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Sporo problemów i emocji zrodziła ustawa z 12 kwiet-
nia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towa-
rów i usług wprowadzająca tzw. białą listę podatników 
VAT od 1 września 2019 roku. Wprowadzenie tej listy 
wiąże się bezpośrednio z obowiązkowym mechani-
zmem podzielonej płatności dla niektórych branż. 
Wypłacenie należności podatnikowi, na niezarejestro-
wany na białej liście rachunek, może wiązać się z do-
tkliwymi sankcjami. Stąd też zdarzały się „nerwowe 
chwile”, które mam nadzieję już mamy za sobą. 

Ogłoszony został również sposób naliczania dopłat 
do tzw. paliwa rolniczego – w wielkim uproszczeniu 
stawka w 2020 roku wynosić będzie 100 zł do 1 ha 
użytków rolnych. Znacznie bardziej skomplikowany 
jest sposób naliczania zwrotu przy hodowli bydła. 

Wróćmy teraz do wydarzeń geopolitycznych, często 
kształtujących ceny surowców rolnych, na pozór nie 
mających nic wspólnego z bilansami zbożowymi (za-
pas, zbiór, zużycie). 

Na początku grudnia 2019 roku Prezydent Stanów 
Zjednoczonych - Donald Trump, poinformował 
świat – jak to zwykle ma w zwyczaju – na Twitterze, 
że porozumienie kończące „wojnę celną” z Chinami 
jest w zasadzie uzgodnione i na początku stycznia 
zostanie podpisane. W następstwie tej informacji 
ceny rzepaku na giełdzie Matiff w przeciągu miesią-
ca poszybowały z około 380 do 421 euro na kontr-

Szanowny czytelniku 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z na-
szym najnowszym, wiosennym numerem kwar-
talnika 4 ASY roku.

W tym wydaniu postanowiliśmy przybliżyć Pań-
stwu kwestie związane z kilkoma zmianami, 
jakie niesie ze sobą bieżący rok. Rozwinę też 
zagadnienie wpływu geopolityki na ceny surow-
ców rolnych. 

Zacznijmy od zmian. Pierwszą z nich jest wprowa-
dzony obowiązek rejestracji w elektronicznym sys-
temie BDO dla wszystkich przedsiębiorców i rolni-
ków posiadających powyżej 75 ha produkujących 
odpady. Dnia 23 stycznia przyjęto poprawki do 
nowelizacji wprowadzającej ten obowiązek, jed-
ną z nich jest wydłużenie czasu na rejestrację do 
30 czerwca 2020 roku (sugeruję, żeby nie czekać 
do ostatniej chwili). Szerzej o samym obowiązku 
pisze nasz Inspektor BHP na kolejnych stronicach. 
Marek Skorupa, dyrektor handlowy działu Środ-
ków Ochrony Roślin, przedstawił w obszernym ar-
tykule sytuację na rynku środków ochrony roślin 
pod względem ich dostępności, w związku z liczną 
grupą wycofanych substancji chemicznych. Warto 
sięgnąć do tego materiału, ponieważ dotyczy to 
zarówno zwalczania chorób grzybowych jak i szko-
dników w uprawach. 

Daniel Cupriak – prezes zarządu AGROAS
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akcie lutowym. Apogeum osiągnęliśmy 10 stycznia. 
Zanim to porozumienie zostało podpisane (15 stycz-
nia 2020 roku), notowania kontraktów rzepakowych 
zaczęły dynamicznie spadać … na przełomie stycznia 
i lutego kontrakt majowy kosztował już „tylko” 385 
euro. Wówczas (12–15 stycznia) pojawiły się infor-
macje na temat tarć dyplomatycznych pomiędzy 
Indiami, a Malezją. Koniec stycznia 2020 roku został 
zdominowany natomiast informacjami dotyczącymi 
koronowirusa – epidemii jaka dotknęła Chiny i zaczę-
ła rozlewać się na świat. 

Jaki to ma wpływ na ceny rzepaku? Okazuje się, że 
ma i to ogromy. Ale po kolei: wojna celna pomiędzy 
USA i Chinami skutkowała tym, że Chiny nie importo-
wały surowców rolnych z Ameryki Północnej: kukury-
dzy, soi oraz kanadyjskiej canoli (kanadyjska odmia-
na rzepaku, której nadwyżka eksportowa w sezonie 
2019/2020 to około 4 mln ton). Deklaracja o bliskim 
porozumieniu spowodowała, że ta właśnie canola za-
częła mocno drożeć – co poskutkowało również zwyż-
ką cen rzepaku na rynku europejskim. W takim razie 
o co chodzi z Malezją i Indiami? Malezja to największy 
producent oleju palmowego – najtańszego dostępne-
go na rynku. Indie z kolei są największym konsumen-
tem tego oleju. Nietrudno się domyśleć, że już sama 
informacja o zaprzestaniu jego importu spowodowała 
ogromną obniżkę cen tego surowca. Pamiętajmy przy 
tym, że rzepak to przecież również olej… 

Kolej na koronawirusa… W odpowiedzi na zagrożenie 
epidemią chiński rząd zarządził kwarantannę miasta 
Wuhan (9 mln mieszkańców!). To w tym mieście zlo-
kalizowano ognisko wirusa. Izolacja tak dużej aglome-
racji wiązała się z wstrzymaniem ruchu kolejowego, sa-
mochodowego oraz zaopatrzenia. Kraje całego świata 
ograniczyły loty do Chin – samo zużycie ropy oszaco-
wano na około 3 mln baryłek ropy dziennie mniej, czyli 
około 20% całkowitej konsumpcji tego surowca! Epi-
demia może spowodować spowolnienie gospodarcze 
Chin z zakładanych 6 do 5%!  Tzw. pierwsza fala spo-
wodowała spadki na giełdach surowcowych – przede 
wszystkim w segmencie oleistych (soja, rzepak oraz 
oleje i ropa naftowa). Po około 2 tygodniowym uspo-
kojeniu na rynkach i odreagowaniu cen nastąpił efekt 
drugiej fali koronawirusa. Znacznie bardziej dotkliwy 
dla rynków surowcowych. Ujawniono liczne przypadki 
zachorowań we Włoszech oraz pojedyncze przypadki 
w Niemczech, Czechach, Francji, Białorusi, Szwecji, Fin-
landii oraz w USA i wielu innych krajach. Od 25 lutego 
złoty osłabił się  w stosunku do euro z 4,24 do 4,34 

zł za 1 euro! Notowanie kontraktu majowego na rze-
paku spadło z poziomu 401 do 379 euro. Generalnie 
notowania wszystkich surowców zapikowały w dół, 
podobnie się ma sytuacja na rynku akcji większości 
spółek. Miejmy nadzieję, że ten negatywny wpływ na 
ceny będzie jednak krótkoterminowy, a sama epide-
mia zostanie opanowana i powstrzymana.

Szanowni Państwo, powyższe jest dowodem na to, że 
na ceny surowców mają wpływ nie tylko warunki po-
godowe i wielkość zbiorów. Przytoczę jeszcze jeden 
bardzo aktualny przykład, jak zdarzenia geopolityczne 
mogą wpłynąć na ceny zbóż. Strajki francuskich koleja-
rzy oraz pracowników doków portowych (ze względu 
na planowaną reformę emerytalną w tym kraju) na 
przełomie grudnia i stycznia br. spowodowały ogrom-
ne problemy w transporcie i przeładunku zbóż w tam-
tejszych portach. Francja w sezonie 2019/2020 roku 
zebrała rekordowe 40 mln ton pszenicy. Spadek cen 
w miesiącach lipiec-grudzień 2019 roku spowodował, 
że ceny francuskiej pszenicy stały się atrakcyjne dla 
importerów. Następstwem tego była bardzo duża 
sprzedaż pszenicy z wykorzystaniem portów śród-
ziemnomorskich. Strajki spowodowały jednak zakłó-
cenia w odbiorach i dostawach zakupionej pszenicy na 
statki. Zakłócenia w płynności dostaw i przede wszyst-
kim odbioru zakupionego ziarna zagroziło terminowej 
realizacji umów handlowych pomiędzy eksporterami 
i importerami. Lęk przed ryzykiem braku możliwości 
realizacji kontraktów spowodował, że beneficjentem 
części tych sprzedaży stały się kraje basenu Morza Bał-
tyckiego, w tym Polska. Między innymi stąd tak dyna-
miczny eksport pszenicy w ostatnich miesiącach. 

Mam nadzieję, że powyższa analiza pozwoli Państwu 
na nieco inne spojrzenie na temat aktualnego kształ-
towania się cen surowców rolnych i pozwoli podej-
mować właściwe decyzje handlowe w przyszłości. 

Szanowni Państwo, życząc miłej lektury chciałbym 
również zachęcić do dokładnego zapoznania się z ma-
teriałem opracowanym przez Adriana Juzyszyna, dy-
rektora handlowego działu Sprzedaży Maszyn. Adrian 
skupił się na precyzyjnej uprawie (uprawa, siew, dozo-
wanie nawozu) będącej odpowiedzią na konieczność 
poprawy ekonomii w uprawach. Jestem przekonany, 
że każdy z Państwa odnajdzie w tym numerze coś in-
teresującego dla siebie. Miłej lektury.

Daniel Cupriak,  
prezes zarządu AGROAS
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BDO, czyli baza danych o produktach i opakowa-
niach oraz gospodarce odpadami została wpro-
wadzona przez Ministerstwo Środowiska aby 
przeciwdziałać nieprawidłowościom, które wy-
stępują w sektorze gospodarowania odpadami.

BDO- jest systemem informatycznym tworzonym 
na podstawie przepisów ustawy z 12 grudnia 2012r 
o odpadach.

Obowiązkiem rejestracji w BDO objęte są nie tylko 
podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą 
ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzają 
na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opo-
ny, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, impor-
terzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Takiej rejestracji należało dokonać do końca 2019 
roku i można to było zrobić w formie papierowej 
wysyłając wniosek do odpowiedniego Marszał-
ka Województwa. Od 1 stycznia 2020 rejestracji 
dokonuje się wyłącznie poprzez formularz elek-
troniczny za pośrednictwem strony internetowej:  
www.bdo.mos.gov.pl.

Informacje dotyczące jak wypełnić wniosek rejestro-
wy znajduje się na stronie: https://bdo.mos.gov.pl/
baza-wiedzy/jak-wypelnic-wniosek-rejestrowy/

Jednak nie wszystkie podmioty, które działają na 
rynku gospodarki odpadami muszą znaleźć się w Re-
jestrze-BDO. Ustawa o odpadach dopuszcza pewne 
wyjątki, które zwalniają z obowiązku rejestracji:

1. wytwórców odpadów komunalnych,

2. wytwórców odpadów w postaci pojazdów wy-
cofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały 
przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego 
stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzą-
cego punkt zbierania pojazdów, 

3. wytwórców odpadów będących rolnikami go-
spodarującymi na powierzchni użytków rolnych 
poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do re-
jestru z urzędu w związku z posiadaniem decyzji 
w zakresie wytwarzania odpadów. 

Zwolnienia całkowite z obowiązku prowadzenia ewi-
dencji odpadów dotyczą:

1. osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nie-
będących przedsiębiorcami, które wykorzystują 
odpady na potrzeby własne;

2. podmiotów organizujących nieprofesjonalne 
zbieranie odpadów.
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Podmioty, które nie dokonają rejestracji w BDO 
mogą liczyć się z poważnymi ograniczeniami w funk-
cjonowaniu. Od 1 stycznia 2020 roku, jeżeli podmiot 
wytworzy odpady i nie będzie zarejestrowany nie 
będzie mógł przekazać tych odpadów np. odbiera-
jącemu. Ponieważ nie będzie miał możliwości wysta-
wienia karty przekazania odpadów.

Ponadto naruszenie przepisów o gospodarowaniu 
odpadami podlega surowym karom.

Aresztem lub grzywną można zostać ukaranym za:

• niezłożenie wniosku do wpisu do Rejestru BDO, 
wniosku o zmianę albo o wykreślenie,

• złożenie wniosku niezgodnego ze stanem fak-
tycznym,

• naruszenie obowiązków sprawozdawczych i ewi-
dencyjnych.

Kara grzywny, jaką może wymierzyć sąd, może wy-
nieść od 5000 do 1 mln zł.

Administracyjna kara pieniężna jest nakładana za:

• prowadzenie działalności bez wymaganego wpi-
su do Rejestru BDO

• nieumieszczenie numeru rejestrowego, nada-
nego przy okazji rejestracji e Rejestrze BDO na 
dokumentach sporządzanych w związku z pro-
wadzoną działalnością.

Ponadto na stronie internetowej https://bdo.
mos.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/Ob-
ja%C5%9Bnienia-prawne-Ministra-Klimatu-dot-
-wpisu-do-rejestru-BDO.pdf znajduje się objaśnie-
nie prawne Ministra Klimatu dotyczące stosowania 
przepisów art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku. 
ustawy o odpadach w zakresie obowiązku uzyskania 
wpisu w Rejestrze-BDO przez wytwórców odpadów 
będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średni-
mi przedsiębiorcami.

Jarosław Jończyk,  
inspektor ds. BHP
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W miesiącach grudniu oraz styczniu, zorganizo-
waliśmy cykl spotkań z naszymi Klientami.

Łącznie odbyło się 13 spotkań. W tym roku go-
ściliśmy Państwa w Nowej Wsi Małej, Opolu, So-
bótce, Lasowicach Wielkich, Głogówku, Godziko-
wicach, Strzegomiu, Korfantowie, Otmuchowie, 
Lwówku Śląskim, Namysłowie oraz Oleśnicy.

Wysoka frekwencja na spotkaniach szła w parze 
z dużą aktywnością uczestników. Prezentowane 
rozwiązania dotyczące uprawy kukurydzy (nasiona, 
ochrona herbicydowa) połączone z ofertą kontrak-
tacji, spotkały się z pozytywnym odbiorem. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się również prezento-
wane podczas konferencji, rozwiązania nawożenia 
azotowego z zastosowaniem RSM® w połączeniu 
z inhibitorem Novatec® One.

Wraz z nami swoją ofertę prezentowały firmy part-
nerskie, proponując swoje rozwiązania na zbliżającą 
się wiosnę. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny 
udział w konferencjach. Mamy nadzieję, że spotkania 
te przybliżyły Państwu ofertę naszej firmy i pomogły 
podjąć decyzję o zastosowaniu proponowanych roz-
wiązaniach. 
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Nasza flagowa impreza dla klientów i partnerów 
AGROCZAS - w tym roku obchodzi mały jubile-
usz – to już piąta edycja. Najistotniejszą infor-
macją dla Was jest data tej imprezy. W tym roku 
wyjątkowo spotkamy się w maju. Możecie za-
rezerwować sobie już termin na 28 lub 29 maja  
(w zależności od regionu). Tradycyjnie jak w la-
tach ubiegłych, spotkamy się w Nowej Wsi Małej 
koło Grodkowa na specjalnie przygotowanej uro-
czystości dla naszych klientów.

Jak co roku staramy się przygotować wiele atrakcji, 
aby czas, nasz AGROCZAS, był okazją do ponowne-
go miłego i owocnego spotkania z naszymi obecnymi 
i przyszłymi klientami. Nie chcemy jeszcze odkrywać 
wszystkich kart i zdradzać szczegółów naszej impre-
zy, ale możemy uchylić rąbka tajemnicy. Przygotowu-
jemy dla Was nową atrakcję w postaci dodatkowego 
placu, który posłuży nam jako plac manewrowy do 
prezentacji maszyn CLAAS.

W związku z sukcesywnym poszerzaniem terenu na-
szej działalności oraz tworzeniu nowych oddziałów 
naszej firmy, grono naszych klientów systematycz-
nie się powiększa. Coraz więcej osób przekonuje się 
do oferowanych przez nas produktów i usług, które 
dla Państwa stale udoskonalamy i wybieramy. Dzięki 
rzeszy zadowolonych Klientów oraz opinii rzetelnego 
partnera biznesowego, grono naszych gości z roku 
na rok stale rośnie.

Dlatego już dziś wiemy, że impreza AGROCZAS 2020 
będzie pod względem ilości zaproszonych osób dużo 
większa. Liczymy, że to również przełoży się na zwięk-
szoną frekwencję uczestników samego wydarzenia. 
A przypomnijmy, że w zeszłym roku liczba klientów 
to ok. 3000 osób, nie licząc naszych partnerów i pra-
cowników.

Zawsze dokładamy wielu starań, żeby czas u nas spę-
dzony był dla Was, Drodzy Klienci, nie tylko okazją do 
miłego i wesołego spędzenia dnia z nami, ale także 
chcemy, aby każda nasza impreza niosła ze sobą pew-
ne wątki merytoryczne. Dlatego już dziś zaprosiliśmy 
do partnerstwa w naszym evencie ponad 100 firm – 
100 parterów biznesowych i merytorycznych, którzy 
swoją wiedzą i doświadczeniem pozwolą nam jeszcze 
bardziej uświetnić to spotkanie.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej, dedy-
kowanej specjalnie naszej imprezie www.agroczas.pl. 
Mogą odnaleźć Państwo na niej zdjęcia z naszych 
poprzednich edycji i przekonać się, że warto skorzy-
stać z naszego zaproszenia. Już niebawem, wzorem 
ostatnich lat, uruchomimy rejestrację gości, tak aby 
każdy, kto chce nas odwiedzić, miał zagwarantowany 
udział w niej. Będziemy też uchylać rąbek tajemnicy, 
jeśli chodzi o atrakcje, które dla Państwa przygoto-
wujemy oraz oczywiście nagrody, które będzie moż-
na wylosować podczas trwania spotkania.

Do zobaczenia o czasie, naszym AGROCZASIE 2020!
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AGROCZAS 2020 – przygotowania już ruszyły…

Z życia firmy





Czyli rzecz o mykotoksynach.

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

Grzyby magazynowe to Aspergillus i Penicillium, 
a spośród szeregu produkowanych przez nie toksyn 
najbardziej znamy całą plejadę aflatoksyn oraz ochra-
toksynę A (OTA), która w naszych szerokościach geo-
graficznych pojawia się najczęściej. Oprócz naszych 
zbóż Szczególnie lubią one ziarno kawy. Dwa najważ-
niejsze czynniki, które ułatwiają im wzrost i przeży-
cie to temperatura (a precyzyjniej aktywność wod-
na) i wilgotność. Dlatego łatwo i chętnie skolonizują 
one nieprawidłowo przechowywane zboże. Grzyby 
z rodzaju Aspergillus lubią raczej klimat ciepły, ale 
niektóre gatunki rozwijają się już przy wilgotności 
ziarna 13,5–14 %, a grupie Penicillium nie przeszka-
dza niższa temperatura, nawet 4°C, ale wilgotność, 
która im sprzyja to 17%. 

OTA jest przede wszystkim nefrotoksyczna. Znaczy 
to, że powoduje zachorowania nerek objawiające się 
m.in. w zaburzonej produkcji moczu i zwiększonym 
wydalaniu z nim glukozy i/lub białka. W praktyce 
u zwierząt powoduje to obniżoną wydajność przyro-

stów, pogorszenie wykorzystania paszy, podwyższo-
ne upadki, przy wyższych dawkach także zapalenia 
jelit i tkanki limfatycznej, zmiany w wątrobie. U kur 
niosek także spadek produkcji jaj. Wpływ na tkankę 
limfatyczną oznacza w praktyce zjawisko immunosu-
presji, czyli pogorszonej odporności, a to przekłada 
się na trudniejsze leczenie chorób i bardziej rozległe 
ich skutki. W leczeniu zapalenia worków powietrz-
nych u kurcząt pojawia się niska skuteczność terapii 
antybiotykowej, co oznacza wydatek na leki, które 
nie zadziałają. Tylko w genialnym wynalazku fizjolo-
gicznym, jakim jest żwacz krowy, ochratoksyna A jest 
przekształcana w nieszkodliwą ochratoksynę alfa 
i w tej postaci wydalana.

U człowieka ochratoksyna A wywołuje podobne, jak 
u zwierząt schorzenia nerek i atakuje także wątrobę. 
Wiąże się ją także z występowaniem choroby zwanej 
nefropatią bałkańską.

Ochratoksyna A

Created by Minutemen using BKchem 0.12 - Own work, Public Domain,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1727366
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Dlaczego lepiej nie wyhodować OTA?



Historia z OTA nie kończy się w naszym magazynie 
zbożowym, ani nawet w wytwórni pasz. Jak już po-
wiedzieliśmy sobie wcześniej: po obumarciu grzybów 
raz wyprodukowane toksyny pozostają w ziarnie na 
zawsze. 

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

OTA stwierdzano we krwi, nerkach, wątróbce i mięsie 
wieprzowym, bo świnie są gatunkiem najbardziej na 
OTA wrażliwym. Stwierdza się ją także we krwi u lu-
dzi, co stanowi efekt spożycia. 

W procesie młynarskim część mykotoksyn pozostaje 
w odpadach i w otrębach, ale nawet połowa może 
nadal pozostać w mące, a stąd prosta droga do chle-
ba, ciast, bułeczek, makaronów.

Oczywiście osobne zagadnienie, kiedy spleśnieje 
nam żywność już gotowa. Tu nie ma miejsca na żaden 
sentyment. Na czym widzimy chociaż odrobinę pleśni 
– wyrzucamy. W badaniach produktów dostępnych 
na rynku ochratoksynę A stwierdzano w chlebie, ale 
też w kawie, winie i piwie, gdzie procesy fermentacji 

w pełni nie chronią przed przedostaniem się do wy-
robu, także w wyrobach wędliniarskich.

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

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

dr inż. Agata Skoczek

Nieprzetworzone zboża   5,0 μg/kg

Wszystkie produkty pochodzące z nieprzetworzonych zbóż, w tym produkty z przetworzonych zbóż oraz zbo-
ża przeznaczone do bezpośredniego spożycia przez ludzi, z wyjątkiem środków spożywczych wymienionych 
w pkt. 2.2.9, 2.2.10 i 2.2.13  3,0 μg/kg

(ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy 

niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych – z późniejszymi zmianami)

Zalecane maksymalne poziomy ochratoksyny A w paszach:

Materiały paszowe

— Zboża i produkty zbożowe  0,25 mg/kg (tj. 250 μg/kg) 

(ZALECENIE KOMISJIz dnia 17 sierpnia 2006 r.w sprawie obecności deoksyniwalenolu, zearalenonu, ochratoksyny A,  

T-2 i HT-2 oraz fumonizynw produktach przeznaczonych dożywienia zwierząt)

Najwyższe dopuszczalne  poziomy dla ochratoksyny A w produktach spożywczych:
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Rynek rzepaku zmienia swoje oblicze. 
Czy przetwórstwo w EU będzie uzależnione  
od importu surowca?

Z uwagi na dwa trudne sezony zdecydowanie nie 
sprzyjające uprawie rzepaku, wielu producen-
tów w UE zastanawia się czy uprawiać rzepak. 
Wydajności z uwagi na coraz częstsze okresy su-
szy przeplatane z falami upałów odstraszają od 
uprawy, której powodzenie zależy od dostępno-
ści wody i umiarkowanych temperatur w okresie 
wegetacji. 

Także trudności w ochronie przed szkodnikami, któ-
re z uwagi na ograniczone spektrum środków owa-
dobójczych dopuszczonych do stosowania w UE, jak 
również niepewność w odniesieniu do zapraw, które 
mogą skutecznie chronić wschody tylko w przypadku 
gdy zawierają substancje owadobójcze, wpływają na 
decyzję co do kontynuacji uprawy tego gatunku. 

Mamy za sobą sezon, w którym to zostały dopusz-
czone do stosowania zaprawy zawierające substancje 
owadobójcze, wszyscy pamiętamy sezon, w którym 
nie można było stosować zapraw zawierających neo-
nikotynoidy, plaga śmietki, mszyc, pchełki a także 
trudności w zwalczaniu chowacza, spowodowały 
konieczność wielokrotnych oprysków plantacji po 
wschodach aż do okresu spoczynku zimowego do-
stępną gamą perytroidów, których skuteczność przy 
stałych nalotach nowych szkodników była znikoma. 

Wiele plantacji po okresie jesiennej plagi szkodników 
nadawała się wiosną do zaorania.

Takiej właśnie powtórki z historii obawiają się planta-
torzy i wierzą, że także w tym sezonie odpowiednio 
wcześniej minister ogłosi dobrą nowinę dla zapraw 
rzepakowych. 

Areał zasiewów rzepaku ozimego w UE już kolejny 
sezon szacowany jest poniżej 6 mln ha, delikatny 
wzrost zasiewów odnotowały takie kraje jak Fran-
cja i Niemcy, pozostali członkowie wspólnoty nie 
wykazują większych zasiewów, a w niektórych kra-
jach z uwagi na suchy i upalny przebieg pogody 
w trakcie wschodów nastąpiło wyraźne uszczuple-
nie areału. Także polski rolnik wyraźnie zmniejszył 
powierzchnię plantacji, niektóre szacunki mówią 
nawet o obszarze poniżej 800 tys. ha, co stanowiło 
by znaczne uszczuplenie krajowego bilansu. Nale-
ży zauważyć iż z powodu głębokiego deficytu, któ-
ry wystąpił w sezonie 2019/20 w obszarze naszej 
wspólnoty, zapas na koniec sezonu, który wejdzie 
w bilans kolejnego sezonu będzie znacznie niższy 
niż na początku sezonu 2019/20. Wysokość zapa-
sów niższa od wcześniejszych szacunków, a z całą 
pewnością poniżej 2 mln ton w skali całej UE, wpły-
nie na nastroje kupujących. Sezon 2019/20 był tak-
że rekordowy w odniesieniu do ilości zaimportowa-
nego surowca do UE. Deficyt sięgający 6 mln ton 
został zaspokojony importem z Ukrainy, Kanady 
i Australii. 

Płody rolne
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Atrakcyjne ceny oferowane przez przemysł unijny 
wyczerpały zasoby Ukrainy, znacznie uszczupliły bi-
lans i zapasy kanadyjskiej canoli, można by rzec, że 
cały świat na tyle zredukował zapas, że może to spo-
wodować tak dynamiczny wzrost cen w kolejnym 
sezonie z jakim już dawno nie mieliśmy do czynie-
nia. Fala wzrostów, którą odnotowaliśmy w miesią-
cu grudniu 2019 i styczniu 2020 to była zapowiedź 
nadchodzącej presji, która może wywołać kolejną 
wysoką fluktuację na przednówku kolejnego sezonu. 
Pesymiści powiedzą, że obniżki cen, które zaobser-
wowaliśmy na przełomie stycznia i lutego 2020 wy-
raźnie wskazują, że scenariusze mogą być różne, ale 
bilans końcowy jest nieubłagany i nawet chwilowy 
dopływ ziarna soi spowodowany rozpoczynającymi 
się żniwami w tym okresie na kontynencie południo-
wo amerykańskim, nie zmieni obrazu sytuacji. Bilans 
tłuszczów roślinnych wskazuje, że plantatorzy rze-
paku powinni spać spokojnie a swoje oczekiwania 
cenowe plasować na poziomach nie niższych niż te 
z początku stycznia 2020r. Paradoksalnie deficyt su-
rowca nie wpływa negatywnie na marżowość prze-
mysłu, popyt ze strony biopaliw a także konsumpcja 
bezpośrednia rekompensują przetwórcom wyższe 
koszty zakupu rzepaku. W wielu analizach przejawia 
się wpływ koronowirusa na spadek popytu na oleje 
roślinne, ale wpływ tego czynnika może mieć bardzo 
ograniczony charakter a także bardzo krótkotrwały. 
To co może znacząco wpłynąć na notowania rzepaku 
to prawdopodobny dobry urodzaj ziarna soi a także 
dziś nie do oszacowania większy urodzaj kanadyjskie-
go rzepaku, który jeszcze nie został zasiany w chwili 
pisania tego artykułu. 

Jeżeli zbiór na naszym kontynencie będzie niemniej-
szy niż przeciętny z okresu 5lat to prawdopodobnie 
będziemy musieli zaimportować więcej rzepaku 
z poza obszaru UE niż w sezonie 2019/20. Jak już po-
wiedzieliśmy wcześniej dostępność na świecie tego 
surowca będzie znacznie mniejsza niż w poprzednim 
sezonie, tym samym końcówka sezonu 2020/21 bę-
dzie tak deficytowa, że trudno dziś odnieść się do 
prognoz, które malują tak czarne scenariusze. Więk-
szość plantatorów poza decyzją odnośnie kolejnej 
derogacji na zaprawy neonikotynoidowe oczekuje 
wyraźnego impulsu cenowego, który poprawił by 
rentowność uprawy rzepaku. Plony nas nie rozpiesz-
czały w ostatnich latach, nakłady w wielu gospodar-
stwach na plantacje rzepaku znacznie przewyższały 
przychody z tytułu sprzedaży nasion. Brak wyraźne-
go impulsu cenowego będzie oznaczał dalszy spadek 
areału w krajach naszej wspólnoty. 

Osobiście wierzę, że powtarzalność i dywersyfikacja 
gatunków uprawianych w gospodarstwie przyniesie 
oczekiwaną poprawę w budżetach gospodarstw rol-
nych, skakanie od uprawy jednego gatunku do upra-
wy innego w zależności od wahającej się koniunktury 
spowoduje zawsze kumulację nadprodukcji danego 
surowca.

Reasumując sytuację na rynku surowców oleistych 
można domniemywać, że najbliższe dwa sezony 
będą należały do producentów rzepaku z tak oczywi-
stych względów jak niskie zapasy surowca na koniec 
sezonu 2019/20, jeszcze głębszy spadek zapasów 
w sezonie 2020/21 i utrzymujący się wysoki popyt 
na oleje roślinne. Nie bójmy się inwestować w naj-
lepsze odmiany, mieszańce dostępne na rynku, które 
odwdzięczą się powtarzalnym wysokim plonem, nie 
chodźmy na skróty i nie szukajmy oszczędności tam 
gdzie ich nie powinniśmy szukać. Większość eksper-
tów potwierdza, że dobór odpowiedniej odmiany do 
stanowiska to wzrost plonów od 10 do 20%, pozorne 
oszczędności kończą się zazwyczaj sporym rozczaro-
waniem w okresie żniw.

Ziarno rzepaku

Płody rolne
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Szanowny czytelniku jeżeli uprawiasz rzepak i dys-
ponujesz stanowiskiem średnim lub dobrym to 
z ogromną przyjemnością możemy jako Twój partner 
w biznesie zaoferować Ci najlepszą odmianę rzepaku 
dostępną w sprzedaży w Polsce i Europie. Odmiana 
rzepaku Artemis będąca w naszej ofercie drugi rok, 
we wszystkich badaniach charakteryzowała się plo-
nem ponad przeciętnym, jej potencjał w roku 2017 
i 2018 to 120% wzorca. Artemis jako jedna z pierw-
szych odmian posiadających odporność na wirusa żół-
taczki rzepy TuYV, posiada także gen Rlm7 co daje 
gwarancję odporności na suchą zgniliznę kapust-
nych, ale chyba najważniejszą cechą, która wyróżnia 
tą odmianę jest nadzwyczajna odporność na pękanie 
łuszczyn i osypywanie się nasion. Zdrowotność rośli-
ny to cecha, która z pewnością wpływa na jej rekor-
dowy potencjał plonowania, ale także fakt, że nie tra-
cimy plonu przed omłotem z powodu osypywania się 
łuszczyn, odmian Artemis powinna stanowić pierw-
szy wybór z listy dostępnych na rynku mieszańców. 

Wiemy, że z Artemisem nie mogą konkurować po-
zostałe odmiany dostępne w sprzedaży, wiemy też, 
że dostępność nasion będzie ograniczona, a chcieli 
byśmy żeby wszyscy nasi klienci mogli wypróbować 
tą odmianę we własnym gospodarstwie. Tym samym 
zachęcamy wszystkich naszych klientów do składania 
wcześniejszych zamówień, żebyśmy mogli zabezpie-
czyć dla naszego rynku maksymalną liczbę nasion. 

Życzymy naszym Partnerom wysokich plonów i do-
brych cen, wiemy, że nasza oferta musi być najlepsza 
i taka też jest, wiemy, że zadowolenie współpracu-
jących z nami gospodarstw stanowi miarę naszej 
rzetelności i kompetencji, dziękujemy jak zawsze za 
wybór naszej firmy jako partnera.

Dołożymy starań żeby pokładane w nas zaufanie rosło.

Tadeusz Simiński, dyrektor sprzedaży działu  
AGRONOMICZNEGO

Rzepak na początku kwitnienia
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Ziarna zbóż są żyjącymi organizmami. Intensywność ich oddychania 
zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury i zawartości wody. W tym 
przypadku oddychanie oznacza przemianę węglowodanów i tlenu 
w  dwutlenek węgla, wodę i ciepło. Przy przemianach zachodzących 
w  jednym kilogramie zboża powstaje nawet 580 g wody i uwalnia się 
ok. 15 MJ lub 4 kWh energii cieplnej, która pozostaje w pryzmie zboża. 
W wyniku samoogrzewania się zboża dochodzi do rozkładu substancji 
w ziarnach, który w niekorzystnych warunkach może oznaczać straty 
ilościowe przekraczające 1% w jednym miesiącu przechowywania. 
Ubytek masy zboża przy niewłaściwym jego przechowywaniu jest więc 
głównie następstwem oddychania ziaren, a nie skutkiem parowania wody.

Higiena magazynowania
Wysoka temperatura i duża wilgotność stymulują jednak także rozwój 
grzybów i szkodników owadzich, które z kolei w ramach oddziaływania 
wzajemnego generują dodatkowe ilości ciepła i wilgoci. Spośród grzybów 
należy w pierwszym rzędzie wymienić pleśnie. Oprócz utraty substancji 
ziaren szkodliwym efektem działania grzybów są przede wszystkim 
niebezpieczne produkty przemiany materii. Większe ilości mykotoksyn 
mogą wywołać ciężkie schorzenia u ludzi i zwierząt (przykładem są 
tu aflatoksyny). Zapobieganie powstawaniu szkodliwych produktów 
przemiany materii polega głównie na ograniczaniu rozwoju grzybów. 
Usunięcie mykotoksyn poprzez czyszczenie lub ogrzewanie nie jest 

możliwe. Przy przechowywaniu zboża o wilgotności poniżej 16% 
w temperaturze poniżej 15°C rozwój grzybów jest bardzo ograniczony.
Źródłem znacznych straty substancji są również szkodniki, głównie 
owady. Organizm owadów nie może wytwarzać ciepła, toteż są one 
zależne od temperatury otoczenia. W temperaturze poniżej 15°C 
rozmnażanie wielu gatunków, w tym wołka zbożowego i spichrzela 
surynamskiego, jest znacznie ograniczone. W temperaturze poniżej 
8°C większość szkodników nadal żyje, ale ich aktywność jest znacznie 
ograniczona, a rozmnażanie ustaje.
Z wyżej wymienionych powodów należy możliwie najszybciej schłodzić 
świeżo zwiezione zboże. Pozwoli to na uniknięcie konieczności 
stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska.

Wentylacja ziarna
Do wentylacji partii zboża może być wykorzystywane powietrze 
atmosferyczne lub kondycjonowane powietrze z agregatu chłodniczego. 
Aby wtłaczane powietrze nie powodowało wtórnego zawilgocenia 
zboża, należy przestrzegać następującej generalnej zasady: nie tłoczy 
się ciepłego powietrza do zimnego zboża ani wilgotnego powietrza do 
podsuszonego zboża.
Zróżnicowane podejście do wentylacji możliwe jest wówczas, gdy znane 
są wzajemne zależności między powietrzem a ziarnem. Substancja ziaren 
wykazuje właściwości higroskopijne: w zależności od stanu otaczającego 
powietrza pobiera lub oddaje wilgoć. Jeżeli warunki przechowywania 
są stałe, w pryzmie zboża wytwarza się stan równowagi. W przypadku 
optymalnego przechowywania zboża o wilgotności idealnej (14,5%) 
względna wilgotność powietrza stabilizuje się na poziomie 65%.
Jeżeli tłoczone jest powietrze wilgotniejsze, ziarno zostaje zawilgocone. 
Gdy tłoczone powietrze ma wilgotność względną poniżej 65%, ziarno jest 
dosuszane. Ponieważ wentylacja wiąże się na ogół z zaburzeniem stanu 
równowagi, dochodzi do odciągania wilgoci. W razie dwuetapowego 
obniżenia temperatury o 20 kelwinów można zredukować wilgotność 
najczęściej o 1–2%.

Uwzględnić temperaturę ziarna i powietrza
W praktyce trzeba uwzględnić również temperaturę zboża i powietrza 
zewnętrznego, ponieważ temperatura napływającego powietrza zrównuje 
się wpierw z temperaturą w pryzmie zboża. Zimniejsze powietrze 
dopływające ogrzewa się, względna wilgotność maleje i powietrze może 
wchłonąć więcej wilgoci. W przypadku odwrotnym powietrze cieplejsze 
schładza się w zbożu, zdolność wchłaniania wilgoci przez powietrze 
maleje, zboże zostaje zawilgocone, a w razie przekroczenia punktu rosy, 
może nawet wystąpić zjawisko kondensacji. Powyższe zależności są 
jasno przedstawione w tabeli wentylacji, którą powinien mieć pod ręką 
każdy użytkownik instalacji wentylacyjnej. Wentylację zdecydowanie 
ułatwia system regulacji elektronicznej ze stałą rejestracją parametrów 
powietrza zewnętrznego i zboża za pomocą czujników pomiarowych.
Podstawowym elementem instalacji wentylacyjnej jest dmuchawa 
o odpowiednim objętościowym natężeniu przepływu i wystarczającej sile 
nawiewu. Generalnie można przyjąć, że dmuchawa powinna doprowadzać 
do 1 m3 zboża 15–20 m3 powietrza na godz. W obliczeniach trzeba 
uwzględnić straty ciśnienia związane z wysokością pryzmy zboża (spadek 
rzędu 200 Pa na metr) i przeciwciśnienie kanałów powietrznych. Do 
wentylacji zboża stosowane są specjalne dmuchawy promieniowe. Przy 
mocy silnika równej np. 5,5 kW dmuchawy te mają wydajność nawiewu 
rzędu 14000 m3/h (1200 Pa), która przy wysokości pryzmy równej 4  m 
wystarcza do wentylowania ok. 700 t pszenicy.

Konserwacja przez chłodzenie
Do doprowadzania chłodniejszego powietrza do zboża można również 
stosować sprężarkowy agregat chłodniczy. Powietrze jest wpierw 
ochładzane do temperatury rosy i osuszane. Późniejsze niewielkie 
jego ogrzanie resztkowym ciepłem procesowym skutkuje dalszym 
zmniejszeniem wilgotności względnej i zapobiega zawilgoceniu 
zboża. Tym samym wentylacja jest praktycznie uniezależniona od 
temperatury zewnętrznej. Możliwe jest nastawianie wymaganych 
wartości temperatury i wilgotności powietrza. Stosowanie odpowiednich 
systemów pomiarowych i regulacyjnych pozwala na automatyczne 
schładzanie zboża zaraz po jego zbiorze. Jednak z uwagi na oszczędzanie 
energii zboże należy schładzać stopniowo. Im mniejsza jest bowiem 
różnica temperatur, jaką musi zniwelować agregat, tym mniejsze są koszty 
zużycia prądu. Z tego względu należy również ustawić agregat w miejscu 
zacienionym. Zapotrzebowanie na energię elektryczną podczas jednego 
procesu schładzania wynosi od 3 do 6 kWh na tonę zboża.
Szczególnie interesującym rozwiązaniem jest kombinacja agregatu 
chłodniczego z istniejącą instalacją do dosuszania zboża ciepłym 
powietrzem. Wydajność instalacji można znacznie zwiększyć wtedy, 
kiedy nie trzeba dosuszać zboża do wilgotności końcowej (15%), a jedynie 
chodzi o wykorzystanie efektu dosuszenia przy wentylacji chłodnej. 
Poza tym dosuszanie poprzez schładzanie jest równomierniejsze 
i korzystniejsze dla jakości zboża.

Pomiar temperatury
W trakcie wentylacji zboża konieczny jest regularny pomiar temperatury 
w magazynie. Częstotliwość jego wykonywania powinna zależeć 
od temperatury ziarna. Zboże o temperaturze przekraczającej 18°C 
wymaga codziennej kontroli, zboże o temperaturze poniżej 10°C można 
kontrolować nawet co 14 dni.
Jeżeli pomiar wykaże wzrost temperatury, trzeba niezwłocznie 
rozpocząć ponowne schładzanie zboża. Do pomiaru temperatury można 
stosować tanie termometry wgłębne. Trzeba jednak wziąć pod uwagę 
fakt, że wskutek tarcia występującego podczas wsuwania termometru 
do pryzmy pokazywana przez niego temperatura jest początkowo 
wyższa od rzeczywistej. Właściwą wartość można odczytać dopiero po 
kilku minutach. W dużych magazynach można stosować stałe sondy 
pomiarowe, których dane można odczytywać za pomocą przyrządu 
ręcznego. Elektroniczne urządzenia do pomiaru temperatury mają tę 
zaletę, że mogą optycznie i akustycznie sygnalizować konieczność 
schłodzenia zboża.
Najbardziej komfortowym, ale i najkosztowniejszym rozwiązaniem są 
zamontowane na stałe instalacje kontrolujące temperaturę w silosach 
zbożowych. Punkty pomiarowe takich instalacji rozmieszczone są na 
całej wysokości składu (czujniki wiszące). Analiza danych może się 
odbywać automatycznie w centralnym urządzeniu sterującym. Najniższy 
punkt pomiarowy może jednocześnie służyć do sterowania dmuchawą 
wentylacyjną.
Oprócz temperatury należy kontrolować wilgotność ziarna. Znajomość 
stanu przechowywanego zboża ma podstawowe znaczenie. Nie można 
więc tutaj oszczędzać. Wszystkie pomiary i operacje powinny być 
dokumentowane.
Długoterminowe przechowywanie zboża spożywczego nie jest możliwe 
bez obniżenia temperatury ziarna. Wymaganą temperaturę (poniżej 
10°C) można jedynie uzyskać, stosując wentylację lub chłodzenie. 
Niska temperatura ziarna ogranicza jego oddychanie, hamuje rozwój 
szkodników i zapobiega rozprzestrzenianiu się pleśni.
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PRZECHOWYWANIE  ZBOŻA
Długość okresu przechowywania zboża zależy w  decydującym stopniu od temperatury 
i  wilgotności. Zboże świeżo zwiezione z pola bardzo rzadko ma optymalną przydatność do 
przechowywania. W trakcie przechowywania zboża procesy końcowego dojrzewania przebiegają 
także w materiale podsuszonym do wilgotności poniżej 15%, toteż z reguły konieczna jest 
wentylacja ziarna.
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systemów pomiarowych i regulacyjnych pozwala na automatyczne 
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Jeżeli pomiar wykaże wzrost temperatury, trzeba niezwłocznie 
rozpocząć ponowne schładzanie zboża. Do pomiaru temperatury można 
stosować tanie termometry wgłębne. Trzeba jednak wziąć pod uwagę 
fakt, że wskutek tarcia występującego podczas wsuwania termometru 
do pryzmy pokazywana przez niego temperatura jest początkowo 
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zbożowych. Punkty pomiarowe takich instalacji rozmieszczone są na 
całej wysokości składu (czujniki wiszące). Analiza danych może się 
odbywać automatycznie w centralnym urządzeniu sterującym. Najniższy 
punkt pomiarowy może jednocześnie służyć do sterowania dmuchawą 
wentylacyjną.
Oprócz temperatury należy kontrolować wilgotność ziarna. Znajomość 
stanu przechowywanego zboża ma podstawowe znaczenie. Nie można 
więc tutaj oszczędzać. Wszystkie pomiary i operacje powinny być 
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STOP

Artemis to strzał 
w dziesiątkę

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

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:
• odmiana o bardzo wysokim potencjale 

plonowania – średni plon 2017/2018 – 120% 
wzorca

• jedna z pierwszych odmian z odpornością 
na TuYV 

• wysoka odporność na pękanie łuszczyn 
i osypywanie się nasion 

• wysoka odporność na suchą zgniliznę 
kapustnych – Gen Rlm7

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

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

OBSADA ROŚLIN: 
termin wczesny 35–40 roślin/m2

termin optymalny 40–45 roślin/m2

termin późny 45–50 roślin/m2

ARTEMIS F1
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ryzuje się wysoką odpornością na pękanie łuszczyn 
i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach 
pogodowych.

CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:
• odmiana o bardzo wysokim potencjale 

plonowania – średni plon 2017/2018 – 120% 
wzorca

• jedna z pierwszych odmian z odpornością 
na TuYV 

• wysoka odporność na pękanie łuszczyn 
i osypywanie się nasion 

• wysoka odporność na suchą zgniliznę 
kapustnych – Gen Rlm7

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

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

OBSADA ROŚLIN: 
termin wczesny 35–40 roślin/m2

termin optymalny 40–45 roślin/m2

termin późny 45–50 roślin/m2

ARTEMIS F1

Rośliny strączkowe, czyli motylkowe grubona-
sienne to rośliny z rodziny z bobowatych, upra-
wiane dla nasion, paszy i jako międzyplony. Nale-
żą do nich m.in.: łubiny, bobik, groch siewny i soja. 

Zaletą roślin strączkowych, zarówno uprawianych 
w międzyplonie, jak i w plonie głównym jest wiązanie 
azotu atmosferycznego przez bakterie brodawkowe. 
Dla rozwoju bakterii symbiotycznych istotny jest od-
czyn gleby i zawartość w niej potasu. Optymalne pH 
dla łubinów to 5,5 do 6,0, a dla grochu 6,0 do 7,0. 
Azot najintensywniej asymilowany jest na początku 
kwitnienia roślin. Dlatego rośliny strączkowe upra-
wiane na nasiona wymagają tylko niewielkiej starto-
wej dawki azotu, w ilości 20–25 kgN/ha. Należy jed-
nak pamiętać o przedsiewnym nawożeniu fosforem 
i potasem. Strączkowe dzięki głębokiemu palowemu 
systemowi korzeniowemu istotnie poprawiają struk-
turę gleby i jej stosunki wodno-powietrzne. Wyciąga-
ją też z głębszych warstw gleby mikro- i makroskład-
niki, które po przyoraniu resztek pożniwnych, czy 
całej biomasy międzyplonów są ponownie dostępne 
dla roślin następczych. Do innych zalet strączkowych 
zaliczamy: możliwość produkcji z nich wysokobiałko-
wych pasz dla zwierząt, zmniejszenie zachwaszczenia 
po międzyplonach ścierniskowych w skład których 
wchodzą, działanie fitosanitarne dla roślin następ-
czych. Biomasa międzyplonów z mieszanek strącz-
kowych pozostawiona na polu w okresie jesienno-zi-
mowym chroni glebę przed erozją wodną i wietrzną. 
Jest to szczególnie ważne na dużych polach bez 

zadrzewień śródpolnych, narażonych na szkodliwe 
działanie wiatrów. Między innymi dzięki temu mię-
dzyplony znalazły się w Programie rolno-środowisko-
wo-klimatycznym, w pakiecie 2. Ochrona gleb i wód. 
Jednym z warunków jest wysianie międzyplonów 
składających się z minimum trzech gatunków roślin 
najpóźniej do 15 września i zakaz wznawiania zabie-
gów agrotechnicznych przed 1 marca. Niestety mię-
dzyplony te nie wchodzą w skład zazielenienia, nie 
zwalniają nas więc z tego obowiązku. Dopłaty można 
otrzymać też do roślin strączkowych uprawianych na 
ziarno (w 2019 do 75 ha – 765,80 zł/ha, a powyżej 75 
ha – 382,90 zł/ha). 

Rośliny strączkowe są też powszechnie wykorzysty-
wane w żywieniu człowieka, gdyż są bogatym źró-
dłem dobrego jakościowego białka, długo uwalniają-
cych energię węglowodanów oraz błonnika. 

Mimo tak wielu zalet i szerokiego zastosowania 
strączkowych ich areał w Polsce jest niewielki. We-
dług danych GUS w 2018 r. strączkowe na nasiona 
stanowiły zaledwie 2,5% ogólnej powierzchni zasie-
wów. Strączkowe zyskują na popularności głównie 
dzięki soi, jednak ich udział w strukturze zasiewów 
jest ciągle mały. Jednym z powodów jest niesta-
bilność plonowania, uzależnionego od warunków 
pogodowych w okresie wegetacyjnym. Strączkowe 
potrzebują dużych ilości wody do skiełkowania. Kry-
tyczne okresy to także okres kwitnienia i zawiązywa-
nia strąków. Międzyplony ze strączkowych przesu-

Płody rolne
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szają glebę, co w ostatnich latach suszy jest dużym 
problemem. Często wysiewane są też stare odmiany 
np. grochu siewnego, czy bobiku co blokuje wdra-
żanie postępu biologicznego. Dla części rolników 
problemem jest też raczkujący rynek zbytu nasion 
strączkowych oraz odpowiedni dobór zarejestrowa-
nych środków ochrony roślin. 

Nadzieją dla rozwoju uprawy strączkowych są inten-
sywne prace hodowlane w obrębie soi obserwowane 
w ostatnich latach. Ich efektem są nowe odmiany soi 
przystosowane do naszych warunków klimatycznych, 
tj. temperatury, długości okresu wegetacji oraz dłu-
gości dnia. 

Również firma AGROAS wychodzi naprzeciw oczeki-
waniom rolników decydujących się na uprawę roślin 
strączkowych, już od kilku lat oferując swoim klien-
tom sprawdzone odmiany grochu i gwarantowaną 
cenę zbytu. Promowane odmiany są przystosowane 
m.in. do wczesnego wysiewu, co umożliwia lepsze 
wykorzystanie przez nasiona zapasów wody, które 
zostały w glebie po zimie.

Aleksandra Gajewska-Bartkowicz

Źródła: www.stat.gov.pl

Groch
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Skutki suszy z poprzednich lat

Na przestrzeni ostatnich 5 lat 
(za wyjątkiem 2017 r.) spadki 
plonów spowodowane suszą od-
czuli wszyscy rolnicy. Rentow-
ność upraw spadła. W Łosiowie, 
pow. Brzeg roczna suma opadów 
w latach 2015–19 wyniosła 70% 
opadów z lat 2010–14. Jednocze-
śnie średnia roczna temperatura 

powietrza wzrosła o 1,2°C w porównaniu średniej 
z lat 2009–2018. Niższe opady i ocieplenie spo-
wodowały nie tylko straty w plonach, ale również 
stopniowe wyczerpanie wody glebowej. W naszym 
klimacie ilość wody zgromadzonej w glebie decy-
duje o plonach, ponieważ znaczna ilość wody po-
chodzącej z opadów wyparowuje do atmosfery, 
a na glebach przepuszczalnych (lekkich i średnio-
zwięzłych) wsiąka w głąb gleby poza system ko-
rzeniowy roślin. Z kolei na glebach zwięzłych przy 
intensywnych opadach spływa powierzchniowo 
do cieków. Zwracam uwagę na to, że na glebach 
o dużej pojemności wodnej (ciężkie gliny, lessy 
i inne, klasy I-IIIa) zapasy wody gruntowej są już 
wyczerpane. Znajomy, światły rolnik z powiatu 
głubczyckiego gospodarujący na żyznych lessach 
informował mnie ubiegłej jesieni, że gleba w trak-
cie orki po burakach cukrowych wyglądała jak na 
pustyni Sahara. W połowie stycznia br. wykopał 
mini odkrywki i stwierdził, że gleba była zwilżona 

na 30–35 cm, a głębiej dalej postała zbita „na ka-
mień”. Podobnie było w okolicy Łosiowa i sądzę, 
że na całym Śląsku. 

Oziminy wysiane w optymalnym terminie zawią-
zały obfitą masę liściową i liczne korzenie boczne 
w warstwie ornej, gdzie była wilgoć z bieżących 
opadów, ale nie były w stanie wytworzyć długich 
– normalnych korzeni. Na wiosnę przy utrzymu-
jącej się suszy zostaną pozbawione możliwości 
pobierania z głębszych warstw gleby składników 
pokarmowych, jak to miało miejsce w ubiegłym 
roku. Przy prowadzeniu łanów na wiosnę należy 
mieć na uwadze, że rośliny do wyprodukowania 
kilograma suchej masy zużywają 400 litrów wody 
(pszenica 504 l za Wikipedią). 

Zatrzymaj wodę w glebie

Pod koniec stycznia br. długoterminowe prognozy 
wskazywały, że zima będzie ciepła, a opady znikome. 
Wiosenną uprawę gleby należy tak wykonywać, aby 
zmniejszyć parowanie wody. W pierwszej kolejności 
pola przeznaczone pod uprawę roslin jarych póź-
niejszego siewu (kukurydza, ziemniaki, soja) powin-
no się szybko zawłókować, aby przerwać kapilary, 
przez które woda wyparowuje do atmosfery. Należy 
za wszelką cenę unikać orek wiosennych, bo każda 
z nich powoduje ubytek 20–30 mm wody z metra 
kwadratowego. Mechaniczną uprawę gleby należy 
wykonywać płytko – na głębokość siewu/sadzenia.

dr Władysław 
Kościelniak

doradca rolny
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Wiosenne nawożenie rzepaku

Rzepak ozimy wysiany wcześnie na urodzajnych po-
lach niejednokrotnie wyrósł ponad miarę. Najmoc-
niejsze rośliny obok dużej masy liściowej znajdowały 
w się fazie początku wydłużania pędu głównego. 
W poprzednich sezonach taką fazę rozwojową uzy-
skiwał pod koniec marca. Jednak na zdecydowanie 
przeważającej ilości pól jego liście wybarwiły się na 
różne odcienie fioletu. Prawdopodobnie główną 
przyczyną tego zjawiska był brak wystarczającej ilości 
azotu mineralnego w glebie spowodowany ograni-
czeniami dyrektywy azotanowej i suszą. Na pewno na 
niektórych polach obok niedostatku azotu rzepakowi 
brakło fosforu i niektórych mikroelementów. Pierw-
szą czynnością na plantacjach rzepaku na glebach 
o niskiej zawartości potasu lub nie dania go „pod 
korzeń” powinno być nawiezienie potasem, który to 
pierwiastek obok wielu funkcji w roślinach pozwala 
na oszczędną gospodarkę wodą, co jest szalenie waż-
ne w obecnych czasach. Oprócz potasu rzepak może 
być nawożony jednocześnie siarką i magnezem. Do 
pogłównego nawożenia samym potasem nadaje się 
sól potasowa 60%. Bardzo dobrym jest Korn Kali za-
wierający obok potasu, siarkę, magnez i sód. Na gle-
bach ubogich w magnez i siarkę ich niedobory można 
uzupełnić Esta Kieserit. Nawozy potasowe są łatwo 
rozpuszczalne w wodzie i przemieszczają się w głąb 
profilu glebowego, w zasięg korzeni. Moim zdaniem 
warto zmniejszyć ogólną dawkę azotu zmniejszyć 
o kilkanaście kg N/ha i za oszczędzone pieniądze ku-
pić nawozy potasowe. 

Jeżeli chodzi o wiosenne nawożenie rzepaku azo-
tem, to sytuacja podyktowana jest przez prawo 
unijne, które w 2020 roku dopuściło wysiew nawo-
zów azotowych od 15 lutego. Wydaje mi się, że na 
wyrośnięte plantacje azot należy wysiać w jednej 
dawce. W jakiej ilości? – tego nie potrafię sprecy-
zować. Będzie to zależało przede wszystkim od ilo-
ści spodziewanych opadów deszczu. Jeżeli będzie 
sucho, to nie warto przekraczać dawki 120–150 kg 
N/ha. Rzepak w pierwszej dawce należy nawozić 
nawozami saletrzanymi, między innymi: ZAKsan 
(kędzierzyńska saletra amonowa) i Saletrą Pulan. 
Obydwie saletry posiadają dobrą granulację, co 
zapewnia równomierny wysiew na polu. Bardzo 
dobrym nawozem azotowym do wiosennego na-
wożenia azotem jest RSM. 

Jaka pierwsza dawka azotu na zboża?

Jak już wspomniano zboża ozime wysiane w opty-
malnym terminie pod koniec stycznia wyglądały 
dobrze i bardzo dobrze. Jęczmień ozimy wysia-
ny w wczesnym terminie był stanowczo za gęsty. 
Również pszenica ozima i pozostałe zboża wysiane 
wcześnie, w zbyt dużej normie, na urodzajnych sta-
nowiskach mocno rozkrzewiły się i będą zmuszone 
do zredukowania pędów bocznych. Wiosną oziminy 
nawozi się przede wszystkim azotem, ale na glebach 
mało zasobnych w potas, siarkę i magnez nie należy 
zapominać o zastosowaniu odpowiednich nawozów. 
Jak już wspomniano przy omawianiu nawożenia rze-
paku na glebach ubogich w potas pszenicę ozimą 
i inne zboża należy zasilić potasem, którego dostatek 
uodparnia rośliny na niedostatek wody. 

Nawozy azotowe wysiewa się w kilku dawkach, dzię-
ki czemu możemy wpływać na strukturę i architek-
turę łanów zbóż. W doradztwie rolniczym przyjmuje 
się, że po ruszeniu wegetacji zboża ozime powinny 
mieć do dyspozycji 120 kg N/ha pochodzącego z za-
sobów azotu mineralnego w glebie i uzupełnionego 
nawozem mineralnym. W tym sezonie wegetacja 
zbóż trwała przez całą zimę i rośliny pobierały na 
bieżąco azot z gleby. Według moich obserwacji jego 
ilość w glebie jesienią była mniejsza niż w poprzed-
nich latach i w dużej mierze został już pobrany. Przez 
analogię świadczy o tym silne wybarwienie rzepaku, 
które wystąpiło już w październiku. Zgodnie z obo-
wiązującym prawem azot na zboża można wysiać do-
piero 1 marca. Przy zapowiadanej pogodzie do tego 
czasu zboża wysiane wcześnie wejdą w fazę począt-
ku strzelania w źdźbło i zaczną redukować zbędne 
pędy boczne. Mając na uwadze deficyt wody wydaje 
mi się, że w pierwszej dawce na pszenicę i pozostałe 
oziminy powinno się zastosować około 80 kg N/ha. 
Również na późne pszenice po kukurydzy i burakach 
cukrowych pierwsza dawka N powinna być wyższa. 
Chodzi tutaj o to, aby do jego pobrania rośliny wyko-
rzystały wodę glebową. 

W razie suszy należy zmniejszyć wysokość planowa-
nej całej dawki N i przyśpieszyć wysiew kolejnych da-
wek tak, aby rośliny zdołały pobrać go i zmagazyno-
wać w źdźbłach, liściach i kłosach. Przypuszczam, że 
jeżeli będzie dalej sucho, to ogólną dawkę azotu na 
zboża należy zmniejszyć - pod spodziewany plon ziar-
na. Opłacalna dawka azotu na pszenicę ozimą może 
okazać się w wysokości 120–150 kg N/ha. Do nawo-
żenia pogłównego zbóż nadają się wszystkie nawozy 
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zalecane do rzepaku. Ja polecam stosowanie RSM, 
który między innym posiada tą zaletę, że w trakcie 
jego wylewania azot rozprowadzany jest równomier-
nie po całym polu, czego nie można uzyskać przy roz-
siewie nawozów stałych. 

W technologii uprawy zbóż i innych gatunków nie na-
leży zapominać o dokarmianiu roślin miedzią, borem, 
cynkiem i innymi mikroelementami. Spełniają one bar-
dzo ważne role w wielu procesach życiowych. Na przy-
kład miedź bierze udział w fotosyntezie oraz w syntezie 
białek. Jest też składnikiem enzymów biorących udział 
w metabolizmie azotowym i przemianach białkowych 
roślin. Zwiększa efektywność wykorzystania azotu z na-
wozów. Wspominam o nie szerzej, ponieważ na Śląsku 
gleby są ubogie w ten pierwiastek. Na rynku jest kilka-
set nawozów mikroelementowych, które występują 
w formie: tlenków, wodorotlenków, soli i chelatów. Jak 
wykazują ścisłe doświadczenia, potwierdzone w prak-
tyce najlepszą skuteczność i efektywność mają nawozy 
schelatyzowane, między innym firmy ADOB. 

Rośliny jare

Jak już wspomniano mechaniczna uprawa gleby pod 
rośliny jare powinna być wykonywana płytko (poza 
ziemniakami) na głębokość siewu. Pierwszym zabie-
giem agrotechnicznym jest wczesne włókowanie pól 
pod rośliny jare późniejszego siewu. Przed uprawą 
należy wykonać nawożenie mineralne NPK w daw-
kach w zależności od gatunku, zasobności gleby 
i spodziewanego plonu. Do przedsiewnego nawoże-
nia roślin jarych Agro As oferuje nawozy wieloskład-
nikowe – Polifoski i Amofoski o składzie dostosowa-
nym do potrzeb danego gatunku i zasobności gleby. 
Zboża jare należy wysiewać jak najwcześniej, ponie-
waż wykorzystają wodę w glebie i uciekną przed 
wiosenna suszą. Ponadto zawiązują dłuższe, lepiej 
za ziarnione kłosy, a u jęczmienia browarnego ziarno 
zawiera mniej białka. Wczesnego wysiewu wymaga 
również groch. 

Udana facelia poplonowa wysuszyła glebę do cna i wysiana po niej kukurydza plonowała źle.
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Azot to składnik niezbędny dla roślin. Aby uzy-
skać wysokie plony o dobrej jakości, azot powi-
nien być wprowadzany do upraw przy pomocy 
technologii zwiększających efektywność jego 
wykorzystania z nawozów. 

Azot występuje w glebie w formie azotanowej i amo-
nowej. Obydwie formy są pobierane przez rośliny. 
Jednak tylko forma amonowa nie podlega procesom 
wymywania i ulatniania. W normalnych warunkach 
panujących w glebie azot amonowy przekształcany 
jest do formy azotanowej w procesie nitryfikacji. Ni-
czym nieograniczony proces nitryfikacji przebiega 
bardzo szybko (2–4 tygodni). Co zrobić, aby to zjawi-
sko nieco zahamować? Jak stosować nawóz RSM®, 
aby wprowadzany do uprawy azot był maksymalnie 
wykorzystany przez rośliny? Z odpowiedzią pospie-
szyła firma CompoExpert, która wprowadza na rynek 
swój nowy produkt NovaTec® One. 

WARIANT
PLON

[dt/ha]
PRZYROST

PLONU [dt/ha]
PRZYROST 
PLONU [%]

Kontrola –  
RSM 30, 360 kg/ha

120,52 – –

RSM 30, 360 kg/ha  
+ 1,5 l NovaTec One

128,05 7,53 6,25

EKONOMIA

Przyrost 
plonu

Cena
kukurydzy

Dodatkowy
koszt

Dodatkowy
przychód

Dodatkowy
zysk

7,53 600 100 452 352

NovaTec® One to stabilizator azotu zawierający 
DMPP (3,4-Dimethylpyrazolphosphate), najefektyw-
niejszą substancję wśród inhibitorów nitryfikacji. 
NovaTec® One dedykowany jest do stosowania łącz-
nie z RSM® oraz płynnymi nawozami organicznymi 
(gnojowica, gnojówka), spowalnia proces nitryfikacji 

Plonowanie kukurydzy 2016 (doświadczenia Compo Expert 2016)

RSM 30, 360 kg/ha RSM 30, 360 kg/ha + 1,5l NovaTec
120,52 128,05
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RSM 30, 360 kg/ha RSM 30, 360 kg/ha + 1,5l NovaTec

120,52
d

t/ha

128,05
d

t/ha

Plonowanie kukurydzy 2016 (doświadczenia Compo Expert 2016)

+

NH4
NO3

-

N O, N2 2

Nitryfikacja,
denitryfikacja

DMPP

Nitrosomonas Nitrobacter

Schemat działania inhibilatora nitryfikacji DMPP
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Oszczędzajmy Azot! NovaTec® One  
– efektywne nawożenie azotowe nawozem RSM®

Nawozy



po drugie z właściwościami stosowanych nawozów 
(forma, czas działania, sposób aplikacji).

NovaTec® One może być stosowany we wszystkich 
uprawach, działa bardzo skutecznie i odpowiednio 
długo – do trzech miesięcy, zapewniając roślinom 
harmonijne i ciągłe zaopatrzenie w azot. Udowodnio-
ne działanie plonotwórcze, np. w uprawie kukurydzy 
średni wzrost plonów o około 6 %. 

NovaTec® One może być stosowany zarówno w wio-
sennym jak i jesiennym nawożeniu azotowym. Stosu-
jąc NovaTec® One jesienią razem z RSM® azot bę-
dzie stabilizowany do wczesnej wiosny. W kontekście 
dyrektywy azotanowej (termin stosowania nawozów 
azotowych od 1. Marca) zastosowanie inhibitora 
przyniesie korzystne rezultaty zapewniając roślinom 
dobry start w wegetację.

Podsumowując, zastosowanie stabilizatora NocaTec 
One® pociąga za sobą szereg korzyści:

1. Ograniczenie wymywania azotu
2. Ciągłe i harmonijne zaopatrzenie w azot
3. Wysoka efektywność nawet na bardzo lekkich 

glebach
4. Ograniczenie przejazdów na polu, możliwość za-

stosowania pełnej dawki nawożenia azotowego 
w jednorazowej aplikacji

5. Optymalne wykorzystanie warunków pogo-
dowych, np. w zbożach dwie aplikacje zamiast 
trzech

6. Wzrost plonu, a przede wszystkim jego wyrów-
nanie, jednorodność i jakość.

opóźniając skutecznie utlenianie jonów NH4+ do 
jonów NO3-, dzięki temu azot utrzymywany jest 
w strefie systemu korzeniowego roślin uprawnych.

Wprowadzony w 2018 roku „Program azotano-
wy” bardzo restrykcyjnie określa terminy i dawki 
stosowania nawozów azotowych. Poruszanie się 
w tej nowej rzeczywistości, w kontekście prze-
biegu pogody w ostatnich sezonach jest nie lada 
wyzwaniem. Kiedy i w jakiej dawce zastosować 
nawóz, aby optymalnie zaopatrzyć rośliny w azot?  
To pytania, które coraz częściej zadają naszym do-
radcom Producenci/Rolnicy. Stabilizowanie azotu 
w nawozie to rozwiązanie, które przełamuje bariery 
związane po pierwsze z ograniczeniami prawnymi, 
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bez nawożenia nawożenie tradycyjne NovaTec

Inhibitor nitryfikacji
DMPP (3,4-dimethylpyrosolphosphate) – 24,9%

Gęstość: 1,070 kg/m3

Zalecane stosowania:

Dostępne opakowania: 20 l

Rodzaj nawozu Średnia dawka NovaTec® One (l/t nawozu)

RSM®28 6,3

RSM®30 6,7

RSM®32 7,2

Nawozy
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RSM S + NovaTec One®
 100 l/ha

RSM 32 + NovaTec One
 200 l/ha

Saletra 
 250 kg/ha

Saletrosan 26 
 300 kg/ha

Kieserit  
 100 kg/ha

Polidap 
 200 kg/ha

Korn-Kali
 250 kg/ha

Polifoska 6   
 350 kg/ha

RSM 32
 200 l/ha

RSM 32 + NovaTec One
 200 l/ha

Korn-Kali 
 250 kg/ha

Sól potasowa
 200 kg/ha

Mocznik 46%
200 kg/ha

Polifoska Tytan 
 300 kg/ha

Fosforan amonu  
 150 kg/ha

Mocznik 46
200 kg/ha

Canwil 
 100 kg/ha

Salmag  
 100 kg/ha

Polidap 
 200 kg/ha

Korn-Kali
 200 kg/ha

Polifoska 6   
 300 kg/ha

Kieserit  
 100 kg/ha

RSM S  ®
 200 l/ha

Saletra 
 200 kg/ha

Saletrosan 26 
 250 kg/ha

Saletra 
 200 kg/ha

Saletrosan 30 
 200 kg/ha

RSM 32 + NovaTec One
 200 l/ha

Mocznik 46% 
 150 kg/ha

Mocznik 46% 
 150 kg/ha
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Stabilizator azotu, oparty na inhibitorze 
nitryfi kacji DMPP, do stosowania łącznie 
z płynnymi nawozami azotowymi

NovaTec® One

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

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

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

Rodzaj nawozu Średnia dawka NovaTec® One [l/t nawozu]

RSM® 28 6,3

RSM® 30 6,7

RSM® 32 7,2

Rodzaj nawozu Średnia dawka NovaTec® One [l/t nawozu]

Zalecenia stosowania:

NovaTec® One

Rodzaj nawozu Średnia dawka NovaTec® One [l/t nawozu]

RSM® 28 6,3

RSM® 30 6,7

RSM® 32 7,2

PHU AGRO-AS
Z.Bednarski & A.Sajdutka sp.j.
ul. Otmuchowska 4e
49-200 Grodków
tel. 77 42 41 775       
nawozy@agroas.pl

Dystrybucja:

Skład:
Inhibitor Nitryfi kacji DMPP – 24,9%



Zakwaszona gleba to środowisko z upośledzonym 
życiem biologicznym, nieprawidłową strukturą 
gleby, niefunkcjonalną próchnicą i przemianami 
chemicznymi, które prowadzą do szeregu strat 
i ograniczeń w bilansie makroskładników pokar-
mowych. Ponadto kwaśne gleby mają dużo toksycz-
nego glinu, co przekłada się na ograniczony rozwój 
systemu korzeniowego. Finalnie oznacza to spadek 
plonowania, a wielkość spadku nie tylko zależy 
od poziomu zakwaszenia, ale również od tego jak 
wygląda okres wegetacji. Uprawy prowadzone na 
glebach zakwaszonych reagują zdecydowanie wyż-
szymi spadkami plonowania gdy pojawiają się czyn-
niki stresowe – okresowe chłody, upały, susze, itp. 

Wapnowanie gleb jest skutecznym zabiegiem popra-
wiającym odczyn i funkcjonowanie środowiska glebo-
wego. Każdy rolnik pragnący wybrać to rozwiązanie 
agrotechniczne musi odpowiedzieć sobie na pytanie 
o produkt, dawkę i termin zabiegu, aby osiągnąć jak 
najlepsze rezultaty.

Dostępne na rynku rolniczym wapno nawozowe 
dzielimy na dwie główne grupy - wapno niezawiera-
jące i zawierające magnez. W obrębie obu tych grup 
spotkamy wapna typu tlenkowego, handlowo często 
określane jako wapno palone lub tlenkowe (bez ma-
gnezu) oraz dolomit prażony lub tlenek wapniowo ma-
gnezowy (określenia dla wapna z magnezem). Udział 
wapien tlenkowych w rynku wapna rolniczego jest 
w chwili obecnej znikomy, wynika to głównie z podaży 
oraz praktyki rolniczej. Wapna tlenkowe wg wskazań 

agrotechnicznych mogą być stosowane tylko na gleby 
ciężkie i bardzo ciężkie, nie nadają się do stosowania 
bezpośrednio przed siewem jak i pogłównie. Specyfika 
działania tlenków powoduje, że w chwili zastosowania 
wiąże chemicznie wodę glebową (suszą) i ją dezynfe-
kują. W pewnych sytuacjach ma to swoje dobre strony 
(gleby okresowo zalane lub po powodziach), ale gene-
ralnie nie jest to idealne rozwiązanie. Tlenki wprowa-
dzone do gleby miejscowo podnoszą pH gleby znacz-
nie powyżej obojętnego niszcząc mikroflorę glebową, 
zwiększają mineralizację próchnicy. Zmineralizowanie 
(spalenie) próchnicy powoduje uwolnienie  składników 
odżywczych w niej zawartych, ale spada poziom próch-
nicy w glebie wpływając negatywnie na żyzność gleby 
w dłuższej perspektywie. Stąd w wielu krajach znane 
jest powiedzenie – „wapno robi bogatych ojców - bied-
nych synów”. Wpływ  na mniejszą popularność wapna 
tlenkowego ma też czynnik  praktyczny - produkty te 
o właściwościach żrących i pylących  są problematycz-
ne w aplikacji. Jednak największy wpływ na mniejszą 
popularność tej grupy produktów ma podaż. Dwadzie-
ścia, trzydzieści lat temu wapno tlenkowe, które nie do 
końca zostało wypalone, nie nadawało się do wykorzy-
stania w budownictwie, ale można je było zutylizować 
w rolnictwie. Dzisiaj technologia wypalania jest dosko-
nalsza co wpływa na mniejszą dostępność na rynku.

Kolejny typ, który występuje w obu grupach, to wapna 
naturalne węglanowe z przerobu minerału – mielenia 
skał wapiennych. Podział w obrębie typu podobnie jak 
w tlenkach oparty jest o zawartość składników wapnia 
lub wapnia i magnezu (Tabela 1 i 2).
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Tabela 1.  Typy wapna nawozowego niezawierającego magnezu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 września 
2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowa-

niach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz.U. Nr 183, poz. 1229)

Lp. Typ Odmiana Składniki podstawowe i sposób  
otrzymywania

Minimalna  
zawartość  

składników  
nawozowych  

CaO %

Inne wymagania

1 2 3 4 5 6

1

Z przerobu  
skał  

wapiennych

01 Tlenek wapnia.  
Przerób skał wapiennych 80

Odsiew na sicie o wymiarze 
boku oczek kwadratowych: 
2 mm, %, najwyżej 25

2 02 Tlenek wapnia.  
Przerób skał wapiennych 70

3 03 Tlenek wapnia.  
Przerób skał wapiennych 60

4 04

Tlenek wapnia i węglan  
wapnia lub węglan  
wapniowy.  
Przerób skał wapiennych

50
Odsiew na sicie o wymiarze 
boku oczek kwadratowych: 
2 mm, %, najwyżej 10; przesiew 
przez sito o wymiarze boku 
oczek kwadratowych: 0,5 mm, 
%, co najmniej 505 05 Węglan wapnia. Przerób skał wa-

piennych 40

6

Z produkcji 
ubocznej

06

Tlenek wapnia, węglan wapnia, 
krzemiany wapnia. Wapno poso-
dowe suche, wapno defekacyjne, 
wapno pokarbidowe

35
Zawartość wody, %, najwyżej 
10; zawartość chlorków, %,  
najwyżej 2,51)

7 07

Węglan wapnia. Wapno pocelulo-
zowe, wapno posiarkowe, wapno 
dekarbonizacyjne, wapno defeka-
cyjne, wapno pokarbidowe wilgot-
ne, wapno posodowe podsuszone, 
wapno pogaszalnicze podsuszone

30

Zawartość wody, %, najwyżej 
30; zawartość chlorków, %, 
najwyżej 3,52) lub 33); zawartość 
siarczków, %, najwyżej 1,54)

8 08

Węglan wapnia. Wapno defekacyj-
ne, wapno posodowe odsączone, 
wapno pocelulozowe wilgotne, 
wapno poneutralizacyjne

25
Zawartość wody, %, najwyżej 
40; zawartość chlorków, %, 
najwyżej 33) lub 3,52)

9 09
Węglan wapnia.  
Wapno defekacyjne mokre,  
wapno posodowe mokre

20
Zawartość wody, %, najwyżej 
50; zawartość chlorków, %,  
najwyżej 33)

10

Pochodzenia 
naturalnego - 

kopalina

06a Węglan wapnia, wapno kredowe 
suche 35 Zawartość wody, %, najwyżej 10

11 07a Węglan wapnia, wapno kredowe 
podsuszone 30 Zawartość wody, %, najwyżej 30

12 08a Węglan wapnia, kreda odsączona 25 Zawartość wody, %, najwyżej 40

13 09a Węglan wapnia, wapno kredowe 
mokre 20 Zawartość wody, %, najwyżej 50

1) Tylko dla wapna posodowego suchego. 
2) Tylko dla wapna pocelulozowego.
3) Tylko dla wapna posodowego podsuszonego, wapna posodowego odsączonego i wapna posodowego mokrego.
4) Tylko dla wapna pocelulozowego i posiarkowego.

Nawozy

30

Nr 1/2020 (13)Kwartalnik 2020

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrguydgojxheztg


Tabela 2. Typy wapna nawozowego zawierającego magnez (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. 
w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, spo-

sobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz.U. Nr 183, poz. 1229)

Lp. Typ Odmiana Składniki podstawowe i sposób 
otrzymywania

Minimalna  
zawartość  

składników  
nawozowych Inne wymagania

CaO +  
MgO 

%

w tym 
MgO 

%

1 2 3 4 5 6 7

1

Tlenkowe

01

Tlenek wapnia i tlenek magnezu 
oraz węglan wapnia i węglan ma-
gnezu. Prażenie, mielenie, odsiewa-
nie skał wapniowo-magnezowych

75 25
Odsiew na sicie o wymiarze 
boku oczek kwadratowych: 
2 mm, %, najwyżej 25

2 02

Tlenek wapnia i tlenek magnezu 
oraz węglan wapnia i węglan ma-
gnezu. Prażenie, mielenie, odsiewa-
nie skał wapniowo-magnezowych

60 20
Odsiew na sicie o wymiarze 
boku oczek kwadratowych: 
2 mm, %, najwyżej 25

3

Węglanowe

03

Węglan wapnia i węglan magnezu 
lub węglan wapnia, węglan magne-
zu, tlenek wapnia i tlenek magnezu. 
Mielenie, odsiewanie skał wapnio-
wo-magnezowych lub mieszanie 
skał wapniowo-magnezowych 
z prażonymi skałami wapniowo-ma-
gnezowymi

50 15

Zawartość wody, %, najwyżej 
10; odsiew na sicie o wymiarze 
boku oczek kwadratowych: 
2 mm, %, najwyżej 10; przesiew 
przez sito o wymiarze boku 
oczek kwadratowych: 0,5 mm, 
%, co najmniej 50

4 04

Węglan wapnia i węglan magnezu 
lub węglan wapnia, węglan ma-
gnezu i tlenek wapnia. Mielenie, 
odsiewanie, mieszanie skał wapnio-
wo-magnezowych ze skałami wap-
niowymi lub tlenkiem wapnia

50 8

Zawartość wody, %, najwyżej 
10; odsiew na sicie o wymiarze 
boku oczek kwadratowych: 
2 mm, %, najwyżej 10; przesiew 
przez sito o wymiarze boku 
oczek kwadratowych: 0,5 mm, 
%, co najmniej 50

5 05
Węglan wapnia i węglan magnezu. 
Mielenie, odsiewanie skał wapnio-
wo-magnezowych

45 15

Zawartość wody, %, najwyżej 
10; odsiew na sicie o wymiarze 
boku oczek kwadratowych: 
2 mm, %, najwyżej 10; przesiew 
przez sito o wymiarze boku 
oczek kwadratowych: 0,5 mm, 
%, co najmniej 50

6 06

Węglan wapnia i węglan magnezu 
lub węglan wapnia, węglan ma-
gnezu i tlenek wapnia. Mielenie, 
odsiewanie, mieszanie skał wapnio-
wo-magnezowych ze skałami wap-
niowymi lub tlenkiem wapnia

45 8

Zawartość wody, %, najwyżej 
10; odsiew na sicie o wymiarze 
boku oczek kwadratowych: 
2 mm, %, najwyżej 10; przesiew 
przez sito o wymiarze boku 
oczek kwadratowych: 0,5 mm, 
%, co najmniej 50

7 07

Węglan wapnia i węglan magnezu 
lub węglan wapnia, węglan ma-
gnezu i tlenek wapnia. Mielenie, 
odsiewanie, mieszanie skał wapnio-
wo-magnezowych ze skałami wap-
niowymi lub tlenkiem wapnia

40 8

Zawartość wody, %, najwyżej 
10; odsiew na sicie o wymiarze 
boku oczek kwadratowych: 
2 mm, %, najwyżej 10; przesiew 
przez sito o wymiarze boku 
oczek kwadratowych: 0,5 mm, 
%, co najmniej 50

Nawozy
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Wapna węglanowe z przerobu minerału to najwięk-
sza grupa wapna rolniczego, najczęściej używane 
produkty pochodzą właśnie z niej. Jednak w obrę-
bie tej grupy produkty różnią się nie tylko zawarto-
ścią składnika, ale również takimi parametrami jak: 
przesiew – stopień rozdrobnienia minerału, właści-
wościami minerału, porowatością, twardością, do-
mieszkami wpływającymi na efektywność wapna np. 
krzemionka. W obrębie wapna z magnezem docho-
dzi dodatkowo stopień dolomityzacji złoża (procent 
krosowych połączeń węglanu magnezu i wapnia). Im 
większy jej stopień tym mniejsza skłonność do reakcji 
z kwasami. Przekłada się to się na sprawność produk-
tu określaną jako reaktywność, która może wahać się 
od 1 do 100 %. Dlatego porównywanie produktów 
w obrębie tej grupy tylko ze względu na zwartość 
składnika jest niedostateczne. Ponieważ działanie 
wapna nawozowego będzie się różnić ze względu na 
reaktywność (Rysunek 1). 

Kolejna grupa to wapna węglanowe pochodzenia 
naturalnego występujące tylko jako minerały - bez 
magnezu, są to kopaliny nie wymagające rozdrab-
niania o właściwościach amorficznych, różnego po-
chodzenia: kreda pisząca (okres kredy), kredy poje-
zierne, margle. Ze względu na miękkość minerału 
i brak struktury krystalicznej są to produkty o dobrej 
lub bardzo dobrej reaktywności 60 -100%. Stąd opi-
nia, że kredy to najlepsze wapna spośród węglanów. 
Czynnikami, które obniżają poziom efektywność 

kred, są domieszki części ilastych i naturalna skłon-
ność do  tworzenia się zlepieńców – sklejone bryłki 
mogą latami ulegać rozkładowi. Wadą kredy jest sto-
sunkowo niska zawartość procentowa wapnia oraz 
wysoka zawartość wody, co będzie się przekładało 
na podwyższone dawki na ha. Przykładowo odmiana 
07a zawiera 30% CaO oraz do 30% wody. Aby wysiać 
1,5t. CaO/ha musimy zastosować 5t. odmiany 07a 
i tyko 3t. wapna węglanowego odmiany 04 o porów-
nywalnej reaktywności. 

Następnym typem wapna jest grupa potocznie nazy-
wana wapnami odpadowymi pochodząca z produkcji 
ubocznej (Tabela 1 odmiany: 06, 07, 08, 09).Zakłady 
wytwarzające taki odpad najczęściej stosują tlenek 
wapnia w procesach produkcyjnych. Nadmiar tlenku 
wapnia wraz z resztkami poprodukcyjnymi stanowi 
masę nawozową. Zaletę takich nawozów stanowi 
ich niska cena. Problemem jest zawartość pierwiast-
ków takich jak: sód, chlor, metale ciężkie. Wapna 
odpadowe charakteryzują się niską zawartością pro-
centową wapnia oraz wysoką zawartością wody, co 
przekłada się na wysokie dawki takiego nawozu na 
ha. Niska zawartość składnika oraz częściowe prze-
reagowanie w procesach produkcyjnych powoduje, 
że wapna odpadowego musimy zastosować od 2 do 
4 razy więcej. Podwyższa to koszty aplikacji obniżając 
w konsekwencji atrakcyjność cenową. No i oczywiście 
wraz wapnem wprowadzamy wspominane wcześniej 
pierwiastków szkodliwe.  Na przykład w wapnie po 

Rysunek 1. Zmiany pH gleby w wyniku zastosowania różnego typu wapna

Nawozy
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sodowym jest duża zawartość chlorku sodu. Nawet 
kiedy mieści się w normie 3,5% to przy dawce wapna 
6 ton na ha daje w sumie 210 kg NaCl. Jeśli zawartość 
soli jest wyższa problem jest jeszcze większy. Wyso-
ka zawartość sodu ma bardzo negatywny wpływ na 
strukturę i właściwości gleby oraz wzrasta zasolenie.

Dlatego najkorzystniejszym rozwiązaniem są 
węglany wapnia  pochodzenia naturalnego i wy-
soko reaktywne z przerobu minerału wapiennego. 
Wśród wapien węglanowych możemy wyróżnić 
wapno Nordkalk Standard Cal. 

Wapno produkowane jest na bazie unikatowego 
w skali europejskiej złoża  z przełomu jury i kredy. 
Dzięki dobremu rozdrobnieniu powstaje nawóz 
o bardzo wysokiej reaktywności i wysokiej koncen-
tracji wapnia. Jest to produkt do korzystnej ekono-
micznie regulacji odczynu, całkowicie bezpieczny 
dla roślin uprawnych. Dzięki nieskrystalizowanej 
formie utrzymuje wilgoć w glebie, szybko (ale nie 
gwałtownie) podnosi odczyn pH gleby, uaktyw-
nia składniki pokarmowe znajdujące się w glebie, 
reguluje stosunki wodno-powietrzne, korzystnie 
wpływa na tworzenie się struktury gruzełkowej. 
Sprzyja także rozwojowi pożytecznych mikroor-
ganizmów (bakterii) i ogranicza ilość grzybów. 
Wapno Nordkalk Standard Cal przeznaczone jest do 
stosowania na wszystkich rodzajach gleb i we wszyst-
kich okresach agrotechnicznych. 

Z tego samego złoża produkowany jest granulat 
Atrigran. Dzięki wyselekcjonowaniu surowca i bar-
dzo drobnemu domieleniu (maczka poniżej 0,1mm) 
uzyskuje się reaktywność bliską 100% co przekła-
da się na doskonałą skuteczność działania. Dzięki 
zastosowaniu organicznego lepiszcza (cukry) i wy-
suszeniu poniżej 0,3%  uzyskujemy granulę twardą 
i trwałą w przechowaniu i wysiewie, łatwo nato-
miast rozpadającą się na polu w zetknięciu z wilgo-
cią. Twardość i odporność na ścisk granuli na pozio-
mie 20-30 Nm jest zagwarantowane opakowaniem 
z grubej zgrzewanej folii i umieszczonej w 500 kg 
bigbagu. AtriGran to nawóz o szerokim i uniwersal-
nym spektrum działania, co umożliwia jego użycie 
na różnych etapach upraw. W uprawie roślin jedno-
rocznych najlepiej stosować go przedsiewnie poza 
okresem wegetacji od późnego lata do wczesnej 
wiosny. W uprawach wieloletnich i na użytkach zie-
lonych powinien być używany pogłównie, najlepiej 
późną jesienią. Jest to doskonały produkt do zasto-
sowań interwencyjnych i w rolnictwie precyzyjnym. 
Dostępność dwóch frakcji i wyrównanie granuli 
umożliwia wysiew na różne szerokości z zapewnia 
równomierność rozsiewu. 

Ze względu na naturalny skład wapna Nordkalk są 
całkowicie bezpieczne dla roślin i zwierząt. Skutecz-
nie spełniają swoje zadanie zarówno w intensywnych 
uprawach jak i ekologicznych.

firma NORDKALK

Program wapnowania gleb wdrożony jest przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Ogólnopolska akcja ma doty-
czyć gleb najbardziej zakwaszonych. Na wspar-
cie zakupu wapna załapią się rolnicy, których 
gospodarstwa mają do 75 ha. Dotacja udziela-
na jako pomoc publiczna de minimis nie obej-
muje kosztu transportu i rozsiewania wapna. 
Oto stawkin dopłat do zakupu wapna w zł/ha 
czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz 
MgO) w zależności od wielkości gospodarstwa.

• do 25 ha  300 zł
• 25–50 ha 200 zł
•  50-75 ha  100 zł

Uzyskanie dotacji do zakupu wapna uzależnio-
ne jest od wyników badań glebyi pozytywnej 
opinii okręgowej stacji chemiczno-rolniczej. 
Program dotyczy gleb o pH poniżej 5,5. Pro-
gram wapnowania gleb ma trwać do 2023 roku.

Zapraszamy do korzystania z programu na-
wożenia wapnem oraz zakup wapna w firmie 
AgroAs która ma w swojej ofercie wszystkie 
rodzaje wapna i rodzaj jego zaproponuje, 
dostosuje do zapotrzebowania Waszego go-
spodarstwa. Doradcy polowi oraz pracownicy 
działu nawozów chętnie doradzą i zaproponu-
ją najlepsze rozwiązanie.

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

polifoska.pl nawozy.eu

Nawozy z POLIC z pełnym składem
Gwarancja wysokiej efektywności nawożenia

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

 • Oferta nawozów o stosunku P:K jak 1:1 do 1:2,8 umożliwia trafny wybór nawozu pod każdą roślinę na każdej glebie.
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Celem artykułu jest zastanowienie się czy warto 
i można wapnować gleby wiosną. Aktualna sytu-
acja pogodowa bardzo ułatwia rozwiązanie tego 
problemu. Od października do dzisiaj mamy porę 
jesienną, gdzieś zgubiła się zima, a od 15 lutego 
możemy już wysiewać nawozy azotowe co jest 
praktycznym dowodem przyjścia wiosny. Mieli-
śmy wystarczająco dużo czasu aby sprawdzić pH 
gleby oraz poczynić kroki w stronę poprawy od-
czynu. Celem wapnowania z jednej strony jest pod-
niesienie pH gleby do jego optymalnego poziomu 
lub jego utrzymania, z drugiej regulacja odczynu 
i zapewnienie roślinom jak najlepszych warunków 
wzrostu. Każdy z niezbędnych składników pokar-
mowych pobieranych przez roślinę wymaga odpo-
wiedniego pH gleby do jego optymalnej dostęp-
ności. Żeby dany pierwiastek był dostępny musi 
znajdować się w roztworze glebowym, czyli być 
w nim rozpuszczony. To zjawisko w dużym stopniu 
uzależnione jest od pH gleby. Wpływa ono m. in. na 
procesy przemiany związków azotowych czy fos-
forowych do form przyswajalnych w glebie. Ideal-
nym odczynem gleby w którym wszystkie makro 
i mikroskładniki są najbardziej dostępne dla roślin 
uprawnych to zakres 6,5–7,0 ph.

Jesteśmy przed sezonem prac wiosennych, siewów 
zbóż jarych, roślin motylkowych, kukurdzy, buraków 
i sadzenia ziemniaków. W tym wypadku jeżeli stwier-
dziliśmy potrzebę wapnowania nic nas nie ogranicza. 
Luty czy początek marca jest równie dobrym termi-

nem na wapnowanie jak okres pożniwny lub jesienny. 
Pamiętajmy jednak że zawsze jeżeli mamy możliwość 
to wapnujmy glebę jesienią zarówno pod zasiewy je-
sienne jak i wiosenne.  Efektywność  takiego wapno-
wania jest lepsza między innymi dlatego że możemy 
skutecznie wymieszać je z glebą i zazwyczaj w okre-
sie jesienno-zimowym jest więcej dostępnej wody, 
która sprzyja przemieszczaniu się wapna w głębsze 
warstwy gleby.

Jakie wapno wybrać ?

Wybór będzie zależeć od kategorii agronomicznej 
gleby, aktualnego odczynu gleby, dostępnego na 
rynku lokalnym wapna oraz jego ceny (wszyscy liczy-
my koszty). Od wielu już lat na terenie naszej działal-
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ności okazało się że oprócz problemu zakwaszenia 
występuje problem braku w glebie magnezu. Suge-
ruje to stosowanie na gleby średnie i słabe wapna 
węglanowego z dodatkiem magnezu np. AGRODOL  
(35%CaO + 15%MgO). Jest to najtańszy i najprost-
szy sposób na wprowadzenie do gleby magnezu. 
Na glebach ciężkich bardzo dobrym rozwiązaniem 
jest zastosowanie wapna tlenkowego np. sypkiego 
80% CaO lub granulowanego 90% CaO lub tlenku 
z dodatkiem magnezu – OXYFERTIL 3–7 mm (75% 
CaO + 25% MgO). Dawki oczywiście będą zależały 
od aktualnego pH gleby, ale  wahają się w granicach 
3-4 tony węglanu wapnia CaCO3 lub 1–2 tony tlen-
ku wapnia CaO. Jeżeli mamy ustabilizowany odczyn 
gleby musimy zadbać o jego utrzymanie. W tym celu 
pamiętajmy że rocznie z gleby ubywa 150–250 kg/
ha CaO. Wapno te wynosimy z pola wraz z plonem 
głównym (np. kukurydza na ziarno 100 kg CaO), 
plonem ubocznym (słoma), tracimy je w procesie 
mineralizacji materii organicznej  Taką dawkę wap-
nia należałoby corocznie zastosować aby utrzymać 
optymalny odczyn gleby. W dobie nowoczesnych 
siewników nawozowych, ograniczonego czasu 
i najzwyczajniej prostocie stosujemy w tym wypad-
ku wapno granulowane zarówno tlenkowe jak i wę-
glanowe. Proponujemy granulat węglanowy 50% 
CaO 3-5 mm pod nazwami handlowymi ATRIGRAN, 
JURAK, CALCPREMIUM w dawce jednorazowej 1,5-
2 ton / ha lub wapno tlenkowe 90% CaO w dawce 
0,5-1 tony/ ha pod nazwą OXYFERTIL. W technologii 
uprawy poszczególnych rośli musimy przejść do nor-
malności, standardu, iż corocznie oprócz nawozów 
mineralnych będziemy stosować nawozy wapniowe.

Co w sytuacji kiedy na polu rosną już rośliny 
uprawne a występuje poważny brak wapna ?

Mówimy wówczas o interwencyjnym stosowaniu 
wapnowania. Nie możemy zastosować wapna tlen-
kowego pylistego i granulowanego ponieważ z racji 
swojej aktywności poparzy rośliny. Jedynym roz-
wiązaniem jest zastosowanie wapna węglanowego 
granulowanego i to wysoko reaktywnego.  Do tego 
celu najlepiej nadawać się będzie kreda granulowa-
na w dawce do 1 tony/ha. Idealnie by było gdyby po 
nawożeniu pogłównym wapnem węglanowym kil-
kakrotnie spadł deszcz który wpłucze wapno w głąb 
gleby. W praktyce takie wapno może być wpłukane 
maksymalnie do 5 cm, powinno to spełnić doraźnie 
swoja rolę. Pamiętajmy jednak, że to jest tylko do-
raźne rozwiązanie, które nie zwalnia nas z badania 
gleby i zastosowania wapnowania pożniwnego. Sy-
tuacje która opisuję, czyli interwencyjne stosowanie 
wapna przedstawiają zdjęcia wykonany 2 tygodnie 
temu (14 luty 2020). Plantacje jęczmienia  ozimego 
oraz pszenicy ozimej z wyraźnymi przebarwieniami 
– żółknięciem, a wręcz wypadnięciami roślin. Kolejne 
zdjęcie przedstawia plantacje rzepaku, który cierpi 
z powodu braku azotu, fosforu, potasu itp. Okazało 
się że przyczyną tej sytuacji jest brak zimy – nie prze-
rwanie okresu wegetacyjnego, nie możność zastoso-
wania przed 15 lutym nawożenia azotowego. Jednak 
największym problemem okazał się odczyn gleby, 
który wyniósł 4,7. Zasobność w makro i mikroskład-
niki może i ma ta gleba, ale w żadnym przypadku ro-
ślina nie może z niej skorzystać. Zatem jedynie mądre 
rozwiązanie we wszystkich tych przypadkach  będzie 
zastosowanie granulowanego wapna węglanowego 
w ilości 1 tony/ha, a po ok 2 tygodniach od wapnowa-
nia zastosowanie nawożenia azotowego z dodatkiem 
siarki np. SALETROSAN 26, RSMS 26, PULGRAN S.

Rober Mazur, 
dyrektor Działu Nawozów
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W ostatnich dwóch sezonach 
z powodu suszy opłacalność 
uprawy kukurydzy zwłaszcza 
w środkowej i północnej czę-
ści województwa opolskiego, 
gdzie występują lżejsze gle-
by i jest mniej opadów gwał-
townie się obniżyła ze wzglę-
du na spadek plonowania. Na 
glebach piaszczystych klasy 
IVb i V kukurydza niejedno-

krotnie plonowała nisko i często rolnicy musieli 
dopłacić do jej uprawy. Natomiast dobrze, a na-
wet bardzo dobrze plonowała na Pogórzu Sudec-
kim, na zwięzłych glebach, gdzie opady są o kil-
kadziesiąt mm wyższe. Niższe opady i ocieplenie 
spowodowały stopniowe wyczerpanie zapasów 
wody glebowej. Wszystko wskazuje na to, że cze-
ka nas kolejny suchy rok. Jeżeli w zimie, (zaryzy-
kuje – co jest mało prawdopodobne) i wczesną 
wiosną nie spadną obfite deszcze, to tej wiosny 
przy agrotechnice kukurydzy należy szczególną 
uwagę zwrócić na ograniczenie parowania wody 
glebowej, optymalizację nawożenia pod realny 
plon oraz obniżenie obsady roślin na hektarze.

Wymagania klimatyczne i glebowe

Pomimo niskiego współczynnika transpiracji oraz 
dobrze rozwiniętego systemu korzeniowego, kuku-
rydza do wysokiego plonowania potrzebuje dużych 

ilości wody. Można oszacować, że przy plonach ziar-
na 50–60 dt/ha pobiera 2,6–3, 4 mln litrów wody, co 
odpowiada opadom deszczu 260–340 l/m2. Przy plo-
nach ziarna rzędu 100–120 dt/ha zapotrzebowanie 
na wodę się podwaja. Największe zapotrzebowanie 
na wodę przypada na okres kwitnienia i nalewania 
ziarna, tj. od końca czerwca do połowy sierpnia.

Kukurydza nie ma dużych wymagań glebowych. 
Można ją uprawiać na różnych glebach za wyjątkiem 
podmokłych, zimnych, bardzo ciężkich oraz suchych – 
piaszczystych. Jej plony zależą przede wszystkim od 
ilości dostępnej dla roślin wody. Jak pokazały ostatnie 
dwa suche lata, kukurydza często zawodzi na glebach 
lekkich V i VI klasy, chociaż przeprowadzone jesienią 
obfite nawożenie obornikiem potrafi tu sporo popra-
wić. Jest stosunkowo tolerancyjna na odczyn gleby. 
Może być uprawiana na glebach lekko kwaśnych, obo-
jętnych i zasadowych (pH 5,5–7,5). Najwyższe plony 
wydaje na glebach o odczynie obojętnym.

Zatrzymać wilgoć w glebie

Kukurydza w zmianowaniu najczęściej przychodzi 
po zbożach i przeważnie uprawiana jest w systemie 
uprawy płużnej. Głęboka orka przedzimowa zwiększa 
pojemność wodną i ułatwia korzeniom wzrost w głąb 
gleby. Przy tej metodzie uprawy roli pierwszą czynno-
ścią wczesną wiosną jest włókowanie, które przery-
wa kapilary, przez które woda podsiąka i wyparowuje 
do atmosfery. Jest to istotne, bowiem okres między 

dr Władysław 
Kościelniak

doradca rolny
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azotu przy plonach ziarna rzędu 100 dt/ha wynoszą 
160–180 kg N/ha. Przy plonach rzędu 50–60 dt/ha 
polecałbym wysiać nie więcej niż 100–120 kg N/ha. 
Nawozy azotowe można wysiać lub rozlać w daw-
kach dzielonych – przed siewem ok. 50–70% daw-
ki, natomiast resztę pogłównie, ale nie później niż 
w fazie 4–5 liści, aby nie poparzyć liści. W przed-
siewnej dawce należy unikać zbyt wysokich porcji 
formy amonowej azotu, ponieważ wskutek reakcji 
chemicznych w środowisku zasadowym zamienia się 
w amoniak, który zakłóca wschody kukurydzy. Do 
przedsiewnego nawożenia bardziej odpowiednie 
są RSM i mocznik. Natomiast do pogłównego od-
powiednie są nawozy saletrzane i RSM aplikowany 
wężami, rozlewowymi. Wykorzystanie stosowane-
go doglebowo azotu z mocznika zawartego w RSM 
można podnieść dodając do niego stabilizator azo-
tu oparty na inhibitorze nitryfikacji Nowa Tec One. 
Środek ten sprzedaje Agro As. Uzyskuje się dzięki 
temu znaczne ograniczenie wymywania azotu 
i możliwość ograniczenia jego dawki. Gwarantuje to 
ciągłe i harmoniuje zaopatrzenie w azot potrzebny 
kukurydzy zwłaszcza w trakcie intensywnego wzro-
stu. W doświadczeniach stwierdzono kilkuprocen-
towy wzrost plonów kukurydzy o lepszej jakości na-
sion. Zdaniem producenta działa efektywnie nawet 
na glebach lekkich.

Przy średniej zasobności gleby pod wysokie plony za-
lecane dawki fosforu i potasu wynoszą: P2O5 – 80–
100 kg/ha i K2O – 160–200 kg/ha. Przy niskich o poło-
wę mniejsze. Na wschody i szybki wzrost początkowy 
kukurydzy bardzo korzystnie wpływa fosforan amo-
nu wprowadzony do gleby w odległości 5 cm w bok 
i w dół od nasion. Jego dobroczynny wpływ na kukury-
dzę wynika stąd, że przy temperaturze gleby 10–12ºC 
fosfor glebowy jest trudno przyswajalny, a z tego 

początkiem przedwiośnia, a siewem kukurydzy trwa 
nawet do 2 miesięcy. Niestety, często obserwuję, że 
rolnicy biorą się za uprawę roli dopiero tuż przed sie-
wem kukurydzy. Na zawłókowaną rolę należy wysiać 
nawozy potasowe i uzupełniającą dawkę fosforu, o ile 
tego nie zrobiono jesienią pod orkę przedzimową. 
Nawozy wymieszać z glebą agregatem uprawowym 
w trakcie uprawy przedsiewnej. Rolę przed siewem 
tak doprawić, aby nasiona zostały umieszczone na 
warstwie gleby o nieprzerwanym podsiąkaniu kapi-
larnym, tj. na głębokości 5–8 cm. Kukurydzę można 
uprawiać po sobie i poplonach ozimych w systemie 
bezorkowym. Wówczas rola jest bardziej zasobna 
w wodę, ale dłużej się nagrzewa i należy odczekać 
z jej siewem. Należy się liczyć również z tym, że udany 
poplon wyczerpuje do cna wodę z gleby.

Nawozić pod realny plon

Do wytworzenia tony ziarna z odpowiednią ilością sło-
my kukurydza przeciętnie pobiera kg: N – 26, P2O5 
– 13, K2O – 33, CaO – 8 i MgO – 9 kg. Bardzo dobrze 
wykorzystuje składniki pokarmowe z obornika, po-
miotu drobiowego i gnojowicy. Nawozy organiczne 
trzeba stosować jesienią. Należy unikać wylewania 
gnojowicy wczesną wiosną, ponieważ rola w koleinach 
zostaje ubita. Poza tym potas z gnojowicy powoduje 
zniszczenie struktury gruzełkowej w wierzchniej war-
stwie gleby na całym polu. Odbija się to negatywnie 
na wschodach, wzroście roślin i plonowaniu.

Dawki nawozów mineralnych zależą od spodziewa-
nego plonu i zasobności gleby. Warto pamiętać, że 
w przypadku gospodarstw, które objęte są regula-
cją przestrzegania maksymalnych dawek azotu dzia-
łającego, całkowita dawka N działającego nie może 
przekroczyć 240 kg N/ha. Przeciętne zalecane dawki 

Kukurydza wysiana w połowie kwietnia na polu klasy IVb w systemie bezorkowym (07.05.2019 r.)

Porady eksperta
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Temperatura gleby ma ścisły związek z jej uwilgotnie-
niem, ponieważ woda ogrzewa się dwa razy dłużej 
niż części stałe gleby. Zaobserwowałem w gospo-
darstwach stosujących systemy bezorkowe, że tam 
gleby na wiosnę znacznie dłużej się nagrzewały i ku-
kurydza wysiana wcześnie źle powschodziła, wolniej 
rosła i wydała przeciętny plon. Ogrzanie gleby moż-
na przyspieszyć przez płytkie wzruszenie agregatem 
uprawowym. Nie należy spieszyć się z siewem kuku-
rydzy na glebach wilgotnych i zimnych. Do wcześniej-
szych siewów zaleca się wysiewać odmiany typu flint, 
a późniejszych typu dent. Głębokość siewu zależy od 
rodzaju gleby i terminu siewu. Na glebach zwięźlej-
szych, bardziej wilgotnych i zimnych przy wcześniej-
szym siewie przykrycie nasion powinno być płytsze 
(4–5 cm), podczas gdy na glebach lżejszych i siewach 
opóźnionych – głębsze, nawet do 8 cm.

Gęsto, nie znaczy prawidłowo

Poważnym błędem związanym z siewem kukurydzy 
jest zbyt duża norma wysiewu w stanowiskach mało 
urodzajnych i suchych. Tutaj kukurydzę należy siać 
rzadziej. Zalecana ilość wysiewu wynosi 6–7 ziaren/
m2. Taką normę wysiewu polecał ponad 20 lat temu 
prof. Zdzisław Królikowski, z IHAR Smolice (wielce 
zasłużony hodowca i propagator uprawy kukurydzy 
w naszym kraju) na Dniach Kukurydzy w WODR Ło-
siów. W 2018 r. na kilku polach klasy IVb i V stwier-
dziłem, że kukurydza przez pomyłkę wysiana rza-
dziej (obsada 6 roślin/m2) zawiązała dorodne kolby 
i plonowała wyżej niż przy obsadzie zwiększonej do 
8 roślin/m2. Zjawisko to powtórzyło się w 2019 roku 
u dwóch rolników, którzy w słabych stanowiskach 
za moją radą ilości wysiewu obniżyli o 20% w sto-
sunku do zalecanych przez firmy nasienne. Żeby 
samemu się o tym przekonać, radzę wysiać kuku-
rydzę w mniejszej obsadzie, np. na 2–4 przejazdach 
siewnika w środku pola i po zbiorach porównać plon 
ziarna. To nic nie kosztuje poza odrobiną fatygi. Na-
tomiast na glebach klasy I-IIIb zasobnych w składniki 
pokarmowe i wodę kukurydzę należy wysiewać gę-
sto, tj. 9,0–10,0 ziaren/m2. 

Kukurydzy nie wolno wysiewać w zbyt mokrą glebę. 
Lepiej odczekać kilka dni. Ziarno umieszczone w mo-
krej, zimnej glebie zostaje odcięte od tlenu i butwie-
je. Kukurydza wschodzi długo, po wschodach rośnie 
wolno i nie zakrywa rzędów stwarzając korzystne 
warunki dla chwastów. Dlatego bezwzględnie wy-
maga odchwaszczana herbicydami.

nawozu łatwiej. Dawka fosforanu amonu nie powin-
na przekraczać 100 kg/ha w masie towarowej. Przy 
większych dawkach korzenie włośnikowe znajdujące 
się zbyt blisko nawozu ulegają zniszczeniu na skutek 
dużej koncentracji soli mineralnych. Ponadto większe 
dawki to strata pieniędzy, ponieważ 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 wykorzy-
stane przez kukurydzę, musi mieć ona do dyspozycji 
również inne pierwiastki: magnez, siarkę, a z mikro-
elementów cynk i bor. Braki tych składników po-
karmowych można uzupełnić dolistnie opryskując 
rośliny siarczanem magnezu i specjalistycznymi na-
wozami po wschodach kukurydzy – od 5 liścia. Do-
listne dokarmianie należy wykonać odpowiednio 
wcześnie, gdy gleba jest wilgotna, a rośliny rozwijają 
się normalnie i mają turgor. Zwiędłe i podsuszone 
wskutek suszy liście nie są w stanie pobrać nawozów 
mikroelementowych.

Wybór odmiany

W minionym sezonie podobnie jak w latach poprzed-
nich obok postępującej suszy plony ziarna kukurydzy 
w dużej mierze zależały od odmiany. Najbardziej 
uniwersalne okazały się odmiany z grupy średnio 
wczesnej. Dobrze dobrana odmiana kukurydzy to 
najlepsza inwestycja. Starsze odmiany powinny być 
zastępowane przez nowe, o wyższym potencjale plo-
nowania i lepszych cechach gospodarczych. Na rynku 
jest około 200 odmian kukurydzy i przy jej wyborze 
warto skorzystać z wyników PDO i rad doradców 
Agro-As. W razie uprawy kukurydzy na dużym areale 
radzę wysiewać kilka odmian z różnych grup wcze-
sności i firm hodowlanych.

Z siewem spiesz się powoli

Kukurydza pochodzi z Ameryki Środkowej i jest 
rośliną ciepłolubną. Jeżeli chodzi o termin siewu 
kukurydzy, to powinna być wysiana, gdy gleba do-
statecznie się nagrzeje do temperatury powyżej 
6–8ºC (średnia dobowa zmierzona o godz. 7, 13 
i 19). Na Śląsku przypada to najczęściej w połowie 
kwietnia. Pogoda w kwietniu bywa, jak w przy-
słowiu „trochę zimy – trochę lata” – po okresach 
ocieplenia nadchodzą fale zimnego powietrza. Nie 
można kierować się temperaturą zmierzoną w po-
łudnie, w słońcu.
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W Polsce zboża zajmują największą powierzchnię 
zasiewów, uprawia się je na blisko 70% gruntów 
ornych. Obecna sytuacja ekonomiczna na rynku 
zbóż przemawia za tym, aby maksymalnie wy-
korzystać potencjał plonowania rośliny, między 
innymi przez odpowiednią ochronę przed chwa-
stami, wyleganiem, chorobami i szkodnikami. 
Uzyskane w ten sposób lepsze plony oraz wyższa 
jakość ziarna z nadwyżką rekompensują nakłady.

Choroby grzybowe w zbożach powodują ogromne 
straty plonu, gdyż obniżają powierzchnię asymilacyj-
ną liści i kłosów. W konsekwencji zboża wykształcają 
mniejszą liczbę ziarniaków, które w dodatku mogą 
być źle wykształcone i mieć małą MTZ. Oprócz tego 
choroby mogą powodować uszkadzanie wiązek prze-
wodzących i zamieranie źdźbeł. 

Pszenica ozima jest zdecydowanie 
najważniejszym gatunkiem zbóż, tak 
więc skoncentrujmy się na przedsta-
wieniu ochrony pszenicy.

Najgroźniejsze choroby występujące w pszenicy ozi-
mej w okresie wiosennym możemy podzielić na 3 ka-
tegorie:

1. Choroby źdźbła i korzeni, do których możemy 
zaliczyć, tzw. choroby podsuszkowe, czyli: łam-
liwość podstawy źdźbła i fuzaryjna zgorzel pod-
stawy źdźbła i korzeni.

2. Choroby liści, czyli mączniaka prawdziwego, rdzę 
(żółtą, brunatną i źdźbłową), DTR oraz septorio-
zę liści.

3. Choroby kłosa, czyli: fuzariozę kłosów jak rów-
nież bardzo groźną septoriozę plew pszenicy.
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Jako firma AgroAs chcielibyśmy zaproponować kilka 
wariantów ochrony pszenicy opartych o sprawdzone 
substancje aktywne, z których będzie można skorzy-
stać w nadchodzącym sezonie.

Dla pszenic wcześniej sianych, które rozkrzewiły się 
jesienią i przeznaczonych do intensywnej produkcji 
proponujemy rozpocząć ochronę od tzw. zabiegu 
T0 czyli wykonać zabieg w fazie końca krzewienia 
produktem Fossa 633 EC zawierającym prochloraz 
i fenpropidynę w dawce 0,6–0,8 l/ha. Następnie 
w fazie BBCH 32 zalecamy wykonanie zabiegu pro-
duktem Praktis zawierający protiokonazol  w daw-
ce 0,5 l/ha lub w przypadku większego zagrożenia 
mączniakiem Praktis 0,5l+ 40g proquinazidu. Dla 
pszenic sianych później, przystępujemy do ochrony 
w fazie BBCH 31 z pominięciem zabiegu T0 i stosu-
jąc Praktis w dawce 0,4l + Fossa w dawce 0,6l  lub 
wariant bardziej ekonomiczny: Fossa 1l/ha.    Na-
stępnie w okresie liścia flagowego - początku kło-
szenia proponujemy dla wszystkich pszenic ozimych 
zastosowanie produktu Fandango 200 EC w daw-
ce 1l/ha lub Opera Max 147,5 SE w dawce 1,5l/ha. 
W przypadku, kiedy chcemy zwiększyć skuteczność 
tego zabiegu na fuzariozy można nieco zmniejszyć 
ilość wspomnianych preparatów, dokładając tebu-
konazol, czyli np. Kosa 250 EW w dawce 0,5l/ha co 
może wyglądać następująco: Fandango 20EC 0,8l/
ha + Kosa 250EW 0,5l/ha lub Opera Max 1,2l/ha + 
Kosa 250EW 0,5l/ha. 

W fungicydach zarejestrowanych do używania 
w pszenicy ozimej występują liczne substancje aktyw-
ne z wielu grup chemicznych, które mogą być wyspe-
cjalizowane do zwalczania konkretnych patogenów 
lub ich szerszej grupy, a więc dedykowane są do za-
stosowania w okresach rozwoju pszenicy, kiedy dany 
patogen czy dane patogeny najczęściej występują.

Fungicydy dedykowane do zabiegu T1 zawierają 
substancje radzące sobie z łamliwością podstawy 
źdźbła, takie jak: protiokonazol, prochloraz czy np. 
metrafenon.

Fungicydy dedykowane do zabiegu T3 zawierają sub-
stancje radzące sobie z fuzariozami takie jak: tebuko-
nazol, metkonazol czy protiokonazol. 

Można również wyodrębnić produkty dedykowane 
do ochrony liści, radzące sobie z takimi chorobami 
jak mączniak, septoriozy, rdze czy DTR, zawierające 
takie substancje jak: strobiluryny, epoksykonazol, 
protiokonazol, czy substancje z najnowszej grupy 
chemicznej karboksyamidów (SDHI) czy proquinazid 
–specjalista na mączniaka.

Jak widać zbudowanie programu ochrony roślin dla 
pszenicy ozimej nie jest takie proste i wpływa na to 
wiele czynników jak: odmiana, gęstość siewu, stano-
wisko i oczywiście warunki atmosferyczne, a także 
budżet jaki możemy przeznaczyć na ochronę.
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Oczywiście w latach bardzo trudnych ze względu na 
nasilenie chorób kłosa można, a wręcz powinno się 
zastosować oddzielny zabieg na kłos, oparty o jedną 
z substancji lub ich mieszaniny: tebukonazol, metko-
nazol, protiokonazol. Wówczas proponujemy zasto-
sowanie Opery Max lub Fandanga solo na liść flago-
wy i wykonanie dodatkowo zabiegu na kłos jednym 
z produktów: Kosa 250 EW 0,7–1 l/ha lub Kosa 0,4 l 
+ Praktis 0,4 l/ha.

Jak można zauważyć w powyższych propozycjach 
ochrony bardzo często przewija się produkt Praktis. 
Praktis jest nowo zarejestrowanym środkiem firmy 
Sharda zawierającym 250 g w litrze protiokonazolu. 
Protiokonazol jest jednym z najlepszych triazoli jakie 
stosujemy w ochronie z bardzo szerokim zakresem 
skuteczności na wiele gatunków grzybów. Jakby 
prześledzić rynek ochrony roślin to protiokonazol 
przewija się przez bardzo dużo środków ochrony ro-
ślin. Można go z powodzeniem stosować w ochronie 
roślin we wszystkich fazach rozwoju pszenicy a rów-
nież rzepaku. Jest to pierwszy rok, w którym można 
go pozyskać na rynku generycznym co daje bardzo 
duże możliwości budowania bardzo ciekawych do-
branych pod indywidualne potrzeby programów 
ochrony.

Wiosną w pszenicy 
• Na T1: Praktis 0,4 l + Fossa 0,6 l lub Praktis 0,6 l  

+ morfolina lub Praktis  0,4 l + prochloraz 180 g + 
morfolina 

• Na T2: Praktis 0,4 l + Tazer 0,5 l 
• Na T3: Praktis 04–05 l + Kosa 04–0,5 l/ha

Nie bez znaczenia jest, że Praktis zarejestrowany jest 
również w rzepaku i tam też można na bazie tego 
produktu zbudować wiele bardzo ciekawych progra-
mów ochrony.

Produkty do wszystkich opisanych kombinacji bę-
dzie można w nadchodzącym sezonie kupić w naszej 
firmie. Oprócz tego oferujemy fachowe doradztwo 
dotyczące ich stosowania od naszych przedstawicieli 
handlowych.
 
 
 
 

Marek Skorupa, dyrektor produktu działu  
Środki Ochrony Roślin
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Jest początek marca. Większość odwiedzanych 
rolników porusza temat wiosennego nawoże-
nia azotem. Dylematy typu:  Kiedy i jak zasilać?  
Są powszechne i nie dotyczą tylko rzepaku. Nic 
dziwnego. Patrząc na plantacje zbóż ozimych, 
które siano w terminach wczesnych i optymal-
nych, trudno nie dostrzec braku zimy w tym roku. 
Wegetacja, poza krótkimi przerwami, trwała cały 
czas. Rośliny rosnąc zużywały substancje pokar-
mowe zawarte w glebie. Niedobory składników 
odżywczych są widoczne na wielu polach. Wszy-
scy wiemy że pierwsza dawka azotu jest bardzo 
ważna, by roślina z odpowiednią siłą i dynamiką 
rozpoczęła wiosenny wzrost.     

Lecz czy jest to jedyny problem przy tak ciepłej au-
rze? Oczywiście że nie! Dużym niebezpieczeństwem 
które zostaje  w cieniu problemów z nawożeniem, są 
również choroby grzybowe. Oto skrótowe podsumo-
wanie tego co zastaniemy w zbożach  w przed dzień 
wykonywania oprysków. 

1. Większość grzybów chorobotwórczych  do swe-
go rozwoju potrzebuje by roślina zainfekowana 
była w stanie wegetacji. Ponieważ ich rozwój jest 
ściśle związany z rozwojem żywiciela. Oczywiście 
tempo procesów życiowych w tej chwili jest spo-
wolnione, jednak nie ustało zupełnie i patogeny 
prawdopodobnie już zagnieździły się w roślinie 
dając mniejsze lub większe objawy. 

2. Jak wspomniałem na wstępie, wyczerpują się 
składniki pokarmowe, konsumowane na bieżą-
co. Osłabia to rosnące rośliny, przez co stają się 
bardziej podatne na choroby. 

Mączniak prawdziwy w pszenicy. Okolice Brzegu 10.02.2020 r.
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Kroton®+ Flexity®
 300 SC  

   
 

Dostrzeż nową jakość wczesnowiosennej ochrony!

3. Zaawansowana faza rozwojowa zbóż. Ten pro-
blem może się przyczynić do wcześniejszej ko-
nieczności wykonania głównego zabiegu fungi-
cydowego. O ile na plantacjach sianych późno 
może wystarczy zabieg T0. To na pozostałych 
trzeba będzie zadziałać mocniej i T1 zrobimy 
w fazie BBCH 28–29. 

4. W związku z powyższym będziemy potrzebować 
preparatów odpowiednim składzie chemicznym 
działających w niższych temperaturach i przezna-
czonych do zwalczania konkretnych infekcji wy-
stępujących w początkach wzrostu wiosennego. 

5. Najważniejszymi chorobami będą zapewne 
wszelkiego rodzaju podsuszki i mączniak praw-
dziwy. O ile elimanacja tego drugiego nie nastrę-
cza z reguły problemów to w zwalczaniu chorób 
podstawy źdźbła, kluczowy jest termin wykona-
nia zabiegu – im wcześniej tym lepiej. Dodatko-
wo liczba substancji skutecznie zwalczających 
fuzaryjną zgorzel i łamliwość podstawy źdźbła 
jest ograniczona. 

6. Nie można również lekceważyć  chorób liści tzn. 
rdzy i septorioz, bo choć stanowią główny pro-
blem w późniejszych fazach to w tym sezonie 
mogą uaktywnić się szybciej. Musimy zabezpie-
czyć uprawę przed efektem epidemii. 

7. Biorąc pod uwagę himeryczność pogody 
w ostatnich latach, zabieg T1 może okazać się 
kluczowym w całym cyklu ochrony. Dając pod-
stawę do zdrowego wzrostu roślin. Powinniśmy 
działać zdecydowanie i skutecznie. 

Co możemy państwu zaproponować, biorąc pod uwa-
gę powyższe problemy? AgroAs dysponuje skutecznym 
preparatem łączącym w sobie cechy dwóch rozwiązań, 
na których bazują najlepsi producenci fungicydów. 

Mowa tu o kombinacji preparatów Kroton i Flexiti 
300 S.C. To zestaw fungicydowy do ochrony pszeni-
cy ozimej i jęczmienia jarego przed szerokim spek-
trum chorób grzybowych. Zawiera trzy substancje 
aktywne z różnych grup chemicznych wspierających 
się wzajemnie i działających systemicznie w trudnych 
warunków wczesnowiosennych. 

• Protiokonazol – to jeden z nowocześniejszych 
i najlepszych triazoli na rynku. Znany z wielu to-
powych fungicydów. Działa długotrwale, leczniczo 
i zapobiegawczo. 

• Spirokasamina – z grupy ketoamin. Doskonale 
sprawdza się niskich temperaturach. Działanie za-
pobiegawcze, lecznicze i wyniszczające

• Metrafenon – substancja znana między innymi 
z preparatu Capalo 337,5 SE. 

Kroton ukierunkowany jest na szybkie i efektywne 
zwalczanie chorób podstawy źdźbła (fuzariozy i łamli-
wości), a także mączniaka prawdziwego. Działa również 
skutecznie w zapobieganiu i niszczeniu septorioz i rdzy.  
Flexity 300 SC działa szczególnie silnie przeciwko mącz-
niakowi i podsuszkom.  W połączeniu obydwa preparaty 
stają się niezwykle skutecznym narzędziem do wiosen-
nego zwalczania chorób grzybowych, działając w spo-
sób wyniszczający ale i zapobiegawczy. Nasz pak dosko-
nale wpasowuje się w warunki panujące w bieżącym 
sezonie na polu.   Przewidziana dawka do stosowania 
to 0,75 l/ha preparatu Kroton i 0,25 l/ha Fleksity 300 S.C.

Marcin Wasyliszyn,  
kierownik regionu Działu Agronomicznego 
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Dostrzeż nową jakość wczesnowiosennej ochrony!

 � Zestaw fungicydowy zawierający 3 różne substancje czynne

 � Szybko i skutecznie zwalcza i zapobiega najważniejszym chorobom  
początku sezonu, w tym fuzariozie, łamliwości podstawy źdźbła,  
mączniakowi oraz septoriozie

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.

NOWOŚĆ



Dostrzeż nową jakość wczesnowiosennej ochrony!

 � Zestaw fungicydowy zawierający 3 różne substancje czynne

 � Szybko i skutecznie zwalcza i zapobiega najważniejszym chorobom  
początku sezonu, w tym fuzariozie, łamliwości podstawy źdźbła,  
mączniakowi oraz septoriozie

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.

NOWOŚĆ

Od kilku lat z rynku środków ochrony roślin znika 
coraz więcej produktów. Za sprawą Komisji Euro-
pejskiej lista dozwolonych substancji czynnych 
jest coraz krótsza. Takie działanie może nieść 
wiele znaczących zmian, zarówno dla rolników, 
jak i samych konsumentów. 

W samym 2018 roku Komisja Europejska postanowi-
ła wycofać ponad 20 substancji czynnych. Rok temu 
rolnicy dotkliwie odczuli zakaz stosowania grupy 
neonikotynoidów (imidachloprydu, chlotianidyny 
i tiametoksamu), gdyż najprawdopodobniej przyczy-
niało się to do masowego ginięcie pszczół miodnych. 
Niemniej, rynek środków ochrony roślin nie był wów-
czas w stanie zapewnić równie skutecznych zapraw 
nasienne czy doglebowych środków owadobójczych.

Przykładowe konsekwencje Komisji UE, które zapadły 
w latach 2018–2019 przedstawiamy poniżej:

PROPIKONAZOL

Komisja Europejska nie odnowiła również zatwier-
dzenia propikonazolu (rozporządzenie z 29 listopada 
2018 roku) - substancji, która także cieszyła się dużą 

popularnością i była wykorzystywana w rolnictwie na 
dużą skalę. Stanowi składnik wielu fungicydów oraz 
stosowana była dotychczas nalistnie w uprawie zbóż, 
ale także w sadownictwie (np. w walce z parchem ja-
błoni). Przeciwdziała takim chorobom jak: mączniak 
prawdziwy, brunatna plamistość liści czy rdza. 

Rolnicy mają czas na zużycie preparatów z tą sub-
stancją czynną do 19 marca 2020 roku, stąd też ich 
sprzedaż trwała maksymalnie do 19 października 
2019 roku.

DESMEDIFAM

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym  Komisji 
(UE) 2019/1100 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie 
nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej desme-
difam zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europej-
skiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowa-
dzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie 
zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 
nr 540/2011 (Dz. Urz. L 175 z 28.06.2019, str.17) po-
wyżej wskazana substancja czynna nie jest dopuszczo-
na do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa 
członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania 
z dniem 1 stycznia 2020 r. zezwoleń na wprowadza-
nie środków ochrony roślin do obrotu w skład, których 
wchodzi przedmiotowa substancja czynna.  

Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie 
ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków 
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CHLOROTALONIL

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym  Komi-
sji (UE) 2019/677 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w spra-
wie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej 
chlorotalonil, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym 
wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, 
oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawcze-
go Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. L 114 z dnia 
30 kwietnia 2019 r, str. 15) powyżej wskazana sub-
stancja czynna nie jest dopuszczona do stosowania 
w środkach ochrony roślin. Państwa członkowskie UE 
zostały zobowiązane do wycofania z dniem 20 listo-
pada 2019 r. zezwoleń na wprowadzanie środków 
ochrony roślin do obrotu w skład, których wchodzi 
przedmiotowa substancja czynna.  

Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie 
ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków 
ochrony roślin zawierających substancję czynną chlo-
rotalonil do dnia 20 maja 2020 r.  

Z uwagi na powyższe ustanowiono terminy na zu-
życie istniejących zapasów środków ochrony roślin 
w skład, których wchodzi powyższa substancja czyn-
na w następujący sposób:

• środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do 
dnia 20 listopada 2019 r. mogą być sprzedawane 
i dystrybuowane do dnia 20 kwietnia 2020 r.

• środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu 
do dnia 20 listopada 2019 r. mogą być stosowa-
ne, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 
20 maja 2020 r.

DIMETOAT

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji 
2019/1090 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nie-
odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej dimetoat 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadza-
nia do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie 
zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 
nr 540/2011 (Dz. Urz. L 173 z 27.06.2019, str. 39) po-
wyżej wskazana substancja czynna nie jest dopuszczo-
na do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa 
członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania 
z dniem 31 grudnia 2019 r. zezwoleń na wprowadza-
nie środków ochrony roślin do obrotu w skład, których 

ochrony roślin zawierających substancję czynną des-
medifam do dnia 1 lipca 2020 r.  

Z uwagi na powyższe ustanowiono terminy na zu-
życie istniejących zapasów środków ochrony roślin 
w skład, których wchodzi powyższa substancja czyn-
na w następujący sposób:

• środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu 
do dnia 1 stycznia 2020 r. mogą być sprzedawane 
i dystrybuowane do dnia 1 maja 2020 r.

• środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu 
do dnia 1 stycznia 2020 r. mogą być stosowane, 
przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 1 lipca 
2020 r.

CHLOROPROFAM

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym  Komisji 
(UE) 2019/989 z dnia 17 czerwca 2019 r. w spra-
wie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej 
chloroprofam zgodnie z rozporządzeniem Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 doty-
czącym wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wyko-
nawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. L 160 
z 18.06.2019, str.11) powyżej wskazana substancja 
czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środ-
kach ochrony roślin. Państwa członkowskie UE zo-
stały zobowiązane do wycofania z dniem 8 stycznia 
2020 r. zezwoleń na wprowadzanie środków ochro-
ny roślin do obrotu w skład, których wchodzi przed-
miotowa substancja czynna.  

Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie 
ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków 
ochrony roślin zawierających substancję czynną chlo-
roprofam do dnia 8 października 2020 r.  

Z uwagi na powyższe ustanowiono terminy na zu-
życie istniejących zapasów środków ochrony roślin 
w skład, których wchodzi powyższa substancja czyn-
na w następujący sposób:

• środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu 
do dnia 8 stycznia 2020 r. mogą być sprzedawane 
i dystrybuowane do dnia 8 lipca 2020 r.

• środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do 
dnia 8 stycznia 2020 r. mogą być stosowane, prze-
chowywane, unieszkodliwiane do dnia 8 paździer-
nika 2020 r.
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w skład, których wchodzi przedmiotowa substan-
cja czynna.  

Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie 
ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków 
ochrony roślin zawierających substancję czynną me-
tiokarb do dnia 3 kwietnia 2020 r.  

Z uwagi na powyższe ustanowiono terminy na zu-
życie istniejących zapasów środków ochrony roślin 
w skład, których wchodzi powyższa substancja czyn-
na w następujący sposób:

• środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu 
do dnia 3 stycznia 2020 r. mogą być sprzedawane 
i dystrybuowane do dnia 3 marca 2020 r.

• środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do 
dnia 3 stycznia 2020 r. mogą być stosowane, prze-
chowywane, unieszkodliwiane do dnia 3 kwietnia 
2020 r.

CHLOROPIRYFOS

W dniu 6 grudnia 2019 r. w ramach Stałego Komite-
tu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz sekcja: środki 
ochrony roślin – legislacja, kraje członkowskie po-
parły wniosek Komisji Europejskiej dotyczący nieod-
nowienia zatwierdzenia do stosowania w środkach 
ochrony roślin substancji czynnych chloropiryfos oraz 
chloropiryfos metylu. 

Rozporządzenia wykonawcze Komisji Europejskiej 
(UE) nr 2020/18 oraz 2020/17* wchodzą w życie 
16 stycznia 2020 r. 

Do 16 lutego 2020 r. zezwolenia na wprowadzanie 
do obrotu środków ochrony roślin zostaną wycofa-
ne. Po tej dacie nowe partie środków nie mogą być 
wprowadzane na rynek.

Sprzedaż środków wprowadzonych na rynek przed 
16 lutego 2020 r. będzie możliwa do 1 kwietnia 
2020 r. 

Do 16 kwietnia 2020 r. możliwe jest stosowanie 
tych insektycydów. 

TIURAM

W myśl rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 
2018/1500 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie 

wchodzi przedmiotowa substancja czynna - zgodnie 
z dokumentem „Sprostowanie do rozporządzenia wy-
konawczego Komisji (UE) 2019/1090 z dnia 26 czerwca 
2019 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substan-
cji czynnej dimetoat zgodnie z rozporządzeniem Parla-
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczą-
cym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, 
oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego 
Komisji (UE) nr 540/2011”

Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie 
ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków 
ochrony roślin zawierających substancję czynną di-
metoat do dnia 30 czerwca 2020 r.  

Z uwagi na powyższe ustanowiono terminy na zu-
życie istniejących zapasów środków ochrony roślin 
w skład, których wchodzi powyższa substancja czyn-
na w następujący sposób:

• środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do 
dnia 31 grudnia 2019 r. mogą być sprzedawane 
i dystrybuowane do dnia 30 maja 2020 r.

• środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu 
do dnia 31 grudnia 2019 r. mogą być stosowa-
ne, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia  
30 czerwca 2020 r.

METIOKARB

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym powy-
żej wskazana substancja czynna nie jest dopusz-
czona do stosowania w środkach ochrony roślin. 
Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do 
wycofania z dniem 3 stycznia 2020 r. zezwoleń na 
wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu 
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DIKWAT

Komisja Europejska zdecydowała o wycofaniu zezwo-
leń dla tych substancji lub o ich nieprzedłużaniu. Jeśli 
chodzi o dikwat, to w rozporządzeniu wykonawczym 
Komisji (UE) 2018/1532 z 12 października 2018 r. czy-
tamy, że państwa członkowskie wycofują zezwolenia 
na środki ochrony roślin zawierające dikwat jako sub-
stancję czynną najpóźniej do 4 maja 2019 r. 

Dodatkowy okres na zużycie zapasów tej substancji 
przyznany przez państwa członkowskie zgodnie z art. 
46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 musi być moż-
liwie najkrótszy i upływać najpóźniej 4 lutego 2020 r. 
Z kolei koniec okresu wyprzedaży to 30 listopada 
2019 r. 

CHINOKSYFEN

Termin wycofania chinoksyfenu został wyznaczony 
na marzec 2020 r. Substancja ta również zawarta 
jest tylko w jednym fungicydzie - Atlas 500 SC i zare-
jestrowana w uprawach pszenicy ozimej, jęczmienia 
jarego i ozimego do zwalczania mączniaka prawdzi-
wego zbóż i traw. 

Oczywiście, działania Komisji Europejskiej mają na 
celu wyeliminować substancje, które mogłoby oka-
zać się szkodliwe dla środowiska lub też dla zdro-
wia konsumentów żywności. Niemniej, na miejsce 
wycofywanych preparatów, nie zostają wprowa-
dzone nowe środki ochrony roślin. To z kolei może 
prowadzić do wyższych cen za substancje aktywne, 
które posiadają nadal zezwolenia. Jak nietrudno się 
domyślić zwiększone koszty produkcji mogą w kon-
sekwencji odbić się również na portfelach konsu-
mentów.

INFORMACJE ZAWARTE W POWYŻSZYM ARTYKULE 
BYŁY AKTUALNE W CHWILI PRZYGOTOWYWANIA 
DO DRUKU, A WIĘC WYDAWCA NIE BIERZE ODPO-
WIEDZIALNOŚCI ZA ICH TREŚĆ. KAŻDY UZYTKOW-
NIK ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN MUSI JE ZWE-
RYFIKOWĆ POPRZEZ UZYSKANIE INFORMACJI OD 
MRIRW.

Dział środków ochrony roślin.

nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej tiuram 
oraz zakazu używania i sprzedaży nasion zaprawio-
nych środkami ochrony roślin zawierających tiuram, 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadza-
nia do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie 
zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 
nr 540/2011 (Dz. Urz. L 254 z 10.10.2018, str.1) po-
wyżej wskazana substancja czynna nie jest dopusz-
czona do stosowania w środkach ochrony roślin. 
Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do 
wycofania z dniem 30 stycznia 2019 r., zezwoleń na 
wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu 
w skład, których wchodzi przedmiotowa substancja 
czynna. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi cofnął sto-
sowne zezwolenia. 

Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie 
ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków 
ochrony roślin zawierających substancję czynną tiu-
ram w zależności od zastosowania – stosowanie na-
listne lub zaprawa nasienna. 

W przypadku zapraw nasiennych minister właściwy 
do spraw rolnictwa, mając na uwadze art. art. 5 roz-
porządzania wykonawczego Komisji (UE) 2018/1500 
z dnia 9 października 2018 r., ustanowił terminy: 

• do dnia 30 lipca 2019 r. – okres sprzedaży
• do dnia 30 stycznia 2020 r. – okres stosowania, 

przechowywania lub unieszkodliwiania.

W przypadku środków ochrony roślin stosowanych 
nalistnie minister właściwy do spraw rolnictwa, ma-
jąc na uwadze powyżej wskazany artykuł., ustanowił 
terminy: 

• do dnia 31 marca 2019 r. - okres sprzedaży
• do dnia 30 kwietnia 2019 r. - okres stosowania, 

przechowywania lub unieszkodliwiania.

Ponadto, z uwagi na art. 3 w związku z art. 6 rozpo-
rządzania wykonawczego Komisji (UE) 2018/1500 
z dnia 9 października 2018 r. wprowadzono zakaz 
używania (wysiewania) i wprowadzania do obrotu 
nasion zaprawionych środkami ochrony roślin 
zawierającymi tiuram po dniu 31 stycznia 2020 r.
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Polska południowo-zachodnia
Antoni Nowosad: tel +48 533 306 553

antoni.nowosad@tradecorp.rovensa.com

Zwiększa:
• wchłanianie wody i składników 

odżywczych przez roślinę;

• dostępność składników odżywczych  
(makro i mikro);

• zdolność gleby do zatrzymywania wody.

Zwiększa:
Szybkość i skuteczność powrotu do 
zdrowia rośliny po stresie.

Zapewnia optymalny wzrost i rozwój 
roślin przez cały cykl wzrostu, w każdych 
warunkach, poprawiając plon i jakość.

humistar 
®

Najlepszy start dla każdej uprawy!

Najbardziej efektywne rozwiązania dla 
twoich zbóż i rzepaku!

delfan 
® plus

Idealny partner dla twojego herbicydu i regulatora wzrostu!

phylgreen 
® adara plus

Idealne połączenie: algi + chelatowane mikroelementy 
do każdego zabiegu!

+17%
+0.9 t/ha

+10%
+0.4 t/ha

Średni wzrost plonu 

potwierdzony 9 

doświadczeniami na 

rzepaku w Europie

Średni wzrost plonu 

potwierdzony 5 

doświadczeniami na 

zbożach w Europie

+15%
+0.5 t/ha

Średni wzrost plonu 

potwierdzony 27 

doświadczeniami na 

rzepaku w Europie



Nieustannie zmieniający się klimat zwany global-
nym ociepleniem utrudnia życie każdego rolnika. 
Bardzo niska suma opadów i wysokie temperatu-
ry w ciągu roku niekorzystnie wpływają na rozwój 
plantacji. Nie dość, że rolnik musi się uporać z trud-
nościami pogodowymi, to państwo nakłada na nie-
go dyrektywy, które zawężają mu pole do działania. 
 
Ciepła zima i brak śniegu spowodowały przyspieszenie 
wegetacji roślin, którym już na samym początku brako-
wało pokarmu. Niedobory, zwłaszcza azotu, były bar-
dzo widoczne na większości plantacji rzepaku ozimego 
oraz jęczmienia ozimego. Im więcej liści posiadała rośli-
na i była bardziej wybujała, tym szybciej dało się zauwa-
żyć niedobory w postaci żółknięcia czy zaczerwienienia 
blaszki liściowej (rzepak oz.). Nieliczni zdecydowali się 
dodać przedsiewnie bądź powschodowo (przed 25 
października) dodatkowy azot np. w postaci nawozu 
Saletrosan 26 czy mocznika i ich plantacje wyróżniały 
się zielonym kolorem. Natomiast ci, którzy nie dodali 
na początku dodatkowej dawki N i nie spodziewali się 
takiego przebiegu pogody, mieli związane ręce, ponie-
waż blokuje ich ustawa azotanowa.
Aktualne prawo o stosowaniu nawozów azotowych 
(od 27 lipca 2018 roku) mówi nam, że nie możemy 
stosować nawozów azotowych mineralnych i azoto-
wych naturalnych płynnych pomiędzy 15 października 
(15-25 październik-zależy od regionu) a 1 marca. Nie-
dostosowanie do panującego prawa grozi nałożeniem 
mandatu lub też utratą części dopłat bezpośrednich. 
Dyrektywa ta bardzo ogranicza reakcję rolnika na pa-
nujące warunki atmosferyczne i stan wegetacji rośliny. 
W naszym rejonie Polski (woj. opolskie, dolnośląskie) 

wegetacja rusza zdecydowanie szybciej niż w pozo-
stałej części kraju. Zazwyczaj nawożenie dopiero 1 
marca, jest opóźnionym zabiegiem, zwłaszcza jeśli 
chodzi o plantację rzepaku ozimego. Zanim nawóz się 
rozpuści i rośliny zaczną pobierać składnik to może być 
zdecydowanie za późno aby dobrze się rozwinąć i wy-
dać duży plon. Jak mówi stara zasada „azot powinien 
czekać na rzepak a nie rzepak na azot”. 
Na szczęście w tym roku rządzący ulegli naciskowi rol-
ników i wyjątkowo zrobili ustępstwo w stosowaniu 
azotu przed 1 marca. Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 12 lutego, pozwoliło na zastosowanie nawozu 
azotowego, tylko w tym roku, dla roślin ozimych od 15 
lutego. Niestety, zmiana nie dotyczyła roślin jarych i ich 
wczesny siew, który wykonywali rolnicy przed 1 marca, 
musiał odbyć się bez nawozów z zawartością azotu.
Opowiadamy się za tym, że lepszym rozwiązaniem 
byłoby wprowadzenie (na stałe) widełek temperatur 
albo rejonizacji co do tego rozporządzenia, bo jak wia-
domo w różnych rejonach Polski wegetacja rozpoczyna 
się w innym terminie np. w województwach północ-
no-wschodnich rusza zdecydowanie później niż w wo-
jewództwach południowo-zachodnich. Elastyczność 
ustawy bądź szybkie działanie rządzących, mogłoby 
polepszyć kondycję roślin, która i tak stanowczo cierpi 
przez panującą suszę. Co prawda, nie jesteśmy w sta-
nie dokładnie przewidzieć przebiegu pogody, ale ostat-
nie lata pokazują, że wegetacja roślin zaczyna się dużo 
wcześniej, tak mniej więcej już od połowy lutego. Mamy 
nadzieję, że zmiana która ekspresowo została dokonana 
tylko na ten rok, zostanie wprowadzona na stałe.

Kamil Klucowicz, specjalista upraw polowych
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Kręgi w zbożu (zwane: Kręgi Zbożowe lub Pik-
togramy) – są to widoczne z lotu ptaka regular-
ne formy geometryczne uzyskane przez selek-
tywne wycięcie lub zgniecenie roślinności na 
polach uprawnych. Niektórzy ludzie uważają, 
że są zrobione przez obcą cywilizację, a niektó-
rzy, że to zrobili zwykli ludzie dla zabawy lub 
sami rolnicy, aby zarobić na turystach i zdobyć 
rozgłos. Natomiast patrząc na niektóre bardzo 
złożone, wręcz idealne kształty geometryczne, 
które widać dopiero z lotu ptaka zastanawiamy 
się, czy na pewno jest to możliwe, aby to zrobił 
człowiek? 

Tak, taka technologia już istnieje! 

Nazywa się „RowControl” i od tego roku jest już 
dostępna w nowoczesnych maszynach firmy Horsch 
w modelach Pronto, Serto oraz w opisywanym w tym 
nakładzie kwartalnika „4 Asy Roku” w modelu 
FOCUS. 

„RowControl” to system, który pozwala na tworze-
nie różnych skomplikowanych figur geometrycznych, 
ale nie chodzi o robienie kręgów w zbożu, co tak 
naprawdę wyrządza tylko szkody, a o Nowoczesne 
PRECYZYJNE Rolnictwo i Oszczędności!

System RowControl to możliwość automatycznego 
wyłączenia absolutnie każdej redlicy siewnej podczas 
pracy w polu.

Te rozwiązanie jest możliwe dzięki specjalnej gło-
wicy rozdzielacza ziaren oraz oprogramowaniu, 
które umożliwia obsługę odpowiednio dużej liczby 
sekcji. Siewnik rzędowy z systemem RowControl 
działa niemal jak siewnik punktowy, w którym mo-
żemy wyłączać niezależnie każdą sekcję poprzez 
zupełnie nowy sterownik oraz system sterowania 
GPS (najlepiej GPS Claas S10 RTK NET 2cm). Dla 
przykładu kombinacja uprawowo siewna Horsch 
Pronto 6DC ma 40 redlic siewnych, w której ten 
system ma możliwość wyłączać redlice siewne stop-
niowo jedna po drugiej aż do ostatniej. Czyli jeżeli 
ktoś ma niesymetryczne kawałki pola z klinami to 
w przypadku tego rozwiązania zupełnie nie będzie 
tzw. nakładek i nadmiernego wysiewu nasion, bo 
wszystkie nasiona z zamkniętej redlicy wpadają do 
obiegu zwrotnego.

Co daje system RowControl. Przede wszystkim za-
pewnia oszczędność materiału siewnego, nawozów 
i mikrogranulatu, gdyż w tym rozwiązaniu nakłada-
nie siewu lub luki w siewie należą już do przeszłości, 
natomiast rzędy są wysiewane precyzyjnie i bez na-
kładania się rzędów siewnych, dzięki czemu gęstość 
łanu jest prawidłowa. Drugim bardzo ważnym aspek-
tem jest to, że siewnik z systemem RowControl po-
zwala zakładać ścieżki nie tylko w dowolnym rytmie 
pod każdą szerokość opryskiwacza lub rozsiewacza 
nawozów, ale też dopasować z pola na pole szero-
kość ścieżek dla różnego rozstawu kół ciągnika i sze-
rokości opon.
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cy, natomiast ziarno grawitacyjnie bez ciśnienia po-
wraca do głównego strumienia powietrza w głowicy 
rozdzielającej.

W siewnikach z systemem RowControl cała elektroni-
ka jest zintegrowana pod kątem wysiewu nawet tylko 
jedną redlicą. Dlatego też przy redukcji liczby sieją-
cych rzędów obroty wałka w aparacie wysiewającym 
również są odpowiednio redukowane automatycznie. 
Operator nie musi niczego dodatkowo kontrolować.

Kosmiczną technologię „RowControl”,  
mają TYLKO i WYŁĄCZNIE maszyny  

firmy HORSCH dostępne w stałej ofercie firmy 
AGROAS Sp. z o. o. Sp. k.

Adrian Juzyszyn,  
dyrektor handlowy Działu Sprzedaży Maszyn

RowControl wymaga już nowego sterownika I-Ma-
nager, który współdziała z terminalami serii Touch. 
Takie rozwiązanie jest konieczne, gdyż I-Manager 
obsługuje odpowiednio dużo sekcji, dzięki czemu 
każda redlica w siewniku Focus, Pronto lub Serto 
może być wyłączana niezależnie. Co szczególnie 
ważne - to, że budowa wieży rozdzielającej jest 
pod jednym względem unikatowa na rynku. Horsch 
jako jedyny opracował wieżę z niezależnym zamy-
kaniem wylotów do każdej z redlic bez zakłócania 
przepływu powietrza. W każdym systemie zamyka-
nia niezależnego redlic siewnika rzędowego pneu-
matycznego ziarno transportowane jest w strumie-
niu powietrza. Jeśli wraz z zamknięciem przepływu 
ziarna do redlic i ich powrotem do wieży nie będzie 
upuszczone powietrze, to powstaną zakłócenia. 
Dlatego w każdej zamkniętej redlicy zawór ByPass 
pozwala na przepływ swobodny powietrza do redli-

Powyżej na zdjęciu po lewej widać stworzony przez człowieka tzw. „Krąg w Zbożu” (Piktogram) przy pomocy kombinacji  

uprawowo-siewnej firmy Horsch Pronto z ciągnikiem Claas AXION i GPS S10 RTK Net zdjęcie po prawej. 
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ARION 420
moc 100 KM

już od 199 000 zł netto1

ARION 630
moc 165 KM

już od 319 000 zł netto1

SCORPION 732 TREND
wys. podnoszenia 7 m,

udźwig maks. 3 t

już od 288 000 zł netto1

ARION 450
moc 130 KM

już od 236 000 zł netto1

ARION 610
moc 145 KM

już od 283 000 zł netto1

claas.pl

Niniejsze dane mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
1 Przedstawiona cena jest ceną sugerowaną i dotyczy zakupu nowych maszyn CLAAS. Cena jest zależna od wyposażenia maszyny.
2 12 miesięcy gwarancji sprzedawcy + 24 miesiące przedłużenia okresu rękojmi MAXI CARE 500 roboczogodzin /rok, wkład własny 1000 zł netto.
3 Niniejsze dane są adresowane wyłącznie do przedsiębiorców. Powyższe warunki zostały przygotowane w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 1M  -1,63%. W przypadku jej zmiany wysokość oprocentowania, 
a w związku z tym kwota rat, może ulec zmianie. Promocja ważna jest do 31.03.2020 roku. Warunkiem zawarcia umowy finansowania jest uzyskanie przez klienta potwierdzenia posiadanej zdolności kredytowej 
przez CLAAS Financial Services SAS. 
Szczegóły oferty promocyjnej dostępne u Regionalnych Kierowników Sprzedaży CLAAS Financial Services oraz Dealerów CLAAS Polska biorących udział w akcji promocyjnej. 

Skorzystaj z oferty specjalnej na zakup maszyn CLAAS:
• 3 lata ochrony gwarancyjnej w cenie maszyny.2

• Finansowanie fabryczne CLAAS 0% nawet na 4 lata.3

Przekonaj się o niskim zużyciu paliwa ciągników i ładowarek CLAAS.
Twój as w gospodarstwie. 



Strip-till (z angielskiego: Uprawa Pasowa) to tech-
nologia uproszczona, która pozwala na siew bezpo-
średnio w ściernisko. Polega na głębokiej uprawie 
jedynie wąskich pasów ziemi o niedużej szerokości, 
w których wysiewane są nasiona. Międzyrzędzia 
pozostawiane są zupełnie bez uprawy. W techno-
logii Strip-till uprawiane są obecnie zboża, rzepak, 
kukurydza, słonecznik i niektóre warzywa. 

Technologia Strip-till może być odpowiedzią na co-
raz trudniejsze warunki wschodów roślin, ze względu 
na coraz częstszą wiosenną suszę, presję chwastów 
oraz mniejszego zapotrzebowania energetycznego 
w porównaniu do uprawy całopowierzchniowej. 

Korzyści i zalety Strip-till

• Jeden przejazd zamiast 3–5 innych w typowej 
technologii uprawy, siewu i nawożenia, 

• Oszczędność czasu i paliwa, 
• Jedna maszyna zastępuje kilka innych, 
• Głębokie spulchnianie w strefie wzrostu systemu 

korzeniowego,
• Gleba uprawiana w technologii strip-till dłużej za-

chowuje wilgoć po deszczu,
• Zaaplikowane doglebowo nawozy zapewniają naj-

bardziej optymalne wykorzystanie przez rośliny,
• Mniejsza erozja wodna i powietrzna dzięki pozo-

stawieniu mulczu w nieuprawianych pasach gleby,
• Szybkie nagrzewanie gleby wiosną w uprawianych 

pasach,

• Ograniczenie rozwoju chwastów przez pozosta-
wiony mulcz,

• Nie powstaje podeszwa płużna, Bujne życie biolo-
giczne w glebie,

• LEPSZE WSCHODY i LEPSZE PLONY!

Siew pasowy można realizować  
na dwa sposoby 

Pierwszy to dwa niezależne przejazdy. Jednak ten 
sposób wymaga bardzo dużo pod względem techno-
logicznym od chcącego tak przygotowywać pole pod 
siew rolnika. Pierwszy przejazd wykonuje się agrega-
tem uprawowym i spulchnia tylko te pasy pola, które 
następnie będą obsiane siewnikiem w możliwie do-
kładnie w uprawione rzędy. Wymaga to dużej dokład-
ności, czyli precyzyjnego systemu nawigacji podczas 
siewu z dokładnością 2 cm. 
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Drugi  i dużo lepszy sposób to ten, który z powodze-
niem stosuje firma Horsch w nowoczesnych agrega-
tach uprawowo – siewnych w modelach FOCUS TD 
i FOCUS ST. Już za jednym przejazdem dokonuje się 
spulchnianie gleby na głębokości od 10cm do 35cm, 
wysiewu nasion jednoczesnym dozowaniem nawozu 
doglebowo.  

Nowoczesny Agregat Horsch FOCUS TD w pod-
stawowej wersji może dysponować dwoma belkami 
wysiewającymi z redlicami Turbodisc lub Turboedge. 
Ta pierwsza redlica stosowana jest zarówno w belce 
o rozstawie 15cm między redlicami jak i przy rozsta-
wie rzędów co 30 cm. Turboedge, czyli nowa redlica 
zębowa występuje tylko w rozstawie co 30 cm.  

Można by się zapytać zatem gdzie tu technologia 
pasowa? Jest i to na najwyższym poziomie precyzji. 
W wersji za belką, na której redlice siewne ustawione 
są co 30 cm zęby uprawowe są ustawione dokładnie 
w linii, w której pracując redlice siewne, gdyż zarów-
no w agregacie Focus 4TD o szerokości roboczej 4 m 
jak i 6TD, który ma 6m szerokości roboczej rozstaw 
zębów – ślad do śladu – wynosi 30 cm. Zęby rozsta-
wione są w dwóch rzędach. Dzięki temu rozstaw zę-
bów w rzędzie wynosi praktycznie 60 cm, co reduku-
je możliwość zapychania się nawet przy największej 
głębokości pracy. Tym bardziej, że wysokość ramy 
nad powierzchnią gleby wynosi 75 cm. 

Nawóz w rzędzie

Nawożenie zlokalizowane doglebowo pociąga za sobą 
szereg korzyści. Przede wszystkim składniki pokarmowe 
trafiają bezpośrednio w sąsiedztwo nasion i mogą być 
dostępne już od początku wegetacji. Badania polowe 
wskazują również na aspekt ekonomiczny. Stosując na-
wożenie zlokalizowane (w podsiewaczu)  mamy moż-
liwość obniżenia dawki w porównaniu do nawożenia 
tradycyjnego (rzutowego). Możemy spokojnie mówić, 
że dla belki z rozstawem redlic siewnych co 30 cm Hor-
sch ma klasyczny agregat do uprawy pasowej w jed-
nym przejeździe. Głębokość uprawy można regulować 
od płytkiej – 10 cm do głębokiej nawet 35 cm. Dzięki 
temu można regulować głębokość uprawy zależnie od 
rośliny, która będzie wysiewana, ale też daje możliwość 
deponowania nawozu przy pomocy redlic uprawowych 
na różną głębokość, zależnie od potrzeb sianej rośliny. 
Zależnie od zastosowanej redlicy – MulchMix, LD, ULD 
możemy mieć wpływ na szerokość spulchnianego pasa. 

30 cm

HORSCH Focus 4/6/7 TD

Maszyny
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nikowi taki system? Przede wszystkim uniwersalność. 
Ponieważ można wybrać wersję agregatu Focus TD 
lub ST, która pasuje do stosowanej w gospodarstwie 
technologii pasowej, ale także mieć siewnik do stan-
dardowego siewu zbóż w rozstawie rzędów co 15 cm. 
Bez względu na wybraną rozstawę rzędów poprzez 
wybór belki wysiewającej niezmienna pozostaje moż-
liwość dużej regulacji głębokości spulchniania pola. 
Ponadto, co bardzo ważne w technologii uprawy pa-
sowej w jednym przejeździe, spulchniona gleba jest 
w górnej warstwie, gdzie nastąpi siew, zagęszczona 
przez wał oponowy o średnicy 1 m. Jest to ważne nie 
tylko dlatego, aby stworzyć kapilary do podsiąkania 
wody, ale też wyrównać i stworzyć jednolite warunki 
do wschodów na całej szerokości roboczej maszyny. 

Wydajność

Agregat Focus można konfigurować na więcej sposo-
bów. Dwa zbiorniki o łącznej pojemności 5 000 litrów 
(2000 + 3000 l) dają duży zapas materiału siewnego 
i nawozu, aby zapewnić dużą wydajność powierzch-
niową. Ponadto nowym rozwiązaniem jest możli-
wość wykorzystania dodatkowego zbiornika MiniDrill 
z własnym aparatem wysiewającym jako zbiornikiem 
na ziarno rzepaku, aby móc pełne 5000 l obu głów-
nych zbiorników wykorzystać jako zapas nawozu. 

RowControl – Kosmiczne możliwości!

Od 2020 roku w opcjonalnym wyposażeniu kombi-
nacji uprawowo-siewnej Focus pojawia się system 
RowControl, który dokładnie opisujemy w poprzed-
nim artykule. Zapraszamy do zapoznania, bo warto!

Adrian Juzyszyn,  
dyrektor handlowy Działu Sprzedaży Maszyn

Ponadto redlice uprawowe TerraGrip agregatu Focus 
wyposażone są w system podawania nawozu w rzędzie 
gdzie wysiewana jest roślina – za zębem uprawowym. 
Ponadto również bez względu na zastosowaną belkę 
wysiewającą można dozować w różny sposób nawozy. 
Redlice uprawowe mają bowiem możliwość zmiany 
głębokości podawania nawozów w trzech sposobach. 
Można całość dawki nawozu podać jako dawkę starto-
wą na głębokość do 10 cm. Można podać depozyt np. 
nawozu fosforowego na pełną głębokość lub podzie-
lić dawkę nawozu wieloskładnikowego 50 : 50 i podać 
płytko i głęboko po połowie dawki.

Także kukurydza i Rzepak

Agregat Horsch Focus oferuje także rozwiązanie typo-
wego siewu pasowego dla kukurydzy. W wersji Focus 
8.75 ST siew jest za wałem oponowym, z typowym 
układem trójpunktowego zawieszenia, na którym 
możemy zawiesić standardowy 8-sekcyjny siewnik 
do kukurydzy Maestro 8RV. Liczba i rozstaw zębów 
uprawowych w tej wersji pasuje do rozstawy rzędów 
w siewie kukurydzy – 75 cm. Dlatego w tym agrega-
cie mamy 8 zębów TerraGrip. Oczywiście siewnikiem 
Maestro możemy z powodzeniem siać nie tylko kuku-
rydzę, ale też rzepak, soję czy słonecznik. Co daje rol-

30 cm

15 cm

HORSCH Focus 4/6/7 TD

Focus TD – Dünger

Już od 399 999 zł. netto1

Pożyczka 0% na 3 lata2

  Obracany, pneumatycznie amortyzowany fotel operatora.
  Hydraulika LS, zmienna pompa 150 l/min, 200 bar.
  Amortyzowana oś PROACTIV.
  Amortyzacja kabiny w 4 punktach.
  Zastępcze reflektory drogowe.
  Przedni TUZ 4,6 t.
  Trzy prędkości tylnego WOM.
  Rozkład masy 50/50.
  Przekładnia HEXASHIFT 24/24.

Skorzystaj z wyjątkowej oferty na zakup ciągnika AXION, zyskaj bogate 
wyposażenie w promocyjnej cenie i ciesz się niskim zużyciem paliwa.

Komfortowy. Wydajny. Oszczędny.
CLAAS AXION serii 800 CONCEPT.

claas.pl
Niniejsza oferta stanowią wyłącznie informację handlową i nie stanowią oferty w myśl art. 66, § 1. kodeksu cywilnego. Oferta ważna do 31.01.2020 
lub do odwołania. Oferta dostępna u dealerów CLAAS biorących udział w kampanii. Oferta ważna dla zakupu nowego ciągnika CLAAS AXION serii 800. Ilustra-
cje należy traktować jako przybliżone. Mogą one obejmować elementy nienależące do wyposażenia standardowego.
1  Przedstawiona cena, jest ceną sugerowaną i zależy od wybranego modelu oraz stopnia wyposażenia maszyny. Propozycję cenową dostosowaną do Twoich 

potrzeb możesz uzyskać u najbliższego dealera marki CLAAS.
2  Niniejsze dane mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i są adresowane wyłącznie do przedsiębior-

ców. Wymagany wkład własny 35%. Powyższe warunki zostały przygotowane w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 1M  -1,63%. W przypadku jej zmiany 
wysokość oprocentowania, a w związku z tym kwota rat, może ulec zmianie. Promocja ważna jest do 31 grudnia 2019 roku. Warunkiem zawarcia umowy 
finansowania jest uzyskania przez klienta potwierdzenia posiadanej zdolności kredytowej.2 Koszt sms zgodny z taryfą Twojego operatora. Wysyłając SMS, 
zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych w postaci numeru telefonu przez CLAAS Polska Sp. z o.o. oraz Dystrybutorów CLAAS w Polsce 
w celu marketingowym. W każdej chwili możesz wycofać zgodę poprzez bezpośredni kontakt z CLAAS wysyłając email na adres iod@claas.com. 
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Już od 399 999 zł. netto1

Pożyczka 0% na 3 lata2

  Obracany, pneumatycznie amortyzowany fotel operatora.
  Hydraulika LS, zmienna pompa 150 l/min, 200 bar.
  Amortyzowana oś PROACTIV.
  Amortyzacja kabiny w 4 punktach.
  Zastępcze reflektory drogowe.
  Przedni TUZ 4,6 t.
  Trzy prędkości tylnego WOM.
  Rozkład masy 50/50.
  Przekładnia HEXASHIFT 24/24.

Skorzystaj z wyjątkowej oferty na zakup ciągnika AXION, zyskaj bogate 
wyposażenie w promocyjnej cenie i ciesz się niskim zużyciem paliwa.

Komfortowy. Wydajny. Oszczędny.
CLAAS AXION serii 800 CONCEPT.

claas.pl
Niniejsza oferta stanowią wyłącznie informację handlową i nie stanowią oferty w myśl art. 66, § 1. kodeksu cywilnego. Oferta ważna do 31.01.2020 
lub do odwołania. Oferta dostępna u dealerów CLAAS biorących udział w kampanii. Oferta ważna dla zakupu nowego ciągnika CLAAS AXION serii 800. Ilustra-
cje należy traktować jako przybliżone. Mogą one obejmować elementy nienależące do wyposażenia standardowego.
1  Przedstawiona cena, jest ceną sugerowaną i zależy od wybranego modelu oraz stopnia wyposażenia maszyny. Propozycję cenową dostosowaną do Twoich 

potrzeb możesz uzyskać u najbliższego dealera marki CLAAS.
2  Niniejsze dane mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i są adresowane wyłącznie do przedsiębior-

ców. Wymagany wkład własny 35%. Powyższe warunki zostały przygotowane w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 1M  -1,63%. W przypadku jej zmiany 
wysokość oprocentowania, a w związku z tym kwota rat, może ulec zmianie. Promocja ważna jest do 31 grudnia 2019 roku. Warunkiem zawarcia umowy 
finansowania jest uzyskania przez klienta potwierdzenia posiadanej zdolności kredytowej.2 Koszt sms zgodny z taryfą Twojego operatora. Wysyłając SMS, 
zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych w postaci numeru telefonu przez CLAAS Polska Sp. z o.o. oraz Dystrybutorów CLAAS w Polsce 
w celu marketingowym. W każdej chwili możesz wycofać zgodę poprzez bezpośredni kontakt z CLAAS wysyłając email na adres iod@claas.com. 



Marka CLAAS znalazła się w pierwszej trójce 
Niezależnego Badania Opinii Rolników przepro-
wadzonego przez UP w Poznaniu. Polscy rolnicy 
docenili niemieckiego producenta m.in. za funk-
cjonalność, niezawodność oraz bezpieczeństwo 
i ergonomię pracy. 

Celem projektu Niezależnego Badania Opinii Rolni-
ków, zainicjowanym w Instytucie Inżynierii Biosys-
temów UP w Poznaniu, wspieranego przez serwis 
„TOP Agrar Polska” jest ułatwienie podejmowania 
decyzji przy zakupie sprzętu rolniczego polskim 
rolnikom. W tegorocznym badaniu przesłanych 
zostało 763 opinii o ciągnikach. Użytkownicy oce-
niali aż 60 szczegółowych cech ciągników, podzie-
lonych na kryteria jakościowe Q (funkcjonalność 
– 17, niezawodność  – 11, ergonomia i BHP – 21 
oraz estetyka wykonania – 5), a także kryteria nie-
jakościowe C (cena zakupu, ceny i dostępność 
części zamiennych, dostępność serwisu i warunki 
gwarancji). Każda cecha konkretnego modelu cią-
gnika oceniana była w 5-stopniowej skali, gdzie 1 
oznacza ocenę bardzo niekorzystną, a 5 – bardzo 

dobrą. Końcowy ranking marek ciągników rolni-
czych powstał na podstawie wskaźnika Q&C, któ-
ry uwzględnia zarówno cechy jakościowe Q, jak 
i niejakościowe C w niezmienionych proporcjach  
75% : 25%.

Claas w pierwszej trójce

Według rolników, ciągniki Claas charakteryzują się 
jedną z najlepszych funkcjonalności (wynik: 4,31) 
ustępując jedynie miejsca marce Fendt (4,46). Na 
ostatnim stopniu podium znalazła się marka John 
Deere (4,29). Dokładnie takie same marki obsadziły 
podium pod względem niezawodności (awaryjność, 
trwałość): Fendt (4,50), Claas (4,39), John Deere 
(4,38). Całe trio zdominowało także trzy pierwsze 
miejsca w kategorii ergonomia i bezpieczeństwo 
pracy, ale to marka CLAAS znalazła się tutaj na pierw-
szym miejscu (4,30), następnie Fendt (4,26) i John 
Deere (4,25).

Najlepsza jakość

Uwzględniając także walory estetyczne (Fendt – 
4,49, John Deere – 4,43, Deutz-Fahr 4,27) najlep-
szym wskaźnikiem jakościowym Q w 3. edycji ankie-
ty NBOR, zdaniem polskich rolników charakteryzują 
się ciągniki marki Fend (4,45). Drugie i trzecie miej-
sce zajęły ex aequo (4,33), marka Claas oraz John 
Deere. 
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Liderzy jakości i kosztów 

Cena, koszty i jakość obsługi serwisowej – to niezwy-
kle istotne kryteria przy wyborze każdego ciągnika. 
Tutaj liderem okazała się marka Zetor (4,04), za 
którym uplasowały się takie marki, jak: Ursus (3,89) 
i Fendt (3,78). Dodając jednak do wskaźnika jakości 
wspominane parametry niejakościowe C, najlepszą 
opinię wśród rolników uzyskały marki: Fendt (4,29), 
Claas (4,18) oraz John Deere (4,18). 

Kolejna edycja już startuje

W lutym 2020 r. na stronie internetowej projektu NBOR 
(www.nbor.pl) wystartuje kolejna, IV edycja badania ja-
kości ciągników rolniczych. Oprócz ankiety można tam 
wystawić ocenę kilku innym maszynom pracującym 
w gospodarstwach rolnych: ładowarce, kombajnowi 
do zbóż i kosiarce. Użytkownicy serwisu www mogą 
również sprawdzić swoją wiedzę w licznych quizach 
umieszczonych na portalu oraz odwiedzić moduł „Naj”, 
który pozwala na wskazanie najlepszych i najgorszych 
rozwiązań w maszynach i ciągnikach. 

O firmie CLAAS

Założone w 1913 r. przedsiębiorstwo 
rodzinne CLAAS (www.claas.com) to je-
den z wiodących na świecie producen-
tów maszyn rolniczych. Firma z siedzibą 
w Harsewinkel w niemieckiej Westfalii 
jest europejskim liderem na rynku kom-
bajnów zbożowych. CLAAS zajmuje wio-
dącą pozycję na świecie także w dużym 
segmencie samobieżnych sieczkarni po-
lowych. Na czołowej pozycji w dziedzinie 
agrotechniki CLAAS plasuje się również 
dzięki swoim ciągnikom, prasom rolni-
czym oraz maszynom do zbioru zielonek. 
Paleta produktów obejmuje także najno-
wocześniejsze technologie informatycz-
ne wykorzystywane w rolnictwie. Firma 
CLAAS zatrudnia ponad 11 000 pracow-
ników na całym świecie, a w roku 2018 
osiągnęła obroty rzędu 3,8 miliarda euro.

Źródło tekstu i zdjęć 
dzięki uprzejmości redakcji  

top agrar Polska
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Najważniejsze zmiany w nowym  
KLAWISZOWYM LEXION

Rewolucja zaczyna się od wizji, którą nosisz w ser-
cu, która jest źródłem kreatywnego myślenia,  któ-
ra przeistacza się w nową postawę i staje się moto-
rem innowacji. Takiej, jak nowy klawiszowy LEXION, 
stworzony na nowo od podstaw i dostosowany do 
potrzeb klientów: bardziej inteligentny i wydajny niż 
kiedykolwiek. 

NOWE KLAWISZOWE kombajny CLAAS LEXION 
2-generacji serii 5000/6000, które zastępują produ-
kowane do niedawna modele serii 640/650/660/670 
zostały zaprezentowane w drugiej połowie 2019 
roku i były testowane w kilku krajach, także 
w Polsce. Wyróżniają się rewolucyjną konstrukcją, 
rekordową wydajnością oraz bardzo niskim zużyciem 
paliwa. Wyznaczają one zupełnie nowe standardy 
w zakresie wydajności omłotu oraz separacji w no-
woczesnych kombajnach zbożowych jako prawdziwa 
REWOLUCJA. Potwierdzają to niezależne instytucje 
oraz rolnicy, którzy mogli testować nowe kombajny, 
a którzy wskazują na wysoką wydajność, jakość ziarna 
oraz bardzo niskie zużycie paliwa. 

Co się zmieniło w systemie omłotowym LEXION?

Najważniejszą zmianą według nas są innowacyjne, 
nowe systemy omłotu APS SYNFLOW HYBRID 
zastosowane w hybrydowych kombajnach Lexion 

oraz APS SYNFLOW WALKER zastosowany w kla-
wiszowych kombajnach Lexion 5000 / 6000. Obec-
nie oba układy współpracują z bębnem młócącym 
o średnicy 755 mm z 10 cepami, dzięki czemu osią-
gnięto optymalny prostoliniowy przepływ materia-
łu przy niższym zapotrzebowaniu mocy na napęd.

System APS SYNFLOW WALKER otwiera nową 
klasę w segmencie maszyn z wytrząsaczem. Łączy 
przyspieszanie przepływu materiału przez APS z do-
datkowym bębnem separującym o średnicy 600 
mm za bębnem młocącym, a przed odrzutnikiem 
słomy. Jest to system omłotu łączący zalety wszyst-
kich innych systemów omłotowych rozbudowany 
i unowocześniony o systemy synchronizacji i auto-
matycznej regulacji. Dzięki czemu zapewnia znacz-
nie lepszą charakterystykę operacyjną w zakresie 
omłotu i oddzielania. W ten sposób można uzyskać 
wyjątkową przepustowość przy jednocześnie do-
skonałej jakości słomy.
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Czym się wyróżnia?

Równomiernym przyspieszaniem przepływu mate-
riału do prędkości 20  m/s, dzięki systemowi APS. 
Wysokie siły odśrodkowe zapewniające maksymalną 
wydajność oddzielania na wszystkich powierzchniach 
klepisk. Duża średnica bębna i małe kąty opasania. 
Wyjątkowo płaskie przejścia pomiędzy klepiskiem 
wstępnym, klepiskiem a klepiskiem separatora za-
pewnia prostoliniowy przepływ materiału oszczędza-
jący moc. Brak zbędnych zmian prędkości i kierunku 
przepływu materiału. Utrzymany odpowiedni kieru-
nek sił odśrodkowych. Taki przepływ materiału chroni 
słomę i oszczędza paliwo.

Synchroniczna regulacja prędkości obrotowych 
oraz regulacja szczelin omłotu – TYLKO Lexion

Liczne możliwości ustawiania poprawiają dodatkowo 
jakość słomy i przepustowość. Zaliczamy do nich rów-
noległe, niezależne przestawianie klepiska głównego 
oraz separującego, a także wychylną listwę domłaca-
jącą klepiska. Bezstopniowa regulacja obrotów bębna 

młócącego poprzez CEBIS  w zakresie 330–930 obr./
min. przy jednoczesnym i synchronicznym przesta-
wianiu bębna przyspieszającego, bębna  młócącego, 
bębna separującego i odrzutnika. Możliwość dopaso-
wania liczby obrotów bębna młócącego do  warunków 
i rodzaju roślin. Optymalny stosunek liczby obrotów 
zostaje zachowany dzięki jedynej w swoim rodzaju 
synchronicznej regulacji prędkości wszystkich bębnów.

REKORD WYDAJNOŚCI

Rewolucje nie wydarzają się z dnia na dzień. Cza-
sem potrzeba czasu, aby dojrzały. W 1995 roku 
LEXION 480 z systemem APS HYBRID po raz pierw-
szy wyznaczył rekord: 40 ton ziarna na godzinę. Teraz 
nowy LEXION z nowym systemem omłotu APS SYN-
FLOW WALKER podniósł poprzeczkę. Nie tylko pobił 
ówczesny rekord, ale osiągnął więcej niż się spodzie-
wano. Typowy LEXION! 

Podczas bicia 8-o godzinnego rekordu wydajności 
omłotu w pszenicy w dn. 9 sierpnia 2019 r. wykorzy-
stano LEXION 6900TT z automatycznym systemem 
Cemos i hederem taśmowym Convio o szerokości ro-
boczej 10,80m, który charakteryzuje się rekordową 
wysoką przepustowością, potwierdzoną przez testy 
niezależnych instytucji (między innymi PROFI). Pod-
czas tych testów LEXION 6900 osiągnął średnią wy-
dajność 44 ton / godz. Areną zmagań było pole ze 
110 hektarami pszenicy ozimej odmiany Tobak. 

Wyróżnienia

To nie wszystkie zmiany, jakie zostały wprowadzone 
w Nowych Kombajnach LEXION, ale właśnie zmiana 
systemu omłotowego sprawiła, że LEXION 2-gene-
racji serii 5000 oraz 6000 został nagrodzony w aż 
trzech niezależnych plebiscytach. Pierwsza nagroda 
została przyznana podczas największych międzynaro-
dowych targów branży maszyn rolniczych Agritechni-
ca w Niemczech. Srebrny medal otrzymał wspomina-
ny wyżej najnowszy system młócący APS SYNFLOW 
WALKER. Drugie wyróżnienie to tytuł „Innowacyj-
nego Produktu Rolniczego”, przyznany przez jedną 
z największych redakcji branżowych w Polsce. Trzecie 
wyróżnienie – medal Międzynarodowych Targów Po-
znańskich, wręczony będzie podczas wystawy Pola-
gra Premiery 2020 w drugiej połowie stycznia. 

Adrian Juzyszyn,  
dyrektor handlowy Działu Sprzedaży Maszyn

CX T Series

Conceptual differences

17

Threshing and separation - concave adjustment

CLAAS ACADEMY | Competitive comparison of LEXION 6000 / 5000 vs. John Deere T / New Holland CX (2019)

Complicated concave adjustment 
Only the threshing concave is adjusted from the 
cab
The separating grate can be adjusted only 
manually and produces worse straw quality
T Series: Only the concave inlets are adjusted, 
the outlet is invariable and therefore represents 
a bottleneck
CX: Only the threshing concave is adjusted in 
parallel, and only the inlet of the separating grate 
is adjusted

All-in-one concave adjustment from the cab
Threshing concaves and separating grates are 
adjusted synchronously from the cab

Simultaneous concave adjustment of all 
concaves

Easy adjustment 

In addition, the separating grate can be opened 
even more for maize

From the cab ManuallyFrom the cab Fixed pivot pointManually

+

CX T Series

Conceptual differences

18

Threshing and separation - concave adjustment

CLAAS ACADEMY | Competitive comparison of LEXION 6000 / 5000 vs. John Deere T / New Holland CX (2019)

Complicated speed adaptation 
Only the threshing drum and every other drum 
work synchronously
An additional manual adjustment of separating 
grates is required
Complicated adjustment
Fixed speeds always represent a compromise 
for a specific harvesting situation
T Series: 3rd drum is always constant

All-in-one speed adjustment from the cab
All drums work synchronously at a fixed speed 
ratio 

The variator controls the speeds of all four 
drums

Better straw quality and better grain quality

Optimum speed in every situation

From the cab ManuallyFrom the cab
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Kiedy wykonać pierwszy pokos?

Praktycy wiedzą doskonale, jak zrobić dobrą sianoki-
szonkę. Wiedzą też, że bydło najchętniej pobiera pa-
szę z łąk, które w momencie koszenia nie są jeszcze 
wykłoszone. Do zbioru możemy przystąpić w mo-
mencie, gdy łąki zaczynają się kłosić. W przypadku, 
gdy na polu występuje wiele gatunków traw zwra-
cać należy uwagę na ten gatunek, który przeważa 
na danym areale. W polskich warunkach – w zależ-
ności od regionu – termin pierwszego pokosu przy-
pada najczęściej na drugą połowę maja

Technologii zbioru zielonek na sianokiszonkę jest 
wiele. Czasem wykorzystywane są w tym celu siecz-
karnie samobieżne lub przyczepiane.

Częściej spotyka się przyczepy zbierające, które łączą 
zadowalającą wydajność zbioru z jednolitą jakością 
paszy, co ma niebagatelne znaczenie w żywieniu 
krów mlecznych, a także z relatywnie niskim kosztem 
zbioru i konserwacji zielonki. Pasza transportowana 
jest do gospodarstwa i składowana w pryzmie, silo-
sie, lub rzadziej w rękawie foliowym. Jednak najczę-
ściej spotykaną technologią jest belowanie i owijanie 
bel folią AGRO AS.

„Pamiętajmy, aby nie kosić traw przy samej ziemi, 
gdyż zbyt niski zbiór powoduje, iż trawa nie jest 
w stanie w pełni się zregenerować.”

Sianokiszonka w belach ma wiele zalet

Kolejną ważną cechą sianokiszonki przyrządzonej 
w belach, nieosiągalną w przypadku pozostałych 
technologii, jest mobilność paszy. Możliwy jest bo-
wiem transport gotowych bel bez ich otwierania. 
Zatem pojawia się opcja handlu paszą. To z kolei 
otwiera drogę rolnikom, którzy mają nadwyżkę pro-
dukcji lub deficyt pasz. Do tego bele nie wymagają 
specjalnie przygotowanego miejsca składowania: 
wystarczy wyrównana powierzchnia pozbawiona 
ostrych krawędzi, mogących uszkodzić folię. Oczy-
wiście technologia zakiszania w belach nie jest po-
zbawiona wad. Jedną z najważniejszych jest wyższy 
koszt jednostkowy oraz nakład pracy związany z kon-
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najpopularniejsza technologia konserwacji zielonek



składowania. W tym przypadku 
nie ma mowy o uszkodzeniach na 
etapie transportu bel z pola, a je-
dynie przy ich układaniu w stertę.

Krótszy czas owijania

Na rynku dostępne są dwie stan-
dardowe szerokości folii kiszon-
karskiej: 500 i 750 mm. AGROAS  
Zastosowanie szerszej folii po-
zwala znacznie skrócić czas owija-
nia bel, co przekłada się zarówno 
na czas zbioru, jak i na oszczęd-
ność paliwa. Warto mieć to na 
uwadze podczas zakupu owijar-
ki. Podajniki folii dostosowane 
do szerszego wymiaru zazwyczaj 
mogą wykorzystywać także folię 
500-milimetrową. Nie jest nato-
miast możliwe użycie folii 750-mi-
limetrowej, jeżeli podajnik jest 
dostosowany jedynie do węższe-

go wymiaru. W przypadku dużej liczby owijanych bel, 
różnica w czasie owijania jest znaczna. Stół owijarki 
wykonuje bowiem aż o 1/3 mniej obrotów (np. 16 
zamiast 24). Innym rozwiązaniem przyspieszającym 
owijanie bel jest zastosowanie dwóch podajników 
folii. Zazwyczaj takie rozwiązanie spotyka się w owi-
jarkach o konstrukcji satelitarnej (z obiegowym po-
dajnikiem folii). W maszynach z obrotowym stołem 
podwójny podajnik folii należy do wyjątków.

Praso-owijarka, czyli dwa w jednym 

Rolnicy dysponujący większym areałem użytków zie-
lonych niejednokrotnie sięgają po bardziej zaawan-
sowane rozwiązanie, jakim jest prasoowijarka. Tego 
typu maszyna pozwala wykluczyć jeden etap pracy 
związanej z przyrządzaniem sianokiszonki.Owijanie 
bel: najpopularniejsza technologia konserwacji zie-
lonek Prasoowijarka natychmiast owija uformowane 
bele, odcinając dopływ tlenu do materii roślinnej Jed-
ną z podstawowych zalet prasoowijarek, poza uprosz-
czeniem procesu zbioru, jest natychmiastowe zabez-
pieczenie masy roślinnej przed dostępem powietrza. 
W rezultacie skutkuje to poprawą warunków rozwoju 
bakterii beztlenowych i wzrostem jakości paszy.

Mariusz Małek, 
kierownik produktu Działu Części  

serwacją paszy. Relatywnie duża ilość folii zużywanej 
do owijania bel oraz pracochłonność związana z po-
szczególnymi etapami (prasowanie, owijanie, trans-
port, stertowanie, a później rozpakowywanie każdej 
beli z osobna przed skarmieniem) powodują, że wielu 
rolników dysponujących większym areałem użytków 
zielonych oraz stadem krów rezygnuje z tej technolo-
gii na rzecz zbioru, np. przyczepą zbierającą i konser-
wacji w pryzmie lub silosie. Dość poważną wadą jest 
także niejednolita jakość kiszonki: w każdej beli pasza 
ma inne parametry. Układ pokarmowy krów źle re-
aguje na takie zmiany. Ponadto bele są narażone na 
uszkodzenia podczas zbioru, a po zmagazynowaniu 
– na przedziurawienie przez ptactwo i inne zwierzęta 
(np. koty). Niemniej jednak owinięte folią bele można 
spotkać w większości gospodarstw.

Ostrożnie przy transporcie

Ta technologia, choć ma wiele zalet, wymaga jed-
nak zachowania szczególnej ostrożności podczas 
transportu, gdyż każde uszkodzenie folii przekłada 
się na znaczne straty na jakości paszy. Niezauważo-
ne i nienaprawione zazwyczaj kończy się zepsuciem 
paszy w całej beli. Dlatego stosowana jest głównie 
w gospodarstwach dysponujących specjalistyczny-
mi środkami transportowymi. Owijarki stacjonarne 
nakładają folię na bele bezpośrednio w miejscu ich 
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Listwa
170 zł brutto

Łożysko
60 zł brutto

Skrobak kpl
130 zł brutto

Mieszadło lewe – prawe
1400 zł brutto

Tarcza wysiewająca 22-otw 5.0
300 zł brutto

Sprężyna zagarniacza
45 zł brutto

Czujnik prędkości
1240 zł brutto

Linak
4100 zł brutto

OFERTA PROMOCYJNA

Maszyny
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Rozwój systemów mobilnych dla rolnictwa opar-
tych na sieciach bezprzewodowych rozwija się 
coraz szybciej. Już w niedalekiej przyszłości 
moduł SmartCan będzie służył do nawiązywania 
kontaktów między klientem, maszyną i producen-
tem. Do tego celu niezbędny będzie moduł typu 
SmartCan wbudowany w maszynę, który pozwo-
li na podłączenie do niego coraz większej ilości 
komputerów roboczych i urządzeń mobilnych. 
W przyszłości, wszystkie dane maszyny, będą od-
czytywane przez moduł SmartCan, a pierwszym 
krokiem w tym kierunku będzie połączenie ma-
szyny z siecią Wi-Fi (WLAN). 

Wówczas klient będzie mógł uzyskać dostęp do tych 
danych za pomocą swojego telefonu komórkowego 
i odpowiedniej aplikacji MobileControl. Aplikacja jest 
dostępna dla urządzeń z  systemem operacyjnym Go-
ogle Android i Apple iOS. 

Początkowo dzięki aplikacji klient będzie mógł ko-
rzystać z prostych funkcji, takich jak np.: próba wy-
siewu, test dysz lub test odstępu między rzędami 
w Maestro. W przyszłości możliwa będzie również 
bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania lub, 
w przypadku komunikatu o błędzie, wspólna zdalna 
diagnoza wraz z dilerem po zalogowaniu do systemu. 

HORSCH SmartCan umożliwia także przesyłanie da-
nych telemetrycznych lub wymianę informacji z sys-
temami zarządzania gospodarstwem rolnym. 

Jakub Maćkowiak,  
kierownik Działu Serwisu Maszyn Rolniczych
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łatwa obsługa maszyny za pomocą telefonu komórkowego  



CZAS PO ŻNIWACH TO TAKŻE CZAS PRZED ŻNIWAMI

Niewielkie uszkodzenia, braki lub ślady 
zużycia mogą mieć ekstremalny wpływ na 
pracę Twojej maszyny podczas kolejnych 
zbiorów.

Skorzystaj z kontroli pożniwnej CLAAS, 
która określi stan techniczny maszyny 
bezpośrednio po sezonie.

ź Zestaw części zamiennych lub ścieralnych w 

interesujących ofertach zimowych

ź Większe bezpieczeństwo pracy

ź Dokumentacja serwisowa w systemie CLAAS 

Online

ź Rejestracja w historii maszyn CLAAS

ź Profesjonalne sprawdzenie aktualnego 

oprogramowania przez CLAAS DIAGNOSE 

SYSTEM (CDS)

ź Oferta specyficznej naprawy lub szczegółowej 

inspekcji

ź Bezpośredni transfer informacji do optymalizacji 

obiektu

ź Wyższa wartość przy odsprzedaży maszyny

ź Bezpośrednie doradztwo na miejscu oraz 

informacja o doposażeniu

ZALETY  SKORZYSTANIA Z PRZEGLĄDU

ź Szczegółowa diagnoza techniczna przez 
oryginalny zeszyt kontroli CLAAS

 

pożniwnej możesz odebrać

nawet brutto1771 zł 
 

 kupon rabatowy o wartości

na usługę serwisową*

Korzystając z kontroli 

Wypełnij formularz na stronie internetowej claas.pl lub skorzystaj z podanego kodu QR
a my odezwiemy się do Ciebie w celu umówienia wizyty naszego serwisu

* oferta ważna do 31.03.2020 roku. Szczegóły dostępne w regulaminie oraz punktach serwisowych Agro-As
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SERWISOWAĆ! Oczywiście że tak. 

Współczesne maszyny rolnicze, szczególnie ciągni-
ki i kombajny, to bardzo zaawansowane technolo-
gicznie urządzenia, które usprawniają pracę na 
praktycznie każdym etapie produkcji w gospodar-
stwie rolnym. Za ich wysoką wydajnością i funk-
cjonalnością idzie równie wysoki koszt zakupu 
i eksploatacji – średnia cena nowego ciągnika to 
równowartość wysokiej klasy samochodu osobo-
wego. Aby mieć pewność, że wyłożona kwota bę-
dzie dobrą inwestycją, a sprzęt posłuży nam przez 
długi czas, nawet po osiągnięciu sędziwego wieku, 
niezbędne jest przeprowadzanie jego regularnych 
kontroli i odpowiednie serwisowanie. 

W tym artykule przedstawimy Państwu kilka argumen-
tów przemawiających za tym, że markowe maszyny – 
a niewątpliwie CLAAS do nich należy – powinny być 
serwisowane regularnie a autoryzowany serwis za-
pewni wysoką jakość wykonania takich przeglądów

Od razu chcemy zaznaczyć, że nie chodzi o przeglądy 
gwarancyjne – bo to oczywista oczywistość – mówi-
my tu o wszelkich naprawach i wymianach zużytych 
elementów dokonywanych podczas użytkowania.

Przedłużenie żywotności maszyn

Każda pojedyncza część urządzenia mechanicznego 
posiada określony okres wytrzymałości i jest podatna 

na uszkodzenia. Jej awaria może mieć niebagatelne 
znaczenie dla funkcjonowania innych układów, skła-
dających się na konstrukcję całej maszyny. Regularne 
kontrole pozwalają ustalić stan techniczny sprzętu, 
zlokalizować te części, wobec których istnieje ryzyko 
pojawienia się awarii i w porę wymienić je na sprawne. 

W poprzednim numerze naszego kwartalnika za-
prezentowaliśmy Państwu listy stosowane u auto-
ryzowanych Dealerów podczas przeglądu. Listy te 
zawierają ponad 40 punktów sprawdzających. To 
przypomina, ze przegląd to nie tylko wymiana filtrów 
i olej ale też sprawdzenie wielu istotnych podzespo-
łów gwarantujących sprawne działanie maszyny.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Dlaczego regularność kontroli jest tak ważna w przy-
padku maszyn rolniczych? Ponieważ od ich sprawno-
ści zależy postęp w pracach gospodarstwa rolnego. 
Jeśli jedna z maszyn ulega nagłej awarii, cała pro-
dukcja może drastycznie zwolnić lub nawet stanąć 
w miejscu. Z kolei opóźnienie terminów może ozna-
czać straty finansowe dla gospodarstwa. Wykony-
wanie terminowych przeglądów w momencie, gdy 
maszyna nie jest potrzebna w polu jest tańsze niż 
dokonywanie koniecznych napraw (często w sytu-
acjach awaryjnych okazuje się, że jeden uszkodzony 
element miał negatywny wpływ na stan pozostałych, 
które również nadają się do wymiany), a po drugie 
nie naraża gospodarstwa na dodatkowe koszty, kiedy 
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np. konieczne będzie wynajęcie sprzętu zastępczego 
w celu nadrobienia zaległości w pracy. 

Wartość maszyny w rynku wtórnym. 

Każdy wie, że maszyna która ma kompletną historię 
przeglądów i napraw dokonywanych w autoryzowa-
nych warsztatach serwisowych zawsze sprzedaje się 
lepiej. 

Dzisiaj standardem jest wpisywanie przy sprzedaży 
samochodu, że było on „serwisowany w ASO”. Obec-
nie coraz częściej jest to widoczne przy autach już 
4–6 letnich.

Kompletna książka serwisowa daje nam pewność co 
kupujemy i że maszyna było prowadzona bardzo rze-
telnie. Przykładem może być ładowarka.

Ładowarka z takim samym przebiegiem i w tym samy 
roczniku, ale serwisowana przez cały okres użytkowa-
nia osiąga cenę co najmniej 10% wyższą.

Komu zlecić serwisowanie sprzętu rolniczego

Maszyny wykorzystywane w pracy gospodarstwa 
rolnego nie należą do tanich, z tego powodu warto 
powierzyć je w ręce fachowców posiadających odpo-
wiednie kwalifikacje. W ofercie serwisów znajdziemy 
między innymi remonty silników, remonty maszyn 
rolniczych i poszczególnych podzespołów, oraz na-
prawę automatyki, hydrauliki instalacji elektrycznej. 
Jednym słowem jest to kompleksowa obsługa każde-
go rodzaju maszyny.

Autoryzowany serwis zapewnia pro-
fesjonalną obsługę przez wyszkolo-
nych pracowników. Nasi specjaliści są 
wyposażeni we wszystkie narzędzia 
do diagnostyki i są w stanie „prze-
widzieć”, że wykonanie w ciągniku 
podstawowej kontroli stan i naprę-
żenia pasa odbioru napędu z silnika 
pozwoli wychwycić jego nieprawidło-
we działanie i zapobiegnie powsta-
niu późniejszych uszkodzeń. W kom-
bajnach sprawdzenie tulei metalowo 
gumowych na wahaczach pozwala 
zapobiec późniejszym uszkodzeniom 
podsiewacza a nawet całego kosza 
sitowego.

Autoryzowany serwis jest też gwarantem uczciwości. 
Bardzo modny dziś temat „cofania” liczników doty-
czy przecież nie tylko samochodów, ale również np. 
ciągników rolniczych. Pierwsze kontrole policji już 
zostały przeprowadzone! 

W wielu przypadkach okazało się, że atrakcyjny prze-
bieg tak naprawdę jest zupełnie inny. Wasz przyszły 
„kupiec” maszyny w rynku wtórnym nie będzie miał 
wątpliwości co do stanu licznika jeżeli maszyna za-
kupiona u autoryzowanego dealer była serwisowana 
również u niego.

Maszyna serwisowana w autoryzowanym serwisie 
nawet po okresie gwarancji mając pełną historię ser-
wisową może liczyć na wsparcie Dealera w zakresie 
napraw nietypowych awarii. 

Jakub Maćkowiak,  
kierownik Serwisu Maszyn Rolniczych

Szanowny czytelniku, 

użytkowniku zaawansowanej technolo-
gicznie maszyny; ciągnika, kombajnu lub 
ładowarki, za którą zapłaciłeś na pewno 
spore pieniądze, czy stać Cię na to żeby 
ponosić ryzyko utraty wartości sprzętu 
oszczędzając niewielkie kwoty dokonując 
napraw u nieautoryzowanych mechaników?

Na pewno nie. Zostań naszym stałym 
klientem i ciesz się z użytkowania swojego 
sprzętu. Korzystaj z promocji i fachowego 
doradztwa bo to się po prostu opłaca!

73

Nr 1/2020 (13)Kwartalnik 2020

http://agromix.agro.pl/serwis
https://www.biznesfinder.pl/polska/remonty%20maszyn%20rolniczych
https://www.biznesfinder.pl/polska/remonty%20maszyn%20rolniczych


Historia Ursusa C-325 ma swój początek w roku 
1955, kiedy została podjęta decyzja o zapocząt-
kowaniu prac nad konstrukcją nowego polskie-
go ciągnika. We wrześniu 1957 roku Biuro Kon-
strukcyjne ZM „Ursus” zakończyło prace nad 
prototypem ciągnika Ursus C-325. W tym samym 
czasie trwały również prace nad konstrukcją proto-
typu ciągnika Rola 25, który tworzyło specjalnie po-
wołane Biuro konstrukcyjne Ciągników i Silników Wy-
sokoprężnych przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie. 
Ostateczną rywalizację wygrali konstruktorzy ciągnika 
Ursus C-325. Była to uniwersalna maszyna o konstruk-
cji bezramowej z napędem na cztery koła. Ursus C-325 
pod maską miał dwucylindrowy silnik o mocy 25 KM. 
Produkowany w latach 1959–1963. W sierpniu 1959 
roku wyprodukowano serię informacyjną. Wynosi-
ła ona 25 egzemplarzy. W sumie do końca produkcji 
w 1963 z fabryki wyjechało 26 282 ciągników.

Instytut Mechanizacji Rolnictwa na podstawie wy-
konanych badań eksploatacyjnych i porównawczych 
wykazał, że ciągnik Ursus C-325 stał się konkurencją 
dla ciągników czechosłowackich, niemieckich i an-
gielskich. Ciągnik ten zapoczątkował produkcję cią-
gników lekkich. 

Do twórców tego ciągnika należeli między innymi in-
żynierowie: W. Bolimowski, Z. Ćwirko, J. Garwoliński, 
M. Majewski, H. Warszawski, J. Mazur, oraz zespół 
konstruktorów w składzie: E. Ajeznberg, Cz. Sławski, 
J. Górski, Z. Mendza, G. Szufladowicz, H. Szczygieł.

WYMIARY, MASA I OGUMIENIE CIĄGNIKA

Długość: 3030 mm

Szerokość: 1250–1680 mm

Wysokość: 1500–1580  mm

Masa ciągnika  
bez obciążników: 1460 kg

Maksymalny ciężar ciągnika: 1910 kg

Ogumienie przednie: 6,00-16

Ogumienie tylne: 10–28

Rozstaw osi: 1840 mm

Dopuszczalny ciężar cieczy  
w oponach tylnych: 2×300 kg
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SILNIK – S312C

Typ: Ursus S-312

Rodzaj: wysokoprężny, 2-cylindrowy, chłodzony cieczą, z bezpośrednim 
wtryskiem paliwa, górny układ zaworów, kolejność pracy cylin-
drów 1-2-0-0; system smarowania pod ciśnieniem z rozbryzgiem, 
dwukomorowy filtr paliwa, szeregowy  filtr oleju

Pojemność 1810 cm³

Moc: 18,4 kW (25 KM) przy 2000 obr./min

Maksymalny moment obrotowy przy 1700 obr/min: 93 Nm

Stopień sprężania 17

Prędkość obrotowa silnika wg mocy: 2200 obr/min

Średnica x skok: 98 × 120 mm

Jednostkowe zużycie paliwa wg mocy: 195 g/KWh

SKRZYNIA BIEGÓW

Skrzynia przekładniowa Mechaniczna

Liczba biegów (do przodu/tyłu): 6/2

Zmiana kierunku jazdy (rewers) Brak

Prędkość max 20

Napęd 2 × 4
Dział Marketingu
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Stare ale jare, z kolekcji Zbigniewa Bednarskiego

https://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik_wysokopr%C4%99%C5%BCny_z_wtryskiem_bezpo%C5%9Brednim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik_wysokopr%C4%99%C5%BCny_z_wtryskiem_bezpo%C5%9Brednim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obj%C4%99to%C5%9B%C4%87_skokowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Moc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%84_mechaniczny
https://www.agrotesty.pl/zaawansowana-wyszukiwarka/tag/skrzyniaprzekadniowa/mechaniczna/?criteria=2


W wiosennym numerze naszego kwartalnika, 
przeprowadziłam rozmowę z obecnym Prezesem 
Zarządu Komplementariusza w przekształconej 
spółce AGROAS. Daniel Cupriak jest najlepszym 
przykładem na to, że ciężką pracą, można dojść 
do najwyższego stanowiska w naszej firmie. 
Swoją pracę w AGROAS rozpoczął w 2002 roku 
od stanowiska magazyniera, by w styczniu bie-
żącego roku zostać ww. prezesem. Prywatnie 
Daniel Cupriak jest uzależnionym od ruchu – 
amatorem biegania i właśnie o tym zajęciu mi 
opowiedział.

Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z bieganiem?
Odkąd pamiętam zawsze lubiłem wysiłek fizyczny. 
Jakieś 10 lat temu zacząłem amatorsko uprawiać ko-
larstwo, (żeby nie obrazić kolarzy) jazdę na rowerze 
na dystansach 30–70 km. W 2015 „dorobiłem” się 
przepukliny pachwinowej i po zabiegu operacyjnym 
lekarz odradził mi jazdę na rowerze. Zasugerował 
jednocześnie spacery, marsze i krótkie przebieżki, 
a że byłem uzależniony od wysiłku fizycznego, to 
niczym Forrest Gump (przyp.red. bohater filmowy) 
zacząłem biegać i tak mi zostało do dziś. 

Jak długo już biegasz? 
Przygoda z bieganiem trwa od 5 lat.

Czy to bieganie jest amatorskie czy bierzesz 
także udział w jakiś zorganizowanych zawodach/
biegach/maratonach?

Oczywiście amatorskie. Pierwsze dwa lata to biega-
nie po kilka razy w tygodniu po 5–10 km, następnie 
kilka półmaratonów. Bardzo szybko jednak zafascy-
nowały mnie biegi w terenie, najlepiej w górach. Nie-
wątpliwy wpływ na to miało kilku moich znajomych, 
kolegów z którymi od lat jeżdżę na nartach. Pozdra-
wiam Krystiana, Tomka i Wojtka. To oni zachęcili mnie 
do udziału w pierwszym ultra-maratonie górskim. Im-
preza nazywała się 3 × Śnieżka = 1 × Mont Blanc na 
odcinku 55 km.  Jak sugeruje nazwa, bieg odbywał 
się w Karpaczu, a polegał na trzykrotnym zdobyciu 
Śnieżki w limicie 10 godzin. Było to dla mnie ogrom-
ne wyzwanie, ale udało się i dobrnąłem do mety po 
9 h. Po roku wróciłem tam ponownie i poprawiłem 
czas o 1 godzinę. Takie zawody to świetna sprawa. 
Fascynaci górskiego biegania to ludzie  specyficzni, 
zahartowani, twardzi i z mocną psychiką. Nastawieni 
na rywalizację, owszem, ale bardziej na walkę z sa-
mym sobą. Na zasadzie: byłem tam, walczyłem, da-
łem z siebie wszystko lub: muszę tam wrócić bo można 
było zrobić to szybciej. Na trasie bywa trudno, trzeba 
pamiętać, że to góry, w których może się zdarzyć 
wszystko: kontuzja, zmęczenie, nagłe załamanie po-
gody. Staramy się zawsze zwracać uwagę na innych 
zawodników, pomóc, podzielić się wodą, batonem 
energetycznym lub wesprzeć słowem. 

Jaki był najcięższy z nich?
Najcięższy? Każdy jest inny. Jednym z trudniejszych był 
MIUT Madeira – 85km i 5tys.m przewyższeń – na pięknej 
wyspie Madera. Tysiące schodów i kilometry technicz-
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Rozmowa z Danielem Cupriakiem

Z życia firmy



pomyłką! To nie był dobry czas. Jak zwykle - bez wspar-
cia rodziny i przyjaciół byłoby jeszcze gorzej. Bo to 
moje bieganie to też „ciągnięcie” za sobą żony i dzie-
ci, a często także przyjaciół. Na długich dystansach 
jest wiele możliwości, żeby kibicować zawodnikom 
na trasie i to w kilku miejscach. Widok wrzeszczących 
i dopingujących bliskich jest najlepszym dopingiem do 
dalszego wysiłku. Już na nie jednej imprezie zawodni-
cy zazdrościli mi takiego wsparcia. 

Ile km przebiegasz w ciągu roku?
Ponad 2–2,5  tysiąca. Z tego 500–700 w górach. 
Moim ulubionym miejscem treningów jest oddalona 
od Grodkowa 40 km Biskupia Kopa. Staram się być 
w górach co najmniej raz, dwa razy w miesiącu.  Po za 
tym mam swoją stałą trasę dookoła Grodkowa – pętla 
12–14 km, którą pokonuję co drugi dzień. 

Jakie masz plany biegowe na ten rok?
Zimowy Maraton Ślężański – już zaliczony. W marcu 
Bieszczady – 60km, w maju AZORES TRAIL RUN – 
ultra-maraton na wyspie Piko (118 km i ponad 5 tys. 
przewyższenia). W czerwcu startuję z młodszą siostrą 
w drużynowym RZEŹNIK (80km) a we wrześniu Garmin 
Ultra Race w Radkowie (55km) w październiku UltraKo-
tlina  – 135 km (Karkonosze i moja ukochana Śnieżka) 
no i może po drodze kilka mniejszych imprez. 

Może udzielisz parę rad dla kogoś kto chciałby 
zacząć biegać ale ma obawy?
W bieganiu najważniejsze jest, aby lubić biegać! 
Reszta to głowa. Jest takie powiedzenie ultra-ma-
ratończyków (do których jeszcze mi daleko), że nogi 
są odpowiedzialne za pierwsze 20 km, później to 
już biegnie tylko głowa. Faktycznie tak jest. Biegi 
około 100km to w większości walka z samym sobą. 
Zmęczenie, ból, zniechęcenie - kryzys i nagle jak za 
pstryknięciem przychodzi to coś, co każe biec i biec 
i… wreszcie meta. Po drodze mówisz sobie: po co mi 
to? Nie lepiej siedzieć wygodnie na kanapie? Kończę 
z tym! Jasne do następnego razu. Jak nie mam planu 
na następny bieg to zaczynam być trudny dla rodziny. 

Zachęcam wszystkich, biegajcie, spacerujcie, chodź-
cie po górach i lasach  - to samo zdrowie! Wyciągajcie 
rodziny z domów. 

Dziękuję bardzo za rozmowę. Gratuluję samoza-
parcia i motywacji. Życzę powodzenia na kolejne 
tegoroczne starty. Trzymam kciuki!

Maria Wesoły, dział marketingu

nie trudnych zbiegów.  Fantastyczna trasa, świetna or-
ganizacja, zapierające dech w piersiach widoki i euforia 
na mecie w ramionach rodziny - po 17 godzinach.  Te 
zawody wspominam bardzo ciepło również dlatego, że 
miałem bardzo liczny i wspaniały team supporterów. 
Najcięższe było jednak 140 kilometrowe  Przejście do-
okoła Kotliny Jeleniogórskiej, które postanowiłem przy-
najmniej w części przebyć biegiem. Limit czasu dla tego 
biegu to 48 godzin, udało mi się ten dystans przebyć 
w 29 godzin i 17 minut. Trasa wiedzie przez Karkono-
sze, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie i Góry Izer-
skie. Bez wsparcia rodziny i „towarzyszy” z trasy mogło 
się nie udać. Dodatkową trudnością tej imprezy jest 
to, że trasa jest nieoznaczona! Każdy otrzymuje mapę 
i w drogę. Część trasy znałem z wcześniejszych biegów, 
ale jej większość była dla mnie nieznana. Na 95 km, kie-
dy zrobiłem sobie przerwę na zmianę skarpet (ekwipu-
nek każdy musi mieć ze sobą w plecaku) dopadł mnie 
kryzys. Byłem bliski rezygnacji, ponieważ moje stopy nie 
przypominały moich, były jakieś obce. Daruję może czy-
telnikom dokładniejszego opisu. Pamiętam, że wtedy 
zadzwoniłem do żony, chyba z zamiarem rezygnacji, ale 
po usłyszeniu jej głosu powiedziałem, że jest OK i daję 
radę. Wsparcie jest wręcz niezbędne. Trzeba sobie 
również zdawać sprawę, że po ukończeniu, gdy emo-
cje opadają organizm zaczyna upominać się o swoje: 
odpoczynek, sen, regenerację. Mnie ubyło ponad 5 kg. 
Wtedy wsparcie bliskich jest jeszcze ważniejsze. 

Co tak naprawdę daje Ci bieganie? 
Spokój, higienę umysłu, odskocznię od pędu życia 
i natłoku myśli. Oczywiście samorealizacja i pokony-
wanie własnych ograniczeń również daje satysfakcję. 
Pamiętam ten pierwszy bieg na  Śnieżkę.  Na ukoń-
czeniu każdej pętli wypatrywała mnie żona wraz z sy-
nami. Na mecie młodszy syn wybiegł mi naprzeciw 
i „finiszował” ze mną głównym deptakiem Karpacza. 
Niezapomniana chwila, ale duma widziana w oczach 
dziecka jest bezcenna. W takiej chwili poobijane sto-
py, bolące mięśnie i wyczerpanie – nie mają znacze-
nia. Jeszcze jedno - jak w tym momencie podają Ci 
zimne piwo to czujesz się jak w niebie!

Czy podczas któregoś z „występów”, miałeś kry-
zys i zrezygnowałeś ze startu?

Tak, niestety.  Biegłem jeden z odcinków RZEŹNIKA. 
Bieg jak bieg, wymagający - bo to Bieszczady, do tego 
piekielnie gorąco – a  ja w głowie miałem diagnozę le-
karską, że nie wolno mi biegać, bo mam wadę serca… 
Zszedłem z trasy. Później okazało się, że diagnoza była 
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GRUPA AZOTY 
ZAKŁADY 

AZOTOWE 
“PUŁAWY” S.A.

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 PUŁAWY

Biuro Sprzedaży Nawozów Kraj
tel. 81 565 30 12 | 81 565 30 15

e-mail: nawozy@pulawy.com  |  www.pulawy.com  |  www.nawozy.eu

POTĘGA
URODZAJU





ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU 
INTERNETOWEGO

WWW.SKLEP.AGROAS.PL

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

ZAPRASZAMY.

KOD RABATOWY: AGROASWIOSNA2020



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

zapraszamy do  
naszych oddziałów

Namysłów

Gołaczów
Legnica

Brzeg

Opole

Kędzierzyn-Koźle

Kietrz

Nysa

Wrocław

Świdnica

Strzegom
Tworzyjanów

Korfantów

Olszanka
Błażejowice

Radzikowice

Grodków

Nowa Wieś Mała

Wójtowice

Bąków

A4

A4
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REGION CENTRUM

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

REGION ZACHODNI

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

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

 

 

 

MATEUSZ HANCZYN

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

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

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

14

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

 13

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

3

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

9

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

11

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

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

19

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

18

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

10

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

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

1

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

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

7

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

6

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

2

5

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

1515

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

4

REGION
 WSCHODNI

REGION 
CENTRUM

REGION 
ZACHODNI

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

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

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI B2B – OBSŁUGA SKLEPÓW ZEWNĘTRZNYCH
 I PUNKTÓW HANDLOWYCH



1. POWIAT BOLESŁAWIECKI
 Gmina:
  Bolesławiec
  Gromadka
  Nowogrodziec
  Osiecznica
  Warta Bolesławiecka

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

3. POWIAT GŁOGOWSKI
 Gmina:
  Głogów
  Jerzmanowa
  Kotla
  Pęcław
  Żukowice

4. POWIAT GÓROWSKI
 Gmina:
  Góra
  Jemielno
  Niechlów
  Wąsosz

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

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

7. POWIAT 
 KAMIENNOGÓRSKI
 Gmina:
  Kamienna Góra
  Lubawka
  Marciszów

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

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

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

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

WOJ. OPOLSKIE

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

28. POWIAT GŁUBCZYCKI
 Gmina:
  Baborów
  Branice
  Głubczyce
  Kietrz

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

30. POWIAT KLUCZBORSKI
 Gmina:
  Byczyna
  Kluczbork
  Lasowice Wielkie
  Wołczyn

31. POWIAT KRAPKOWICKI
 Gmina:
  Gogolin
  Krapkowice
  Strzeleczki
  Walce
  Zdzieszowice

32. POWIAT NAMYSŁOWSKI
 Gmina:
  Domaszowice
  Namysłów
  Pokój
  Świerczów
  Wilków

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

 

 

 

11. POWIAT LUBIŃSKI
 Gmina:
  Lubin
  Rudna
  Ścinawa

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

13. POWIAT MILICKI
 Gmina:
  Cieszków
  Krośnice
  Milicz

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

15. POWIAT OŁAWSKI
 Gmina:
  Domaniów
  Jelcz Laskowice
  Oława

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

17. POWIAT STRZELIŃSKI
 Gmina:
  Borów
  Kondratowice
  Przeworno
  Strzelin
  Wiązów

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

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

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

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

22. POWIAT WOŁOWSKI
 Gmina:
  Brzeg Dolny
  Wińsko
  Wołów

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

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

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

26. POWIAT ZŁOTORYJSKI
 Gmina:
  Pielgrzymka
  Świerzawa
  Wojcieszów
  Zagrodno
  Złotoryja

  Paczków
  Pakosławice
  Skoroszyce

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

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

36. POWIAT PRUDNICKI
 Gmina:
  Biała
  Głogówek
  Lubrza
  Prudnik

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

WOJ. ŚLĄSKIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

WOJ. WIELKOPOLSKIE

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

 

REGION CENTRUM

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

REGION ZACHODNI

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

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

 

 

 

MATEUSZ HANCZYN

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

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

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

14

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

 13

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

3

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

9

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

11

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

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

19

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

18

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

10

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

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

1

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

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

7

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

6

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

2

5

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

1515

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

4

REGION
 WSCHODNI

REGION 
CENTRUM

REGION 
ZACHODNI

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

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

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI B2B – OBSŁUGA SKLEPÓW ZEWNĘTRZNYCH
 I PUNKTÓW HANDLOWYCH



Imię i Nazwisko Telefon Teren / obsługiwane powiaty:

Daniel Mocniak 532 120 071 legnicki, jaworski, złotoryjski,

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

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

Mariusz Zieleziński 698 919 882 dzierżoniowski, wrocławski oraz 1 gmina powiatu oławskiego: Jelcz-Laskowice

Mateusz Zarzeczny 692 969 933 strzeliński, brzeski oraz 2 gminy powiatu oławskiego: Oława i Domaniów

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

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

Sławomir Pawlak 795 107 312 oleśnicki, namysłowski

Tomasz Pelikan 507 890 366 kluczborski, oleski

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

Tomasz Wó jcik 532 120 022 zgorzelecki, lubański, lwówecki, jelenio-górski, bolesławiecki

Sprzedaż maszyn – przedstawiciele handlowi
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Sprzedaż części – przedstawiciele handlowi

tel. 746 421 060
Tworzyjanów

baza.tworzyjanow@agroas.pl

Korfantów
tel. 774 319 482

baza.korfantow@agroas.pl

Gołaczów
tel. (76) 744 10 41

baza.golaczow@agroas.pl

Namysłów (Kamienna)
tel: 507 890 366

baza.namyslow@agroas.pl

Radzikowice
tel: 77 433 96 24

baza.radzikowice@agroas.pl

E-mail Telefon Teren / obsługiwane powiaty:

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

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

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

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

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

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

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

49-200 Grodków 

tel. (77) 415 57 00

fax (77) 424 06 01

biuro@agroas.pl

tel. (77) 415 57 70

fax (77) 400 47 49

Nowa Wieś Mała 16

49-200 Grodków

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