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

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

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

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

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

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

Obszary działania firmy AgroAs: 

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

W TYM NUMERZE

Redakcja numeru:

Nazwa i adres wydawcy:
PHU Agro-As Z. Bednarski & A. Sajdutka sp.j.
Nowa Wieś Mała 16
49-200 Grodków
Adres redakcji:
Nowa Wieś Mała 16
49-200 Grodków

Redaguje zespół: Dział marketingu firmy Agro-As
Redaktor naczelny: Wojciech Błauciak, 
wojciech.blauciak@agroas.pl
Z-ca Redaktora Naczelnego: Maria Wesoły 
maria.wesoly@agroas.pl
Data i miejsce wydania: 20.02.2019 r. Nowa Wieś Mała 16
Druk: Poligrafiks 43-100 Tychy, ul. Jana Pawła II 12
ISSN 2544-3097
Numer 1/2019 (9) Edycja Wiosna

Słowo wstępne

Toyoty Aygo rozdane!

AGROCZAS 2019 – jesteśmy już prawie w blokach startowych…

Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja – jesiennych rozważań ciąg dalszy

Przyszłość rzepaku w odniesieniu do rentowności przetwórstwa

Kalkulacja produkcji wybranych upraw rolniczych

Najwyższej jakości nawozy – K+S KALI GmbH

Wiosna za pasem

Wirus Żółtaczki Rzepy (TuYV) – duże zagrożenie w uprawie rzepaku ozimego

Kukurydza kontraktacja

Mniej azotu na polach

Ochrona pszenicy – doświadczenie doradców Agro-As

Ochrona rzepaku

Wykorzystaj możliwości kukurydzy

CLAAS TERRA TRAC – najlepsze podwozia gąsienicowe

„Koń Mechaniczny = Koń Pociągowy = Ciągnik Rolniczy”

Maszyny

Wymień starą maszynę na Nową Bez kasy!

Przygotowanie opryskiwacza do sezonu

MyKUHN: Nowy portal dla użytkowników maszyn KUHN

Przeglądy zimowe maszyn CLAAS

Wynajem długoterminowy kombajnów i ciągników rolniczych marki CLAAS

Finansowanie CFS jako wsparcie dla przeglądów i kontroli pożniwnych

Serwis maszyn rolniczych Tworzyjanów

Oszczędzanie wody

Siew kukurydzy SAMCO

Rozbudowa transportu wewnętrznego firmy

W trosce o naszego klienta

Restauracja Rondo

Lawendowe Pola Małgosi Wagner

„Jeszcze bliżej Was – Kolejny nowy oddział firmy”

Stare, ale jare z kolekcji Zbigniewa Bednarskiego

Giełda pracy w Agro-As

Nasi przedstawiciele

str. 4

str. 5

str. 6

str. 8

str. 9

str. 12

str. 16

str. 20

str. 23

str. 26

str. 27

str. 32

str. 36

str. 41

str. 44

str. 46

str. 48

str. 49

str. 52

str. 54

str. 55

str. 56

str. 57

str. 58

str. 59

str. 60

str. 61

str. 62

str. 64

str. 65

str. 66

str. 67

str. 69

str. 72



Kwartalnik 2019 Nr 1/2019 (9) Kwartalnik 2019 Nr 1/2019 (9)4 5

Słowo wstępne

Słowo wstępne

Szanowni Czytelnicy

zapraszam do lektury pierwszego numeru kwartalnika w 2019 roku. 

Na wstępie chciałbym pogratulować zwycięzcom konkursu, 
w którym nagrodami były dwa samochody marki TOYOTA Aygo, 
a wszystkim uczestnikom podziękować za udział. Zgodnie z re-
gulaminem, w obecności i pod nadzorem komisji, dokonano uro-
czystego losowania – relację na żywo możecie Państwo oglądać 
na YouTube lub naszej stronie WWW. Losowanie oraz samo 
przekazanie informacji „szczęśliwcom” dostarczyło nam ogrom-
nych emocji i było nie lada przeżyciem – dowodem niech będą 
pamiątkowe fotografie oraz filmiki. Więcej o finale loterii przeczy-
tają Państwo na kolejnych stronach.

Zapewniam Państwa, że już pracujemy nad kolejnym konkursem.

Dziękujemy również za uczestnictwo w tradycyjnie już organizo-
wanych przez nas zimowych spotkaniach. W okresie stycznia i lu-
tego spotykaliśmy się z Wami w Korfantowie, Otmuchowie, Nowej 
Wsi Małej, Łosiowie, Oleśnicy, Strzegomiu, Sobótce, Lasowicach 
oraz po raz pierwszy w Namysłowie. Bardzo cenimy sobie te kon-
ferencje, ponieważ stanowią swoistą platformę wymiany informacji 
pomiędzy Klientami, a naszymi pracownikami. Prezentowaliśmy 
swoją ofertę oraz całą gamę produktów już sprawdzonych jak też 
i nowości jakie przygotowali nasi partnerzy. Dziękujemy za aktyw-
ność oraz dużą frekwencję. Myślę, że sporym urozmaiceniem tych 
spotkań były też liczne konkursy okraszone upominkami. 

Drogi Czytelniku, chciałbym szczególnie polecić materiał przy-
gotowany na temat możliwości skorzystania ze wsparcia w kon-
traktacji kukurydzy. Mamy dla swoich Klientów szereg propozycji 
współpracy w tym zakresie, ale szczególnie chciałbym zachęcić 
do kontraktacji wybranych przez nas odmian kukurydzy i zaku-
pu pakietów herbicydowych w zamian za co klient otrzymuje 
wsparcie w postaci 20 zł po dostawie kukurydzy do magazynów 

AGRO-AS. Tradycyjnie już zachęcam do sprzedaży ziarna ku-
kurydzy w kontrakcie terminowym – i w tym przypadku można li-
czyć na wsparcie (dopłatę) za zakup dedykowanych nasion i her-
bicydów. Więcej szczegółów na dalszych stronach kwartalnika.

Chciałbym Państwu zademonstrować – pokazać na wykresie – 
porównanie cen skupu kukurydzy mokrej (ceny wyjściowej za 
30% wilgotności) w skali 6 ostatnich lat. 
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Wykres ten pokazuje jednoznacznie, że warto zabezpieczać cenę 
zbytu odpowiednio wcześnie. Kilka słów wyjaśnienia. Jasnozielo-
na linia, tzw. „cena żniwa” to nic innego jak cena dnia uśredniona 
w oparciu o cenniki bieżące obowiązujące w punktach skupu na-
szej firmy od września do końca listopada danego sezonu. Linia 
ciemnozielona to średnia cena z kontraktu terminowego tzn. że 
cena została ustalona najpóźniej na 5 miesięcy przed dostawą. 
Bardziej obrazowo wygląda wyciągnięcie średniej arytmetycznej 
z obu rodzajów cen. Średnia cena „kontrakt” to 475,00 zł, średnia 
cena „żniwna” to 437,00 zł. Łatwo policzyć, że kontraktując tylko 
5 ton z jednego ha przychód roczny mógłby być większy o kwotę: 
190,00 zł. Uważam, że to duża premia, o którą warto zawalczyć.

Podsumowując, uważam że warto i powinniśmy dywersyfikować 
sprzedaż swoich plonów. Powyższe wyliczenie jest tego niezbi-
tym dowodem. Nasza firma proponuje w tej mierze bardzo boga-
ty wybór ofert. W razie pytań jesteśmy do dyspozycji. Zapraszam 
do kontaktu z bazami magazynowymi, filiami oraz przedstawicie-
lami handlowymi. 

podpis: Daniel Cupriak dyrektor generalny

Z życia firmy

Toyoty Aygo rozdane!

Miło nam poinformować, że Loteria Jubileuszowa z okazji 
25-lecia naszej firmy została zakończona.

Loteria została ogłoszona w czerwcu podczas naszej fla-
gowej imprezy AgroCzas 2018. Przez kolejne miesiące nasi 
Klienci, poprzez dokonywanie zakupów w naszych punktach 
handlowych, otrzymywali kupony, upoważniające do wzięcia 
udziału w losowaniu. W końcu nadszedł wyczekiwany przez 
Klientów dzień i w świątecznej atmosferze, 19 grudnia 2018 
roku rozlosowano dwie nagrody główne czyli ekonomiczne a za-
razem dynamiczne Toyoty Aygo! Szczęśliwymi posiadaczami 
tych pojazdów zostali dwaj nasi wierni Klienci: pan Dariusz No-
wak ze Świnobrodu województwo dolnośląskie oraz pan Bogdan 
Chudaszek z Łobodna, województwo śląskie. Po wyciągnięciu 
wygranych kuponów, natychmiast zadzwoniliśmy do laureatów, 
a ci nie kryli wzruszenia i radości z powodu takiego prezentu! 

Kluczyki do samochód wręczył osobiście współwłaściciel 
firmy Zbigniew Bednarski. Nowi właściciele odjechali swo-
imi autami w kierunku naszej Restauracji Rondo, w której 
odbyło się spotkanie oraz wywiad ze zwycięzcami. „Ja i moi 
synowie od kilku lat współpracujemy z firmą Agro-As. Firma jest 
bardzo rzetelna, zarówno w zakresie dostaw towarów, w postaci 
nawozów, środków ochrony, materiału siewnego. Jesteśmy za-
dowoleni z tej współpracy. Mam nadzieję, że ta współpraca bę-
dzie dalej kontynuowana i jeszcze wzrośnie (…) Jestem szczę-

śliwy z wygranej, …, że udało się w tej loterii, mimo tak wielu 
losów, wygrać…” komentował Pan Bogdan. Drugi laureat, Pan 
Dariusz także nie ukrywał zaskoczenia i zadowolenia z nagro-
dy – „Jestem zaskoczony z wygranej, dziękuję za wygraną(…) 
Współpracuję z firmą Agro-As już dłuższy czas, myślę, że około 
ośmiu lat. Współpraca układa się bardzo dobrze…” 

Dziękujemy wszystkim naszym klientom za liczny udział w Loterii 
Jubileuszowej. Śledźcie naszą stronę, funpage na Facebooku 
i oczekujcie kolejnych niespodzianek. Może następnym razem to 
Wy będziecie bohaterami naszych artykułów?
 
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Zwycięzcom i życzymy 
szerokości! 
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Nasza flagowa impreza dla klientów i partnerów 
AGROCZAS – w tym roku będzie to już jej czwarta 
edycja – weszła w fazę dopinania szczegółów. Naj-

ważniejsza informacja dla naszych gości jest taka, że znamy 
już dokładną datę tegorocznej edycji. To już 6 i 7 czerwca 
2019 roku, tradycyjnie jak w latach ubiegłych, spotkamy się 
w Nowej Wsi Małej koło Grodkowa na specjalnie przygoto-
wanej uroczystości dla naszych klientów.

Jak co roku staramy się przygotować wiele atrakcji, aby czas, 
nasz AGROCZAS, był okazją do ponownego miłego i owocnego 
spotkania z naszymi obecnymi i przyszłymi klientami. Nie chcemy 
jeszcze odkrywać wszystkich kart i zdradzać szczegółów naszej 
imprezy, ale pewnymi informacjami możemy się już podzielić.

W związku z sukcesywnym poszerzaniem terenu naszej działal-
ności oraz tworzeniu nowych oddziałów naszej firmy, grono na-
szych klientów systematycznie się powiększa. Coraz więcej osób 
przekonuje się do oferowanych przez nas produktów i usług, któ-
re dla Państwa stale udoskonalamy i wybieramy. Dzięki rzeszy 
zadowolonych Klientów oraz opinii rzetelnego partnera bizneso-
wego, grono naszych gości z roku na rok stale rośnie.

Dlatego już dziś wiemy, że impreza AGROCZAS 2019 będzie pod 
względem ilości zaproszonych osób dużo większa. Liczymy, że to 
również przełoży się na zwiększoną frekwencję uczestników sa-
mego wydarzenia. A przypomnijmy, że w zeszłym roku liczba klien-
tów to ok. 3000 osób, nie licząc naszych partnerów i pracowników.

Zawsze dokładamy wielu starań, żeby czas u nas spędzony był dla 
Was, Drodzy Klienci, nie tylko okazją do miłego i wesołego spędze-

AGROCZAS 2019 – jesteśmy już prawie 
 w blokach startowych…

nia dnia z nami, ale także chcemy, aby każda nasza impreza niosła 
ze sobą pewne wątki merytoryczne. Dlatego już dziś zaprosiliśmy 
do partnerstwa w naszym evencie ponad 100 firm – 100 parterów 
biznesowych i merytorycznych, którzy swoją wiedzą i doświadcze-
niem pozwolą nam jeszcze bardziej uświetnić to spotkanie.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej, dedykowanej spe-
cjalnie naszej imprezie www.agroczas.pl. Mogą odnaleźć Pań-
stwo na niej zdjęcia z naszych poprzednich edycji i przekonać 
się, że warto skorzystać z naszego zaproszenia. Już niebawem, 
wzorem ostatnich lat, uruchomimy rejestrację gości, tak aby każ-
dy, kto chce nas odwiedzić, miał zagwarantowany udział w niej. 
Będziemy też uchylać rąbek tajemnicy, jeśli chodzi o atrakcje, 
które dla Państwa przygotowujemy oraz oczywiście nagrody, 
które będzie można wylosować podczas trwania spotkania.

Do zobaczenia o czasie, naszym AGROCZASIE 2019!

Z życia firmy
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Płody rolne

Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja  
 – jesiennych rozważań ciąg dalszy

Od napisania ostatniego artykułu na temat DDD minę-
ło 3 miesiące. Pisałem o zagrożeniach szkodnikami 
w związku z wyjątkowo ciepłą jesienią i dynamicz-

nymi żniwami. Jakbym wywołał wilka z lasu… Czy mieliście 
lub macie kłopoty z jakością zmagazynowanej kukurydzy? 

Oby nie, ale do rzeczy. Kukurydza zbierana w tym sezonie (młó-
cona) była wyjątkowo sucha. Nie jednokrotnie prosto z pola mia-
ła wilgotność poniżej 15% wilgotności, więc po co suszyć… Pro-
sto do magazynu, taniej i szybciej. Ziarno o wilgotności 16–18% 
poddawaliśmy procesowi suszenia temperaturą 60–80oC (tem-
peratura powietrza) – niewielkie koszty i ogromna wydajność. 
Suszarnia, która zwykle ma wydajność suszenia 500 ton kuku-
rydzy na dobę była, w stanie „przerobić” 1500 ton! Wydawało by 
się, same korzyści – szybko, tanio. Niestety problemy objawiły 
się bardzo szybko. Całe szczęście, dzięki temu byliśmy w stanie 
zareagować i zapobiec bardzo dużym stratom. 

Co się wydarzyło? Okazało się, że kukurydza, która nie była 
poddana suszeniu oraz ta suszona niską temperaturą pozosta-
ła „żywa”, a dosłownie zachowała swoją naturalną żywotność – 
zdolność kiełkowania! Potwierdziło się to również na ścierniach 
kukurydzanych, otóż ściernie zazieleniły się kiełkującą obsypaną 
podczas omłotu kukurydzą. Bardzo szybo okazało się, że kuku-
rydza przyjęta do magazynu z wilgotnością 14, 15% po dwóch 
tygodniach ma 16% wilgotności i musi zostać jednak suszona. 
Ziarno wysuszone z 18% do 14%, zaczyna się „zagrzewać” 
i również odbija w górę o około 1% wilgotności. W naszym przy-
padku – firmy handlowej, która rotuje często towarami w maga-
zynach – zjawisko udało się powstrzymać i mu zapobiec poprzez 
wentylowanie ziarna, jego schładzanie lub przesypywanie. Ma-
gazyny bez takiej możliwości miały lub będą miały niestety pro-

blemy z jakością. Doświadczyliśmy już tego w kilku przypadkach 
podczas odbierania wcześniej zakupionych partii kukurydzy.

Niech powyższe będzie dla nas wszystkich nauką – takiego sezony 
nie pamiętają najstarsi rolnicy – że o towary zmagazynowane trze-
ba dbać, trzeba też kontrolować ich jakość stale i systematycznie. 
Namawiam wszystkich do założenia zeszytu czy książki kontroli sta-
nów magazynowych, w które warto odnotowywać daty oraz wyniki 
kontroli wewnętrznej składowanych zbóż. Częsta kontrola (zachę-
camy taką czynność przeprowadzić raz w tygodniu) pozwoli w porę 
zauważyć niepożądane zmiany w magazynowanym ziarnie. Pamię-
tajcie, że to przecież Wasze pieniądze, wynik ciężkiej pracy. 

Daniel Cupriak

Ostatnie lata nie przyniosły wielu zmian w zakresie produkcji 
nasion rzepaku, jego roczna produkcja w EU28 kształtowała 
się na przełomie ostatnich 5 lat w przedziale 20 do 24 mln ton,  
a areał oscylował pomiędzy 6,5, a 7 mln ha. Przemysł nie od-
czuwał wyraźnego deficytu, a i o nadwyżkach eksportowych 
w skali EU28 nie można było mówić. 

To co wydarzyło się w sezonie 2018/19 zaskoczyło wielu ana-
lityków, pomimo wyraźnego spadku produkcji do poziomu nie-
spełna 20 mln ton, rynek nie odczuł wyraźnego deficytu i nie 
odzwierciedlił niedoborów w wysokich cenach. Wyraźnie wi-
dać, że centralna Europa to spory komfort przetwórców, którzy 
bez problemu pokrywają swoje zapotrzebowanie na surowiec, 
natomiast napięta sytuacja jawi się w krajach Europy zachod-
niej, które muszą posiłkować się sporym importem surowca, 
do głównych importerów w bieżącym sezonie należą Niemcy 
(import około 5 mln ton), Holandia (import 1,2 mln ton), Belgia 
(import 1,7 mln ton). Jednakże źródłem tego importu są głów-
nie kraje wspólnoty ze sporą nadwyżką produkcyjną takie jak 
Rumunia i Bułgaria. Import poza wspólnotowy szacowany jest 
na około 4 mln ton. Pomimo wyraźnego spadku zapotrzebo-
wania na rzepak ze strony przemysłu tłuszczowego na świecie 
z powodu przestawienia się części zakładów na przerób ziarna 

sojowego w takich krajach jak Niemcy oraz państwa Benelux 
z uwagi na większą marżowość na przerobie tego surowca, 
to zapas na koniec sezonu 2018/19 będzie znacznie uszczu-
plony. Wpływ na to mają nie tylko słabe zbiory w EU ale także 
w Kanadzie i Indiach. Przewiduje się także, że światowe zapa-
sy oleju palmowego, sojowego oraz rzepakowego skurcza się 
na koniec tego sezonu. 

Do ważnych czynników, które zachęcają branżę przetwórczą 
w bieżącym sezonie do tłoczenia oleju rzepakowego jest bez-
spornie wysoka marża, którą odnotował przemysł tłuszczowy, 
zwłaszcza przemysł we Francji, trochę gorzej wygląda to u na-
szych zachodnich sąsiadów, którzy muszą bazować na znacz-
nym imporcie ale i tak z powodzeniem pokrywają koszty stałe 
generując dobre dochody. 

Wyraźne odbicie cen ropy naftowej w styczniu 2019 r., a także 
zniesienie ceł importowych przez Indie na olej palmowy spo-
wodowało znaczny wzrost cen pozostałych olejów roślinnych. 
Malezja oraz Indonezja znacznie zwiększyły eksport oleju pal-
mowego na rynek Indyjski, Argentyna oraz Brazylia znacznie 
zmniejszyły przerób ziarna soi z uwagi na topniejące zapasy 
na koniec sezonu i oczekiwanie na nowe żniwa, które rozpo-

Przyszłość rzepaku w odniesieniu 
 do rentowności przetwórstwa
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częły się już w Brazylii i lada dzień rozpoczną się w Argentynie. 
Jedynie ceny oleju słonecznikowego pozostają stabilne z uwa-
gi na znaczne zapasy w krajach basenu Morza Czarnego. 
Ceny oleju rzepakowego jak zwykle w sezonie zimowym mogą 
liczyć na wsparcie ze strony przemysłu paliwowego, który 
w tym okresie wykazuje większe zapotrzebowanie, dodatkowo 
wyższe ceny oleju palmowego importowane na koniec sezonu 
do EU powinny znacznie wesprzeć rynek oleju rzepakowego.

Do czynników, które wyraźnie wpływają na ceny olejów rzepa-
kowych należy bez wątpienia większa konsumpcja biodiesla 
w sezonie 2018/19 w krajach EU28. Szacuje się, że zużycie 
wyniesie około 14,5 mln ton co w stosunku do sezonu 2017/18 
stanowi wzrost o 1 mln ton. Wyższa produkcja wynika z wyż-
szych celów wskaźnikowych w niektórych państwach człon-
kowskich, jak również z większego zapotrzebowania na olej 
napędowy w Europie, które z roku na rok rośnie. Ważnym 
czynnikiem wspierającym ceny biodiesla w EU są zapowiedzi 
Komisji Europejskiej o wszczęciu śledztwa anty dumpingowe-
go dotyczącego importu biodiesla z Indonezji oraz wprowa-
dzenie kwot wwozowych na biodiesla z Argentyny, jak również 
rozpoczęcia negocjacji z Argentyńskim sektorem produkcyj-
nym dotyczących wprowadzenia cen minimalnych dla impor-
towanych estrów oraz kwoty importowej w wysokości 1,2 mln 
ton, nadwyżka importowa będzie objęta 30% cłem wwozowym. 

Na podstawie tych danych można szacować, że zużycie na-
sion rzepaku na produkcję biodiesla wyniesie około 6,2 mln ton 
co stanowi wzrost o 0,4 mln ton w ujęciu sezonowym. 

Patrząc na konsumpcję śruty rzepakowej widzimy, że rok do 
roku nie ulega zmianie w skali całej wspólnoty. Spadek zu-
życia w Niemczech skutecznie został zofsetowany w Polsce 
i w Holandii. 

Konsumpcja wszystkich śrut oleistych (sojowej, rzepakowej, 
słonecznikowej) wzrosły do poziomu 53 mln ton, wyższa kon-
sumpcja wynika głównie z niższej podaży innych komponen-
tów paszowych i korzystnej relacji śrut do innych surowców np. 
zbożowych. Produkcja pasz znacząco wzrosła w Polsce, Hisz-
panii, Danii, Irlandii, natomiast spadła głównie w Niemczech.

W naszym kraju wzrosła produkcja pasz we wszystkich sekto-
rach drobiarskim, bydlęcym i trzodowym, szacuje się że wzrost 
wyniesie 0,5 mln ton w segmencie pasz przemysłowych. 

Zadajemy sobie pytanie co będzie z produkcją w kolejnym se-
zonie, czy ceny rzepaku zadowolą plantatorów, czy rentowność 
przemysłu będzie równie wysoka jak w bieżącym sezonie. 

Sucha jesień w centralnej i zachodniej Europie, nasilenie nalo-
tów mszyc, słaba kondycja rzepaku jesienią w wielu regionach 
nie stanowią dobrej zapowiedzi przyszłych plonów, jednakże 
opady, które pojawiły się późną jesienią i w okresie zimowym, 
zima bez ekstremalnych mrozów i z przyzwoitą pokrywą śnież-
ną poprawiły znacznie rezerwy wodne i pozwoliły rzepakowi 
dobrze przezimować. 

Patrząc tylko na areał rzepaku w EU, który spadł do poziomu  
6 mln ha i jest o 12% mniejszy niż w poprzednim sezonie nale-
ży spodziewać się zdecydowanie mniejszej podaży, zakładając 
nawet, że plony będą dobre. Szacunki mówią o zbiorach zbli-
żonych do tych z roku 2018 r., jednakże główni producenci rze-
paku tacy jak Francja, Niemcy odnotują wyraźne uszczuplenie 
podaży. W naszym kraju areał zasiewów jest na zbliżonym po-
ziomie do roku ubiegłego, szacuje się, że rzepakiem będzie 
obsiane około 800 000 ha. 

Produkcja zbliżona do sezonu poprzedniego powinna spotkać 
się z większym popytem głównie z sektora paliwowego, który 
to jest stymulowany przez rosnące narodowe cele wskaźniko-
we w niektórych krajach członkowskich, ceny na rynku euro-
pejskim powinny odzwierciedlać konieczny większy import. 

Perspektywa rosnącej konsumpcji w Europie powinna zagwa-
rantować w kolejnym sezonie także wysokie marże dla prze-
twórców rzepaku. Wzrost przerobu rzepaku w Polsce o około 
100 tyś ton w sezonie 2018/19 w stosunku do sezonu 2017/18 
wyraźnie odzwierciedla rentowność przerobu w krajowym 
przemyśle. Trzeba zauważyć, że w kończącym się cyklu za-
importowaliśmy do kraju około 600 tyś ton rzepaku, głównie 
z takich kierunków jak Bułgaria, Rumunia, Węgry, Słowacja 
i także Ukraina.
 
Jeszcze niedawno martwiliśmy się ograniczeniem zużycia 
na cele paliwowe estrów rzepakowych u naszego zachodnie-
go sąsiada, jednak czas pokazał, że pozostałe kraje unijne 
i ich cele wskaźnikowe spowodowały wyraźny wzrost popytu. 
Wsparcie unijnej produkcji rzepaku z całą pewnością przyjdzie 
także ze strony regulacji na import estrów Argentyńskich i Bra-
zylijskich, a możliwe ograniczenie importu oleju palmowego 
też zapowiada optymizm dla cen tego surowca. Zakładając, że 
świat i Unia Europejska muszą odbudować zapasy oleju oraz 
nasion oleistych należy się spodziewać, że wzrost areału za-
siewów rzepaku w EU w roku 2019 powinien wynieść przynaj-
mniej 0,8 mln ha, w przeciwnym razie deficyt surowca będzie 
się pogłębiał z roku na rok. Wyraźne wsparcie dla rentowności 
przerobu rzepaku i znaczny impuls dał segment paszowy, któ-
rego zapotrzebowanie rośnie i powinno zwiększyć zyskowność 
europejskiego przemysłu tłuszczowego. 

Perspektywa dla uprawy rzepaku wydaje się być obiecująca, 
uwarunkowania rynkowe, dają tej uprawie spory impuls pro 
wzrostowy. Spodziewajmy się pełnego renesansu tej uprawy, 
a nasza firma jako lokalny lider w obrocie rzepakiem przy-
gotowała na nadchodzący sezon paletę najlepszych odmian 
dostępnych na rynku oraz atrakcyjne warunki zakupu nasion 
i umów sprzedaży plonów. 

Tadeusz Simiński

Płody rolne

Nawożenie kukurydzy

Kukurydza jest zbożem o dużych wymaganiach cieplnych  

i równomiernie wschodzi dopiero w temperaturze 9-10°C, 

ale kiełkuje już w glebie o temperaturze 6°C. Wytrzymuje 

przymrozki do -3°C. Kukurydza może być uprawiana  

w monokulturze przez kolejne 3-4 lata.

PAMIĘTAJ: Kukurydza uprawiana na silos powoduje 

znaczne ubożenie gleby z próchnicy. Z wszystkich 

roślin uprawnych kukurydza najlepiej wykorzystuje 

składniki pokarmowe z nawozów naturalnych, dlatego 

dysponując obornikiem, gnojówką lub gnojowicą, 

należy je w pierwszej kolejności stosować pod 

kukurydzę, szczególnie w uprawie na silos.

150 g manganu (Mn), 1,5 g molibdenu (Mo) i 150 g 

cynku (Zn). Wykazuje dużą wrażliwość na niedobór 
cynku oraz średnią na niedobór boru, manganu i miedzi. 
W porównaniu z pozostałymi zbożami pobiera około 
dwukrotnie więcej wapnia oraz dwu- trzykrotnie więcej 
magnezu i boru.

Nawożenie
Jeżeli gleba jest zbyt kwaśna, po zbiorze przedplonu 

stosować wapno i wymieszać z glebą. Wapnowanie 

zawsze wykonywać od lata do późnej jesieni.  
W przypadku niskiej zasobności gleby w magnez 
zastosować nawet niewielkie ilości (300-600 kg/ha) 

drobno mielonego dolomitu. Kukurydza pobiera 

bardzo dużo magnezu i wyjątkowo źle rośnie  

na glebach ubogich w magnez.

Wymagania glebowe
Kukurydza nie lubi gleb podmokłych, zimnych, bardzo 
ciężkich i suchych. Może być uprawiana na glebach 
kompleksów pszennych i żytnich (klasa I-IVb). Gleba 
powinna mieć uregulowany odczyn (pH w 1M KCl  
powyżej 5,5).
Wiosną jak najbardziej ograniczyć uprawki i jak najgłębiej 
przykryć stosowane nawozy mineralne, w tym także azot. 
Wysiew ziarna możliwie jak najwcześniej, już od  
25 kwietnia do 5 maja. Im wcześniej jest zasiana, tym  
lepiej się ukorzeni, a więc lepiej plonuje.

Wymagania pokarmowe
Kukurydza jest rośliną, którą trudno przenawozić.  

Z plonem 1 t ziarna i odpowiednią ilością słomy 

przeciętnie pobiera: 30 kg azotu (N), 12 kg fosforu 

(P2O5), 30 kg potasu (K2O), 10 kg wapnia (CaO),  

10 kg magnezu (MgO), 4 kg siarki (S) lub  

w przeliczeniu na SO3 – 10 kg oraz 11 g boru (B),  

14 g miedzi (Cu), 110 g manganu (Mn), 0,9 g 

molibdenu (Mo) i 85 g cynku (Zn).

W uprawie na silos z plonem 10 t zielonki przeciętnie 

pobiera: 38 kg azotu (N), 16 kg fosforu (P2O5), 

45 kg potasu (K2O), 20 kg wapnia (CaO), 12 kg 

magnezu (MgO), 5 kg siarki (S) lub w przeliczeniu 

na SO3 – 12,5 kg oraz 17 g boru (B), 13 g miedzi (Cu), 
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Kalkulacja produkcji wybranych upraw rolniczych

Zgodnie z moją zapowiedzią z poprzedniego numeru 
Cztery Asy Zima spróbuje policzyć opłacalność upra-
wy rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, jęczmienia ja-

rego browarnianego oraz kukurydzy. Temat nie jest prosty, 
a na pewno dosyć kontrowersyjny. Nikt nie lubi jak liczy mu 
się pieniądze, a sposobów wyliczeń dochodu rolniczego jest 
tyle ilu liczących. Do tematu podchodzę w sposób praktycz-
ny zwłaszcza, że sam prowadzę gospodarstwo rolne korzy-
stając przy tym z usług rolniczych zewnętrznych. 

Ceny środków do produkcji czyli nawozów, środków ochrony ro-
ślin, materiału siewnego, usług rolniczych i pozostałych składników 
kosztów są aktualne na styczeń 2019 roku. Koszty przedstawio-
ne przy środkach ochrony roślin zostały ustalone przez doradców 
polowych, oni natomiast oparli się na proponowanych przez nich 
technologiach uprawy w firmie AgroAs. Zachęcam do aktywnej 
współpracy z doradcami polowymi, którzy w oparciu o sytuację 
w polu oraz sytuację finansową gospodarstwa wyznaczą odpo-
wiednią drogę do sukcesu. Z racji, że pracuję w dziale nawozów 
ceny nawozów ujętych do kalkulacji są aktualne na styczeń 2019 
roku. Podobnie panowie z działu skupowego podali proponowane 
ceny skupu płodów rolnych na sezon 2019, które można osiągnąć 
podpisując kontrakty na żniwa. Proponują rzepak na poziomie 
1570 zł/tonę, pszenicę 700 zł/t, kukurydzę 460 zł/tonę przy wilgot-
ności 30%, jęczmień browarniany 720 zł/tonę i takie ceny ujęte są 
w kalkulacji. Ceny usług rolniczych podałem w oparciu o serwis 
informacyjny Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz cen spotykanych 
w rozmowach z rolnikami z gminy Grodków. 

Przyglądając się wynikom mojej analizy możemy wyciągnąć kilka 
wniosków, których głównym zadaniem będzie zwiększenie docho-

du w gospodarstwie. Kupując nawóz azotowy – saletrę, rsm lub 
saletrosan w miesiącach letnich mogliśmy zaoszczędzić ok. 300 zł 
na tonie, podobnie sytuacja miała miejsce przy nawozach NPK. 
Drugim znaczącym składnikiem kosztów są usługi rolnicze. Zało-
żyłem, że gospodarstwo korzysta w całości z usług zewnętrznych, 
co pozwalało mi nie uwzględniać amortyzacji maszyn oraz kosztu 
pracy. Wniosek z tego jest prosty, usługodawca nie robi tego za 
darmo. Wykonując choć część prac samemu np. nawożenie, opry-
ski, orkę lub uprawę zaoszczędzimy kolejne złotówki. Przy ograni-
czonej bazie sprzętowej (specjalistycznej, drogiej, przeznaczonej 
dla dużych gospodarstw) korzystajmy tylko z siewu agregatem 
uprawowo-siewnym, zbioru i odwozu płodów do punktu skupu, wy-
siewu wapna lub obornika. Z jednej strony staramy się ograniczać 
koszty, ale z drugiej strony powiedzmy sobie co możemy zrobić, 
aby zwiększyć przychody finansowe. Są do tego tylko dwie drogi, 
które się nie wykluczają, a wręcz uzupełniają się. Jedna to zwięk-
szanie plonów, a druga to uzyskanie dobrych cen zbytu. Wyso-
kość osiąganych plonów zależy od przebiegu pogody, technologii 
uprawy i własnego zaangażowania. Przytoczyłem w analizie wcale 
nie wysokie plony jednostkowe. Każde 100 kg rzepaku więcej to 
kolejne 160 zł w naszej kieszeni, każda tona kukurydzy więcej to 
460 zł. Proponowane ceny skupu płodów rolnych są w ciągu roku 
ruchome i zależą od sytuacji na rynku krajowym i zagranicznym. 
Odwieczne pytanie czy kontraktować i kiedy to robić. Nie ma zło-
tego środka, każdy w tym temacie idzie własną drogą, sam po-
dejmuje decyzje. Zadaniem naszych Panów z działu skupu jest 
towarzyszyć Państwu w tej drodze, na bieżąco informować o ce-
nach kontraktowych, sytuacji rynkowej i ewentualnie pomóc podjąć 
decyzje w odpowiednim czasie. Nie zapomnijmy jednak że osta-
teczne słowo ma kontraktujący i on poniesie ewentualne straty, ale 
też „wypije szampana” za zwycięstwo. Na koniec zapytacie co siać 

Nawozy

KALKULACJA UPRAWY sezon 2018 / 2019

NAKŁAD zł/ha RZEPAK PSZENICA JĘCZMIEŃ  
BROWARNIANY KUKURYDZA

MATERIAL SIEWNY 400 350 300 430

NAWOŻENIE

npk 450 400 400 660

azotowe 690 580 250 360

wapnowanie 220 220 220 220

razem nawożenie 1360 1200 870 1240

OCHRONA ROŚLIN

herbicydy 190 120 120 180

insektycydy 150 100 50 50

fungicydy 300 300 150

regulatory 50 60

nawozy doslistne 60 50 50 50

razem ochrona 700 620 430 280

USŁUGI ROLNICZE

orka 250 250 250 250

upraw agregatem 200 200 200 200

siew agregatem 3m 180 180 180 180

wysiew nawozu 150 200 150 150

wysiew wapna 50 50 50 50

oprysk 50 zł/ha x ilość przejazdów 300 250 150 100

zbiór 350 350 350 350

transport 50 120 90 170

razem usługi 1530 1600 1420 1450

podatek rolny 150 150 150 150

ubezpieczeni upraw 120 70 50 50

SUMA KOSZTÓW 4260 3990 3220 3600

produkcja z 1 ha 3 t x 1600 zł 7 t x 700 zł 6 t x720 zł 10 t x 460 zł

4800 5000 4320 4600

dopłata do materiału siewnego 80 80

dopłata bezpośrednia 900 900 900 900

dopłata paliwowa 100 100 100 100

SUMA PRZYCHODÓW 5800 6080 5400 5680

WYNIK FINANSOWY 1540 2090 2080 2080

aby lepiej zarobić? Odpowiadam – wszystkie te rośliny muszą się 
znaleźć w płodozmianie. Jak widać są uprawy na które poniesiemy 
większe koszty (rzepak, pszenica) a w efekcie wcale nie przyniesie 
to większego dochodu jak uprawa kukurydzy czy jęczmienia bro-
warnianego lub jęczmienia zimowego paszowego. Innym kryterium 
będzie posiadana baza maszynowa. Część rolników, która nie ma 
siewnika do kukurydzy lub przystawki do kombajnu nie sieje tej 
rośliny. Musimy dywersyfikować uprawy choćby po to tylko, aby 
zminimalizować ryzyko niekorzystnego przebiegu pogody. Zawsze 
co roku po żniwach okazuje się, że miniony rok był dobry dla któ-

rejś z upraw, inna zawaliła. Mam nadzieję, że po analizie kalkulacji 
podanych powyżej upraw nasuną się Państwu inne wnioski z któ-
rymi zechcecie się podzielić na stronie internetowej, poprzez maila 
lub w trakcie bezpośredniej rozmowy. Ostateczny sukces zależy 
w głównej mierze od przebiegu pogody, zaangażowania rolnika 
oraz współpracy z doradcami polowymi. W tym trzecim aspekcie 
mogę zapewnić, iż grupa przedstawicieli handlowych za którymi 
stoi sztab ludzi odpowiedzialnych za zakupy, kontraktację, logisty-
kę w firmie AgroAs, jest gotowa 7 dni w tygodniu nieść pomoc, 
doradztwo i współpracę na partnerskich zasadach. 

Mazur Robert



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

Dlaczego RSM®?

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

2
 (50%), azotanową (NO

3
-) 

(25%) i amonową (NH
4

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

Dlaczego nawóz w płynie?

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

Praktyczne podejście do nawożenia RSM®

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

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

l  wykorzystując RSM® wiosną przed ruszeniem wegetacji, jako dawkę 

startową w oziminach, nie należy obawiać się poparzenia roślin pomimo 

tego, że rośliny są często zaszronione,

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

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

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

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

wschodami rzepaku można bezpiecznie stosować produkt,

l  nie należy obawiać się wysokich temperatur podczas nawożenia RSM® 

węzami rozlewającymi, ponieważ nawóz jest aplikowany poniżej liści 

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

rozlewających to duże ryzyko poparzenia roślin,

l   aplikacja RSM® to dobre rozwiązanie wspomagające mineralizację resz-

tek pożniwnych,

l   łączne stosowanie z pestycydami czy nawozami dolistnymi niesie za 

sobą zwiększone ryzyko poparzenia roślin,

l   łączenie RSM® z niektórymi substancjami czynnymi środków ochrony 

roślin może pogorszyć ich skuteczność,

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

canie się osadu,

l  optymalne wyniki można uzyskać stosując nawóz na zdrowe rośliny, 

mające dobry turgor.

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

RSM® – doskonałe rozwiązanie
na Twoim polu

Azot jest głównym składnikiem plonotwór-
czym. Z tego względu nawożenie tak ważnym 
pierwiastkiem trzeba odpowiednio zaplano-
wać. Obok ustalenia potrzeb pokarmowych 
roślin, a także dostępności składnika z gleby, 
należy odpowiednio dobrać nawóz i termin 
jego stosowania.

Azot decyduje o wysokim i jakościowym plonie
Planując wiosenne nawożenie, zastanawiamy się jaki nawóz 
azotowy wybrać… i kiedy go zastosować, aby efektywność plo-
notwórcza była jak najwyższa? Pierwszą czynnością jest zawsze 
określenie kondycji roślin, ponieważ od tego zależy jaką formę 
azotu powinniśmy zastosować i w jakiej dawce. O terminie 
zastosowania nawozów azotowych decydują również warunki 
atmosferyczne.

Wiosenne nawożenie… szybkie, ale z rozwagą…
Pierwsza dawka azotu w oziminach powinna być zastosowana 
możliwie wcześnie, najlepiej tuż przed wiosennym wznowie-
niem wegetacji. Zabieg pogłówny nie może być spóźniony… 
Niezwykle ważny na tym etapie jest dobór odpowiedniej for-
my nawozu azotowego. Uzależnione jest to głównie od terminu 
stosowania nawozu i stanu plantacji.

Czy forma amidowa zawarta w PULREA®

i PULGRAN® to dobre rozwiązanie?

Oczywiście tak… i to zarówno we wczesnowiosennej dawce, 
jak również w okresie późniejszym. Niemniej, aby efektywnie 
nawozić rośliny, należy znać właściwości nawozu. Zarówno 
PULREA®, jak również PULGRAN® zawierają 46% azotu 
w formie amidowej, który może być stosowany wiosną, ponieważ 
nie powoduje rozhartowania roślin. Decydując się na wykorzystanie 
formy amidowej azotu we wczesnowiosennym nawożeniu należy 
pamiętać, że:

l  w niskich temperaturach gleby forma ta działa wolno 
(musi więc być zastosowana odpowiednio wcześniej, luty),

l   nie stymuluje dodatkowego krzewienia, z tego więc względu 
powinna być stosowana na dobrze rozkrzewione plantacje.

Ponadto nawozy te warto wykorzystać do dolistnego dokarmia-
nia azotem. Wodny roztwór mocznika z Puław można stosować 
praktycznie kilka razy w trakcie sezonu wegetacyjnego, np. łącz-
nie z fungicydami, insektycydami. Stosując zabieg należy prze-
strzegać zalecanych stężeń cieczy roboczej, które uzależnione 
są od gatunku rośliny i jej fazy rozwojowej. Chcąc uzyskać wyso-
ką efektywność zabiegi dokarmiania należy wykonywać w dni 
pochmurne, o dużej wilgotności powietrza oraz przy pełnym 
turgorze tkanek liści.

Kiedy stosować PULAN®?

Nawóz ten zawiera saletrzano – amonową formę azotu. Jest to 
nawóz uniwersalny, który ze względu na swój skład sprawdza 
się w różnych warunkach glebowych, terminach stosowania, 
uprawach...
PULAN®, jest szczególnie polecany w przypadku chłodnej wio-
sny oraz na plantacjach późno sianych, słabo rozkrzewionych, 
wymagających regeneracji po zimie. Forma saletrzana zawarta 
w nawozie pobudza rośliny do krzewienia, ułatwia pobranie 
azotu przez słabo rozwinięty system korzeniowy. Produkt ten 
z powodzeniem można polecać do wiosennego (II i III dawka 
azotu) nawożenia upraw.

PULSAR® to typowy nawóz przedsiewny

Forma amonowa zawarta w nawozie PULSAR® stymuluje roz-
wój systemu korzeniowego, jest wolno i równomiernie pobie-
rana, nie rozhartowuje roślin. Ponadto dobrze działa w niskich 
temperaturach. Z tego względu nawóz ten jest szczególnie po-
lecany jako nawóz przedsiewny. Zawarta w nawozie, obok azo-
tu (20,8%), siarka (24,2% S, czyli 60,5% SO

3
), sprawia, że jest to 

doskonałe rozwiązanie dla roślin siarkolubnych oraz ziemniaków 
i kukurydzy.

Cenną zaletą nawozów produkowanych przez Grupę Azoty Zakłady 
Azotowe „Puławy” S.A. jest technologia granulacji, która zabezpiecza 
granulki przed zbryleniem, kruszeniem oraz ścieraniem, co pozwala 
na wysiew nawozów bez utrudniającego pracę pylenia. Jednorod-
ne granule umożliwiają równomierny wysiew w precyzyjnie do-
branych dawkach. Pozwala to ograniczyć straty w glebie i decyduje 
o wysokiej efektywności nawożenia.

Nawozy z Puław – sprawdzone
w każdych warunkach…
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Najwyższej jakości nawozy – K+S KALI GmbH

Teza jaką chciałbym postawić na początku tego artykułu brzmieć 
będzie: K+S – najwyższej jakości nawozy potasowe, magne-
zowe i siarkowe za rozsądne pieniądze. To Państwo po prze-
czytaniu sami ocenią czy udało mi się obronić to stwierdzenie, 
a argumenty przytoczone poniżej przemówią do Państwa.

Może na początku kilka słów przypomnienia dlaczego potas, ma-
gnez, siarka i sód są ważne. 

Potas zabezpiecz plon i jego jakość, w szczególności:
• wpływa na proces fotosyntezy 
• uruchamia transport asymilatów 
• poprawia wypełnienie ziarna 
• zwiększa magazynowanie cukru 
• poprawia wykorzystanie wody przez roślinę 
• wpływa na lepszą efektywność nawożenia azotowego 
• zwiększa mrozoodporność 
• poprawia strukturę i wielkość kapilarów glebowych 
• zwiększ odporność na choroby i szkodniki 

 

Magnez – podstawowe funkcje: 
• budowa chlorofilu i udział w procesie fotosyntezy
• odpowiada za transport węglowodanów w roślinie i rozwój 

systemu korzeniowego
• przeciwdziała toksyczności glinu 
• zwiększa odporność na tzw. oparzenia słoneczne 
• poprawia gospodarkę azotem 
• lepsze wykorzystanie składników pokarmowych – jakość plonu

Siarka i sód niezbędne składniki dla wzrostu rośliny:
• siarka jest pobierana w formie siarczanowej zarówno przez 

korzenie jak i przez liście 
• wspomaga działanie fotosyntezy – chlorofil 
• konieczna jest do budowy aminokwasów, czyli wpływa na 

zawartość białka
• bierze udział w syntezie cukrów, skrobi, witamin i substan-

cji smakowych
• u roślin oleistych wpływa na wytwarzanie tłuszczu
• zwiększa odporność roślin na stresy biotyczne 
• wpływa na lepszą efektywność nawożenia azotowego 

Nawozy

Dlaczego Korn-Kali, a nie sól potasowa?

Korn-Kali stanowi idealną kombinację składników pokarmowych, 
w swoim składzie zawiera:

• 40% K2O rozpuszczalnego w wodzie tlenku potasu 
• 6% MgO rozpuszczalnego w wodzie tlenku magnezu 
• 4% Na2O rozpuszczalnego w wodzie tlenku sodu 
• 12,5% SO3 rozpuszczalnego w wodzie trójtlenku siarki 

Potas w formie chlorkowej, magnez i siarka w formie kizerytu 
oraz sód kompleksowo odżywiają wszystkie rośliny uprawne, 
a całkowita rozpuszczalność w wodzie powoduje, że składniki 
te są bardzo szybko dostępne dla rośliny. Z tych też powodów 
nawóz ten zalecany jest pod wszystkie uprawy niezależnie od 
stanowiska i zasobności gleby. Z racji dobrze wyrównanej granuli 
i dużego ciężaru właściwego nawóz ten bardzo dobrze rozsie-
wa się niezależnie od szerokości roboczej rozsiewacza. Idealny 
jest do nawożenia podstawowego jesienią oraz uzupełniającego 
wczesną wiosną, jak również bardzo dobrze wpisuje się w pro-
ponowane przez doradców AgroAs technologie upraw polowych. 
W poprzednich dwóch numerach kwartalnika przedstawiałem 
praktyczne stosowanie Korn-Kali w uprawie rzepaku, a poniżej 
znajdziecie Państwo tabelę z proponowanymi dawkami nawozu 
pod wybrane rośliny uprawne. Podsumowując Korn-Kali to nawóz 
zawierający w jednej granuli pierwiastki niezbędne do prawidło-
wego funkcjonowania rośliny (K, Mg, Na, S), jego postać gwaran-
tuje precyzyjny wysiew i dawkowanie. Ważne jest również to, że 
nawóz ten możemy stosować jesienią i wiosną przedsiewnie, po-
głównie, a w sytuacji ostatnich lat często stosowany jest w tech-
nologii dawek dzielonych na słabszych stanowiskach – 50–70% 
jesień, 30–50% wczesna wiosna (zapobiega to ewentualnemu 
wymywaniu późnojesiennemu i zimowemu, susza glebowa).

Dlaczego ESTA Kieserit – Kizeryt granulowany 

Nawóz doglebowy w formie naturalnego jednowodnego siarczanu 
magnezu o zawartości 25% MgO i 50% SO3. O skuteczności jego 
działania przemawia całkowita rozpuszczalność w wodzie i natych-
miastowa przyswajalność przez rośliny. Ostatnie lata pokazały, że 
gleby nasze został zubożone z magnezu i siarki. Kizeryt działa 
niezależnie od wartości pH gleby, zatem może być stosowany na 

wszystkich rodzajach gleb. Coraz mniejsza ilość siarki z atmosfery 
prowadzi do jej niedoboru. Kizeryt który zawiera 50% SO3 (20% S) 
skutecznie te braki uzupełnia, a roślina odpowiednio odżywiona 
siarką lepiej wykorzystuje azot, co wpływa na bardziej efektywne 
działanie również innych składników pokarmowych z gleby i nawo-
zów. Odpowiednia granulacja umożliwia równomierny wysiew na 
duże szerokości robocze (do 48 metrów) za pomocą wszystkich 
rozsiewaczy, jak również można mieszać go z innymi nawozami 
według tabeli mieszania nawozów. Optymalny nawóz stosowany 
we wszystkich uprawach zarówno przedsiewnie jak i pogłównie, 
od jesieni do wiosny, jak również stosowany interwencyjnie gdy 
widoczne są na roślinach niedobory siarki lub magnezu.
 
Regularne stosowanie Korn-Kali i ESTA Kieserit pokrywa pod-
stawowe zapotrzebowanie większości roślin uprawnych na 
potas, magnez, siarkę i sód. Firma AgroAs jest jednym z dys-
trybutorów firmy K+S Kali GmbH która oferuje do sprzedaży na-
wozy wymienione powyżej. Produkty dostarczane są luzem do 
magazynu dystrybutora, a tam konfekcjonowane w oryginalne 
worki z plombą. W naszym wypadku Korn-Kali i ESTA Kieserit 
pakowane są na magazynie w Radzikowicach w worki typu BB 
i zaopatrzone oryginalnymi plombami które pozwalają na okre-
ślenie pochodzenia towaru. Aktualna sytuacja rynkowa sprzyja 
sprzedaży i stosowaniu Korn-Kali. Cena u dystrybutora aktualnie 
wynosi około 1100 zł/tonę, a porównywalny nawóz sól potasowa 
już ok 1380 zł/tonę. Prosto licząc w Korn-Kali mamy ¼ ESTA Kie-
serit zatem od ceny Korn-Kali należy odjąć ¼ ceny ESTA Kieserit 
i osiągamy cenę za 40% potasu w Korn-Kali która obecnie jest 
niższa o ok. 22 zł za 100 kg potasu niż w soli. Korn-Kali ideal-
nie nadaje się do przedsiewnego stosowania w roślinach jarych 
takich jak: zboża jare, kukurydza, buraki cukrowe, rośliny strącz-
kowe. Szczególnie buraki cukrowe powinny być nawożone Kor-
n-Kali gdyż zawiera on sód a buraki jak sami Państwo wiecie do 
wzrostu i prawidłowego rozwoju potrzebują sodu. Natomiast pod 
rzepak lub zboża ozime proponuję stosowanie dawek dzielonych 
(jesienią przedsiewnie oraz wiosna pogłównie), ograniczymy 
przez to niekorzystny wpływ pogody (ewentualne wymywanie, 
susza). W ofercie produktowej w ciągłej sprzedaży posiadamy 
wymienione nawozy, zachęcamy do zakupów i kontaktowanie 
się z doradcami polowymi. Poniżej tabela z zalecanymi dawkami 
nawozu Korn-Kali oraz ESTA Kieserit pod wybrane uprawy.

 
Robert Mazur

UPRAWA

Średnie pobranie jednostkowe w kg/1 tonę plonu
+ odpowiednia masa resztek Korn-Kali

kg/ha
ESTA Kieserit
kg/ha

K2O MgO SO3

Pszenica 16–22 2,5–4 7–12 300–350 150–200

Jęczmień 16–22 2,5–4 7–12 250–300 150–200

Kukurydza 22–32 3,5–6 7–10 300–400 200–300

Rzepak 65–110 8–13 40–50 350–400 200–300

Ziemniaki* 5–8 1–1,5 0,5–1 400–600 200–250

Buraki cukrowe 5,5–8 1–1,5 1,5–2 500–600 250–400

* Korn-Kali stosować jesienią bądź bardzo wczesną wiosną w celu wymycia chlorków lub zastosować Patentkali przed sadzeniem
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Easy Start 
Microfast
Easy Start Microfast to nawóz NP w postaci 
mikrogranulatu (średnica granul w przedziale 
0,5–1,5 mm), charakteryzujący się wysoką zawartością 
rozpuszczalnego w wodzie fosforu i mikroelementów. 

Easy Start Microfast  przeznaczony jest do startowego 
nawożenia rzepaku, kukurydzy, buraków cukrowych, 
zbóż oraz warzyw. Nawóz ten wysiewany jest 
przy pomocy specjalnych aplikatorów montowanych 
do siewników.

Easy Start Microfast zawiera również cynk, który 
zwiększa odporność roślin na niskie temperatury, 
oraz żelazo i mangan, spełniające ważną rolę 
w procesie fotosyntezy.

Zalecenia:

Uprawa
Dawka 
na hektar

Rzepak 20 – 30 kg

Kukurydza 15 – 30 kg

Burak cukrowy 15 – 25 kg

Zboża 15 – 30 kg

Warzywa 20 – 40 kg

Tytoń 15 – 25 kg

Easy Start Microfast: 
 
 13% N Azot całkowity, w tym:
   9,7% N-NH4  - Azot amonowy
   1,0% N - Izobutylenodimocznik (ISODUR®)
   2,3% Ureaform
 40% P2O5  Pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym   
   cytrynianie amonu i wodzie, w tym:
   36% P2O5  Pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie
 0,2%  Fe Żelazo 
 0,8% Zn Cynk
 0,7%  Mn Mangan   
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Nutrimix® fl uid
Skład:
 2,0 % Cu miedź* (27g Cu/l)
 3,0 % Mn mangan* (40g Mn/l)
 0,032 % Mo molibden (0,4g Mo/l)
 2,0 % Zn cynk* (27g Zn/l)
   *Chelat EDTA

Ciężar właściwy: 1,35kg/l

Nutrimix® complete
Skład:
 3,0% Cu miedź*
 4,0% Mn mangan*
 3,0% Zn cynk*
 0,04% Mo molibden
 3,0% Fe żelazo*
 3,0% MgO magnez
 13,0% S  siarka 
 3,5% N azot
   * chelat EDTA

Nutribor® fl uid
 
Skład:
 8,0% B bor (101g/l)
 0,1% Mn mangan* (1,3g/l)
 0,04% Mo molibden (0,5g/l)
 0,1% Zn cynk* (1,3g/l) 
   * chelat EDTA
  
Ciężar właściwy: 1,27kg/l

Zalecenia – Nutribor/Nutribor fl uid:

Uprawa Dawka 
jednorazowa 

kg/ha, l/ha

Maksymalna 
dawka roczna 

kg/ha, l/ha

Rzepak 3,0 6,0

Burak cukrowy 3,0 6,0

Ziemniak 0,5 2,0

Kukurydza 0,5 2,0

Słonecznik 1,0 4,0

Warzywa 
kapustne

1,0 4,0

Zalecenia – Nutrimix/Nutrimix complete/Nutrimix fl uid

Uprawa Dawka 
jednorazowa 

kg/ha, l/ha

Maksymalna 
dawka roczna 

kg/ha, l/ha

Pszenica ozima 1-1,5 3

Jęczmień ozimy 1-1,5 3

Jęczmień jary 1 2

Owies 1 2

Żyto 1 2

Pszenżyto 1-1,5 3

Kukurydza 0,5-1 1

Nutribor®

 Skład:              
 8% B bor
 1% Mn mangan*
 0,04% Mo molibden
 0,1% Zn cynk*
 5% MgO magnez
 9% S siarka
 6% N azot
   * chelat EDTA

Mikroskładnikowe 
nawozy dolistne dla rolnictwa

Nutrimix®

Skład:                                                             
 3,0% Cu miedź*
 4,0% Mn mangan*
 3,0% Zn cynk*
 0,04% Mo molibden
 15,0% S siarka
 8% N azot 
  * chelat EDTA

Zalecenia – Nutrimix/Nutrimix complete/Nutrimix fl uid

Nutrimix
Skład:                                                             
 3,0% Cu 
 4,0% Mn 
 3,0% Zn 
 0,04% Mo 
 15,0% S 
 8% N 
  * chelat EDTA

Nutrimix
Skład:
 3,0% Cu 
 4,0% Mn 
 3,0% Zn 
 0,04% Mo 
 3,0% Fe 
 3,0% MgO 
 13,0% S  
 3,5% N 

Nutrimix
Skład:
 2,0 % Cu 
 3,0 % Mn 
 0,032 % Mo 
 2,0 % Zn 
   *Chelat EDTA

Ciężar właściwy: 1,35kg/l
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Wiosna za pasem 

Zapowiada się „chudy” rok 
związany z deficytem wody 
w glebach z poprzedniego 

sezonu. Rośliny korzystają przede 
wszystkim z zapasów wody zgro-
madzonej w glebach i pochodzą-
cej z bieżących opadów. Na wstę-
pie kilka cyfr obrazujących skalę 
problemu:

• Rośliny uprawne na wyproduko-
wanie 1 kg suchej masy zużywają 
przeciętnie 400 l wody. Oznacza to, 
że np. pszenica przy plonie 50 dt/ha 

pobiera 200 mm wody, a przy 100 dt/ha – 400 mm;
• W warstwie 0–150 cm na glebie lekkiej zapas wody do-

stępnej wynosi ok. 150 mm, na średniej – 220 mm, ciężkiej 
– 260 mm i na lessie – 310 mm;

• Zdolność podsiąkania wody na glebie piaszczystej wynosi 
30 cm, a na lessie do 200 cm;

• Ilość opadów za miesiące zimowe stanowi 20% rocznej 
sumy opadów;

• W poprzednim roku średnia temperatura powietrza za 
okres wegetacyjny (1.04.–31.10.) w Łosiowie była aż 
o 1,6oC wyższa niż w wieloleciu. 

Sytuacja na polach

W ubiegłym roku, w rejonach dotkniętych suszą gleby silnie wy-
schły. W podglebiu nie było wilgoci i podsiąkanie kapilarne za-
marło. Grudniowe i styczniowe opady (Łosiów: grudzień 55,7 mm,  
styczeń 2019–39,4 mm) nawilżyły gleby do głębokości 40–50 cm, 
ale głębsze warstwy gleb pozostały dalej wysuszone. W rowach 
melioracyjnych, które późną jesienią były zazwyczaj pełne, 
w styczniu br. pozostały dalej wyschnięte.

Całe szczęście, że po zasiewie ozimin w październiku oraz 
w grudniu wystąpiły przelotne opady deszczu i przy dodatniej 
temperaturze powietrza oraz gleby trwającej do końca grud-
nia rzepak i zboża nadrobiły zaległości we wzroście i rozwoju. 
Wschody ozimin były pełne. Nasilenie chorób grzybowych było 
mniejsze niż w poprzednich sezonach. Zboża wysiane w termi-
nie silnie rozkrzewiły i były mocno zaawansowane w rozwoju. 
Stan ozimin na zdecydowanej ilości pól był bardzo dobry lub do-
bry. U zbóż zaobserwowałem, że korzenie zarodkowe i przyby-
szowe (u rozkrzewionych roślin) zawiązały dużą ilość bocznych 
korzonków i włośników. Podobnie rzepak miał silnie rozrośnięte 
korzenie boczne. Takiego zjawiska do tej pory nie notowałem.

Niepokojącym faktem dla przyszłych plonów jest to, że zarówno 
rzepak, jak i zboża zawiązały płytki system korzeniowy, na taką 

dr Władysław
Kościelniak

doradca rolny
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Silnie rozkrzewiony jęczmień z siewu 25.09.2018

głębokość, na jaką gleby były zwilżone. Korzenie u ozimin rosną 
przede wszystkim jesienią. Największe niedobory wody glebowej 
późnym latem i na początku jesieni wystąpiły na polach, na których 
nie wykonano zerwania ścierni, a na podoranych nie zniszczono 
samosiewów rzepaku, zbóż i chwastów. Również kukurydza i bu-
raki cukrowe prawie całkowicie wyczerpały wodę z profilu glebo-
wego. Na podstawie obserwacji z poprzednich lat można z góry 
założyć, że po tych stanowiskach plony pszenicy będą mizerne. 

Zatrzymać wodę w glebie

W zaistniałej sytuacji hydrologicznej należy tak prowadzić wio-
senne prace polowe, aby zatrzymać w glebie jak najwięcej po-
zimowej wilgoci i pomóc uprawom efektywnie ją wykorzystać. 
Wiosenną uprawę roli pod rośliny jare powinno się prowadzić 
w sposób minimalizujący parowanie wody. Należy za wszelką 
cenę unikać wiosennych orek, które powodują ubytek 20–30 mm 
wody z gleby. Jeżeli zajdzie taka konieczność, to rolę należy na-
tychmiast doprawić, aby nie dopuścić do jej zbrylenia. Nie należy 
absolutnie zapominać o wczesnym włókowaniu pól przeznaczo-
nych pod kukurydzę, ziemniaki, buraki. W praktyce te stanowi-
ska często są uprawiane dopiero przed siewem. Przedsiewna 
uprawa roli powinna być wykonywana płytko na kilka centyme-
trów, aby nie przesuszać głębszych warstw gleby. 

Jare wysiewać rzadziej

Zboża jare wysiewać rzadziej, tj. w dolnej zalecanej obsadzie 
i możliwie jak najwcześniej, jak tylko pozwoli na to uwilgotnienie 
gleby i jej temperatura. Wysiane wcześnie szybciej wschodzą, 
krzewią się oraz efektywniej wykorzystują pozimowy zapas wil-
goci. Wysiane jeszcze na krótkim dniu zawiązują dłuższe kłosy 
o większej liczbie ziaren. Groch siewny nie krzewi się i najczę-
ściej zalecana gęstość siewu wynosi 100 nasion/m2. W razie 
utrzymującego się niedoboru wilgoci radzę na glebach zwięzłych 
zmniejszyć ilość wysiewu kukurydzy do 7–8 nasion/m2, a na lek-
kich nie powinna przekraczać 6 nasion/m2.

Jaka pierwsza dawka azotu?

Nawozy azotowe wysiewa się w kilku dawkach, dzięki czemu 
możemy wpływać na strukturę i architekturę łanów zbóż. W tym 
sezonie należy zastanowić się nad wysokością i terminem wysie-
wu pierwszej dawki azotu na zboża ozime. W doradztwie przyj-
muje się, że po ruszeniu wegetacji powinny mieć do dyspozycji 
120 kg N/ha. Wysokość pierwszej dawki oblicza się odejmując 
od 120 ilość azotu mineralnego (Nmin) na przedwiośniu zawar-
tego w warstwie gleby 0–60 cm. Ile jest jego, to może wykazać 
analiza chemiczna próbek gleby. Oziminy, zarówno rzepak jak 
i zboża wysiane w terminie pod koniec jesiennej wegetacji miały 
ciemnozielony kolor świadczący o dobrym zaopatrzeniu w azot. 
Pochodził on z mineralizacji materii organicznej gleby i od bakte-
rii wiążących azot, np. Azotobakter, które w upalnej ubiegłorocz-
nej pogodzie miały korzystne warunki do rozmazania się. 

Mając na uwadze to, że po zimie zapowiadają się duże niedobory 
wody w glebach zboża, na plantacjach silnie rozkrzewionych nie będą 
w stanie wyżywić wszystkich zawiązanych pędów kłosonośnych i zre-
dukują je pod koniec fazy strzelania w źdźbło z dużą stratą dla plo-
nów. Optymalna obsada kłosów pszenicy wynosi 550–650 szt./m2.  
W warunkach niedoboru wody korzystniejsze dla przyszłego plonu 
jest utrzymanie rzadszych łanów. Radzę na gęste łany ograniczyć 
i opóźnić pierwszą dawkę azotu, aby w miarę wcześnie zreduko-
wały zbędne źdźbła. Zaoszczędzoną ilość azotu z pierwszej dawki  
(szacunkowo 20–40 kg N/ha) wysiać w drugiej lub w trzeciej dawce. 
Nie wydaje mi się, aby przy pełnych wschodach później wysianej 
pszenicy potrzeba było stymulować ją do pobudzenia krzewienia 
wysokimi dawkami N. Zgodnie z obowiązującym Programem azota-
nowym nawozy azotowe można wysiewać od 1 marca. 

W razie niewystarczającej ilości wody należy zmniejszyć wyso-
kość całej planowanej dawki N i przyspieszyć wysiew kolejnych 
dawek tak, aby rośliny mogły zgromadzić go w źdźbłach, liściach 
i kłosach. Wydaje mi się, że przy pełnych wschodach późno wy-
sianej pszenicy nie zajdzie potrzeba dokrzewienia jej CCC. 

Rozrośnięte korzenie pszenicy
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Jeżeli chodzi o nawożenie azotem rzepaku, to w razie wczesnej 
wiosny proponuję pierwszą dawkę N wysiać tuż po 1 marca, 
a kolejną po paru dniach. 

Nie zapominaj o nawożeniu potasem, magnezem, siarką i mi-
kroelementami

Warunkiem pełnego wykorzystania azotu jest to, że zgodnie 
z prawem Lebiega rośliny muszą mieć do dyspozycji obok fosfo-
ru: potas, magnez i siarkę, a z mikroelementów miedź i bor. 

Pierwiastki te spełniają wiele funkcji w odżywianiu roślin. Potas 
między innymi reguluje cykl dobowy pracy aparatów szparko-
wych i dzięki czemu rośliny oszczędniej gospodarują wodą, zu-
żywają jej mniej na wyprodukowanie plonu. Ma to kapitalne zna-
czenie przy niedostatku wody w glebie. Nawozy potasowe łatwo 
rozpuszczają się w wodzie i można je stosować pogłównie. Na 
lżejszych glebach potas łatwo ulega wymyciu z gleby i muszą 
być one corocznie nawożone. 

Magnez obok tego, że jest składnikiem chlorofilu zapewnia efek-
tywne pobranie i przetworzenie pobranego azotu. Wpływa na 
sprawne funkcjonowanie systemu korzeniowego w zakresie po-
bierania wody i składników pokarmowych z gleby oraz tolerancję 
na krótkotrwałe susze. 

Siarka stanowi składnik aminokwasów, białek i tłuszczów oraz bierze 
udział w ich syntezie. Wpływa na wzrost plonów poprzez zwiększenie 
efektywności azotu glebowego i nawozowego. Rośliny dobrze zaopa-
trzone w siarkę są bardziej tolerancyjne na niskie i wysokie tempera-
tury, suszę, choroby. Większość gleb wykazuje duże braki siarki.

Do uzupełnienia niedoborów potasu, magnezu i siarki na przedwio-
śniu bardzo dobrze nadaje się Korn-Kali, który zawiera: 24% K2O, 
6% MgO, 12,5% SO3 oraz 4% Na2O. Wszystkie składniki są całko-
wicie rozpuszczalne w wodzie i przyswajalne przez rośliny. Można 
go stosować na wszystkich stanowiskach niezależnie od pH gleby. 
Na stanowiskach zasobnych w potas, ale o niedużej zawartości 
magnezu i siarki polecany jest Esta Kieserit. Zawiera on 25% MgO 
i 50% SO3. Magnez i siarka w postaci siarczanowej są całkowicie 
rozpuszczalne w wodzie i natychmiast przyswajane przez rośliny. 
Obydwa nawozy są granulowane – łatwe do rozsiewu. 

Do uzupełniania niedoborów magnezu i siarki w trakcie wegeta-
cji polecam siedmiowodny siarczan magnezu, który można sto-
sować doglebowo lub nalistnie wraz ze środkami ochrony roślin. 
Jest on w pełni bezpieczny dla roślin i łagodzi parzące działanie 
roztworu mocznika. 

W technologii uprawy zbóż i innych upraw przyjęło się dokar-
mianie roślin miedzią, borem i innymi mikroelementami. Miedź 
bierze udział w fotosyntezie oraz w syntezie białek. Jest tez 
składnikiem enzymów biorących udział w metabolizmie azoto-
wym i przemianach białkowych roślin. Zwiększa efektywność 
wykorzystania azotu. Bor bierze udział w wielu procesach prze-
miany materii w roślinach. Jest pierwiastkiem trudno przemiesz-
czającym się w roślinach, przy tym łatwo wymywanym z gleby. 
Niedobory mikroelementów uzupełniane są najczęściej w formie 
dolistnych oprysków. Na rynku jest blisko 900 rodzajów nawo-
zów mikroelementowych, które występują w formie: tlenków, 
wodorotlenków, soli i chelatów. Jak wykazują ścisłe badania, 
potwierdzone w praktyce najlepszą skuteczność mają nawozy 
schelazytowane, między innymi firmy ADOB.

Typowa roślina rzepaku

Wirus Żółtaczki Rzepy (TuYV) – duże zagrożenie 
 w uprawie rzepaku ozimego

Lustrując plantacje upraw ozimych w okresie jesiennym jak i wio-
sennym napotykamy na różne uszkodzenia roślin powodowane 
przez choroby grzybowe, szkodniki, oraz coraz częściej przez 
wirusy. Choroby wirusowe są dobrze znanym zagrożeniem wśród 
zbóż. Szkody spowodowane przez choroby wirusowe były szcze-
gólnie widoczne i dotkliwe w okresie jesień 2014/wiosna 2015. 
Nasilenie występowania chorób wirusowych było spowodowane 
w tym okresie szczególnie licznym występowaniem i żerowaniem 
mszyc, które są wektorami, czyli nośnikami chorób wirusowych.

Choroby wirusowe są zagrożeniem także dla 
rzepaku.

Najgroźniejszą z nich jest wirus żółtaczki rzepy (TuYV), powo-
dujący duże straty plonu a także niekorzystnie wpływa na cechy 
jakościowe nasion i oleju.

Choroba ta występuje szczególnie w regionach, gdzie obok rze-
paku uprawiane są buraki cukrowe, ziemniaki, warzywa, sady. 
Ostatnio dużym zagrożeniem dla upraw rzepaku ozimego są 
wysiewane poplony, na których nie stosuje się ochrony przed 
mszycami, a z których wektory mogą jesienią przenosić się na 
plantacje rzepaku. Głównym wektorem tej choroby jest mszy- Mszyce, opolskie 2018

Materiał siewny
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ca brzoskwiniowo (Myzus persicae), która infekuje rośliny już 
w okresie jesiennym.

Jesień 2018 tak jak w przypadku roku 2016 była szczególna 
pod względem występowania tego szkodnika, ponieważ były to 
największe gradacje populacji mszyc, które wystąpiły w ciągu 
ostatnich lat, podobna sytuacja miała miejsce w innych krajach 
w Francji, Niemczech, Czechach i Anglii.

Firma Limagrain już od kilku lat w Polsce prowadzi obserwa-
cje oraz testuje występowanie wirusa żółtaczki rzepy TuYV. 
Pierwsze bardzo widoczne symptomy wirusa TuYV było moż-
na zauważyć w okresie jesiennym 2014 roku, gdzie również 
wystąpiła duża presja mszycy brzoskwiniowej. W latach 2015, 
2016 i 2018 przeprowadzony monitoring potwierdził występo-
wanie tego groźnego wirusa na terenie całego kraju. Natomiast 
mniejsze porażenie wirusem TuYV było w roku 2017, gdzie 
chłodna i wilgotna jesień miała duży wpływ na występowanie 
mszyc i infekcji wirusowych.

Również w obecnym sezonie wegetacyjnym monitorujemy wy-
stępowanie wirusa żółtaczki rzepy, na chwilę obecną mamy 
przebadane wszystkie regiony uprawy rzepaku z których pobra-
ne zostały liście i przesłane do analizy za pomocą testu Elisa. 
Wstępne wyniki potwierdzają we wszystkich przebadanych pró-
bach obecność wirusa.

Opolskie 2018, objawy TuYV potwierdzony test Elisa

Mażemy stwierdzić, że jeżeli warunki pogodowe nie będą odbie-
gały od tych, które obserwujemy dzisiaj problem wirusów w rze-
paku ozimym będzie się nasilał w przyszłości.

Należy pamiętać, że bardzo łatwo można pomylić symptomy wi-
rusa żółtaczki rzepy (TuYV) z innymi symptomami, takimi jak: 
porażenie przez śmietkę kapuścianą, porażenie przez kiłę ka-
pustnych uszkodzenia herbicydowe, brak azotu, przebarwienia 
spowodowane brakiem fosforu, wysoki poziom wód gruntowych, 
okresowa susza.

Jedynym sposobem potwierdzenia występowania wirusa jest 
test serologiczny ELISA. Polega on na tym, że na odpowiednio 
przygotowane płytki nanosi się sok z porażonych liści rzepaku, 
inkubuje i wywołuje reakcję barwną. O obecności wirusa żółtacz-
ki rzepy TuYV w roślinie świadczy żółte zabarwienie na płytce, co 
pozwala jednoznacznie stwierdzić porażenie roślin przez TuYV.
Uprawa rzepaku w Polsce pokrywa się z uprawą buraka cukro-
wego w zachodniej części kraju, natomiast we wschodniej Pol-
sce z uprawą ziemniaka, dlatego też rzepak ozimy jest bardzo 
narażony na infekcje tą groźną chorobą. Sposobem na ograni-
czenie występowania infekcji wirusowych na plantacjach rzepa-
ku jest skuteczne zwalczanie wektorów, czyli mszyc oraz uprawa 
odmian odpornych na TuYV. 

Symptomy wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) w rzepaku ozimym:

• skarłowacenie roślin
• zredukowana powierzchnia blaszki liściowej
• antocyjanowe przebarwienia na brzegach liści
• zredukowana liczba odgałęzień bocznych
• zredukowana liczba nasion w łuszczynie
• wzrost zawartości glukozynolanów
• zmniejszona zawartość oleju
• redukcja plonu od 10% do nawet 50%

Więcej informacji na temat wirusa żółtaczki rzepy oraz najnow-
szych odmian rzepaku z odpornością na TuYV już w następ-
nym wydaniu.

Leszek Chwalisz – Marketing and Product Manager Limagrain

TuYV porównanie odmian
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Kukurydza kontraktacja

Zbliża się okres wiosny, co za tym idzie uprawa pól i siew roślin. 
Jedną z takich jest kukurydza.

Firma AgroAs wychodząc naprzeciw oczekiwaniom plantatorów 
proponuje interesującą ofertę kontraktacji opartą o paletę promo-
wanych odmian kukurydzy oraz sprawdzony pakiet herbicydowy.

ZYSKAJ DODATOWĄ PREMIE – to atrakcyjna forma kontrakta-
cji mokrej kukurydzy w żniwa 2019 r.

Kupując nasiona z oferowanej palety odmian kukurydzy wraz 
z pakietem herbicydowym klient zyskuje 20 PLN/t do ceny ryn-
kowej w dniu sprzedaży.

Ta dodatkowa premia przysługuje do 5 ton ziarna z 1 ha zakon-
traktowanej powierzchni. 

Oferowana paleta to odmiany czołowych światowych producen-
tów nasion cechujących się wysoką jakością hodowli oraz nowo-
czesną linią genetyczną zapewniającą wysoki plon, zdrowotność 
roślin, dużą odpornością na niedobór wody oraz na wyleganie.

Odmiany promowane

Kontraktacja kukurydzy mokrej – odmiany:

• MAS 11.K FAO 220 – FLINT DENT
• MAS 17.G FAO 230 – FLINT DENT
• TELESTO CS FAO240 – FLINT
• CHIANTI CS FAO 240 – FLINT
• LG 30.229 ELDORADO FAO 240 – FLINT DENT

Dlaczego te odmiany:

• wczesny zbiór, niska wilgotność zbioru
• wysoka, tolerancja na fuzariozę kolb
• wysoki wybór początkowy
• wysokie tempo oddawania wody
• wysoki plon w stosunku do okresu wegetacji
• duże zainteresowanie odmianami z branży młynarskiej/pa-

szowej/piwowarskiej/gorzelnianej

Korzyści:

• niskie ryzyko porażenia fuzarium – niski poziom mykotoksyn
• wczesny zbiór
• duży popyt na ten typ kukurydzy z każdego segmentu ryn-

kowego

Z oferowanych odmian bardzo dużym zainteresowaniem cieszy 
się CHIANTI CS ( nowość na rynku Polskim) do tego stopnia, 

iż w momencie pisania tego artykułu – jest już brak na stanach 
magazynowych. Za co przepraszamy.

Dołączony do oferty kontraktacyjnej Pakiet Herbicydowy – to 
sprawdzony od kliku lat i bardzo chwalony przez klientów partner-
ski duet preparatów zapewniający bardzo szerokie spektrum zwal-
czanych chwastów, w tym także uciążliwych w uprawie kukurydzy.

CAMIX 560 SE – to preparat zawierający 2 substancje aktywne:

• Mezotrion (związek z grupy trójketonów) – 60 g/l
• S-metolachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 500 g/l

MAKSYMUS 040 SC – preparat zawierający:

• Nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomacz-
nika) – 40g/l

Substancje te występujące w tej mieszaninie pobierane są za-
równo przez korzenie jak i liście chwastów co przekłada się na 
dużą elastyczność tej kombinacji. Dołączony adiuwant olejowy 
wzmacnia skuteczność działania przy stosowaniu powschodo-
wym tych herbicydów.

Chcąc uelastycznić dobór Pakietów do areału uprawy stworzyli-
śmy 3 rodzaje:

• Pakiet mały – 3 ha 
• Pakiet średni – 5 ha
• Pakiet duży – 10 ha

 
Tej atrakcyjnej kontraktacji można dokonać poprzez przedstawi-
cieli handlowych oraz w każdej filii firmy AgroAs ( rejony działania 
przedstawicieli i adresy filii w kwartalniku).

Skup mokrego ziarna będzie prowadzony na bazach firmy w: Bła-
żejowicach, Radzikowicach, Korfantowie, Bąkowie, Nowej Wsi 
Małej, Wójtowicach, Strzegomiu, Tworzyjanowie.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty.
 

CAMIX 
560SE 2 l

MAKSYMUS 
0,40 SC 1 l

OLEMIX 1 l

Materiał siewny Porady eksperta

Mniej azotu na polach

Zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z 5 czerwca 
2018 r. w sprawie przyjęcia 

„Programu działań mających na 
celu zmniejszenie zanieczyszczeń 
wód azotanami pochodzącymi ze 
źródeł rolniczych oraz zapobiega-
nie dalszemu zanieczyszczeniu” 
(Dz. U 2018, poz.1339) każde gospo-
darstwo w zależności od skali pro-
dukcji zobowiązane jest do przygo-
towania planu nawożenia lub planu 
nawożenia azotem, względnie prze-
strzegania maksymalnych dawek 

azotu działającego, które mogą być stosowane w sezonie 
wegetacyjnym pod określone uprawy na danym polu. Biorąc 
pod uwagę średnią wielkość gospodarstw w Polsce, zdecy-
dowana większość będzie ograniczała się do trzeciej pozycji 
Programu, czyli przestrzegania maksymalnych dawek azo-
tu działającego. Jest to ilość N pochodzącego z nawozów 
naturalnych, mineralnego gleby i z mineralnych nawozów 
azotowych.

dr Władysław
Kościelniak

doradca rolny
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Ilość nawozów naturalnych wytwarzanych w gospodarstwie rol-
nym oraz zawartego w nim azotu należy wyznaczyć na podstawie 
średniorocznych stanów zwierząt gospodarskich (obrót stada).

Pierwszym zadaniem, które rolnik powinien wykonać wiosną 
przed przystąpieniem do nawożenia azotem jest określenie 
zawartości azotu mineralnego (Nmin) na przedwiośniu. Rolnik 
może też skorzystać z danych w tabeli 1.

Z kolei plan nawożenia azotem odnosi się do gospodarstw o po-
wierzchni powyżej 100 ha lub uprawiających uprawy intensywne 
na gruntach ornych na powierzchni powyżej 50 ha albo utrzy-
mujących obsadę zwierząt większą niż 60 DJP według stanu 
średniorocznego. Przy sporządzeniu planu nawożenia azotem 
należy wziąć pod uwagę pobranie jednostkowe azotu (tabela 2) 
i wysokość spodziewanego plonu. W dalszej kolejności należy 
określić ilość azotu działającego z innych źródeł. Następnie wy-
znacza się dawkę nawozów mineralnych (DN), która powinna 
być zastosowana pod daną uprawę. Oblicza się ją wg wzoru:

DN = plon (t/ha) x pobranie jednostkowe (kg N/t) – ∑N z innych źró-
deł x równoważnik nawozowy – (korekta dla roślin uprawianych po 
przedplonach lub międzyplonach bobowatych)/0,7 (współczynnik 
wykorzystania N z nawozów azotowych mineralnych). 

Przykład: plan nawożenia azotem dla pszenicy uprawianej na 
średniej glebie przy założonym plonie 8 t/ha: 

1. Wyznaczanie potrzeb pokarmowych: 8 t x 27 kg N (pobra-
nie jednostkowe tabela 2) = 216 kg N/ha

2. Obliczanie azotu działającego: Nmin w glebie wiosną  
62 x 0,9* = 55,8 kg N/ha

*równoważnik nawozów z upraw ozimych dla nawożenia wiosną 
wynosi 0,9

DN = 216 – 55,8 = 160,2 : 0,7 = 228,8 kg N/ha.

W tym przypadku zgodnie z wytycznymi z tabeli 2 dawkę azotu 
w nawozach mineralnych należy zmniejszyć o 28,8 kg N/ha.

Zmiany związane z realizacją programu zobowiązują rolników 
do prowadzenia dokumentacji uwzględniającej datę stosowania 
nawozu, rodzaj i powierzchnię uprawy, na której zastosowano 
nawóz, rodzaj nawozu, dawka zastosowanego nawozu.

Czy można zmniejszyć skutki obniżenia dawek 
azotu w nawozach mineralnych?

Nie ulega żadnej wątpliwości, że wcielenie w życie przepisu 
dotyczącego maksymalnej ilości azotu działającego ze wszyst-
kich źródeł ograniczy możliwość uzyskiwania wysokich plonów, 
a u pszenicy dużej zawartości białka i glutenu, które decydują 
o przydatności mąki do wypieków. Odpowiadając na postawione 
powyżej pytanie – uważam, że tak, ale dla zdecydowanej więk-
szości rolników niełatwe, ponieważ będzie wymagało podjęcia 
wszechstronnych działań poprawiających urodzajność gleb. 

1. W pierwszej kolejności należy poprzez wapnowanie za-
kwaszonych gleb doprowadzić je do optymalnego odczynu, 
który zapewnia konieczne warunki do pobierania składni-
ków pokarmowych oraz bujnego życia biologicznego orga-
nizmów glebowych. 

2. Systematycznie wzbogacać gleby w materię organiczną, 
z której przy udziale organizmów glebowych powstaje 
próchnica. Jej znaczenie dla urodzajności gleb przez wie-
lu rolników jest niestety niedoceniane. Jej najważniejsze 
funkcje: jest źródłem składników pokarmowych, w tym azo-
tu. Posiada o 5 razy większą pojemność wodną niż czę-
ści mineralne gleby. Tworzy strukturę gruzełkowatą gleby. 

Kategoria agronomiczna gleby

bardzo lekka lekka średnia ciężka

49 59 62 66

Tabela 1. Zasoby azotu mineralnego wiosną w warstwie gleby 
0–60 cm (kg N/ha)*
* Do obliczeń podane w tabeli wartości można zastąpić wynikami 
badania wiosną Nmin. dla działki rolnej i zastosować sposób ob-
liczania podany w metodyce stacji chemiczno-rolnicze.

Roślina

Maksymalna ilość 
azotu działającego 

ze wszystkich 
źródeł (N kg/ha)

Pobranie azotu 
(kg N na 1 tonę 

produktu)

Pszenica ozima 200
27

Pszenica jara 160

Żyto populacyjne 120
24

Żyto mieszańcowe 150

Pszenżyto 180 27

Jęczmień browarny 80 21

Jęczmień pastewny 140 24

Jęczmień ozimy 140 24

Kukurydza 240 26

Burak cukrowy 160 3,5

Rzepak 240 50

Groch 30* 8

Soja 30* 15

Tabela 2. Maksymalne dawki azotu działającego i jego jednost-
kowe pobranie
* z nawozów mineralnych

Płody rolne

W gospodarstwach bez inwentarzowych nawozy naturalne 
(obornik, gnojowica, gnojówka) z powodzeniem zastępuje 
słoma i międzyplony, które są też poważnym źródłem azo-
tu. Przy plonie pszenicy ozimej 70 dt/ha i rzepaku 40 dt/ha 
w słomie znajduje się 40 kg, N/ha. Między innymi z tego 
powodu nie należy jej sprzedawać. Aby przyśpieszyć mi-
neralizację i poprawić wartość nawozową słomy zaleca się 
na nią wysiać 500–1000 kg CaO/ha w formie węglanowej, 
wapnem o dużej reaktywności np. kredą jeziorną. Wapno 
unieszkodliwia trujące dla roślin substancje chemiczne, któ-
re tworzą się w trakcie fermentacji słomy. Dzięki temu w gle-
bach namnażają się wolno żyjące bakterie z rodzaju Azoto-
bakter (tlenowce) i Clostridium (beztlenowce), które wiążą 
20–30 kg N/ha. Warunkiem efektywnego wykorzystania na-
wozowego słomy jest jej szybkie wprowadzenie do gleby.

3. Kolejnym działaniem, dzięki któremu można zwiększyć do-
stępność azotu glebowego, to przejście na bezorkowy sys-
tem uprawy gleby. W tym systemie straty wody opadowej 
z gleb są mniejsze, i pozostaje jej więcej dla roślin i orga-
nizmów glebowych. Sprzyja on rozwojowi dżdżownic i po-
średnio bakterii wiążących wolny azot z powietrza. Warto 
podkreślić, że azot związany przez bakterie brodawkowe 
roślin bobowatych i wolno żyjące w glebie nie ulega wypłu-
kiwaniu z gleby. 

4. Przestrzegać od lat zalecanego podziału dawki N w nawo-
zach mineralnych na 2–4 części (w zależności od rośliny), 
dzięki czemu ogranicza się jego straty, a roślinom zapew-

Ograniczenia w stosowaniu azotu

• Roczna dawka azotu w nawozach naturalnych na 1 ha 
użytków rolnych nie może przekraczać 170 kg N;

• Termin stosowania: nawozy azotowe mineralne 1 marca;
• Równoważnik nawozów z upraw ozimych dla nawożenia 

wiosną 0,9;
• Współczynnik wykorzystania N z nawozów azotowych 

mineralnych 0,7;
• Dopuszczalna dawka azotu w nawozach wieloskładni-

kowych dla zakładanych jesienią upraw nie może prze-
kraczać 30 kg N/ha;

• Na słomę pozostawioną do wprowadzenia, do gleby 
można dodatkowo zastosować nie więcej niż 30 kg N/ha, 
o ile stanowisko przeznaczone jest pod zasiew ozimin. 

nia się pokrycie na ten składnik w poszczególnych fazach 
rozwojowych. Dawki N należy korygować w oparciu o stan 
odżywiania łanu. Aby rośliny mogły efektywnie wykorzystać 
azot muszą mieć do dyspozycji dostateczną ilość pozosta-
łych składników pokarmowych. Dlatego też między innymi 
należy dokarmiać je mikroelementami. 
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Ochrona pszenicy – doświadczenie doradców Agro-As

Pszenica ozima jest uprawą, która pośród zbóż obejmuje 
największy obszar zasiewów. Według danych GUS za 
2018 r. areał tej rośliny stanowił prawie połowę ogól-

nej powierzchni zasiewu zbóż ozimych, czyli ok 1,9 mln ha. 
Gospodarstwa rolne wybierają pszenicę ozimą ze względu na 
jej możliwości plonotwórcze, elastyczny termin siewu, przy-
stosowanie dzisiejszych odmian do słabszych kompleksów 
glebowych oraz łatwość i opłacalność zbytu. 

Poprzedni rok nie należał do najkorzystniejszych dla rozwo-
ju roślin. Utrzymujące się do końca marca niskie temperatury 
i jednoczesny brak opadów, długo nie pozwalały na wznowie-
nie wegetacji. W wielu rejonach obserwowano objawy suszy 
mrozowej, rośliny nie posiadały turgoru, a na liściach widoczne 
były przebarwienia. Na domiar złego nagły wzrost temperatury 
w kwietniu, sięgający często ponad 25 stopni Celsjusza, przy 
trwającej suszy, bardzo mocno ograniczył krzewienie pszenicy 
(szczególnie tej, która była siana w listopadzie). Skutkowało to 
często zbyt małą liczbą kłosów na m2. 

Dalszy przebieg wegetacji uzależniony był od rozkładu opadów. 
Deszcze konwekcyjne i burze przebiegały bardzo nierównomier-
nie. W jednych rejonach dając podstawę uzyskania dobrego plonu, 
nie zostawiając złudzeń w innych. Wysokie temperatury w maju 

i czerwcu przyspieszyły dojrzewanie pszenicy, która z początkiem 
lipca była w bardzo zaawansowanej fazie. Okres żniw początkowo 
przebiegający pomyślnie, zakłóciły deszcze o charakterze ciągłym, 
które rozpoczęły się w drugiej dekadzie tegoż miesiąca. Spowodo-
wały porastanie i rozwój chorób grzybowych co w konsekwencji 
doprowadziło do obniżenia parametrów jakościowych ziarna. 

Rok 2018 jak i poprzednie lata pokazują, że przebieg pogody, 
a w szczególności rozkład i ilość opadów to czynniki które najbar-
dziej determinują plon. Czy można na nie wpływać ? Bezpośred-
nio oczywiście nie, lecz jako rolnicy dostajemy wiele narzędzi by 
łagodzić ich skutki i wspomagać rośliny w walce z niekorzyst-
nymi warunkami zewnętrznymi. Odpowiednia agrotechnika, na-
wożenie oraz ochrona przed patogenami wspomagają pszenicę 
w tej nierównej walce. Poniżej przedstawię co proponują dorad-
cy Agro-As, by chronić plantacje tego najpopularniejszego zboża 
przed chwastami, chorobami grzybowymi i szkodnikami. 

Ochrona herbicydowa

Po latach doświadczeń w walce z chwastami w pszenicy ozimej, 
możemy śmiało powiedzieć, że to nie zachwaszczenie – ale brak 
należytej ochrony herbicydowej powoduje nawet 35 % spadek plo-
nu ziarna. Najczęściej zabiegi wykonuje się w okresie jesiennym, 

Środki ochrony roślin

jednak nie zawsze jest to możliwe. Późny termin siewu lub nieko-
rzystne warunki atmosferyczne powodują iż opryski chwastobój-
cze robione są wiosną. Również ciepłe i bezśnieżne zimy w ostat-
nich latach powodują szybszy rozkład substancji aktywnych dając 
możliwość rozwoju chwastów. Konieczne są więc tzw. „poprawki”.

Na wiosnę 2019 proponujemy najlepsze rozwiązania, opierając się 
na najskuteczniejszych substancjach aktywnych. Do walki z chwa-
stami dwuliściennymi zalecamy tribenuron metylu – NUANCE 75 
WG, fluroksypyr – Hudson 200 EC, florasulam lub florasulam 
z dodatkiem DFF SARACEN 050 SC lub SARACEN DELTA 550 
SC oraz działający już od 5 st. C – amidosulfuron – AMBASA-
DOR 75 WG. Fluroksypyr, florasulam i amidosulfuron szczególnie 
są polecane przy problemach z przytulią czepną jako dodatek do 
tribrnuronu metylu. Najgroźniejsze chwasty jednoliścienne zwal-
cza natomiast fenoksaprop – p – etylu czyli HERMES 069 EW. 

Powyższe preparaty dają gwarancję pozbycia się pełnego spek-
trum chwastów w pszenicy ozimej

Regulacja łanu

Współczesne rolnictwo cechuje się dużymi nakładami na uprawę, 
zaś jej intensywność wzrasta z dekady na dekadę. Zastosowanie 
dużych ilości nawozów sztucznych, w szczególności azotu spra-
wia, że koniecznym staje się sztuczne regulowanie łanu. Dobrze 
zasilona pszenica wylegnie bez wspomagania reterdantów, czyli 
chemicznych regulatorów wzrostu. Stosowane w odpowiedniej fazie 
ograniczają pionowy rozwój źdźbła skracając międzywęźle. W póź-
niejszych fazach można nimi również ograniczyć długość dokłosia. 
Dodatkową właściwością reterdantów jest możliwość dokrzewienia 
pszenicy. Staje się to konieczne szczególnie wtedy gdy wysoka 
temperatura stymuluje ją do wzrostu pionowego bądź w przypadku 
pszenic sianych w późnym terminie. W roku 2018 na wielu planta-
cjach zabieg ten został wykonany zbyt późno, warto więc mieć na 
podorędziu odpowiednie preparaty by pogoda nas nie zaskoczyła. 

Tutaj również Agro As proponuje skuteczne rozwiązania w posta-
ci środka STIFF 250 EC zawierającego trineksapak etylu. Drugą 
ważną substancją jest chlorek chloromekwatu zawarty w prepa-
racie ANTYWYLEGACZ PŁYNNY 675 SL. 

Ochrona fungicydowa

Już od początkowych faz rozwojowych – pszenica ozima nara-
żona jest na działanie grzybów chorobotwórczych. Jednak pod-
czas sezonu wegetacyjnego dominują trzy newralgiczne okresy: 
początek strzelania w źdźbło, od fazy drugiego kolanka do liścia 
flagowego oraz faza kłoszenia. W tym pierwszym największym 
zagrożeniem są choroby podsuszkowe czyli zgorzel podstawy 
źdźbła i łamliwość podstawy źdźbła oraz mączniak prawdziwy. 
W drugim pszenica narażona jest infekcje brunatnej plamistości 
liści, septoriozy liści, rdzy żółtej i brunatnej. W trzecim septoriozy 
plew, fuzariozy kłosa oraz grzybów czerniowych. 

Zabiegi chemiczne wykonywane w odpowiadającym im okresach 
to T1, T2 i T3. Termin ich wykonania nie jest sztywny i trzeba go 
dopasować do panujących warunków. 

Często jednak niekorzystny stan plantacji (długo zalegająca pokry-
wa śnieżna, zbyt wybujała pszenica, wreszcie intensywne desz-
cze) mogą powodować konieczność wykonania tzw. Zabiegu T0, 
oczyszczającego łan z patogenów pozostałych po okresie jesieni 
i zimy. Zabieg ten wykonujemy tak wcześnie jak pozwala nam na 
to pogoda. Pomaga on młodym roślinom ruszyć w wegetację w do-
brej kondycji oraz zwiększa skuteczność następnych zabiegów. 

Specjaliści firmy AgroAs zalecają aby do zabiegów fungicydowych 
stosować preparaty o szerokim zakresie i długim czasie działania. 
Ważne jest również by nie powielać substancji aktywnych, by dzia-
łały one zapobiegawczo i interwencyjnie w razie potrzeby. 
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Na rok 2019 proponujemy kilka programów ochrony, dobranych 
odpowiednio do warunków oraz nakładów jakie chce ponieść rol-
nik na uprawę w zależności od intensywności produkcji.

Pierwszy z nich to ochrona standardowa. Na T1 mieszanina pre-
paratów ZENIT 575 EC ,FOSSA 633 EC i DELARO 325 SC czyli 
działające w niskich temperaturach fenpropidyna i prochloraz, 
chroniące przed podsuszkami i mączniakiem. Protiokonazol bę-
dący najlepszym na ryku triazolem i trifloksytrobina. Na T2 IN-
TIZAM 497 SC i TAZER 250 SC czyli epoksykonazol, tiofanat 
metylowy i azoksystrobina zapewniające ochronę zapobiegaw-
czą i interwencyjną. T3 to preparat KOSA 250 EW zawierający 
tebukonanazol o działaniu antyfuzaryjnym. 

Drugi program to ochrona ekstra. I tutaj – liczy się skuteczność 
przy intensywnej produkcji. Program ten oparty jest na preparatach 
najbardziej uznanych firm chemicznych, zawierających najnowsze 
i najskuteczniejsze substancje aktywne. Na T1 DELARO 325 S.C. 
proiokonazol i trifloksystrobina. Szczególnie ta druga stosowana 
w tej fazie rozwojowej pszenicy, daje jaj witalność i efekt zieloności. 
T2 OPERA MAX 147,5 SE oparta na epoksykonazolu i piraklostro-
binie, uważanej przez wielu praktyków za najlepszą strobilurynę 
na rynku. Zapobiega przed chorobami i wyniszcza jednocześnie 
istniejące już patogeny. T3 – preparaty PROSARO 250 EC lub 
OSIRIS 65 EC bazujące na substancjach z grupy triazoli o działa-
niu antyfuzarujnym i przeciw septoriozie plew.

Wspomniany wcześniej zabieg T0 zalecamy wykonać przy po-
mocy substancji działających w niskich temperaturach – fenpro-
pidyna, prochloraz i tebukonazol, które znajdują się w prepara-
tach ZENIT 575 EC, FOSSA 633 EC i KOSA 250 EW. 

Ochrona przed szkodnikami

Coraz większym problemem w uprawie pszenicy ozimej są szko-
dniki. Prym w tym niechlubnym rankingu wiodą mszyce i skrzy-
pionki. Te pierwsze oprócz niszczenia liści i kłosów bywają wek-
torem chorób wirusowych. Drugie przy odpowiedniej gradacji 
potrafią pszenicę pozbawić powierzchni asymilacyjnej. Zmiany 
klimatyczne i intensyfikacja produkcji powodują, że coraz więk-

szą rolę odgrywają szkodniki uznawane kiedyś za marginalne 
takie jak: pryszczarki, miniarki, łokaś garbatek, żółwinki, lednice 
i inne. Zasadnym więc staje się stosowanie insektycydów o dzia-
łaniu systemicznym jak i powierzchniowym oraz dostosowanych 
do sposobu pobierania pokarmu przez szkodniki. 

AgroAs proponuje produkty do zwalczania zoocydów: HUNTER 
400 EC i SUPER CYPER 500 EC

Nawożenie dolistne pszenicy

Współczesna uprawa pszenicy daje możliwości osiągania re-
kordowych plonów. Przy odpowiedniej agrotechnice oraz precy-
zyjnym prowadzeniu łanu, otrzymujemy maksimum jakie rośliny 
mogą z siebie dać. Pamiętajmy jednak, że wraz ze zbiorem, zni-
kają z pola składniki odżywcze, makro i mikroelementy.

Dziś nie trzeba nikogo przekonywać, że dolistne dokarmianie 
daje znakomite efekty, nie tylko w postaci poprawy witalności 
roślin i uzupełnianiu niedoborów. Lecz chroni je również w sy-
tuacjach stresowych, pozwalając w szybki i precyzyjny sposób 
podać brakujące składniki. 

W tym przypadku proponujemy kompleksowy nawóz mikroele-
mentowy NUTRIMIX COMPLETE zawierający wszystkie nie-
zbędne pierwiastki potrzebne pszenicy takie jak: Cu, Mo, Mn, Zn, 
Mg, S. Sformułowany jest w postaci doskonale rozpuszczalnych 
kryształów. Pozwala to, na maksymalne stężenie składników, 
a co za tym idzie stosowanie niewielkich dawek w pełni zaspoka-
jając zapotrzebowanie na mikroelementy.

Od pewnego czasu na rynku dostępne są produkty oparte na 
aminokwasach. My bazujemy na jedynym i sprawdzonym pre-
paracie DELFAN PLUS. Rok rocznie zwiększająca się sprzedaż 
tego środka, dowodzi jego skuteczności. 

Podsumowując całość. Oddajemy w Państwa ręce pełną gamę pre-
paratów, dając możliwość wyboru i dopasowania ich do Waszych 
potrzeb. Zachęcając do współpracy, życzymy wysokich plonów.

Marcin Wasyliszyn

Środki ochrony roślin

 PEWNOŚĆ – osiągasz wyższe plony i zyski dzięki dwóm 
sprawdzonym substancjom czynnym

 SKUTECZNOŚĆ – Twoje zboża są zabezpieczone przed 
głównymi chorobami: septoriozą, rdzami, plamistością siatkową

 ELASTYCZNOŚĆ – zyskujesz większą niezależność od pogody 
dzięki doskonałej formulacji i szybkiemu pobieraniu 

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

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

Fungicyd do ochrony Twoich plonów 
i Twojego portfela! 

Kup Priaxor, 
zyskaj paliwo!
Kup 10 l produktu Priaxor, a dostaniesz 
kartę paliwową ORLEN o wartości 50 zł!
Szczegóły na www.agro.basf.pl

Priaxor promocja A4 BASF JW 2019.indd   1 05.02.2019   11:41
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Ochrona rzepaku

Dla plantatorów rzepaku ozimego w południowo-zachodniej czę-
ści kraju to nie była łatwa jesień.

Zmagaliśmy się z niedoborami wody jak również plantacje były 
mocno zaatakowane przez szkodniki.

W szczególności uprawy zostały zaatakowane przez mszyce, 
która przez długą i ciepłą jesień miała warunki do swobodne-
go rozwoju. Dodatkowo na plantacjach pojawiła się śmietka 
kapuściana, która jest najgroźniejszym szkodnikiem w rzepaku 
jesienią, gdyż żerowanie tego szkodnika jest jedną z przyczyn 
infekcji suchej zgnilizny kapustnych. Nie można również nad-
mienić o kile kapustnych, która w tym roku również ukazała się 
na plantacjach z racji długiej i ciepłej jesieni.

Przez te zagrożenia niestety część plantacji już została zlikwidowa-
na, a część czeka na wiosenną weryfikację. Jednak duża część plan-
tacji pozostała w stanie bardzo dobrym, w szczególności te planta-
cje, które były szybko zasiane i miały możliwość szybszego rozwoju 
i dzięki temu potrafiły się obronić przed szkodnikami. Trzeba rów-
nież dodać iż w tym roku nasiona rzepaku były zaprawione zapra-
wą insektycydową co w znacznym stopniu uchroniło plantacje przed 
wyniszczającym działaniem szkodników. Wielu rolników stosowało 
również dodatkową ochronę w postaci zabiegów insektycydowych.

Obecnie czekamy na zakończenie zimy i wtedy będziemy oce-
niać stan plantacji.

Jeżeli wszystko będzie dobrze to najważniejszym zadaniem bę-
dzie jak najszybsze podanie azotu w formie płynnej lub stałej. 
Niedobór tego składnika ogranicza wzrost i rozwój rośliny, co 
w konsekwencji zmniejsza plony nasion.

Rzepak ma bardzo duże zapotrzebowanie pokarmowe wzglę-
dem azotu. Szacuje się, że aby wytworzyć 1 dt nasion musi po-
brać ok. 4–6 kg N. Część nawozu pochodzi z gleby, a pozostałą 
część należy podać w nawozach mineralnych.

Podanie azotu wykonujemy zazwyczaj w dwóch lub trzech 
dawkach, jednak pierwsza dawka jest najważniejsza. Pierwszą 
dawkę stosujemy jak najwcześniej jest to możliwe oczywiście 
uwzględniając warunki pogodowe. Każdy rolnik musi podjąć de-
cyzję kiedy będzie ten „moment”, gdyż w każdym rejonie będzie 
to inny termin z racji warunków polowych.

Nie mniej ważnym składnikiem jest siarka. Przyjmuje się że na  
1 dt nasion rzepak musi pobrać 1 kg siarki.

Obecnie na rynku mamy duży wybór nawozów azotowych formie 
stałej i płynnej (min. Zaksan, Pulan, Salmag, RSM 28,RSM 32), 
jak również nawozów azotowych z siarką (min.Saletrosan,Siar-
czan amonu makro lub RSM 26+S).

Kolejnym etapem jest ochrona plantacji przed chorobami oraz 
przed szkodnikami wiosennymi.

Środki ochrony roślin

Wczesną wiosną plantacje mogą być zaatakowane przez pato-
geny odpowiedzialne za czerń krzyżowych, szarą pleśń i suchą 
zgniliznę kapustnych .Ryzyko infekcji ze strony grzybów wzra-
sta, kiedy przełom jesieni i zimy odznacza się dodatnimi tempe-
raturami, a cała zima nie jest zbyt mroźna.

Do ochrony rzepaku przed chorobami możemy bardzo wczesną wio-
sną zastosować środek Topsin M 500 SC i wykonać tzw zabieg T0. 
Wtedy dodatkowo zabezpieczamy plantację przed szybkim rozwojem 
chorób. Następnym zabiegiem jest skrócenie rzepaku jak również dal-
sze zabezpieczenie przed wystąpieniem chorób. Polecamy do tego 
mieszankę Caryx 240 Sl 0,6 l/ha plus Kosa 250 EW 0,6 l/ha i sto-
sujemy w fazie BBCH 32–35. Możemy również zastosować środek 
Magnello 0,8 l/ha, lub sam środek Kosa 250 EW w dawce 1 l/ha.

Jeżeli chodzi o następne zabiegi to należy pamiętać o zgniliźnie 
twardzikowej, która należy do najgroźniejszych chorób w rzepa-
ku. Szkodliwość tej choroby szacowana jest na 20 do nawet 60%.

Źródłem choroby są sklerocja, które znajdują się w zanieczysz-
czonym materiale oraz glebie.W okresie kwitnienia zarodniki 
zakażają płatki kwiatów, apotem wraz z nimi opadają na liście. 
Następnie grzybnia wnika do tkanek i przedostaje się na po-
wierzchnie łodyg. Niestety jeszcze wielu rolników pomija ten 
zabieg bojąc się uszkodzenia rzepaku w trakcie zabiegu co skut-
kuje znaczną stratą w plonie.

Na zabieg przeciwko zgniliznie twardzikowej polecamy środek 
Tazer 250 0,6 l ha plus Kosa 250 EW 0,6 l/ha w fazie opadania 
pierwszych płatków. Możemy polecić również środek Propulse 
w dawce 1 l/ha lub Pictor 400 SC w dawce 0,5 l/ha.

Jeżeli chodzi o szkodniki w wiosennej uprawie rzepaku nie mo-
żemy zapomnieć o chowaczach (brukwiaczek, podobnik, cztero-
zębny) oraz o słodyszku rzepakowym jak i pryszczarku.

Pierwszym wiosennym szkodnikiem będzie chowacz brukwia-
czek, który powoduje znaczne straty w uprawie. Larwy chowacza 
powodują uszkodzenia na roślinach co pozwala na rozwinięcie 
się chorób grzybowych.

Następnym szkodnikiem jest chowacz czterozębny. Zabieg na cho-
wacze należy wykonać zaraz po zaobserwowaniu nalotu na plan-
tację, jeszcze przed składaniem jaj przez samicę (naloty obser-
wujemy poprzez wystawienie na plantacji żółtych naczyń z wodą).

W celu zwalczania chowaczy polecamy stosować środki Neptun 
480 EC 0,6 l/ha plus Super Cyper 500 EC w dawce 50 ml/ha.

W fazie pąkowania szczególnie szkodliwe są chrząszcze sło-
dyszka rzepakowego, które nadgryzając pąki kwiatowe czynią 
wielkie straty w uprawie. W czasie kwitnienia oraz zawiązywania 
łuszczyn należy zwrócić również uwagę na szkodniki łuszczyno-
we tj. pryszczarek kapustnik jak i chowacz podobnik.

W celu zwalczenia szkodników łuszczynowych stosujemy środki 
od fazy pojawiania się pierwszych płatków kwiatowych. Możemy 
stosować środki zawierające w swoim składzie acetamipryd np.  
(Sekil 20 SP) lub cypermytrynę np. (Super Cyper 500 EC w daw-
ce 50 ml/ha).

Należy również pamiętać o odpowiednim dokarmieniu rzepaku 
w mikroelementy.W ofercie posiadamy produkty firm Tradecorp 
np. Nutricomplexy, jak również firmy ADOB tj Basfoliary.

Jednym z najważniejszych mikroelementów jest Bor, który należy 
podać w dwóch lub trzech dawkach. Rekomendowanym przez nas 
produktem jest As Bor zawierający 150g boru w l (dawka 1,5–2 l/ha).

Życzymy Państwu aby ta wiosna była udana pod względem 
uprawy rzepaku, jak również aby plony były dla Państwa jak naj-
bardziej satysfakcjonujące.

Tomasz Waliduda
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AMBASADOR® 75 WG
  Niezastąpiony w walce z przytulią czepną

  Wysoka skuteczność w zwalczaniu uciążliwych chwastów

   Łatwość mieszania z innym środkami ochrony roślin 
występującymi w różnych formach użytkowych

www.ciechagro.pl

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

75 WG



Kwartalnik 2019 Nr 1/2019 (9) 41

ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY

NOWOŚĆ!

SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O.
ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel.: 22 637 32 37 | www.sumiagro.pl

Porady eksperta

Wykorzystaj możliwości kukurydzy

Kukurydza uprawiana zgod-
nie z zasadami prawidłowej 
agrotechniki plonuje wyso-

ko i jest opłacalną rośliną wielko-
obszarową. Bardzo cenną jej zale-
tą jest to, że uprawiana na ziarno 
pozostawia w słomie i korzeniach 
mnóstwo materii organicznej. 
Przyjmując plon ziarna 10 t/ha – do 
gleby ze słomą trafia 17–20 t/ha su-
chej masy – mniej więcej tyle, co 
w pełnej dawce obornika. Do tego 
należy dodać materię organiczną 
zgromadzoną w korzeniach, którą 

można oszacować na kolejne tony. Oprócz tego pozostawia 
duże ilości składników pokarmowych. Przyorana rozluźnia 
zwięzłe gleby, a na lekkich zwiększa pojemność wodną. 
W efekcie słoma kukurydzy i jej korzenie korzystnie oddzia-
ływują na urodzajność gleby. 

Wysokie plonowanie kukurydza zawdzięcza zdolności prowadze-
nia fotosyntezy typu C4. Jest ona o 25% bardziej efektywna od 
fotosyntezy typu C3, typowej dla roślin naszego klimatu. Posia-

da też specyficzny aparat szparkowy, który umożliwia fotosyntezę 
w warunkach suszy. Niewątpliwie wadą kukurydzy jest to, że wyda-
jąc wysokie plony wyczerpuje wodę z gleby. Niestety z roku na rok 
zwiększa się ilość szkodników i chorób. Najwięcej szkód powoduje 
omacnica prosowianka i jeżeli dalej będzie postępowało ocieplenie 
klimatu – zachodnia stonka kukurydziana. Z pośród kilku chorób 
grzybowych najbardziej szkodliwe są z rodzaju Fuzarium. 

Jest, z czego wybierać

Uprawiane odmiany kukurydzy są mieszańcami (F1) – prze-
ważnie dwu i trójliniowymi o różnej wczesności. W warunkach 
przyrodniczych naszego kraju kluczową rolę odgrywają odmiany 
należące do trzech grup wczesności: wczesne – FAO, do 220, 
średniowczesne – FAO 230–250 i średniopóźne – FAO 250–280. 
W zależności od wykształcenia ziarna wyróżnia się dwa typy: 
Flint i Dent oraz ich typy pośrednie. Na rynku znajduje się ponad 
200 odmian kukurydzy i co roku pojawia się kilkanaście. W miej-
sce starszych wchodzą, bardziej plenne. Jaką wybrać? Radzę 
wysiewać najnowsze kreacje sprawdzone w doświadczeniach 
na terenie naszego kraju. W południowej części kraju można 
obok odmian wczesnych i średniowczesnych uprawiać odmiany 
średniopóźne, które plonują wyżej, ale też później dojrzewają. 

dr Władysław
Kościelniak

doradca rolny

Na tej części pola kukurydza bez doglebowego nawożenia fosforanem amonu
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Nie zawsze wyższy plon ziarna zapewnia wyższą rentowność. 
Ziarno wczesnych odmian w trakcie zbioru jest bardziej suche, co 
przekłada się na mniejsze koszty suszenia i wyższą cenę. Można 
po ich zbiorze w terminie wysiać pszenicę ozimą. Wadą odmian 
średniopóźnych (FAO 250–280) jest to, że przy deszczowej po-
godzie jesienią (np. rok 2017) dojrzewają zbyt późno, ziarno ma 
dużą wilgotność i koszty suszenia są większe. Ponadto w trakcie 
zbioru kukurydzy na mokrych polach kołami kombajnów i cią-
gników zostaje zniszczona struktura gleby. W dużych gospodar-
stwach zaleca się uprawę odmian z 2–4 firm nasiennych. 

Kukurydza lubi ciepło 

Kukurydza należy do roślin ciepłolubnych, krótkiego dnia. 
W trakcie siewu temperatura gleby na głębokości 6–8 cm powin-
na wahać się od 6 do 8°C. Szybko kiełkuje dopiero w tempera-
turze powyżej 10°C. W niższych temperaturach gleby kiełkowa-
nie i wschody oraz początkowy wzrost przedłużają się w czasie, 
siewki chorują, a część z nich ginie. W dalszych fazach rozwojo-
wych szybko rośnie, gdy temperatura przekracza 16°C. Pomimo 
niskiego współczynnika transpiracji oraz dobrze rozwiniętego 
systemu korzeniowego, kukurydza potrzebuje dużo wody. Moż-
na oszacować, że przy plonach ziarna 50–60 dt/ha pobiera z m2 
260–340 l wody, a przy plonach 100–120 dt/ha zapotrzebowa-
nie na wodę podwaja się. Największe zapotrzebowanie na wodę 
przypada na okres kwitnienia i zawiązywania ziarna, tj. od końca 
czerwca do połowy sierpnia.

Kukurydza nie ma dużych wymagań glebowych i dlatego szybko 
przyjęła się w naszym kraju. Może być uprawiana na glebach 
o pH od 5,5 do 7,5. Jednak najwyższe plony wydaje na glebach 
o odczynie obojętnym.

Przygotowanie stanowiska i nawożenie

Kukurydza zawiązuje głęboki, silnie rozbudowany system korze-
niowy i dzięki temu z głębszych warstw profilu glebowego pobiera 
wodę oraz składniki pokarmowe. Uprawia się ją najczęściej po 
zbożach w systemie uprawy płużnej. Głęboka orka przedzimowa 
zwiększa pojemność wodną i ułatwia korzeniom wzrost w głąb 
gleby. Przy tej metodzie uprawy roli pierwszą czynnością wczesną 
wiosną powinno być włókowanie pól, które przerywa parowanie 
wody z gleby. Jest to ważne, bowiem okres między nadejściem 
przedwiośnia, a siewem kukurydzy trwa około 2 miesięcy. Na za-
włókowaną rolę należy wysiać nawozy fosforowe i potasowe, o ile 
tego nie zrobiono jesienią pod orkę przedzimową i wymieszać je 
z glebą agregatem uprawowym. Przed siewem rolę tak doprawić, 
aby nasiona zostały umieszczone na glebie o nieprzerwanym 
podsiąkaniu kapilarnym, na głębokości 5–8 cm.

Kukurydza zawiązując wysoki plon suchej masy pobiera znacz-
ne ilości składników pokarmowych. Do wytworzenia 1 t ziarna 
i z odpowiednią ilość słomy przeciętnie pobiera z gleby: N 26 
kg, 13 kg P2O5, 33 kg K2O i 9 kg MgO. Bardzo dobrze wyko-
rzystuje składniki pokarmowe z obornika, pomiotu drobiowego, 
gnojowicy. Dawki nawozów mineralnych zależą od spodziewa-
nego plonu i zasobności gleby. Przeciętne zalecane dawki azo-
tu w nawozach mineralnych przy plonach ziarna rzędu 10 t/ha 
– wynoszą 160–180 kg N/ha. Można go wysiać przed siewem 

lub w dawkach dzielonych. Przed siewem ok. 50–70% dawki, 
natomiast resztę pogłównie, ale nie później niż w fazie 4–5 li-
ści. Do przedsiewnego nawożenia bardziej odpowiednie są RSM 
i mocznik. Do pogłównego zaleca się nawozy saletrzane oraz 
RSM aplikowany wężami rozlewowymi. Nawozy te należy wysiać 
odpowiednio wcześnie, w fazie 2–4 liści, aby nie poparzyć roślin.

Przy średniej zasobności gleb w P i K zalecane dawki w na-
wozach mineralnych wynoszą: P2O5 – 80–100 kg/ha i K2O –  
160–200 kg/ha. Na wschody i szybki początkowy wzrost kukury-
dzy bardzo korzystnie wpływa fosforan amonu wprowadzony do 
gleby w odległości 5 cm od nasion. Dawka fosforanu amonu (Po-
lidapu) nie powinna przekraczać 50–100 kg/ha. Przy wyższych 
dawkach nawozu korzenie włośnikowe znajdujące się zbyt blisko 
nawozu ulegają zniszczeniu na skutek dużej koncentracji soli mi-
neralnych. Ponadto wyższe dawki P2O5 to strata pieniędzy, po-
nieważ fosfor w glebie nie przemieszcza się i nie będzie w pełni 
wykorzystany przez kukurydzę ani też przez rośliny następcze.
Aby azot, fosfor oraz potas zostały w pełni wykorzystane przez 
kukurydzę, musi mieć ona do dyspozycji również inne pierwiast-
ki: magnez, siarkę, a z mikroelementów cynk i bor. Braki tych 
składników pokarmowych można uzupełnić dolistnie opryskując 
rośliny siarczanem magnezu i nawozami dolistnymi. 

Pilnuj siewu

Nie warto wysiewać jej do nieogrzanej należycie gleby, która jak 
już wspomniano na głębokości 6–8 cm, średnia dobowa tempera-
tura powinna wahać się od 6 do 8°C. Można mierzyć ją termome-
trem glebowym wykonując trzy pomiary w ciągu dnia, o 6., 12. i 18. 

Obfity system korzeniowy = wysoki plon ziarna

Porady eksperta

godzinie lub kierować kwitnieniem czeremchy, czereśni, porzeczki 
czerwonej, mniszka lekarskiego. Rośliny te na Śląsku najczęściej 
przypada to na 15 kwietnia. Kukurydza toleruje opóźnienie siewu 
i można wysiewać ją pod koniec maja, ale kosztem obniżki plonu.

Na stanowiskach z natury mało urodzajnych, słabo zaopatrzo-
nych w wodę i w rejonach, w których często występują straty 
spowodowane suszą należy wysiewać mniej ziarna. Zalecana 
ilość wysiewu wynosi 6,5–7 ziaren/m2. Natomiast na glebach klas 
I–IIIa, dobrze zaopatrzonych w składniki pokarmowe i wodę, ku-
kurydzę warto wysiewać gęsto 9,0–11,0 kiełkujących ziaren/m2. 
W przeciwnym razie rośliny luksusowo pobierają składniki pokar-
mowe, często wykształcają dodatkowe kolby lub bezproduktyw-
nie się krzewią. Kukurydzy nie należy wysiewać w zbyt mokrą 
glebę. Lepiej odczekać 2–3 dni. Ziarno umieszczone w mokrej 
i w dodatku zimnej glebie zostaje odcięte od tlenu i butwieje.

Czy można ograniczyć szkodliwość omacnicy 
prosowianki i Fuzarium?

Omacnica prosowianka jest bez wątpienia najgroźniejszym 
szkodnikiem kukurydzy i jednocześnie bardzo trudnym do zwal-
czenia. Jest to motyl nocny (ćma), który przemieszcza się na 
duże odległości po przepoczwarczeniu w glebie późną wiosną. 
Larwy omacnicy prosowianki żerują na kwiatostanach, wewnątrz 
łodyg oraz kolb – powodują zmniejszenie plonu. Uszkodzone ło-
dygi łamią się, wylegają, a kolby opadają na glebę. Jednak jej 

główna szkodliwość polega na tym, że przez ranki spowodowane 
podczas jej żerowania do kolb wnikają zarodniki wielu chorób 
grzybowych. Do najgroźniejszych należą choroby fuzaryjne, któ-
re wytwarzają bardzo szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt mi-
kotoksyny. Jedną z tych szkodliwych substancji jest deoxynivale-
nol (DON). Górne jego zawartości ziarnie nie mogą przekraczać 
1750 ppb na cele spożywcze. Porażenie kukurydzy przez choro-
by fuzaryjne zależy również od ilości opadów w drugiej połowie 
lata. W lata suche, np. w ubiegłym roku w okolicy Brzegu chorób 
fuzaryjnych było bardzo mało, a dwa lata wcześniej w niektórych 
partiach ziarna zawartość DON przekraczała górną granicę. Do 
zwalczania chorób w kukurydzy są zarejestrowane fungicydy, ale 
do ich użycia konieczne są opryskiwacze szczudłowe. 

Zwalczanie omacnicy prosowianki jest bardzo dużym wyzwaniem 
dla rolników, bo jej naloty i składanie jaj trwa od połowy czerw-
ca do początku sierpnia. Można ją zwalczyć biologicznie wyko-
rzystując larwy kruszynka (Tichogramma spp.). Skuteczność 
tej metody najczęściej nie przekracza 50–70%. Zdecydowanie 
lepsze efekty daje użycie insektycydów zwalczających dorosłe 
owady (motyle) i wylęgłe larwy. Ale mogą je wykonywać jedynie 
gospodarstwa mające do dyspozycji opryskiwacze szczudłowe. 
Najskuteczniejsza jest metoda agrotechniczna, która polega na 
mechanicznym zniszczeniu larw przygotowanych do zimowania 
w dolnych partiach łodyg poprzez dokładne rozdrobnienie słomy 
i głębokie przyoranie. Wynosi 97%.

Wylęgarnia omacnicy prosowianki. Zdjęcie 6.01.2018
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Gąsienicowe układy jezdne, wciąż nie są aż tak czę-
sto spotykane w naszym regionie. Chociaż do wido-
ku kombajnu jadącego na gąsienicach, powoli jed-

nak się przyzwyczajamy. Praktycznie każdego roku, AgroAS 
sprzedaje LEXIONA wyposażonego w gąsienicowy system 
TERRA TRACK. Takie rozwiązanie niesie za sobą wiele po-
zytywów. Oferta CLAAS od tego roku mocno poszerzy się 
o maszyny z podwoziem na gąsienicach. 

Ochronna gleby to nie wszystko…

Dlaczego warto rozważyć zakup maszyny wyposażonej w system 
TT? Zalet takiego rozwiązania jest co najmniej klika, postaram się 
przytoczyć kilka z nich. Jednym z głównych atutów jest ochrona 
gleby przed ugniataniem. Maszyny rolnicze z roku na rok są coraz 
większe, co za tym idzie waga ich wzrasta. Niestety ma to nieko-
rzystny wpływ, na strukturę uprawianej ziemi. Dzięki systemowi TT 
nacisk na podłoże jest mniejszy o 66% w porównaniu z maszyną 
na kołach (Cranfield University, 2006). Oszczędzamy jednocześnie 
pieniądze, ponieważ późniejsze nakłady na przywrócenie właści-
wej struktury gleby są znacznie mniejsze. Stosowanie szerokiego 
zespołu żniwnego negatywnie wpływa na stabilność kombajnu, 
szczególnie niebezpieczne i uciążliwe staję się to na skłonach 

CLAAS TERRA TRAC 
 – najlepsze podwozia gąsienicowe

i wzniesieniach. Taśma bieżna i w tym przypadku ma przewagę 
nad oponami. Gąsiennicowy kombajn staje się dużo bardziej sta-
bilny. Właściwości trakcyjne podczas trudnych warunków zbioru 
też są niezwykle istotne. Dzięki TT jesienny zbiór kukurydzy jest 
mniej zależny od kaprysów pogody. Gąsienice znacznie lepiej ra-
dzą sobie w grząskim, błotnistym terenie. Ostatnim atutem o jakim 
wspomnę jest wysoki komfort jazdy dzięki opatentowanej kinema-
tyce i inteligentnej koncepcji amortyzacji podwozia.

Maszyny

Lexion 750TT przed przeglądem „0” baza Tworzyjanów fot. Maciej Piasecki

Terra trac w jaguar

Claas jako jedyny producent od 2019 r., będzie miał w swojej 
ofercie samojezdną sieczkarnie wyposażoną układ gąsienico-
wy. Kolejnym atutem, którego nikt do tej pory nie miał w swo-
jej ofercie jest tzw. ochrona na nawrotach, która zmniejsza po-
wierzchnię przylegania gąsienicy na uwrociach (automatyczne 
skrócenie powierzchni przylegania gąsienic, część taśmy unosi 
się). Dzięki temu, darń na łąkach nie zostaje uszkodzona. Taśma 
bieżna o szerokości (635 mm), tworzy znacznie mniejsze koleiny 
od szerokich opon. Co z kolei wpływa na przejezdność dla całe-
go zespołu transportowego. Jednocześnie sieczkarnia pozostaje 
wąska (nie przekracza 3 m), co jest szczególnie ważne podczas 
przejazdów z pola na pole. Czas przejazdów znacznie się skró-
ci, co może przypaść do gustu usługodawcą. Aby zmieścić pod 
sieczkarnią dłuższy od kół układ Terra Trac, podwozie JAGUARA 
wydłużono o około 1 m. Co spowodowało możliwość bocznego 
demontażu corncrackera przez podwozie. Co znacznie skraca 
i ułatwia całą operację

TERRA TRAC w AXION 900

Ciągniki Claas znane są ze swojego bardzo wysokiego komfortu 
pracy dla operatora. Nie inaczej będzie z pierwszym ciągnikiem 
półgąsienicowym. Claas jako jedyny stworzył tego typu maszynę 
w pełni amortyzowaną. Dzięki pojedynczo amortyzowanym rol-
ką podwozie zawsze zapewnia maksymalną styczność z glebą 
i maksymalną powierzchnię styku. Axionem bez problemu może-
my poruszać się z prędkością nawet 40 km/h. Dzięki stosowaniu 

taśm bieżnych zamiast opon uzyskujemy znacznie większą moc 
uciągu. Poślizg pozostaje na minimalnym poziomie, nawet pomi-
mo niskich prędkości na glebach ciężkich. W wielu wypadkach 
układ TT, będzie korzystniejszy niż stosowanie kół bliźniaczych. 
Wynikało będzie to z tego, że Axion TT mieści się w swoim pa-
sie ruchu (nie przekracza dozwolonej szerokości uregulowanej 
przez przepisy o ruchu drogowym). Dzięki temu, jego mobilność 
jest na bardzo wysokim poziomie. Zastosowanie układu gąsie-
nicowego wymusiło na inżynierach opracowanie kilku rozwiązań 
wcześniej nie stosowanych. Zastosowanie większego koła na-
pędowego, umożliwia przenoszenie wyższych momentów obro-
towych. Natomiast zbiorniki na olej napędowy i AD BLUE został 
przemieszczony do tylnej części Axiona. Ciągnik prawdopodob-
nie będzie dostępny już na jesień 2019. 

inż. Maciej Piasecki

Jaguar 960TT z przystawką orbis fot. Materiały prasowe claas.

Axion 960 TT w uprawie fot. materiały prasowe Claas
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Koń Mechaniczny „KM”, Czym tak naprawdę jest?  
Skąd się wziął?

Otóż jest to jednostka mocy w układzie jednostek MKS. Jednost-
ka utworzona w XIX wieku w Niemczech na wzór konia paro-
wego (HP) stosowanego w krajach anglosaskich dla porówny-
wania mocy maszyn parowych z koniem. 1KM = 736,49875W 
= 0,9863HP

Moc 1KM odpowiadała mocy zaprzęgu z jednym koniem, Moc 
2KM z dwoma końmi, itd. Jest to moc brutto oddawana przez 
konia z pominięciem strat. Stosowany też bywa niemiecki skrót 
PS (Pferdestärke). 

1 Koń na 4 nogach 
= 1KM ≈ 1HP ≈ 1 PS

Ale czy tak naprawdę Koń Koniowi jest równy? 
Raczej – Nie

Jak kiedyś dawni farmerzy dobierali idealnego konia pociągowe-
go? Co było ważne przy wyborze konia do prac polowych?

„Koń Mechaniczny = Koń Pociągowy  
= Ciągnik Rolniczy”

Otóż każdy, kto chciał kupić konia do ciężkich prac polowych naj-
pierw zwracał uwagę, jak był zbudowany i jak wyglądał. Następ-
nie zwracali uwagę na mięsnie konia, jego nogi i kopyta, co prze-
kładało się na jego siłę fizyczną. A następnie szczególną uwagę 
zwracali na jego uzębienie, które świadczyło o stanie zdrowia 
konia, czyli o jego sile wewnętrznej.

Jak dziś dobrać najlepszego Konia Pociągowego? Co tak na-
prawdę jest ważne przy wyborze najlepszej maszyny uciągowej?
 
Ciągnik Rolniczy to nasz dawny „Koń Pociągowy”, którego głów-
nym zadaniem są ciężkie prace w polu, w transporcie i nie tylko. 
Natomiast do ciężkich prac polowych ciągnik musi mieć jak naj-
większą siłę uciągu, tą prawdziwą.

Więc jakie parametry i cechy musi mieć IDEAL-
NY CIĄGNIK?
 
1. Po pierwsze zawsze należy zwracać uwagę na moc silnika 
spalinowego podawaną przez producenta, ale tylko taką bez 
tych dodatkowych mocy bez „Boost”-ów, które działają w nieja-
snych okolicznościach i zazwyczaj krótkotrwale. 

Maszyny

2. Po drugie bardzo ważna jest skrzynia biegów, jaka ona jest. 
Ile tak naprawdę mamy biegów do dyspozycji w prędkościach 
polowych, bo więcej biegów, tym większe możliwości wykorzy-
stania mocy silnika, tym większa sprawność przeniesienia mocy 
i tym mniejsze zużycie paliwa.

Dla przykładu producent ciągników Claas w swoich średnich 
i większych ciągnikach stosuje m.in. skrzynię biegów 24/24 
w podziale 4 biegi po 6 półbiegów. Dzięki czemu w najczęściej 
stosowanych do prac polowych w prędkościach do 15 km/godz. 
mamy do dyspozycji aż 17. Lepsza sprawność układu, lepsza 
siła uciągu i mniejsze spalania paliwa!
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Producent ciągników Claas podaje w swoich broszurach masę ma-
szyny, ale proszę pamiętać, że w wersji podstawowej, bez obciążni-
ków i bez płynów takich jak pełny zbiornik paliwa, czy Ad-Blue. Gdy 
weźmiemy jego wagę z homologacji w wersji takiej jak są sprzedawa-
ne to się okazuje, że są jedne z cięższych ciągników w swojej klasie. 

Choć masa maszyny jest bardzo ważna, to jednak nie zawsze 
przekłada się to na lepszą siłę uciągu. Koniecznie musi to iść 
w parze w bardzo dobrym rozłożeniem tej masy w ciągniku.

4. To jest czwarty argument, który przemawia za ciągnikami mar-
ki Claas. Producent tej marki, jako nieliczny z wszystkich produ-
centów chwali się tym w prasie i pokazuje w swoich prospektach. 

5. Ostatni piąty bardzo ważny argument, jaki przemawia za 
ciągnikami Claas. to rozkład osi w ciągniku. Dla przykładu w sa-
mochodach osobowych kila centymetrów różnicy to tak naprawdę 
przepaść w komforcie jazdy. Podobnie jest w ciągnikach rolni-
czych, ale tu się bardziej rozchodzi o lepszą siłę uciągu maszyny. 
Im większy rozstaw osi w swojej klasie tym lepsza jest siła uciągu, 
co też ogromnie wpływa na idealne rozłożenie masy w ciągniku. 

5 najważniejszych argumentów przemawiają-
cych za najlepszą siłą uciągu 

5 argumentów przemawiających za ciągnikami marki Claas:
• Prawdziwa moc silnika bez „Boost-ów”
• Największa ilość biegów w prędkości do 15 km/godz.
• Duży ciężar ciągnika
• Idealne rozłożenie masy ciągnika
• Bardzo duży rozstaw osi ciągnika

To wszystko przekłada się na: 

B. Dużą Sprawność Napędu = Ogromna Siła 
Uciągu = Mniejsze Zużycie Paliwa!

Mądry i Rozsądny wybór daje efekty i oszczędności!!!

Teraz Ciągniki z 5-o letnią Gwarancją MaxiCare* 
+ Finansowanie Fabryczne 0%* 

• ATOS 330 Trend 88KM – od 159.900 PLN*
• ARION 420 Trend 102KM – od 201.900 PLN*
• ARION 510 Trend 125KM – od 249.900 PLN*
• ARION 610 Trend 158KM – od 274.900 PLN*
• ARION 630 Trend 165KM – od 299.900 PLN*

* Szczegóły u sprzedawcy. Akcja jest ważna do odwołania. 

Teraz na wszystkie modele Axion 800 i Axion 900 są pro-
mocyjne pakiety GPS.

+ 3 Lata Gwarancji* + Finansowanie 0%*

3. Po trzecie bardzo ważna jest masa ciągnika, która powin-
na być jak największa. Im cięższa maszyna w swojej klasie tym 
jej jakość może być lepsza, bo na przykład zastosowane w nim 
komponenty i części zamienne są wykonane z lepszych jako-
ści materiałów. Dla przykładu gdy zastosujemy grubsze zębatki, 
osie, czy koła pasowe, które zarówno mogą być wykonane z wy-
soko gatunkowej stali pozytywnie wpływają na jakość tej maszy-
ny i na większy ciężar tej maszyny. 
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NOWOŚĆ! 
HORSCH – LEEB 4AX

Opryskiwacz 3800 l (4000 l)

Maszyna już od:

194.900 PLN*
* Szczegóły u sprzedawcy. Akcja jest ważna do odwołania.

HORSCH – LEEB 4AX

Promocje Prasy

Teraz Prasy Rolujące 
z Pakietem Przedsmak

Do każdej rolującej prasy Variant i Rolland 

Dokładamy Siatkę aż na 1600 balotów
GRATIS!

Popokazowy Claas Tucano 570 Demo 68Mth pracy 

• Rozdrabniacz Special-Cut
• Rozrzutnik plew 
• System czyszczenia 3D
• Auto-Pilot 
• Laser Pilot 
• Heder Vario 7,5 m
• Wózek 4-o kołowy

Gwarancja do 2020 roku.

Tylko 859.000 PLN*

Prasy Rolujące Claas 

Claas Tucano 570

Maszyny

Wymień starą maszynę na Nową Bez kasy!

Nie masz gotówki, a potrzebujesz Nową maszynę?
Oddaj starą w rozliczeniu, a na resztę weź kredyt fabryczny 

 z subsydiami CFS na 0%*
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Zapraszamy do naszego sklepu internetowego

WWW.SKLEP.AGROAS.PL

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

ZAPRASZAMY.

kod rabatowy: Agro-As Wiosna 2019.
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Opryskiwacz jedna z najbardziej potrzebnych maszyn 
w każdym gospodarstwie im sprawniejszy tym lep-
szy efekt w postaci plonu. Sprawdź jak powinno wy-

glądać przygotowanie opryskiwacza do pracy, aby jak naj-
więcej tej inwestycji przełożyło się na efekt na polu. 

Coraz częściej opryskiwacz nie jest wykorzystywany tylko do 
tradycyjnej ochrony roślin a do nawożenia upraw w gospodar-
stwach. Ważne jest zatem odpowiednie przygotowanie tej jakże 
ważnej maszyny w Państwa Gospodarstwach do pracy w polu. 
Przestrzegając wskazówek przy przygotowaniu opryskiwacza, 
będziemy mogli cieszyć się lepszymi wynikami naszej pracy! 

By móc wyruszyć w pole z użyciem sprzętu rolniczego w posta-
ci opryskiwacza polowego, należy dbać o jego systematyczne 
przeglądy kontrolne, które powinny być potwierdzone badaniem 
technicznym (w naszym kraju wykonuje się co 3 lata). Przeglą-
dy okresowe są uregulowane ustawą Dz. U. nr 90, poz. 446 
z późn. zm.). Zgodnie z nią (art. 35.1), środki ochrony ro-
ślin mogą być rozpylane wyłącznie za pomocą sprawnego 
technicznie sprzętu rolniczego, który jest używany zgodnie 
z przeznaczeniem i nie powoduje szkodliwego wpływu na 
ludzi, zwierzęta i środowisko.

Poniżej przedstawię procedurę przygotowania opryskiwacza do 
badania technicznego:

Podstawowym warunkiem przystąpienia do badania jest wymycie 
opryskiwacza. Ważniejsze wymogi stawiane opryskiwaczowi to:

• WOM wyposażony w osłony 
• Pompa ze sprawnie działającym odpowietrznikiem zapew-

niająca uzyskanie ciśnienia 5 bar (0.5MPa) 
• Minimum jedno mieszadło zapewniające mieszanie cieczy 

w zbiorniku wypełnionym do 2/3 pojemności
• działający i odpowiednio wskazujący manometr 
• niedopuszczane są wycieki cieczy roboczej 
• jednolitość rozpylaczy 

Osoba przeprowadzająca badania w Pompie sprawdza: poziom 
oleju i jego stan. Stwierdzone zmętnienie lub zmiana w emulsję 
wodno-olejową, świadczy o uszkodzeniu membrany. W takim 
przypadku dokonuje się przeglądu pompy i wymiany uszkodzo-
nych elementów. Pompy membranowe muszą być wyposażone 
w sprawnie działający powietrznik z uzupełnionym do odpo-
wiedniego poziomu ciśnienienia powietrzem. Powinno ono wy-
nosić od 1/3 do 2/3 ciśnienia roboczego. W praktyce najlepiej 

Przygotowanie opryskiwacza do sezonu

Części

utrzymywać ciśnienie wynoszące 2–3 bary. Sprawdzana jest 
również wydajność pompy. Odpowiednio dobrana i pracująca 
pompa ma zapewnić mieszanie cieczy w zbiorniku wypełnionym 
do 2/3 pojemności oraz umożliwiać uzyskanie ciśnienia 5 bar  
(0,5 MPa) w układzie cieczowym. Zbiornik powinien być wypo-
sażony w szczelną pokrywę umożliwiającą jego odpowietrzenie 
oraz sito wlewowe i wskaźnik poziomu cieczy, widoczny z sie-
dzenia traktorzysty. Najważniejszym elementem zbiornika jest 
mieszadło mechaniczne lub hydrauliczne, zapewniające efekt 
mieszania przy wszystkich włączonych sekcjach i rozpylaczach. 
Filtry opryskiwacz powinien być wyposażony, w co najmniej dwa 
stopnie filtracji oprócz sita wlewowego i filterków indywidualnych 
przy rozpylaczach z wkładami o odpowiedniej wielkości oczek. 
Najczęściej są to filtr ssawny i tłoczny, umieszczony w zespo-
le zaworu sterującego. Rozpylacz zasadniczo jest to jedyny 
element opryskiwacza, który jest sprawdzany na przyrządach, 
za pomocą ręcznego lub elektronicznego stołu pomiarowego. 
Badane są jedynie opryskiwacze wyposażone w dysze szcze-
linowe. Wady dysz, niestety należą do najczęstszych usterek 
opryskiwacza, powodujących kłopoty z zaliczeniem badania 
i poprawnie rozpylania cieczy. Dlatego zakupując rozpylacze 
pomyślmy o jakości, co niestety wiąże się z wyższą ich ceną. 
Będą to jednak dobrze wydane pieniądze, które przełożą się nie 
tylko na pozytywne zaliczenie badania, ale przede wszystkim na 
lepszą jakość zabiegów chemizacyjnych. Przy zakupie rozpy-
laczy, zwłaszcza gdy nie kupujemy całego kompletu a chcemy 
wymienić tylko pojedyncze sztuki, należy zwrócić uwagę by były 
one jednej wielkości (koloru). W praktyce, stosunkowo często 
spotyka się belki z zamontowanymi rozpylacze różnej wielkości, 
nawet różnego typu. Ponieważ na naszych polach stosujemy 
różne rodzaje zabiegów, opryskiwacz powinien być wyposażo-
ny, w co najmniej trzy komplety dysz: żółte (02), niebieskie (03), 
czerwone (04). Jeżeli posiadamy tylko jeden zestaw to najlepiej 
by były to rozpylacze niebieskie, umożliwiające uzyskanie drob-

nokroplistego oprysku, przy 150–400 l/ha cieczy roboczej. Od 
rozpylaczy, tak jak od każdego innego elementu, wymaga się 
by po wyłączeniu opryskiwacza nie kapały. Dlatego ich oprawy 
powinny być wyposażone w zawory przeciwkroplowe. Najsłabiej 
to zadanie wypełniają zaworki w filterkach, często zakłócając 
przepływ cieczy przez oprawę. Kupując nowe oprawy, najlepiej 
zaopatrzyć się w takie, które zaworek przeciwkroplowy mają 
wyprowadzony na zewnątrz. Ułatwi to ich późniejszą obsługę. 
Podobnie jak przy rozpylaczach, wyznacznikiem jakości oprawy 
jest jej cena. 

Ostatnim badanym elementem w naszym opryskiwaczu jest Ele-
ment sterujący i pomiarowy w badaniu sprawdzany jest za-
wór sterujący i manometry, odpowiedni manometr powinien być 
o średnicy przynajmniej 60 mm tak aby był czytelny z siedzenia 
operatora. Ważnym parametrem jest jego podziałka. W zakresie 
ciśnień od 0 do 5 barów manometr powinien być skalowany co 
0,5 bara, powyżej 5 barów – co 1 bar. Często dobry manometr 
kojarzony jest z glicerynowym urządzeniem wyposażonym w ko-
lorową tarczę. Tak wyglądający, ułatwia odczyty. Niezbędną czyn-
nością obsługową, o której zapominają operatorzy opryskiwacza, 
jest uzupełnianie oleju w tłumiku pod manometrem (gumowe 
naczynko w miejscu mocowania podzespołu w zaworze). Przy 
niewłaściwym poziomie oleju lub wręcz jego braku, manometr 
przestaje właściwie wskazywać ciśnienie w układzie roboczym.

Na zakończenie zapraszam wszystkich użytkowników jak że 
ważnych maszyn jakie są opryskiwacze polowe do naszych 
sklepów, na miejscu kupicie Państwo wszystkie części do wa-
szych opryskiwaczy aby na początek wiosny ruszyć ze sprawną 
maszyną. W naszych sklepach zostaną Państwo fachowo i me-
rytorycznie obsłużeni przez naszych specjalistów. W ofercie po-
siadamy również środki ochrony roślin w atrakcyjnych cenach. 

Mariusz Małek 
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Świat innowacyjnych usług cyfrowych dla 
wszystkich użytkowników marki KUHN!

W ciągu ostatnich lat Grupa KUHN sukcesywnie rozszerza gamę 
produktów, nieprzerwanie zdobywając nowe rynki sprzedaży na 
wszystkich kontynentach. Znaczący wzrost liczby maszyn pra-
cujących w gospodarstwach rolnych na całym świecie, niesie 
ze sobą potrzebę szybszego dotarcia do klientów ze wsparciem 
posprzedażnym. Zgodnie z misją Grupy KUHN, troska o klienta 
stanowi jeden z priorytetów działalności firmy. 

Wraz z pojawieniem się strony internetowej pod koniec lat dzie-
więćdziesiątych, firma KUHN konsekwentnie wdraża profesjo-
nalne narzędzia online dla sieci autoryzowanych dealerów mar-
ki. Dzięki temu, dealerzy KUHN mają codziennie dostęp do usług 
takich jak KUHN iTech, czyli interaktywne wsparcie techniczne 
dla serwisu oraz system zamawiania części zamiennych i ma-
szyn wraz z konfiguratorem.

Z myślą o swoich klientach, w czerwcu 2017 r. firma KUHN uru-
chomiła nowy portal przeznaczony dla właścicieli i użytkowników 
maszyn KUHN. Polscy rolnicy jako pierwsi skorzystają z tej cał-
kowicie bezpłatnej usługi. Wkrótce z portalu będą mogli również 
korzystać rolnicy w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i innych 
krajach Europy oraz Ameryki Północnej. Do końca 2018 roku 
portal zostanie oddany do użytku we wszystkich krajach, w któ-
rych znajdują się oddziały handlowe Grupy KUHN.

MyKUHN jest portalem dla klienta z dostępem on-line na urzą-
dzeniach stacjonarnych oraz mobilnych z dostępem do inter-
netu. Rolnicy oraz inni właściciele maszyn KUHN mogą za po-
średnictwem witryny korzystać z wielu funkcji pomocnych przy 
użytkowaniu maszyn, szczególnie ukierunkowanych na wsparcie 
techniczne, dostęp do części zamiennych oraz doradztwo.

Portal MyKUHN oferuje nowy wymiar wsparcia dla klientów 
przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok:

• rejestracja floty maszyn i szybki dostęp do instrukcji obsługi 
oraz katalogu części zamiennych

• wysyłanie koszyka zamówień na części bezpośrednio do 
działu części zamiennych u swojego dealera lub przesy-
łanie zapytań ofertowych do kilku dealerów z listy ulubio-
nych, również 

• z możliwością podglądu dostępności części u dealera,
• stały dostęp do kanału informacyjnego, dostosowywanego 

do zainteresowań użytkownika portalu, gdzie systematycz-
nie zamieszczane są specjalistyczne artykuły dotyczące 
zarówno rozwiązań technicznych jak i agrotechniki oraz 
liczne wywiady z rolnikami pracującymi maszynami KUHN 
na całym świecie

• uprzywilejowany dostęp do informacji o promocjach i spe-
cjalnych ofertach finansowania fabrycznego

MyKUHN to świat innowacyjnych usług cyfrowych dla 
wszystkich użytkowników marki KUHN!

https://mykuhn.kuhn.com/pl/

MyKUHN: 
Nowy portal dla użytkowników maszyn KUHN

Części

Przeglądy zimowe maszyn CLAAS

Profesjonalna diagnoza stanu maszyny po zakończo-
nym sezonie wykonana w okresie zimowym, przed 
rozpoczęciem nowego sezonu gwarancją niezawod-

ności maszyny w nowym sezonie.

Zgodnie z tą dewizą oferujemy standardową kontrolę pożniwną 
maszyn Claas jako pakiet serwisowy, który pozwoli na ustalenie 
stanu technicznego maszyny po zakończonym sezonie.

Oryginalna kontrola maszyn CLAAS przeprowadzona przez auto-
ryzowany serwis oznacza kompletną diagnozę, rozpoznanie możli-
wych słabych punktów oraz ich profesjonalną dokumentację.

Szanowny kliencie, na życzenie otrzymasz opracowaną diagno-
zę stanu technicznego maszyny. Zawiera ona konkretne czyn-
ności i wymagane kroki robocze do optymalnego przygotowania 
maszyny na nadchodzący sezon.

Przedstawiona oferta zawiera wykaz niezbędnych części które 
należy wymienić, oraz wykaz ilości roboczogodzin jakie przewi-
dziane są na wymianę tych części.

To Ty szanowni kliencie decydujesz, jaki zakres prac mamy wy-
konać, My jedynie sugerujemy co powinno być wymienione, aby 
po takim przeglądzie Twoja maszyna była w pełni przygotowana 
do nowego sezonu.

Zalety skorzystania z oferty na przegląd zimowy Twojej maszy-
ny CLAAS:

• Profesjonalna diagnoza stanu technicznego Twojej maszy-
ny po zakończonym sezonie

• Bezpośrednie doradztwo serwisanta wykonującego prze-
gląd Twojej maszyny

• Profesjonalne sprawdzenie twojego oprogramowania przez 
CLAAS DIAGNOSE SYSTEM

• Zastosowanie oryginalnych części zamiennych do naprawy 
w atrakcyjnych cenach

• Atrakcyjne ceny stawki za roboczogodzinę na wykonanie 
naprawy w ramach dokonanego przeglądu zimowego

• Większe bezpieczeństwo pracy maszyny w nowym sezonie

Szanowny kliencie, jeśli nasz serwis nie dotarł jeszcze do Cie-
bie z ofertą na wykonanie przeglądu zimowego, zadzwoń do nas 
pod podane poniżej numery telefonów:

• 795 160 061 – Jakub Maćkowiak – Nowa Wieś Mała
• 602 654 686 – Łukasz Erazmus – Nowa Wieś Mała
• 532 120 058 – Paweł Baranowski – Gołaczów
• 507 878 864 – Jarosław Świerczek – Gołaczów
• 604 261 278 – Krzysztof Kozioł – Tworzyjanów

Ty wykonujesz tylko telefon, resztę załatwiamy my

Serwis
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Wynajem długoterminowy jest nowoczesnym sposobem dzierżawy 
kombajnu lub ciągnika rolniczego na określony w umowie czas.

Claas Polska wprowadził do swojej oferty niespotykany u nas 
sposób użytkowania kombajnu lub ciągnika rolniczego – to dłu-
goterminowy najem fabrycznie nowej maszyny według z góry 
ustalonych stałych opłat miesięcznych.

Najem długoterminowy jest ciekawą opcją dla osób (gospo-
darstw), które w danym momencie nie mają wystarczającej go-
tówki, lub nie mogą wziąć kredytu który pozwoliłby im zakupić 
wymarzoną maszynę rolniczą.

Umowa zawarta w ramach najmu długoterminowego między 
najemcą a wynajmującym określa konkretnie wszystkie szczegóły 
użytkowania maszyny. Jest to m.in. szacowany przebieg w czasie 
najmu, wyposażenie maszyny, comiesięczna rata, a także wszystkie 
profity, na które najemca może liczyć w ramach podpisanej umowy.

Ogólne warunki wynajmu kombajnów:

• Wynajem maszyny na 3 sezony (29 miesięcy)
• Tylko nowe maszyny 
• Użytkowanie kombajnu tylko do zbioru zbóż, bez zbioru 

kukurydzy
• Kombajny zawsze z przyrządem żniwnym oraz z wózkiem 

transportowym wózkiem transportowym 
• W wynajmie może być sfinansowany tylko oryginalny 

osprzęt CLAAS, który zostanie zamówiony i dostarczony 
wraz z maszyną

• Wynajem kombajnu zawiera pakiet MAXI CARE bez udzia-
łu własnego klienta, AC, OC i NW.

• Klient sam określa ilość godzin pracy kombajnu w sezonie, co 
jest podstawą do wyliczenia ceny najmu kombajnu na sezon

• Po zakończeniu umowy najmu klient nie jest zobowiązany 
do odkupu maszyny po okresie najmu.

Ogólne warunki wynajmu ciągników:

• Wynajem maszyny na 3 lub 4 sezony
• Tylko fabrycznie nowe maszyny
• W wynajmie może być sfinansowany tylko oryginalny osprzęt, 

który zostanie zamówiony i dostarczony wraz z maszyną
• Wynajem ciągników zawiera pakiet MAXI CARE bez udzia-

łu własnego, MAXI CARE Maintenance (pakiet przeglą-
dów), AC, OC, NW 

• Wynajem ciągników zawiera pakiet MAXI CARE Mainte-
nance, a co za tym idzie wszystkie przeglądy okresowe 
zgodnie z instrukcją obsługi 

• Klient zobowiązany jest do przeprowadzania przeglądów 
okresowych zgodnie z książką przeglądów u autoryzowa-
nego partnera handlowego

• Klient sam określa ilość godzin pracy ciągnika w sezonie, co 
jest podstawą do wyliczenia ceny najmu ciągnika na sezon

• Po zakończeniu umowy najmu klient nie jest zobowiązany 
do odkupu maszyny po okresie najmu

Szanowny kliencie – jeśli jesteś zainteresowany wynajmem 
długoterminowym maszyny CLAAS skontaktuj się z naszym 
przedstawicielem handlowym.

Wynajem długoterminowy kombajnów 
 i ciągników rolniczych marki CLAAS

Serwis

CLAAS Financial Services (CFS) jako oddział finansowy w CLA-
AS oferuje nowy produkt dla swoich klientów. 

Finansowanie przeglądów i kontroli pożniwnych na sezon 
2018/2019.

Celem programu jest udzielenie finasowania na wykonanie prze-
glądów okresowych oraz kontroli pożniwnych w maszynach CLAAS 
w autoryzowanych warsztatach sieci dealerskiej w okresie jesienno-
-zimowym. Finansowanie to pozwala na przeniesienie kosztów za 
naprawę maszyny nawet na czas po kolejnych żniwach i nie obcią-
żanie budżetu gospodarstwa w okresie zmniejszonych przychodów.

Z programu mogą skorzystać klienci posiadający aktywną umo-
wę finansowania w CFS oraz przyznany limit kredytowy.

Minimalna kwota finansowania to 10 000 zł netto przy finan-
sowaniu 0%.

Klient może otrzymać limit na naprawę o wartości:

• do 40 000 zł netto na ciągnik lub ładowarkę teleskopową
• do 90 000 zł netto na kombajn i sieczkarnię

W tym sezonie nowością w ofercie jest możliwość finasowanie 
maszyn nie będących przedmiotem umowy z CFS. 

Warunkiem uzyskania finansowania jest posiadanie praw wła-
sności do maszyny oraz przyznany limit na sezon 2019.

Pożyczka jest udzielana na maksymalny okres 12 miesięcy.

Ostateczna spłata pożyczki musi nastąpić najpóźniej do 
13.10.2019.

Dla kombajnów i sieczkarni przewidziane są raty miesięczne, kwar-
talne, półroczne lub jednorazowa spłata najpóźniej do 13.10.2019.

Dla traktorów i ładowarek dostępne są raty miesięczne i kwartalne.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi działami 
serwisu.

Finansowanie CFS jako wsparcie 
 dla przeglądów i kontroli pożniwnych
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Serwis maszyn rolniczych Tworzyjanów

Dział serwisu funkcjonuje w firmie Agro-As od 2005 roku. To wte-
dy otwarto w Nowej Wsi Małej sklep z częściami zamiennymi 
do maszyn rolniczych i zatrudniono pierwszego pracownika do 
nowotworzonego działu serwisu.

W miarę rozwoju działu sprzedaży maszyn rozwijał się także 
dział serwisu w firmie Agro-As.

Z uwagi na powiększenie terenu do obsługi klientów Szefostwo 
firmy w 2018 r podjęło decyzję o uruchomieniu serwisu maszyn 
rolniczych na naszej bazie w Tworzyjanowie, gmina Marcinowi-
ce, woj.dolnośląskie.

Zaadaptowano istniejący budynek dla potrzeb serwisu maszyn, 
wykonano niezbędny remont, wyposażono pomieszczenie w na-
rzędzia i wyposażenie, i tak pod koniec 2018 roku rozpoczął 
działalność dział serwisu w Tworzyjanowie.

Załogę stanowi obecnie dwóch serwisantów, docelowo firma za-
mierza zatrudniać 4 osoby. 

Oferujemy wysoki poziom świadczonych usług oraz dojazd do 
klienta.

Kontakt do działu serwisu w Tworzyjanowie:

• Jakub Maćkowiak – kierownik serwisu Nowa Wieś Mała, 
tel. 795 160 061

• Łukasz Erazmus – z-ca kierownika serwisu Nowa Wieś 
Mała, tel. 602 654 686

• Krzysztof Kozioł – z-ca kierownika działu części zamien-
nych Tworzyjanów, tel. 604 261 278

Serwis

W ostatnich latach kiedy jest obserwowany nieko-
rzystny przebieg warunków atmosferycznych 
z punktu widzenia produkcji roślinnej warto za-

stanowić się nad racjonalnym gospodarowaniem wodą. Jak 
wiadomo woda w roślinie spełnia bardzo ważne funkcje. 
Decyduje o transporcie i rozpuszczaniu składników pokar-
mowych, bierze udział w procesie oddychania i fotosyntezy, 
ma wpływ na przebieg procesów biochemicznych i regulację 
temperatury, a w konsekwencji na plon (ilość i jakość).

W związku z tym, że niedobory wody znacznie wpływają na wy-
sokość plonu należy wykonać wszystkie zabiegi mając na celu 
zmagazynowanie jak największej ilości wody z opadów. Z agro-
technicznego punktu widzenia aby to wykonać należy dobrać od-
powiednie techniki uprawy i maszyny. Z pomocą przychodzą tu 
maszyny Horsch którymi dysponuje dział Usług. Zaraz po zbio-
rze zostaje użyty kultywator Horsch Terano 6 FM. Wykonanie 
podorywki taką maszyna na głębokości 8 cm bezpośrednio po 
zbiorze w czasie żniw spowoduje przerwanie parowania wody 
z gleby jak również wstępnie wymiesza resztki pożniwne. Rów-
nież w trakcie przygotowywania pól pod zasiewy ozimin dbałość 
o jak najmniejsze straty wody z gleby jest bardzo ważna. Dlatego 
też należy ograniczyć przejazdy w trakcie uprawy do minimum. 

W tym wypadku bardzo pomocny jest kultywator do uprawy in-
tensywniej Horsch Tiger. W trakcie pracy tą maszyną na głębo-
kości 25–28 cm gleba zostaje dokładnie wymieszana a górna 
warstwa dobrze uprawiona i zagęszczona wałem oponowym. 
Efekt tak uprawionej gleby pod zasiewy uzyskuje się po jednym 
przejeździe. W tak przygotowaną glebę następuje siew przy wy-
korzystaniu agregatu uprawowo-siewnego Horsch Pronto.

Oszczędzanie wody

Usługi sprzętem rolniczym
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Zbliża się wiosna i czas siewu kukurydzy. W ubiegłym roku pod-
czas otwartych dni naszej firmy odbywającej się cyklicznie pod 
nazwą Agro-Czas mieli Państwo okazję zobaczyć innowacyjną 
technologię siewu kukurydzy pod przykryciem folią.

Ta technologia siewu została opatentowana w 1996 roku w Irlan-
dii przez Samuela J Shine.

Siewnik w tej technologii podczas jednego przejazdu wysiewa na-
siona kukurydzy, rozpyla herbicyd, podsiewa mikrogranulat i przy-
krywa ziemię folią biodegradowalną. Firma SAMCO twierdzi, iż 
technologia ta nie tylko rolnikom z Irlandii uzależnionym od wa-
runków atmosferycznych zagwarantowała sukces w uprawie kuku-
rydzy, ale również obecnie w ponad 20 krajach na całym świecie 
z powodzeniem stosują tą technologię również inni rolnicy.

Dzięki umieszczeniu nasion kukurydzy pod degradowalną folią 
uzyskujemy efekt tunelu co tworzy cieplny i wilgotny ekosystem. 
Młode kiełkujące rośliny chronione są również przed spadkiem 
temperatur w początkowym okresie wzrostu.

Zastosowanie systemu SAMCO daje możliwość wcześniejszego 
siewu, a także siewu późniejszych odmian kukurydzy o więk-
szym potencjale plonotwórczym.

Zalety zastosowania technologii siewu pod folią:

• możliwość wcześniejszego siewu nawet o 3 tygodnie w po-
równaniu do tradycyjnej technologii uprawy kukurydzy,

• wcześniejszy zbiór pozwalający zasiać oziminy w bardziej 
dogodnym terminie,

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

• zwiększone możliwości pobierania składników pokarmo-
wych przez większy rozrost systemu korzeniowego, co 
w ostatnich okresach jest dość ważnym elementem przy 
coraz częstszych niedoborach wody,

• zatrzymanie i retencja nagromadzonej wody w glebie,
• zwiększenie i poprawa jakości plonów,
• gwarancja uzyskania wysokich rezultatów uprawy kukurydzy.

 
Firma Agro-As wspólnie z firmą SAMCO jak było wspomniane 
wcześniej w ubiegłym roku miała założone 3 poletka demo przy 
poletkach gdzie odbywa się Agro-Czas. W tym roku oprócz pole-
tek demo w nowej Wsi Małej będą założone 3 poletka produkcyjne 
o powierzchni 5 hektarów każde w trzech różnych lokalizacjach: 
Polana, Skoroszyce, Wójtowice, na których będzie zasiane po 5 
różnych odmian, co będziecie mogli Państwo śledzić na bieżąco. 
Jeżeli sprawdzimy tą technologię i okaże się ona uzasadniona 
ekonomicznie to w przyszłości postaramy się zakupić taki siewnik 
i świadczyć nim również usługi siewu pod folią.

A na chwilę obecną mamy nowoczesne pneumatyczne punktowe 
8-rzędowe siewniki do kukurydzy firmy HORSCH MAESTRO 8 RC 
nabudowane na wozie siewnika PRONTO 6 AS. Świadczymy usłu-
gę siewu kukurydzy, jak również kompleksowo usługę siewu i na 
jesień zbioru kukurydzy na ziarno kombajnami CLAAS LEXION 
750 z przystawkami 8-mio rzędowymi CLAAS CONSPEED.

Zapraszamy do skorzystania z usług

Życzymy optymalnych opadów dobrze rozłożonych w okre-
sie wegetacji jak również dużych zbiorów i zysków. 

Siew kukurydzy SAMCO

Usługi sprzętem rolniczym

Firma Agro-As, w trosce o szybkość realizacji zamó-
wień i indywidualnych potrzeb naszych klientów oraz 
w związku z powiększeniem terenu działania, doko-

nała zakupu trzech samochodów ciężarowych. Dwa auta to 
tzw. Plandeki – firanka o ładowności 27 ton zdolnych pomie-
ścić 38 palet typu euro. Ma to na celu polepszenie logistyki 
zaopatrzenia w środki do produkcji rolnej które obejmuje 
w naszej firmie dostawy :

• materiału siewnego
• nawozów 
• środków ochrony roślin
• części zamiennych
• maszyn rolniczych

A także jednego typu wywrotka o pojemności 40 m³ i ładowności 
28 ton. do przewozu i odbiorów płodów rolnych z gospodarstw 
transportem własnym.

Pomimo szerokiego zakresu działania, dokładamy wszelkich 
starań, aby zamówienia napływające ze strony naszych klien-

tów były realizowane w możliwie najkrótszym czasie. Doskonale 
zdajemy sobie sprawę z tego jak przewrotna i zaskakująca bywa 
pogoda, która dla pracy rolnika ma niebagatelne znaczenie. 
Mamy zatem świadomość, że niedotrzymanie przez nas terminu 
dostawy mogłoby nieść za sobą konsekwencje, a czas w tym 
wypadku gra główną rolę, dlatego też, konieczna była moderni-
zacja logistyki. Jedna z zasadniczych zmian, to wprowadzenie 
dwuzmianowego systemu pracy na magazynach od marca bie-
żącego roku. W rezultacie nasze samochody wraz z zamówie-
niami będą wyjeżdżać do klientów już w godzinach porannych, 
co poprawi płynność realizacji zamówień. Ponadto planujemy 
wprowadzenie wielu udogodnień, mających na celu m.in. opty-
malizację czasu oraz drogi przebytej przez naszych kierowców. 
Pragniemy w ten sposób dostosować się do wysokich oczekiwań 
współczesnego klienta. Jednocześnie, w związku z rozwojem 
naszej firmy, planujemy kolejne zmiany oraz dalszą rozbudowę 
działu transportu.

Ireneusz Wolniewicz

Rozbudowa transportu wewnętrznego firmy

Transport i logistyka
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W trosce o naszego klienta

Myjnia portalowa

Mając na uwadze dobro Naszych klientów wychodzimy Wam na-
przeciw i ogłaszamy promocję mycia samochodów w naszej myj-
ni portalowej udzielając rabatów na mycie w okresie od marca do 
końca kwietnia bieżącego roku.

Oto szczegóły promocji mycia:

W wyżej wymienionym okresie przy zakupie programu 5 w myjni 
portalowej każdy klient otrzyma rabat w wysokości 15% ( cena 
za 5 program to 22 zł, a po udzielonym rabacie będzie wynosić 
tylko 18,70 zł). Dlaczego promocja na 5 program mycia? Pro-
gram 5 w swojej konfiguracji posiada wysokociśnieniowe mycie 
podwozia. Świadomy właściciel pojazdu wie, że po okresie zimo-
wym należy bezwarunkowo wymyć podwozie po solach i chlor-
kach stosowanych podczas akcji „ZIMA” (utrzymanie przejezd-
ności dróg w okresie zimowym). Zabieg mycia podwozia należy 
powtórzyć przynajmniej jeszcze raz. Zaoszczędzone pieniądze 
z zakupu 5 programu mycia właściciel pojazdu może przezna-
czyć na zakup letniego płynu do spryskiwaczy bądź kosmetyków 
samochodowych

Warunkiem otrzymania rabatu jest podanie hasła „KONIEC 
ZIMY”. Promocja obowiązuje tylko przy zakupie programu mycia 
płacąc gotówką bądź kartą.

Zadbaj o swój pojazd skorzystaj z promocji. O szczegóły dopytaj 
naszych sprzedawców w stacji paliw RONDO w Grodkowie przy 
ulicy Sienkiewicza 45. Jeżeli uważasz, że Twój znajomy lub sąsiad 
powinien też skorzystać z tej promocji, przekaz mu tą informację, 
podając warunki przystąpienia do wyżej opisanej promocji.

Katarzyna Kołodziej

Sprzedaż paliw
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Posiłki regeneracyjne dla rolników

Posiłki regeneracyjne to najlepsza forma zapewnienia przez 
pracodawcę prawidłowo zbilansowanego dania dla pracowni-
ków, pracujących w warunkach szczególnie uciążliwych. Obiady 
grupowe to również optymalizacja kontroli nad przerwami prze-
widzianymi na posiłki, jak i korzyści ekonomiczne (wydatki na 
posiłki profilaktyczne są kosztem uzyskania przychodów).

Restauracja RONDO oferuje różnorodne, świeżo przygotowywa-
ne posiłki, złożone z zupy i drugiego dania (z opcją kawy). Dzięki 
profesjonalnym opakowaniom termicznym, potrawy zachowują 
odpowiednią temperaturę i walory smakowe. Do posiłków do-
łączamy jednorazowe sztućce, co stanowi maksimum higieny 
i bezpieczeństwa.

Realizujemy zlecenia jednorazowe, jak również jesteśmy gotowi 
na nawiązanie dłuższej współpracy. W przypadku zainteresowa-
nia Naszą ofertą, prosimy o kontakt z Restauracją. 
 
Restauracja Rondo na facebooku

Śledź nas na naszym fanpage na facebooku , gdzie każdego 
dnia pojawiają się propozycje: zestawów obiadowych ( zupa 
,drugie danie ), dań specjalnych, deserów oraz różnego rodzaju 
promocji a także informacje o imprezach organizowanych na Sali 
Kolumnowej z naszym cateringiem i udziałem dj’a.

Kawa za złotówkę do śniadania

Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia. 
Dobrze skomponowane, zapewnia energię i siłę do dzia-
łania, poprawia nastrój, wspomaga koncentrację i pamięć, 
a według naukowców pomaga chronić organizm przed 
wieloma chorobami.

W naszej Restauracji do wyboru są trzy zestawy śnia-
daniowe : jajecznica na maśle ze szczypiorkiem, jajka 
sadzone zapiekane pod żółtym serem ,tosty z pieczar-
kami i serem.

Do kazdego śniadania kawa za 1 zł

Promocja trwa od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8 do 11.

Zapraszamy!

Restauracja Rondo

Lawendowe Pola Małgosi Wagner

Małgorzata Wagner pracuje w restauracji Rondo. Po pracy zasia-
da do stołu i oddaje się swojej pasji. Porozmawiałam z Małgosią 
na temat jej hobby i ulubionej lawendy. Zapraszam do lektury.

Skąd wzięła się u Ciebie pasja do rzemiosła ręcznego?

Moja przygoda z rękodziełem zaczęła się 6 lat temu, kiedy z mia-
sta uciekliśmy z mężem na wieś i zagospodarowaliśmy kawałek 
pola sadząc lawendę. Początkowo powstawały tylko lawendowe 
bukiety, woreczki z pachnącym suszem czy wianki, z czasem 
moja pasja zaczęła rozwijać się jeszcze bardziej. Dziś powstają 
przeróżne kompozycje z wszystkich możliwych materiałów, jed-
nak tym najbardziej ulubionym jest wciąż lawenda.

Jakich materiałów używasz? Czy korzystasz z nowych czy 
może wykorzystujesz jakieś rzeczy ponownie?

Najbardziej lubię tworzyć z naturalnych materiałów czyli z mojej uko-
chanej lawendy, traw, zbóż, igliwia, ziół czy innych kwiatów, których 
piękno i zapach można zachować przez suszenie. Moje prace po-
wstają również z kwiatów żywych i sztucznych. Wykorzystuję ,też 
materiały pasmanteryjne: wstążki, koraliki, cekiny, pióra, jutę itd.

Co zazwyczaj robisz? Kartki świąteczne, stroiki?

Ulubionym tematem są wianki. To bardzo pracochłonne zajęcie 
ale i wdzięczne przez to, że mogą mieć wiele barw i stylów. Two-
rzę je na różne okazje – na święta Bożego Narodzenia, Wielka-
noc, do kuchni, na drzwi wejściowe czy stół.

Oprócz wianków robię inne kompozycje kwiatowe. Wiele z nich 
dekorowało miejsce mojej pracy czyli Restauracje Rondo czy 
Salę Kolumnową.

Czy masz jakiś swój profil w mediach społecznościowych? 
Czy gdzieś się wystawiasz, prezentujesz swoje prace czy 
tylko do użytku własnego?

Mam swój profil na facebooku https://www.facebook.com/lawen-
dowogr/ i tam dzielę się moją pasją z innym.

Swoje prace wystawiam także na różnych imprezach plenero-
wych np. na grodkowskich dożynkach. Ostatnio mój stragan z rę-
kodziełem zagościł na święcie miodu i plonów w Muzeum Wsi 
Opolskiej w Bierkowicach.

Może chcesz się podzielić z nami jakimś tutorialem na jedną 
ze swoich prac?

Wciąż się uczę i udoskonalam swoją pasję ,czerpię inspirację 
z prac profesjonalnych florystek. Moje doświadczenie nie jest 
zbyt duże ale zawsze chętnie dzielę się wiedzą. W przyszłości 
chciałabym ukończyć kurs florystyczny.

Co dają Ci takie prace? Kiedy siadasz do stołu? Gdy Ci 
smutno i źle, odstresować się?

Rękodzieło jest dla mnie lekarstwem na stres. Idealnie mnie od-
pręża i daje radość zwłaszcza kiedy to co robię podoba się innym.

Dlaczego to właśnie lawenda jest Twoją pasja?

Kocham lawendę za jej zapach i za to, że jest idealnym materia-
łem dla moich prac. Nie mogę tu nie wspomnieć o niezwykłych 
właściwościach zdrowotnych, uspakajających, relaksujących, 
kosmetycznych, a także kulinarnych. Można wiele pisać o la-
wendzie, temat nie ma końca, to od niej wszystko się zaczęło i to 
dzięki niej stworzyłam swój świat. 

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia.

Rozmawiała Maria Wesoły

Z życia firmy
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„Jeszcze bliżej Was – Kolejny nowy oddział firmy”

W związku z tym, że w 2018 roku przejęliśmy nowy 
teren do obsługi maszyn Claas podjęliśmy decy-
zję utworzenia kolejnego, nowego oddziału firmy 

PHU Agro-As Sp.J., aby być bliżej naszych klientów.

Już niedługo, bo na przełomie lutego i marca 2019 roku zostanie 
otwarty nasz nowy punkt handlowy w miejscowości Kamienna k. 
Namysłowa w województwie opolskim. 
 
To już nasz 4 oddział z produktami agrotechnicznymi, czyli 
sprzedaż maszyn rolniczych, części zamiennych, serwis ma-
szyn, finansowanie maszyn, sprzedaż ŚOR, doradztwo:

• Oddział Gołaczów k. Chojnowa woj. dolnośląskie
• Oddział Tworzyjanów k. Sobótki woj. dolnośląskie
• Oddział Nowa Wieś Mała k. Grodkowa woj. opolskie
• Oddział Namysłów (Kamienna 21c) – otwarcie luty/marzec 

2019 woj. opolskie

W początkowym okresie swojej działalności będzie tam punkt 
sprzedaży maszyn i części zamiennych. Ale już teraz jesteśmy 
na etapie zatrudniania co najmniej 2 serwisantów maszyn rol-
niczych właśnie pod kątem obsługi klientów z nowego terenu 
i nowej bazy. 
 

Tomasz Pelikan
Kierownik oddziału Kamienna

obsługiwany teren:  
powiat oleski oraz kluczborski

Tel. 507890366
tomasz.pelikan@agroas.pl

Sławomir Pawlak
Przedstawiciel Handlowy działu 
Maszyn

obsługiwany teren: 
powiat namysłowski oraz olesnicki

Tel. 795107312
slawomir.pawlak@agroas.pl

Łukasz Janura
Terenowy Sprzedawca części 

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

Jerzy Iwan 
Sprzedawca części

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

Z ramienia tego oddziału będziemy obsługiwać 5 powiatów:

• Oleski 
• Kluczborski
• Namysłowski
• Oleśnicki
• Milicki

Od 2018 roku jesteśmy już obecni na nowym terenie i obsługu-
jemy go pod kątem handlowym. Poniżej przedstawiamy Państwu 
nasz zespół, który jest do Państwa dyspozycji:

Z życia firmy

Historia pewnego ciągnika… McCormick 
Deering 10–20

Cyrus Hall McCormick – urodzony 15 lutego 1809r w Wirginii. 
Amerykański wynalazca i założyciel spółki McCormick Harve-
sting Machine Co., która w 1902 stała się częścią International 
Harvester Company. Zasłynął z wprowadzenia na rynek żniwiar-
ki konnej, której projekt zapoczątkował jego ojciec (wynalazca 
Robert Hall McCormick). Odniesione sukcesy zapoczątkowały 
późniejszą historię prezentowanej maszyny McCormick Deering. 
Cyrus McCormick zmarł w Chicago w 1884 r.

MCCormick Deering – nazwa handlowa ciągników i maszyn rol-
niczych produkowanych przez International Harvester Co (IHC 
powstała w wyniku fuzji pięciu firm: McCormick, Deering i Milwau-
kee Harvester, Piano Mfg. Co. i Warder, Bushnell & Glessner).

Prezentowany model MCCormick Deering 10–20 został ocenio-
ny przez International Harvester jako traktor ogólnego zastoso-
wania. Był jednym z najlepiej sprzedających się produktów IHC. 
Jego głównym konkurentem był ciągnik marki Fordson (model 
opisywany we wcześniejszym numerze).

Stare, ale jare z kolekcji Zbigniewa Bednarskiego

Deering 10–20 oferowany był od 1923 roku. Jego jednostką na-
pędową był 4-cylindrowy silnik górno-zaworowy (silniki te uważa-
ne były za ekonomiczne). Moc przenoszona jest na koła napędo-
we przez stalowe koła zębate czołowe, które pracują w „kąpieli 
olejowej”. Są starannie chronione przed kurzem i brudem. 

Każdy z cylindrów został odlany osobno i wpasowany w blok 
silnika, co było doskonałym rozwiązaniem w przypadku ich wy-
miany, gdy zostały zużyte, bądź nacięte. 

Nowoczesnym rozwiązaniem było zastosowanie łożysk kulko-
wych do łożyskowania wału korbowego.

W późniejszych modelach, seryjnie zastosowano przystawkę 
odbioru mocy, której funkcję opisano w specjalnej ulotce (była 
to nowość, tak więc nie wszyscy rozumieli jej działanie). Przy-
stawka odbioru mocy składała się z wałka podłączonego do 
przekładni. Moc ciągnika przekazywana w ten sam sposób jak 
w samochodach, wykorzystywana jest do napędzania mecha-
nizmu ciągniętej maszyny.

Według danych fabrycznych prezentowany model osiąga pręd-
kość max do 6,4 km/h. Posiada trzy prędkości jazdy; 2-3-4 mph.  



Kwartalnik 2019 Nr 1/2019 (9) Kwartalnik 2019 Nr 1/2019 (9)68 69

Prędkość dwóch mil na ciężkie ciągnięcie, trzy mile na orkę 
i cztery mile na holowanie. 

W okresie produkcji „10–20” po kilku latach poddany został 
modernizacji. W 1928 r. zwiększona została prędkość obro-
towa silnika do 1025 obr/min. Został również zaprojektowany 
w węższej wersji (węższy o 30 cm), dodatkowo zastosowano 
specjalne osłony. Wkrótce pojawił się także model sadowniczy 
ze zmienionym wlotem powietrza i kominem do pracy w po-
bliżu drzew. Produkowany był również w wersji gąsienicowej, 
opcjonalnie zastosowano opony gumowe. Do 1939 r. zostało 
wyprodukowanych 215 000 sztuk.

Eksponat pochodzi z prywatnej kolekcji współwłaściciela firmy 
Agro-As – Zbigniewa Bednarskiego.

MCCORMICK DEERING 10-20 WARTOŚĆ

Maksymalna moc (km) 20 km

Obroty znamionowe 1000 obr./min.

Maksymalna prędkość 6,4 km/h

Masa własna 1678 kg

Liczba biegów (przód) 3

Liczba biegów (tył) 1

Długość 3124 mm

Wysokość 1575 mm

Szerokość 1780 mm

Ekspozycja podczas imprezy AgroCzas 2018 (fot. Mariusz Przygoda)

Zdjęcie tabliczki opisywanego modelu (fot. Grzegorz Wróbel)

Dane techniczne

Współwłaściciel firmy Agro-As Zbigniew Bednarski.

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY W DZIALE SPRZEDAŻY MASZYN 
ROLNICZYCH
Miejsce pracy: woj. dolnośląskie i/lub opolskie

Główne zadania: 
• obsługa klientów w terenie 
• pozyskiwanie nowych klientów oraz utrzymywanie dobrych re-

lacji z obecnymi 
• doradztwo w zakresie użytkowania maszyn rolniczych 
• prowadzenie bieżącej obsługi sprzedażowej i posprzedażowej

SERWISANT MASZYN
Miejsce pracy: Tworzyjanów, Namysłów, Nowa Wieś Mała 

Główne zadania:
• Naprawa gwarancyjna i pogwarancyjna maszyn rolniczych
• Uruchomienia maszyn u klienta – udzielanie instruktażu stano-

wiskowego w zakresie prawidłowej eksploatacji
• Nawiązywanie i utrzymywanie długofalowych relacji z klientem
• Weryfikacja maszyn rolniczych pod katem potencjalnej napra-

wy po sezonie
• Przygotowanie oferty po weryfikacji maszyny 

SPECJALISTA DS. MARKETINGU

Główne zadania: 
• przygotowanie i nadzór nad materiałami reklamowymi i infor-

macyjnymi
• kreowanie i kształtowanie wizerunku firmy oraz rozwijanie re-

lacji z klientami
• organizowanie akcji promocyjnych i reklamowych oraz spo-

tkań i eventów
• kształtowanie strategii marketingowej, wsparcie realizacji bie-

żących projektów
• współpraca z mediami, agencjami reklamowymi i drukarniami
• pozyskiwanie i gromadzenie informacji oraz prowadzenie ba-

dań rynkowych
• analiza prowadzonych działań marketingowych i opracowywa-

nie prezentacji
• współpraca z zespołami sprzedażowymi oraz branżystami
• administrowanie i współtworzenie stron internetowych, 
• wsparcie działań w portalach społecznościowych,

Wymagania: 
• wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe (marketing, re-

klama lub pokrewne)
• praktyczna znajomość narzędzi marketingowych (online i offline)
• umiejętność tworzenia tekstów i materiałów marketingowych
• mile widziane minimum roczne doświadczenie na podobnym 

stanowisku
• wysokie zdolności organizacyjne
• znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office (Word, 

Excel, PowerPoint)
• znajomość obsługi programów graficznych Corel Draw, Adobe 

Photoshop, Canva – mile widziana
• praw jazdy kat. B
• odporność na stres, dyspozycyjność, samodzielność i odpo-

wiedzialność
• łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, brak lęku przed 

wystąpieniami publicznymi, kreatywność i zaangażowanie w pracy
• wskazana znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego

Dyrektor Działu Marketingu – tel. 608 037 025

Wymagania: 
• wykształcenie min. średnie (preferowane kierunki): mechanicz-

ne/rolnicze lub inne średnie potwierdzone doświadczeniem za-
wodowym i znajomością branży rolniczej 

• prawo jazdy kat. B 
• znajomość obsługi komputera
• odporność na stres, dyspozycyjność
• samodzielność i odpowiedzialność łatwość nawiązywania kon-

taktów i komunikatywność

• Doradztwo techniczne w zakresie prawidłowej eksploatacji maszyny
• Bieżąca obsługa klienta w zakresie doradztwa technicznego
• Wykonywanie wizji lokalnych przed przygotowaniem oferty
• Bieżące załatwianie reklamacji ze strony klienta
• Utrzymanie porządku na powierzonym stanowisku pracy i warsztacie

Wymagania:
• doświadczenie na ww stanowisku
• prawo jazdy kat. B
• odporność na stres, dyspozycyjność
• samodzielność i odpowiedzialność
• łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność

Forma kontaktu:  
CV wraz z listem motywacyjnym oraz zgodą do przetwarzania danych 
w celu rekrutacji prosimy o przesyłanie na adres e-mail: rekrutacja@
agroas.pl 

Giełda pracy w Agro-As

Oferujemy: 
• pracę w nowoczesnej i stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji 

na rynku 
• możliwość rozwoju zawodowego umowę o pracę oraz atrakcyj-

ne warunki finansowe 
• system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych 
• niezbędne narzędzia do realizacji zadań
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Oddział Namysłów (Kamienna 21c)
Tel. 507 890 366
baza.namyslow@agroas.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*CLAAS stale stara się dostosować swoje produkty do wymagań praktyki. Dlatego zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian. Dane techniczne i ilustra-

cje należy traktować jako przybliżone. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66§1 Kodeksu Cywilnego.

Zadbaj o swój silnik.

Stosuj oryginalne części zamienne CLAAS.

Części ORIGINAL są wykonane z materiałów o wysokiej jakości, dokładnie według 

specyfikacji CLAAS i według sprawdzonej jakości CLAAS. Każda pojedyncza 

część jest optymalnie dostosowana do całego systemu Twojej maszyny.

0001336290
Filtr oleju silnikowego
DOMINATOR, MEGA TUCANO

Cena: 62,77 zł brutto.

Zapytaj sprzedawcę o nasze pozostałe oferty na filty.
Części dostępne w e-sklepie Agro-As oraz w naszych punktach sprzedaży (patrz mapka oddziałów Agro-As)

Zawsze aktualne promocje na oficjalnym funpage CLAAS na Facebooku
https://www.facebook.com/CLAAS/
Zapraszamy do polubienia!

Filtry z rabatem do – 30%

6005028743
Filtr oleju silnikowego
CELTIS ARES ARION AXION

Cena: 75,29 zł brutto.

0005459530
Filtr oleju silnikowego
JAGUAR MEDION MEGA TUCANO

Cena: 69,12 zł brutto.

Oferta specjalna
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Nasi przedstawiciele

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

KATARZYNA FILUŚ
katarzyna.filus@agroas.pl
tel. 532 132 319

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

KATARZYNA FILUŚ
katarzyna.filus@agroas.pl
tel. 532 132 319

REGION PÓŁNOCNY

REGION ZACHODNI

REGION POŁUDNIOWY

WOJEWÓDZTWO
DOLNOŚLĄSKIE

POWIAT BOLESŁAWIECKI
Gmina: 
Bolesławiec
Gromadka
Nowogrodziec
Osiecznica
Warta Bolesławiecka

POWIAT  
DZIERŻONIOWSKI

Gmina:
Bielawa
Dzierżoniów
Łagiewniki
Niemcza
Pieszyce
Piława Górna

POWIAT GŁOGOWSKI
Gmina:
Głogów
Jerzmanowa
Kotla
Pęcław
Żukowice

POWIAT GÓROWSKI
Gmina:
Góra
Jemielno
Niechlów
Wąsosz

POWIAT JAWORSKI
Gmina:
Bolków
Jawor
Męcinka
Mściwojów
Paszowice
Wądroże Wielkie

POWIAT  
JELENIO GÓRSKI

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

POWIAT  
KAMIENNO GÓRSKI

Gmina:
Kamienna Góra
Lubawka
Marciszów

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

POWIAT LEGNICKI
Gmina: 
Chojnów
Krotoszyce
Kunice
Legnica
Legnickie Pole

Miłkowice
Prochowice
Ruja

POWIAT LUBAŃSKI
Gmina: 
Leśna
Lubań
Olszyna
Platerówka
Siekierczyn
Lubin
Rudna
Ścinawa
Świeradów-Zdrój

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

POWIAT MILICKI
Gmina: 
Cieszków
Krośnice
Milicz

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

POWIAT OŁAWSKI
Gmina: 
Domaniów
Jelcz Laskowice
Oława

POWIAT POLKOWICKI
Gmina: 
Chocianów
Gaworzyce
Grębocice
Polkowice
Przemków
Radwanice

POWIAT STRZELIŃSKI
Gmina: 
Borów
Kondratowice
Przeworno
Strzelin
Wiązów

POWIAT ŚREDZKI
Gmina: 
Kostomłoty
Malczyce
Miękinia
Środa Śląska
Udanin

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

POWIAT TRZEBNICKI
Gmina: 
Oborniki Śl.
Prusice
Trzebnica
Wisznia Mała

Zawonia
Żmigród

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

POWIAT WOŁOWSKI
Gmina: 
Brzeg Dolny
Wińsko
Wołów

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

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

POWIAT ZGORZELECKI
Gmina: 
Bogatynia
Pieńsk
Sulików
Węgliniec
Zawidów
Zgorzelec

POWIAT ZŁOTORYJSKI
Gmina: 
Pielgrzymka
Świerzawa
Zagrodnow
Złotoryja

WOJEWÓDZTWO
OPOLSKIE

POWIAT BRZESKI
Gmina: 
Brzeg
Grodków
Lewin Brzeski
Lupsza
Olszanka
Skarbimierz

POWIAT GŁUBCZYCKI
Gmina: 
Baborów
Branice
Głubczyce
Kietrz

POWIAT KĘDZIE-
RZYŃSKO-KOZIELSKI

Gmina: 
Bierawa
Cisek
Kędzierzyn Koźle
Pawłowiczki
Polska Cerekiew
Reńska Wieś

POWIAT KLUCZBORSKI
Gmina: 
Byczyna
Kluczbork
Lasowice Wielkie
Wołczyn

POWIAT  
KRAPKOWICKI

Gmina: 
Gogolin
Krapkowice
Strzeleczki
Walce
Zdzieszowice

POWIAT  
NAMYSŁOWSKI

Gmina: 
Domaszowice
Namysłów
Pokój
Świerczów
Wilków

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

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

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

POWIAT PRUDNICKI
Gmina: 
Biała
Głogówek
Lubrza
Prudnik

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

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE

POWIAT GLIWICKI
Gmina: 
Gierałtowice
Gliwice

Knurów
Pilichowice
Pyskowice
Rudzieniec
Sośnicowice
Toszek
Wielowieś

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

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

 
POWIAT RACIBORSKI

Gmina: 
Krzanowice
Krzyżanowice
Kuźnia Raciborska
Nędza
Pietrowice Wielkie
Racibórz
Rudnik

POWIAT RYBNICKI
Gmina:
Czerwionka-Leszczyna
Gaszowice
Lyski
Rybnik
Świerklany

 
POWIAT  
TARNOGÓRSKI

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

POWIAT  
WODZISŁAWSKI

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

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

POWIAT KĘPIŃSKI
Gmina:  
Baranów
Bralin
Kępno
Łęka Opatowska
Perzów
Rychtal
Trzcinica
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PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI B2B –
OBSŁUGA SKLEPÓW ZEWNĘTRZNYCH 

I PUNKTÓW HANDLOWYCH

REGION PÓŁNOCNY

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

REGION ZACHODNI

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

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

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

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

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

TOMASZ WALIDUDA
tomasz.waliduda@agroas.pl
tel. 660 692 701

7

5 6
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TOMASZ HELAK
tomasz.helak@agroas.pl  
tel. 600 931 368

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

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

MACIEJ SKOCZYLIŃSKI
maciej.skoczylinski@agroas.pl  
tel. 608 036 862

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

TOMASZ WALIDUDA
tomasz.waliduda@agroas.pl
tel. 660 692 701

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

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

RAFAŁ MALISZ
rafal.malisz@agroas.pl  
tel. 507 890 260

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

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

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

16
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