
Pseudomonas), grzyby (Baeuveria, Matharhizium, Py-
thium, Trichoderma) oraz mikroskopijne nicienie (He-
terorahabditis, Steinernema), które w różny sposób 
ograniczają (zwalczają) patogeny i szkodniki roślin. 
Jest to również niewątpliwy sukces producentów 
tych środków, często niewielkich firm, którzy podjęli 
trud, także finansowy, związany z rejestracją swoich 
produktów.

Ta powyższa optymistyczna opinia 
nie dotyczy sytuacji w Polsce. Licz-
ba zarejestrowanych biopreparatów 
w poszczególnych krajach jest bardzo 
zróżnicowana. Przoduje w tym USA. 
W naszym kraju jest ich tylko ok. 40, 
z czego trzy czwarte wykorzystują 
ogrodnicy w uprawach szklarniowych 
i pieczarkarniach.

Zdecydowana większość dostępnych 
w Polsce biopreparatów nie posia-
da żadnego certyfikatu, atestu (np. 
PZH), nie wspominając o rejestracji 
jako środek ochrony roślin. Kupując 
taki produkt, nie mamy absolutnie 

żadnej gwarancji jego skuteczności i pewności, co on 
zawiera. Kolejnym problemem może być nasze bez-
pieczeństwo. Należy również postawić sobie pytanie, 
czy wykonywanie zabiegów biopreparatami, które 
nie posiadają odpowiedniej rejestracji, jest zgodne 
z prawem.

Miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie powstaną 
uregulowania prawne, które zabezpieczą interes rol-
ników. Biopreparaty powinny podlegać rejestracji, 
a ich etykiety precyzyjnie określać zakres i skutecz-
ność działania. Pozwoliłoby to określić, za co odpo-
wiada producent danego preparatu. 

Biopreparaty są znacznie trudniejsze w użyciu 
od tradycyjnych pestycydów. Wymagają określo-
nych temperatur, wilgotności, składników pokar-
mowych, braku konkurencji, odpowiednich wa-
runków w transporcie i magazynowaniu, czasem 
skomplikowanej i długotrwałej procedury przy-
gotowywania cieczy roboczej. Często to, co dzia-
ła w warunkach laboratoryjnych, nie sprawdza się 
w warunkach polowych.

Dziś uważa się biopreparaty za bezpieczne, ale maso-
we dostarczanie bakterii, grzybów, wirusów i innych 
organizmów do środowiska może z czasem przynieść 
zgoła nieoczekiwane skutki.

Marek Skorupa 
Dyrektor handlowy 

działu Środków Ochrony Roślin
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Nasza decyzja o uprawie pszenicy ozimej na da-
nym stanowisku nie powinna zapadać krótko 
przed terminem siewów. Jej miejsce w płodoz-
mianie powinno być tak ustalone, aby było po jak 
najlepszym dla niej przedplonie. Powinien on po-
zostawić stanowisko wolne od patogenów zbóż, 
być zebranym w takim czasie, by wykonać uprawę 
i siew w optymalnym terminie. 

W realiach polskiego rolnictwa jest to najczęściej rze-
pak ozimy, a rzadziej rośliny bobowate (groch, soja). 
Pszenica często siana jest po buraku cukrowym, ale 
odbywa się to zazwyczaj po optymalnym terminie, 
uproszczeniach uprawowych i zubożeniu stanowiska 
o duże ilości makroskładników (NPK). Podobna sytu-
acja występuje, gdy przedplonem jest kukurydza.

Odpowiednia przerwa pomiędzy zbiorem przedplo-
nu a siewem umożliwia wykonanie pełnej uprawy 
(podorywka, orka, uprawa przedsiewna). Dodatnie 
strony takiego zespołu upraw są następujące:

• dobre wymieszanie resztek pożniwnych
•  możliwość zastosowania wapna na ściernisko i wy-

mieszania go z resztkami pożniwnymi
•  mechaniczne niszczenie chwastów i części szkodni-

ków (np. myszy, ślimaki – skuteczność uzależniona 
od „agresywności” maszyn uprawowych)

•  czas na ewentualne zastosowanie herbicydu to-
talnego

•  optymalne przygotowanie łoża siewnego

Uproszczenia uprawowe niosą pewne korzyści: czas 
i pieniądze. Niższe wydatki na starcie niosą jednak 

większe koszty później, a są one związane ze zwal-
czaniem chwastów, szkodników i chorób. Technolo-
gie uproszczone zazwyczaj są też związane z niższym 
plonem. Bardziej intensywnie czy ekstensywnie? De-
cyzja należy do Państwa, a czasem podejmuje ją za 
nas pogoda, która wymusza pewne „skróty”.

Do elementów agrotechniki należy również dobór 
właściwego materiału siewnego. Zachęcamy Was do 
skorzystania z naszej oferty. Nasiona odmian psze-
nicy ozimej przygotowane przez AGROAS są profe-
sjonalnie zaprawione, dobrane do naszego regionu 
i gwarantują wysokie plony. 

Po rozwiązaniu powyższych dylematów i doborze 
odpowiedniego nawożenia czeka nas jeszcze wybór 
preparatów do zwalczenia chwastów. Kilkanaście 
lat temu około 80% produktów do odchwaszczania 
zbóż ozimych było sprzedawane wiosną. Przez ten 
czas udział procentowy ulegał stopniowym zmianom 
na rzecz stosowania zabiegów jesiennych w celu 
zwalczania chwastów w zbożach ozimych. Obecnie 
sytuacja jest dokładnie odwrotna i sprzedajemy 80% 
produktów, które stosuje się jesienią.

Herbicydy jesienne dają większą gwarancję skuteczne-
go zwalczenia jednego z najgroźniejszych chwastów, 
jakim jest miotła zbożowa. Następnym ważnym aspek-
tem jest to, że zastosowanie jesienią herbicydu nie 
dopuszcza do konkurencji ze strony chwastów jesie-
nią i wczesną wiosną, dając roślinom uprawnym dużo 
więcej swobody na prawidłowy wzrost i rozwój. To 
właśnie w początkowym okresie rozwoju – od wscho-
dów do zwarcia międzyrzędzi – zboża są najbardziej 

45

Nr 2/2021 (18)Kwartalnik 2021

Środki ochrony roślin

Perspektywy uprawy kukurydzy 
w sezonie 2021/2022



miotły zbożowej, jest 140–150 g flufenacetu na ha. 
Flufenacet ma dodatkową zaletę, jaką jest brak re-
akcji fitotoksycznej, którą możemy obserwować na 
niektórych odmianach pszenic, stosując chlorotalonil.

Diflufenikan – pobierany jest głównie przez liście 
oraz częściowo przez korzenie chwastów. Działaniu 
środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Najwięk-
szy efekt chwastobójczy uzyskuje się, stosując środek 
we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to 
jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wscho-
dach, w fazie siewek. Diflufenikan możemy stosować 
w terminach podobnych jak flufenacet, tzn. najlepiej 
od szpilkowania zbóż do początku krzewienia. Diflu-
fenikan uznawany jest za specjalistę do zwalczania 
fiołków i w tym wypadku wystarcza już około 60 g 
tej substancji na ha. Diflufenikan radzi sobie również 
nieźle z takimi chwastami, jak gwiazdnica, jasno-
ta różowa, przetaczniki czy wyka ptasia. Warto też 
wspomnieć, że jest świetnym „pomocnikiem” wspie-
rającym zwalczanie miotły zbożowej, jak również 
w wyższych dawkach, tzn. około 150 g na ha, radzi 
sobie z przytulią, ale w tych niższych, około 70 g na ha, 
również świetnie ją ogranicza. 

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

ŁUCZNIK jest herbicydem, który ma świetnie zbilanso-
wany udział flufenacetu do DFF i można go stosować 
na poziomie 0,35 l na ha, chcąc zwalczać miotłę zbożo-
wą i wiele chwastów dwuliściennych, czy w pełnej daw-
ce 0,6 l na ha, mając problemy z wyczyńcem polnym. 
Produkt najlepiej stosować w fazie szpilki zbóż ozimych 
do początku krzewienia, a w przypadkach późnych sie-
wów praktyka pokazuje, że stosowanie bezpośrednio 
po siewie daje również świetne wyniki.

ŁUCZNIK jest zarejestrowany we wszystkich gatun-
kach zbóż ozimych i dostępny w bardzo wygodnych 
opakowaniach 1, 5 i 10 l, co daje możliwość dobra-
nia sobie opakowania do posiadanego areału. Nasza 
rekomendacja to 0,35–0,6 l/ha w fazie szpilkowania 
do 3 liści zbóż ozimych. W przypadku występowania 
samosiewów rzepaku warto dołożyć niewielką ilość 
produktu zawierającego tribenuron metylu (zabieg 
wykonywać po wschodach rzepaku).

Marek Skorupa 
Dyrektor handlowy działu Środki Ochrony Roślin

wrażliwe na zachwaszczenie. Warto zwrócić uwagę 
na fakt, że zaniechanie jesiennej ochrony herbicydo-
wej skazuje uprawiane zboże na około dwa miesiące 
współzawodniczenia z chwastami. To może osłabić ich 
kondycję. W efekcie roślina w słabszej formie wchodzi 
w okres spoczynku zimowego i gorzej znosi przezimo-
wanie. Jeszcze inny argument przemawiający za tym, 
aby stosować herbicydy zwalczające chwasty w zbo-
żach ozimych, to ekonomia. Zwalczanie miotły i wielu 
chwastów dwuliściennych to często koszt poniżej 100 
PLN, natomiast zwalczanie miotły zbożowej wiosną 
nie dość, że znacznie powyżej 100 PLN, to dodatkowo 
obarczone jest ryzykiem znacznie mniejszej skutecz-
ności. Dodatkowym problemem mogą być warunki 
pogodowe na przedwiośniu i wczesną wiosną, unie-
możliwiające wjazd ciągnika z opryskiwaczem na pole. 
W takiej sytuacji koniecznością staje się przesunięcie 
zabiegu w czasie. To niestety sprzyja pozostawionym 
w łanie chwastom. Rosną wtedy one bardzo intensyw-
nie, mogą więc w krótkim okresie czasu osiągnąć taki 
stopień rozwoju, że są trudne do zwalczenia.

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

Następnie wiosną bez pośpiechu robimy przegląd na-
szych plantacji i robimy ewentualny zabieg korekcyj-
ny, dobierając herbicydy do ewentualnych gatunków, 
które pozostały lub pojawiły się wiosną na naszych 
plantacjach. Najczęściej jest to ostrożeń, przytulia 
z wiosennych wschodów czy dymnica.

Produktem, który chcielibyśmy Państwu rekomendo-
wać tej jesieni, jest ŁUCZNIK. Jest to produkt, który 
zawiera dwie sprawdzone substancje aktywne, jaki-
mi są flufenacet w ilości 400 g w litrze i diflufenikan 
w ilości 200 g w litrze.

Flufenacet – pobierany jest głównie przez korzenie 
i hypokotyl kiełkujących chwastów. Pozostaje ak-
tywny w glebie przez wiele tygodni po zabiegu, co 
powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności chwa-
stobójczej również w późniejszym okresie. Wysokiej 
skuteczności środka sprzyja optymalna wilgotność 
gleby. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się, 
stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych 
chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko 
po ich wschodach, w fazie siewek. Flufenacet może 
być stosowany od szpilkowania zbóż ozimych do po-
czątku krzewienia. Z wieloletnich obserwacji wynika, 
że dawką, która jest wystarczająca do zwalczania 
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Rzepak ozimy jest uprawą bardzo lubianą – gdy 
plonuje w okolicach 4 t/ha i kosztuje przynajmniej 
2000 zł/t. Wysokie plony i ceny rzadko jednak idą 
w parze. Rzepak jest rośliną mniej zimotrwałą niż 
zboża i niewybaczającą błędów w ochronie. Dla-
czego więc jest tak popularną uprawą? Wynika to 
z prostej przyczyny – brak alternatywy.

Znaczenie gospodarcze i chęć jego uprawy stale 
utrzymuje się na wysokim poziomie. W Polsce z po-
wodów klimatycznych dominuje rzepak ozimy. Aby 
zapewnić ekonomiczną atrakcyjność tej uprawy, nale-
ży zadbać o podstawowe czynności agrotechniczne, 
takie jak: uprawa, siew, dobór odpowiednich odmian, 
nawożenie i oczywiście pełna ochrona. 

Chwasty należą do agrofagów, które mają bardzo 
duży wpływ na plonowanie rzepaku. Przy średnim 
zachwaszczeniu łanu straty w plonach wynoszą do 
25%, natomiast duże zachwaszczenie powoduje 
zmniejszenie plonów nawet o 50%. Ponadto chwa-
sty występujące w rzepaku obniżają zimotrwałość 
roślin. 

Wybór terminu zwalczania chwastów nie powinien 
budzić wątpliwości. Jesienny zabieg jest podsta-
wowym terminem w technologii nastawionej na 
wysokie plony. Im wcześniej zwalczymy chwasty, 
tym lepiej dla uprawy. Wiele doświadczeń dotyczą-
cych terminu odchwaszczania wskazuje na to, że 
czym szybciej taki zabieg zostanie wykonany, tym 

większe jest przełożenie na plon. Należy pamiętać, 
że przy nowych technologiach zakładających upra-
wę przy niskiej obsadzie roślin na metrze, szcze-
gólnie w pierwszych fazach rozwojowych, chwasty 
stwarzają wysoką konkurencję dla rośliny uprawnej. 
Herbicydy najlepiej zwalczają chwasty we wcze-
snych fazach ich rozwoju. Wczesne odchwaszczenie 
jest więc skuteczniejsze i tańsze. Opóźnianie zabie-
gu, a szczególnie przeniesienie zabiegu odchwasz-
czania na termin wiosenny, znacząco wpływa na 
obniżenie plonu.

Termin wiosenny odchwaszczania rzepaku ozimego 
powinien być traktowany jedynie jako „koło ratun-
kowe” i stosowany powinien być tylko w sytuacjach 
całkowitego braku możliwości zrobienia takiego za-
biegu jesienią lub jako korekta jesiennego zabiegu 
odchwaszczania

Jednym z ważniejszych aspektów doboru herbicy-
dów jest spektrum zwalczanych gatunków chwa-
stów. Pola, na których wysiewa się rzepak, zasie-
dlane są przez wiele gatunków, a niektóre z nich są 
dość trudne do zwalczenia. Do najbardziej uciążli-
wych należą gatunki chwastów, takich jak: fiołek, 
gwiazdnica, przetaczniki, bodziszki, jasnoty czy 
chwasty z rodziny kapustowatych, jak gorczyca po-
lna, tobołki polne, tasznik pospolity, rzodkiew świ-
rzepa i stulicha psia, czy chwasty, które swoją szko-
dliwość ujawniają dopiero w okresie wiosennym, 
potrafiąc przerastać łan rzepaku ozimego, takie 
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jak: chaber bławatek, mak polny, przytulia czepna 
i chwasty rumianowate.

Jedną z najtańszych i najchętniej stosowanych me-
tod odchwaszczania jest wykonanie zabiegu bez-
pośrednio po siewie, maksymalnie do 72 godzin po 
siewie. Zabieg taki najczęściej oparty jest na mie-
szaninie dwóch substancji aktywnych – chlomazo-
nu i metazachloru lub chlomazonu i petoksamidu. 
Zastosowanie takiej kombinacji substancji aktyw-
nych daje dobre wyniki odchwaszczania, likwidując 
podstawowe chwasty z uprawy rzepaku ozimego 
i gwarantując dobry start po duży plon przy nie-
wielkiej inwestycji. Znanym problemem zabiegów 
przedwschodowych jest możliwa niższa skuteczność 
preparatów działających odglebowo w warunkach 
niskiej wilgotności gleby. Aby takie zjawisko zmini-
malizować, zalecamy stosowanie tych produktów 
z adiuwantem, który zapewnia lepsze wiązanie sub-
stancji aktywnej z glebą, zabezpieczając ją przed ta-
kimi zjawiskami, jak erozja wietrzna, fotodegradacja 
czy przemieszczanie w głąb gleby po gwałtownych 

opadach, ograniczając zarazem fitotoksyczność. 
Jeżeli substancja aktywna będzie związana z cząst-
kami gleby, to będzie ona działała nawet z opóźnie-
niem w momencie gdy gleba uzyska odpowiednią 
wilgotność po opadach deszczu.

Firma AGROAS będzie oferowała dwa opisane powy-
żej rozwiązania: Nero 424 EC proponowane będzie 
z adiuwantem Grand Plus, a mieszanina chlomazonu 
z metazachlorem również z adiuwantem Grand Plus.

Jeżeli na polu, na którym zasiany jest rzepak, wystę-
puje duże nasilenie maku polnego i/lub fiołka polne-
go, które mogą być problemem w uprawie, to warto 
pokusić się o powschodowy system odchwaszczania 
i zastosować mieszaninę metazachloru z Navigato-
rem 360 SL lub mieszaninę Butisanu Star z Naviga-
torem.

Marek Skorupa 
Dyrektor handlowy 

działu Środków Ochrony Roślin 
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Typowa ładowarka teleskopowa, w przeciwień-
stwie do kombajnu czy ciągnika, podlega pod dwa 
niezależne przepisy związane z jej użytkowaniem. 
Z jednej strony obejmują ją regulacje dla maszyn 
podnoszących, a z drugiej strony jest także trak-
towana jako typowy pojazd mogący poruszać się 
po drogach publicznych. 

Umiejscowienie użytkowe ładowarki teleskopowej 
w przepisach określa norma ISO 10896-1:2020 
Rough-terrain trucks – Safety requirements and veri-
fication – Part 1: Variable-reach trucks. W zapisie mo-
żemy znaleźć precyzyjne i jasne określenie, formułu-
jące sposób użytkowania – ładowarka teleskopowa 
to wózek jezdniowy, specjalizowany, ze zmiennym 
wysięgiem do pracy w trudnym terenie. „To właśnie 
ta norma odpowiada za zastosowanie dwóch od-
dzielnych przepisów użytkowania dla ładowarek” – 
mówi Emil Kaźmierczak, Kierownik Produktu CLAAS. 
– „Wyłącza ona bowiem zapisami ze swojej oceny 

bezpieczeństwa przemieszczanie się po drogach pu-
blicznych. Tutaj swoje zastosowanie ma już Kodeks 
drogowy” – dodaje Kaźmierczak.

Ładowarka teleskopowa podczas przemieszczania ła-
dunków podlega pod regulację Urzędu Dozoru Tech-
nicznego. Z kolei podczas poruszania się po drogach 
musi spełniać przepisy Kodeksu drogowego. Łado-
warka teleskopowa może być więc wprowadzona do 
obrotu jako maszyna wolnobieżna albo jako ciągnik 
rolniczy. W skrócie oznacza to, że albo jest trakto-
wana na drodze tak jak kombajn, albo tak jak ciągnik 
rolniczy (wtedy posiada miejsce na zamontowanie 
tablicy rejestracyjnej). 
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CLAAS SCORPION – dwa rozporządzenia, 
jedna ładowarka

Pracę i poruszanie się tzw. szczególnego typu wóz-
ków podnośnikowych z mechanicznym napędem 
podnoszenia reguluje Rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów 
urządzeń technicznych podlegających dozorowi 
technicznemu (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.) 
– tutaj określone są zasady dozoru technicznego 
(§ 1 ust. 6) lit. L). Oprócz tego jednak maszyna sama 
w sobie podlega także pod dozór na skutek Rozpo-
rządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii 
z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu 
sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze 
i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu 
i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń 
kwalifikacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1008). Ten 
drugi zapis skutkuje tym, że każdy operator musi po-
siadać uprawnienia do pracy z ładowarką w formie 
odpowiedniego zaświadczenia. „Takie uprawnienia 
zostają potwierdzone poprzez zdanie egzaminu 
państwowego. Kategoria WJO I pozwala również na 
pracę innymi wózkami, w tym popularnymi widlaka-
mi” – wyjaśnia specjalista CLAAS, Emil Kaźmierczak. 
Ważne jest także to, że maszyna powinna być zgło-
szona pod nadzór Urzędu Dozoru Technicznego. 
Taka ładowarka teleskopowa podlega pod kontrolę 
z udziałem UDT raz na rok. Podsumowując, ładowar-
ka teleskopowa w świetle przepisów to wózek jez-
dniowy specjalizowany ze zmiennym wysięgiem do 
pracy w trudnym terenie. Podlega pod nadzór UDT, 
a operator powinien posiadać uprawnienia WJO 
I nabyte poprzez zdanie egzaminu.

CLAAS SCORPION na drodze

W przypadku poruszania się po drodze ma to zasad-
nicze znaczenie, jeśli chodzi o dopuszczenie do pracy 
z przyczepami. W obu przypadkach duże znaczenie 
mają hamulce i to one głównie decydują, jaka może 
być masa ciągniętej przyczepy. Ładowarka wyposażona 

Maszyny
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ramienia. Ruchy podnoszenia i wsuwania są dostęp-
ne, gdyż one powodują, że ładunek przemieszcza 
się do strefy bardziej bezpiecznej” – tłumaczy dalej. 
Operator może wyłączyć w razie potrzeby system 
automatycznego zatrzymywania ramienia. Odbywa 
się to poprzez naciśnięcie przycisku bezpieczeństwa. 
Ładowarka wydaje wtedy dźwiękowy sygnał ostrze-
gawczy i wyłącza się blokada bezpieczeństwa. 

Jest jeszcze jeden stopień monitorowania maszyny 
przed wywróceniem, przeznaczony dla doświadczo-
nych operatorów. Ładowarka przy spełnieniu kilku 
wymagań, wśród nich są takie, jak ramię podniesio-
ne nie wyżej niż 50° nachylenia oraz praca na kołach. 
Wtedy układ zabezpieczający pokazuje obciążenie 
na monitorze, jednak nie zatrzymuje ramienia robo-
czego po przekroczeniu wartości krytycznych. Jest 
to przydatna opcja np. podczas podgarniania ziarna.

Inwestując w nowoczesną ładowarkę teleskopową, 
należy zwrócić uwagę na wymagane uprawnienia 
oraz wyposażenie maszyny w nowoczesne systemy 
zabezpieczające i jednocześnie gwarantujące bez-
pieczną i wydajną pracę.

w hamulce pneumatyczne posiada manometr w kabi-
nie. Ładowarka teleskopowa CLAAS SCORPION może 
według instrukcji obsługi ciągnąć przyczepy o masie 
16 000 kg przy dopuszczeniu jako ciągnik rolniczy, 
a 12 000 kg przy dopuszczeniu jako maszyna wolno-
bieżna. Należy zwrócić uwagę, że są to wartości poda-
wane przez instrukcję obsługi. W Polsce dla maszyn 
wolnobieżnych oraz ciągników rolniczych obowiązują 
masy podawane w Obwieszczeniu Ministra Infrastruk-
tury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. 

CLAAS SCORPION w pracy

Ładowarka w typowych pracach załadunkowych jest 
wspomagana systemem zabezpieczającym przed 
przewróceniem się przez przednią oś. Głównym za-
daniem systemu jest ciągłe monitorowanie i infor-
mowanie operatora odnośnie do obciążenia tylnej 
osi, jak i samej ładowarki. „System ten nie pozwala 
na wywrócenie się maszyny, w przypadku osiągnięcia 
tzw. punktu krytycznego blokuje możliwość ruchu, 
który mógłby doprowadzić do przewrócenia” – wy-
jaśnia Emil Kaźmierczak. O czym dokładnie mowa? 
„Blokowany jest ruch opuszczania i wysuwania 
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do wszelkiego rodzaju powszechnie stosowanych 
programów do zarządzania gospodarstwem w celu 
dalszego przetwarzania.

Dodatkowy moduł „Automatyczna dokumentacja” 
umożliwia automatyczne przyporządkowanie usta-
lonych danych do uprawianych pól. Jedynym warun-
kiem utworzenia „Automatycznej dokumentacji” jest 
jednorazowe wyeksportowanie wszystkich granic 
pól na serwer TELEMATICS. W razie niedostępności 
danych o powierzchni TELEMATICS oferuje również 
możliwość bezpośredniego wykreślenia granic pól na 
podstawie zdjęć lotniczych.

INFORMACJA
Maszyna pod kontrolą

Celem jest zachowanie kontroli nad całą flotą. 
Wszystkie istotne dane maszyny są szybko gotowe 
do odczytu.

Efektywne rolnictwo wymaga zawsze wiedzy 
ekonomicznej. Trzeba optymalizować procesy, 
sprawnie zarządzać zasobami i parkiem maszyno-
wym, tak aby z każdego obszaru wydobyć to, co 
najlepsze. W tym celu CLAAS TELEMATICS ofe-
ruje inteligentne oprogramowanie wspierające 
klientów w tej pracy.

Najważniejszym celem jest oszczędność kosztów. Po-
przez swoje cztery obszary: 

•  Informowanie
•  Analizowanie
•  Optymalizowanie
•  Dokumentowanie 

TELEMATICS oferuje użytkownikom cztery różne 
sposoby realizacji tego celu.

TELEMATICS to cyfrowy system transmisji danych 
umożliwiający sukcesywne wyświetlanie i doku-
mentowanie danych roboczych, śladów przejaz-
dów i danych plonowania przez odpowiednio wy-
posażone kombajny, sieczkarnie polowe i ciągniki. 
Wszystkie dane są przesyłane przez sieć telefonii 
komórkowej z maszyn na serwer, gdzie odbywa 
się ich przetwarzanie i zapisywanie. Z serwera 
można je odczytywać na żywo lub w późniejszym 
czasie w portalu TELEMATICS przez internet na 
komputerze domowym, laptopie lub smartfonie, 
a także poddawać analizom bądź wyeksportować 
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OPTYMALIZACJA
Obniżanie kosztów

Głównym celem stosowania TELEMATICS jest obniże-
nie kosztów w codziennej eksploatacji maszyn. Funk-
cje analizy wspomagają użytkownika w identyfikacji 
potencjałów optymalizacji.

Dzięki TELEMATICS można się dowiedzieć, w jaki 
sposób zwiększyć efektywność lub co jest przyczy-
ną niepełnego wykorzystania wydajności maszyny. 
Jednocześnie wspieramy operatorów w stałym do-
skonaleniu ich umiejętności – dzięki temu w ciągu 
tego samego czasu, korzystając z takich samych zaso-
bów, mogą oni osiągać lepsze wyniki. W ten sposób 
oszczędza się czas i pieniądze.

DOKUMENTOWANIE
Gospodarstwo w pigułce

TELEMATICS zapewnia niezawodną dokumentację 
pól. We współdziałaniu z oprogramowaniem do 
zarządzania gospodarstwem można zatem niemal 

Nieważne, czy chodzi o

•  zużycie paliwa
•  funkcję zdalnej lokalizacji
•  stan roboczy
•  zdalne serwisowanie

bądź inne ustawienia maszyny: przez cały czas użyt-
kownik ma wszystko pod kontrolą. Dotyczy to nie tyl-
ko jednej maszyny, lecz niemal wszystkich ciągników 
i maszyn żniwnych.

Dostęp do danych jest łatwy i szybki. Z komputera 
w biurze można wywołać portal TELEMATICS i zyskać 
orientację w całej flocie. Za pośrednictwem aplikacji 
można również zdalnie odczytać najważniejsze infor-
macje na temat posiadanych maszyn.

ANALIZA
Kontrola zasobów

Funkcje analizy w ramach profesjonalnej licencji 
TELEMATICS dostarczają dokładnych danych o tym 
gdzie, kiedy i w jaki sposób pracują maszyny. Po-
przez optymalizację procedur roboczych, technik 
żniwnych oraz logistyki maszyn użytkownik zyskuje 
szczegółowe informacje umożliwiające znaczną po-
prawę całkowitej wydajności maszyn. Jednak w jaki 
dokładnie sposób TELEMATICS wspiera procesy 
optymalizacyjne? 

Klienci chcą sprawdzić, w jaki sposób są wykorzy-
stywane ich zasoby. Dla dokładnej orientacji trzeba 
znać osiągi maszyn oraz wiedzieć, czy pracownicy 
potrzebują wsparcia w celu pełnego wykorzystania 
ich efektywności. Aby możliwe było szybkie usuwanie 
problemów, konieczna jest ich odpowiednio wczesna 
identyfikacja.

Maszyny
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granice pola zostaną raz utworzone w TELEMATICS, 
to system samodzielnie rozpoznaje, jaka maszyna 
znajduje się na danym polu, i tworzy odpowiednią 
dokumentację dla każdego zlecenia na bazie granic 
pól oraz zapisanych śladów przejazdów.

W ofercie CLAAS znajduje się wiele innych produk-
tów EASY (Efficient Agriculture Systems). W tym za-
kresie firma CLAAS łączy swoje kompetencje w ob-
szarze zarządzania danymi i rolnictwa precyzyjnego. 
Zaliczamy do nich łączenie maszyn w sieć poprzez 
system TELEMATICS, zarządzanie flotami i konser-
wację zdalną oraz aplikacje AGROCOM lub CLAAS 
CROP SENSOR do optymalnego dawkowania nawo-
zów i środków ochrony roślin.

W firmie AGROAS wszystkie pokazowe maszyny 
są wyposażone w system TELEMATICS. Tym sa-
mym każdy klient ma możliwość nie tylko prze-
testować maszynę, ale również dowiedzieć się 
w czasie rzeczywistym np. o wysokości plonu 
(kombajny, sieczkarnie), aktualnym stanie i para-
metrach maszyny, bieżącym zużyciu paliwa. Może 
się również przekonać, jak zmiana niektórych pa-
rametrów wpłynie na zużycie paliwa oraz wydaj-
ność maszyny. 

W kolejnych numerach przybliżymy Państwu pozo-
stałe produkty EASY ze stajni CLAAS.

Więcej informacji można uzyskać u naszego specja-
listy ds. produktów EASY i rolnictwa precyzyjnego.

Paweł Mazur 
tel. 692 969 933 

e-mail: produkty.easy@agroas.pl

automatycznie zgromadzić wszystkie informacje na 
potrzeby własnego zbioru danych o polach. Dostęp-
ne są również wszystkie informacje umożliwiające 
np. szybkie i łatwe przygotowanie niezbędnych do-
wodów dostawy lub faktur wysokiej jakości.

Jednocześnie użytkownik otrzymuje jasne zestawie-
nie wydatków w gospodarstwie oraz może – w do-
wolnym momencie – prześledzić już wykonane prace 
i skontrolować je w celach porównawczych. TELEMA-
TICS bierze na siebie dokumentację następujących 
parametrów:

•  Czasy pracy
•  Przebiegi pracy
•  Zużycie paliwa
•  Pozycjonowanie maszyn
•  Dane agronomiczne (wielkość zbioru, dawka apli-

kacyjna itd.).

AUTOMATYCZNA DOKUMENTACJA

Najwygodniejszą metodą dokumentowania jest 
„Automatyczna dokumentacja”. Moduł ten w wielu 
zadaniach zastępuje użytkownika, a jednocześnie 
poprawia bezpieczeństwo zarządzania danymi. Jeśli 

materiały informacyjne i foto www.claas.pl

Maszyny
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HORSCH wprowadza do sprzedaży swój pierwszy 
mechaniczny siewnik Versa 3 KR o szerokości 3 m, 
nabudowany na bronę aktywną HORSCH Kredo. 
Sposób wysiewu można nazwać absolutnie inno-
wacyjnym, ponieważ w przypadku Versa rodzaj 
mechanicznego układu wysiewającego zasilane-
go elektrycznie został całkowicie przemyślany od 
podstaw. 

Każdy dozownik jest indywidualnie połączony z wał-
kiem napędowym pośrednim za pomocą przekładni 
kół zębatych. Oznacza to, że ścieżki technologiczne 
można zmieniać indywidualnie i bez narzędzi, a tak-
że generować różne rozstawy rzędów, np. od 12,5 
poprzez 15 i 30 cm do nawet 45 cm. W zależności 
od nasion, samo dozowanie wysiewanych nasion 
można łatwo regulować za pomocą zasuwy między 
kołem komorowym a kołem krzywkowym. Dwie zasu-

wy niezależnie dla nasion dużych 
i drobnych pozwalają przestawić 
siewnik z siewu zbóż na siew rze-
paku, praktycznie tylko poprzez 
przestawienie zasuw. Nie ma 
żadnej konieczności wyjmowania 
kółek wysiewających i ich przekła-
dania. Koła dozujące można rów-
nież zdejmować pojedynczo i bez 
narzędzi w celu dopasowania do 
wysiewanej rośliny lub do spraw-
dzania.

Versa bazuje na bronie wirnikowej 
Kredo o szerokości 3 m, znanej 
z napędzanego pneumatycznie 
Express 3 KR. Posiada 10 wirników 
na 3 m szerokości roboczej i został 
zaprojektowany z myślą o maksy-
malnej stabilności nawet na kamie-
nistych glebach. Może być wyposa-
żony w szybko wymienialne zęby 
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z dwiema pozycjami pracy – ustawienie wleczone lub 
agresywne. Dostępne są zęby z powłoką z węglika spie-
kanego, zapewniającą im maksymalną żywotność. Wał 
pierścieniowy trapezowy tworzy perfekcyjną bruzdę 
siewną nawet w trudnych i wilgotnych warunkach.

Stalowy zbiornik o pojemności 900 litrów jest nowy 
i można go powiększyć opcjonalną nadstawką, nawet 
do 1500 l. Nowością są również redlice DuoDisc, któ-
rych konstrukcja opiera się na sprawdzonych elemen-
tach redlic TurboDisc. DuoDisc są połączone z ramą 
siewnika Versa za pomocą sprężyn płaskownikowych 
i są zoptymalizowane pod kątem wagi, szczególnie 
dla tego typu maszyn.

Cała obsługa i ustawianie maszyny zostało umiesz-
czone z lewej strony siewnika. Głębokość siewu i na-
cisk redlic (opcjonalnie hydrauliczny) ustawia się tutaj 
za pomocą klucza uniwersalnego. Proces kalibracji 

jest bardzo łatwy dzięki napędowi elektrycznemu 
i można go również przeprowadzić za pomocą bez-
płatnej aplikacji HORSCH MobileControl. Korytko 
kalibracyjne jest również wyciągane w lewo. Versa 
jest już dostępna w sprzedaży, a pierwsze dostawy 
na polski rynek są planowane na przełomie sierpnia 
i września 2021 roku.

Adrian Juzyszyn 
dyrektor handlowy działu Sprzedaż MaszynFo
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Idealne wprowadzenie materiału siewnego – na-
sion – w glebę i natychmiastowy kontakt nasiona 
z ziemią są podstawowymi warunkami pewnych 
i równomiernych wschodów. Dobór odpowied-
niej technologii siewu związany z oczekiwaniem 
osiągnięcia tego celu, szczególnie przy rosnących 
prędkościach roboczych i coraz węższych oknach 
czasowych, jest naprawdę sporym wyzwaniem. 
Jak zatem podejść do tego zagadnienia? Warto 
zobaczyć, jak to robi firma HORSCH, od 40 lat 
wiodący producent maszyn do uprawy i siewu 
w technologii bezorkowej.

Oczekiwany efekt siewu, czyli równomierne i szybkie 
wschody roślin, zależy od kilku czynników. Na niektó-
re rolnik nie ma wpływu. Są to takie czynniki środo-
wiskowe, jak typ gleby, warunki klimatyczne, warunki 
wodne. Jednak na część z nich, czyli dobór techno-
logii uprawy, termin, płodozmian, rolnik ma wpływ. 
Dzięki temu może choć częściowo niwelować nega-
tywny wpływ czynników klimatycznego i glebowego.

Talerze czy zęby, a może solo?

O tym, czy wschody będą wyrównane, jednoczesne 
i szybkie, rolnik może w dużej mierze zdecydować sa-
modzielnie poprzez dobór odpowiedniej odmiany, ale 
też sposobu doprawienia i siewu. Dlatego w ofercie 
firmy HORSCH znajdują się siewniki od praktycznie 
siewu bezpośredniego nawet w łan poplonów – Ava-
tar, agregaty uprawowo-siewne z zębową sekcją do-
prawiającą – Focus, z talerzową sekcją doprawiającą 

– Pronto, Express, jak też siewniki z broną aktywną – 
Pronto KR, Express KR oraz Versa KR aż do siewników 
solo – Taro SL/HD oraz Serto. Te ostatnie umożliwiają 
rozdzielenie siewu o uprawy, jeśli wymagają tego wa-
runki glebowe bądź krótkie okna czasowe siewu.

Tak szeroka gama siewników, włączając w to równie 
szeroką gamę narzędzi tylko do uprawy bezorkowej, 
sprawia, że ułożenie właściwego rodzaju doprawie-
nia gleby przed siewem, aby uzyskać odpowiednią 
strukturę, wyrównanie, zagęszczenie, jest możliwe 
praktycznie dla każdych warunków glebowych. Takie 
zróżnicowanie siewników jest wręcz konieczne, aby 
móc połączyć przeciwstawne cele, jakimi są utrzyma-
nie zdrowej, bogatej w humus gleby i intensywnej 
uprawy zapewniającej oczekiwanie wysoki plon.

Coraz częściej rolnicy muszą zmagać się z presją czasu 
spowodowaną niestabilną pogodą, a zatem potrzebu-
ją wydajniejszych maszyn. Dlatego klasyczny agregat 
Pronto DC produkowany jest w szerokościach robo-
czych od 3 aż do 12 metrów. Jednocześnie potrzebują 
maszyn dopasowanych do wręcz konkretnych warun-
ków polowych, które nawet w obrębie jednego re-
gionu w naszym kraju mogą być diametralnie różne. 
Dlatego też w maszynach takich jak Focus lub Pronto 
istnieje możliwość wymiany belki siewnej do zbóż na 
belkę z sekcjami wysiewającymi punktowo, np. kuku-
rydzę. Wyjątkowe jest także to, że w agregacie upra-
wowo-siewnym Focus można belkę siewną z redlicami 
talerzowymi w rozstawie co 15 cm wymienić łatwo na 
belkę z innym – zębowym typem redlic. 
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Jeden aparat – wszystkie siewniki

Znakiem rozpoznawczym firmy HORSCH jest też sto-
sowanie jednego typu aparatu wysiewającego. Dlacze-
go takie rozwiązanie? Ponieważ aparat wysiewający 
HORSCH jest opracowany, aby w łatwy sposób poda-
wać zarówno nawóz, jak i materiał siewny w dawkach 
od poniżej jednego do nawet ponad 300 kg. Dlatego 
taki sam aparat wysiewający w MiniDrill, Pronto i Fo-
cus może z powodzeniem wysiać rzepak, trawę, mak 
w dawce 1–2 kg/ha, a po zmianie wałka wysiewające-
go nawet do 300 kg/ha nawozu. Wszystko dzięki in-
teligencji, elektrycznemu bezstopniowemu napędowi 
oraz szerokiemu wyborowi wałków wysiewających.

Sam aparat wysiewający to podstawa precyzji, nato-
miast jej elementem końcowym jest szyna danych 
Isobus. Ten standard przenoszenia danych jest wy-
posażeniem podstawowym wszystkich siewników 
HORSCH. Dzięki takiemu podejściu umożliwiamy do-
stęp do maszyny poprzez terminal ciągnika, jeśli ten 
dysponuje terminalem Isobus. Co to daje rolnikowi? 
Coraz częściej siew odbywa się na podstawie mapy 
wysiewu i pozycjonowania, a nawet różnicowania 
ilości wysiewu zależnie od miejsca na polu. Standar-
dowa kompatybilność siewników HORSCH pozwala 
na wykorzystywanie digitalizacji rolnictwa w praktyce 
po to, aby podstawa dobrych plonów, czyli siew, była 
wykonana dokładnie według założeń rolnika.

Dwa talerze

Najczęściej stosowaną obecnie redlicą, która pozwa-
la uzyskać wysoką sprawność w precyzyjnym umiesz-
czaniu nasion na zadanej głębokości roboczej, jest 
redlica talerzowa, a w szczególności jej wersja dwuta-
lerzowa. Redlica talerzowa nie ma efektu wciągania 
w glebę, dlatego musi być na nią wywarty nacisk, aby 
utrzymywała odpowiednią głębokość roboczą, i musi 
mieć też element – koło, który będzie odnośnikiem 
do ustawienia tejże głębokości roboczej. Taką re-
dlicę można już spotkać praktycznie we wszystkich 
agregatach uprawowo-siewnych – Pronto, Focus, 
Express, Versa KR.

Konstrukcja dwutalerzowa z umieszczonym między 
talerzami wylotem rury doprowadzającej nasiona na 
dziś najprecyzyjniej otwiera glebę i pozwala na wrzu-
cenie ziarna w szczelinę i następnie zamknięcie szcze-
liny i dociśnięcie gleby nad ziarnem. Ten proces dzieje 
się obecnie przy prędkościach roboczych znacznie 
wykraczających ponad 10 km/h. Jednak ta optymalna 

konstrukcja ma też punkty, które trzeba dopasowy-
wać, aby uzyskać oczekiwany skutek. Szerokość koła 
wyznaczającego głębokość roboczą i jednocześnie 
dociskającego glebę nad ziarnem może być różna. 
Dlatego każdy rolnik przy wyborze maszyny siewnej 
powinien przede wszystkim patrzeć na maszynę przez 
pryzmat gleby, jaką ma na swoich polach. 

Co jednak jest równie ważne przy redlicy siewnej, to 
element dociskający ziarno do gleby, zaraz po jego wy-
rzuceniu z rurki doprowadzającej z układu wysiewu. 
Jest to o tyle ważne, że jeśli takiego elementu redlica 
nie będzie posiadać, będzie się zdarzać, iż ziarno za-
wiśnie w glebie w bańce powietrza z niewielkim bez-
pośrednim stykiem z wilgotną glebą. Dlatego zanim 
szczelina będzie zamknięta glebą nad ziarnem, musi 
ono być dociśnięte do gleby pod ziarnem, aby miało 
maksymalnie duży kontakt swoją powierzchnią z wil-
gotną glebą. Wtedy stworzymy optymalne warunki do 
równomiernych wschodów. A równomierne wschody 
są coraz częściej podstawą stabilności plonu.

Jeden ząb

Jednak redlica talerzowa nie jest perfekcyjnym roz-
wiązaniem we wszystkich warunkach polowych i dla 
wszystkich upraw. Jeśli zgodnie z aktualną dobrą 
tendencją na polu pozostaje sporo resztek pożniw-
nych, a do tego siew jest przeprowadzany jeszcze la-
tem, gdy mamy w naszym kraju coraz bardziej suchą 
końcówkę lata, to dla redlicy talerzowej poradzenie 
sobie z precyzyjnym siewem szczególnie drobnych 
nasion jak rzepak jest szczególnie trudne. Dlatego jak 
w przypadku firmy HORSCH do agregatów do siewu 
pasowego – co 30–50 cm – pojawiła się redlica zębo-
wa. Choć wydaje się, że technologicznie jest to starsze 
rozwiązanie, to ma ono takie cechy, że poradzi sobie 
lepiej w niektórych warunkach niż redlica talerzowa. 
Przede wszystkim redlica zębowa tak naprawdę wy-
konuje bruzdę w pasie, gdzie są wysiewane nasiona. 
Pozwala to obniżyć siew względem powierzchni pola, 
ale zachować precyzję głębokości siewu, poprzez re-
gulację wylotu nasion względem głębokości pracy 
zęba. Efektem pracy redlicy zębowej jest zrobienie 
czystego pasa w rzędzie siewu poprzez rozsunięcie 
resztek roślinnych i stworzenie bruzdy. Umieszczenie 
nasion na odpowiedniej głębokości, ale w obniżeniu 
względem powierzchni pola, pozwala na gromadzenie 
wilgoci blisko rzędów wschodzących roślin.

Tomasz Towpik 
Marketing HORSCH Polska sp. z o. o.
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Jest nam niezmiernie miło poinformować, że 
oferta firmy AGROAS w zakresie opryskiwaczy 
HORSCH powiększyła się o model Leeb 12 TD. 

Jest to największy opryskiwacz ciągany ze stajni 
HORSCH, posiadający zbiornik o pojemności aż 
12 000 litrów osadzony na podwójnej osi. Więcej 
o tej maszynie pisaliśmy w naszym kwartalniku 
„Cztery Asy Roku” – Zima 2020. 31 maja mieliśmy 
przyjemność przekazać naszemu klientowi pierwszą 

tego typu maszynę na Dolnym Śląsku. Jest to za-
razem trzeci tak duży opryskiwacz marki HORSCH 
sprzedany w Polsce i z pewnością nie ostatni!

Bardzo duża wydajność, łatwość obsługi, najwyższa 
jakość – to główne argumenty przemawiające za tym 
opryskiwaczem. Ponadto maszyna ta charakteryzuje 
się następującymi elementami:

•  Nowoczesny trwały zbiornik z PE lub ze stali szla-
chetnej o pojemności aż 12 000/12 800 litrów

•  Zespół osi tandemowej 20 t amortyzowanej hydrau-
licznie z automatycznym układem kierowniczym 
obu osi śledzenia kół ciągnika

•  3 poziomy wyposażenia: ECO, CCS, CCS-Pro
•  Możliwe belki o szerokości od 24 m do 45 m
•  Hydropneumatycznie amortyzowane zawieszenie 

belki na równoległoboku – identyczne jak wszystkie 
inne modele LEEB

•  Rozstaw korpusów/dysz co 50 cm lub co 25 cm
•  Pneumatyczne przełączanie dysz i korpusów dysz
•  Jedyne w swoim rodzaju prowadzenie belki Boom-

Control Eco/Pro/Pro+ do wyboru
•  GPS i automatyczne wyłączanie do klina i poprzecz-

niaka – opcja

Więcej informacji z przekazania opryskiwacza moż-
na znaleźć na naszych portalach społecznościowych 
oraz YouTube.

Paweł Mazur 
przedstawiciel handlowy działu Sprzedaży Maszyn
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claas.pl

Oryginalne filtry CLAAS.
Zadbaj o czyste środowisko pracy Twojej maszyny.

Wysokiej jakości filtry CLAAS to gwarancja prawidłowo filtrowanego oleju, paliwa oraz powietrza 
trafiającego do Twojego silnika. Kupuj oryginał w cenie zbliżonej do zamiennika.

Oferta specjalna na wybrane filtry do kombajnów CLAAS: 

Oferta specjalna na wybrane filtry do ciągników CLAAS i Renault:

Posiadamy ponad 200 rodzajów filtrów do naszych maszyn.  
O pozostałe filtry w cenach promocyjnych zapytaj najbliższego Dealera marki CLAAS.

Akcja promocyjna ważna do 30.09.2021. Szczegóły u autoryzowanych Dealerów CLAAS biorących udział w promocji. Podane ceny są cenami sugerowanymi brutto.

Kombajn Numer części Nazwa Cena sugerowana brutto

LEXION 700 0000687090 Filtr paliwa 100,09 zł

LEXION 400 0001336021 Filtr paliwa 47,68 zł

TUCANO 0007983180 Filtr paliwa 67,80 zł

MEGA 0005459530 Filtr oleju silnikowego 73,44 zł

DOMINATOR 0001336332 Filtr oleju silnikowego 46,67 zł

Ciągnik Numer części Nazwa Cena sugerowana brutto

AXOS 7700061012 Filtr powietrza 145,59 zł

ARION 0011408212 Filtr paliwa 92,45 zł

AXION 0011434470 Filtr hydrauliki 167,72 zł

Renault ARES 6005028743 Filtr oleju silnikowego 77,05 zł

Renault CERES 6005007409 Filtr paliwa 17,62 zł

HORSCH LEEB 12 TD w ofercie AGROAS 



Przygotuj swój zespół żniwny CLAAS do sezonu 2021.
Ostre cięcie z CLAAS.

Niniejsze dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Akcja promocyjna ważna do 31.08.2021. 
Szczegóły u autoryzowanych Dealerów CLAAS biorących udział w promocji.

claas.pl

Nożyk kosy CLAAS

Nr: 0006112031 
Sugerowana cena detaliczna:

już od 5,90 zł brutto.

Bagnet CLAAS

Nr: 0006262951
Sugerowana cena detaliczna:

już od 59 zł brutto.

Podbieracz poległego łanu 
CLAAS
Nr: 0006262991
Sugerowana cena detaliczna:

już od 59 zł brutto.



Przygotuj swój zespół żniwny CLAAS do sezonu 2021.
Ostre cięcie z CLAAS.

Niniejsze dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Akcja promocyjna ważna do 31.08.2021. 
Szczegóły u autoryzowanych Dealerów CLAAS biorących udział w promocji.

claas.pl

Nożyk kosy CLAAS

Nr: 0006112031 
Sugerowana cena detaliczna:

już od 5,90 zł brutto.

Bagnet CLAAS

Nr: 0006262951
Sugerowana cena detaliczna:

już od 59 zł brutto.

Podbieracz poległego łanu 
CLAAS
Nr: 0006262991
Sugerowana cena detaliczna:

już od 59 zł brutto.

O tym, jak ważne jest regularne przeprowadza-
nie przeglądów technicznych w maszynach rolni-
czych, zapewne wie już każdy gospodarz, ale czy 
każdy z nas wie, jaką wagę odgrywa wykonanie 
takich czynności przez doświadczonego i wyspe-
cjalizowanego mechanika? 

Nieodpowiednie zweryfikowanie stanu technicznego 
maszyny i przygotowanie jej do prac polowych może 
niejednokrotnie doprowadzić do poważnych usterek, 
których usunięcie może się wiązać z dużymi koszta-
mi, utraconym czasem i nerwami. Jak uniknąć takich 
przykrych niespodzianek? Postaramy się udzielić kil-
ku ważnych – w naszej ocenie – wskazówek: o czym 
należy pamiętać i jakich sytuacji unikać, aby sprzęt 
służył nam bez zastrzeżeń, szczególnie w okresie 
ciężkich prac polowych.

Zacznę jednak od krótkiej charakterystyki przeglą-
du technicznego, ponieważ wielu z nas ogranicza 
przegląd do wyczyszczenia maszyny, wymiany ole-
jów czy pobieżnego sprawdzenia podstawowych 
funkcji. Jak się jednak okazuje, w przypadku same-
go ciągnika rolniczego serwisant ma do wykonania 
ok. 50 czynności związanych z weryfikacją takich 
poszczególnych elementów, jak silnik, podwozie, 
układ pneumatyczny, układ hamulcowy, układ kie-
rowniczy, urządzenie podnoszące, układ hydrau-
liczny, instalacja elektryczna, kabina, przekładnia 
czy zaczep.

Jakie najczęściej popełniamy błędy, rezygnując z fa-
chowej obsługi serwisowej? 

Zbyt długi okres pomiędzy przeglądami

Każdy z producentów maszyn rolniczych jasno okre-
śla w instrukcji obsługi danej maszyny częstotliwość 
wykonywania przeglądów technicznych. Najczęściej 
jest to określona liczba przepracowanych motogo-
dzin, zdarza się jednak, że w określonych przypad-
kach istotny jest również czas od pierwszego uru-
chomienia. 

Niestety, jak pokazuje życie, bardzo często, szcze-
gólnie po zakończonym okresie gwarancyjnym, od-
kładamy przegląd techniczny na późniejszy okres. 
Najczęściej do chwili, w której dochodzą do nas 
niepokojące dźwięki w pracującej maszynie lub po 
prostu coś przestaje działać poprawnie. Musimy 
pamiętać o tym, że współczesne maszyny są co-
raz bardziej zaawansowane technologicznie i nie 
zawsze usterka jest widoczna gołym okiem i ła-
twa do zdiagnozowania, tym bardziej jeśli np. nie 
mamy dużego doświadczenia w zakresie obsługi 
danego modelu ciągnika rolniczego czy kombajnu 
zbożowego. Myślę, że najbezpieczniejszym rozwią-
zaniem jest wykonywanie takiej inspekcji zarówno 
przed każdym rozpoczęciem sezonu, jak i po jego 
zakończeniu. 
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Z uwagi na ograniczoną dostępność ww. sprzętu 
oraz – co ważniejsze – znajomość jego prawidło-
wego zastosowania niejednokrotnie okazuje się, że 
gwarancją wykonania skutecznego przeglądu jest 
zlecenie takiego zadania autoryzowanemu serwiso-
wi. Każdy dealer zobowiązany jest do stałego pod-
noszenia swojej wiedzy, kwalifikacji i aktualizacji wy-
posażenia warsztatowego w niezbędne narzędzia.  

Brak specjalistycznej wiedzy

Zdaję sobie sprawę, że wielu użytkowników ma-
szyn rolniczych nabyło doświadczenia i  część 
usterek jest w stanie usunąć we własnym zakre-
sie. Niemniej jednak należy pamiętać o tym, że 
wspomniany już rozwój technologiczny i obsługa 
zaawansowanego sprzętu wymaga również od 
serwisanta specjalistycznej i aktualnej wiedzy na 
temat chociażby pożądanych parametrów. Dostęp 
do takich informacji bez wątpienia posiada każdy 
dealer reprezentujący daną markę i w mojej ocenie 
warto z tej wiedzy korzystać.

Reasumując, można powiedzieć, że jeżeli chcemy 
cieszyć się z naszej maszyny jak najdłużej, to powin-
niśmy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Jed-
ną z nich jest przede wszystkim terminowe i zgodne 
z zaleceniami producenta wykonywanie przeglądów 
technicznych, najlepiej – moim zdaniem – u auto-
ryzowanego przedstawiciela. Co zyskujemy dzięki 
takiemu działaniu? Przede wszystkim spokój i po-
czucie bezpieczeństwa, zakup oryginalnych części 
zamiennych i normaliów w połączeniu z fachową 
usługą daje nam bowiem taką gwarancję.

Jarosław Świerczek 
kierownik oddziału w Gołaczowie

Pobieżna kontrola elementów roboczych

Większość z nas najczęściej sprawdza poprawność 
działania poszczególnych elementów powierzchow-
nie, a głównym wyznacznikiem oceny danego po-
dzespołu jest tylko możliwość jego uruchomienia 
i zatrzymania. W dużej mierze dotyczy to układu 
napędowego, np. ciągnika, gdzie skupiamy się na sa-
mym fakcie poruszania się na poszczególnych przeło-
żeniach, poprawności załączania przedniego napędu 
czy blokady mechanizmu różnicowego.

Dzięki takim działaniom nie jesteśmy w stanie wła-
ściwie ocenić poszczególnych parametrów pracy 
oraz poziomu zużycia komponentów odpowiedzial-
nych za przeniesienie napędu. Pracownik autoryzo-
wanego serwisu zawsze posiada na wyposażeniu 
komputer wraz z aktualnym oprogramowaniem 
diagnostycznym, za pomocą którego może doko-
nać odpowiednich pomiarów i porównać je z tymi 
zalecanymi przez producenta. Dotyczyć to może 
np. ciśnień w układzie czy też czasów przełączania 
sprzęgieł elektrohydraulicznych. Takie dane pozwa-
lają na podjęcie działań prewencyjnych i zapobieże-
nie powstania poważnej awarii w przyszłości.

Brak specjalistycznych narzędzi

Współczesne maszyny rolnicze w wielu przypad-
kach to zbiór zaawansowanych technologii, któ-
rych zadaniem jest ułatwienie pracy użytkowni-
kowi i w maksymalnym stopniu wykorzystanie ich 
potencjału oraz możliwości. To oznacza również, 
że do właściwego zweryfikowania poprawności 
działania poszczególnych podzespołów koniecz-
ne jest posiadanie specjalistycznych narzędzi oraz 
dedykowanego komputera diagnostycznego. 
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Wielkimi krokami zbliża się szczyt agrosezonu. 
Przed nami kilka miesięcy wzmożonej i ciężkiej pra-
cy. Począwszy od orki i kultywatorowania poprzez 
siew czy sadzenie aż po tę najważniejszą, jaką jest 
zbiór płodów rolnych. Pracy, która wymaga od nas 
dużego wysiłku zarówno fizycznego, jak i psychicz-
nego, a od naszego sprzętu rolniczego niezawod-
ności i bezawaryjności. To ostatnie zapewnić nam 
może przedsezonowy przegląd maszyn i urządzeń, 
ale również – a może przede wszystkim – stała dba-
łość o ich czystość i higienę po skończonej pracy.

Do tego celu nadadzą się znakomicie myjki wysokoci-
śnieniowe firmy Kärcher. Myjki te na potrzeby rolnic-
twa charakteryzują się parametrami innymi niż w przy-
padku urządzeń do użytku „domowego”. W przypadku 
myjek stosowanych w rolnictwie od urządzenia wyma-
ga się przede wszystkim odporności na długotrwałą, 
ciągłą pracę, gdyż umycie ciągnika czy jakiejkolwiek 
maszyny rolniczej jest z reguły dość czasochłonne.

Firma Kärcher ma w swojej ofercie całą gamę urządzeń 
półprofesjonalnych i w pełni profesjonalnych. Myjki na-
dające się do zastosowania w gospodarstwie rolnym 
nie muszą mieć funkcji podgrzewania wody z najwyż-
szym możliwym ciśnieniem roboczym. Zupełnie dobrze 
sprawdzą się tutaj również myjki zimnowodne, ale 
o odpowiednio wysokich parametrach tegoż ciśnienia. 

Pamiętajmy jednak, że – wbrew pozorom – wysokie 
ciśnienie nie zawsze jest naszym sprzymierzeńcem 

w walce z brudem. Czasami nieumiejętne posługiwa-
nie się myjką i praca na zbyt wysokim ciśnieniu mogą 
powodować mikrouszkodzenia powłoki lakierniczej 
naszego ciągnika czy kombajnu lub jego elementów 
wykonanych z gumy czy tworzywa sztucznego. Wy-
bierając produkty firmy Kärcher, niemal nie musimy 
się tym przejmować. Są one łatwe w obsłudze, dzięki 
czemu w prosty sposób ustawimy odpowiednie pa-
rametry mycia, co pozwoli nam się skupić jedynie na 
efektywnym czyszczeniu zabrudzeń naszych maszyn 
i urządzeń. 

Profesjonalne myjki ciśnieniowe firmy Kärcher cha-
rakteryzują się również bardzo długą żywotnością. 
Rdzeniem każdego urządzenia wysokociśnieniowego 
jest pompa, której głowica w przypadku produktów 
tej niemieckiej firmy wykonana jest z mosiądzu. To 
bardzo trwałe rozwiązanie stosowane w wysokiej 
jakości produktach. Materiał ten ma dużą wytrzyma-
łość mechaniczną oraz odporność na działanie agre-
sywnych detergentów, co powinno zapewnić długie 
i bezproblemowe użytkowanie.

Dbałość o czystość w produkcji rolnej dotyczy zarów-
no mycia maszyn rolniczych, jak i sprzętu do produk-
cji rolnej, również dbałości o czystość i higienę w ho-
dowli oraz przy produkcji przetworów rolnych, takich 
jak mięso i mleko. Szeroki wachlarz zastosowań tych 
urządzeń pozwala na ich użytkowanie również poza 
gospodarstwem, co jest dodatkowym atutem prze-
mawiającym za zakupem takiego urządzenia. 
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z obrotową lancą, 20-metrowy wąż wysokociśnie-
niowy, dysza Power, dysza rotacyjna i bęben na wąż. 
Dodatkowo urządzenie, tak jak wymienione wyżej, 
posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock. 
Cena rynkowa: około 8,5 tysiąca zł.

HDS 8/18-4 CX

Urządzenia klasy kompakt doskonale sprawdzają się 
w gospodarstwach rolnych. Montowany na wejściu 
dokładny filtr wody chroni pompę przed zanieczysz-
czeniami. System tłumienia drgań SDS redukuje 
pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym. 
Monitoring temperatury spalin wyłącza silnik po 
przekroczeniu 300°C, zapewniając bezpieczeństwo 
użytkowania. W standardzie pistolet wysokociśnie-
niowy EASY!Force Advanced. Dodatkowo urządze-
nie posiada, tak jak wcześniejsze, system mocowania 
wyposażenia EASY!Lock. Duże pokrętło obsługowe 
przeznaczone do włączania i wyłączania urządzenia, 
wyboru pomiędzy wodą zimną a podgrzaną oraz re-
gulacji temperatury wody. Pokrętłem można usta-
wić pracę w trybie eco!efficiency (z ang. wydajność). 
Woda jest wówczas podgrzewana do 60°C, a zużycie 
paliwa spada nawet o 20%. W wyposażeniu bęben 
na wąż wysokociśnieniowy. Cena rynkowa: około 
15 tysięcy zł.

Nie ulega wątpliwości, że myjka wysokociśnieniowa 
jest niezbędnym narzędziem w każdym gospodar-
stwie rolnym. Jeżeli jeszcze jej nie posiadamy, warto 
pochylić się nad zakupem takiego urządzenia. Regu-
larne czyszczenie oraz pielęgnacja pojazdów i maszyn 
rolniczych w naszym gospodarstwie pomoże nam 
zapobiec korozji elementów najbardziej na nią nara-
żonych oraz wielu awariom, które to z kolei często 
niosą za sobą drogie naprawy. 

Firma Kärcher jest światowym liderem na rynku 
myjek. W tym roku mija dokładnie 71 lat od wypusz-
czenia przez nią do sprzedaży pierwszego urządze-
nia wysokociśnieniowego. Bez wątpienia są to lata 
praktyki i doświadczeń, które umożliwiają tworzenie 
coraz to nowszych i lepszych rozwiązań. Decydując 
się na zakup myjki do naszego gospodarstwa, warto 
zaufać produktom Kärcher. Użytkowanie produktów 
tej firmy pozwoli na utrzymanie naszego sprzętu 
w najwyższej formie oraz gotowości do spokojnej 
i bezawaryjnej pracy w tym najważniejszym dla każ-
dego rolnika okresie, jakim są prace polowe.

Agnieszka Bielat-Ślusarczyk

Każdy zainteresowany zakupem myjki wysokociśnie-
niowej firmy Kärcher znajdzie w jej ofercie urządze-
nie dostosowane zarówno do swoich potrzeb, jak 
i do swojego portfela.

Oto kilka wybranych urządzeń z katalogu firmy Kärcher:

HD 5/11 P EASY!Force

Jest to lekkie profesjonalne urządzenie wysokoci-
śnieniowe wymagające minimalnej przestrzeni ro-
boczej – to najlepsze cechy do zastosowań mobil-
nych. Może pracować zarówno w pozycji pionowej, 
jak i poziomej. W myjce tej główny nacisk położono 
na zmniejszenie wymiarów oraz wagę urządzenia. 
Urządzenie to ze względu na swój niewielki rozmiar 
oraz wagę może pracować wszędzie tam, gdzie 
trudno dotrzeć. Przeznaczone jest do prac czysz-
czących w mniejszych gospodarstwach rolnych. 
Mosiężna głowica pompy oraz automatyczny sys-
tem redukujący ciśnienie wpływają na wydłużenie 
żywotności urządzenia. Duży filtr wody zabezpiecza 
pompę przed zanieczyszczeniami mogącymi znaj-
dować się w wodzie. W wyposażeniu dysza Power. 
Nowy pistolet EASY!Force wykorzystuje siłę odrzutu 
wysokiego ciśnienia wody do zminimalizowania siły 
potrzebnej do utrzymania wciśniętego spustu do 
ZERA! Urządzenie posiada również system moco-
wania wyposażenia EASY!Lock, który łączy w sobie 
zalety szybkozłącza (szybkość połączenia) i połącze-
nia gwintowego (stabilność i wysoka szczelność). 
System pozwala 5 razy szybciej zmieniać wyposaże-
nie niż tradycyjny system gwintów. Cena rynkowa: 
około 2,3 tysiąca zł.

HD 10/23-4 SX Plus

Nieduże i łatwe w transporcie urządzenie przezna-
czone do ciężkich i długotrwałych prac w rolnictwie 
i nie tylko. Mocny, 4-biegunowy wolnoobrotowy sil-
nik trójfazowy chłodzony wodą i trójtłokowa pom-
pa z mosiężną głowicą gwarantują długą żywotność 
urządzenia. Zespół silnik/pompa jest zabezpieczony 
elektronicznie i w razie przecieku pompy, braku fazy 
czy obniżonego napięcia urządzenie automatycznie 
się wyłącza. Bogata oferta wyposażenia dodatko-
wego zapewnia wiele zastosowań. Dokładny filtr 
wstępny chroni pompę przed zanieczyszczeniami 
znajdującymi się w doprowadzanej wodzie. Duże, 
ogumowane koła transportowe doskonale spisują 
się także na nierównej nawierzchni. W standardzie 
pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced 
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W obecnym numerze chcielibyśmy przedstawić 
model Fendt F15 Dieselross. Ciągnik z kolekcji 
Pana Zbigniewa Bednarskiego pochodzi z 1950 
roku. Model został odrestaurowany i można go 
zobaczyć na parkingu Stacji Paliw Rondo w Grod-
kowie.

W 1928 roku mała jeszcze firma wyprodukowała me-
todą ręczną pierwszą kosiarkę do trawy, a dwa lata 
później powstał mały ciągnik F 9 – pierwszy ciągnik 
Fendt. Fendt Dieselross F 9 był małym ciągnikiem, 
który posiadał jednocylindrowy, czterosuwowy silnik 
wysokoprężny z chłodzeniem wyparnym i małą jak na 
dzisiejsze warunki mocą 9 KM. Posiadający ramową 
konstrukcję traktor z kosiarką był również wyposażo-
ny z trzystopniową skrzynię biegów i mógł osiągnąć 
prędkość 8 km/h.

Tuż po wojnie, w 1949 roku był produkowany następ-
ca Fendt Dieselross F 15, który bardzo się przydał, 
ponieważ miał uniwersalne zastosowanie w rolnic-
twie. Wzmocniona została przednia oś, piasty przed-
nich kół otrzymały pyłoszczelne zamknięcia. Nazwa 
Dieselross (zwana również „stalowym rumakiem”) 
była używana przez producenta przez prawie trzy-
dzieści lat – do końca lat 50. XX w., kiedy to została 
zastąpiona innymi, nowocześniejszymi oznaczeniami. 
Ciągniki miały nazwę FF – skrót od nazwy firmy Fendt 
i nazwy modelu, na przykład Fix, Farmer lub Favorit. 

Źródło – Topagrar.pl Oryginalna tabliczka znamionowa. 
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tel. 668 569 644 

18

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

10

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

8

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

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

7

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

6

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

2

5

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

1515

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

4

REGION
 WSCHODNI

REGION 
CENTRUM

REGION 
ZACHODNI

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

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

PRZEDSTA A
 I PUNKTÓW HANDLOWYCH

 

  Gromadka
  Nowogrodziec
  Osiecznica

 
  Bielawa

  Niemcza
  Pieszyce

  
  Jerzmanowa
  Kotla

  
  Jemielno

  
  Jawor

  Paszowice

  Janowice Wielkie

  Karpacz
  Kowary

  Piechowice

  

I

  

  
  Krotoszyce

  Legnica
  Legnickie Pole

  Prochowice

  

  Olszyna

 
  Brzeg

  Lewin Brzeski

  Olszanka

 

  Branice

  Kietrz

 KOZIELSKI
 
  Bierawa
  Cisek

  Polska Cerekiew

 
  Byczyna

  Lasowice Wielkie

 
  Gogolin
  Krapkowice

  Walce

 
  Domaszowice

 

  Kamiennik

  Nysa

 

 

 

 

 

  Mirsk

 

  Milicz

 

 

  Jelcz Laskowice

 

  Gaworzyce

  Polkowice

  Radwanice

 

  Kondratowice
  Przeworno

 

  Malczyce

  Udanin

 

  Marcinowice

 

 

  Walim

 
  Brzeg Dolny

 
  Czernica

 
  Bardo

 
  Bogatynia

 
  Pielgrzymka

 

  Olesno
  Praszka

 

  Komprachcice

  Niemodlin
  Opole
  Ozimek

 

 

  Jemielnica
  Kolonowskie

  Ujazd

 
  Brenna

  Cieszyn

 

  Gliwice

  Pilchowice
  Pyskowice

  Toszek

 

  Krzepice
  Lipie

  Panki

 

  Ciasna

  Kochanowice

 

  Ornotowice

  Wyry
  Orzesze

 

  Ciasna

  Kochanowice

 
  Krzanowice

  Kornowac

  Pietrowice Wielkie

 

  Gaszowice
  Lyski

  Jejkowice

 
  Kalety

 

  Gorzyce

  Marklowice
  Mszana

  Radlin

 

  Pszczyna

 
  Pilica

 
 

  Bralin

  Rychtal
  Trzcinica

Kudowa-Zdrój

Duszniki-Zdrój

Lądek-Zdrój

Polanica-Zdrój
49. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI

50. POWIAT KĘPIŃSKI



 

REGION CENTRUM

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

REGION ZACHODNI

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

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

 

 

 

MATEUSZ HANCZYN

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

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

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

14

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

 13

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

3

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

9

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

11

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

12robert.jeziorowski@agroas.pl 
tel. 734 101 445
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2
KRZYSZTOF SIEKIERKA
Przedstawiciel handlowy 
krzysztof.siekierka@agroas.pl 
tel. 795 107 310

3

MICHAŁ GIZIŃSKI

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

KRZYSZTOF WICHER

pawel2.mazur@agroas.pl 

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

5 Przedstawiciel handlowy 

tel. 692 969 933

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

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

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

9 Przedstawiciel handlowy
krzysztof.wicher@agroas.pl 
tel. 507 890 366

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

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

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

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

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

Ziemiełowice13

Gołaczów12
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Oddział Ziemiełowice 
46-100 Namysłów
Tel. (77) 40 37 880
ziemielowice@agroas.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zapraszamy do  
naszych oddziałów

Namysłów

Gołaczów
Legnica

Brzeg

Opole

Kędzierzyn-Koźle

Kietrz

Nysa

Wrocław

Świdnica

Strzegom
Tworzyjanów

Korfantów

Olszanka

Ziemiełowice

Błażejowice

Radzikowice

Grodków

Nowa Wieś Mała

Wójtowice

Bąków

A4

A4



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.


	W tym numerze
	Słowo wstępne
	Z  życia firmy
	Otwarcie nowego punktu handlowego w Radzikowicach
	Nowa suszarnia w bazie w Nowej Wsi Małej
	Badanie satysfakcji klienta Nagroda DEALER ROKU CLAAS 2021

	Płody rolne
	Pszenica – zaskakujący zwrot akcji

	Porady eksperta
	Przygotowanie stanowiska, nawożenie i siew pszenicy ozimej

	Nawozy
	RSM – podstawowe zasady przechowywania
	Razem zagrajmy w zielone
	Agrosuspen®
	Co w miejsce mocznika?
	Nawożenie jesienne rzepaku i pszenicy
	Wapnowanie silnie zakwaszonych pól

	Materiał siewny
	Odmiany rzepaku w ofercie AGROAS
	Odmiany pszenicy w ofercie AGROAS
	Kwalifikowany materiał siewny

	Środki ochrony roślin
	Jak ugryźć Europejski Zielony Ład?
	Perspektywy uprawy kukurydzy w sezonie 2021/2022
	Skuteczne zwalczanie chwastów jesienią w uprawach rzepaku

	Maszyny
	Dlaczego warto zwrócić uwagę na prawne aspekty pracy z ładowarkami teleskopowymi
	TELEMATICS – oszczędność pieniędzy i czasu
	HORSCH VERSA – po raz pierwszy mechanicznie
	Precyzja na każdym hektarze według HORSCHA
	HORSCH LEEB 12 TD w ofercie AGROAS

	Serwis
	Podstawowe błędy popełniane przez klientów w przeglądach niewykonywanych w autoryzowanym serwisie
	Myjki dla rolników jako niezbędne narzędzia w gospodarstwie. Omówienie – przegląd – Kärcher

	Stare, ale jare – z kolekcji Zbigniewa Bednarskiego
	Nasi przedstawiciele



