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Na rynku rolnym dzieje się bardzo wiele i bardzo dy-
namicznie. Ceny płodów rolnych – pomimo bardzo 
dużego spadku opłacalności hodowli – są na ekstre-
malnie wysokich poziomach, nie notowanych od 13 
lat. Wystarczy spojrzeć na poniższy wykres notowa-
nia marcowego kontraktu na pszenicy oraz majowe-
go kontraktu na rzepak. 

Na przestrzeni jednego roku kontrakt na pszenicy 
zdrożał o blisko 30%! Oczywiście niemalże natych-
miast znalazło to odzwierciedlenie w cenach pszeni-
cy na naszym krajowym rynku. Dynamiczny eksport 
wyznacza kolejne maksima cenowe. Na przełomie 
stycznia i lutego br. w punktach skupu pojawiły się 
ceny przekraczające 950 zł za 1 tonę pszenicy kon-
sumpcyjnej. Sytuacja ta pogłębia problemy hodow-
ców zwierząt; trzody, drobiu czy bydła. Pamiętać 
trzeba, że na przestrzeni ostatnich lat Polska uzy-
skała status lidera produkcji i eksportu drobiu. Lock-
down na obszarze niemalże całej Europy ograniczył 
popyt na mięso w znacznym stopniu, stąd problemy 
rodzimych hodowców i przetwórców – spotęgowa-
ne jeszcze wysokimi cenami pasz. W dłuższym ter-
minie może się to okazać dla branży rolnej sporym 
problem. Odbudowanie pozycji Europejskiego lidera 
produkcji drobiu może być trudne. 

Szanowni Czytelnicy,

Wkroczyliśmy w kolejny 2021 rok i jak się okazuje, ko-
lejny rok, w którym pandemia nas nie opuszcza. Ow-
szem, zapanował optymizm w związku z rozpoczęciem 
procesu szczepień, ale jednocześnie rozprzestrzenia 
się tzw. brytyjska mutacja COVID-19, która sieje po-
strach i spustoszenie w Wielkiej Brytanii i kilku innych 
państwach Europy i świata. Na naszym krajowym po-
dwórku mamy kontynuację zaostrzania i luzowania 
gospodarki w trybie 2-tygodniowych decyzji. Wiele 
gałęzi gospodarki (turystyka, restauratorzy, hotelarze, 
fitness) boryka się z coraz większymi problemami. Na-
rasta napięcie wśród obywateli. Branża rolna, w której 
i my się poruszamy, jako uczestnik łańcucha dostaw 
żywności jest nadal odporna na ten kryzys.

Daniel Cupriak – prezes zarządu AGROAS
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Poprawę opłacalności „odczuliśmy” w znacznie więk-
szej sprzedaży maszyn; szczególną popularnością 
cieszą się marki CLAAS i HORSCH, które wychodzą 
naprzeciw Waszych potrzeb. Oczywiście zapraszamy 
do korzystania z naszej oferty, zachęcam do składania 
zapytań ofertowych, abyśmy mieli szansę zapropono-
wania najlepszych rozwiązań. Staramy się być jak naj-
bliżej Was – 12 oddziałów i blisko 40 przedstawicieli 
handlowych jest gotowych udzielić Państwu wszelkich 
informacji. Ponadto oferujemy pomoc w składaniu 
wniosków na dofinasowania do zakupów maszyn oraz 
na samo finansowanie. Jesteśmy też przygotowani 
do dostaw środków do produkcji bezpośrednio do 
Waszych gospodarstw i firm z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. 

Zapraszam do zapoznania się z naszymi nowymi pro-
gramami ochrony roślin, zarówno herbicydowymi jak 
i fungicydowymi. W dalszej części kwartalnika znaleźć 
można między innymi cenne informacje na temat na-
wożenia oraz obszerny artykuł dotyczący perspektyw 
uprawy rzepaku. 

Życząc pięknej, spokojnej i ciepłej wiosny zapraszam 
do lektury! 

Daniel Cupriak

Równie dynamicznie drożeje rzepak – w konsekwen-
cji wzrostu cen całego segmentu roślin oleistych 
na świecie. Ceny na rynku rzeczywistym osiągnęły 
poziomy ponad 2250 zł za 1 tonę surowca. Wysoki 
poziom cen zbóż i rzepaku na rynku SPOT pozwala 
również uzyskiwać znacznie wyższe od zeszłorocz-
nych ceny w kontraktach terminowych (na nadcho-
dzący zbiór).

Zwyżki cen zarówno zbóż, jak i rzepaku są konse-
kwencją zdarzeń fundamentalnych zwielokrotnio-
nych dużym zaangażowaniem funduszy inwesty-
cyjnych. W przypadku pszenicy i kukurydzy mamy 
niższe zbiory w Unii Europejskiej i na Ukrainie oraz 
dodatkowe podatki eksportowe, jakie nałożyła Rosja 
na eksporterów.

Wydaje się więc, że nie tylko bieżący sezon produk-
cyjny w wykonaniu krajowych rolników mamy ekono-
micznie bardzo udany, ale i nadchodzący również na-
pawa optymizmem. Dotychczasowy przebieg pogody 
(mamy luty) jest dobry dla zasiewów – najpierw śnieg, 
później mróz – pewną niepewność budzą trudne, póź-
ne siewy jesienne (mokra i chłodna jesień). Przed nami 
oczywiście wiosna, która zwykle weryfikuje wszelkie 
prognozy. 
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Mamy dobrą informację dla klientów z okolic 
Nysy, Otmuchowa i Ziębic. Z początkiem bieżące-
go roku w Radzikowicach koło Goświnowic (woj. 
opolskie) rozpoczęliśmy inwestycję polegającą 
na adaptacji budynku biurowo-magazynowego 
na sklep branżowy z częściami do maszyn  i środ-
kami ochrony roślin. 

Inwestycja ta jest kontynuacją rozwoju sieci dealer-
skiej CLAAS i HORSCH. W nowo powstającym obiek-
cie zaproponujemy, oprócz wyżej wymienionych 
producentów, pełną ofertę środków do produkcji: 
środki ochrony roślin, materiał siewny i nawozy.  Nasi 

klienci już dziś mogą zaopatrzyć się w większość tych 
towarów w tym obiekcie, jednak popularność tej pla-
cówki i jej potencjał  zasługują na to, żeby stała się 
jeszcze bardziej profesjonalna i komfortowa. Oddanie 
do użytku nowego sklepu planujemy na maj 2021 r. 
– czyli już wkrótce. Oczywiście nie zapomnieliśmy 
o obsłudze. Już jesienią zeszłego roku dołączył do ze-
społu w Radzikowicach nowy kolega – od lat w bran-
ży – który przygotowuje się do startu w sezon. Nie 
pozostaje mi nic innego, niż zaprosić do współpracy, 
a nowemu koledze życzyć sukcesów! 

Baza Radzikowice
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Od 1 stycznia 2021 r. dostawca towaru lub usługi 
nie musi posiadać potwierdzenia odbioru faktu-
ry korygującej in minus przez nabywcę. Jednak 
podatnik musi udowodnić prawo do tej korekty 
w inny sposób.

Korekta in minus

Zgodnie z brzmieniem przepisów o VAT obowiązują-
cych do końca 2020 r., w przypadkach gdy dochodziło 
do obniżenia podstawy opodatkowania, korekty ob-
rotu dokonywano pod warunkiem posiadania przez 
podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do 
złożenia deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy, 
w którym nabywca otrzymał fakturę korygującą, po-
twierdzenia jej otrzymania przez nabywcę. Uzyskanie 
tego potwierdzenia po terminie złożenia deklaracji 
VAT za dany okres rozliczeniowy uprawniało podat-
nika do uwzględnienia tej korekty za okres, w którym 
potwierdzenie to uzyskano.

Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzono zmiany przepi-
sów dotyczących faktur korygujących in minus. Jak 
wynika z ich nowego brzmienia, obniżenia podstawy 
opodatkowania dokonuje się za okres rozliczeniowy, 
w którym podatnik wystawił korektę, pod warunkiem 
że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji 
wynika, że uzgodnił on z nabywcą warunki obniżenia 
podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub 
świadczenia usług określone w fakturze korygującej 
oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest 
zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku gdy 

w okresie rozliczeniowym, w którym została wysta-
wiona korekta, podatnik nie posiada dokumentacji, 
o której mowa wcześniej, obniżenia podstawy opo-
datkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w któ-
rym dokumentację tę uzyska.

Tak więc obecnie podatnik dokona obniżenia pod-
stawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie 
wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że 
z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że 
uzgodnił warunki transakcji z nabywcą towaru lub 
usługobiorcą. Zatem zniesiony został formalny wa-
runek uzyskania potwierdzenia otrzymania korekty 
przez nabywcę.

Tak jak było dotychczas, podatnik nie musi spełnić po-
wyższych warunków w przypadkach wymienionych 
w art. 29a ust. 15 ustawy o VAT (m.in. przy eksporcie 
towarów i WDT, dostawie towarów i świadczeniu 
usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje 
się poza terytorium kraju).

Jednak nowe brzmienie przepisów budzi wątpli-
wości w kwestii dokumentów, jakie podatnik musi 
posiadać, aby potwierdzały, że sprzedawca uzgodnił 
z nabywcą warunki obniżenia podstawy opodatko-
wania i że warunki te zostały spełnione, a faktura ta 
jest zgodna z posiadaną dokumentacją. Nie wiado-
mo, czy wystarczy posiadanie w swojej dokumenta-
cji np. korespondencji e-mailowej z nabywcą towaru 
czy usługi, w której zostanie uzgodnione obniżenie 
ceny, czy aneksu do umowy. W związku z tym na 
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obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty VAT 
naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, 
w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Korekta in plus

Jeśli natomiast chodzi o rozliczenie VAT przy korek-
tach in plus, dotychczas zasady rozliczania tych faktur 
opierały się na linii interpretacyjnej i orzecznictwie. 
Od 1 stycznia br. do ustawy o VAT wprowadzono 
przepisy wskazujące sposób rozliczenia takich faktur 
korygujących (art. 29a ust. 17).

W związku z tym obecnie:

1) jeżeli korekta spowodowana jest przyczynami 
powstałymi już w momencie wystawienia faktu-
ry pierwotnej, to powinna ona zostać rozliczona 
za okres, w którym została wykazana faktura 
pierwotna,

2) w sytuacji, gdy korekta jest spowodowana przy-
czynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży, 
korekta powinna być dokonana w rozliczeniu za 
miesiąc, w którym wystawiono fakturę korygu-
jącą,

3) późniejsze wykrycie błędu w fakturze pierwot-
nej stanowi przyczynę zwiększenia podstawy 
opodatkowania rozliczanej za okres, w którym 
została wykazana faktura pierwotna.

Dział Księgowości AGROAS

podatników spadnie dodatkowy obowiązek zbiera-
nia dokumentacji.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji wprowadza-
jącej omawiane zmiany wskazano, że przez uzgod-
nienie warunków transakcji będzie się rozumieć 
posiadanie dokumentów, z których to uzgodnienie 
będzie wynikać. Jeżeli podatnik w konkretnym przy-
padku nie będzie dysponował dokumentami innymi 
niż sama korekta, to również na gruncie wprowadza-
nych przepisów będzie ona dokumentem, z którego 
wynikają nowe warunki transakcji (w przypadku moż-
liwości potwierdzenia, że korekta została dostarczo-
na do nabywcy).

Korekta u nabywcy

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, w przy-
padku obniżenia podstawy opodatkowania, o któ-
rym mowa w art. 29a ust. 13, lub stwierdzenia po-
myłki w kwocie podatku na fakturze, o którym mowa 
w art. 29a ust. 14, nabywca towaru lub usługi jest 
obowiązany do zmniejszenia kwoty VAT w rozliczeniu 
za okres, w którym warunki tego obniżenia zostały 
uzgodnione z dostawcą, jeżeli przed upływem tego 
okresu rozliczeniowego warunki te zostały spełnione. 
W przypadku gdy warunki te zostaną spełnione po 
upływie okresu rozliczeniowego, w którym warun-
ki te zostały uzgodnione, nabywca jest obowiązany 
do zmniejszenia kwoty VAT w rozliczeniu za okres, 
w którym warunki te zostały spełnione. Jeżeli podat-
nik nie obniżył VAT naliczonego określonego w fak-
turze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego 

Przepisy przejściowe

W przypadku faktur korygujących wystawionych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy 
ustawy obowiązujące do końca 2020 r.

W przypadku faktur korygujących wystawionych po dniu 31 grudnia 2020 r. w związku z obniże-
niem podstawy opodatkowania, lub w związku ze stwierdzeniem pomyłki na fakturze, podatnicy 
w okresie do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą stosować dotychczasowe przepisy ustawy, jeżeli wy-
bór stosowania tych przepisów zostanie uzgodniony na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub 
świadczącym usługi a ich nabywcą, przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 r. 
Rezygnacja z tego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w któ-
rym dokonano tego wyboru, pod warunkiem że zostanie ona uzgodniona na piśmie pomiędzy 
dostawcą towarów lub świadczącym usługi a ich nabywcą. Do faktur korygujących wystawionych 
po dniu rezygnacji z wyboru stosuje się nowe przepisy.
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Rok 2020 był niezwykle pracowitym okresem dla 
punktu handlowego firmy AGROAS w Ziemieło-
wicach. Wszystkie wysiłki i pełnia zaangażowania 
sukcesywnie wpływały na jakość jej działalności 
oraz przyczyniły się do budowania pozytywnego 
wizerunku firmy na rynku.

Chcąc sprostać oczekiwaniom naszych klientów 
i pragnąc pozyskiwać zaufanie wciąż nowych, wła-
śnie w Ziemiełowicach stworzyliśmy nowocześnie 
wyposażony, zapewniający kompleksową obsługę 
punkt handlowy.

Prowadząc swoją działalność i oferując gamę moż-
liwości, placówka w Ziemiełowicach wpisuje się 

w branżę rolniczą jako godna zaufania i polecenia do 
dalszej współpracy.

Niewątpliwym sukcesem punktu jest nieustannie 
rosnąca sprzedaż zarówno maszyn rolniczych wio-
dących marek, jak i środków ochrony roślin, nawo-
zów, materiału siewnego oraz części zamiennych.

Mamy nadzieję, że kolejny rok umocni dotychcza-
sowe osiągnięcia, przypieczętuje relacje z klientami 
firmy, a nasza wszechstronna oferta branżowa i pro-
fesjonalna obsługa przyczyni się do pozyskiwania no-
wych kontrahentów. 

Tomasz Pelikan 
Kierownik Bazy Ziemiełowice 
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Większość z nas przyzwyczaiła się do faktu, że 
rokrocznie na rynku nasion oleistych mamy do 
czynienia z dość znacznym deficytem rzepaku. 
Jego produkcja w Europie wyraźnie zmalała od 
zasiewów w 2019 r., kiedy to niesprzyjające wa-
runki pogodowe nie pozwoliły na terminowe 
zasiewy, a areał spadł poniżej 6 mln ha. Oczy-
wiście rynek przyzwyczaił nas także, że deficyt 
surowca zawsze uzupełnia produkcja ukraińska, 
która sukcesywnie rosła aż do 2020 r., kiedy to 
przebieg pogody znacznie zredukował tamtejszą 
produkcję. Suma tych zdarzeń wyraźnie pozwo-
liła rzepakowi powrócić do łask, ceny rynkowe 
ponownie przynoszą producentom opłacalność, 
a perspektywa znacznej redukcji areału rzepaku 
w Unii Europejskiej została oddalona. 

Sezon 2020/21 przyniósł Europie spore zmiany, wy-
soki popyt na surowiec, eksport z krajów trzecich, 
który dotychczas koncentrował na UE, musiał się 
mierzyć z popytem takich rynków jak Meksyk i Chi-
ny, które sięgały po te same zasoby rzepaku. Chociaż 
przetwórstwo rzepaku wyraźnie zmalało, choć wpływ 
koronawirusa odbija się także na tej branży, to pro-
gnozy i tak wskazują na zużycie na poziomie około 24 
mln ton na rynku unijnym. Ten sezon zmusił rynek do 
sięgnięcia po zapasy, które na koniec sezonu mogą 
osiągnąć historycznie najniższy poziom od 2014 roku, 
czyli zbliżą się do poziomu 1 mln ton. 

Konieczność importu i korzystania z zasobów ukra-
ińskich, kanadyjskich czy też australijskich wyraźnie 

zmienia geografię cen, przetwórcy muszą efektyw-
nie dbać o regionalne zasoby, tak kreować politykę 
cenową, żeby rzepak nie wyjeżdżał poza określony 
zasięg danego przetwórcy. Znacznie słabsze zasiewy 
we Francji i Wielkiej Brytanii, a także bardzo niskie 
zasiewy w Rumunii, która w sezonie 2018 i 2019 
stanowiła zaplecze surowcowe także naszych lokal-
nych zakładów tłuszczowych, budzą spory niepokój 
w szeregach przetwórców. Wyciągając wnioski z tej 
sytuacji, musimy brać pod uwagę nie tylko produkcję 
rzepaku na świecie, lecz także kilka czynników, które 
zaważyły na podaży oleistych.

Słabe zbiory słonecznika w rejonie Morza Czarnego 
oraz Unii Europejskiej, ograniczona podaż oleju pal-
mowego z powodu niższych zbiorów surowca w Ma-
lezji i susza, która wystąpiła w Ameryce Południowej 
na obszarach największej produkcji ziarna sojowego, 
znacznie wsparły ceny rzepaku, a przede wszystkim 
ceny olejów roślinnych. Choć import z takich kierun-
ków, jak Kanada czy też Australia wydaje się znacz-
nie podnosić koszt pozyskania surowca dla naszego 
przetwórstwa, to pomimo tego opłacalność przero-
bu wydaje się niezachwiana, a marże przetwórców 
niezagrożone. 

Największy import oczywiście zarejestrują takie kraje, 
jak Wielka Brytania, Niemcy czy Belgia, których prze-
mysł jest zmuszony korzystać z zasobów pozaunij-
nych. Polska należy do regionów, które powinny być 
w bieżącym sezonie samowystarczalne z niewielkim 
wewnątrzunijnym importem, nawet przy przerobie, 

Płody rolne
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który wzrósł do ponad 3 mln ton. Pomimo wzrostu 
produkcji rzepaku na świecie w sezonie 2020/21 
do 71 mln ton głównie za sprawą dobrych zbiorów 
w Australii oraz Indiach, zapasy światowe, tak jak i na-
sze europejskie, skurczą się do poziomu zaledwie 5 
mln ton. Wydaje się, że drugi kwartał 2021 r. może 
przynieść tak wysokie wzrosty cen surowców, jakich 
nie notowaliśmy w ostatnim pięcioleciu. Jednakże 
na cenach rzepaku będą jak zawsze odciskały swoje 
piętno potencjalne zbiory soi w Argentynie, których 
wielkość waży się zazwyczaj w miesiącu kwietniu, 
a przebieg pogody w Ameryce Południowej może 
zachwiać całym rynkiem oleistych. 

Nie bez znaczenia dla rynków będzie miało tempo 
szczepień na covid-19 oraz stopniowe otwieranie się 
gospodarek, a także przepływów ludności. Dziś nie-
dobory oleju palmowego w gastronomii uzupełniane 
są olejem rzepakowym, popyt jest znacznie mniejszy, 
a konkurencyjny olej palmowy ograniczony mniejszymi 
zbiorami. Jeżeli II połowa 2021 r. przyniesie większe 
zapotrzebowanie na paliwa w transporcie, to trudno 
wyobrazić sobie, jak rynki olejów roślinnych będą po-
dążały za popytem na rynku olejów mineralnych.

Deficyt rzepaku, niepewne zbiory soi, największy de-
ficyt ziarna słonecznika – czy produkcja 2021 r. pokry-
je niedobory, czy zapasy zostaną odbudowane? Nie 
jesteśmy w stanie dziś zbilansować tych wszystkich 
czynników, ale wszystko wskazuje na to, że do pełnej 
równowagi w skali świata będziemy dochodzić dłużej 
niż jeden udany sezon. 

Nasz krajowy rynek już kolejny rok z rzędu świętu-
je wielkość przerobu powyżej 3 mln ton, stabilny 
przerób rok do roku był zasilany importem, który 
oscylował na poziomie 0,5 mln ton, import pocho-
dził z Ukrainy, z Rumunii lub Słowacji. Jak widzimy, 
produkcja krajowa od trzech lat nie potrafi pokryć 
krajowego zapotrzebowania, jest niższa o 0,3 do 0,5 
mln ton rokrocznie od zapotrzebowania, nasze zapa-
sy kurczą się w stopniu, który może niepokoić, a ich 
wielkość może powodować, że każdy przednówek 
będzie wywoływał znaczne wahania cen na naszym 
rynku. Spadek areału zasiewów w Polsce w 2018 r. 
zbiegł się w czasie ze spadkiem zasiewów w całej Eu-
ropie. O ile w naszym kraju obserwujemy renesans 
uprawy rzepaku oraz stopniowy wzrost zasiewów, 
o tyle na poziomie całej Unii spadek areału zasiewów 
pogłębił się jeszcze bardziej w 2020 r. W kontekście 
przyszłych zbiorów można właściwie snuć pesymi-
styczne scenariusze, nawet przy dobrym zbiorze na 
poziomie 3,3 t/ha w skali całej wspólnoty uzyskamy 
wynik o 6 mln ton za niski w stosunku do zapotrze-
bowania UE. 

Rzepak jednakże należy do najbardziej wymaga-
jących upraw, terminy siewu są krótkie, a błędy 
w uprawie i doborze stanowiska często nie zosta-
ją wybaczone. Pomimo że wszystko wskazuje na 
wzrost opłacalności tej uprawy, rolnicy powinni 
w sposób przemyślany dokonywać wyboru odmian 
i stosować technologię uprawy, która zapewni opty-
malne plonowanie, a tym samym rentowność plan-
tatorom.
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opady była bardziej zagrożona niż rzepak, wygrało 
dzięki takiej decyzji. Rzepak miał czas dojrzeć, a co za 
tym idzie również zawartość oleju znacznie się po-
prawiła. Oczywiście dotyczyło to plantacji rzepaku 
dobrze chronionego. 

Ale żeby zbierać bez większego ryzyka rzepak po 
pszenicy, należy pamiętać, że tylko uprawa odmian 
odpornych na osypywanie, odmian o wysokiej zdro-
wotności jednocześnie dobrze chronionych i zdro-
wych przez cały sezon wegetacyjny gwarantuje nam 
pełne powodzenie tej operacji.

Najlepsza od dwóch sezonów odmiana rzepaku  
ARTEMIS hodowli LG posiadająca gen RLM7, od-
porna na suchą zgniliznę kapustnych, posiadająca 
odporność na pękanie łuszczyn, odporna na TuYV 
wirusa żółtaczki rzepy, przy odpowiednim prowadze-
niu plantacji gwarantuje plantatorowi sukces w plo-
nowaniu oraz w jakości tego plonu. Jeżeli opłacal-
ność tej uprawy z roku na rok rośnie, nie powinniśmy 
wybierać przypadkowych odmian, nie powinniśmy 
oszczędzać na ochronie, ale powinniśmy zdecydo-
wanie zapewnić także dobre nawożenie. 

Zachęcamy wszystkich plantatorów do współpracy 
z naszymi pracownikami, wspieramy Was meryto-
rycznie, podpowiadamy rozsądne i skuteczne rozwią-
zania, dbamy też, aby finalny efekt w postaci plonu 
i jego ceny był dla rolnika zadowalający. O skuteczno-
ści naszych działań świadczyć mogą nasi klienci, któ-
rych rokrocznie przybywa, gwarantujemy fachowe 
doradztwo i wspólny sukces.

Życzymy wysokich plonów oraz dobrych cen, ale 
pamiętajmy wszyscy, że to my kreujemy potencjał, 
dobierajmy odmiany, kierując się najlepszą prak-
tyką i najlepszym doświadczeniem. Nie szukajmy 
„świętego Graala” w tych odmianach, w których nie 
możemy go znaleźć, zwycięzca jest tylko jeden. – 
odmiana, która daje gwarancję swoim potencjałem 
plonotwórczym oraz tym, że nie gubi tego poten-
cjału przy omłocie, bo to ekstremalna odporność 
na osypywanie łuszczyn czyni ją bezkonkurencyjną 
na tle dzisiejszych odmian dostępnych w sprzedaży. 
Z pełnym przekonaniem polecam Artemisa każdemu 
producentowi i jestem przekonany, że będzie do tej 
odmiany wracał bez szczególnej zachęty.

 Tadeusz Simiński 
Dyrektor handlowy 

Jak wszyscy pamiętamy, żniwa 2019 oraz 2020 r. 
przyniosły spore rozczarowanie, zaolejenie w wielu 
gospodarstwach było poniżej oczekiwanych 40%, 
a plony nie takie, jak byśmy się spodziewali. Wiemy, 
że poziom oleju w nasionach determinowany jest 
przez cechy odmianowe, ale te cechy nie uchronią 
plantacji przed patogenami, które w wydatny spo-
sób przerywają wegetację rośliny i powodują, iż czę-
ści generatywne dojrzewają przedwcześnie, skutek 
jest taki, że nasiona są niewykształcone, nie mają 
odpowiedniej barwy, a poziom zaolejenia niższy niż 
spodziewany. Jak ważna jest pełna ochrona fungi-
cydowa, przekonaliśmy się wszyscy w skupie. Brak 
wymaganej zawartości oleju to przecież wyraźny 
uszczerbek dla naszych finansów, satysfakcja z pro-
dukcji niższa, a i powtarzalność uprawy mniejsza.

Wielu plantatorów, którzy w poprzednim sezonie 
zdecydowali się na opóźnienie zbiorów rzepaku 
i przejście na pszenicę, która z uwagi na cykliczne 
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dr Władysław 
Kościelniak

doradca rolny

Oceń stan rzepaku po zimie

Jak na pewno doskonale pa-
miętamy, nadmierne opady 
we wrześniu,  a  zwłaszcza 
w październiku i mniejsze w li-
stopadzie ubr. źle wpłynęły 
na kondycję rzepaku przed 
zimą. Potwierdzają to zdjęcia 
satelitarne, według których 
jego stan na koniec listopada 

w południowych częściach województwa opolskiego 
i dolnośląskiego był gorszy od średniej wieloletniej. 
Na ogół dobrze wyglądały plantacje obsiane w III 
dekadzie sierpnia. Była na nich pełna obsada dobrze 
rozwiniętych roślin, ale w drugiej połowie listopada 
rośliny nabrały koloru antocyjanowego z różnymi od-
cieniami, świadczące o złym zaopatrzeniu w składniki 
pokarmowe. Można to przypisać temu, że w mokrej 
glebie korzeniom brakowało tlenu. 

Na glebach zwięzłych, zwłaszcza w terenach pagór-
kowatych, nawalne deszcze po zasiewie rzepaku 
spowodowały zamulenie nasion i siewek. Wschody 
i rozwój rzepaku zostały bardzo opóźnione. Na nie-
których plantacjach rzepak w okres spoczynku zimo-
wego wszedł niewyrośnięty, w fazie 4–6 liści. 

Na części pól duże uszkodzenia i zniszczenia całych 
roślin spowodowały myszy polne oraz ślimaki polne. 
Jak wynika z obserwacji rolników z południowych 

powiatów województwa opolskiego, z powodu nad-
miernego uwilgotnienia gleby i chłodów w grudniu 
myszy polne wyginęły. Na rzepakach nie obserwowa-
no czynnych nor. Przypuszczam, że w trakcie mokrej 
jesieni na niektórych polach „szalała” kiła kapusty. 
Typowymi objawami tej choroby są skarlenie roślin 
wybarwionych antocyjanami, a przede wszystkim na-
rośla na korzeniach. Jakby tych kłopotów było mało, 
na plantacjach niechronionych fungicydami rzepak 
mógł zostać silnie zaatakowany suchą zgnilizną ka-
pustnych i innymi chorobami grzybowymi. 

Duże zagrożenie dla plonów rzepaku widzę w tym, 
że przy „luksusowym” zaopatrzeniu w wodę rośliny 
zawiązały płytki system korzeniowy. Przypomnę, że 
rzepak buduje system korzeniowy przede wszystkim 
na jesieni, a od masy korzeni zależy zaopatrzenie czę-
ści nadziemnych w składniki pokarmowe, a w następ-
stwie przyszłe plony. Gdy piszę ten artykuł, nie wiado-
mo jeszcze, w jakiej kondycji rzepak będzie po zimie. 

Reasumując, można powiedzieć, iż rzepak będzie 
wymagał przemyślanego nawożenia, w tym dolist-
nego, oraz ochrony przed szkodnikami i chorobami. 
Proponuję, aby na wątpliwych plantacjach tuż po 
ruszeniu wiosennej wegetacji policzyć obsadę ro-
ślin. Na żyznych stanowiskach zadawalający, a czę-
sto wysoki plon nasion można uzyskać przy obsa-
dzie 10–15 roślin/m2. Natomiast, gdy rzepak został 
wysiany w opóźnionym terminie i nie wyrósł przed 
zimą, a taka sytuacja będzie tej wiosny, pole zaś jest 

Rośliny dobrze zaopatrzone w bor
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mało urodzajne, to minimalna nie powinna być mniej-
sza niż 15–20 roślin/m2. Nie warto pozostawiać do 
dalszego prowadzenia plantacji, na której jest dużo 
placów bez rzepaku, gdyż wyrosną w nich konkuren-
cyjne chwasty.

Nawożenie to fundament plonu

Przy plonie nasion 40 dt/ha, a takich życzę rolni-
kom, rzepak pobiera średnio: 240 kg N, 100 kg P₂O₅, 
320 kg K₂O, 100 kg CaO, 32 kg MgO i 60 kg SO₃ oraz 
znaczne ilości mikroelementów. Znaczną część tych 
składników pozostawia w resztkach pożniwnych. Na 
wiosnę rzepak wymaga nawożenia azotem, a na gle-
bach mniej zasobnych – potasem i siarką oraz mikro-
elementami.

Przyjmuje się, że do związania tony nasion rzepak 
pobiera z gleby 55–60 kg N. Korzysta z azotu mine-
ralnego gleby, którego jest na ogół niedużo, i przede 
wszystkim zastosowanego w nawozach mineralnych, 
w dawkach dzielonych. Rośliny rzepaku azot z gleby 
pobierają wcześnie, jak tylko rozmarznie. Pierwsza 
dawka powinna być zastosowana jak najwcześniej, 
tak jak zezwolą na to przepisy ustawy azotanowej. 
Wysokość pierwszej dawki zależy od stanu roślin. 
Tej wiosny z uwagi na to, że jesienią ubiegłego roku 
wystąpiło wymywanie azotu, głównie azotanowe-
go (NO₃++) z warstwy ornej i podglebia, a jego ilość 
w warunkach spowolnionego życia organizmów gle-
bowych z powodu nadmiernego uwilgotnienia gle-
by była niższa niż zazwyczaj, pierwsza dawka azotu 

powinna być wysoka – 60–70% dawki 
całkowitej, tj. 100–140 kg N/ha. 

Korzenie rzepaku rosną do fazy po-
czątku kwitnienia i dlatego termin 
wysiewu drugiej dawki azotu powi-
nien być tak dobrany, aby przypadł na 
3–4 tygodnie przed kwitnieniem, czyli 
2–3 tygodnie po wysiewie pierwszej 
dawki. Opóźnienie drugiej dawki po-
woduje między innymi przedłużenie 
kwitnienia, co odbija się na plonach 
nasion i zwiększa podatność rzepaku 
na choroby i szkodniki. W pierwszej 
dawce należy zastosować nawozy 
szybko działające jednoskładnikowe: 
saletra amonowa (Pulan, ZAKsan), 
lub zawierające siarkę: Saletrosan, 
Polifoskę 21 i inne oferowane przez 

AGROAS. Bardzo dobrym i sprawdzonym nawozem 
w nawożeniu rzepaku jest RSM zwykły lub wzbogaco-
ny w siarkę – RSMS. Uwaga: RSM-em nie opryskiwać, 
gdy liście są oszronione lub mokre, ulegną bowiem 
poparzeniu. W drugiej dawce może być użyty rów-
nież mocznik, który działa wolnej, i część N uwolni się 
w okresie związywania łuszczyn i nasion.

Niedobory potasu, magnezu i siarki w glebie można 
uzupełnić, nawożąc rzepak w zimie z użyciem Korn 
Kali. Zwracam uwagę, że potas, który w roślinach peł-
ni wiele funkcji, reguluje gospodarkę wodną. Zawsze 
musimy się liczyć z suszą wiosenną. Siarkę i magnez 
można podać w siarczanie magnezu lub w Kizerycie.

Rzepak na wiosnę wymaga dolistnego dokarmiania 
mikroelementami: borem, cynkiem, manganem. 
Najwięcej pobiera boru, który nie przemieszcza się 
w roślinach i dlatego wymaga stosowania w dzielo-
nych dawkach. Zalecana dawka boru na rzepak wy-
nosi 500 g/ha. Należy go używać jesienią i wiosną: 
pierwszy raz w fazie pąkowania, drugi raz na po-
czątku kwitnienia. Skutecznym nawozem jest AsBor. 
Jeżeli chodzi o dolistne wzmocnienie na wiosnę, to 
specjaliści z AGROAS polecają opryskać rzepak Del-
fanem Plus. Jest to nawóz azotowy na bazie amino-
kwasów powodujący poprawę odżywiania rzepaku 
azotem, zwłaszcza w przypadku stresu abiotyczne-
go, związanego ze słabym wzorem, uszkodzeniami 
mrozowymi i przez szkodniki oraz choroby, a takie 
zjawiska nagminnie wystąpiły w sezonie wegetacyj-
nym 2020/2021. Delfan Plus należy stosować razem 

Korzenie zaatakowane kiłą kapustnych
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z nawozem mikroelementowym Twin-
tech, który zawiera przede wszystkim 
cynk i mangan oraz niewielkie ilości 
boru, molibdenu, magnezu i miedzi. 

Chroń łany przed chorobami  
grzybowymi i szkodnikami

Rzepak jest rośliną bogatą w skład-
niki odżywcze, jest słodki i łatwo roz-
wijają się na nim choroby grzybowe 
oraz chętnie żerują szkodliwe owady 
i zwierzyna płowa. Spośród kilkunastu 
chorób największe szkody w rzepaku 
na wiosnę powoduje zgnilizna twar-
dzikowa, sucha zgnilizna kapustnych. 
W mniejszym stopniu czerń krzyżo-
wych, szara pleśń, cylindrosporioza 
i weltricilioza. Na występowanie cho-
rób wpływa ilość i rozkład opadów, wilgotność gleby 
i powietrza oraz temperatura i nasłonecznienie. Ogól-
nie rzecz ujmując, ciepła i wilgotna pogoda jesienią 
i wiosną, małe nasłonecznienie oraz nadmierne opady 
w czasie kwitnienia i dojrzewania sprzyjają rozwojowi 
sprawców chorób. Jak wspomniano, pogoda jesienią 
sprzyjała rozwojowi chorób grzybowych. Z czynników 
agrotechnicznych najbardziej inwazji chorób sprzy-
ja fakt, że rzepak przychodzi zbyt często na to samo 
pole. W prowadzeniu łanów rzepaku dużą rolę speł-
niają fungicydy triazolowe, które wiosną obok zwal-
czania chorób grzybowych korzystnie wpływają na ar-
chitekturę łanu. Do regulacji pokroju rzepaku wiosną 
używane są: Caryx 240 SL, Tilmor 240 EC, Toprex 375 
SC oraz wiele fungicydów zawierających tebukonazol, 
np. Kosa. Rzepak opryskany triazolem wiosną – na po-
czątku formowania łodygi – okresowo wstrzymuje 
wzrost pędu głównego i wówczas rozwijają się pędy 
boczne, poprawia się architektura łanu i światło sło-
neczne dociera równomiernie do wszystkich łuszczyn. 
Należy pamiętać, że rzepak na wiosnę rośnie szybko 
i łatwo można przegapić optymalny terminu zabiegu. 
W okolicy Łosiowa przypada to najczęściej na koniec 
marca i pierwsze dni kwietnia. Temperatura powietrza 
podczas zbiegu powinna być wyższa niż 12ºC. Opty-
malna to ok. 15ºC.

Do zwalczania zgnilizny twardzikowej AGROAS po-
leca: Amistar Gold Max, Propulse, Magnello 350 EC.

Największe szkody spośród szkodników na wio-
snę powodują słodyszek rzepakowy, chowacze 

łodygowe, a od kilku lat również pryszczarek ka-
pustnik. Zagrożenie ze strony chowaczy łodygo-
wych i słodyszka można monitorować we własnym 
zakresie za pomocą żółtych naczynek. Ich nasilenie 
jest zmienne w poszczególnych latach. W niektóre 
wystarcza 1 lub 2 zabiegi insektycydem, a w innych 
3–4, a na plantacjach położonych wśród lasów i za-
rośli w miejscach zimowania – więcej. Przy wyborze 
insektycydu należy unikać tych, które były aplikowa-
ne w poprzednich latach.

Rzepak opryskany wiosną regulatorem wzrostu

Rzepak wysiany 24.08.2020 zawiązał obfitą masę liści 

i kiepski korzeń. Zdjęcie z 7.11.2020
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Dyrektywa NEC, redukcja emisji amoniaku do at-
mosfery, wprowadzanie założeń Europejskiego 
Zielonego Ładu zmusza producentów nawozów do 
wprowadzania rozwiązań i produktów, które po-
zwolą na bardziej efektywne, a zarazem przyjazne 
dla środowiska stosowanie nawozów azotowych. 

Pierwszym symptomem zmian w naszym kraju była 
nowelizacja ustawy o nawozach i nawożeniu, która 
zakłada, że od 01.08.2021 roku mocznik będzie moż-
na stosować tylko wtedy, gdy będzie zawierał inhibi-
tor ureazy lub otoczkę biodegradowalną.

Po co?

Stosowanie mocznika bezpośrednio na glebę, bez 
wymieszania z nią, powoduje, że znaczna część 
azotu jest bezpowrotnie tracona. Obok aspektu 

ekonomicznego – zapłacone, a niewykorzystane – 
pojawia się aspekt związany z ochroną atmosfery czy 
też szeroko rozumianego środowiska (ekologiczny). 

Wprowadzenie do produkcji mocznika z inhibitorem 
ureazy (enzymu odpowiedzialnego za przemiany 
mocznika do form dostępnych dla roślin) pozwoliło 
na przejściowe zablokowanie ureazy, jednocześnie 
wydłużając działanie nawozu, oraz zmniejszenie strat 
związanych z ulatnianiem amoniaku. Zastosowanie 
mocznika z inhibitorem w porównaniu do tradycyjne-
go zwiększa efektywność wykorzystania azotu (dłu-
żej dostępny N dla roślin), pozwala zmniejszyć liczbę 
dawek oraz lepiej dostosować termin aplikacji do 
obowiązujących przepisów i terminów wynikających 
z kalendarza agrotechnicznego. Ponadto pozwala na 
optymalne wykorzystanie azotu zawartego w nawo-
zie podczas suszy .

Nawóz z mikroskładnikami pokarmowymi
dedykowany pod uprawę rzepaku
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marki AZOPLON MICRO

www.azoplon.pl

chorzow.grupaazoty.com

DO ZBOŻA

NAWÓZ
BEZCHLORKOWY 

 

MIKROSKŁADNIKI
W FORMIE

SCHELATOWANEJ

 
 

DO DOKARMIANIA
DOLISTNEGO 

DO RZEPAKU

DO ZBOŻA

NAWÓZ
BEZCHLORKOWY 

 

MIKROSKŁADNIKI
W FORMIE

SCHELATOWANEJ

 
 

DO DOKARMIANIA
DOLISTNEGO 

DO DOLISTNEGO
DOKARMIANIA

DO ZBOŻA

NAWÓZ
BEZCHLORKOWY 

 

MIKROSKŁADNIKI
W FORMIE

SCHELATOWANEJ

 
 

DO DOKARMIANIA
DOLISTNEGO 

NAWÓZ 
BEZCHLORKOWY

DO ZBOŻA

NAWÓZ
BEZCHLORKOWY 

 

MIKROSKŁADNIKI
W FORMIE

SCHELATOWANEJ

 
 

DO DOKARMIANIA
DOLISTNEGO 

MIKROSKŁADNIKI
SCHELATOWANE
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Innowacje są potrzebne!

Nawozy



Nie tylko mocznik pojawił się w nowej formule. Dą-
żenie do zamkniętego obiegu w gospodarce, zatrzy-
manie zmian klimatycznych to przyczyny, dla których 
zmienia się także rynek nawozów sztucznych. W pa-
lecie produktów oferowanych przez dystrybutorów 
pojawia się coraz więcej produktów, których skład-
niki są uwalniane w sposób kontrolowany. Już drugi 
sezon  w ofercie naszej firmy znajdują się inhibitory 
ureazy oraz nitryfikacji, jak również nawozy, które 
w swoim składzie takowe posiadają. NovaTec One, 
NovaTec 26, NovaTec NP. 10-30, Pulrea INu to tyl-
ko niektóre z nich. Coraz większą rolę w nawożeniu 
azotowym zaczyna odgrywać RSM, nie tylko dzięki 
dobremu stosunkowi ceny do zawartości składnika, 
ale też dzięki temu, że w połączeniu z innowacyjnym 
produktem NovaTec One może być aplikowany jed-
norazowo (jedna dawka=jeden przejazd), a spowol-
nione uwalnianie azotu nie tylko korzystnie wpływa 
na środowisko, lecz także na optymalne zaopatrzenie 
roślin w ten składnik, co przekłada się na wymierne 
efekty w postaci wyższych plonów o dobrej jakości.  

Coraz większą rzeszę zwolenników zyskują nawozy 
mikrogranulowane, tzw. nawozy startowe, które apli-
kowane są do gleby wraz z nasionami. 

Kierunek innowacji w nawozach obrany na kontro-
lowane uwalnianie składników to trend – wydaje 

się – już nieodwracalny. Niestety, dzisiaj największą 
barierą w stosowaniu tych nawozów są względy 
ekonomiczne. Jednostkowa cena mocznika z inhibi-
torem jest w tej chwili wyższa o 15%, a w skrajnych 
przypadkach nawet o 20%. Koszt inhibitora nitryfi-
kacji to blisko 100 zł/ha. Niemniej jednak produkty 
te posiadają wartość dodaną. Udowodnione wynika-
mi badań przyrosty plonów (rzepaku, pszenicy, ku-
kurydzy) pozwalają na rekompensatę dodatkowych 
kosztów. Spojrzeć należy również na sąsiednie kraje. 
W Niemczech, gdzie stosowanie mocznika w trady-
cyjnej formie jest zabronione od lutego ubiegłego 
roku, zużycie nawozów azotowych w ciągu ostat-
nich trzech lat spadło o blisko 20%. Tylko i wyłącznie 
dlatego, że azot jest efektywniej wykorzystywany 
poprzez coraz powszechniejsze stosowanie nawo-
zów z inhibitorami. 

Nawozy mineralne wzbogacone o funkcjonalne do-
datki to przyszłość, od której nie uciekniemy. Efek-
tywne żywienie roślin uwzględniające dbałość o ja-
kość środowiska naturalnego to innowacja oparta na 
świadomym wprowadzaniu do upraw makro- i mikro-
składników za pomocą nawozów opartych na kontro-
lowanym uwalnianiu.

Rafał Włodarkiewicz  
z-ca dyrektora Działu Nawozów
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Luty. Pewnie większość czytelników dokonuje 
ostatnich przeglądów swojego parku maszy-
nowego związanego z nawozami (rozsiewacze, 
sienniki itp.). Zdecydowana większość myśli 
już o zasileniu upraw azotem, a spora część 
tej większości próbuje kupić nawozy. Okazuje 
się, że zaopatrzenie w nawozy azotowe gospo-
darstw z rejonu działania naszej firmy jest na 
przeciętnym poziomie. Niestety ceny tych na-
wozów kształtują się na poziomie zgoła innym. 

Dynamiczny wzrost cen nawozów (nie tylko azoto-
wych), jaki zanotowaliśmy w ostatnich tygodniach 

(nawet dniach), zbudził ze snu wszystkich, którzy 
z zakupami zwlekali, żyjąc w przekonaniu, że będzie 
tanio. Poniższe wykresy przedstawiają ceny saletry 
amonowej, mocznika oraz fosforanu amonu w okre-
sie listopad 2020–styczeń 2021. To wynik przede 
wszystkim zwiększonego zapotrzebowania na na-
wozy na rynkach światowych oraz zbliżającego się 
początku sezonu wegetacyjnego. Zwiększone zapo-
trzebowanie to wypadkowa nie tylko konieczności 
zasilenia obsianego areału oraz zasiewów wiosen-
nych, lecz również konsekwencja decyzji zakupowych 
gospodarstw w minionym roku (szczególnie w III i IV 
kwartale). Wspomniane czynniki będą miały wpływ 

 

860
950 1100

1170 1200

1600
1650 1670

2000

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200

lis.20 gru.20 sty.21

CENY SALETRY, MOCZNIKA, DAP listopad 20–styczeń 21 [zł/t]

Saletra amonowa 34 % Mocznik Fosforan amonu DAP

17

Nr 1/2021 (17)Kwartalnik 2021

Wieści z rynku nawozowego

Nawozy



na dostępność niektórych produktów w I kwartale 
tego roku. Pomimo dobrze rozwiniętej sieci dystry-
bucji oraz doskonałego przygotowania dystrybuto-
rów do sezonu (logistyka, transport, kontrakty oraz 
zakupy spotowe), w pierwszych okresach sezonu 
mogą wystąpić wydłużone terminy realizacji, szcze-
gólnie nawozów azotowych.

Jaki będzie ten rok dla nawozów? Według mojej 
oceny będzie trudny dla nas wszystkich (sprzeda-
jących, producentów i konsumentów). Strona po-
dażowa, krajowi producenci nawozów będą musieli 
zmierzyć się (szczególnie w I kwartale roku) z ro-
snącymi cenami gazu, większość prognoz branżo-
wych szacuje podwyżki tego paliwa na poziomie 
min. 6% r/r, najbardziej pesymistyczne prognozy 
mówią o wzroście ponad 10%. Kolejne koszty, któ-
re bezpośrednio przekładają się na ceny nawozów, 
to opłaty związane z emisją CO2. Prognoza kosztu 
emisji 1 tony CO2 to około 30 euro w porównaniu 
do niecałych 25 euro w roku 2020. Dodatkowo 
zmniejszeniu ulegną darmowe uprawnienia emisji 
CO2, a to wyjęcie z portfela krajowych producen-
tów znaczących kwot, które jakoś trzeba będzie 
uzupełnić. Co prawda producenci zapowiadają, 
że będą ograniczać emisję CO2, niemniej jednak 
w mojej ocenie kupujący zapłacą za to w cenie 

produktu. Nie da się ukryć, że zmniejszanie emisji 
to też koszt. Czynnikiem, który może zdecydować 
o niwelowaniu podwyżek nawozów, jest konkuren-
cja z rynków zagranicznych. Znienawidzony przez 
krajowych producentów import może okazać się 
swoistego rodzaju wentylem bezpieczeństwa dla 
kupujących. Taniej produkowane nawozy, głównie 
dzięki bliższej dostępności do surowców, energii 
(gaz), niższym kosztom emisji, jakością nie odbie-
gają od rodzimych produktów i są tak samo chęt-
nie wybierane jak produkty mocno zakorzenione 
na krajowym rynku. 

Co ze stroną popytową? Jakie trudności napotkają 
kupujący? To wszystko co powyżej. A na poważnie, 
to kierowanie się w decyzjach zakupowych tylko i wy-
łącznie ceną (na którą składają się w znacznej części 
czynniki wymienione powyżej), które w dzisiejszym 
rynku daje złudne przekonanie, że kupiłem tanio lub 
drogo. To według mnie największa pułapka, w jaką 
wpadają kupujący. Ale zostawmy to indywidualnym 
przemyśleniom…

Trudno w dłuższej perspektywie przewidzieć, co 
stanie się na rynku, który obarczony jest wieloma 
zmiennymi. Z dużą dozą prawdopodobieństwa, przy 
założeniu, że nie wydarzy się nic niespodziewanego 
(piąta fala pandemii lub inna siła wyższa), można za-
ryzykować prognozę podwyżek, znacznych szczegól-
nie w I kwartale br. Dotkną one najbardziej nawozów 
azotowych oraz jedno- i dwuskładnikowych. W trak-
cie pisania artykułu (28.01.2021) ceny fosforanu 
amonu DAP w portach krajowych sięgają 550 USD/t 
i wydaje się, że to nie koniec wzrostów. 

Na koniec informacja dotycząca nawozów będą-
cych prekursorami materiałów wybuchowych. 
Otóż z dniem 01.02.2020 roku, zgodnie z rozpo-
rządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/1148 przy sprzedaży niektórych produktów 
z grupy nawozów azotowych, sprzedający będzie 
miał obowiązek wystąpienia do kupującego w celu 
pozyskania określonych informacji (rodzaj prowa-
dzonej działalności, cel wykorzystania zakupionego 
towaru). Informacje zbierane będą w formie oświad-
czenia. Towary, których sprzedaż objęta będzie 
wspomnianym przepisem, to m.in. saletra amonowa, 
saletrzaki, saletrosiarczany.

Rafał Włodarkiewicz 
z-ca dyrektora Działu Nawozów

18

Nr 1/2021 (17)Kwartalnik 2021





NovaTec® One, stabilizator azotu oparty na inhibi-
torze nitryfikacji DMPP, przeznaczony do stosowa-
nia łącznie z płynnymi nawozami azotowymi RSM®

Azot to składnik niezbędny dla roślin. Aby uzyskać wy-
sokie plony o dobrej jakości azot powinien być wpro-
wadzany do upraw przy pomocy technologii zwiększa-
jących efektywność jego wykorzystania z nawozów. 
Dzięki zastosowaniu NovaTec® One optymalnie 
zaopatrzysz rośliny w azot, ograniczysz straty azotu 
związane z wymywaniem i ulatnianiem do atmosfery.

Stabilizacja azotu 
Azot występuje w glebie w formie azotanowej i amo-
nowej. Obie formy są pobierane przez rośliny. Jednak 
tylko forma amonowa nie podlega procesom wymy-
wania i ulatniania. W normalnych warunkach panu-
jących w glebie azot amonowy przekształcany jest 
do formy azotanowej w procesie nitryfikacji. Niczym 
nieograniczony proces nitryfikacji przebiega bardzo 
szybko (2–4 tygodni). NovaTec® One spowalnia pro-
ces nitryfikacji, opóźniając skutecznie utlenianie jonów 
NH4+ do jonów NO3-, dzięki temu azot utrzymywany 
jest w strefie systemu korzeniowego roślin uprawnych.

NovaTec® One – czym jest?
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). NovaTec® One może być sto-
sowany we wszystkich uprawach, działa bardzo sku-
tecznie i odpowiednio długo – do 70 dni, zapewniając 
roślinom harmonijne i ciągłe zaopatrzenie w azot. Ma 
udowodnione działanie plonotwórcze, np. w uprawie 
kukurydzy średni wzrost plonów o około 6%. 

Proponowane rozwiązania 
NovaTec® One może być stosowany zarówno w wio-
sennym, jak i jesiennym nawożeniu azotowym. Dzięki 
zastosowaniu NovaTec® One jesienią razem z RSM® 
azot będzie stabilizowany do wczesnej wiosny. W kon-
tekście dyrektywy azotanowej (termin stosowania 
nawozów azotowych od 1 marca) zastosowanie in-
hibitora przyniesie korzystne rezultaty, zapewniając 
roślinom dobry start w wegetację.

Robert Mazur 
dyrektor handlowy działu Nawozów

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

Gęstość: 1,070 kg/m3

PH 4,5–5,5

Dostępne opakowania: 20 l

Zalecane stosowania:

Rodzaj nawozu
Średnia dawka NovaTec® 

[l/t nawozu]

RSM®28 6,3

RSM®30 6,7

RSM®32 7,2

+

NH4
NO3

-

N O, N2 2

Nitryfikacja,
denitryfikacja

DMPP

Nitrosomonas Nitrobacter

Schemat działania inhibilatora nitryfikacji DMPP
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NovaTec® One – efektywny dodatek do RSM-u

Nawozy



PROGRAM NAWOŻENIA PSZENICY OZIMEJ

PROGRAM NAWOŻENIA RZEPAKU OZIMEGO

PROGRAM NAWOŻENIA KUKURYDZY
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Nawozy

RSM – najlepsze rozwiązanie w nawożeniu azotem

Po raz kolejny podejmuję temat nawożenia azo-
tem przy pomocy RSM-u. Dlaczego nie, jeżeli to 
rozwiązanie w dalszym ciągu wydaje się najlep-
sze, najtańsze oraz najprostsze w zastosowa-
niu. Wadą jest jedynie przymus zainwestowania 
w zbiorniki do przechowywania nawozu płynnego 
oraz osprzęt do opryskiwacza (dysze i przewody 
do aplikacji międzyrzędowej). Są gospodarstwa, 
które wprowadziły RSM do programu nawożenia 
w takim stopniu, iż musiały zainwestować w za-
kup kolejnego opryskiwacza wykorzystywanego 
głównie do aplikacji nawozu. Niejednokrotnie 
terminowe wykonywanie oprysków chemicznych 
kolidowało z nawożeniem RSM-em.

Historia RSM-u rozpoczyna się z początkiem lat 90. 
ubiegłego stulecia. W 1992 roku nawóz płynny zo-
stał dopuszczony do obrotu w Polsce. W 2010 roku 
sprzedaż krajowa osiągnęła około 240 tys. ton. 
Obecnie w Polsce mamy jednego producenta RSM, 
a mianowicie Grupę Azoty, która w swoich dwóch 
fabrykach, tj. Zakłady Azotowe Kędzierzyn-Koźle 
oraz Zakłady Azotowe Puławy, produkuje ten na-
wóz. Od początku XXI wieku nawóz ten wszedł do 
sprzedaży w firmie AGROAS. Początkowa wielkość 
sprzedaży wynosiła kilkadziesiąt ton rocznie, lecz 
wraz z udoskonalaniem techniki stosowania i spo-
sobu magazynowania, wzrastało przekonanie i wiel-
kość stosowania nawozu w rolnictwie. Dla porów-
nania dzisiejsza sprzedaż RSM-u w firmie osiągnęła 
wielkość sprzedaży najpopularniejszego nawozu 
azotowego, tj, ZAKSAN-u (saletry z Kędzierzyna), 
i przekroczyła 20 tys. ton rocznie.

Dlaczego rolnicy coraz chętniej sięgają po RSM?

1. Mniejsze uzależnienie się od opadów i wilgot-
ności gleby. Możliwość zastosowania w różnych 
okresach roku i wegetacji roślin, również aplika-
cja pożniwna wspomagająca mineralizację resz-
tek pożniwnych.

2. Płynna forma nawozu powoduje szybkie i sku-
teczne działanie w okolicach systemu korze-
niowego. Trzy formy azotu – najszybciej działa-
jąca azotanowa oraz amonowa, a jednoczesne 
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uwalnianie azotu amidowego pozwala uniknąć 
nagłego spadku i dostępności azotu dla roślin 
występującej przy stosowaniu saletry amo-
nowej; rośliny przez cały czas maja dostęp do 
azotu.

3. Oprysk lub wylew nawozu umożliwia bardzo 
równomierne jego rozprowadzanie na po-
wierzchni pola, przy dużych szerokościach robo-
czych oraz na skłonach. Mniejsze zaangażowanie 
sprzętu i ludzi.

4. Duże możliwości wykorzystania RSM do równo-
czesnej aplikacji z nawozami mikroelementowy-
mi oraz do wzbogacania go o dodatkowe skład-
niki pokarmowe, np. siarkę.

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

6. Mieszanie RSM z niektórymi środkami ochro-
ny roślin. Korzystne działanie mieszanin z tym 
nawozem wynika z większego napięcia po-
wierzchniowego i wolnego jego parowania. RSM 
opóźnia krystalizację substancji oraz obniżenie 
punktu zamarzania, co umożliwia zabiegi na gle-
by o niskich temperaturach. Dodatek RSM 28 po-
zwala na opryski już w temperaturze 0°C. Waż-
ne jest, aby wiedzieć, z czym nawóz ten można 
mieszać, oraz prawidłowo dobierać jego dawkę. 
Zalecenia te dotyczą RSM 28 z rozpylaczami do 
środków ochrony roślin. Rośliny nie powinny być 
mokre, a temperatura podczas zabiegu nie po-
winna być wyższa niż 15°C . 

Ważniejsze właściwości RSM

Zasady bezpiecznego stosowania RSM 

RSM jest doglebowym nawozem o szybkim i długo-
trwałym działaniu ze względu na zawartość trzech 
form azotu. Nawóz może być stosowany na wszystkie 
rodzaje gleb, do przedsiewnego i pogłównego nawo-
żenia zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, kukury-
dzy, użytków zielonych. Produkowany jest w trzech 
rodzajach o różnych zawartościach azotu. 

• Wykonujemy oprysk grubokroplisty lub rozlew na 
glebę, nie należy stosować oprysku drobnokropli-
stego. 

• Nie należy mieszać z innymi nawozami i pestycy-
dami stosowanymi techniką oprysku drobnokro-
plistego. 

• Temperatura powietrza powinna wynosić maksymal-
nie 20°C, wilgotność względna powietrza > 60%.

• Stosować najlepiej w dni pochmurne. 
• Rośliny powinny być całkowicie osuszone z desz-

czu i rosy. 
• Rośliny powinny być w dobrej kondycji zdrowotnej 

(turgor).
• Opryskiwać po zakończeniu oblotu roślin przez 

pszczoły. 

Dostęp i infrastruktura RSM

Firma AGROAS od samego początku współpracy 
z Grupą Azoty korzysta z infrastruktury – zbiorników 
liniowych na RSM. W poprzednich latach można było 
wydzierżawić nowe zbiorniki 25 i 50 m³. Firma skie-
rowała je do gospodarstw rolnych w ilości 60 sztuk. 
Również AGROAS sam zakupił kilkanaście zbiorników, 
w które zaopatrzył własne bazy magazynowe. Posia-
da jeden centralny magazyn RSM w miejscowości 

Wójtowice, gdzie znajduje się zbior-
nik betonowy, częściowo zagłębiony 
w terenie, o pojemności 1300 ton. 
Od dwóch lat firma wprowadziła wła-
sny program dzierżawy zbiorników 
na RSM o pojemności 15 i 22 tysiące 
litrów wykonanych z tworzywa sztucz-
nego (oferta poniżej). Obecnie rolnik 
może się zaopatrzyć w każdą ilość 
RSM, przyjeżdżając do bazy opryski-
waczem lub z własnymi zbiornikami. 
Realizujemy zamówienia pełnosamo-
chodowe bezpośrednio z fabryki do 
gospodarstwa rolnego, jak również 
dzięki dużej bazie jesteśmy w stanie 

WŁAŚCIWOŚCI RSM 28 RSM 30 RSM 32

Całkowita zawartość azotu, 
w tym: azotu amonowego 
i azotanowego

28      

14                               

30     

15

32

16

azotu amidowego 14 15 16

Gęstość roztworu 
w temp. 20°C 

1,28 1,30 1,32

pH roztworu 7–7,5 7–7,5 7–7,5

Temperatura krystalizacji −17 −9 0

Zawartość biuretu,  
nie więcej niż

0,5% 0,5% 0,5%
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na podstawie „umowy przechowania” umożliwić 
zakup towaru i przechowanie go we własnych ma-
gazynach. Jak pokazują ostatnie lata, z roku na rok 
zwiększa się sprzedaż RSM nawozu płynnego i obec-
nie osiągnęła poziom 20 tys. ton. Dzięki budowanej 
infrastrukturze, szkoleniom, większej świadomości 
stosowania oraz możliwości łączenia nawozu z in-
nymi produktami (mikro- i makroskładnikami, inhibi-
torami, herbicydami, fungicydami) widzimy jeszcze 
duży potencjał i możliwości w sprzedaży na rynku 
nawozu płynnego RSM. 

Długoletnia praktyka polowa przekonała nas, iż naj-
lepsze efekty RSM osiąga się, zastępując inne na-
wozy azotowe konwencjonalne wczesną wiosną na 
tzw. pierwszą dawkę. W uprawie rzepaku pierwsza 
dawka RSM z siarką w ilości 250 litrów  RSMS) oraz 
druga dawka 250 litrów RSM 32 z dodatkiem siarki 
płynnej (ok. 8–10 litrów/ha) i inhibitora NovaTec One 
jest najlepszym, najtańszym i najskuteczniejszym roz-
wiązaniem.

Niezastąpiony jest w pierwszych wiosennych daw-
kach azotu w uprawach roślin zbożowych. Podobnie 
jest w uprawie kukurydzy, gdzie możemy zastoso-
wać nawóz płynny zarówno przedsiewnie, jak i po-
głównie. 

Nie można zapomnieć o wykorzystaniu RSM-u do 
humifikacji resztek pożniwnych. Dawka ok. 100 
litrów na ściernisko bardzo przyspiesza rozkład 
masy organicznej. Szczegółowe zastosowanie RSM-
-u w technologiach uprawy poszczególnych roślin 
uprawnych przedstawialiśmy w poprzednich nume-
rach kwartalnika. 

                                            Robert Mazur 
dyrektor handlowy działu Nawozów 



RSM – jeśli stosują państwo ten produkt w swoich 
gospodarstwach, warto pomyśleć o rozwiązaniu, 
które pozwalałoby ekonomicznie i praktycznie 
magazynować oraz dystrybuować tenże nawóz.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, 
uruchamiamy Program Dzierżawy Zbiorników 
przeznaczonych do magazynowania nawozów 
płynnych RSM. Rozwiązanie skierowane jest  
do rolników, producentów rolnych, którzy cenią 
sobie efektywność oraz niezawodność.

Założenia programu:

1. Firma AGROAS udostępnia na zasadach dzierża-
wy zbiornik o pojemności 22 tys. litrów do maga-
zynowania RSM. Dzierżawa przewidziana jest na 
okres 10 lat.

2. Rolnik/producent rolny, który zdecyduje się wy-
dzierżawić zbiornik, musi spełnić następujące 
warunki:

 •  wnosić kwartalną opłatę dzierżawną w wysoko-
ści 400 zł netto,

 •  minimum trzy razy w ciągu roku kalendarzo-
wego zatankować zbiornik nawozem RSM za-
kupionym w firmie AGROAS.

3. Po upływie okresu dzierżawy (10 lat) zbiornik 
przechodzi na własność dzierżawcy – rolnika/
producenta rolnego. 

Magazynowanie RSM niesie ze sobą wiele korzyści, 
w połączeniu z naszym Programem Dzierżaw Zbior-
ników możecie Państwo zyskać m.in.:

1. Hurtowy zakup nawozów RSM w okresie żniw-
nym lub krótko po nim cechuje się stosunkowo 
niskimi cenami w odniesieniu do tzw. sezonu 
wiosennego – wykres nr 1. 

2. Zmagazynowany wcześniej RSM „czeka” w go-
towości na aplikację w uprawach, jest dostępny 
w każdej chwili. Dostępność RSM w sezonie jest 
mocno ograniczona, głównie pod względem lo-
gistycznym. W przypadku magazynowania pro-
blem dostępności jest wyeliminowany.

3. Dzięki magazynowaniu wyeliminują Państwo kosz-
ty związane z transportem, np. z bazy magazyno-
wej dystrybutora do własnego gospodarstwa.

4. Zakup RSM bezpośrednio od dystrybutora daje 
gwarancję jakości dostarczonego towaru.

5. Dzierżawa zbiornika eliminuje koszty finansowa-
nia (kredyt, leasing) w przypadku zakupu zbiorni-
ka na własność.

6. Zbiornik można wykorzystać do magazynowania 
wody w okresie, gdy nie jest zatankowany RSM.

Program Dzierżawy Zbiorników wdrażamy, wykorzy-
stując zbiorniki jednopłaszczowe Agrimaster, produ-
kowane przez firmę Kingspan o pojemności 15 i 22 
tys. litrów. Zbiorniki cechują się kompaktową kon-
strukcją oraz odpornością na korozję. Kompaktowa 
konstrukcja ułatwia transport oraz przemieszczanie 
zbiornika, np. w obrębie gospodarstwa. W przypad-

ku decyzji o przystąpieniu do Progra-
mu gwarantujemy darmowy transport 
zbiornika do gospodarstwa.

Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do kontaktu:

Robert Mazur 
+48 668 409 642 

Rafał Włodarkiewicz 
+48 662 121 487

Liczba zbiorników ograniczona! 

0

200

400

600

800

1000

1200

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Lipiec Marzec

CENY RSM 32%  
w miesiącach marzec i lipiec w poszczególnych sezonach
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Program dzierżawy zbiorników na RSM

Nawozy
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LG AMBASSADOR

Hodujemy Twój zysk
Limagrain Central Europe
Société Européenne Spółka Europejska Oddział w Polsce, ul. Rataje 164, 61-168 Poznań Styczeń 2021

www.lgseeds.pl

√	Nr	1	w	Polsce	–	50,2	dt/ha	(2017-2018	COBORU)
√	Nr	1	w	Niemczech	–	51,1	dt/ha	(BSA	2017-2019)
√	Unikalny	i	wyjątkowy	pakiet	odpornościowy	(w tym odporność na wirusa żółtaczki rzepy TuYV)
√	Wysoka	zimotrwałość	potwierdzona	w	badaniach	COBORU
√	Nowoczesne	podejście	w	efektywnym	wykorzystaniu	azotu	linia	hodowlana	N-Flex

NASZA GWIAZDA 
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RLM7 FLEX
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W ostatnich latach, coraz częściej zwraca się uwagę na 
problemy związane z uprawą rzepaku, a w szczególno-
ści choroby, które w znaczny sposób ograniczają plono-
wanie,  a w  konsekwencji  także  opłacalność  produkcji. 
Do najgroźniejszych  zaliczyć należy  kiłę  kapusty,  suchą 
zgniliznę kapustnych, zgniliznę twardzikową oraz choro-
by wirusowe, które przez wiele  lat były mało poznane, 
a przez to „niedoceniane”.

Realne zagrożenie

W uprawie rzepaku można wyróżnić kilka chorób wiruso-
wych, które ograniczają plonowanie. Są to: 
• wirus żółtaczki rzepy (TuYV); 
• wirus mozaiki kalafiora (CaMV); 
• wirus mozaiki rzepy (TuMV). 
Największym zagrożeniem, redukującym potencjał plono-
wania rzepaku ozimego, jest wirus żółtaczki rzepy. Powo-
duje on najgroźniejszą, a zarazem najmniej znaną wirusową 
chorobę rzepaku, która prowadzi do znacznego ogranicze-
nia genetycznego potencjału plonotwórczego odmian tego 
gatunku.  Mszyca  brzoskwiniowa  (syn.  mszyca  brzoskwi-
niowo-ziemniaczana, Myzus persicae), będąca polifagiem, 
zasiedlającym wiele  gatunków  roślin  uprawnych  z  rodzin 
kapustowatych, psiankowatych, bobowatych, w znacznym 
stopniu  przyczynia  się  do  rozprzestrzeniania  patogenu. 
Ekspansję wirusa nasilają  zmiany  klimatu oraz wycofanie 
z  użycia  niektórych  zapraw  neonikotynoidowych  i  wielu 
środków ochrony roślin stosowanych w uprawie rzepaku.

Podstawą – właściwa diagnoza

Jednym  z  częstych  problemów  rolników  jest  niewłaściwa 
diagnoza zmian pojawiających się na roślinach. I tak, rolnicy 
mylą objawy infekcji wirusowej z symptomami niedoborów 
składników pokarmowych; fitotoksycznego działania środ-
ków ochrony roślin; uszkodzeniami powstałymi wskutek że-
rowania  szkodników;  zmianami wywołanymi  długotrwałą 
suszą czy zbyt długo utrzymującą się nadmierną wilgotno-
ścią gleby. Przebarwienia pojawiające się na liściach rzepaku 
ozimego rzadko kojarzone są z objawami infekcji wirusowej. 
Zmiany na liściach powodowane przez wirusa występują za-
zwyczaj wiosną oraz w okresie wiosenno-letnim.

WIRUS ŻÓŁTACZKI RZEPY 
W NATARCIU…

Leszek Chwalisz
Limagrain Polska 

Mszyca brzoskwiniowa

www.lgseeds.pl



Główny winowajca: mszyca

Duża  presja  ze  strony  mszycy  brzoskwiniowej,  będącej 
wektorem wirusa powoduje, że przebarwienia liści rzepa-
ku obserwowane są już jesienią. Obecność komórek wiru-
sa w tkankach roślinnych wpływa negatywnie na wzrost 
i  rozwój  części  nadziemnych  i  podziemnych  rzepaku. 
Dochodzi  do  karłowacenia  roślin,  redukcji  powierzchni 
blaszek liściowych i rozgałęzień bocznych, co z kolei pro-
wadzi do braku wyrównania łanu. Nasiona w łuszczynach 
są mniejsze, co z kolei ujemnie wpływa na MTZ. Infekcja 
wirusowa wpływa też na redukcję zawartości oleju w na-
sionach i wzrost zawartości glukozynolanów. Straty w plo-
nie rzepaku ozimego spowodowane przez wirusa żółtacz-
ki rzepy mogą sięgać od 10 do prawie 50%. Wiele zależy 
jednak od  liczebności  populacji mszycy  brzoskwiniowej, 
która przyczynia się do rozprzestrzeniania wirusa oraz od 
rejonu uprawy.

Po pierwsze, zwalczyć mszycę!

Obecnie do ochrony przed wirusami nie ma zarejestrowa-
nych środków ochrony roślin. Dlatego niezmiernie ważne 
jest zwalczanie wektorów, które w trakcie żerowania prze-
noszą wirusa nie  tylko w obrębie  roślin na plantacji,  ale 
też między sąsiadującymi uprawami. Skuteczność ochrony 
chemicznej zależy w bardzo dużym stopniu od terminu po-
stawienia właściwej diagnozy –  im wcześniej,  tym lepiej. 
Niezbędna jest częsta lustracja plantacji pod kątem obec-
ności szkodników. Pamiętajmy, że mszyce nie tylko prze-
noszą choroby wirusowe, ale również żerują na roślinach, 
wysysając soki komórkowe, co prowadzi do osłabienia ich 
kondycji,  a  tym  samym do większej wrażliwości  na  inne 
czynniki chorobotwórcze, np. patogeny grzybowe.

Najważniejsze narzędzie – monitoring

Firma Limagrain już od wielu lat prowadzi szeroko zakro-
jony  monitoring  występowania  wirusa  żółtaczki  rzepy 
w uprawach rzepaku, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. 
Zespół Limagrain Polska już od 2014 r., jesienią oraz wio-
sną,  nieustannie  lustruje  plantacje.  Jesteśmy  niezwykle 

dumni z tego, że cały czas przyczyniamy się do poszerza-
nia  wiedzy  na  temat  najgroźniejszej  choroby  wirusowej 
rzepaku  ozimego  w  Polsce.  Globalnie,  jesteśmy  jedyną 
firmą  hodowlano-nasienną,  która  nie  tylko  posiada  naj-
szerszą wiedzę na temat obecności wirusa na rodzimych 
plantacjach,  ale  też  dysponuje  odpowiednimi  narzędzia-
mi  służącymi  do  analizy  i  prognozowania, w  postaci  np. 
map zagrożenia występowania wirusa. Jako jedyna firma 
komercyjna w Polsce badamy ponadto populację mszycy 
brzoskwiniowej pod kątem przenoszenia wirusa żółtaczki 
rzepy. Najnowsze dane wskazują, że 72% populacji mszycy 
brzoskwiniowej w naszym kraju jest źródłem TuTV. Bada-
nia monitoringu wirusa żółtaczki rzepy w uprawie rzepaku 
ozimego, przeprowadzone pod koniec października 2020 r. 
po raz kolejny potwierdziły wysoki poziom infekcji w rejo-
nach Polski centralnej i południowej, natomiast średni – na 
północy kraju. Kolejne badania, które zostaną przeprowa-
dzone wiosną, pozwolą na kontynuację obserwacji rozwo-
ju przebiegu infekcji, wyciągnięcie konkretnych wniosków 
i podanie zaleceń na dalszą część sezonu wegetacyjnego.

Hodowla orężem do walki

Jedynym  sposobem  zabezpieczenia  się  przed  tą  groźną 
chorobą wirusową jest uprawa odmian z genetyczną od-
pornością  na  TuYV.  Limagrain,  firma  będąca  liderem  na 
rynku w dziedzinie hodowli odpornościowej, posiada bar-
dzo szeroką ofertę odmian rzepaku ozimego z genetyczną 
odpornością nie tylko na TuYV, ale też na inne choroby wy-
stępujące w uprawie tego gatunku. 
Odmianami, na które warto zwrócić uwagę są: 
• LG ARTEMIS; 
• LG AMBASSADOR;
• LG ARCHITECT; 
• LG  SCORPION  –  najnowsza  kreacja w  tym  segmencie 
(z odpornością na TuYV i kiłę kapusty).

Materiał roślinny przygotowany do badania na obecność TuYV

LG Artemis prawe pół.



ELEVATION - przewyższa plonemELEVATION - przewyższa plonem



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

Bardzo wysokie
plonowanie 

Odporność na TUYV
– wirusa żółtaczki
rzepy  

Wysoka odporność
na suchą zgniliznę
kapustnych
– gen RLM 7   

tel. (77) 415 57 00
fax (77) 424 06 01
biuro@agroas.pl

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

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

rzepak – w punkt 

ARTEMIS – strzał w dziesiątkę
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Odmiany kukurydzy w ofercie AGROAS

Płody rolne

LUXURI CS
FAO 230

Morfologia i genetyka:
 ziarno typu flint,  mieszaniec pojedynczy,  roślina średniowysoka.

Opis odmiany:
  nowa, szybko dojrzewająca odmiana, nadająca się do uprawy w całej Polsce,
  odmiana stabilnie i regularnie plonująca, polecana na średnie i dobre stanowiska,
  wysoka gęstość i duża masa tysiąca nasion, gwarantuje uzyskanie satysfakcjonującego 

plonu nawet w przypadku zmniejszonej obsady roślin,
  ziarno typu flint z wysoką zawartością skrobi szklistej predysponuje odmianę  

na cele grysowe,
  rośliny o kompaktowym pokroju z nisko zawieszonymi kolbami, tolerancyjne 

na fuzariozy i głownie.

Zalecana obsada roślin:
75 000–90 000 szt./ha 

Wymagania glebowe:
Odmiana rekomendowana na gleby od kl. I 
do IV autrzymanych w dobrej kulturze rolnej 

CHIANTI CS
FAO 240

Morfologia i genetyka:
 ziarno typu flint,  mieszaniec pojedynczy,  roślina średniowysoka.

Opis odmiany:
  odmiana z grupy średnio wczesnej, szybko oddająca wodę co pozwala na uprawę  

na ziarno także w rejonach o krótszym okresie wegetacji i terminowy zbiór,
  wysoko produktywna odmiana ziarnowa z nowej linii genetycznej polecana  

szczególnie do gospodarstw prowadzących intensywną technologie produkcji, 
  ziarno typu flint, łatwo wymłacalne, dedykowane do przerobu młynarskiego, 
  w pełni za ziarnione kolby typu flex i ciężkie ziarno zapewniają wysoki poziom  

plonowania nawet przy niekorzystnych  warunkach pogodowych w trakcie wegetacji. 
 
Zalecana obsada roślin:
80 000–90 000 szt./ha

Wymagania glebowe:
Odmiana polecana do uprawy na wszystkich 
klasach gleb, także słabych i mozaikowych

KOMPONENTY PLONU

3214 325

Liczba 
rzędów MTN 

Liczba 
nasion 
w rzędzie 

KOMPONENTY PLONU

2914 300

Liczba 
rzędów MTN 

Liczba 
nasion 
w rzędzie 



33

LG 31.205
FAO 240

Użytkowanie:
Na ziarno i kiszonkę.

Morfologia i genetyka:
 ziarno typu flint–dent,  mieszaniec pojedynczy,  roślina średniowysoka.

Opis odmiany:
  bardzo wysoki potencjał plonowania w grupie odmian średniowczesnych, 
  bardzo dobry wigor początkowy roślin,
  wyjątkowa zdrowotność roślin,
  stabilność i regularność plonowania,
  sprawdza się w każdych warunkach glebowych, 
  rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

 
Zalecana obsada roślin:
80 000–85 000 szt./ha

Wymagania glebowe:
Odmiana polecana do uprawy na wszystkich 
klasach gleb, także słabych i mozaikowych

MAS 11.K
FAO 220

Morfologia i genetyka:
  ziarno typu flint–dent,   mieszaniec pojedynczy,   roślina średniowysoka.

Opis odmiany:
  doskonały stosunek plonu do wczesności, konkurencyjny plon ziarna  

w bardzo wczesnej grupie,
  dobra tolerancja na niedobór wody, nadaje się do środowiska podatnego na suszę,
  dobre oddawanie wody, gwarancja niskiej wilgotności zbioru,
  dobra tolerancja na fuzariozę kolby. 

Zalecana obsada roślin:
85 000–95 000 szt./ha

Wymagania glebowe:
Odmiana polecana do uprawy na wszystkich 
klasach gleb, także słabych i mozaikowych

KOMPONENTY PLONU

28–3214–16 290–310

Liczba 
rzędów MTN 

Liczba 
nasion 
w rzędzie 

KOMPONENTY PLONU

3014–16 310–320

Liczba 
rzędów MTN 

Liczba 
nasion 
w rzędzie 

MAS 26.B
FAO 250–260

Użytkowanie:
Na kiszonkę.

Morfologia i genetyka:
 ziarno typu flint,  mieszaniec pojedynczy,  roślina wysoka.

Opis odmiany:
  wysoki plon zielonej masy, 
  energetyczna kiszonka, bardzo grube ziarno,
  bardzo dobry wigor początkowy, nie boi się chłodów,
  dobra odporność na fuzariozę łodyg i kolb oraz żółtą plamistość liści.

Zalecana obsada roślin:
85 000–95 000 szt./ha

Wymagania glebowe:
Odmiana polecana do uprawy na wszystkich 
klasach gleb, także słabych i mozaikowych

KOMPONENTY PLONU

28–3214–16 330–350

Liczba 
rzędów MTN 

Liczba 
nasion 
w rzędzie 
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Wiosenna ochrona rzepaku

Środki ochrony roślin

Zasiewy rzepaku ozimego jesienią 2020 r. od-
bywały się w odmiennych warunkach niż w paru 
poprzednich sezonach. Rolnicy zmagali się z nad-
miarem wody, a nie suszą. Czasami nadmierne 
opóźnienie siewu (po 5 IX) spowodowało, że 
wzrost rzepaku przed zimą był zbyt słaby. Należy 
pamiętać, że oprócz temperatury ważna jest też 
długość dnia, a ta wraz z ociepleniem klimatu nie 
zmienia się.

Tradycyjnie jesienią plantacje były atakowane przez 
szkodniki, ale większy problem był jedynie ze zwal-
czeniem śmietki kapuścianej – gdy larwy żerują na 
korzeniach, nie ma możliwości ich zwalczenia, należy 
zwalczać muchówki w trakcie nalotu.

Wczesną wiosną plantacje mogą być zaatakowa-
ne przez patogeny odpowiedzialne za czerń krzy-
żowych, szarą pleśń i suchą zgniliznę kapustnych. 
Ryzyko infekcji ze strony grzybów wzrasta, kiedy 
przełom jesieni i zimy odznacza się dodatnimi tem-
peraturami, a cała zima nie jest zbyt mroźna. Do 
ochrony rzepaku przed chorobami możemy bardzo 
wczesną wiosną zastosować środek Topsin M 500 
SC (ostatni sezon jego stosowania) i wykonać 
tzw. zabieg T0. Wtedy dodatkowo zabezpieczamy 
plantację przed szybkim rozwojem chorób. Następ-
nym zabiegiem jest skrócenie rzepaku, jak również 
dalsze zabezpieczenie przed wystąpieniem chorób. 
Polecamy do tego mieszankę Caryx 240 SL 0,6 l/
ha plus Kosa 250 EW 0,6 l/ha i stosujemy w fazie 

BBCH 32–35. Możemy również zastosować środek 
Magnello 0,8 l/ha lub sam środek Kosa 250 EW 
w dawce 1 l/ha. Jeżeli chodzi o następne zabiegi, 
to należy pamiętać o zgniliźnie twardzikowej, któ-
ra należy do najgroźniejszych chorób w rzepaku. 
Szkodliwość tej choroby szacowana jest na 20 do 
nawet 60%. Źródłem choroby są sklerocja, które 
znajdują się w zanieczyszczonym materiale oraz 
glebie. W okresie kwitnienia zarodniki zakażają płat-
ki kwiatów, a potem wraz z nimi opadają na liście. 
Następnie grzybnia wnika do tkanek i przedostaje 
się na powierzchnię łodyg. Niestety jeszcze wielu 
rolników pomija ten zabieg, bojąc się uszkodzenia 
rzepaku w trakcie zabiegu, co skutkuje znaczną stra-
tą w plonie. Na zabieg przeciwko zgniliźnie twardzi-
kowej polecamy środek Tazer 250 SC 0,6 l/ha plus 
Kosa 250 EW 1 l/ha lub Praktis 0,5 l/ha w fazie opa-
dania pierwszych płatków. Możemy polecić również 
środek Propulse w dawce 1 l/ha lub Pictor 400 SC 
w dawce 0,5 l/ha. 

Jeżeli chodzi o szkodniki w wiosennej uprawie rzepa-
ku, nie możemy zapomnieć o chowaczach (brukwia-
czek, podobnik, czterozębny) oraz o słodyszku rze-
pakowym, jak i pryszczarku. Pierwszym wiosennym 
szkodnikiem będzie chowacz brukwiaczek, który po-
woduje znaczne straty w uprawie. Larwy chowacza 
powodują uszkodzenia na roślinach, co pozwala na 
rozwinięcie się chorób grzybowych. Następnym szko-
dnikiem jest chowacz czterozębny. Zabieg na chowa-
cze należy wykonać zaraz po zaobserwowaniu nalotu 
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na plantację, jeszcze przed składaniem jaj przez sa-
micę (naloty obserwujemy poprzez wystawienie 
na plantacji żółtych naczyń z wodą i detergentem). 
W celu zwalczania chowaczy polecamy stosować 
środki Deka 2.5 EC w dawce 0,2 l/ha, Globe w daw-
ce 75 ml/ha, Bulldock 025 EC w dawce 0,25 l/ha. 
W fazie pąkowania szczególnie szkodliwe są chrząsz-
cze słodyszka rzepakowego, które, nadgryzając pąki 
kwiatowe, czynią wielkie straty w uprawie. W czasie 
kwitnienia oraz zawiązywania łuszczyn należy zwrócić 
również uwagę na szkodniki łuszczynowe, tj. prysz-
czarka kapustnika, jak i chowacza podobnika. W celu 
zwalczenia szkodników łuszczynowych stosujemy 
środki od fazy pojawiania się pierwszych płatków 
kwiatowych. Możemy stosować środki zawierające 
w swoim składzie acetamipryd, np. (Sekil 20 SP) lub 
cypermytrynę. np. (Super Cyper 500 EC w dawce 
50 ml/ha). Należy również pamiętać o odpowiednim 
dokarmieniu rzepaku w mikroelementy. W ofercie 
posiadamy produkty firm Tradecorp, np. Delfan 
Plus – aminokwasy, Phylgreen Adara Plus – wyciąg 
z alg, Nutricomplexy – mikro- i makroelementy. 
W tym segmencie dysponujemy również produkta-
mi firm ADOB i COMPO. Jednym z najważniejszych 

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

Pion Agronomiczny



Ostatnie lata przyniosły wiele zmian w agrono-
mii roślin. Coraz częściej zastanawiamy się, jak 
poprowadzić plantację, aby osiągnąć wysokie 
i stabilne w latach plony o odpowiedniej jakości. 
Zadanie nie jest proste. Musimy się dostosować 
nie tylko do panujących warunków meteorolo-
gicznych, ale również do wytycznych (często biu-
rokratycznych ustaw). Paragrafy te często de-
cydują o tym, kiedy możemy wjechać w pole np. 
z „azotem” na wiosnę, opierając się wyłącznie 
na kalendarzu, a nie na warunkach pogodowych. 
W ostatnim czasie obserwujemy również wycofy-
wanie coraz większej ilości substancji aktywnych 
pestycydów. Wiele substancji aktywnych, tj. np. 
chloropiryfos, dimetoat czy tiachlopryd, które 
do tej pory były często naszymi „kołami ratunko-
wymi”, po skasowaniu zapraw insektycydowych 
(Cruiser, Modesto, Nuprid), zostało wycofanych 
z obiegu.

Jak zatem podejść do ochrony naszych plantacji 
przed szkodnikami?

Pierwszym elementem, na który powinniśmy zwró-
cić dużo większą uwagę, jest agrotechnika. Bardzo 
często po żniwach uprawiamy płytko ściernisko, 
pobudzając tym samym samosiewy do kiełkowania, 
a następnie zapominamy o nich na długie miesiące. 
Takie podejście powoduje pozostawienie tzw. zielo-
nego mostu dla szkodników. Podobna sytuacja ma 
miejsce, kiedy pozostawiamy niezagospodarowane 

(niewykoszone) obrzeża naszych pól, będące świet-
nym schronieniem dla wielu agrofagów. 

Kolejnym elementem, który dziś nabiera bardzo 
dużego znaczenia, jest sygnalizacja wylotów agro-
fagów. Informacje na ten temat możemy uzyskać 
z wielu firm handlowych zajmujących się dystrybu-
cją ŚOR, PIORIN, jak również poszukać informacji 
w Internecie. Tak naprawdę najlepszym sposobem 
są własne obserwacje. W przypadku rzepaku sku-
teczną metodą będzie ustawienie na polach żółtych 
naczyń i ich częsta lustracja (kilka razy dziennie). Na-
leży pamiętać, że żółte naczynia powinny „rosnąć” 
razem z łanem. Nieodzownym elementem popraw-
nej sygnalizacji staje się znajomość biologii szkodni-
ków. Musimy wiedzieć, z jakim agrofagiem mamy do 
czynienia i po przekroczeniu jakiego progu powinno 
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Jak podejść do ochrony naszych plantacji 
przed szkodnikami? 

Środki ochrony roślin



się wykonać zabieg zwalczenia. Jeżeli mamy już 
podstawę do wykonania zabiegu insektycydowego, 
warto się zastanowić, jakimi substancjami dysponu-
jemy. Na dzień dzisiejszy po wycofaniu kolejnych 
preparatów w naszych zasobach pozostają głównie 
insektycydy z grupy pyretroidów w produktach ta-
kich, jak np. Deka 2.5 EC, Globe, Bulldock 025 EC 
oraz ostatnia substancja z grupy neonikotynoidów 
– acetamipryd, zawarty w preparatach: Sekil 20 
SP, Mospilan 20 SP, Carnadine 200 SL. Należy pa-
miętać, że do dyspozycji mamy jeszcze kilka innych 
środków z takich grup, jak np. oksadiazyny (Avaunt 
150 EC – działanie powierzchniowe, zarejestro-
wany do zwalczania słodyszka rzepakowego oraz 
chowacza czterozębnego), karboksyamidy (Teppeki 
50WG – działanie systemiczne, preparat doskona-
le zwalczający mszyce, np. w pszenicy), czy diami-
dy (Coragen 200SC – działanie powierzchniowe 
i wgłębne, zwalczający np. stonkę ziemniaczaną na 
plantacjach ziemniaka czy omacnicę prosowiankę 
w kukurydzy). Mając stosunkowo skromne zaplecze 
dostępnych substancji aktywnych insektycydów, 
musimy wykorzystać ich pełne działanie. Nie mo-
żemy stosować ich na „chybił trafił”. Bardzo ważne 
staje się pilnowanie zakresu temperatur, w których 
stosujemy poszczególne substancje. Należy pamię-
tać, że np. substancje z grupy pyretroidów mają 
znacznie krótsze i słabsze działanie w dzień z dużą 
operacją słoneczną i wysoką temperaturą. Warto 
zadbać o odpowiednie pH cieczy roboczej w zbior-
niku, aby zbyt szybko nie nastąpiła hydroliza (rozpad 
substancji). Bardzo ważnym aspektem pozostaje do-
bór odpowiedniej ilości wody oraz dyszy do zabiegu, 
aby „ustrzelić” jak największą ilość szkodników. 

Podsumowując na dzień dzisiejszy, można powie-
dzieć, iż mając znaczne ograniczenia w doborze 
substancji aktywnych insektycydów, musimy do 
tematu zwalczania podejść poważnie i komplekso-
wo. W myśl przesłania „lepiej jest zapobiegać, niż 
leczyć” powinniśmy przyłożyć większą wagę do li-
kwidacji miejsc, gdzie szkodniki mają dogodne wa-
runki do bytowania, aby ograniczać ich gradację. 
Sygnalizacja powinna być prowadzona rzetelnie, 
a zabiegi wykonywane w punkt, kiedy są konieczne 
z uwzględnieniem wszystkich czynników zewnętrz-
nych, które mogą mieć wpływ na działanie środka 
i jego skuteczność .

Marcin Milej / Marek Skorupa
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Na świecie produkuje się ponad 700 milion ton 
pszenicy. Jest ona uprawiana na 220 milionach 
hektarów. Tym samym efektywna produkcja zbóż 
jest kluczowa dla wyżywienia populacji ludzi 
na świecie. A ta wciąż rośnie i do połowy wieku 
osiągnie liczbę 10 miliardów. Zasoby na Ziemi są 
ograniczone, nie ma więc odwrotu od coraz bar-
dziej wydajnej, ale i zrównoważonej uprawy zbóż. 
Aby to zapewnić, uprawy należy odpowiednio 
chronić, co pozwoli w pełni wydobyć ich potencjał 
plonotwórczy. Właściwie wszystko, co robimy na 
naszych polach w trakcie całego sezonu, ma na 
celu maksymalne wykorzystanie tego potencjału.  
Wymaga to ciągłych starań, zabiegów i innowacji 
– ponieważ wciąż daleko nam do tego, aby wyzy-
skać go w pełni. Bez wątpienia jest on o wiele wyż-
szy, niż wskazują na to aktualnie zbierane plony. 

A dlaczego nie wykorzystujemy w pełni potencjału 
plonotwórczego naszych upraw? Czynników jest wie-
le. Wpływ ma pogoda, warunki glebowe oraz patoge-
ny, z których najpoważniejszym zagrożeniem są pa-
togeny grzybowe. Choroby mogą obniżyć do zera 
potencjał plonotwórczy! Powodują one ogromne 
straty w uprawach zbóż. Przede wszystkim zmniej-
szają powierzchnię asymilacyjną rośliny, czego efek-
tem jest spadek liczby ziaren w kłosach i drobniejsze 
ziarno. Najgroźniejsze, spotykane co roku na planta-
cjach choroby w uprawie zbóż ozimych to: mączniak 
prawdziwy zbóż i traw, łamliwość i fuzaryjna zgorzel 
podstawy źdźbła, septorioza paskowana liści, rdza 
brunatna, plamistość siatkowa, brunatna plamistość 
liści zbóż czy rynchosporioza zbóż.

W samym centrum kwestii ochrony roślin stoją więc 
środki grzybobójcze. Bez nich trudno wyobrazić so-
bie nowoczesną i efektywną, a zarazem opłacalną 
produkcję zbóż. Tylko fungicydy potrafią dać nam 
pewność maksymalizacji potencjału plonotwór-
czego upraw. 

Aby go osiągnąć, zboża trzeba chronić od samego po-
czątku sezonu. Pierwszy zabieg fungicydowy jest 
niebywale ważny i rzutuje na cały przebieg we-
getacji. To najistotniejszy element całej technologii 
zwalczania chorób, bez względu na jej intensywność. 
Zaniechanie zabiegu w terminie T1 może być – i często 
już jest – nie do nadrobienia, straty są nieuniknione, 
a potencjał plonotwórczy upraw zaprzepaszczony.  
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Chroń potencjał plonotwórczy swoich zbóż!

Środki ochrony roślin



Warto zatem wybrać do tego za-
biegu rozwiązanie pewne, dzia-
łające w niskich temperaturach 
i na szerokie spektrum chorób, 
zwłaszcza na najważniejsze cho-
roby początku sezonu: choroby 
podstawy źdźbła – fuzariozę, 
łamliwość podstawy źdźbła oraz 
mączniaka, a także septoriozę.  
Mamy takie rozwiązanie! Jest 
nim zestaw fungicydowy Kro-
ton® + Flexity®. Zawiera on 3 
różne substancje czynne, z 3 róż-
nych grup chemicznych, o odmien-
nych, wzajemnie się uzupełniają-
cych mechanizmach działania. 

Kroton® (zawierający protiokonazol i spiroksaminę) 
ukierunkowany jest na szybkie i efektywne zwalcze-
nie fuzarioz, łamliwości i fuzaryjnej zgorzeli podstawy 
źdźbła, a także mączniaka prawdziwego. Dodatkowo 
przyczynia się do zatrzymania rozwoju infekcji septo-
rioz i rdzy od samego początku sezonu. Flexity® (za-
wierający metrafenon) działa szczególnie silnie prze-
ciwko mączniakowi i łamliwości podstawy źdźbła. 
Dzięki zastosowaniu tego połączenia szybko 
i skutecznie chronimy przed chorobami podstawy 
źdźbła i zapewniamy utrzymanie zdrowych liści, 
czyli budujemy bazę pod przyszłe plony. Poten-
cjał plonotwórczy naszych upraw jest od począt-
ku zabezpieczony.

Aby nie zaprzepaścić efektów zabiegu wykonane-
go w terminie T1, musimy jeszcze zadbać o liście. 
To głównie one tworzą powierzchnię asymilacyjną 
rośliny, która żywi kłos, a tym samym zapewniają 
odpowiedni plon. Tymczasem w okresie pojawiania 
się liścia flagowego (BBCH 37–39) zazwyczaj tem-
peratura powietrza wzrasta, co stwarza korzyst-
niejsze warunki do rozwoju chorób grzybowych, 
a w szczególności: septoriozy paskowanej liści oraz 
rdzy brunatnej i żółtej. W terminie T2 trzeba zatem 
wykonać kolejny zabieg – i najlepiej środkami pew-
nymi, skutecznymi i innowacyjnymi. Jednym słowem 
– trzeba wybrać nasze przełomowe rozwiązanie  
Myresa® Pro + Imbrex® XE!

Myresa® Pro zawiera całkowicie innowacyjną sub-
stancję czynną Revysol® – triazol nowej genera-
cji. Tworzy on strukturę wiążącą w formie „haka”, 
dzięki której wiąże się z enzymem patogenu nawet 

do stu razy silniej niż standardowy fungicyd 
triazolowy. Zapewnia to jego wyższą skuteczność. 
Ponadto Revysol® formuje wewnątrz liścia zasoby 
pozwalające na jego ciągłe i systematyczne uwal-
nianie, co zapewnia długotrwałą ochronę przed 
patogenami całej rośliny. Skutecznie chroni przed 
septoriozą nawet do 50 dni – w tym także przed 
szczepami, które wykształciły odporność. Revysol® 
stanowi przy tym naszą odpowiedź na nowe obo-
strzenia prawne w UE.

Z kolei Imbrex® XE zawiera substancję czynną 
z grupy karboksyamidów Xemium®. W zależności 
od środowiska może tworzyć alternatywne struk-
tury lipofilne lub hydrofilne, co przekłada się na 
jej unikalną mobilność. To zaś zapewnia doskonałe 
działanie lecznicze i zapobiegawcze, a także pro-
wadzi do długotrwałej ochrony, łącznie z nowymi 
przyrostami.

Myresa® Pro + Imbrex® XE to REVYLUCYJNE po-
łączenie najlepszych substancji czynnych z grup 
triazoli i karboksyamidów, zapewniające skutecz-
ną i pewną ochronę przed szerokim spektrum 
chorób: septoriozą paskowaną liści, rdzami bru-
natną i żółtą, plamistością siatkową jęczmienia, 
rynchosporiozą, ramularią, a także mączniakiem 
i łamliwością podstawy źdźbła. 

Po zastosowaniu polecanych wyżej rozwiązań 
w terminach T1 i T2, możesz spać spokojnie – po-
tencjał plonotwórczy naszych upraw został za-
bezpieczony i zmaksymalizowany. Żniwa powinny 
być udane!
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Chroń potencjał plonotwórczy swoich zbóż!

Środki ochrony roślin



Pągów, Pamiątkowo, Sośnicowice 2018. Pszenica ozima, n=3. Terminy zabiegów: BBCH 29–31.

MKD-F-2020-PL-828-A-04.0-PL-PL1-114 – Pągów. MKD-F-2020-PL-828-A-04.0-PL-PL8-040 – Pamiątkowo. MKD-F-2020-PL-828-A-04.0-PL-

PL9-021 – Szwarcenowo. Pszenica ozima, n3. 
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Warto zatem wybrać do tego zabiegu 

rozwiązanie pewne, działające w niskich 

temperaturach i na szerokie spektrum 

chorób, zwłaszcza na najważniejsze 

choroby początku sezonu: choroby 

podstawy źdźbła - fuzariozę, łamliwość 

podstawy źdźbła oraz mączniaka, a także 

septoriozę.  

Mamy takie rozwiązanie! Jest nim zestaw fungicydowy Kroton® + Flexity®. Zawiera on 3 różne 

substancje czynne, z 3 różnych grup chemicznych, o odmiennych, wzajemnie się uzupełniających 

mechanizmach działania.  

Kroton® (zawierający protiokonazol i spiroksaminę) ukierunkowany jest na szybkie i 

efektywne zwalczenie fuzarioz, łamliwości i fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła, a także 

mączniaka prawdziwego. Dodatkowo przyczynia się do zatrzymania rozwoju infekcji 

septorioz i rdzy od samego początku sezonu. Flexity®  (zawierający metrafenon) działa 

szczególnie silnie przeciwko mączniakowi i łamliwości podstawy źdźbła. Dzięki zastosowaniu 

tego połączenia szybko i skutecznie chronimy przed chorobami podstawy źdźbła i 

zapewniamy utrzymanie zdrowych liści, czyli budujemy bazę pod przyszłe plony. Potencjał 

plonotwórczy naszych upraw jest od początku zabezpieczony. 

 

 

Pągów, Pamiątkowo, Sośnicowice 2018. Pszenica ozima, n=3. Terminy zabiegów: BBCH 29-31. 
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Miniony sezon przyniósł nam bardzo wysokie plo-
ny kukurydzy w naszym rejonie (średnio 15 t/ha). 
Pytanie zatem brzmi: co zrobić, żeby takie wyniki 
powtórzyć? Jest kilka bardzo ważnych czynników 
plonotwórczych kukurydzy: dobra uprawa, dobór 
odmiany, termin siewu, obsada roślin, stanowisko 
glebowe oraz nawożenie. 

W większości przypadków, gdy zaplanowana jest kuku-
rydza na danym polu, stosujemy głęboką orkę zimową. 
Natomiast warunki, jakie panowały podczas ostatniej 
jesieni (duża ilość opadów deszczu), nie wszystkim po-
zwoliły zdążyć dokończyć orki. Wielu rolników będzie 
także zmuszonych posiać kukurydzę po kukurydzy, 
ponieważ nie zdążyli z siewem ozimin po zbiorze tej 
rośliny. Jeśli nie daliśmy rady dokończyć zabiegu orki 
zimowej, sugerujemy zastosować głęboką uprawę kul-
tywatorem firmy HORSH model TIGER 4 AS bądź in-
nym gruberem, który uprawi na głębokość 15–25 cm.

Kukurydza wymaga dobrze przygotowanego stano-
wiska, by osiągnąć wysokie plonowanie. Zabiegi wio-
senne należy zacząć od starannie wykonanej upraw-
ki agregatem. Bronowanie i włókowanie ma na celu 
ograniczenie utraty wody, wyrównanie pola i znisz-
czenie chwastów. Zastosowanie takiego rozwiązania 
spowolni utratę wody z gleby, ponieważ powoduje 
zatrzymanie podsiąkania wody do powierzchni roli. 
Po nawożeniu przedsiewnym należy ponownie upra-
wić glebę, ale tym razem minimum na głębokość sie-
wu (średnio 4–6 cm).

Kolejnym nieodzownym i ważnym krokiem uzyska-
nia zadowalających nas plonów jest nawożenie. Jak 
wiadomo, kukurydza ma stosunkowo wysokie wyma-
gania pokarmowe. W zależności od zasobności gleby 
zaleca się zastosowanie od 120 do 180 kg N/ha, 140 
do 180 kg K₂O/ha, 60 do 120 kg P₂O₅/ha. Ilość na-
wozu oczywiście musimy dopasować do zaplanowa-
nego plonu oraz zasobności gleby, jaką posiadamy. 
Możemy zastosować dwie technologie nawożenia 
azotem: dawki dzielone przed siewem i pogłównie, 
gdy roślina ma między 4–6 liści właściwych (RSM lub 
nawóz stały), oraz jednorazowe nawożenie RSM 32 
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Jak powtórzyć ubiegłoroczny sukces 
zbioru kukurydzy?

Usługi



w granicach 78–84 tys./ha. Głębokość siewu powinna 
wynosić do 4 cm na glebach ciężkich i do 6 cm na 
glebach lekkich. Nasza firma świadczy usługi siewu 
kukurydzy niezawodnym siewnikiem punktowym 
HORSCH PRONTO 6as + MAESTRO 8rc. Dzięki tak 
dobranemu zestawowi uzyskujemy wyrównane 
i równo zasiane pole. Równomierna obsada ziaren 
skutkuje dobrymi wschodami i późniejszym lepszym 
rozwojem rośliny. Technologia siewnika pozwala na 
zastosowanie znanych funkcji, takich jak wyłącza-
nie pojedynczych rzędów, Section Control, Variable 
Rate oraz włączanie ścieżek technologicznych. Możli-
wość aplikowania fosforu podczas siewu dodatkowo 
zmniejsza koszty, które byśmy ponieśli podczas tra-
dycyjnego kolejnego wjazdu w pole. Siewnik znajduje 
się naszej szerokiej ofercie maszyn. Więcej informacji 
na temat wspomnianego HORSCH PRONTO 6as + 
Maestro 8rc dowiedzą się Państwo u naszych przed-
stawicieli handlowych z działu maszyn.

Choć do zbiorów jeszcze dużo czasu, warto się nad 
nim zastanowić już teraz. Zeszły sezon żniwny po-
kazał, że możemy natrafić na bardzo ciężkie warun-
ki podczas zbioru. Wysokie opady deszczu jesienią 
utrudniały i wydłużały zbiory kukurydzy. Idealnym 
rozwiązaniem na panujące warunki było zastosowa-
nie wielokrotnie przez nas wspominanej technologii 
Terra Trac w kombajnach CLAAS. Gąsienice zamon-
towane w kombajnach CLAAS LEXION radziły sobie 
bezproblemowo w naprawdę skrajnych warunkach 
na polu. Wielu rolników skorzystało z usługi omłotu 
kukurydzy tym właśnie sprzętem. Warto dokładnie 
się przyjrzeć nowej technologii, którą wprowadza 
lider rynku CLAAS. We wcześniejszych numerach 
kwartalnika bliżej opowiedzieliśmy o technologii Ter-
ra Trac, dlatego zachęcamy do odwiedzenia naszej 
strony, na której znajdują się wcześniejsze numery.

Kamil Klucowicz 
doradca polowy

z dodatkiem inhibitora nitryfikacji DMPP – NovaTec 
One. To drugie rozwiązanie ograniczy nam liczbę 
wjazdów w pole, a co za tym idzie – obniży koszty. 

Powoli coraz więcej rolników decyduje się na korzy-
stanie z technologii precyzyjnego rolnictwa, dzięki 
której możemy regulować nawożenie za pośrednic-
twem mapowania pól. W naszej ofercie znajdą Pań-
stwo rozsiewacze firmy KUHN, które pozwolą wejść 
na wyższy poziom nawożenia. Wykorzystywanie pre-
cyzyjnego nawożenia pozwoli zaoszczędzić na nawo-
zie i zwiększy zysk z uprawy. 

Termin siewu kukurydzy odgrywa bardzo ważną 
rolę w rozwoju i plonowaniu tej rośliny, dlatego też 
monitoring temperatury powinien być naszym obo-
wiązkiem. Siew zaczynamy, gdy gleba będzie nagrza-
na między 6°C a 8°C (kukurydza na ziarno typu flint) 
oraz miedzy 8 a 10°C (typu dent). Spóźnialscy znajdą 
w naszej ofercie szeroką gamę odmian i typów kuku-
rydzy oraz fachową poradę, jaką odmianę dobrać na 
dane stanowisko. 

Ilość wysiewu nasion również zależy od stanowiska 
i terminu siewu. Im wcześniejszy siew, tym mniejsza 
obsada, dotyczy to także słabszego i lepszego pola. 
Ostatnie suche lata doświadczyły nas, żeby nieco 
zmniejszyć ilość nasion na m2, i staramy się oscylować 
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Pod pojęciem CEMOS marka CLAAS łączy wszyst-
kie systemy, które służą do optymalizacji pracy 
maszyny. Od kilku lat CEMOS jest wiodącym 
systemem wspomagania operatora w kombaj-
nach CLAAS, od teraz dostępnym również w cią-
gnikach. System podpowiada wartości nastaw, 
co ułatwia operatorowi stałe dopasowanie się 
maszyny do warunków panujących na polu. CE-
MOS sprawia, że czas potrzebny do optymalne-
go ustawienia maszyny staje się krótszy i praca 
staje się efektywniejsza. Ciągnik staje się naszym 
przewodnikiem, który może uczynić nas jeszcze 
lepszymi operatorami.

Zalety CEMOS

• Wydajność powierzchniowa większa o 11%
• Zużycie paliwa mniejsze o 12%
• Mniejsze zużycie opon
• Niskie koszty operacyjne dzięki większej wydajno-

ści powierzchniowej
• Wykorzystanie całego potencjału maszyny 
• Mniejsze zużycie narzędzia 
Funkcjonalności CEMOS dzielimy na 3 etapy.

1.  Na gospodarstwie – konfiguracja ciągnika 
i narzędzia

W tym etapie operator wprowadza podstawowe 
dane, wybiera narzędzie i podaje jego wagę oraz 
informuje system o rozmiarze zastosowanych 
opon. Na podstawie podanych do tej pory wartości 

system definiuje, jakie powinno być zastosowa-
ne ciśnienie w oponach i balastowanie z przodu 
i z tyłu ciągnika. Ciągniki CLAAS mogą być wypo-
sażone w automatyczną zmianę ciśnienia w opo-
nach z kabiny. Ten etap wykonujemy tylko raz, 
dane zostaną zapisane w systemie. Jeszcze przed 
wyjazdem w pole operator wybiera kondycję pra-
cy, w której określa wilgotność, rodzaj i stan gleby 
oraz głębokość pracy, dodatkowo informuje sys-
tem o ukształtowaniu terenu na polu, na którym 
będzie pracować. 

Samonauczanie – uwzględnienie rzeczywistych wa-
runków pracy oraz dostosowanie ciśnienia w opo-
nach i balastu.
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ale również maszyny towarzyszącej. Niektóre z usta-
wień są wykonywane automatycznie, na przykład 
prędkość jazdy – pozostałe ustawienia muszą być 
wykonane przez operatora. 

3. Asystent tworzenia narzędzia

Zintegrowana baza wiedzy CEMOS krok po kroku ob-
jaśnia ustawienia podstawowe maszyn dzięki ilustro-
wanym wskazówkom. Obecnie dostępny jest system 
ustawienia pługa różnych marek, który w przyszłości 
zostanie uzupełniony o kolejne narzędzia towarzyszą-
ce. Zapewniają one cenną pomoc w przypadku nowych 
maszyn w gospodarstwie, w których obsłudze opera-
torzy nie mają jeszcze wystarczającego doświadczenia.

Podsumowując, można powiedzieć, że CEMOS to 
samouczący się system wspomagania operatora. 
Jako pierwszy i jedyny system na rynku optymali-
zuje zarówno pracę ciągnika, jak i kultywatora czy 
pługa. Wspiera operatora w zakresie balastowania 
i ustawiania ciśnienia w oponach. CEMOS sporzą-
dza przykładowe wartości dla wszystkich istot-
nych ustawień, np. silnika, przekładni i przyrządu 
roboczego. Dzięki temu można pracować zawsze 
z optymalną trakcją i ochroną podłoża. CEMOS po-
prawia wydajność, zwiększa jakość pracy i oszczę-
dza do 12% paliwa.

Michał Giziński 
przedstawiciel handlowy działu Sprzedaży Maszyn

2. Optymalizacja w polu

W trakcie pracy CEMOS pomaga użytkownikowi w opty-
malizacji maszyny. Do wyboru mamy dwa warianty:

• Wydajność – więcej hektarów w godzinę (ha/h)
• Efektywność – mniejsze zużycie paliwa (l/ha)

W tym etapie przechodzimy poprzez czytelne okno 
dialogowe. Jak wygląda taki proces? Przykład: 

System podpowiada, abyśmy włączyli mechanizm 
różnicowy. Po zatwierdzeniu przez użytkownika, CE-
MOS oceni wpływ ustawienia na zużycie paliwa i hek-
tarów na godzinę, a wyniki będą wyświetlane jako 
wykresy; operator na ich podstawie będzie oceniał 
uzyskany rezultat: Lepiej – Bez zmian – Gorzej.

CEMOS oferuje wiele kroków do optymalizacji ma-
szyny. Podpowiedzi mogą dotyczyć nie tylko ciągnika, 

Poprawne ciśnienie w oponach + poprawny balast + poprawne ustawienie ciągnika 
= Efektywność + wydajność
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Ciągnik CLAAS AXION 960 z systemem CEMOS 
traktorem roku 2021. Inteligencja systemu 
CEMOS doceniona również przez DLG w testach 
polowych. W szczegółowym teście DLG system 
dialogowy CLAAS CEMOS dla ciągników w impo-
nujący sposób udowodnił swoją przewagę w kwe-
stii zwiększenia ogólnej wydajności. Zmierzony 
potencjał optymalizacyjny w uprawie gleby wy-
nosi przy tym aż do 21% – i to na stałe. System 
ten ponadto przyczynił się do uzyskania wyjąt-
kowego wyróżnienia, jakim jest tytuł „Ciągnika 
Roku 2021” dla CLAAS AXION 960.

CLAAS AXION z wyjątkowym tytułem 
„Tractor of The Year 2021 Sustainable”!

Innowacyjny System CEMOS, który zainstalowany 
jest w ciągnikach CLAAS AXION 800 i 900, przyczynił 
się do nadania tytułu „Ciągnika Roku 2021” modelo-
wi AXION 960 w kategorii: Tractor of The Year 2021 
Sustainable (z ang. zrównoważony). Jury, składające 
się z przedstawicieli aż 25 krajów, podkreśliło, że 
system cechuje łatwość użytkowania, optymalizacja 
bardzo ważnych ustawień, takich jak ciśnienie w ogu-
mieniu czy balastowanie ciągnika, oraz znaczące 
obniżenie zużycia paliwa w zróżnicowanych warun-
kach na polu. Nowoczesne rozwiązania sprawiają, 
że ciągniki są jeszcze bezpieczniejsze, niezawodne, 
wydajne, a zarazem ekonomiczne. Co więcej, dbają 
o środowisko poprzez niższy stopień ugniatania gle-
by oraz mniejszą emisję spalin. Wszystkie te wartości 
spełnia system CLAAS CEMOS.

Tytuł, który uzyskał CLAAS AXION 960, to odznacze-
nie dla ciągnika, który jest już dostępny w sprzedaży 
i wykorzystuje nowoczesne technologie w pracy co-
dziennej. Cechuje go inteligentna technologia oraz 
umiejętność przetwarzania szeregu danych, które 
mają wpływ na optymalne ustawienie ciągnika. CLA-
AS AXION 960 to traktor wykorzystywany przede 
wszystkim do ciężkiej pracy polowej, a teraz dzięki 
systemowi CEMOS zyskał dodatkową inteligencję. 
Nie bez powodu więc mottem marki CLAAS jest cięż-
ka praca, mądrze wykonana!

Poprawia wyniki nawet najlepszych operatorów

Aby udowodnić łatwą optymalizację ciągnika dzięki sys-
temowi CEMOS, w połowie września 10 operatorów 
z Niemiec, Francji, Polski i Danii wzięło udział w prak-
tycznych testach w dużym gospodarstwie w Sakso-
nii-Anhalcie. Podczas testów obecni byli inżynierowie 
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zużycia paliwa i momentu obrotowego oraz prędko-
ści zapewniające optymalną efektywność ogólną. 
W teście wzięli zatem udział absolutni profesjonaliści 
– operatorzy z wieloletnim doświadczeniem w pracy 
ciągnikami CLAAS AXION.

Następnie wszystkie przejazdy zostały powtórzone 
z aktywowanym systemem CEMOS dla ciągników, 
a operatorzy według własnego uznania potwierdza-
li propozycje optymalizacji lub żądali od systemu 
innych propozycji. Również tutaj w razie potrze-
by wymieniano obciążniki, korygowano ciśnienie 
w oponach lub modyfikowano parametry obniżania 
obrotów silnika. Podobnie jak w poprzednich przejaz-
dach, proces ten odbywał się do momentu osiągnię-
cia optymalnych parametrów dla danego fragmentu 
pola i dominujących warunków pracy.

z Centrum Testowego Technologii i Materiałów Eks-
ploatacyjnych Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego 
DLG, którzy rejestrowali prędkość jazdy oraz zużycie 
paliwa dla wszystkich sprawdzanych wariantów. Po-
nadto podczas przejazdów pomiarowych dokumento-
wano każdą zmianę ustawień maszyny zarówno przez 
operatorów, jak i system CEMOS dla ciągników.

Na wybranych fragmentach pól, przez trzy dni wyko-
nywano przejazdy pomiarowe z półzawieszanymi kul-
tywatorami w płytkiej i głębokiej uprawie gleb piasz-
czystych, słabo gliniastych oraz mocno gliniastych. 
Mając do dyspozycji dwa ciągniki CLAAS AXION 870 
CMATIC, rolnicy i operatorzy, którzy pochodzili za-
równo z gospodarstw rolnych, jak i z przedsiębiorstw 
usługowych, mogli najpierw według własnego uzna-
nia ustawić odpowiednie parametry, takie jak balast 
przedni, obciążniki kół, ciśnienie w oponach i regu-
lację obrotów silnika, a następnie wykorzystać usta-
wienia podczas pracy w polu – czyli bez stosowania 
systemu CEMOS dla ciągników. CLAAS udostępnił 
w tym celu nie tylko ciągniki, lecz także obciążniki 
o różnej masie. Dzięki zintegrowanym układom regu-
lacji ciśnienia w oponach CLAAS CTIC 2800 możliwa 
była szybka regulacja ciśnienia w ogumieniu. Wszyscy 
operatorzy dokonywali ustawień do momentu osią-
gnięcia optymalnych ich zdaniem parametrów. Wie-
lu uczestników już wcześniej zebrało szczegółowe 
informacje o technicznych możliwościach optymali-
zacji i najlepszych ustawieniach parametrów, takich 
jak np. optymalne zakresy obrotów w odniesieniu do 
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Dalszy potencjał optymalizacji

„Czymś wyjątkowym na rynku jest również zinte-
growany w CEMOS dla ciągników asystent pługa” 
– wyjaśnia Guido Hilderink, Manager ds. Produktu 
– Ciągniki w CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH. „Nie 
został on jednak sprawdzony w teście DLG. Jak po-
kazały nasze doświadczenia i pierwsze testy prze-
prowadzone przez renomowane czasopisma bran-
żowe, asystent pługa skrywa jeszcze duży potencjał 
optymalizacji zawarty w CEMOS dla ciągników. Nie-
właściwe ustawienie linii uciągu, szerokości bruzdy 
przedniej lub pochylenia kół powoduje bowiem 
duże straty oleju napędowego i wydajności. CEMOS 
dla ciągników pozwala uniknąć tego rodzaju błędów 
w ustawieniach. W tym celu w systemie zapisane są 
najważniejsze parametry wszystkich popularnych 
modeli pługów”.

Sposób funkcjonowania CEMOS można rozszerzyć 
na prawie wszystkie obszary zastosowania ciągni-
ków. W przyszłym roku pojawią się w nim kolejne 
obszary pracy. „Zyskawszy potwierdzenie w postaci 
testu DLG, jesteśmy pewni, że CEMOS dla ciągników 
będzie dominował na rynku” – kontynuuje Guido Hil-
derink. „Tym systemem wyznaczyliśmy już pionierski 
kierunek rozwoju ciągników. Z doświadczenia wie-
my, że korzystają z niego także wysoce zmotywowa-
ni i bardzo doświadczeni operatorzy, którzy pragną 
stawać się jeszcze lepsi”.

CEMOS dla ciągników jest dostępny fabrycznie 
jako opcja dla serii ARION 500 CMATIC, ARION 600 
CMATIC, AXION 800 CMATIC i AXION 900 CMATIC, 
a w ciągnikach tych serii od roku produkcji 2018 ist-
nieje możliwość doposażenia w CEBIS TOUCH.

Większa wydajność powierzchniowa 
przy zmniejszonym zużyciu oleju napędowego

Po pomyślnym ukończeniu przejazdów praktycznych 
ustalone wartości zostały przeanalizowane i oce-
nione przez Centrum Testowe DLG. Aby stworzyć 
ocenę ogólną, porównano i uśredniono ustalone 
wartości dla wszystkich operatorów z wariantów 
z użyciem systemu CEMOS w ciągnikach i bez użycia 
tego innowacyjnego rozwiązania. Rezultat: CEMOS 
był w stanie zredukować zużycie oleju napędowego 
nawet o 16,8%, co znacznie przewyższa efekt same-
go układu regulacji ciśnienia w oponach. Jednocze-
śnie system u 80% operatorów spowodował wzrost 
wydajności powierzchniowej nawet o 16,3%. Licząc 
zatem 3000 godzin pracy w uprawie gleby z wykorzy-
staniem dużego ciągnika o zużyciu oleju napędowe-
go 50 l/h bez systemu CEMOS dla ciągników i 41,6 l/h 
z tym systemem, możliwe jest zaoszczędzenie nawet 
25 200 l oleju napędowego i do 67 000 kg CO2! Jed-
nocześnie czas pracy rolnika lub usługodawcy w tym 
okresie zmniejsza się dzięki temu o nawet 490 go-
dzin, czyli prawie 50 dni roboczych.

Potencjał oszczędności we własnym gospodar-
stwie można określić online za pomocą kalkulatora 
CEMOS: https://www.claas.pl/produkty/technologie/
cemos-2020/Kalkulator.

Zatwierdzone wyniki są tym bardziej godne uwagi, 
że uczestnicy należą do ścisłej czołówki operatorów 
i doskonale przygotowali się do testu, gromadząc 
wiedzę o optymalnym ustawieniu ciągników. CE-
MOS dla ciągników stanowi zatem jedyny system na 
rynku, który jest w stanie całkowicie zoptymalizować 
zarówno wydajność pracy, jak i zużycie energii, prze-
wyższając efekt samego układu regulacji ciśnienia 
w oponach, dostosowanego balastu i hydraulicz-
nych regulatorów siły uciągu. CEMOS dla ciągników 
wyznacza standardy jako połączony wzór litrów na 
hektar (l/h) i hektarów na godzinę (ha/h), a teraz 
otrzymał także znak jakości niezależnego instytutu 
badawczego DLG. System CEMOS nie tylko optyma-
lizuje sam ciągnik i narzędzie dołączane, lecz także 
edukuje operatora. Ciągła interakcja z systemem CE-
MOS dla ciągników umożliwia bowiem operatorowi 
stałe uczenie się, gdyż warunki podczas wszystkich 
prac ulegają ciągłym zmianom – nawet z roku na 
rok. Przebieg testów ciągników CLAAS AXION z in-
teligentnym systemem CEMOS został przedstawio-
ny w relacji filmowej (https://www.youtube.com/
watch?v=k38KjVvPD4Q&feature=emb_logo).
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Firma AGROAS od 2010 roku jest dealerem ma-
szyn marki CLAAS. Przez ten czas producent 
maszyn rolniczych wielokrotnie udowodnił, że 
chce sprzedawać coś więcej niż tylko maszyny. 
Poprzez obsługę posprzedażową klient powinien 
czuć się wyróżniony z powodu użytkowania wła-
śnie tej marki. 

W tym celu CLAAS zaproponował bezpieczeństwo 
w postaci MAXI CARE – dodatkowej gwarancji do 
swoich maszyn samojezdnych i pras.

Czym jest MAXI CARE i dlaczego warto go mieć?

MAXI CARE to przede wszystkim dodatkowa ochrona 
gwarancyjna maszyny, która daje bezpieczeństwo jej 
użytkowania od momentu zakupu w okresie nawet 
do 5 lat!

W razie ewentualnych świadczeń gwarancyjnych po-
krywane są koszty wszystkich niezbędnych części ory-
ginalnych CLAAS oraz prac serwisowych, które będą 
wykonane przez wyszkolonych specjalistów AGROAS.
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Klient decydujący się na zakup maszyny CLAAS może 
wybrać MAXI CARE PROTECT na etapie zakupu ma-
szyny u przedstawiciela handlowego AGROAS lub po 
jej dostawie w terminie do 6 miesięcy w dziele obsłu-
gi posprzedażowej.

Z takiego produktu od kilku lat korzysta w pełni firma 
AGROAS, kupując maszyny do działu usług i obsługi 
baz magazynowych. W tym roku został zakupiony cią-
gnik CLAAS AXION 960 TT. Koszt dodatkowej gwaran-
cji do dobrze wyposażonej maszyny w przeliczeniu na 
okres ochrony to zaledwie 9,38 zł netto/1 godzina!

W przypadku mniejszych maszyn ta kwota będzie 
jeszcze bardziej atrakcyjna.

Firma AGROAS, chcąc przybliżyć wszystkim chętnym 
możliwość wypróbowania dodatkowej gwarancji 
Maxi Care w maszynach CLAAS, przygotowała w swo-
jej ofercie prasy CLAAS VARIANT, ROLLANT, 
ROLLANT UNIWRAP z przedłużoną gwarancją 
Maxi Care za 1 zł!!!

Oferta promocyjna obowiązuje  max .  do 
31.03.2021 roku. 

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy.

Pion Agrotechniczny

 

Rolnik tym samym może skupić się na tym, na czym 
zna się najlepiej, czyli na produkcji rolnej.

Decydując się na przedłużenie gwarancji w ramach 
MAXI CARE PROTECT, uzyskujemy:

• eliminację nieprzewidzianych kosztów związanych 
z użytkowaniem maszyny,

• pewność profesjonalnej obsługi serwisowej wyko-
nywanej przez specjalistów firmy AGROAS,

• świadczenia w oparciu o oryginalne części i mate-
riały eksploatacyjne CLAAS,

• maksymalną wartość maszyny CLAAS przy jej od-
sprzedaży.
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Pomoc dla rolników z ARiMR

Rok 2021 to okres, kiedy rozpoczyna się kolejne 
rozdanie PROW 2014–2020. Pomimo że PROW 
w nazwie posiada rok 2020, to jednak jego re-
alizacja będzie odbywać się aż do czerwca 2023 
roku. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa wspólnie z Ministerstwem Rolnic-
twa ustaliła harmonogram naborów w 2021 
roku. O wsparcie będą mogli ubiegać się: rol-
nicy chcący zabezpieczyć swoje gospodarstwa 
przed suszą, młodzi mieszkańcy wsi, którzy 
planują utworzyć nowe gospodarstwo, oraz 
przedsiębiorcy świadczący usługi rolnicze. Na 
pomoc mogą też liczyć właściciele małych go-
spodarstw, których wartość nie przekracza 13 
tys. euro, jak również osoby, które planują lub 
już założyły las. Na wsparcie mogą też liczyć 
podmioty planujące utworzenie grupy produ-
centów.

Do wykorzystania w ramach PROW 2014–2020 pozo-
stała kwota w wysokości ok. 3 mld euro.

STYCZEŃ to miesiąc, w którym można składać wnio-
ski na dwa działania rozwijające gospodarstwo. 

• Do 15 lutego 2021 przedłużono termin do zło-
żenia wniosku o przyznanie pomocy na „Rozwój 
przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”! 
Możesz otrzymać wsparcie do 0,5 mln zł, jeśli 
świadczysz usługi dla gospodarstw rolnych od co 
najmniej dwóch lat.

• Do 28 stycznia natomiast składamy wnioski na 
inwestycje związane z nawadnianiem gospo-
darstw w ramach działania „Modernizacja go-
spodarstw rolnych”. Tu można otrzymać wspar-
cie do 100 tys. zł.

MARZEC to miesiąc, w którym zaplanowano nabory 
na kolejne działania wspierające rozwój oraz tworze-
nie gospodarstw rolnych.

• Premia na działanie: Restrukturyzacja małych 
gospodarstw bez ASF w wysokości 60 tys. zł.

• Premie dla młodych rolników na utworzenie no-
wego gospodarstwa. Kwota wsparcia 150 tys. zł.

• Od 15 marca do 15 maja zaplanowano Wsparcie 
na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, 
premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa.

MAJ przywita nas możliwością ubiegania się o wspar-
cie w ramach następujących działań:

• Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar na-
wadnianie w gospodarstwie.

• Tworzenie grup producentów i organizacji pro-
ducentów.

• Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność 
ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.
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CZERWIEC ma w ofercie wsparcie tylko na jedno 
działanie: 

• Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zale-
sionych – wsparcie na zalesienie.

WRZESIEŃ podobnie jak czerwiec ma w ofercie 
wsparcie tylko na jedno działanie: 

• Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału 
produkcji rolnej.

PAŹDZIERNIK oferuje nabór wniosków o wsparcie 
na następujące działania: 

• Tworzenie grup producentów i organizacji produ-
centów: maj 2021 r. oraz październik 2021 r.

• Wsparcie na inwestycje zwiększające odpor-
ność ekosystemów leśnych i ich wartość dla śro-
dowiska.

Poniżej przedstawiamy dwa najbardziej popularne 
działania planowane w najbliższym czasie:

1. RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW

O wsparcie finansowe może starać się rolnik posia-
dający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha 
użytków rolnych lub nieruchomość służącą do pro-
wadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych 
produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego go-
spodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona 
w KRUS, jak i w ZUS. Nie ma również zakazu jedno-
czesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub 
pracy na etacie. Pod jednym warunkiem – dochód 
lub przychód z działalności rolniczej musi stano-
wić co najmniej 25% całości dochodów lub przy-
chodów.

O pomoc nie mogą ubiegać się osoby, którym wy-
płacono pomoc finansową z następujących progra-
mów wsparcia: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, 
„Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej”, „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 2007–
2013, a także „Modernizacja gospodarstw rolnych”, 
„Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, 
„Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 

2014–2020. Rolnik, który zdecyduje się na rozwój 
swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na 
ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest ona 
wypłacana w dwóch ratach: 80% (48 tys. zł) po speł-
nieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu 
pomocy, a 20% (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji 
biznesplanu. Dotację można przeznaczyć wyłącznie 
na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprze-
daży produktów rolnych wytworzonych w gospodar-
stwie. Co najmniej 80% otrzymanej premii należy 
wydać na inwestycje w środki trwałe. Ich katalog 
jest szeroki. Obejmuje m.in. budowę, przebudowę, 
remont budynków lub budowli, zakup nowych ma-
szyn, urządzeń oraz wyposażenia. Premię można 
zainwestować w zakup gruntów, zakup stada pod-
stawowego zwierząt czy zakładanie sadów i planta-
cji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie 
dłużej niż 5 lat.

Premia może być przyznana tylko raz w czasie reali-
zacji PROW 2014–2020. W przypadku małżonków 
pomoc może otrzymać tylko jedno z nich, niezależ-
nie od tego, czy prowadzą wspólne, czy odrębne go-
spodarstwa.

2. PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW

Od 3 czerwca młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać 
swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofi-
nasowanie. Kwota jest niebagatelna – to 150 tys. zł. 



Pomoc jest przyznawana, jeżeli w gospodarstwie, 
którego rozwoju dotyczy biznesplan, planuje się 
prowadzenie działalności w zakresie produkcji ro-
ślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji materiału 
siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub repro-
dukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdob-
nych lub grzybów uprawnych, sadownictwa, ho-
dowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, 
ptactwa i owadów użytkowych lub produkcji zwie-
rzęcej typu przemysłowo-fermowego, z wyłącze-
niem chowu i hodowli ryb.

Premia w całości musi zostać przeznaczona na pro-
wadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub 
przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wy-
twarzanych w gospodarstwie w kwocie stanowiącej 
co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje 
w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co 
najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.

Inwestycje w środki trwałe:

• nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy;

• mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, 
urządzeń oraz wyposażenia;

• w przypadku inwestycji budowlanej, może być 
uwzględniona inwestycja, która będzie położona 
na gruntach stanowiących własność wnioskodaw-
cy lub beneficjenta, przedmiot użytkowania wie-
czystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Wła-
sności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek 
samorządu terytorialnego.

Możliwość otrzymania bezzwrotnego wspar-
cia finansowego zachęca do inwestycji w nowy 
sprzęt. Należy pamiętać, że wsparcie przyzna-
wane jest jednokrotnie, i kierując się wyborem 
nowej maszyny, stawiajmy na wysoką jakość. 
Marki oferowane przez firmę AGROAS, takie jak: 
CLAAS, HORSCH, KUHN, WIELTON, MASCHIO 
GASPARDO, ROLMAKO oraz wiele innych produ-
kują sprzęt o najwyższej jakości. Nasi handlowcy 
chętnie służą pomocą w doborze odpowiednich 
maszyn.

Już teraz zapraszamy do kontaktu, aby jak naj-
lepiej przygotować się do planowanych naborów 
wniosków o przyznanie pomocy.

Źródło: www.arimr.gov.pl

Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m. in.:

• w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;
• posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

(lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia do-
ręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);

• posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni mini-
mum 1 ha;

• rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie 
wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia 
wniosku;

• posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości 
ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 
tys. euro do 150 tys. euro;

• przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospo-
darstwa.

Na co można przeznaczyć premię?

Premia musi w całości zostać przeznaczona na pro-
wadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do 
sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. 
Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwesty-
cje w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch 
ratach:

• 120 tys. zł – na wniosek o płatność, po spełnieniu 
przez młodego rolnika określonych warunków;

• 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu.

Maszyny
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Olej przekładniowo-hydrauliczny 
CLAAS GA12 20L 

365 zł brutto

Środek do czyszczenia maszyn  
HYPERIN AGRI 1kg

28 zł brutto

Talerz zębaty HORSCH 3-otw 460x4  
23246102

150 zł brutto

Głowica potrójna opryskiwacza HARDI 
725078

100 zł brutto

Palec podbieracza CLAAS Variant 
20 zł brutto

Nóż kosiarki DISCO L 9520420, P 9520430 
10 zł brutto

Filtr oleju CLAAS 6005028743
110 zł brutto

Folia sianokiszonka 500 AGROAS
275 zł brutto



Instrukcja obsługi, katalog części zamiennych, 
wskazanie interwałów serwisowych, rodzaju i ilo-
ści oleju do poszczególnych podzespołów, a na-
wet odczyt kodów błędów – to wszystko w nowej 
platformie CLAAS CONNECT.

CLAAS przygotował dla właścicieli nowych i uży-
wanych maszyn swojej marki specjalną platformę 
CLAAS CONNECT. Jej celem jest ułatwienie posia-
daczom maszyn ich użytkowania, monitorowania, 
konserwacji oraz poszerzania floty. Platforma CLA-
AS CONNECT została stworzona dla właścicieli ma-
szyn nowych i używanych. Rejestracja jest bardzo 

prosta – można to zrobić, korzystając ze swojego 
konta na Facebooku lub Google, bądź wykorzystując 
swój adres mailowy.

Użytkownik CLAAS CONNECT ma dostęp do budowa-
nia osobistego świata CLAAS, który pozwoli na kom-
fortową pracę i obsługę maszyn oraz lepsze zarzą-
dzanie gospodarstwem. Pierwszym ważnym krokiem 
jest wprowadzenie numerów seryjnych posiadanych 
maszyn CLAAS, dzięki czemu platforma udostępni 
do każdej z nich elektroniczną instrukcję obsługi oraz 
katalog części zamiennych (Parts Doc). Dodatkowo 
mamy informację o interwałach przeglądów posiada-
nych maszyn CLAAS. Za pomocą specjalnej aplikacji 
dobierzemy rodzaje i ilość środków smarnych do ma-
szyny. Po odszukaniu potrzebnych części możemy je 
zamówić w internetowym sklepie Parts Shop, który 
również jest zamieszczony na platformie. Dostępne 
jest także narzędzie do odczytu kodów błędów, za 
pomocą którego można uzyskać krótkie wyjaśnienie 
do wpisanego kodu. Pomocny jest również kalkulator 
bel, umożliwiający bardzo łatwe obliczenie ilości po-
trzebnego materiału do oplotu podczas pracy prasą 
zwijającą lub prasoowijarką.

CLAAS CONNECT jest bezpłatny i dostępny nie tyl-
ko na komputerze, lecz także na urządzeniach mo-
bilnych, czyli tablecie oraz smartfonie, więc można 
skorzystać z systemu nawet podczas pracy w polu.
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Sezon oprysków dopiero się zaczyna, warto po-
myśleć o przydatnych akcesoriach, które doceni 
każdy użytkownik tych maszyn. 

Rękawice ochronne oraz maseczki w dobie pandemii 
to towar deficytowy. Jednak rolnicy coraz częściej 
przykładają większą uwagę do własnego bezpie-
czeństwa podczas korzystania z opryskiwacza. Ry-
nek, w tym AGROAS, oferuje również inne akcesoria, 
które zabieg pryskania czynią bardziej komfortowym.
 
Naczynia pomiarowe 

Niezwykle pomocne przy sporządzaniu cieczy robo-
czej okażą się naczynia pomiarowe z zaznaczoną po-
działką, które ułatwią precyzyjne odmierzenie dawki 
stosowanego preparatu. Kubek o pojemności 1,8 litra 
i podziałką wynoszącą 100 ml kupimy za około 25 zł. 

Odzież ochronna 

W ramach pojęcia odzież ochronna należy wyróżnić 
przede wszystkim kombinezony robocze oraz rękawi-
ce. Ceny tych pierwszych w ostatnim roku poszybo-
wały wysoko w górę z racji dużego zapotrzebowania 
przez szpitale i szeroko pojętą ochronę zdrowia. Bar-
dzo ważne, aby przy doborze kombinezonu zwrócić 
uwagę na to, by kombinezon zapewniał ochronę che-
miczną typu 5/6. Ceny takich kombinezonów oscylują 
w granicach 250–300 zł w zależności od producenta. 
Szczególnie narażone na przenikanie szkodliwych 
substancji do organizmu ludzkiego są ręce, stąd nie-
zwykle ważne jest ich odpowiednie zabezpieczanie. 
Warto pamiętać, aby rękawice ochronne miały długie 

rękawy chroniące również przedramię, a także były 
odporne na działanie silnych rozpuszczalników. 

Według światowych badań najlepszą ochronę zapew-
niają rękawice z nitrylu. Bardzo dobrej jakości rękawi-
ce będą kosztowały ok 25 zł za parę. Możliwe jest ich 
wielokrotne używanie, o ile nie zostaną uszkodzone 
mechanicznie.

Maski ochronne

Oferta rynkowa maseczek ochronnych jest ogromna 
i co do zasady możemy je podzielić na 3 grupy: tanie 
maseczki jednorazowe, maski z wymiennymi pochła-
niaczami oraz maski ochronne zakrywające całą twarz. 
Jednorazowe maseczki w okresie przed koronawiru-
sem mogliśmy kupić za około 5 zł za sztukę. Obecnie 
te same produkty niejednokrotnie wyceniane są przez 
sprzedawców na nawet 70 zł. Zdecydowanie lepszą 
ochronę zapewnią maski wielokrotnego użytku z po-
chłaniaczem i filtrem. Dzięki regulowanemu na dłu-
gość mocowaniu możliwe jest niezwykle precyzyjne 
dopasowanie maski do twarzy. Dobrej jakości maskę 
kupimy za około 100 zł, a komplet z dwoma pochłania-
czami to wydatek około 150–160 zł. Producent reko-
menduje filtry o oznaczeniu A1P2 lub dokładniejsze 
A2P2. Wymianę filtrów należy przeprowadzić dopiero 
w momencie, gdy użytkownik pomimo założonej ma-
ski poczuje substancję, przed którą się chroni. Warto 
pamiętać, iż wówczas należy dokonać wymiany obu 
filtrów. Najdroższe i zapewniające najlepszą ochronę 
nie tylko okolicy ust i nosa, ale także całej twarzy są 
maski pełne. Maski te kupimy za kilkaset złotych w za-
leżności od producenta.
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Przydatne akcesoria do opryskiwacza –  
przegląd i ceny
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Przed wyjazdem na łąkę przygotuj kosiarkę dyskową

Serwis

Już niedługo ruszy sezon zbioru zielonek. W tym 
artykule radzimy, jakie podstawowe czynności 
należy wykonać, aby przygotować kosiarkę dys-
kową do sezonu, oraz jak zadbać, by służyła dłu-
go i bezawaryjnie.

Prawidłowe przygotowanie kosiarki do pracy zwięk-
sza jej szybkość i wydajność oraz gwarantuje dobrą 
jakość cięcia i minimalizuje uszkodzenia darni. Ponad-
to skrupulatne i systematyczne przeglądy wydłużą 
żywotność maszyny i zwiększą bezpieczeństwo pra-
cy. Wykonanie przedsezonowego serwisu nie wyma-
ga zazwyczaj udziału wyspecjalizowanego serwisu.

ŚWIEŻY OLEJ DLA PRZEKŁADNI

Przegląd kosiarki dyskowej warto zacząć od kontroli 
lub wymiany oleju w poszczególnych przekładniach. 
Prawidłowe smarowanie to przede wszystkim gwa-
rancja długiej żywotności maszyny i zmniejszenie ry-
zyka kosztownych napraw. Warto posłużyć się tutaj 
instrukcją obsługi, która podpowie przede wszyst-
kim to, w jakich miejscach w danym modelu kosiar-
ki znajdują się przekładnie i jaka ilość oleju jest po-
trzebna w danym elemencie. Wymianę najlepiej jest 
przeprowadzić od razu po ostatniej pracy w sezonie, 
gdy olej jest jeszcze ciepły. Jeśli tego nie zrobiliśmy, 
kosiarkę należy uruchomić „na sucho” na kilka, kilka-
naście minut. Dla bezpieczeństwa do tej czynności 
należy wymontować nożyki, a wcześniej też oczyścić 
maszynę, jeśli nie zostało to zrobione po sezonie. 

Pozostawienie brudnej kosiarki na zimowy spoczy-
nek to duży błąd, ponieważ kwasy z pozostałości 
traw działają agresywnie na metale i lakier, znacząco 
przyspieszając korozję. Trzeba pamiętać, że podczas 
pracy listwy w jej wnętrzu wytwarza się ciśnienie, 
które od razu nie ustępuje po jej zatrzymaniu. Dlate-
go aby nie zostać obryzganym olejem, warto przed 
odkręceniem śruby spustowej najpierw poluzować 
lub całkowicie odkręcić korek wlewowy.

Śruba spustowa zazwyczaj znajduje się na belce przy 
pierwszym, wewnętrznym dysku. Aby więc opróżnić 
całą zawartość komory, listwę należy ustawić w pozy-
cji pionowej i po odkręceniu spustu odczekać ok. 15 
minut. W nowej kosiarce pierwsza wymiana oleju na-
stępuje po 50 godzinach pracy. Później zalecana jest 
wymiana co 100 godzin pracy, ale nawet jeżeli maszy-
na tyle nie przepracuje, najlepiej jest wymienić go raz 
w roku. Wiadomo, że olej ulega procesom starzenia. 
Do większości przekładni kosiarek dyskowych odpo-
wiednim olejem będzie ten z oznaczeniem SAE 90.



Serwis
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Po uszczelnieniu śruby spustowej i jej zakręceniu 
oraz wlaniu do listwy świeżego oleju należy skon-
trolować na miarce, czy jest go odpowiednia ilość. 
W tym przypadku niestety różni producenci zalecają 
różne pozycje listwy dla prawidłowego określenia 
jego poziomu. Pomiary będą też się różniły w zależ-
ności od modelu kosiarki. Bez instrukcji obsługi może 
być więc ciężko. Pamiętajmy, że zbyt duża ilość oleju 
w listwie jest błędem, ponieważ w takim przypadku 
powstaje wewnątrz zbyt duże ciśnienie, przez co 
może dojść do przegrzania się oleju i pracujących 
przekładni zębatych.

Po wymianie oleju w listwie czynność należy wyko-
nać w przekładniach kątowych przenoszących napęd 
na listwę koszącą, ale nie należy również zapominać 
o dodatkowych elementach napędzających, jak np. 
kondycjoner lub zgniatacz pokosu.

WAŁKI PRZEKAŹNIKOWE

Często zaniedbywaną czynnością jest kontrola wał-
ków przekaźnikowych. Przygotowując maszynę do 
sezonu, nie wystarczy bowiem jedynie smarowanie 
za pomocą kalamitek, które odpowiadają za dopro-
wadzenie smaru do krzyżaków w przegubach i łoży-
skowania osłon. Trzeba też nasmarować wewnętrzne 
części wału, czyli teleskopowe rury.

Do przeprowadzenia takiej czynności niezbędne jest 
zdjęcie osłon, odbezpieczenie i zdjęcie wału, a na-
stępnie jego rozsunięcie. Na frezy wewnętrznej rury 
teleskopowej nakłada się smar stały i następnie zsu-
wa się rury, zakłada się wał i osłony. Czynność należy 
wykonać zarówno dla wału przekaźnikowego łączą-
cego kosiarkę z ciągnikiem, jak i wału przenoszącego 
napęd na przekładnię listwy tnącej czy innych napę-
dów, jak może mieć to miejsce w przypadku zesta-
wów koszących czy dodatkowego osprzętu.

DYSKI I NOŻE

Obowiązkowy punkt podczas przeglądu kosiarki 
to kontrola elementów roboczych, a więc dysków 
i noży. Przy mocnym wyeksploatowaniu dysków, nie 
można dokonywać napraw w postaci np. napawania 
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najbardziej zużytych miejsc, gdyż elementy nie będą 
wtedy odpowiednio wyważone i dysk będzie wpadał 
w wibracje skutkujące m.in. szybszym zużyciem ło-
żysk lub elementów przekładni. Dysk należy wtedy 
po prostu wymienić na nowy. Podobnie jest z noża-
mi, które można obracać, wykorzystując obydwie 
strony, ale nie można ich ostrzyć. Przy wymianie 
trzeba pamiętać, aby dokonywać jej parami, zacho-
wując w ten sposób prawidłowe wyważenie rucho-
mego podzespołu. Wymianie podlegają pojedyncze 
przeciwostrza, ale je też można najpierw zamienić 
miejscami. Same sworznie trzymające ostrze też są 
wymienne jako pojedyncze elementy.

WSTĘPNA REGULACJA I BEZPIECZEŃSTWO

Po wykonaniu powyższych czynności przeglądo-
wych przed wyjazdem na łąkę pozostaje wstępne 
ustawienie kosiarki do pracy. Kluczową sprawą jest 

wypoziomowanie kozła zawieszenia, które rzutuje 
na prawidłowe ustawienie listwy tnącej podczas 
pracy. Regulacja powinna być wykonana w pozycji 
do koszenia, a służy do tego cięgno lub dedykowany 
siłownik hydrauliczny. Regulacja ta spełnia jeszcze 
drugą funkcję – ułatwia odczepianie kosiarki od cią-
gnika przez ustawienie kozła w pozycji niepowodu-
jącej naprężeń.

Po tym pozostaje jeszcze ustawienie wysokości 
koszenia. W tym celu należy na płaskie, poziome 
podłoże opuścić listwę i kręcąc łącznikiem górnym, 
ustawić ją tak, aby była poziomo i całą powierzch-
nią przylegała do podłoża. Warto pamiętać, że do 
roślin wymagających wyższego koszenia, np. lu-
cerny, producenci zalecają montaż wyższych płóz, 
dzięki czemu nie ma potrzeby podnoszenia czoła 
listwy, co mogłoby powodować pogorszenie jako-
ści jej pracy.

Nie można też zaniedbać elementów podnoszących 
bezpieczeństwo pracy. Sprawdźmy zatem, czy wałki 
przekaźnikowe mają kompletne osłony i są odpo-
wiednio zabezpieczone przed obracaniem się. Pa-
miętajmy, że dyski obracają się z prędkością nawet 
70 m/s. Bardzo ważny jest zatem stan i kompletność 
fartuchów i ramek osłaniających listwę tnącą, jak 
również osłon napędów.

Jakub Maćkowiak 
kierownik Serwisu Maszyn Rolniczych



Kontrola pożniwna CLAAS.
Dzięki nowej aplikacji serwisowej CLAAS otrzymasz opis stanu technicznego swojej maszyny 
wraz ze zdjęciami.
Umów się teraz na wizytę, poddaj swoją maszynę żniwną CLAAS kontroli 
pożniwnej i zaoszczędź do 1771,00 zł brutto.

Serwis Nowa Wieś Mała 27B
woj.opolskie
powiat brzeski 
tel. +48 795 160 061

Serwis Gołaczów 41a
woj.dolnośląskie
powiat legnicki 
tel. + 48 76 74 41 041

 Serwis Ziemiełowice 36
woj.opolskie
powiat namysłowski  
tel. +48 77 40 37 880

Serwis Tworzyjanów 41 
woj.dolnośląskie 
powiat świdnicki  
tel. + 48 74 64 21 060 

TO JEST TEN CZAS!

agroas.pl



Linia nawozów
do dokarmiania dolistnego 

oraz fertygacji

Poznaj całą gamę produktów  marki FERTIPLON

www.fertiplon.pl

chorzow.grupaazoty.com

DO ZBOŻA

NAWÓZ
BEZCHLORKOWY 

 

MIKROSKŁADNIKI
W FORMIE

SCHELATOWANEJ

 
 

DO DOKARMIANIA
DOLISTNEGO 

DO DOLISTNEGO
DOKARMIANIA DO FERTYGACJI SPORZĄDZANIE 

MIESZANEK



claas.pl

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

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

Oferta specjalna na wybrane filtry do kombajnów CLAAS: 

Oferta specjalna na wybrane filtry do ciągników CLAAS i Renault:

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

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

Kombajn Numer części Nazwa Cena sugerowana brutto

LEXION 700 0000687090 Filtr paliwa 100,09 zł

LEXION 400 0001336021 Filtr paliwa 47,68 zł

TUCANO 0007983180 Filtr paliwa 67,80 zł

MEGA 0005459530 Filtr oleju silnikowego 73,44 zł

DOMINATOR 0001336332 Filtr oleju silnikowego 46,67 zł

Ciągnik Numer części Nazwa Cena sugerowana brutto

AXOS 7700061012 Filtr powietrza 145,59 zł

ARION 0011408212 Filtr paliwa 92,45 zł

AXION 0011434470 Filtr hydrauliki 167,72 zł

Renault ARES 6005028743 Filtr oleju silnikowego 77,05 zł

Renault CERES 6005007409 Filtr paliwa 17,62 zł



Jednym z etapów zbioru roślin z użytków zielo-
nych jest proces przetrząsania. W tym artykule 
przedstawimy, jak prawidłowo ustawić przetrzą-
sacz do pracy. Maszyną służącą nam za przykład 
będzie CLAAS Volto.

W trakcie pracy z przetrząsaczem w pierwszej kolej-
ności należy zwrócić uwagę na poprawne podłącze-
nie maszyny do ciągnika, gwarantujące optymalne 
kopiowanie.

Większość przetrząsarek jest wyposażona w otwór 
fasolowy na trójkącie zaczepowym do górnego cię-
gła TUZ ciągnika. Jeżeli przetrząsacz wyposażony 
jest w koło kopiujące na tym trójkącie, to sworzeń 

górnego cięgła powinien swobodnie poruszać się 
w otworze fasolowym. W tym przypadku koło kopiu-
jące przejmuje w całości zadanie kopiowania terenu.

Cięgło górne

Cięgło górne powinno być tak zamontowane, aby 
punkt przyłączenia na maszynie roboczej leżał wyżej 
niż punkt przyłączenia na ciągniku. Jeżeli to koniecz-
ne, należy zmienić wysokość punktu przyłączenia na 
ciągniku. Boczne ruchy dolnych ramion TUZ ciągnika 
trzeba ograniczyć do minimum.

Maszyna bez koła kopiującego powinna mieć za-
montowane górne cięgło w jednym z otworów na 
trzypunktowym koźle. Kopiowanie terenu odbywa 
się poprzez tylne koła ciągnika. Również w tym przy-
padku punkt przyłączenia na ciągniku powinien leżeć 
niżej niż punkt przyłączenia na maszynie.

Wysokość robocza

Poprawne ustawienie wysokości roboczej definiuje 
w pierwszej kolejności czystość i jakość zbioru. Wska-
zanie jest następujące: zęby wirnika ustawiamy tak 
daleko od ziemi, aby zbierany materiał był czysto 
podnoszony.

Istotne jednak, aby nie dochodziło do uszkodzenia 
darni. Odległość zębów przetrząsarki od ziemi regu-
lujemy górnym cięgłem TUZ ciągnika, odpowiednio 
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ją skracając lub wydłużając. Początkowe 
ustawienie to odległość około 20 mm 
zębów do podłoża.

Ustawienia wirników

Gdy maszyna została podłączona do 
ciągnika w  sposób przedstawiony 
i  określona jest wysokość robocza 
wirników, w kolejnym etapie należy 
przejść do ich ustawień. Operator 
ma możliwość regulacji kąta rozrzutu 
oraz kąta nachylenia zębów wirnika. 
Nachylenie wirników regulowane jest 
bez pomocy narzędzi na każdym z nich 
poprzez przełożenie sworznia koła pro-
wadzącego. Wpływa to na odległość 
i wysokość wyrzutu paszy.

Czyste podbieranie paszy z gleby zale-
ży od prawidłowego ustawienia kąta 
rozrzutu. Kąt 18° wpływa na większą 
odległość wyrzutu. Jest to ustawienie 
fabryczne, które sprzyja w trakcie przetrząsania mo-
krej, długiej i ciężkiej paszy. Kąt rozrzutu 14,5° ma 
natomiast wpływ na szerokość podbierania materia-
łu. Powinniśmy go zastosować przy suchej, krótkiej 
i lekkiej paszy.

Nachylenie palców wirnika

Inny aspekt, który również wpływa na odległość 
rozrzutu materiału, to nachylenie zębów. Wszystkie 
zęby na maszynie muszą być ustawiane z takim sa-
mym nachyleniem. W innym wypadku przy włączo-
nym napędzie mogą one wzajemnie o siebie uderzać. 

Poszczególne kąty odpowiadają za dużą odległość 
rozrzutu (+7°), ustawienia fabryczne (0°) oraz niewiel-
ką odległość rozrzutu (−7°).

Rozwiązania technologiczne w przetrząsaczach sku-
piają się na uzyskaniu czystej paszy przy zachowaniu 
dużej wydajności powierzchniowej. Dzięki zastoso-
waniu okrągłego profilu ramienia wirnika unikamy 
zjawiska owijania się materiału. Profil rury zwiększa 
wytrzymałość poszczególnych ramion, a w połącze-
niu z niezwykle trwałym, palcowym przeniesieniem 
napędu między wirnikami maszyna jest w stanie spro-
stać każdemu wyzwaniu.

Palce wirnika w CLAAS Volto są symetryczne dzięki 
zastosowaniu zakrzywionego profilu ramienia, które 
jest pochylone do tyłu pod kątem 29,3°.

Pozwala to zwiększyć wydajność zbioru poprzez wy-
dłużenie czasu pracy pojedynczych wirników. Kolejną 
zaletą jest delikatne traktowanie materiału i szeroki 
obraz rozrzutu. Takie rozwiązanie niesie ogromne 
korzyści dla gospodarstw, którym zależy na wysokiej 
jakości paszy i dużej wydajności zbioru.

Jakub Maćkowiak 
kierownik Serwisu Maszyn Rolniczych 
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Farmall

W 1945 roku marka International Harvester wciąż 
była kojarzona z mającymi dobrą opinię przed-
wojennymi traktorami Deering, a nawet jeszcze 
starszymi Titan. Wówczas firma International 
Harvester zatrudniała znakomitego konstruktora, 
Berta Benjamina, który stworzył oryginalną kon-
strukcję ciągnika, przeznaczonego do upraw mię-
dzyrzędowych. Układ jezdny Farmalla opierał się 
na oryginalnym trzykołowym rozwiązaniu. Cechą 
charakterystyczną Farmalla był wysoko usytułowa-
ny tylny most i dużej średnicy wąskie koła. Z przo-
du znajdowała się kolumna z parą bliźniaczych kół, 

pochylonych względem siebie tak, że na podłożu 
zostawiał jeden ślad. Te cechy pozwalały na swo-
bodne przejeżdżanie ciągnika w rzędach wysokich 
roślin. Można było również zamontować narzę-
dzia pod ramą ciągnika. Zalety ciągnika dopełnia-
ły niezależne hamulce oraz wałek odbioru mocy. 
Początkowo oświetlenie elektryczne i ogumienie 
pneumatyczne montowano za dodatkową opłatą. 
Ciągniki serii H miały dwa zbiorniki: większy i wła-
ściwy na naftę oraz mniejszy na benzynę, z którego 
ciągnik korzystał na czas rozruchu. 

Maria Wesoły 
specjalista ds. marketingu 

Egzemplarz pana Zbigniewa można podziwiać na parkingu przy Stacji Paliw Rondo w Grodkowie.

Model Farmall A/B Farmall H Farmall M

Producent International Harvester Company
Fabryki: Chicago, Ilinois, Louisville, Kentucky, 

USA

Lata produkcji 1939–47 1939–-53 1939–54

Moc silnika w KM 16,7 23,6 35,3

Liczba biegów 3+1 5+1

Maksymalna siła 
uciągu kg

1069/1115 1435 1977

Ciężar ciągnika kg 1617/1606 2489 3066
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Paweł Mazur pracuje w naszej firmie od niedawna 
jako przedstawiciel handlowy działu agronomicz-
nego. Prywatnie od 8 lat jest producentem domo-
wych przetworów, które można nabyć u lokalnych 
dostawców. Właśnie o tym hobby chcielibyśmy 
porozmawiać w tym numerze.

Cześć, Paweł. Na początku powiedz nam dokład-
nie, skąd właściwie wziął się pomysł na taki biznes? 

Jak to mówią, potrzeba matką wynalazków. W moim 
przypadku było bardzo podobnie. W organizacji, 
w której wcześniej pracowałem, potrzebowaliśmy 
wyszukać i wypromować lokalne produkty. Nie było 
to łatwe, więc postanowiłem wykorzystać domowe 
produkty. U nas w domu półki spiżarniane zawsze 
uginały się od różnych przetworów: konfitur, soków 
i syropów. I tak „babcine” konfitury trafiły na pierw-
szy jarmark produktów lokalnych.

Czy można nazwać to biznesem, czy raczej zain-
teresowaniem?

Na początku było to hobby. Nowe doświadczenie dla 
całej rodziny. Kiedy jednak nasze produkty przyjęły 
się i pojawili się pierwsi stali klienci, skorzystałem 
z dotacji unijnej i tak powstał nasz rodzinny mały biz-
nes. Powstały profesjonalne etykiety, a produkty zo-
stały poddane wymaganym przez sanepid badaniom 
laboratoryjnym.

Co produkujesz?

W mojej ofercie znajdują się głównie soki i syropy. 
Zaczęło się od syropu z kwiatów oraz owoców czar-
nego bzu. Czarny bez od zawsze znajdował się na 
półkach w naszej spiżarni. Podobnie zresztą jak syrop 
z kwiatów mniszka lekarskiego, który w dzieciństwie 
zawsze znajdował się w „domowej apteczce”. W ko-
lejnym etapie powstały: sok z aronii oraz sok z owo-
ców pigwy. W zeszłym roku wprowadziliśmy syrop 
z kwiatów akacji oraz płatków róży. 
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nie były to miejsca narażone na jakiekolwiek zanie-
czyszczenia. To, czego nie wyhodujemy lub nie zbie-
rzemy w środowisku naturalnym, kupujemy u lokal-
nych producentów prowadzących ekouprawy.

Co jest dla Ciebie najważniejsze w tworzeniu re-
ceptury? A właściwie skąd masz receptury? Prze-
pisy prababci? Czym kierujesz się w tworzeniu – 
właściwości prozdrowotne, ekologia itp.

Od początku wykorzystujemy stare babcine re-
ceptury, które nie wymagają żadnych modyfikacji. 
W naszej rodzinie z pokolenia na pokolenie kobiety 
dbały o to, aby na okres zimowy w spiżarni nie za-
brakło „darów lata”, które nie tylko byłyby pyszne, 
ale również pomagały w walce z zimowymi prze-
ziębieniami. Staramy się, aby nasze produkty były 
jak najbardziej naturalne. Nie ma nic milszego niż 
klient, który po skosztowaniu któregoś z naszych 
produktów przypomina sobie dzieciństwo i babci-
ne przetwory. 

Czy obserwujesz, że trend zaopatrywania się 
we właśnie takich manufakturach jak Twoja 
utrzymuje się od lat czy jakoś wzrósł w ostat-
nim czasie?

A oprócz soków i syropów…

Wytwarzamy również konfitury z truskawek i czarnej 
porzeczki, które wielu naszym klientom przypomina-
ją smaki dzieciństwa.

W jaki sposób odbywa się produkcja? 

Cały proces produkcyjny odbywa się w naszym ma-
łym zakładzie. Świeże kwiaty czy owoce są w ciągu 
jednego dnia przetwarzane według pilnie strzeżonej 
„babcinej” receptury. Sok z owoców zawsze wyciska-
ny jest na „zimno”, dlatego posiada swój niepowta-
rzalny smak i aromat. Natomiast konfitury wysmaża-
my tak długo, aż uzyskają odpowiednią konsystencję. 
Do naszych produktów nie dodajemy żadnych kon-
serwantów, zagęstników ani barwników.

Skąd pozyskujesz/kupujesz produkty do swoich 
przetworów i soków? Sam posiadasz ogródek czy 
zaopatrujesz się u lokalnych dostawców?

Staramy się, aby surowiec do produkcji był jak najbar-
dziej naturalny i ekologiczny. Przeważającą większość 
surowców pozyskujemy z własnych upraw. Niektóre 
zbieramy w lasach czy gajach, oczywiście bacząc, aby 
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Gdzie szukać informacji o takich lokalnych pro-
duktach?

Od kilku lat w naszym kraju funkcjonuje Europejska 
Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, która 
skupia oraz promuje lokalnych restauratorów, pro-
ducentów i rolników. Poza siecią działa wiele innych 
regionalnych oraz krajowych organizacji, które pro-
mują lokalne i regionalne produkty. Na stronach in-
ternetowych tych instytucji można znaleźć większość 
unikalnych produktów.

Czy planujesz wprowadzić jakąś nowość?

Zasadniczo nie chcemy zmieniać sprawdzonych 
receptur. Ale słuchamy naszych klientów i poszu-
kujemy również nowości. Jednym z nowych pro-
duktów jest np. syrop z owoców czarnego bzu 
z imbirem, który został bardzo dobrze przyjęty 
przez konsumentów. Obecnie pracujemy nad serią 
naturalnych soków, które nie tylko będą znakomi-
cie smakowały, ale także gasiły pragnienie w go-
rące letnie dni.

Rozmawiała Maria Wesoły 
specjalista ds. marketingu

W ostatnich latach coraz częściej można spotkać 
tego typu produkty. Sprzyja temu wiele czynników, 
m.in. rosnąca świadomość konsumentów, którzy po-
szukują naturalnych i nieprzemysłowych produktów, 
pozbawionych konserwantów, barwników i innej che-
mii. Innym czynnikiem są dotacje unijne. Jest wiele 
lokalnych programów, które wspierają oraz promują 
lokalnych producentów. 
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Cieszymy się, że możemy wspierać sportowców 
i pasjonatów, a przy tym promować zdrowy styl 
życia. W przedostatni weekend lutego, w miejsco-
wości Miękinia pod Środą Śląską, miała miejsce 
inauguracja sezonu kolarskiego 2021, memoriał 
organizowany przez sponsorowaną przez nas 
Fundację Rycerze Rolanda. 

Zgodnie ze swoim statutem, Fundacja dba o upa-
miętnianie ważnych postaci ze świata kolarskiego, 
stąd w Miękini uczczono pamięć Ryszarda Szurkow-
skiego – legendy polskiego kolarstwa – oraz dwójki 
kolegów z drużyny, zmarłych w wypadku samochodo-
wym pod Środą Śląską, niedaleko miejsca spotkania. 

W ramach zjazdu, Prezes Fundacji, Pan Dariusz Ma-
ciejewski przedstawił nowych zawodników, w tym 
Lechosława Michalaka i Jana Jankiewicza, byłych mi-
strzów Polski. 

Zawodnicy drużyny Rycerze Rolanda otrzymali rów-
nież nowe stroje na sezon 2021, na których umiesz-
czono logo AGROAS – głównego sponsora. 

Fundacja planuje w 2021 roku start we wszystkich 
imprezach cyklu Via Dolny Śląsk. Pierwsze zawody 
odbędą się już 11 kwietnia w Sobótce. Serdecznie 
zapraszamy do kibicowania drużynie, a samym ko-
larzom życzymy jak najwyższych pozycji w tegorocz-
nych rankingach. 
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zawiera szczegółową ofertę,

NOWA STRONA INTERNETOWA

odświeżony, nowoczesny wygląd.

Zapraszamy: agroas.pl
 

specjalistyczny blog - AGROAS radzi,

responsywna,

agroas.pl
dostępna 

od 
1. kwietnia



Program powstawał z myślą o naszych Klientach, którzy dokonu-
jąc zakupów w naszej Firmie, będą zbierać punkty na swoich 
indywidualnych kontach. Następnie będą mogli wymieniać je 
na produkty z bogatego katalogu nagród.

Atrakcyjność nagrody będzie zależała od ilości uzyskanych 
punktów. W Programie naliczane są punkty za zakup towarów 
promowanych. Ilość przyznanych punktów za konkretny pro-
dukt zależy od tego, w jakiej grupie punktowania się znajdują.

W Programie będą mogli brać udział klienci naszej Firmy: osoby 
prowadzące gospodarstwo rolne, działalność gospodarczą, 
spółdzielnie i spółki. Wyłączeni z programu są klienci indywi-
dualni, czyli konsumenci, przedstawiciele handlowi, pracownicy 
Organizatora oraz podmioty dokonujące zakupów do dalszej 
odsprzedaży.

Aby przystąpić do programu należy poprawnie wypełnić for-
mularz. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny u przed-
stawiciela handlowego na stronie internetowej lub w punkcie 
sprzedaży. Po weryfikacji dokumentów każdemu Uczestnikowi 
programu wydamy kartę członkowską za pośrednictwem 
której, będzie mógł się logować do panelu Klienta.

Tworzona platforma ma za zadanie ułatwić dostęp do doku-
mentów handlowych, Uczestnika, sprawdzanie salda punktów, 
przeglądanie katalogu nagród oraz katalogu towarów promo-
wanych.

Dodatkowo będziemy komunikować się z Państwem za pośred-
nictwem maili, SMS-ów i strony internetowej www.agropula.pl 

Już wkrótce 
ruszamy z naszym 
długo wyczekiwanym 
projektem!

Program
Lojalnościowy





Szukaj nas na

www.sklep.agroas.pl

Dodaj kod
wiosna2021
i skorzystaj 

z 10% 
rabatu



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zapraszamy do  
naszych oddziałów

Namysłów

Gołaczów
Legnica

Brzeg

Opole

Kędzierzyn-Koźle

Kietrz

Nysa

Wrocław

Świdnica

Strzegom
Tworzyjanów

Korfantów

Olszanka

Ziemiełowice

Błażejowice

Radzikowice

Grodków

Nowa Wieś Mała

Wójtowice

Bąków

A4

A4
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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 SKOCZYLI SKI
maciej.skoczylinski@agroas.pl
tel. 608 036 762 

 

 

 

MATEUSZ HANCZYN

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

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

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

14

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

 13

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

3

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

9

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

11

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

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

19

MARCIN 

ROBERT JEZIOROWSKI DANIEL JĘDROSEK

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

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

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

7

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

6

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

2

5

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

1515

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

4

REGION
 WSCHODNI

REGION 
CENTRUM

REGION 
ZACHODNI

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

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

PRZEDSTA A
 I PUNKTÓW HANDLOWYCH

 

  Gromadka
  Nowogrodziec
  Osiecznica

 
  Bielawa

  Niemcza
  Pieszyce

  
  Jerzmanowa
  Kotla

  
  Jemielno

  
  Jawor

  Paszowice

  Janowice Wielkie

  Karpacz
  Kowary

  Piechowice

  

I

  

  
  Krotoszyce

  Legnica
  Legnickie Pole

  Prochowice

  

  Olszyna

 
  Brzeg

  Lewin Brzeski

  Olszanka

 

  Branice

  Kietrz

 KOZIELSKI
 
  Bierawa
  Cisek

  Polska Cerekiew

 
  Byczyna

  Lasowice Wielkie

 
  Gogolin
  Krapkowice

  Walce

 
  Domaszowice

 

  Kamiennik

  Nysa

 

 

 

 

 

  Mirsk

 

  Milicz

 

 

  Jelcz Laskowice

 

  Gaworzyce

  Polkowice

  Radwanice

 

  Kondratowice
  Przeworno

 

  Malczyce

  Udanin

 

  Marcinowice

 

 

  Walim

 
  Brzeg Dolny

 
  Czernica

 
  Bardo

 
  Bogatynia

 
  Pielgrzymka

 

  Olesno
  Praszka

 

  Komprachcice

  Niemodlin
  Opole
  Ozimek

 

 

  Jemielnica
  Kolonowskie

  Ujazd

 
  Brenna

  Cieszyn

 

  Gliwice

  Pilchowice
  Pyskowice

  Toszek

 

  Krzepice
  Lipie

  Panki

 

  Ciasna

  Kochanowice

 

  Ornotowice

  Wyry
  Orzesze

 

  Ciasna

  Kochanowice

 
  Krzanowice

  Kornowac

  Pietrowice Wielkie

 

  Gaszowice
  Lyski

  Jejkowice

 
  Kalety

 

  Gorzyce

  Marklowice
  Mszana

  Radlin

 

  Pszczyna

 
  Pilica

 
 

  Bralin

  Rychtal
  Trzcinica

Kudowa-Zdrój

Duszniki-Zdrój

Lądek-Zdrój

Polanica-Zdrój
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50. POWIAT KĘPIŃSKI



 

REGION CENTRUM

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

REGION ZACHODNI

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

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

 

 

 

MATEUSZ HANCZYN

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

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

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

14

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

 13

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

3

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

9

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

11

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

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

19

MARCIN 

ROBERT JEZIOROWSKI DANIEL JĘDROSEK

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

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

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

7

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

6

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

2

5

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

1515

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

4

REGION
 WSCHODNI

REGION 
CENTRUM

REGION 
ZACHODNI

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

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

PRZEDSTA A
 I PUNKTÓW HANDLOWYCH

 

  Gromadka
  Nowogrodziec
  Osiecznica

 
  Bielawa

  Niemcza
  Pieszyce

  
  Jerzmanowa
  Kotla

  
  Jemielno

  
  Jawor

  Paszowice

  Janowice Wielkie

  Karpacz
  Kowary

  Piechowice

  

I

  

  
  Krotoszyce

  Legnica
  Legnickie Pole

  Prochowice

  

  Olszyna

 
  Brzeg

  Lewin Brzeski

  Olszanka

 

  Branice

  Kietrz

 KOZIELSKI
 
  Bierawa
  Cisek

  Polska Cerekiew

 
  Byczyna

  Lasowice Wielkie

 
  Gogolin
  Krapkowice

  Walce

 
  Domaszowice

 

  Kamiennik

  Nysa

 

 

 

 

 

  Mirsk

 

  Milicz

 

 

  Jelcz Laskowice

 

  Gaworzyce

  Polkowice

  Radwanice

 

  Kondratowice
  Przeworno

 

  Malczyce

  Udanin

 

  Marcinowice

 

 

  Walim

 
  Brzeg Dolny

 
  Czernica

 
  Bardo

 
  Bogatynia

 
  Pielgrzymka

 

  Olesno
  Praszka

 

  Komprachcice

  Niemodlin
  Opole
  Ozimek

 

 

  Jemielnica
  Kolonowskie

  Ujazd

 
  Brenna

  Cieszyn

 

  Gliwice

  Pilchowice
  Pyskowice

  Toszek

 

  Krzepice
  Lipie

  Panki

 

  Ciasna

  Kochanowice

 

  Ornotowice

  Wyry
  Orzesze

 

  Ciasna

  Kochanowice

 
  Krzanowice

  Kornowac

  Pietrowice Wielkie

 

  Gaszowice
  Lyski

  Jejkowice

 
  Kalety

 

  Gorzyce

  Marklowice
  Mszana

  Radlin

 

  Pszczyna

 
  Pilica

 
 

  Bralin

  Rychtal
  Trzcinica

Kudowa-Zdrój

Duszniki-Zdrój

Lądek-Zdrój

Polanica-Zdrój
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2
KRZYSZTOF SIEKIERKA
Przedstawiciel handlowy 
krzysztof.siekierka@agroas.pl 
tel. 795 107 310

3

MICHAŁ GIZIŃSKI

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

KRZYSZTOF WICHER

pawel2.mazur@agroas.pl 

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

5 Przedstawiciel handlowy 

tel. 692 969 933

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ziemiełowice13

Gołaczów12
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