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Słowo wstępne

Oddając, Szanowny czytelniku, w Twoje ręce ten nr kwartalnika, 
chciałbym podzielić się kilkoma przemyśleniami dotyczącymi aktu-

alnej sytuacji na rynku rolnym. 

Od wielu lat jako firma staramy się przekonywać swoich klientów 
do dywersyfikowania sprzedaży. Ostatnie dwa lata są dowodem 
na to, że temat ten jest prawdopodobnie najistotniejszy mając na 
względzie ekonomię w gospodarstwie. Oczywiście nie możemy nie 
zwracać uwagi na koszty – nowoczesne podejście do uprawy, pło-

dozmian czy gospodarowanie zasobami gleby. 

W zeszłym roku „wyszliśmy” do klientów z ofertą zakupu kukury-

dzy powiązanej z zaopatrzeniem w środki do produkcji, doborem 
nasion i zamknięcie umową terminową z gwarantowaną ceną za-

kupu. Wysoki poziom cen z jesieni 2018 roku pozwolił nam na za-

bezpieczenie cen na równoległym rynku transakcji terminowych. 
Operacja ta dała możliwość zaproponowania cen od 500,00zł w li-
stopadzie i grudniu 2018 r. do 450 zł w miesiącu marcu 2019 r.  
za tonę kukurydzy o wilgotności 30%. Taki poziom cenowy w zasa-

dzie gwarantuje przyzwoity dochód z 1 hektara. Bliźniaczą ofertę 
skonstruowaliśmy również dla pszenicy, ceny jakie nasi handlowcy 
oferowali zaczynały się od 760,00 zł netto za jedną tonę w miesiącu 
listopadzie 2018 r. do 680,00 zł netto jakie oferowaliśmy jeszcze 
w miesiącu marcu 2019 r. Pamiętamy, że cena pszenicy na starcie 
żniw oscylowała w przedziale 620–660 zł z tendencją spadkową 
aż do miesiąca października br. W przypadku kukurydzy ceny spot 
wahały się od 400,00 zł. do 430,00 zł. z tendencją spadkową do 
nawet 370,00 zł. Podając te wartości mam oczywiście na myśl po-

łudniowe województwa Polski. 
 

Śledząc media branżowe oraz TV newsy na temat drastycznie 
niskich cen zbóż, zastanawiałem się dlaczego nie ma podawa-

nych informacji na temat średnich cen skupu? Tylko ceny SPOT…  
zdaję sobie sprawę, że poziom 620 zł za tonę pszenicy to poziom 
poniżej pułapu opłacalności, że 370,00zł za jedną tonę kukurydzy 
przy plonie 6, 8 ton to katastrofa ekonomiczna … dla tej uprawy.

Szanowni Państwo, ponownie zachęcam i namawiam, aby spraw-

dzać ceny zbóż i rzepaku cały rok. Monitorujmy rynek stale,  
reagujmy na wzrosty i podejmujmy decyzje wówczas gdy cena 
gwarantuje zysk z ha. Dokonujmy sprzedaży sukcesywnie.  
Przygotowując się do napisania tego artykułu prześledziłem  
kilka ostatnich sezonów i okazało się, że na przestrzeni miesięcy 
– oczywiście w różnych terminach – znajdujemy „okazję” do zła-

pania ceny gwarantującej opłacalność upraw. Wiem, co w tym mo-

mencie wielu z Was myśli: a jak później będzie drożej? Odpowiedź 
jest oczywista, to część zbiorów sprzedamy w tej wyższej, lepszej 
cenie. Prowadząc liczne rozmowy z klientami, rolnikami, zadaję 
im pytanie na etapie siewu, czy znasz już koszt uprawy pszenicy,  
kukurydzy, rzepaku? Odpowiedź: w zasadzie tak, z dokładnością  
do 200–300zł. Dlaczego więc jeżeli jest oferta zakupowa gwa-

rantująca dochód, nie decydujesz się na sprzedaż 2,3 ton z ha?  
Czy nie jest wystarczającym ryzykiem pogoda? Myślę, że tak.  
Bardzo się cieszę, że tak wielu z Was, naszych klientów skorzystało 
jednak z naszych ofert i realizowało dostawy pszenicy z ceną powyżej 
700,00 zł czy kukurydzy grubo ponad 500,00 zł uwzględniając dopła-

ty. Tego rodzaju transakcje dają całemu łańcuchowi produkcyjnemu 
pewność zakupów, sprzedaży i zarobku. Począwszy od plantatora, 
a zakończywszy na sprzedawcy żywności.

Uważam, że konfiguracja naszej oferty jest jedną z najbardziej in-

nowacyjnych na rynku. Wyselekcjonowany materiał siewny + pakiet 
ochrony w powiązaniu z ofertą zakupu – rozwiązanie to spotkało 
się bardzo pozytywnym odzewem. Pisząc ten tekst (jest początek 
listopada) mamy już zawartych kilkadziesiąt umów zakupu pszenicy 
(680–720 zł) z dostawą na sierpień, wrzesień 2020 r. Wystartowa-

liśmy też z zakupem kukurydzy. Zachęcam do rozmów z naszymi 
handlowcami do wizyt w naszych filiach – do kontaktu przy wyko-

rzystaniu wszystkich dostępnych narzędzi. Zadając pytanie: po ile 
pszenica na dziś? Zadaj jeszcze jedno, a nowy zbiór? Wiem, że 
odpowiedź nie zawsze będzie satysfakcjonująca, ale jestem pewien, 
że zwiększa to szanse podjęcia właściwych decyzji.

Zapraszając do zagłębienia się w dalszą część tego kwartalnika, za-

chęcam do zapoznania się z materiałem dotyczącym tegorocznych 
zbiorów kukurydzy w kontekście doboru odmian oraz nie sprzyjają-

cych warunków pogodowych. Zamieściliśmy kilka wywiadów z klien-

tami oraz podsumowania dotyczące konkretnych plantacji. Bardzo 
wartościowe i interesujący jest materiał przygotowany przez Pana 
Doktora Kościelniaka oraz moich kolegów branżystów i doradców.

Jestem przekonany, że każdy odnajdzie na łamach tego wydania 
interesujący i bliski mu temat.

Daniel Cupriak, dyrektor generalny

Dyrektor generalny: Daniel Cupriak
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Z życia firmy

WÓJTOWICE 

– CIĄG DALSZY INWESTYCJI 

NAMYSŁÓW 

– NOWA BAZA W ZIEMIEŁOWICACH

Chcielibyśmy się pochwalić zakupem nieruchomości koło Namysło-

wa, województwo opolskie. Inwestycja ta jest kontynuacją rozwoju 
sieci sprzedaży i serwisu marki CLAAS, a także innych działów 
firmy Agro-As.

Akt notarialny został sfinalizowany już we wrześniu. Prace projekto-

we zostały już zakończone.W listopadzie ruszyliśmy z modernizacją 
obiektu. Mamy ambitny plan, aby do kwietnia 2020 roku zacząć 
prowadzić w tym miejscu działalność. Chcemy rozpocząć od sprze-

daży maszyn, części zamiennych i serwisu oraz handlu nawozami, 
środkami ochrony roślin oraz materiałem siewnym.

Daniel Cupriak, dyrektor generalny

W ostatnim kwartalniku informowaliśmy o podjętej decyzji i podpisaniu 
umów dotyczących budowy elewatora zbożowego wraz z suszarnią 
w miejscowości Wójtowice w gminie Grodków. Poniżej przedstawiamy 
kilka fotografii dokumentujących aktualny stan realizacji inwestycji.

Jak widać prace postępują dynamicznie, pomimo tego, że codzien-

ne prace polegające na funkcjonowaniu Bazy magazynowej nie zo-

stały przerwane. Trwa skup kukurydzy, suszenie i pozostały handel.  
Skup żniwny w przyszłym roku będzie kilkukrotnie sprawniejszy niż 
tegoroczny – koniec końców suszarnia będzie miała zdolność susze-

nia 600 ton kukurydzy na dobę a wydajność kosza przyjęciowego  
 150 ton/godzinę.

Budowa elewatorów w Wójtowicach Lokalizacja Ziemiełowic. Zdjęcie z Google Map

Ziemiełowice
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Sprawozdanie z konferencji naukowo-rolniczej AGROmotylki 
2019 (imprezy dotyczącej roślin motylkowych, maszyn do ich 
uprawy i zbioru oraz rolnictwa ekologicznego)

W niewielkiej miejscowości Tarnawa koło Świdnicy (woj. Dolno-

śląskie) w dniu 3 października br. w ekologicznym gospodarstwie 
rodzinnym Państwa Ożga mieliśmy możliwość i jednocześnie  
zaszczyt zorganizowania wraz z w/w współorganizatorami jedynej 
w swoim rodzaju konferencji o roślinach motylkowych i maszynach 
do ich uprawy i zbioru.

SPRAWOZDANIE Z AGROMOTYLKÓW

Z życia firmy

Państwo Ożga znani są w okolicy z niekonwencjonalnego podej-
ście do gospodarowania, polegającego na ciągłym szukaniu no-

wych rozwiązań: maszyn i urządzeń oraz roślin, które pozwolą  
im być innowatorami w branży rolniczej. Od kilku lat organizowali 
tzw. Dni Soi, które w tym roku przy współpracy z naszą firmą prze-

rodziły się w dużo większą imprezę o zapadającej w pamięć nazwie 
AGROmotylki.

Wszyscy nasi klienci szukają roślin, które przyniosą im wy-

mierny dochód, wejdą na stałe do płodozmianu i do tego użyź-

nią glebę. W naszym rozumieniu rośliny motylkowate takie  
jak np. groch czy soja – choć nieco zapomniane – nadają się  
do tego idealne.

Impreza AGROmotylki to przede wszystkim konferencja nauko-

wo-rolnicza dotycząca uprawy roślin motylkowych, podczas, 
której zaprezentowane zostały także maszyny do ich uprawy  
oraz zbioru. Prelegenci, którzy wystąpili w tym dniu przekazali 
uczestnikom dużą dawkę praktycznej wiedzy, którą uczestnicy im-

prezy mogą zastosować w swoich gospodarstwach.

Takie spotkanie naukowców z praktykami – rolnikami to jest 

zawsze „wybuchowa mieszanka”, z której powstają ciekawe 
dyskusje, a czasami nawet nowe wizje dla rolnictwa.

Spotkanie rozpoczęło się około godz. 10.00 przywitaniem 
wszystkich przybyłych gości przez Karolinę Ożga (gospodyni –  
prowadząca całą konferencję) i dyrektora ds. marketingu firmy  
AgroAs –  Wojciecha Błauciaka.

Sama wieś Tarnawa jest nietypowa, ponieważ są w niej tylko 
3 gospodarstwa rolnicze, w których pracuje aż siedem maszyn 
marki CLAAS i dwie maszyny marki HORSCH.

Od 2016 r. firma Agro-As organizuje swoją flagową imprezę o na-

zwie AGROCZAS. Jest to impreza, która przykuwa uwagę dużej 
ilości osób. Cieszy się dużą popularnością nie tylko wśród klientów 
firmy. Organizowana co roku w centrum całego obszaru działalno-

ści firmy – w miejscowości Nowa Wieś Mała – jest wydarzeniem, 
które co roku odwiedza tysiące gości. Aby wyjść naprzeciw ocze-

kiwaniom Klientów firma Agro-As z pomocą swoich Klientów –  
Państwa Ożga – zorganizowała pierwszą konferencję AGROmotylki.
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Agenda konferencji była bardzo bogata w interesujące tematy:
 

1) Prawdziwa rewolucja zaczyna się w sercu – CLAAS Polska 
2) Historia, rozwój i współczesne cele gospodarstwa –  

Karolina Ożga 
3) Nasiona soi –  niezbędna wiedza na start – IGP
4) Współczesne wyzwania branży rolniczej – Tomasz Towpik- 

HORSCH
5) System Plocher –  inwestycja w zdrową glebę –  Karolina 

Ożga – kaROLA
6) Efektywne strategie zwalczania chwastów w uprawie soi 

w systemie ekologicznym –  prof. dr Knut Schmidtke
7) Dlaczego potrzebujemy stworzyć żywność od nowa? –   

Remigiusz Szczepaniak –  Invex Remedies

Niektórzy poczuli się jakby po wielu latach jeszcze raz wróci-
li na studia, bo wiedzy było dużo, ale dobrze dobrane tema-

ty i ciekawa, prosta forma ich przedstawienia powodowały,  
że nikt nie czuł się znużony.

Na konferencji byli obecni przedstawiciele wielu firm rolniczych 
oraz redaktorzy czasopism i portali internetowych z branży rolniczej  
np. Top Agrar, Bez pługa, Agro Profil oraz Youtuberzy rolniczy,  
którzy zostawili trwałe ślady w Internecie po tej imprezie.

Przy okazji spotkania dr Barbara Raba-Przybylak z firmy Claas  
zaprezentowała nowości wśród kombajnów, w tym m.in. najwięk-

szy kombajn na świecie i jego budowę. W najnowszych kom-

bajnach marki Claas wszystkie potrzebne regulacje możemy  
zrobić z kabiny, bez wychodzenia na zewnątrz.

Temat uprawy gleby przedstawił Tomasz Towpik z firmy Horsch. 
Mówił m.in. o zagospodarowaniu słomy. Firma Horsch przeprowa-

dziła bardzo ciekawe badania nt. rozciągnięcia słomy po różnych 
maszynach uprawowych.

Na spotkaniu miał miejsce także wykład eksperta z Niemiec 
prof. dr Knuta Schmidtke, specjalisty od upraw ekologicznych.  
Opowiedział on jak radzić sobie z chwastami w uprawie soi 
w sposób ekologiczny poprzez odpowiednie zmianowanie  
i dobór odmian. Zwrócił również uwagę na coraz większy rynek 
produktów ekologicznych za naszą zachodnią granicą, który rośnie 
wraz z szybko powiększającym się gronem odbiorców, poszukują-

cych produktów ekologicznych.

Wraz z naszymi partnerami handlowymi firmą CLAAS i HORSCH 
przygotowaliśmy również dla wszystkich przybyłych gości impo-

nującą wystawę maszyn rolniczych, których łączna wartość prze-

kroczyła ponad 5 mln zł. w tym najdroższą maszyną był kombajn 
CLAAS LEXION 8900 z hederem Convio Flex 1080.

Podczas konferencji oprócz samych informacji agronomicznych 
i agrotechnicznych była też dość duża dawka wiedzy o zdrowiu 
w rolnictwie oraz o żywności celowanej pod potrzeby konsumentów. 
Pan Remigiusz Szczepaniak z firmy Invex Remedies przypomniał 
nam wszystkim, że naszym głównym celem w rolnictwie powinno 
być wytworzenie produktów – plonów o wysokiej jakości, zawiera-

jących składniki potrzebne nam do życia, prawidłowego funkcjono-

wania i rozwoju. Nie tyle liczy się ilość, ale przede wszystkim 
ważna jest jakość tego, co wyprodukujemy. Wszyscy chcemy 
żyć długo i szczęśliwie – ale czy zastanawiamy się na co dzień  
co jemy i pijemy?

Jak podsumował Dyrektor Handlowy Działu Maszyn firmy AgroAs 
Adrian Juzyszyn: „Niech żałują Ci, których tu nie było.” Mamy na-

dzieję, że wszyscy prelegenci mieli możliwość powiedzenia tego,  
co chcieli przekazać a słuchacze otrzymali wiedzę, którą będą  
mogli wykorzystać w swoich własnych gospodarstwach rolnych.

Życzymy wszystkim naszym klientom, którzy byli obecni na impre-

zie AGROmotylki, aby cenne informacje jakie zostały przekazane 
podczas tej konferencji inspirowały Was do dobrych i innowacyj-
nych zmian pozwalających podnieść poziom dochodowości Wa-

szych gospodarstw. Nawiązując do słów Pana Grzegorza Ożga: 
„Stan mojej gleby jest moim kapitałem i tylko w zdrowej glebie 
rosną zdrowe rośliny” a „nasze dzieci są przyszłością naszego 
rolnictwa”, dlatego dbajcie o glebę tak, aby pozostawić ją swoim 
następcom w możliwie najlepszej kulturze rolnej.

Tomasz Stolarczyk, przedstawiciel handlowy

prof. dr Knut Schmidtke Kombajn CLAAS LEXION 8900
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10-LECIE CLAAS POLSKA

Z życia firmy

C
hociaż firma Agro-As może poszczycić się już 27 let-
nią historią swojej działalności to część biznesu, 
związana z jak to nazywamy wewnętrznie, częścią 

AGROTECHNICZNĄ, tak naprawdę rozpoczął się od 2005 r.  
Wtedy to powstał formalnie Dział Centrum Technicznego  
Zaopatrzenia Rolnictwa (CTZR) i jako pierwszy został urucho-

miony w czerwcu 2005 r. market z częściami do maszyn rol-
niczych oraz branżami towarzyszącymi – jeszcze wtedy jako 
punkt partnerski firmy GREENE. Dobrze przyjęty przez na-

szych klientów, pozwolił nam już po 2 latach funkcjonowania, 
na poszerzenie oferty o sprzedaż nowych maszyn rolniczych.  
Początkowo były to głównie maszyny uprawowe i opryskiwa-

cze. Wtedy to postawiliśmy na rozwój i współpracę z markami  
HORSCH i HARDI, które są w naszej ofercie do dnia dzisiejsze-

go. Kolejnym krokiem było uzupełnienie naszej oferty o sprze-

daż ciągników rolniczych – początkowo była to marka VALTRA.

Nasze działania w kierunku rozwój tego biznesu, została dostrze-

żone, ponieważ już po niespełna 4 latach funkcjonowania i rozwoju 
sprzedaży w tej branży, firma Agro-As została wzięta pod uwagę  
w rozmowach o możliwości utworzenia nowej formy i struktury 
sprzedaży maszyn CLAAS w Polsce.

Dziesięć lat temu (2009) w wyniku przemian w strukturze sprzeda-

ży, została w Polsce utworzona nowa sieć dealerska marki CLAAS. 
Do jej tworzenia i wsparcia została powołana nowa spółka CLAAS 
Polska. Nowa struktura w pierwszym etapie składała się z 16 firm 
dealerskich. Jedną z tych firm jak się okazało finalnie – nowych 
dealerów marki CLAAS – była również nasza firma, czyli Agro-As. 
Jak to się stało i jakie były powody, że zostaliśmy dystrybutorem  
tak znanej marki, pytam współwłaścicieli firmy Pana Zbigniewa 
Bednarskiego (ZB) i Adama Sajdutkę (AS) – Patrz WYWIAD z Wła-

ścicielami firmy Agro-As z okazji 10-lecia firmy CLAAS w Polsce 
(str. 11).

Dzięki dużemu poświęceniu i zaangażowaniu w rozwój sprzedaży 
i chęć szybkiego uczenie się nowych produktów, już w roku 2010 
firma CLAAS powierza nam organizację imprezy o międzynarodo-

wym charakterze jaką jest cykl szkoleń produktowych CLAAS Focus 
Camp. Dzięki temu, że mamy niebywałą okazję być gospodarzem 
tego wydarzenia, możemy uczyć się obsługi nowych kombajnów 
zbożowych bezpośrednio od specjalistów z CLAAS Academy – dedy-

kowanych pracowników, którzy na co dzień pracują wraz z konstruk-

tami z fabryki Harsenwinkel, jak również szkolą całą sieć sprzedaży 
w Europie i na świecie. To pozwoliło nam zobaczyć, jak pracują i jak 
dużą uwagę poświęcają prawidłowemu użytkowaniu maszyn i stałe-

mu zwiększaniu wiedzy na temat budowy i codziennej eksploatacji 
zarówno w trakcie prac i ich konserwowaniu po skończonej pracy.  Prezentacja maszyn CLAAS podczas AGROCZASu
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Ciągnik CLAAS ARION 

Adrian Juzyszyn, dyrektor handlowy Działu Maszyn

W roku 2010 organizujemy pierwsze duże pokazy typu Tractor Demo 
Show. Dzięki temu nasi klienci mogą zapoznać się z portfolio maszyn 
CLAAS wraz z maszynami towarzyszącymi z naszej oferty, zarówno 
w formie prezentacji i omówienia szczegółów konstrukcyjnych i zalet 
użytkowych, jak też w formie dynamicznej, czyli prezentacji maszyn 
w trakcie pracy na polach.

Następnym krokiem była budowa nowego serwisu stacjonarnego 
w miejscowości Nowa Wieś Mała k/Grodkowa (49-200). Oficjalne 
otwarcie tego obiektu nastąpiło w 2011 roku. Stacjonarny punkt 
serwisowy pozwolił nie tylko na zwiększenie zaufania do marki  
jak i samego dealera w tym rejonie, ale także na skuteczne po-

większenie zespołu pracowników serwisowych. W tym samym roku 
obchodzimy również 75. rocznicę wyprodukowania pierwszego 
kombajnu CLAAS.

W roku 2012 otwieramy kolejny punkt sprzedaży w miejscowości 
Pszenno na Dolnym Śląsku. Oprócz sprzedaży maszyn realizuje-

my również z tego miejsca sprzedaż części oraz serwis mobilny  
dla klientów.

2013 rok to jubileusz i obchody 100-lecia firmy CLAAS. To okazja 
do pokazania naszym klientom całej historii marki CLAAS ale rów-

nież ich innowacyjnego podejścia do konstruowania maszyn rolni-
czych i rozwiązywania problemów codziennego trudu pracy na roli.

Kolejne lata to inwestycja w kadry oraz nowe punkty sprzedaży 
i serwisu. Powstają nowe punkty sprzedaży części w miejscowości 
Radzikowice oraz Korfantów. Nasza flota pracowników mobilnych 
mocno się powiększa pozwalając nam świadczyć usługi serwi-
sowe bezpośrednio u klientów zarówno w ich gospodarstwach,  
jak też coraz częściej, dzięki nowocześnie wyposażonym pojazdom 
serwisowym, nawet bezpośrednio na polu.

Prezentacja maszyn na targach OPOLAGRA (2011, 2012, 2013, 
2014, 2015) oraz wyjazdy z klientami do fabryki. Prezentacja no-

wości produktowych oraz standardów marki CLAAS.

W roku 2016 zakupiona została baza w Tworzyjanowie. W tym  
też roku firma CLAAS dokonała zmiany w strukturze dealerskiej 
i powierzyła nam nowy rejon obsługi klientów po wcześniejszym 
dealerze. Dzięki temu nasz rejon zwiększył się do terenu pokry-

wającego całościowo województwo dolnośląskie oraz część woje-

wództwa lubuskiego.

Po jej modernizacji i rozbudowie, w kolejnym 2017 r., oddział  
w Pszennie (dolnośląskie) został przeniesiony i wcielony w struktury 
naszej Bazy Handlowej w Tworzyjanowie k/Świdnicy (dolnośląskie). 
Dzięki temu, poza zwiększonym placem wystawowym, mogliśmy 
uruchomić również serwis stacjonarny maszyn rolniczych.

Podjęta została decyzja o utworzeniu kolejnego oddziału w ramach 
powiększonego terenu sprzedaży. Tym razem wybór padł na miej-
scowość Gołaczów k/Chojnowa w województwie dolnośląskim.  
Baza zostaje oficjalnie uruchomiona w roku 2018. Oferuje pełny 
zakres począwszy do sprzedaży maszyn poprzez sprzedaż części 
zamiennych a kończąc na usługach serwisowych zarówno stacjo-

narnych jak i mobilnych.

Kolejny etap w rozwoju naszej firmy jako dealera CLAAS to kolejne 
zwiększenie obsługiwanego terenu o północną część Opolszczy-

zny oraz część województwa lubuskiego. Krok ten spowodował, 
że aby być bliżej naszych klientów rozpoczęliśmy proces poszuki-
wania miejsca pod utworzenie nowej bazy handlowej. Pierwszym 
krokiem było utworzenie punktu handlowego i wystawy maszyn 
w miejscowości Kamienna k/Namysłowa. Obecnie trwają prace 
nad uruchomieniem kompleksowej bazy handlowej w miejscowo-

ści Ziemiełowice k/Namysłowa. Otwarcie jej nastąpi już w pierwszej 
połowie nowego roku.

jakies zdjecie

Jak te 10 lat współpracy z firmą CLAAS widzą szefowie tej branży 
w naszej firmie? O krótką refleksję poprosiłem 
Dyrektora operacyjnego – Józefa Szczypla 

oraz Dyrektora Handlowego – Adriana Juzyszyna.

Kiedy w 2009 r. właściciele podejmowali współpracę z firmą  
CLAAS Polska, nie była to dla nich łatwa decyzja. Podobnie myśleli 
pracownicy, którzy mieli być odpowiedzialni za sprzedaż maszyn, 
części zamiennych oraz dział serwisu. Spotkania z pracownikami 
CLAAS Polska i ich wizja współpracy rodziło w naszych pracowni-
kach obawy czy podołamy postawionym wyzwaniom.

Pierwszy rok współpracy, to wzajemne poznawanie się, budowanie 
wspólnych oczekiwań, to trudny rok dla DZIAŁU CZĘŚCI ZAMIENNYCH, 
jeśli chodzi o zamawianie części zamiennych na stok magazynowy.  
Pomoc osób z CLAAS Polska pomogła nam przebrnąć ten trudny okres.
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Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku DZIAŁU SERWISU.  
Po podpisaniu umowy z CLAAS Polska zaczęliśmy „budować” dział 
serwisu. Zatrudniono dodatkowe osoby na stanowiskach serwisan-

tów, wyposażono ich w samochody serwisowe, a co najważniejsze 
rozpoczęto budowę hali serwisowej w Nowej Wsi Małej. Pracownicy 
„poczuli”, że związanie się firmy Agro-As i firmy CLAAS Polska jest 
na dłuższą metę.

Zatrudnieni pracownicy uczestniczyli w intensywnych szkole-

niach prowadzonych przez CLAAS Polska, zarówno handlowych  
jak i serwisowych. Początki w tym zakresie nie były łatwe, należało 
przekonać pracowników o celowości szkoleń i podnoszeniu swoich 
kwalifikacji. Wytrwałość i konsekwencja w działaniach przełożyła 
się na podniesienie świadomości pracowników. Zrozumieli, że tylko 
dobrze wyszkolony pracownik spełnia oczekiwania firmy i klienta.

Proces rozwoju i dostosowywania się do wymogów i procedur mar-
ki CLAAS trwa nieprzerwanie od początku współpracy. Szkole-

nia pracowników różnych szczebli są prowadzone w dalszym cią-

gu. Nasza firma rozumie, że tylko dobrze wyszkolony pracownik  
jest wartością firmy.

Współpraca z firmą CLAAS przełożyła się także na rozwój firmy  
Agro-As w innych segmentach rynku. Klient zadowolony z zakupio-

nej maszyny marki CLAAS chętnie podejmuje wyzwanie współpra-

cy w zakresie kontraktacji i sprzedaży zbóż, kupna środków ochrony 
roślin, materiału siewnego czy nawozów. W naszej firmie klienci ob-

sługiwani są kompleksowo. Klient widzi, że dział usług rolniczych 
używa sprzętu marki CLAAS, co pozwala uwierzyć im w jakość i nie-

zawodność tej marki. Nieraz spotykamy się z opinią klienta, że skoro 
My (Agro-As) używamy sprzętu marki CLAAS, to znaczy, że są to 
naprawdę dobre i sprawdzone maszyny.

Dla naszej firmy marka CLAAS to także uznanie przez innych pro-

ducentów maszyn, których jesteśmy dealerem, oni wiedzą, że skoro 
sprostaliśmy wymaganiom marki CLAAS, to bez problemu sprostamy 
ich wymaganiom.

10-letni okres współpracy z firmą CLAAS to duże wyzwanie  
dla naszej firmy. W tym okresie można wyodrębnić dwa przełomowe 
wydarzenia.

Józef Szczypel, dyrektor operacyjny

Pierwsze, to podjęcie trudnej decyzji przez szefów o podpisaniu 
umowy o współpracy z CLAAS Polska. Drugi przełomowy moment 
to decyzja o obsłudze dodatkowego terenu przyznanego nam  
przez CLAAS Polska. Wiedzieliśmy, że podjęcie się tego wyzwa-

nia, to dla nas duże przedsięwzięcie związane z zatrudnieniem 
dodatkowych osób do obsługi klientów a także zakup lub budowa 
nowych baz. Sprostaliśmy tym wyzwaniom – nie było to łatwe –
wspólna praca w firmą CLAAS nad rozwiązywaniem problemów 
zawsze przynosi pozytywny efekt w postaci zadowolonego klienta.

Dzisiejszy nasz klient to rolnik, który posiada szeroką wiedzę w zakre-

sie agronomii i agrotechniki i aby sprostać jego oczekiwaniom stale 
dążymy do podnoszenia kwalifikacji i wiedzy naszych pracowników. 
Jednocześnie potrafimy dzielić się tą wiedzą z naszymi klientami.  
Corocznie organizujemy dla nich cykle spotkań, na których prezentuje-

my nowości w zakresie agronomii i agrotechniki. W ten sposób stara-

my się budować wzajemne zaufanie, co pomaga nam we współpracy.

Ponadto organizujemy dla klientów wyjazdy do fabryk CLAAS  
w Niemczech. Rolnicy poznają tam proces produkcji maszyn, mogą 
przekonać się naocznie, że marka CLAAS to marka premium.  
Nastawienie producenta maszyn na jakość, rozbudowany sys-

tem kontroli jakości podzespołów, zespołów i wyrobu gotowego  
(maszyn) uświadamia ich, że CLAAS stawia na jakość. Wiele było 
przypadków, że rolnik po wizycie w fabryce podejmował decyzję 
o zakupie kombajnu, ciągnika lub innej maszyny.

Sprzedaż przez naszą firmę marki CLAAS i promowanie jej wśród 
klientów jako marki premium stawia przed nami dodatkowe wyzwa-

nia. Klient kupując markę CLAAS chce być pewny, że w momencie,  
kiedy zaistnieje potrzeba naprawy maszyny w okresie jej wytężo-

nej pracy, może liczyć na nasz serwis, dział części zamiennych,  
czyli na tzw. obsługę posprzedażową.

W okresie żniwnym oraz wytężonych prac polowych w okresie wio-

sennym i jesiennym zapewniamy dojazd serwisu w ciągu 24 h. 
Zapewniamy dostęp do części zamiennych w naszych punktach 
sprzedaży do późnych godzin, prowadzimy dyżury telefoniczne  
naszych pracowników, aby zapewnić klientom możliwość zapew-

nienia pomocy po godzinach pracy.

Zapewniamy naszym klientom dostęp do zamówionych części  
zamiennych do 12 h od momentu zamówienia. Staramy się służyć 
pomocą zdalnie, niejednokrotnie udzielamy porad telefonicznie, 
aby spełnić oczekiwania naszych klientów.
Zdajemy sobie sprawę, że pierwszą maszynę do klienta sprzeda-

je handlowiec, natomiast pozostałe sprzedaje handlowiec wraz  
z działem obsługi posprzedażowej. Potrafimy spełniać oczekiwania 
klienta w zakresie sprzedaży części, serwisu i szeroko pojętego 
doradztwa technicznego dzięki czemu budujemy wśród naszych 
klientów opinię firmy solidnej i stabilnej wartej zaufania.

Gwarancją sukcesu jest dla nas profesjonalizm w każdym dzia-

łaniu, dlatego w żadnym z obszarów którymi się zajmujemy nie 
ma miejsca na przypadkowość. Począwszy od naszych kontaktów  
z Klientem, poprzez doradztwo techniczne i finansowe, po stałą 
opiekę serwisową klient styka się z profesjonalnym działaniem  
naszych specjalistów.
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Zbigniew Bednarski, Współwłaściciel Agro-As

Adam Sajdutka, Współwłaściciel Agro-As

Z życia firmy

Wywiad z właścicielami przeprowadził  
Wojciech Błauciak (WB) - dyrektor Działu Marketingu.

WB: Mamy 10-lecie firmy CLAAS w Polsce. Proszę, aby sięgnęli  
Panowie pamięcią do roku 2009. Firma CLAAS dokonuje zmian 
w modelu sprzedaży maszyn. Powołuje spółkę CLAAS Polska i roz-

poczyna szukanie nowych dealerów swojej marki. Zarazem rok 2009 
to już całkiem poukładany rynek, jak to mówią „klocki rozdane” deale-

rzy pozostałych marek (ciągniki rolnicze czy kombajny) już od pewne-

go czasu funkcjonują na rynku. Wszyscy mówią, że to już za późno, 
aby zostać dealerem znaczącej marki. Jednak firma Agro-As jesie-

nią 2009 roku podpisuje oficjalną umowę dealerską z firmą CLAAS  
na targach AGRITECHICA w Hanoverze.

Mam pytanie – czy to była prosta decyzja by podjąć tę „rękawicę” 
i rozpocząć starania o zostanie dealerem marki CLAAS?

AS: To było tak, że nam jako firmie brakowało właśnie działu han-

dlu maszynami, kombajnami, ciągnikami. To była taka luka, dziura 
w naszym portfolio ogólnym. No i kiedy pojawiła się oferta firmy 
CLAAS bardzo nas to i chętnie chcieliśmy uczestniczyć w tych roz-

mowach. Chcieliśmy zostać dealerem CLAAS, bo to uzupełniało 
nasz asortyment jaki mamy i myślę, że to jedna sprawa, a druga  
to też podniosło prestiż naszej firmy poprzez to, że mieliśmy w ofer-
cie markę, która była postrzegana na rynku jako prestiżowa marka 
i mająca wysoki poziom jakościowy. Wtedy były to głównie kom-

bajny zbożowe oraz maszyny zielonkowe CLAAS a klienci uważali  
je jako jedne z najlepszych maszyn na rynku.

ZB: Chciałbym opowiedzieć pokrótce co ta umowa wniosła. Zaczę-

liśmy handel maszynami rolniczymi, ale brakowało nam w ofercie 
marek wiodących. Prowadziliśmy wstępne rozmowy z inną firmą, 
sprzedającą maszyny, ale wtedy ich sieć handlowa była poukładana 
i bardzo gęsta. Nadarzyła się więc okazja współpracy z marką CLAAS. 
Dzięki wcześniejszej znajomości z z dyrektorem handlowym, nowo 
powstałej spółki CLAAS Pol ska – możliwa była rozmowa o potencjal-
nej współpracy handlowej w ramach nowo tworzonej sieci dealerskiej.

WB: Czyli rozumiem marka CLAAS była wcześniej znana i używali-
śmy maszyn tej marki?

ZB: Oczywiście, że korzystałem i bardzo się ucieszyłem, kiedy przy-

jechał dyrektor i powiedział, że mielibyśmy szansę zostać dealerem, 
jeśli przejdziemy procedurę kwalifikacyjną.

WB: Uważam, że weryfikacja takiego dealera to jest coś więcej niż 
relacje. Stawia się na firmę, która ma potencjał rozwojowy, inwesty-

cyjny. Dealerem CLAAS czy też dealerem na dany region nie zostaje 
się na zasadzie wskazania, tylko trzeba zapewne przejść określoną 
procedurę. Pamiętają Panowie czy łatwo było zostać dealerem – 

bo rozumiem, że tych firm – kandydatów było więcej, byliśmy jednym 
z wielu typowanych na dealera marki.

ZB: Kilkanaście lub kilkadziesiąt firm było branych wtedy pod uwagę.  
Z tego co pamiętam, najpierw zrobiono spis firm, a następnie zapro-

szono te firmy do rozmowy. Z tego względu, że znaliśmy się wcześniej, 
bo korzystałem już z maszyn CLAAS, może było nam łatwiej rozma-

wiać (uśmiech). Tę listę zapewne układały osoby znające dobrze pol-
ski rynek. Były tam głównie te firmy, które prezentowały największy 
potencjał oraz możliwości rozwojowe tej marki wśród dealerów.

AS: Plus po naszej stronie był taki, że byliśmy firmą, która na rynku 
już istniała od wielu lat. Byliśmy firmą rozpoznawalną przez klientów 
i to klientów, którzy kombajny CLAAS mieli już na stanie i używali ich. 
Także na pewno pod tym względem było nam łatwiej w tę dystrybucję 

WYWIAD Z WŁAŚCICIELAMI 
AGRO-AS Z OKAZJI 

10-LECIA CLAAS POLSKA
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wejść. A później były rozmowy i jak pamiętam pojechaliśmy na pre-

zentację do siedziby CLAAS do Niemiec, gdzie nasza prezentacja 
została – jak mi się wydaje – przyjęta z entuzjazmem i to chyba  
też zaważyło na tym, że nasza kandydatura została zaakceptowana.

 WB: Teraz z perspektywy czasu patrząc, co było głównym czynni-
kiem, który spowodował, że to firma Agro-As została wybrana, a nie 
jakiś konkurent z naszego terenu? Mieliśmy lepszą organizację pra-

cy, byliśmy więksi?

ZB: Myślę, że w roku 2009 byliśmy już dobrze zorganizowaną fir-
mą. Brakowało nam pewnych elementów i tak jak już wspomniałem 
dział maszyn zaczynał się coraz bardziej rozwijać. Brakowało nam 
marki wiodącej, która ciągnęłaby sprzedaż pozostałych produktów 
maszynowych. Zostaliśmy zaproszeni na rozmowy do Niemiec, 
rozmowy zostały przeprowadzone i zweryfikowane po naszej 
myśli, podpisaliśmy umowę, no i zaczęliśmy pracę. Było ciężko,  
bo trzeba było przestawić się na inne warunki. Jesteśmy firmą pry-

watną, a CLAAS to duży koncern. Przez 10 lat nauczyliśmy się od 
nich bardzo dużo – trochę naśladując styl pracy w wielu działaniach 
biznesowych. Wiele elementów codziennej pracy, tej pracy upo-

rządkowanej, systematycznej, raportowania i innych różnych rze-

czy, co z kolei pozwoliło nam na wykorzystanie tego doświadczenia 
w innych działach naszej firmy.

WB: Mam pytanie, o Panów odczucia, bo rozumiem, że firma  
CLAAS czy też pracownicy firmy, którzy wybierali firmy do sieci de-

alerskiej, pewnie gdzieś musieli widzieć jakiś potencjał, na coś stawia-

li. Czy uważacie, że firma Agro-As na tle innych firm czymś się wyróż-

niała – co mogło zaważyć na decyzji centrali CLAAS w Niemczech?

AS: Chyba zaważyło, że konkurencja, która jest w okolicy czyli 
firmy podobne do naszej, może ciut nawet większe – one już miały 
dystrybucje innych marek, więc nawet nie mogły się starać o dys-

trybucję CLAAS. My byliśmy wtedy taką firmą, która nie miała jesz-

cze żadnej znaczącej marki, nie mogliśmy dostać w tym momencie  
już innych dystrybucji, bo rynek był już podzielony i poukładany, 
dlatego chyba najbardziej wtedy odpowiadaliśmy firmie CLAAS.

WB: Rozumiem, że po części to takie szczęście być w odpowied-

nim miejscu, w odpowiednim czasie. To, że mieliśmy lukę z jednej 
strony nam przeszkadzało, a z drugiej pomogło zostać dealerem  
firmy CLAAS?

AS: Myślę, że CLAAS próbował zrobić tę dystrybucje w inny sposób 
niż robił to do tej pory. Inny niż nawet robiła to wtedy większość impor-
terów. To też zapewne zaważyło na tym, a nam to idealnie pasowało.

WB: Biznes maszynowy w firmie Agro-As jest jednym z „najmłod-

szych dzieci” (patrz krótka historia współpracy z marką CLAAS).  
Pamiętam takie stwierdzenia, że wszyscy się łapali za głowę, że to 
już za późno na wchodzenie w ten biznes, że rynek jest poukładany. 
Jak to teraz Panowie wspominacie z perspektywy czasu?

ZB: Pewnie tak jak mówiłem, doświadczenia z poprzednią marką 
ciągnikową nie były jakieś przekonujące. Myślę, że szczęście się 
jakoś do nas uśmiechnęło poprzez to, że dano nam szanse współ-
pracy z CLAAS. CLAAS pociągnął całą firmę do przodu. Przez  
to zaczęli z nami współpracować inni klienci i dystrybutorzy, łatwiej 
było nawiązać współpracę z pozostałymi markami, którymi handlujemy  
lub handlowaliśmy. My już w pewnym momencie „byliśmy na górce” 
i mieliśmy możliwość wyboru. Z perspektywy naszego doświadczenia 
stwierdziliśmy, że nie możemy mieć za dużo marek, bo nic nie będzie 
miało należytej jakości i skupienia. Musieliśmy i chcieliśmy wybrać 5–6 
marek wiodących na których chcieliśmy się skupić, z którymi współ-
pracujemy do tej pory.

WB: Marka CLAAS, kiedy przystępowaliśmy do jej sieci, słynęła 
głównie z kombajnów zbożowych, sieczkarni i maszyn do zbioru 
zielonek. Teraz to również ciągniki rolnicze.

ZB: Ciągniki to był dla nich nowy biznes. CLAAS odkupił fabrykę 
Renault – ale zawsze wierzyłem, że skoro potrafią wyprodukować 
najlepszy kombajn na świecie, kiedyś dojdą do takiego poziomu 
również w ciągnikach. Teraz nawet uważam, że ciągniki CLAAS, 
których również używamy, są lepsze jakościowo od innych dostęp-

nych na rynku marek premium.

Demo Tour Maszyn  CLAAS w  Bąkowie

Z życia firmy
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WB: Czy są jeszcze inne cechy w ciągnikach, bo sami eksploatu-

jemy maszyny CLAAS – zarówno ciągniki jak i kombajny. Czy są 
jeszcze jakieś inne aspekty które wyróżniają je na tle konkurencji?

ZB: Właśnie tutaj trzeba to potwierdzić w kombajnie, bo nie ule-

ga wątpliwości, że to nr 1 na świecie. Nie byłem sam przekonany  
na początku do ciągników CLAAS. Kupując pierwszy ciągnik, mając 
całą flotę wcześniej opartą na John Deere, okazało się, że przy tej 
samej robocie i przy tej samej mocy, spalają średnio o 25% mniej 
paliwa. Także to mi dało dużo do myślenia i przyniosło wymierne 
oszczędności. Z biegiem czasu okazało się, że nie są to gorsze 
maszyny, a równorzędne. Po tych 10 latach uważam, że tak tech-

nologicznie i konstrukcyjnie poszły do przodu, że cenowo konkuru-

ją, ale jakościową są lepsi. Ja mam w tej chwili kilka ciągników, 
które mają ponad 10 000 mtg, nie było żadnych remontów.

WB: Na początku były trudności, bo jak Pan sam powiedział opinie 
nie były przychylne, bo wszyscy mówili, że to „przemalowane Re-

nault” jeździ. Dzisiaj wiemy, że wiele konstrukcji jest tak naprawdę 
zrobionych od nowa przez niemieckich konstruktorów – z wykorzy-

staniem niemieckiej myśli technologicznej. Jak Pan stwierdził, jakość 
już jest lepsza i mogą konkurować z najlepszymi markami na świecie.  
CLAAS jest marką premium. Czy dzisiaj widzi Pan że łatwiej sprze-

daje się te ciągniki, są one bardziej rozpoznawalne? Dzisiaj klienci 
się lepiej o nich wypowiadają?

ZB: Ależ oczywiście, że tak. Pierwsze ciągniki bardzo ciężko było 
sprzedać. Klienci nie byli przekonani, bo mówili że sam jeżdżę John 
Deere’m. Ale przez te 10 lat ja wymieniłem całą flotę. Te ciągniki  
są coraz lepsze. CLAAS to są również nowości technologiczne 
i konstrukcyjne. Technologicznie CLAAS nie ustępuje żadnej marce 
na świecie, a wręcz równorzędnie z nimi konkuruje.

WB: Czy z perspektywy czasu postrzegają Panowie tą decyzję bizneso-

wą o przystąpieniu do sieci sprzedaży marki CLAAS jako dobrą decyzję?

ZB: Z perspektywy czasu tak. Pierwsze lata były trudne, bo CLAAS 
narzucił wymogi. Trzeba było zainwestować, nie szły za tym od razu 
jakieś duże pieniądze, ale po latach te pieniądze się zwracają no i nad-

rabiamy. W pierwszym roku trzeba było dołożyć – w drugim i trzecim 
tak samo. Warsztaty trzeba było wybudować, wyposażyć, samocho-

dy kupić, ludzi wyszkolić. To były koszty, które się nie zwracały od 
razu. Dopiero po 3, 4, 5 latach zysk był większy, a teraz po 10 latach 
mamy przyzwoitą „działkę”, która przynosi nam wymierne korzyści. 

Zwłaszcza CLAAS to dzisiaj marka wiodąca w ofercie maszynowej 
naszej firmy.
Można śmiało powiedzieć, że w branży maszynowej z marki CLA-

AS mamy największe profity. (uśmiech)

WB: Minęło 10 lat. Czy z perspektywy właścicieli oceniacie Pano-

wie, że ta decyzja biznesowa to był sukces? A może droga do tego 
sukcesu był ciężką pracą?

AS: Sukces to na pewno, bo nam to pomogło. Całej naszej działal-
ności i w sprzedaży też innych rzeczy, którymi handlujemy. Tak jak 
mówiłem wcześniej wzrósł też prestiż firmy. Na pewno trzeba było 
włożyć dużo pracy i funduszy, bo to jest tak, że jeśli chce się mieć 
taką dystrybucję to trzeba spełnić pewne warunki. Poprzeczka była 
wysoko ustawiona i trzeba było się napracować i w tym kierunku 
zainwestować.

WB: To bardzo ciekawe co Pan mówi, bo Pana wspólnik też pod-

kreśla właśnie to, że marka CLAAS jako maszyny premium pozwo-

liły zrobić otwarcie na nowych klientów, a szczególnie tych dużych 
klientów. Czy oceniają Panowie, że sprzedaż takiego ciągnika  
czy kombajnu do dużego gospodarstwa czy też spółki lub spółdzielni 
pozwoliła otworzyć sprzedaż również w innych branżach?

AS: No na pewno. To jest tak, że tak jak mówiłem firma Agro-As była 
rozpoznawalna wcześniej, ale jeśli do nazwy Agro-As jest przypisana 
jeszcze taka marka, którą wszyscy znają i jest to nazwa CLAAS 
to jest coś co dodatkowo nobilituje firmę i pozwala jej znaleźć się 
u klientów, których nie obsługiwała do tej pory, a którzy byli zain-

teresowani kupnem CLAAS-a. Zawsze przy okazji można było też 
sprzedać coś dodatkowo lub nawiązać współpracę w innych tema-

tach niż tylko CLAAS.

WB: Czyli rozumiem, że efekt synergii tych marek Agro-As i CLA-

AS, rozpoznawalnych na rynku został osiągnięty?

AS: Jasne

Wizyta członków zarządu CLAAS oraz CLAAS Academy - rok 2009
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ZB: Podam jeszcze jeden przykład, który realizujemy. CLAAS 
dał nam dużo nowych, znaczących i wartościowych klientów.  
Klient, który kupił maszynę CLAAS, często w kolejnym kroku rozwi-
jał współpracę w innych obszarach – środki ochrony roślin, materiał 
siewny, nawozy a często też obrót płodami rolnymi. CLAAS nam 
pomógł rozwinąć biznes.

WB: Uczestniczyłem na początku w rozmowach, gdzie dla nas  
było dziwne, kiedy goście, którzy przyjeżdżali z CLAAS z Wielkiej 
Brytanii czy z Niemiec mówili, że na jednego handlowca przypada 
od 3 do 5 mechaników, no i to, jak rozwinięty mieli dział sprzedaży 
części zamiennych. Łapaliśmy się wtedy za głowę, że to w naszych 
realiach jednak chyba jest odwrotnie. Chcieliśmy mieć wtedy sa-

mych handlowców, żeby jak najwięcej sprzedać. Jednak ta teoria, że 
pierwszą maszynę sprzedaje handlowiec, a resztę działy posprzeda-

żowe – czyli jakość i profesjonalizm obsługi, dzisiaj się potwierdza?

ZB: Ależ oczywiście potwierdzam to, że oprócz tego, że CLAAS 
jest marką premium, to jednak to jest maszyna i wymaga serwi-
su gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Coś może się zepsuć – 

jak to w maszynie. Serwis musi być szybki, serwisant musi znać 
maszynę od podszewki. Przez to nieustannie szkolimy pracowników.  
Na to wydajemy naprawdę duże pieniądze. Pamiętać trzeba również,  
że dla tych prac serwisowych muszą być również odpowiednie na-

rzędzia. No i chyba teraz tak jest, bo mamy chyba 4 razy więcej 
mechaników niż handlowców.

WB: To jeszcze zapytam odnośnie tej części posprzedażowej, bo do-

brze wiemy, że dzisiaj klient podejmując decyzje zakupową odnośnie 
zakupu drogiej maszyny – czy to będzie kombajn czy ciągnik – patrzy 
mocno na serwis. Mamy obecnie 3 stacjonarne punkty serwisowe, 
czwarty w trakcie budowy. Wiem, że na początku nasz teren obsługi 
był mniejszy, dziś obsługujemy teren województw opolskiego i dolno-

śląskiego oraz część powiatów województwa lubuskiego. Jak to się 
stało że firma dostała nowy teren do obsługi – tzn. że jesteśmy tacy 
dobrzy?

ZB: Myślę, że jest to skutecznie realizowana polityka CLAAS,  
że lepiej jest mieć mniejszą ilość dealerów, ale bardzo mocnych, 
bardzo sprawnych organizacyjnie. Rozdrobniona sieć dealerska  
to dla nich jest kłopot, a dla nas to jest ułatwienie. Mając większy 
teren możemy zaangażować więcej pieniędzy bo i potencjał jest 
większy. Wniosek jest z tego taki, że mniejsze firmy nie miały racji 

bytu w dłuższej perspektywie czasu. Miały za małą siłę przebicia, 
bo jednak większość sprzedaży maszyn rolniczych w Polsce to są 
firmy powiązane, firmy, które obsługują kompleksowo rolnictwo. 
Mało jest takich firm na rynku, ale jednak to pomaga w sprzedaży 
maszyn - to kompleksowe zaopatrzenie rolnictwa procentuje.

WB: Zapytam jeszcze o tą część posprzedażową, bo ona też jest 
bardzo ważna, a może ważniejsza niż to kupno maszyny na po-

czątku. Wiemy, że mamy bardzo dobre doświadczenie, jeśli cho-

dzi o czas dostawy i zaopatrzenie części CLAAS. Czy ta część 
związana z tą działalnością jest dobrze zorganizowana w firmie, 
nauczyliśmy się dużo od nich?

ZB: Uważam, że to już jest bardzo profesjonalnie robione. Dostęp-

ność części w centralnych magazynach i szybkość działania jest 
praktycznie w 100%. To się odbywa na zasadzie: zamówienie roczne,  
wtedy są duże rabaty, zamówienie tygodniowe albo ekspres to już są 
inne ceny, bo już więcej kosztuje przywiezienie jednej części, ale za 
to dostępność jest praktycznie 24h. Nie zdarzyło się firmie CLAAS,  
że czegoś nie ma. Może jest problem ze starymi maszynami,  
bo może te części mają, ale nie w centralnym magazynie tylko w ja-

kimś innym. Ale z tymi rotującymi nie ma najmniejszego problemu.

WB: Jakie plany na dalsze lata działalności? Czy jest jeszcze pole 
do zmiany - czy to taka ugruntowana współpraca z firmą i trzeba  
ją tylko pielęgnować i kontynuować, czy raczej to jest jeszcze duża 
dynamika wzrostu i poprawy czegoś?

ZB: Ja myślę, że kończąc czwarty punkt serwisowy i bazę w Zie-

miłowicach (koło Namysłowa - woj.opolskie) to chciałbym na tym 
poprzestać i się skupić na jakości i wielkości sprzedaży na tym 
terenie, który mamy. Już nie powiększać tego terenu, tylko tak  
jak teraz sprzedajemy 35-40 to życzyłbym sobie sprzedawać 50-60 
ciągników, 40-45 kombajnów na tym terenie. Bardziej wzmocnić 
markę na tym obszarze, który mamy.

WB: Czyli generalnie ten nasz teren działania jest już na tyle duży, 
jest na tyle klientów, że trzeba skupić raczej na pracy z klientami, 
a nie na rozwoju punktów sprzedażowych?

ZB: Tak, dokładnie. Dalszy rozwój, dalsze profity ze współpra-

cy z CLAAS, na tym terenie, który mamy, a mamy dobry teren.  
Może ostatnio pogoda nas zawodzi i rolnicy nie są w na tyle dobrej 

Ilość obsługiwanych powiatów w Claas rok 2010 – 11

Ilość obsługiwanych powiatów w Claas rok 2019 – 39 

Ilość sprzedanych kombajnów Claas nowych Około 350 

Ilość sprzedanych kombajnów używanych Około 100 

Ilość sprzedanych ciągników Claas nowych Około 300

Ilość sprzedanych ciągników używanych Około 60

Dział części zamiennych ilość pozycji katalogowych na magazynie głównym – 13 500

Wyszkolenie nowego pracownika serwisu do samodzielnej obsługi serwisowej trwa 3 lata. 
W tym okresie pracownik uczestniczy w min. 25 szkoleniach 4–5 dniowych w Academy Claas Polska.

Z życia firmy
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kondycji finansowej, żeby zmieniać maszyny, jakby sobie tego ży-

czyli, ale teren jest dobry. Myślę, że trzeba bardziej zadbać o ten 
teren i klientów. Chcemy sukcesywnie zwiększać udział w rynku 
zarówno kombajnów jak i ciągników, a możliwości ku temu są.

WB: Czyli strategią na następne lata jest skupienie się na pod-

noszeniu jakości obsługi klienta i dostarczaniu im dobrej obsługi 
posprzedażowej i dobrych maszyn rolniczych. Dzisiaj po uporząd-

kowaniu sieci zostało 11 dealerów, czy to już jest ugruntowana ilość 
i rzeczywiście te firmy, które świadczą te usługi w Polsce to już są  
te, które rzeczywiście na markę CLAAS stawiają i są w stanie ją 
dobrze sprzedawać?

ZB: Myślę, że tak. Nie znam dealerów na wschodzie, zwłaszcza  
na południowym wschodzie, ale znam tych dealerów, blisko siebie 
i jak najbardziej, są to dealerzy, którzy są już związani z CLAAS 
i tutaj raczej się nic nie zmieni.

WB: 10 lat temu nie mieliśmy tej wiedzy, dzisiaj jesteśmy mądrzejsi, 
patrzymy historycznie wstecz. Czy dzisiaj patrzy Pan na to inaczej?

AS: Zawsze jak wchodziliśmy w coś nowego, w jakieś opcje czy 
firmy, podpisywaliśmy umowy, no nigdy do końca nie wiemy, jak to 
wyjdzie. Podchodziliśmy do tego z dużym optymizmem i trzeba było 
w ten sposób próbować, a tego się nigdy nie wie na początku jak to 
się zamknie, jak to się skończy, jak to będzie funkcjonować, no ale 
jeśli się nie spróbuje to się nie będzie wiedziało. Spróbowaliśmy - 
wszystko funkcjonuje OK, no więc trzeba się tego trzymać i myślę, że 
jeśli się jest konsekwentnym w tym co się robi, to będzie wychodzić.  
Tym bardziej, że szczególnie tu obracamy się w branży, którą znamy. 
Dlatego zwiększając portfolio - w nie całkowicie nowej, nieznanej 
branży tylko w tej, w której jesteśmy od lat - to wiemy, jak to robić. 
Wiemy co nam to da, jak to się może rozwinąć i to jest chyba całe 
sedno tej naszej działalności. Nie próbujemy się rozpychać gdzieś 
na czym się nie znamy, a trzymamy się tych rzeczy, tej działalności, 
którą prowadzimy od lat i na której już zdobyliśmy doświadczenie.

WB: Czyli można powiedzieć, że po 10 latach wybór tej marki, dzi-
siejszy nasz sukces rynkowy był uzupełnieniem tej oferty dla klienta, 
który do tej pory był obsługiwany kompleksowo, a teraz jest obsługi-
wany w jeszcze większym stopniu?

AS: Klient wtedy, 10 lat temu, nie był obsługiwany kompleksowo, 
a teraz dzięki temu, że w naszym portfolio jest oferta marki CLAAS, 
jest obsługiwany już można powiedzieć kompleksowo.

WB: Czy tak wyobrażali sobie Panowie przyszłość i rozwój na począt-
ku? Czy w 2009 roku był taki optymizm?

ZB: Miałem pewne obawy, bo jak wspomniałem po wcześniejszych 
doświadczeniach tutaj też nie wiedziałem jaki będzie finał, ale po 
2-3 latach zauważyłem, że to idzie w dobrym kierunku. Zauważalne 
było, że nasi koledzy z firmy CLAAS chcą nam przekazać duża 
wiedzę i już wtedy czułem, że to przyszłościowo będzie znaczący 
biznes w całej puli.

WB: Czy dzisiaj by Panowie coś zmienili ? Czy któraś rzecz jest 
ważniejsza i warto było coś zmienić wcześniej – zrobić inaczej?

ZB: Z perspektywy czasu można stwierdzić, że zawsze coś można 
było zrobić lepiej czy szybciej. Pewnie mamy jeszcze dużo do zro-

bienia, bo budując te oddziały nie tylko inwestujemy w infrastruk-

turę, ale przede wszystkim w ludzi. Teraz to ludzie głównie tworzą 
firmę i jej wartość, tak samo jest u nas. Bliżej naszej siedziby, naszej 
centrali to jest już bardziej poukładane. Gdzieś w terenie jeszcze  
te oddziały staramy się bardziej poukładać. Nie można dzisiaj łatwo 
dobrać ludzi, ciężko jest też zarządzać tak na odległość. Mając duży 
teren, ma się duże możliwości, ale ciężko być codziennie w Legnicy 
czy Strzegomiu i to w pewien sposób przeszkadza. Wciąż jeszcze 
wiele się uczymy, jak robić to dobrze i z roku na rok lepiej.

Pamiątkowe zdjęcie po podpisaniu umowy dealerskiej z zarządem CLAAS - Agritechnica 2009
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SĄ Z NAMI OD POCZĄTKU… 

Z życia firmy

W 
tym numerze rozpoczynamy cykl świętowania  
10-lecia CLAAS POLSKA. Wśród naszych klien-

tów są tacy, którzy są z nami od samego począt-
ku naszej umowy dealerskiej CLAAS. Chcielibyśmy aby po-

dzielili się z Państwem swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi 
użytkowania maszyn CLAAS oraz współpracy z naszą firmą. 
W tym numerze zaprezentujemy Państwu opinię naszego 
klienta, który swoją pierwszą maszynę zakupił w 2010 roku – 

Pan Łukasz Haniszewski z Niemila koło Oławy.

Wspólnie wraz z ojcem i bratem prowadzimy rodzinne gospo-

darstwo rolne. Razem posiadamy 500 ha, na których uprawiamy 
produkcję roślinną, głównie pszenicę, rzepak i jęczmień ozimy.  
Z firmą Agro-As współpracujemy prawie od 10 lat. Moim przedsta-

wicielem handlowym jest Mateusz Zarzeczny. Nasza współpraca 
rozpoczęła się od zakupu pierwszego kombajnu marki CLAAS –  
był to LEXION zakupiony w 2010 roku. W swoim gospodarstwie 
używam kilku maszyn CLAAS, takich jak: Arion 640, Axion 850 oraz 
zakupiony w lipcu 2019 roku ciągnik Axion 930. O zakupie maszyn 
CLAAS zadecydowała świadomość marki CLAAS oraz bliskość 
serwisu. Praca w ciągnikach jest bardzo komfortowa i wygodna. 
Można powiedzieć, że czuję się w nich jak w fotelu przed telewi-
zorem. Samodzielnie wykonujemy codzienne prace konserwator-
skie typu wymiana filtrów ale już poważniejszymi rzeczami zajmuje  
się Wasz serwis w Nowej Wsi Małej. Z moich dotychczasowych 
doświadczeń muszę przyznać, że serwis się sprawdza, części  
są dostępne zawsze na czas, od ręki. Na szczęście nie miałem 
jeszcze potrzeby korzystania z serwisu bezpośrednio na polu,  
przy pracy. Ale wszystkie usterki usuwane są bardzo sprawnie. 
Umawiamy się, serwisant przyjeżdża i naprawia. Ciągniki Axion 850 
oraz Axion 930 były finansowane za pomocą CLAAS FINANCIAL 
SERVICES. Polecam zakup maszyn CLAAS każdemu rolnikowi. 
Przede wszystkim chodzi o ich bezawaryjność, mogą przepraco-

wać bardzo dużo godzin bez jakiejkolwiek awarii. Kiedy szukaliśmy 
ciągników do naszego gospodarstwa, sprawiłem oferty z konku-

rencji i oferta CLAAS była bardzo atrakcyjna cenowo. No i zadecy-

dował też komfort i wygoda pracy. Wreszcie mogę się relaksować 
pracując. Oczywiście nie poprzestajemy na zakupach i już będzie-

my rozmyślać o zakupie kolejnego ciągnika. No i nie muszę chyba 
dodawać, że będzie to również CLAAS.

Łukasz Haniszewski, właściciel maszyn marki CLAAS
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TAK BYŁO NA POCZĄTKU
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M
amy za sobą kolejny trudny sezon w rolnictwie.  
Wiele gospodarstw odczuło skutki suszy, która do-

tknęła głównie uprawy zbóż jarych oraz kukury-

dzy. Wskaźnik wilgotości gleb według Instytutu Meteorologii  
i Gospodarki Wodnej spadał sukcesywnie od maja 2019 r. 
W miesiącu październiku 2019 r. w  powiecie opolskim w war-
stwach gleb poniżej 28 cm do 100 cm nasycenie wilgocią 

jest nawet poniżej 50%, w innych powiatach województwa 
opolskiego takich jak namysłowski czy kluczborski w okresie  
od maja do sierpnia 2019 r. nie przekraczał 30%. Tak drama-

tyczne niedobory wody w głębszych warstwach gleby stano-

wią zapowiedź kłopotów z jej dostępnością w kolejnym sezonie,  
jeżeli jesień i zima nie nadrobią niedoborów i uwilgotnienie nie 
wzrośnie do poziomów przynajmniej 70% na początku wegetacji 
2020 r. to historia może się powtórzyć i przynieść kłopoty z wy-

dajnością upraw. Oczywiście rośliny uprawne głęboko korze-

niące się, będą miały zdecydowaną przewagę nad innymi upra-

wami, które nie rozwijają tak silnego systemu korzeniowego. 

Kukurydza, która jest naszym tematem przewodnim potrafi 
rozwinąć system korzeniowy do głębokości 100-200 cm, jeże-

li uwilgotnienie głębszych warstw gleby będzie wystarczające 
to ochroni to roślinę przed okresowymi niedoborami wody, któr 
zwłaszcza w okresie kwitnienia roślin są kluczowe dla budo-

wy przyszłego plonu. Przy doborze odmian należy uwzględ-

nić wiele czynników dobierając odmianę do stanowiska, jego 
zasobności oraz przeznaczenia uprawy ziarno lub kiszonka.

Kukurydza weszła na stałe do katalogu upraw w naszym kraju, 
jej areał z uwagi na potencjał, który z sobą niesie ciągle wzrasta, 
sukcesywnie przesuwa się obszar uprawy na północ i dziś już ni-
kogo nie dziwi uprawa kukurydzy na Mazurach. Areał kukurydzy na 

PERSPEKTYWY UPRAWY KUKURYDZY W SEZONIE 2020

Płody rolne

ziarno 10 lat temu wahał się w przedziale 300-350 000 ha, w roku 
2019 był szacowany na 660 000 ha. 

Światowa produkcja ziarna kukurydzy już dawno wyprzedziła pro-

dukcję pszenicy, dziś świat produkuje ponad miliard ton tego ziarna 
rocznie. Ostatnie szacunki dla bieżącego sezonu zakładają zbiory 
na poziomie 1 104 mln ton, a główni producenci na świecie to USA 
350 mln ton, Chiny 254 mln ton, Brazylia 101 mln ton, Unia Eu-

ropejska 64 mln ton, Argentyna 50 mln ton i Ukraina 36 mln ton.  
Pomimo wysokiej produkcji na świecie obserwujemy rok do roku 
kurczenie się zapasów tego surowca, przyczyną jest stabilne  
wysokie zapotrzebowanie przekraczające wartość produkcji.  
Szacuje się, że zapas końcowy spadnie do poziomu 302 mln ton 
we wrześniu 2020 r., co stanowi uszczuplenie w stosunku do po-

przedniego roku o 22 mln ton, a w stosunku do sezonu 2017/18  
aż o 40 mln ton. 

Wpływ naszego regionu na bilans kukurydzy na świecie można 
określić mianem „neutralny”. Stabilne zapotrzebowanie na cele  
paszowe, nawet z uwagi na lepsze zbiory innych zbóż paszowych 
mniejsze w stosunku do roku ubiegłego, stabilne zapotrzebowa-

nie w przemyśle skrobiowym a także stabilne zapotrzebowanie  
producentów etanolu powoduje to, że statystyki nie odnotowują 
większych wahań.

Import ziarna kukurydzy do Unii Europejskiej z krajów trzecich po-

winien zamknąć się na poziomie 17 mln ton i jak widać w stosunku 
do ubiegłego sezonu w którym EU potrzebowała importu na pozio-

mie 25 mln ton, będzie mniejszy o 8 mln ton. Największy spadek 
przewidywany jest w imporcie z Ukrainy bo aż do poziomu 11 mln 
ton z ubiegło sezonowego na poziomie ponad 16 mln ton.
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Tegoroczna produkcja kukurydzy w Unii powinna wynieść około  
64 mln ton, czyli o około 2 mln ton więcej w stosunku do roku  
ubiegłego. Zapotrzebowanie ze strony przemysłu skrobiowego,  
etanolowego, spożywczego waha się w okolicach 19 mln ton,  
przemysłu paszowego w okolicach 40 mln ton, natomiast szacunki 
co do zużycia na farmie zamykają się cyfrą 16 mln ton. 

Tym samym nadwyżka eksportowa ukraińskiej kukurydzy musi 
być zaalokowana na innym rynku, kraje Unii z mniejszym popytem  
nie zutylizują jej w takim stopniu jak w sezonie poprzednim.  
Główny rynek zbytu to kraje Afryki północnej a także kraje azjatyckie. 

Tajlandia, Wietnam, Indonezja, Malezja, Filipiny importują rocznie bli-
sko 17 mln to kukurydzy, także Egipt należy do grona największych 
importerów sprowadzając na własne potrzeby około 10 mln ton.

Z większości raportów wynika, że największe nadwyżki produkcyjne 
w Europie zlokalizowane są w takich krajach jak Rumunia z pro-

dukcją na poziomie 13,5 mln ton i nadwyżką eksportową ponad  
6 mln ton, Węgry z produkcją 8,5 mln i nadwyżką eksportową 3 mln 
ton, oczywiście Francja, choć w tym sezonie nadwyżka eksporto-

wa będzie nieznacznie mniejsza bo tylko 4 mln ton oraz Bułgaria,  
która wyeksportuje blisko 2 mln ton. Nasz kraj pomimo dotkliwej su-

szy w wielu rejonach powinien zamknąć swój bilans handlowy eks-

portując głównie na rynki unijne około 1 mln ton. Nasz rynek zbytu 
to głównie Niemcy, Holandia, Belgia oraz kraje skandynawskie.  
Biorąc pod uwagę areał zasiewów to nasz krajowy zbiór należy  
do jednego z najniższych w historii ostatnich kilku lat. Spodzie-

wamy się zbiorów na poziomie 3,9-4mln ton ale należy dodać,  
że z uwagi na trudne warunki wegetacji, część upraw został  
zebrana bądź na biomasę bądź to na kiszonkę. Z areału obsianego 
kukurydzą ziarnową należy przyjąć, że około 10 000 ha zostało 
wykorzystane w inny sposób, czyli areał pod zbiory ziarna skurczył 
się do 650 000 ha.

Przyjmując, że średni plon może wynieść zaledwie 6 t/ha suche-

go ziarna to nasz krajowy wynik kształtuje się poniżej 4 mln ton. 
Mając na uwadze bardzo dobre zbiory zbóż paszowych takich  
jak pszenżyto, żyto, jęczmień, a także spore nadwyżki pszenicy 
paszowej możemy spodziewać się mniejszego zapotrzebowania 
na kukurydzę ze strony przemysłu paszowego, może ono spaść 
do 2,5 mln t versus poprzedni sezon w którym wyniosło blisko  
3 mln ton, zużycie na etanol nie powinno się zmienić i należy przyjąć,  
że może osiągnie w skali kraju około 400 tyś. ton.

Reasumując, trudności związane z upałami i doskwierają-

cą suszą uszczupliły znacznie tegoroczny bilans, ale należy 
przyznać, że i tak podaż ziarna znacznie przerasta popyt.  
Na stałe w nasz krajowy rynek wrósł stabilny odpływ surowca 
do naszych zachodnich sąsiadów, którzy rok rocznie muszą 
zaimportować od 2,5 do 3 mln ton kukurydzy.

Warunki pogodowe wręcz determinują i pchają nas w kierun-

ku zwiększania areału uprawy kukurydzy, tym samym musimy 
pamiętać, że właściwy dobór odmian oraz zagwarantowanie 
sobie na wcześniejszym etapie zbytu w cenach gwarantujących 
rentowność jest dziś kluczowe.

Od kilku sezonów nasza firma oferuje dogodne warunki sprze-

daży ziarna kukurydzy w oparciu o umowę terminową zawie-

raną w okresie poprzedzającym siew ziarna. Dostarczamy 
wysokiej jakości materiał siewnych czołowych hodowców oraz 
rozwiązania w ochronie roślin pozwalające na oszczędne 
i skuteczne zwalczanie chwastów i patogenów. Rolnicy, któ-

rzy zdecydowali się na ten rodzaj współpracy mogą pewniej 
dokonywać inwestycji w uprawy nie obawiając się sprzedaż 
przyszłych zbiorów.

Globalny rynek nie pozwala na spekulację i jak widać składo-

wanie zboża z myślą o późniejszej odsprzedaży ziarna, takie 
działanie nie zawsze gwarantuje zwrot kosztów poniesionych 
nie tylko na uprawę ale także na składowanie i finansowanie 
we własnym zakresie zbiorów. Każdy rolnik to przedsiębiorca, 
który w chwili podejmowania decyzji o zasiewie powinien za-

dbać o przyszłe dochody sprzedając część produkcji w transak-

cjach terminowych, które zagwarantują zwrot nakładów. Czeka-

nie na żniwa i wynik z hektara zazwyczaj kończy się sprzedażą 
pod presją, która nie sprzyja rozsądnym decyzją. Tym samym 
zapraszamy do współpracy i życzymy tylko udanych inwestycji.

Tadeusz Simiński, dyrektor handlowy działu Płody Rolne

Płody rolne Płody rolne
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Czyli rzecz o mykotoksynach

„Nie rozładowujemy. Proszę zaplandekować naczepę i wy-

jechać, tu są pana dokumenty”. „Jak to, co się stało?  
„Przekroczony dopuszczalny poziom DON”? „DON? Jaki DON, 
przecież tu nic nie widać. Takie ładne zboże!”

Jak wielu kierowców w transporcie płodów rolnych było uczestni-
kiem podobnej rozmowy? O co chodzi z tym DON? Dlaczego bar-
dzo ładne zboże nagle okazuje się skażone jakimś tajemniczą tru-

cizną, tak niebezpieczną, że aż zakaz rozładunku i powrót do bazy?

Grzyby są wszędzie! Mykotoksyny towarzyszyły ludziom i zwierzę-

tom od zarania dziejów. Dosyć dawno też zaobserwowano zwią-

zek pomiędzy spożywaniem spleśniałej lub nadpsutej żywności 
z różnymi objawami chorobowymi. Przed naszą erą znajdujemy 
już w Biblii zapisy o chorobie zwanej rojnicą, którą powodowały 
metabolity zawarte w sporyszu. Epidemie choroby zwanej ogniem 
św. Antoniego lub tańcem św. Wita, powodowanej przez spoży-

wanie skażonego zboża, której przerażające skutki uwiecznił  
na swoim obrazie flamandzki mistrz Pieter Breugel Starszy, prze-

wijały się przez średniowieczną Europę. W 370 r. opisał ją Hipo-

krates, od X w. mieliśmy szereg epidemii w Niemczech, we Francji.  
W XVI w. pojawiające się przypadki epidemii już skojarzono ze 
skażonym ziarnem zbóż. Najprawdopodobniej „opętane” czarow-

nice z Salem też były ofiarą zatrucia sporyszem. Toksyczna aleukia  
żywieniowa powodowana toksyną T-2 zdziesiątkowała wsie  
na Syberii w czasie I wojny światowej. Prawdopodobnie choroba 
faraonów dotykająca archeologów otwierających groby wyżej wy-

mienionych to zatrucie ochratoksyną A.

Chemia opisała te zjawiska swoim językiem dopiero w latach 60. 
ubiegłego wieku, kiedy to po wybuchu epidemii choroby X u bry-

tyjskich indyków, w roku 1961 wyizolowano chemiczny związek 
nazwany aflatoksyną, a po kilku latach kolejny – ochratoksynę.  
Dziś znamy ich kilka tysięcy, a 300 uważa się za istotne z punktu 
widzenia gospodarki rolno-żywieniowej. Niestety istotne znaczy 
tutaj szkodliwe.

SKĄD TEN DON?

Płody rolne

O co w tym wszystkim chodzi? Przede wszystkim, źródłem pro-

blemów są porastające zboża grzyby i pleśnie, ale to nie grzyby 
są samym problemem. Grzyby same w sobie są nieszkodliwe. 
Pleśń, która nie wyprodukowała mykotoksyn można by spokojnie 
zjeść i nic się nie stanie. Ale często jest tak, że pleśnie i grzyby 
znikają, a pozostaje po nich nasz groźny wróg: MYKOTOKSYNY. 
 

Najważniejszymi producentami mykotoksyn w naszych warunkach 
geograficznych są grzyby z rodzaju Fusarium, Aspergillus i Penicil-
lium. Najważniejszą linią podziałów są podział na grzyby rozwijają-

ce się w polu oraz te, które rozwijają się w trakcie przechowywania. 
Trzeba pamiętać, że to podział płynny i umowny.

Grzyby polowe to Fusarium, Alternaria, Helminthosporium, Cla-

dosporium. Najczęściej spotykane z nich to Fusarium. Rozwijają  
się na powierzchni ziarna i zakażają ziarno głównie przed i po zbio-

rach, ale przed omłotem. Po osiągnięciu przez ziarno 13% wilgot-
ności powoli wymierają. Jeśli jednak ziarno po zbiorze pozostanie 
wilgotne grzyby mogą wzrastać dalej i powodować uszkodzenia 
ziarna, a co najgorsze produkować mykotoksyny. Także ziarno, 
które zostało uszkodzone przez szkodniki lub owady jest bardzo 
podatne na rozwój grzybów i powstawanie mykotoksyn. 

I co w tej kwestii najważniejsze: po obumarciu grzybów raz  

wyprodukowane toksyny pozostają w ziarnie na zawsze. 

Jak się chronić w polu: stosować środki ochrony roślin zapobie-

gające rozwojowi grzybów, walczyć ze szkodnikami polowymi  
jak owady czy gryzonie, zorganizować transport i suszenie tak,  
aby wilgotność ziarna spadła poniżej granicy rozwoju grzybów 
w odpowiednim czasie. Organizmy przeżywają w resztkach pożniw-

nych i stanowią źródło zakażenia w kolejnym roku, dobrą metodą 
walki jest więc odpowiedni płodozmian. Ale też głęboka orka, na-

wadnianie w okresie suszy i wysiew odmian odpornych na grzyby.

Bezpieczne ziarno, to ziarno całe i zdrowe, o wilgotności poniżej 
14% i  temperaturze poniżej 15°C

dr inż. Agata Skoczek

Płody rolne
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Żyzność gleby to jej zdolność do zaspakajania potrzeb pokar-
mowych roślin. Jest to zespół właściwości gleby, który zapewnia  
roślinom odpowiednie warunki do wzrostu. Degradacja gleb to po-

gorszenie ich właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych, 
które prowadzi do spadku żyzności i zasobności. 

Główne przyczyny zmniejszenia żyzności gleby:

• Zakwaszenie. Kwaśny odczyn gleby powoduje pogorszenie 
struktury gleby, wzrost aktywności grzybów przy mniejszej 
aktywności pożytecznych bakterii, zwiększone pobieranie 
przez rośliny metali ciężkich, ale przede wszystkim słabsze 
wykorzystanie składników pokarmowych z zastosowanych 
nawozów mineralnych.

• Nieprawidłowe zmianowanie. Według danych GUS w 2018 r. 
w strukturze zasiewów w Polsce dominowały zboża stanowiąc  
aż 72,1% zasiewów. Z 10,8 mln ha zasiewów ziemniaki i bu-

raki cukrowe stanowiły zaledwie 537 tys. ha. Takie zmia-

nowanie powoduje występowanie chorób podsuszkowych, 
kompensację chwastów typowych dla zbóż, wykorzystywanie 
tych samych składników pokarmowych w kolejnych latach,  
co powoduje jałowienie gleb oraz pogorszenie struktury gleby.

• Nieprawidłowe gospodarowanie próchnicą. Jest to naj-
ważniejszy czynnik prowadzący do degradacji gleby. Spadek 
zawartości próchnicy spowodowany jest m.in. mniejszą ilością 
resztek pożniwnych pozostawianych na polach, szybsza mi-
neralizacja substancji organicznej przez intensywną uprawę, 
mniejsze zużycie nawozów organicznych.

• Erozja wodna i wietrzna. Powodowana m.in. intensywną upra-

wą, brakiem zadrzewień śródpolnych, brakiem okrywy roślinnej 
w okresie jesienno-zimowym oraz czynnikami pogodowymi.

• Nadmierne zagęszczenie gleby i pogorszenie stosunków 

JAK ZAPOBIEGAĆ POGARSZANIU ŻYZNOŚCI GLEB

wodno-powietrznych powodowane ugniataniem gleby przez 
ciężki sprzęt rolniczy oraz nieprawidłową uprawę, np. wykony-

wanie orki przez szereg lat na tą samą głębokość.
• Czynniki klimatyczne, np. susze, brak opadów śniegu, struk-

turotwórczego działania mrozów.

Spadek żyzności gleby jest łatwo zauważalny. Mimo rosnących  
nakładów na produkcję, stosowanie coraz lepszych środków  
ochrony roślin plony roślin uprawnych pozostają na niezmienionym 
lub nawet niższym poziomie. Jest kilka sposobów, aby zapobiegać 
spadkom żyzności gleb. Można stosować preparaty aktywizujące 
rozwój drobnoustrojów glebowych, zawierające żywe bakterie.  
Jednak ich skuteczność jest różna. Sposoby na zapobieganie jało-

wieniu gleb są powszechnie znane, ale często o nich zapominamy. 
Należą do nich:

• Regulacja odczynu poprzez wapnowanie. Dawka i forma na-

wozu wapniowego jest uzależniona od pH gleby i jej kategorii 
agronomicznej.

• Płodozmian, czyli zmianowanie zaplanowane z góry na sze-

reg lat korzystne ekonomicznie i środowiskowo. Powszechny 
jest płodozmian zbożowy. W takim zmianowaniu trudno za-

pewnić prawidłowe następstwo roślin. Należy unikać upra-

wy po sobie tych samych gatunków roślin, a jeśli musimy  
to zrobić to zadbajmy o zmianowanie odmian. Ważnym kom-

ponentem zmianowania jest obornik, ale jego dostępność  
też jest ograniczona. Można próbować go zastąpić między-

plonami ścierniskowymi i ozimymi.
• Międzyplony. Międzyplony, zwłaszcza te z roślin strączko-

wych poprawiają strukturę gleby, dzięki palowemu systemo-

wi korzeniowemu, wiążą azot atmosferyczny, wydobywają 
składniki pokarmowe z głębszych warstw gleby, chronią glebę 

Płody rolne
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• Wykonanie bilansu substancji organicznej w gospodarstwie, 
uwzględniającego wszystkie rozchody i przychody materii 
organicznej.

Zubożenie gleb w materię organiczną jest wielkim problemem,  
aby temu zapobiegać należy łączyć wszystkie elementy zapobiega-

jące temu zjawisku. Koniecznie i skuteczne jest tylko kompleksowe 
podejście do tego problemu.

Źródła:
https://stat.gov.pl

Aleksandra Gajewska - Bartkowicz

przed erozją wodną i wietrzną. Należy jednak unikać pewnych 
gatunków roślin, np. gorczycy w gospodarstwach z rzepakiem 
w plonie głównym.

• Pozostawienie słomy na polu. Zabranie słomy z pola to za-

branie materii organicznej. Jeśli zdecydujemy się zostawić 
po żniwach słomę na polu to należy zadbać o przyspieszenie 
rozkładu materii organicznej. Pozwoli to na udostępnienie 
zawartych w niej składników pokarmowych dla roślin na-

stępczych. Ich rozkład uzależniony jest m.in. od aktywności  
mikrobiologicznej. Mikroorganizmy do mineralizacji składni-
ków pokarmowych ze słomy potrzebują azotu. Szacuje się, 
że na rozkład 1 t słomy potrzeba ok. 8 kg N.

• Prawidłowo wykonane uprawki, czyli takie, które służą 
tworzeniu odpowiedniej struktury, zapobiegają ugniataniu 
i zagęszczeniu gleby
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabory 
wniosków o dotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstw.

Wnioski można składać od 25 września 2019 r. do 22 listopada 
2019 r. Jednak należy podkreślić, że nabory będą ogłaszane  
cyklicznie. Jest to wsparcie w ramach programu „Modernizacja  
gospodarstw rolnych”. Dofinansowanie wyniesie 50% kosztów 
kwalifikowanych. Chyba, że o pomoc ubiega się młody rolnik -  
wtedy dofinansowanie może wynieść 60% tych kosztów. 
Maksymalne dofinansowanie może wynieść 100 tys. zł.

Dofinansowaniem może być objęte:

• wykonanie nowego nawodnienia
• ulepszenie już istniejącego nawodnienia
• ulepszenie już istniejącego nawodnienia z powiększeniem 

nawadnianego obszaru.

Jednocześnie znane już są stawki płatności bezpośrednich za rok 
2019. Są one odrobinę wyższe niż w roku 2018. Wynika to głównie 
z wyższego kursu Euro przyjętego do obliczeń niż w roku poprzed-

nim. Kurs wyniósł 4,3782 PLN za 1 Euro.

Płatności wynoszą m.in.:

• Jednolita Płatność Obszarowa – 471,64 zł/ha
• Płatność za zazielenienie – 316,54 zł/ha
• Płatność dla młodego rolnika – 165,10 zł/ha
• Płatność dla bydła – 302,77 zł/szt.

NABORY WNIOSKÓW O DOTACJE NA INWESTYCJE  
W NAWADNIANIE GOSPODARSTW

• Płatność do roślin strączkowych na ziarno  
do 75 ha – 765,80 zł/ha

• Płatność do roślin strączkowych 
         na ziarno powyżej 75 ha – 382,90 zł/ha

• Płatność do buraków cukrowych – 1524,18 zł/ha

Źródła:
https://www.arimr.gov.pl/ 

Płody rolne
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ZACHODNIA STONKA KUKURYDZIANA  
– NOWY GROŹNY SZKODNIK

Zachodnia stonka kukurydziana

Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa została zawleczona 
z USA do Serbii przez lotniczy transport wojskowy. Po raz pierw-

szy stonkę w tym kraju wykryto w 1992 r. W okresie 10 lat objęła 
zasięgiem prawie całą Europę. W województwie opolskim pierw-

sze ogniska tego szkodnika zaobserwowali pracownicy WIORiN 
w Opolu w 2006 r. Pilszczu, pow. Głubczyce. Szkodnik ten szybko 
rozprzestrzenił się w południowych województwach, a następnie  
na całą Polskę (2013 r.). Jego ekspansji sprzyjała upalna, sucha 
pogoda, jaka panowała w ostatnich latach od wiosny aż do po-

czątku jesieni. Na Opolszczyźnie w 2018 roku szkodnik ten wy-

stąpił w dużym nasileniu. W 2019 roku wg informacji pracowników  
WIORiN w Opolu i Kolegów z dużych gospodarstw dosłownie chmary 
chrząszczy stonki obserwowano na polach kukurydzy w pod koniec 
lipca i w sierpniu. Dorosłe osobniki wyjadały na liściach skórkę górną 
i miękisz, pozostawiając skórkę dolną – podobnie jak skrzypionka 
– która szybko obumierała i powierzchnia asymilacyjna znacznie  
uległa redukcji. Zenon Chodziński z BASF zaobserwował w kilku 
miejscowościach pola, na których kukurydza wyległa na skutek 
tego, że korzenie zostały prawie całkowicie zjedzone przez larwy.  
Tak, więc można mówić głośno, że szkodnik ten wyrządza już  
duże straty.

Stonka zachodnia

Porady eksperta

K
ukurydza na trwałe weszła  
do uprawy, ale wraz z rosną-

cą powierzchnią, pojawiają  
coraz częściej różnego rodzaju za-

grożenia wpływające na plonowanie  
tej rośliny, a tym samym na opłacal-
ność. Wśród nich, co raz ważniejszą 
rolę odgrywają szkodniki, które z kolei 
obok bezpośredniego powodowania 
szkód są jedną z ważniejszych przy-

czyn silniejszego porażenia kukurydzy 
przez patogeny wywołujące różne cho-

roby, w tym groźne z rodzaju Fusarium, które mogą skazić zielonkę 
i ziarno mikotoksynami. Jak podaje IOR na plantacjach kukury-

dzy występuje ponad 50 gatunków szkodników, wśród których  
dominują owady. Ich liczba systematycznie rośnie, gdyż coraz czę-

ściej pojawiają się nowe, dotychczas niespotykane na tej roślinie. 
Związane jest to z ociepleniem klimatu, sprzyjającego rozwojowi 
szkodników ciepłolubnych, np. zachodniej stonce kukurydzianej. 
Na wzrost liczebności szkodników wpływają również uproszcze-

nia agrotechniczne przede wszystkim uprawa w monokulturze i złe 
zagospodarowanie ścierniska po skoszeniu kukurydzy uprawianej 
na ziarno. Szacuje się, że łączne żerowanie szkodników jest w skali 
kraju przyczyną bezpośrednich strat w plonach kukurydzy kiszon-

kowej w wysokości około 10%, natomiast kukurydzy ziarnowej  
15-20%. Lokalnie przy dużym porażeniu nawet do 50%. Dodatkowe 
ubytki powstają wskutek szybkiego opanowania roślin uszkodzo-

nych przez sprawców chorób – wirusy, bakterie i grzyby patoge-

niczne. Istotne straty gospodarcze powodują: drutowce i pędraki, 
ploniarka zbożówka, mszyce, rolnice i piętnówki a przede wszyst-
kim omacnica prosowianka i w niedalekiej przyszłości zachodnia 
stonka kukurydziana. 

dr Władysław
Kościelniak

doradca rolny
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Cykl rozwojowy stonki kukurydzianej

Zanim przejdę do podania najważniejszych sposobów zwalczania 
zachodniej stonki kukurydzianej opiszę jej cykl rozwojowy i jej szko-

dliwość, by uzmysłowić czytelnikom, że jest to naprawdę bardzo 
groźny nowy szkodnik kukurydzy. Zachodnia stonka kukurydziana  
to chrząszcz z rodziny stonkowatych. Ciało ma wydłużone o długości  
4,2-6,8 mm. Zabarwienie ciała zmienne od różnych odcieni żółci, 
przez jasną zieleń, aż do koloru lekko pomarańczowego. Larwy bar-
wy białej lub biało kremowej. W 3 stadium rozwoju tuż przed przepo-

czwarczeniem osiąga długość do 18 mm. 

Cykl rozwojowy stonki kukurydzianej przedstawia się następująco: 
zimują jaja składane w glebie na głębokości 15 cm u podstaw roślin 
kukurydzy w okresie od połowy lata do września. Na wiosnę po wy-

siewie kukurydzy rozpoczyna się wylęg larw. Jest on stymulowany 
przez dwutlenek węgla oraz substancje wydzielane przez korze-

nie. Wylęg rozłożony jest w czasie i może trwać nawet do sierpnia. 
W optymalnych warunkach dla rozwoju larw, tzn. temperatura 22°C 
i umiarkowana wilgotność gleby rozwój larwalny trwa około 30 dni. 
Takie warunki panowały w ostatnich czterech latach. Wylęgnięte 
larwy w ziemi przechodzą trzy stadia rozwojowe, z których ostatnie 
trwa najdłużej. Pierwsze larwy stadium rozwojowego L1 pojawiają 
się na monokulturze kukurydzy już pod koniec maja. Ich najliczniej-
szy pojaw ma miejsce pod koniec maja i w czerwcu.

Pierwsze larwy najgroźniejszego stadium rozwoju L3 pojawiają 
się pod koniec pierwszej dekady lipca, a ostatnie osobniki moż-

na spotkać na korzeniach kukurydzy nawet pod koniec sierpnia.  
Dojrzałe osobniki stadium larwalnego L3 począwszy od drugiej po-

łowy czerwca przepoczwarczają się w komorach sklejonych z gru-

dek gleby. Stadium poczwarki w optymalnej temperaturze (22°C) 
trwa 10 dni. Najwięcej poczwarek w glebie spotyka się w lipcu.

Od pierwszej dekady lipca zaczynają wylatywać z poczwarek chrzą-

szcze, a proces ich wylęgu może trwać do pierwszych dni września. 
Najliczniejszą populację osobników dorosłych spotyka się od trze-

ciej dekady lipca do trzeciej dekady sierpnia. Ostatnie osobniki 
występują pod koniec października. Największą ruchliwość chrzą-

szczy i ich liczebność w łanie odnotowuje się o godz. 9:00 oraz po 
godz. 18:00. 

Szkodliwość
Kukurydzę uszkadzają larwy, które powodują największe straty 
w plonach i chrząszcze. Larwy zaraz po wylęgu odżywiają się wło-

śnikami. Następnie wgryzają się do wnętrza większych korzeni i że-

rują początkowo pod ich skórką, a później w głębszych warstwach,  
także w rdzeniu. Stopniowo docierają do szyjki korzeniowej oraz do 
nasady łodygi. Przy silnie obgryzionym systemie korzeniowym zosta-

je zakłócenie, a niekiedy nawet całkowicie zahamowane odżywianie 
roślin, wskutek czego żółkną, więdną i mogą zaschnąć. W wyniku 
tego kolby są mniejsze, słabo zaziarnione, ziarno jest drobne, a ślad 
za tym uzyskuje się znacznie niższe plony. Zniszczenie korzeni pro-

wadzi do wylegania roślin, które pokładają się na glebie i łukowato 
wyginają się do słońca na kształt szyi gęściej. Po tym łatwo poznać, 
że kukurydza została uszkodzona przez stonkę.

Szkodliwość chrząszczy jest mniejsza niż larw, a poważne uszko-

dzenia powstają tylko wtedy, gdy ich liczebność jest dużą zwłaszcza 
na kolbach. Chrząszcze odżywiają się głównie pyłkiem oraz znamio-

nami kwiatów. Po wyczerpaniu bazy pokarmowej w miejscu wylęgu 
masowo migrują na sąsiednie pola. Przygryzanie świeżych znamion 
kolb prowadzi do zakłóceń w zapylaniu kwiatów żeńskich, w wyniku, 
czego kolby są słabo zaziarnione, mniejsze, a niekiedy zdeformo-

wane. Osobniki dorosłe żerują na blaszkach liściowych, o czym już 
wspomniano. Obok zmniejszenia plonu ziarna chrząszcze przy-

czyniają się do pogorszenia zdrowotności roślin, na których żerują, 
gdyż ułatwiają ich porażenie przez szereg patogenów, zwłaszcza 
grzybów z rodzaju Fusarium. Ponadto mogą być wektorami nie-

których sprawców chorób. Straty w plonach ziarna powodowane  
przez zachodnią stonkę kukurydzianą w Serbii, Chorwacji na Wę-

grzech, gdzie wystąpiła najwcześniej oszacowano na 40%.

Zwalczanie

Zwalczanie zachodniej stonki kukurydzianej jest nie lada wyzwaniem 
dla rolników. Wynika to z tego, że chrząszcze nie mają wrogów na-

turalnych, przelatują na duże odległości, do 20 km na dobę bądź 
przemieszczają się na środkach komunikacji (samochody, pociągi) 

Kolba z rośliny zaatakowanej przez omacnicę prosowiankę  
i zachodnią stonkę kukurydzianą oraz grzyby z rodzaju Fuzarium.

W kolbie nieokrytej liściami okrywowymi ziarniaki zostały nadgryzio-
ne przez chrząszcze stonki w fazie dojrzałości mleczno-woskowej.

Samice jaja składają w okresie od końca czerwca, najwięcej  
od trzeciej dekady lipca do trzeciej dekady sierpnia. Proces ten 
trwa dopóki szkodnik występuje w uprawie. Płodność samic zależy  
od odżywiania się, temperatury powietrza, ilości światła słoneczne-

go i innych czynników. Najczęściej składają 400-600 jaj.
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na gapę na duże odległości. Tak dostała się z USA do Serbii. Podob-

nie do Europy trafiła jej siostra — stonka ziemniaczana zawleczona 
na towarach przewożonych statkami, na przełomie XIX i XX wieku. 
Samice stonki kukurydzianej są bardzo płodne, a cykl rozwoju trawa 
długo i dlatego chemiczne jej zwalczanie insektycydami może tylko 
częściowo ograniczyć jej populację.

Podstawowym zabiegiem ograniczającym liczebność stonki jest,  
co najmniej roczna przerwa w uprawie kukurydzy na tym samym polu. 
Wówczas wylęgnięte larwy z braku rośliny żywicielskiej giną.

Należy unikać uprawy soi tuż lub zaraz po kukurydzy, bowiem rośli-
na ta jest też żywicielem larw stonki. Można ją zwalczać insektycy-

dami przy okazji oprysków plantacji kukurydzy przeciwko omacnicy 
prosowianki, której masowy nalot na kwitnące rośliny zazębia się.

Należy dokładnie rozdrobnić resztki pożniwne, gdyż dzięki temu 
można zniszczyć warstwę izolacyjną chroniącą jaja przed prze-

suszeniem lub przemarznięciem. Przed nastaniem zimy wykonać 
głęboką orkę, dzięki której na powierzchnię zostaną przemieszczo-

ne z głębi jaja i będą one narażone na destrukcyjne oddziaływanie 
warunków meteorologicznych bądź wrogów naturalnych. 

dr Władysław Kościelniak

Prawidłowo rozwinięte kolby kukurydzy
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Jeszcze 20 lat temu, kiedy rozpoczynałem przygodę z rolnic-

twem nie byłoby zbytnio o czy pisać w kwestii nawożenia kukury-

dzy. Bardzo mało było jeszcze siewników do kukurydzy z dozow-

nikami na nawóz. Większość rolników stosowało standardową  
metodę 3x200 kg, tj. 200 kg soli potasowej, 200 kg fosforanu amonu  
(POLIDAP) i 200 kg mocznika pod uprawę wiosenną, następnie siew 
kukurydzy. W kolejnym etapie azotowe nawożenie pogłówne w fa-

zie 3-5 liści kukurydzy. Tu dopuszczalna była „wolna amerykanka‘’, 
każdy stosował taki nawóz jaki był w podwórku – mocznik, saletra, 
saletrzak lub RSM 32% N, do którego już wtedy zaczynali się prze-

konywać rolnicy. Należy nadmienić, ze rsm był wówczas najtańszym 
nawozem azotowym.

Dzisiaj technologia uprawy i nawożenia kukurydzy wygląda zupeł-
nie inaczej. Mamy do dyspozycji siewniki z dozownikami do na-

wozów granulowany i mikro granulat. Możemy zastosować nawo-

żenie potasowe przedsiewnie jak i w metodzie dawek dzielonych.  
Do dyspozycji mamy całą gamę nawozów azotowych, fosforowych, 
potasowych i wieloskładnikowych. 

Żniwa kukurydziane 2019 roku pokazują jednak w którą stronę mu-

simy iść i z jakimi problemami styka się rolnik podczas uprawy ku-

kurydzy na ziarno. Tam gdzie susza była dotkliwa (gmina Grodków, 
Brzeg, itp.), a pokryła się z V, VI klasą bonitacyjną rolnicy zbierali 
od 500 kg do 4 ton ziarna z hektara. Nie możemy jednak przed-

stawiać sytuacji tak tragicznie, są miejsca gdzie kukurydza sypała  
po 16 ton o średniej wilgotności 24-25%. Wniosek nasuwa się tyl-
ko jeden, a mianowicie musimy stosować takie nawozy i w takich 
dawkach – terminach aby roślinie stworzyć najlepsze warunki wil-
gotnościowe. Ograniczyć do minimum uprawę gleby, siać odmia-

ny sprawdzone, które dają sobie radę z czasowym brakiem wody.  
Należy też pamiętać, że w tym roku częściej niż w latach poprzed-

NAWOŻENIE KUKURYDZY

nich spotykam się z teorią u rolników, iż należy zwłaszcza ziemie 
klasy V i VI wyłączyć z pod uprawy. Wszyscy jednak nie mogą budo-

wać farm fotowoltaicznych lub żwirowni itp. Nie da się uniknąć stwier-
dzenia, iż do upraw na słabych klasach gleby przy wszechpanującej 
suszy przez ostatnie 2-3 lata rolnicy dokładają.
Ale dość narzekania, w tym artykule chciałbym zaproponować tech-

nologię nawożenia kukurydzy uprawianej na ziarno wykorzystując naj-
nowsze trendy i badania, a przy tym zrobić to za sensowne pieniądze. 

Oczywiście bardzo dobrze by było gdyby przed ustaleniem dawek 
nawozów moglibyśmy skorzystać z aktualnych map zasobności 
gleb w gospodarstwie. Nie będę też rozwodził się na temat jak waż-

ny i dlaczego potrzebny jest fosfor, potas czy azot roślinie – o tym 
piszą wszyscy mądrzejsi ode mnie.

Nawożenie potasowe 
Tutaj do dyspozycji mamy dwa nawozy, a mianowicie sól pota-

sowa oraz Korn-Kali. Idealnym rozwiązaniem byłoby zastosowa-

nie 100 kg soli potasowej jesienią pod orkę. Dam jej czas aby spo-

kojnie się rozłożyła. Wiosną przed siewem należy zastosować  
Korn-Kali w dawce 200 kg (40% K

2
O, 6% MgO, 4% Na

2
O, 12,5% SO3).  

Dlaczego Korn-Kali, a dlatego że posiada w swoim składzie  
4% sodu, magnez i siarkę, a jako nawóz potasowy dużo szybciej 
się rozkłada i pomaga roślinie w stresie (okresowe braki wody).

Nawożenie fosforowe 
Jedynie słusznym rozwiązaniem i sprawdzonym w praktyce rolni-
czej jest zastosowanie w dawce 200kg/ha fosforanu amonu. Może to 
być POLIDAP 18-46, Ultra DAP 18-46, czy Ultra MAP 12-52. W tym 
wypadku czynnikiem decydującym z jakiego nawozu skorzystamy  
to cena i dostępność.

Nawozy
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Nawożenie azotowe
W tej materii mamy bogactwo nawozów. Ilu rolników, tyle teorii sto-

sowania nawozów azotowych w kukurydzy. Ja jednak zapropono-

wać pragnę dwa rozwiązania , w których podzielimy dawkę azotu  
na połowę. I dawka w ilości 200 kg rsm 32 z dodatkiem NovaTec One 
(aby uniknąć poparzeń należy wykonać oprysk przy wykorzystaniu 
wężyków), lub 150 kg mocznika 46, PULGRAN również z dodatkiem 
inhibitora ureazy przed siewnie pod uprawę wiosenna. II dawka  
to w fazie 5-7 liści kukurydzy rsm 32%N 200 kg/ha lub mocz-

nik 46 w dawce 150 kg/ha również z dodatkiem inhibitorów.  
Dodanie NovaTeca One i inhibitora ureazy spowolni uwalnia-

nie azotu do 12 tygodni od jego zastosowania. W drugiej dawce  
azotu możemy wykorzystać saletrę amonową PULAN 34%N  
w dawce 250 kg/ha. Grupa Azoty Zakłady Azotowe w Tarnowie  
prowadzą badania i prace nad wprowadzeniem do stosowania  

SALETROSANU 30%N z dodatkiem NovaTec One. Doświadcze-

nia prowadzone są między innymi na polach obsługiwanych przez 

 AgroAs. Może to być bardzo dobre rozwiązanie – azot z siarką  
i NovaTec One, ale to jest niedaleka przyszłość.

Nawożenie z wykorzystaniem nawozów wieloskładnikowych
Nie możemy zapomnieć, iż mamy do dyspozycji doskonałe nawozy 
wieloskładnikowe, które dobrze się sprawdzą w uprawie kukurydzy 
na ziarno. W takiej sytuacji chciałbym zaproponować do wyboru 
3 nawozy: POLIFOSKA TYTAN 6-25-25 z dodatkiem cynku, Ultra 
8-20-30 lub NPK 8-19-29. Ja osobiście od kilku lat kiedy pojawiła 
się w sprzedaży POLIFOSKA TYTAN korzystam z niej w dawce 
280-300 kg/ha podawaną poprzez dozownik w siewniku. Nawoże-

nie azotowe należy wykonać w jeden z podanych wyżej sposobów. 

Robert Mazur, dyrektor handlowy Działu Nawozów

Koszty nawożenia I wariant II wariant III wariant

Korn-Kali 200 kg  220 zł 220 zł

Sól potasowa 60% 100 kg 140 zł 140 zł

Polidap (fosforan amonu) 200 kg 300 zł 300 zł

RSM 32N 2 x 200 kg 350 zł 350 zł

MOCZNIK 46%N 2x150 kg + inhibitor 480 zł

POLIFOSKA TYTAN (NPK) 300 kg 450 zł

NovatTec One 1,5 l/200 kg rsm 200 zł 200 zł

Razem koszty 1210 zł 1140 zł 1000 zł
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CO SŁYCHAĆ W DZIALE NAWOZÓW? 

Wrzesień dla działu nawozów był miesiącem nie tylko wzmożo-

nej aktywności handlowej. Obfitował też w wyjazdy organizowane 
przez naszych Partnerów handlowych.

Na wschodzie…
Początkiem września wraz z firmą Compo Expert odwiedzili-
śmy „duże” gospodarstwo zlokalizowane na wschodzie Ukra-

iny. Należące do holdingu Kernel gospodarstwo uprawia blisko  
550 tys. hektarów. Rośliną wiodącą jest kukurydza – 250 tys. ha, 
plon oscyluje miedzy 10-12 ton ziarna o wilgotności 18% z hektara.  
140 tys. ha to uprawa słonecznika, 120 tys. ha pszenica, a pło-

dozmian uzupełnia soja uprawiana na powierzchni 35 tys. ha.  
Własny poligon doświadczalny, którym dysponuje gospodarstwo 
(1500 ha), na który składa się niemal 60-cio osobowy zespół ma-

jący do dyspozycji laboratorium chemiczne pozwala na prowa-

dzenie doświadczeń polowych, nie tylko na potrzeby własne, ale 
również dla firm, które holding zaopatrują w środki do produkcji.  
Zarządcy gospodarstwa podkreślają, że to właśnie wyniki doświad-

czeń decydują o wprowadzeniu danego specyfiku do procesu 
uprawy. To właśnie tutaj firma Compo Expert testuje swój produkt  
NovaTec One, stabilizator azotu oparty na inhibitorze nitryfika-

cji DMPP. NovaTec One dedykowany jest do stosowania łącznie 
z płynnymi nawozami azotowymi (RSM), wydłuża czas przemian 
azotu amonowego w azotanowy poprzez spowolnienie działania 
bakterii glebowych, co niesie za sobą ogromne korzyści, m.in. ogra-

niczenie wymywania azotu, optymalną dostępność azotu. Produkt 
niebawem znajdzie się w ofercie naszej Firmy. Stosowną informa-

cję na temat produktu NovaTec One zamieszczamy w bieżącym 
wydaniu Czterech Asów dzięki uprzejmości firmy Compo Expert.

Na zachodzie…
Timac Agro Polska zaprosił nas do francuskiego Saint Malo,  
gdzie mieliśmy okazję zapoznać się z działalnością Światowego 
Centrum Innowacji Grupy Roullier. Według informacji przekazanych 
przez przedstawicieli Timac Agro Polska Centrum Innowacji powsta-

ło po to, by w najbliższych latach tworzyć rozwiązania nawozowe, 
które nie będą negatywnie wpływać na nasze środowisko naturalne 
i zapewniać jak najlepsze efekty w nawożeniu upraw.

Zachód Timac

Nawozy
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Lider Polskiej Dystrybucji

Już niedługo problem zużytych folii będzie rozwiązany

Podczas pobytu we Francji odwiedziliśmy również fabrykę produ-

kującą nawozy granulowane, których technologia produkcji opar-
ta jest na morskich skałach wapiennych. Zdolności produkcyjne  
fabryki to 200 000 ton nawozu rocznie. W zakładzie wykorzystu-

je się innowacyjną technologię produkcji przemysłowej nawozów 
Top-Phos. Dzięki tej technologii nawozy zawierają chronioną formę 
fosforu. Fosfor zawarty w nawozach jest mniej narażony na procesy 
uwsteczniania się w glebie.

Przypominamy, że produkty firmy Timac znajdują się w stałej  
ofercie firmy AgroAs. Zapraszamy do kontaktu z działem nawozów  
oraz z przedstawicielami handlowymi.

Coraz bliżej rozwiązania „foliowego” problemu 
Jak sygnalizowaliśmy w letnim wydaniu naszego kwartalnika,  
usuwanie foli rolniczej oraz worków po nawozach stało się dużym 
problemem.

W siedmiu gminach na terenie powiatów ostrowskiego i ostrołęckiego 
w ramach programu pilotażowego NFOŚiGW „Usuwanie folii rolni-
czych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zago-

spodarowano ponad 1156 ton odpadów z folii rolniczych, siatki i sznur-
ka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach typu Big-Bag.

Jak zapowiedział Minister Środowiska, w związku z pomyślnym 
przebiegiem pilotażu programu, podjęto decyzję o jego wprowadze-

niu na terenie całego kraju. Program „ Usuwanie folii rolniczych i in-

nych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” finansowany 
jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej, kwota jaką Fundusz przeznaczy na ten cel wynosi 
100 mln złotych, a wielkość zebranych/ zutylizowanych odpadów ma 
wynieść 200 tys. ton. Realizacją programu mają zająć się gminy. 
Pieniądze na realizację programu otrzymają te gminy, które do 20. 
grudnia złożą wniosek do NFOŚiGW.

Program przewiduje zbiórkę odpadów w miejscu wyznaczo-

nym przez gminę, a stamtąd odpady mają trafiać do utylizacji.

Lider Polskiej Dystrybucji – przekazanie wyprawek szkolnych 

dla dzieci.
Kolejny raz firma Agro-As wraz z Grupą Azoty sprawiły radość 
dzieciom. W ramach programu Lider Polskiej Dystrybucji przeka-

zaliśmy dzieciom ze szkół w Borkach Wielkich, Dobrzeniu Wielkim 
i Sierakowie Śląskim wyprawki szkolne. Celem tegorocznej ak-

cji było wsparcie najmłodszych uczniów szkół podstawowych  
z klas I-III. Realizując powyższą inicjatywę dokładamy swoją ce-

giełkę do pomagania w kształceniu najmłodszych. Radość dzieci…
bezcenna.

Rafał Włodarkiewicz, z-ca dyrektora Działu Nawozy
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Opinie rolników

Jan Oleksy

Czy zdecydujecie się na siew tej odmiany w przyszłym roku? 
Zdecydowanie tak. Warunki w tym roku nie były ciekawe, czerw-

cowe upały dały mocno w kość na niektórych plantacjach a mimo  
to Chianti dzielnie się obroniła i pozytywnie nas zaskoczyła.

Rozmowa Bartłomieja Soboty — przedstawiciela  
handlowego Agro-As z Janem Oleksy, 
agronomem firmy Agro-Chmiel Ujeździec, 
woj.opolskie

Dlaczego wybrał Pan tą odmianę? 

Szukaliśmy nowej odmiany średnio wczesnej z FAO 240 z ziarnem 
typu flint, Chianti z firmy Caussade weszła na rynek w 2018 roku 
i wtedy też miałem okazję zobaczyć ją na poletkach podczas im-

prezy Agroczas. Wyglądała dobrze i wyróżniała się wśród innych 
odmian. Po zbiorach miała dobre opinie i postanowiliśmy spróbo-

wać. Dodatkowo firma Agro-As zaproponowała korzystny kontrakt 
łączony z zakupem tej odmiany, więc mieliśmy zagwarantowany 
zbyt surowca.

Jak przebiegała uprawa tej odmiany? 
Chianti zasialiśmy 11-15 kwietnia na areale 40 ha. W drugiej po-

łowie kwietnia występowały liczne spadki temperatur, z przymroz-

kami włącznie i początkowo odmiana miała opóźniony start, była 
mniejsza od innych odmian. Tu trzeba stwierdzić, że Chianti nie na-

daje się do wczesnych siewów, ponieważ jest wrażliwa na chłody.  
Bardziej je odczuwa niż inne odmiany. Po okresie chłodów przy-

szedł ciepły maj i Chianti szybko dogoniła pozostałe odmiany,  
a nawet je wyprzedziła. Do zbioru pozostała zielona, urosła wyso-

ka, kolby miała zdrowe, generalnie ładnie wyglądała. Warto podkre-

ślić, że Chianti nie była zniszczona przez zwierzynę. W sąsiedztwie 
mieliśmy inną odmianę, którą dziki mocno zdewastowały. 

Jedną z cech chianti jest szybkie oddawanie wody. 
Czy Pan to potwierdza? 
Chianti kosiliśmy w drugiej połowie października. Wilgotność pod-

czas zbioru wynosiła około 25% podczas gdy inne odmiany miały 
30% lub więcej. 

Jak plonowala ta odmiana? 
Muszę przyznać, że podczas koszenia Chianti, byłem pod wraże-

niem. Średnio sypała 14,5 tony z hektara.

KLIENCI OCENIAJĄ WYBRANE ODMIANY KUKURYDZY

Rozmowa Huberta Wójcika — przedstawiciel  
handlowego Agro-As z Adamem Łaskawskim,  
właścicielem gospodarstwa z gminy Długołęka, 
woj. dolnośląskie 

Na wstępie proszę opowiedzieć coś o swoim gospodarstwie

Prowadzę gospodarstwo o powierzchni około 60 ha w gminie  
Długołęka (woj. Dolnośląskie). Areał mojego gospodarstwa w poło-

wie zajmuje kukurydza. Kukurydzę zacząłem uprawiać w 2003 roku, 
a od 2011 corocznie wpisała się w płodozmian moich upraw.

Adam Łaskawski
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Rozmowa Marcina Wasyliszyna — przedstawiciela  
handlowego Agro-As z Jakubem Kościelakiem  
współwłaścicielem gospodarstwa rolnego 
w Oleśnicy Małej, woj. dolnośląskie 

Spotykam się ponownie po roku i znowu rozmawiamy o ku-

kurydzy. Przed nami piękny łan kukurydzy, aż miło popatrzeć. 

Ten rok pomimo wielu sygnałów z różnych regionów, jest dla nas 
znów pomyślny. Jak widać traktory nie nadążają odwozić kukury-

dzy, sypie bardzo dobrze. Licznik w kombajnie pokazuje pomię-

dzy 12, a 14 ton. Ziarno bardzo grube i czyste. Wilgotność średnia  
ok 27%. Nie mam powodów do narzekań.

Czy może Pan przypomnieć czytelnikom profil swojego gospo-

darstwa?

Gospodarstwo położone jest w miejscowości Oleśnica Mała  
na Dolnym Śląsku. Jego powierzchnia to ok. 600 ha, a profil  
to produkcja roślinna. Ziemie od II do V klasy bonitacyjnej. Tak jak 
wspominałem w zeszłym roku, zmieniliśmy strukturę zasiewów.  
Ubyło rzepaku głównie na rzecz kukurydzy, której zasialiśmy 140 ha.

Z tego co pamiętam planowaliście 100 ha.

Tak. Jednak podjęliśmy szybką decyzję. I to był strzał w dziesiątkę. 
W przyszłym sezonie zasiejemy 200 ha kukurydzy.

Strzał w dziesiątkę? Co ma Pan na myśli?
 

Cały areał został zakontraktowany jesienią i zimą. Dziś wywożąc 
kukurydzę do Nowej Wsi Małej uzyskujemy cenę ok. 100 zł wyższą 
niż rynkowa. Powtórzę to co ostatnio! Wczesna kontraktacja pozwa-

la nam przewidzieć wielkość kapitału, który wpłynie do gospodar-
stwa, a tym samym lepiej planować budżet. Średnia z kilku lat wy-

raźnie pokazuje że osiągamy dzięki temu stabilny i dobry dochód.

Co oprócz finansów powoduje że kukurydza jest u Was w tak 
dobrej łasce? Przypomnę tylko, że w Waszym płodozmianie 
jest ona zaledwie od czterech lat. 

Chodzi głównie o czas. Kukurydzę kosimy najpóźniej, pozwala  
to na rozłożenie wszystkich etapów prac w gospodarstwie równo-

miernie. Tym bardziej, że świadczymy również usługi i znajdujemy 
czas na ich wykonywanie. Oczywiście pomaga nam w tym sprzęt, 
którym dysponujemy. Myślę tu o marce CLAAS.

Chianti

Jakie odmiany Pan uprawia?

Uprawiam odmiany typowo ziarnowe. W ostatnich sezonach domi-
nują odmiany Caussade, ponieważ są bezkonkurencyjne na tle od-

mian innych hodowców. Wydajności są bardzo duże przy relatywnie 
niskich wilgotnościach. Bardzo lubię testować różne odmiany. W tym 
roku zdecydowałem się na nową odmianę z hodowli Caussade – 
Chianti o FAO 240 i na tę chwilę uważam, że był to doskonały wybór. 
Plon zapowiada się rekordowo. Podzielę się z Państwem Agrotech-

niką, którą stosowałem na tej odmianie.

Agrotechnika:

Nawożenie:
Polifoska Krzem: 200 kg rzutowo + 200 kg w dozownik
Mocznik 300 kg rzutowo
Ochrona herbicydowa: (faza 3-4 liści)
Camix 560 SC-1,5 l\ha
Maksymus 050 SC-1 l\ha
Olemix-0,5 l\ha
Nawożenie dolistne:
Nutricomplex blue-3 kg\ha (faza 6 liści)

Czy zdecyduje się Pan na tą odmianę ponownie?

W przyszłym sezonie na pewno będzie to odmiana Chianti –  
wg mnie rewelacja. Odmiana ta ma niesamowity wigor i start wiosen-

ny co pozwala na dobre ukorzenienie co pozwala „uciec” przed suszą.

Zdradźmy teraz jaką odmianę w tej chwili kosi Pański brat.

To Chianti. Dałem się namówić i obsiałem nią 40 ha. Dziś nie żałuję. 
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Rozmowa Macieja Skoczylińskiego — przedstawiciela 
handlowego Agro-As z Adamem Płaziukiem, 
właścicielem gospodarstwa w Olesznej, 
woj. dolnośląskie 

Proszę opisać profil swojego gospodarstwa.

Prowadzę gospodarstwo rolne w miejscowości Oleszna koło  
Łagiewnik. Od prawie 10 lat współpracuję firmą Agro-As. Kukurydzę 
uprawiam na powierzchni 75 ha. 

Jakie odmiany Pan uprawia?

Odmiany LG stanowią połowę areału. Zarówno  LG 30.229 jak i no-

wość w waszej ofercie LG 30.205. Są to odmiany z przewagą flinta 
z przeznaczeniem na cele młynarskie.

Jak sprawdziły się w tegorocznych warunkach?

W tym sezonie posiane zostały na średnich stanowiskach,  
co w zderzeniu z trudnym pogodowo rokiem, nie stworzyło im ideal-
nych warunków. Wschody terminowo sianej kukurydzy trwały dość 
długo ze względu na niskie temperatury w tym okresie. Udało się 
jednak uzyskać oczekiwaną obsadę. Kolejne fazy rozwojowe rów-

nież nie były łatwe ze względu początkowo dość chłodne warunki  
a później deficyt opadów atmosferycznych. Mimo tych przeciwności 
odmiany wybroniły się i mój odbiór jest bardzo pozytywny. Na plan-

tacjach widać było mozaikę glebową pól, jednak  wszędzie rośliny 
zdołały zawiązać i wypełnić  kolby ziarnem i wysokim MTZ.

A jak ocenia Pan zdrowotność odmian LG?

Dzięki luźnej okrywie liściowej, która zapewnia ciągłą wentylację 
kolby, ziarno szybko oddało wodę a porażenie przez grzyby jest 
również na niewielkim poziomie.

Może Pan pokrótce scharakteryzować ją na podstawie 
tegorocznych doświadczeń. 

Czysty flint, FAO 240 więc siew w drugiej połowie kwietnia.  
Bardzo dobre wschody i pomimo średnio sprzyjających warun-

ków - równomierna wegetacja. Stanowiska od III do IV klasy. Na 
tych słabszych została już skoszona, plon był nieco niższy niż dziś, 
lecz średnio przekroczył „dziesiątkę”. O oddawaniu wody nie będę 
wspominał, podawałem przed chwilą pomiary wskaźnika. Myślę, że 
można powiedzieć o tej odmianie – plonuje jak grupa FAO 260, a do-

sycha jak kukurydza FAO 220. Ważną,  cechą  jest poziom zaziarnie-

nia. Podczas kwitnienia występowały niedobory wody i pomimo tego 
kolby są wypełnione w całości. No i oczywiście wielkość ziarniaków. 

A jak ze zdrowotnością Chianti ?
 

Nie miałem z punktu skupu informacji o mykotoksynach. Zresztą  
gołym okiem widać, że brak na ziarnie śladów chorób grzybowych. 
I uprzedzę Pańskie następne pytanie! W przyszłym roku również 
planuję posiać Chianti. 

Opinie rolników

Adam Płaziuk

Tak sypała kukurydza w gospodarstwie pana Jakuba Kościelaka

Czy zdecyduje się Pan na te odmiany w przyszłym sezonie?

Myślę, że tak. Od jakiegoś czasu kontraktuję w waszej firmie część 
plonów, co gwarantuje mi wyższą cenę sprzedaży, sprawny odbiór 
i terminową płatność za towar. To wszystko powoduje, że uprawa ta 
jest dla mnie bardzo atrakcyjna. Więc tak – odmiany LG na pewno 
znajdą się w moim gospodarstwie.
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Rozmowa Huberta Wójcika — przedstawiciela  
handlowego Agro-As z Andrzejem Wojteczkiem,  
rolnikiem z Kiełczowa

Jaki jest profil Pana gospodarstwa?

Prowadzę gospodarstwo o powierzchni około 500 ha w Kiełczowie w po-

wiecie wrocławski, w którym areał przeznaczony na kukurydzę to 200 ha.

Jaką odmianę kukurydzy Pan wybrał i jak się sprawdziła?

W tym roku pogoda nie sprzyjała uprawie kukurydzy ze względu  
na chłodną wiosnę i warunki stresowe suszy, niemal przez cały okres 
wegetacji. Wybrałem odmiany z firmy Caussade. Odmiana Chianti  
o FAO 240 poradziła sobie w tym roku wybornie. Odmiana wytwo-

rzyła ładne, do końca zaziarnione kolby, co zapewniło zadowalający 
mnie plon.

Jak wyglądały plony?

Jak na tak ciężki rok- plon szacuje w granicach 8-12 t/ha przy wil-
gotności 23-25%. Dobrych ziem u nas nie ma, przeważają klasy  
IV i V. Testuje mnóstwo odmian co roku, ale doszedłem do wnio-

sku że odmiana Chianti, która zdała egzamin w tak krytycznym 
roku znajdzie miejsce u mnie w gospodarstwie w przyszłym roku 
na niemałym areale.

Poniżej agrotechnika, którą uprawiałem:

Agrotechnika:

Nawożenie:
• Polidap 150 kg w dozownik
• Sól potasowa 250 kg rzutowo
• Mocznik 300 kg rzutowo

Ochrona herbicydowa: (faza 3-4 liści)
• Camix 560 SC-1,5 l \ha
• Maksymus 050 SC-1 l\ha 
• Olemix-0,5 l \ha

Nawożenie dolistne:
• Nutricomplex blue-3 kg\ha (faza 6 liści)

Rozmowa Wojciecha Waranki — przedstawiciela  
handlowego Agro-As z Damianem Deszczką  
właścicielem gospodarstwa położonego  
w miejscowości Rzymkowice w okolicach Korfantowa, 
woj. dolnośląśkie

Powiedz jaki jest profil twojego gospodarstwa,  
od kiedy działa? 

Gospodarstwo prowadzę od 2003 r. Obecnie jest to głównie pro-

dukcja roślinna z 45% udziałem kukurydzy. Reszta zasiewów obej-
muje pszenicę, pszenżyto, jęczmień oraz rzepak.

Jakie są plany na przyszłość odnośnie kukurydzy?

Generalnie areał kukurydzy utrzymam na podobnym poziomie  
jak w tym roku. Może będę siał troszeczkę mniej kosztem grochu.

Jaki wpływ miał termin siewu na plon kukurydzy w tym roku?

Wydaje mi się, że najlepiej plonowały kukurydze siane w optymal-
nym terminie. W tym roku dużo zależało od stanowiska, a przede 
wszystkim od wysokości opadów, które w naszym regionie w okoli-
cach Korfantowa występowały punktowo. Plony wahały się od około 
4 do kilkunastu ton, w zależności kto miał więcej szczęścia.

Czym się kierujesz przy doborze odmian?

Przede wszystkim biorę pod uwagę wymagania glebowe oraz 
liczbę FAO. Większość  gospodarstwa, bo około 70% to gle-

by piaszczyste V klasy. Odmiany o wczesnym FAO mają szyb-

szy rozwój początkowy, lepiej tolerują chłody i wcześniej kwitną.  
Mają możliwość wykorzystania resztek wody, która pozostała  
w glebie oraz większe szanse zawiązać pełne kolby.

Dlaczego zdecydowałeś się na zasianie MAS 11.K?

Ponieważ jest to odmiana Flint Dent o FAO 220, która dobrze plo-

nuje w swojej klasie. Oddaje wodę jak FAO 210, a plonuje jak ku-

kurydze z grupy FAO 230-240. W moim przypadku chodziło także o 
wcześniejsze zebranie ziarna z pola, żeby móc zasiać między plon 
ozimy, ewentualnie pszenicę w optymalnym terminie.

Jak MAS 11.K sprawdza się w praktyce?

Bardzo dobry wigor początkowy gwarantujący wykorzystanie wody, 
mniejsze rośliny, które lepiej sprawdzają się na słabszych glebach,  
co w efekcie powinno dać zadawalające plony na lekkich stanowiskach.

Czy tak wczesna odmiana może konkurować z późniejszymi 
mieszańcami typu Flint lub Dent o FAO 230-240?

Jak najbardziej. Tak jak wcześniej wspomniałem, praktycznie nie ma 
różnicy w plonie, a tam gdzie dostała trochę więcej wody można po-

wiedzieć, że nawet lepiej się prezentowała niż późniejsze mieszańce.

Jakie zalety ma MAS 11.K — czy warto siać tą odmianę?

Warto. Wczesny zbiór, brak fuzarium, niska wilgotność ziarna, szybkie 
oddawanie wody, możliwość wykorzystania pola pod zasiew pszenicy 
w optymalnym terminie, ewentualnie międzyplon ozimy jak w moim 
przypadku. I oczywiście możliwość podpisania bardzo dobrej cenowo 
kontraktacji z firmą Agro-As jak miało to miejsce w moim przypadku.

Andrzej Wojteczek
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Panie Prezesie proszę opowiedzieć o hodowli którą reprezen-

tuje na polskim rynku już bez mała od 10 lat.

Maciej Marczewski: Caussade Semences jest hodowlą multigatun-

kową, a prace badawcze prowadzimy na ponad 50 gatunkach roślin 
rolniczych. Dzięki temu w ofercie firmy znajdują się m.in. nasiona 
rzepaku, pszenicy, mieszanek poplonowych, słonecznika, sorgo 
i innych. Wiodącym gatunkiem w hodowli jest jednak kukurydza.  
Dzięki temu Caussade należy do ścisłej czołówki światowych produ-

centów nasion kukurydzy na ziarno, kiszonkę i biogaz. 

Mówiąc o kukurydzy, jakie są obecnie najważniejsze kierunki 
w hodowli kukurydzy?

W hodowli Caussade prace badawcze idą wielokierunkowo.  
Jednym z nowych i ważnych kierunków jest rozwój rynku BIO. 
Caussade jest liderem rynku europejskiego pod tym względem. 
Dostarczamy coraz więcej certyfikowanego materiału siewnego 
odmian kukurydzy do gospodarstw ekologicznych. Bardzo ściśle 
współpracujemy też z przemysłem młynarskim przy tworzeniu  
odmian na cele grysowe.

No właśnie, czy w takim razie hodowla odmian na cele grysowe 
ma przyszłość?

Oczywiście. Również i pod tym względem hodowla Caussade  
jest liderem w hodowli. Na cele młynarskie rekomendowane  
są wyłącznie odmiany typu flint z dużą zawartością skrobi szklistej.  
Ziarno takie jest poszukiwanym produktem na rynku i za które  
można uzyskać wyższą cenę w skupie.

Które zatem odmiany hodowla rekomenduje na cele młynarskie?

W Polsce od kilku lat z dużym sukcesem rozwijamy projekt pod na-

zwą „Alternatywa grysowa”. Nazwa nie jest przypadkowa ponieważ 
jest to wyselekcjonowana grupa odmian ziarnowych, ale o dodat-
kowym, alternatywnym przeznaczeniu na grysy. Warto nadmienić,  
że odmiana CHIANTI CS będąca w dystrybucji Agro-As znajduje 
się w tej grupie ponieważ doskonale nadaje się właśnie na cele 
młynarskie. 

Czy planujecie wprowadzenie nowych odmian w najbliższym 
czasie?

Nowo zarejestrowaną odmianą, będąca w dystrybucji Agro-As, 
jest wspomniana wcześniej CHIANTI CS. Jest to wysokoproduk-

tywna, typowo ziarnowa odmiana o FAO 240. Wyjątkową zaletą 
tej odmiany jest stabilność i regularność plonowania, nawet przy 
niekorzystnych warunkach pogodowych z którymi niestety coraz 
częściej się spotykamy. Kolejną odmianą, która już od tego sezo-

nu znajdzie się w dystrybucji Agro As, jest LUXURI CS. Posiada  
FAO 230 dzięki czemu nadaje się na wczesne zbiory. Polecana 
jest na średnie i dobre stanowiska. Podobnie jak CHIANTI CS  
jest również odmianą flintową dedykowana na cele młynarskie.

A jak ocenia Pan współpracę z firmą Agro As?

Od 2010 roku, a więc od początku działalności w Polsce, hodow-

la Caussade Semences ściśle współpracuje z firmą Agro-As.  
Wzajemne, bardzo dobre relacje i współpraca była i jest nadal rozwi-
jana m.in. dzięki bliskiej odległości obu firm, ale także dzięki rzetelno-

ści i profesjonalnemu podejściu do bardzo dynamicznie zmieniające-

go się rolnictwa w Polsce. Aktualnie w ofercie odmianowej Agro-As 
znajdują się dwie odmiany kukurydzy: CHIANTI CS i LUXURI CS 
oraz jedna odmiana pszenicy ościstej – SOLINDO CS pochodzące 
z hodowli Caussade. Można powiedzieć, że obie firmy rozwijają się 
dzięki wzajemnej współpracy przedstawicieli obu firm z gospodar-
stwami. Jest to doskonały przykład pełnej, trójstronnej współpracy 
– hodowli, dystrybucji i gospodarstw. Caussade dostarcza najwyższej 
jakości materiał siewny. Dystrybucja Agro-As zapewnia z kolei profe-

sjonalne wsparcie dla gospodarstw od momentu siewu aż do zbiorów. 

Na koniec co by Pan radził producentom kukurydzy?

Rynek kukurydzy w Polsce mocno się rozwija. Jednak pojawia-

jące się anomalie pogodowe, a głównie susze i ekstremalnie  
wysokie temperatury sprawiają, że trzeba postawić tylko na pewne 
i sprawdzone odmiany jak choćby CHIANTI CS. Warto też pomy-

śleć o rozłożeniu ryzyka poprzez siew odmian o zróżnicowanym 
FAO. W niepewnych czasach dobrym zabezpieczeniem poziomu 
cen skupu jest również kontraktacja. Dzięki umowom kontrakta-

cyjnym oferowanym przez Agro-As, już w momencie podjęcia  
decyzji o zakupie nasion, gospodarstwo ma gwarancję skupu plo-

nów w korzystnej cenie. To z kolei jest bardzo dobrym zabezpie-

czeniem poziomu opłacalności uprawy kukurydzy. Mam tutaj na 
myśli często dramatycznie zmieniające się ceny w trakcie zbiorów, 
jakie obserwujemy w ostatnich latach. Tym samym domykamy 
cały cykl uprawy poczynając od wyboru odmiany i zakupu nasion,  
poprzez wsparcie w sezonie wegetacyjnym, a kończąc na pewnym 
odbiorze plonów w korzystnej cenie.

ROZMOWA Z PREZESEM ZARZĄDU FIRMY CAUSSADE 
NASIONA POLSKA – MACIEJEM MARCZEWSKIM

Maciej Marczewski, Prezes Zarządu firmy CAUSSADE Nasiona Polska
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W nowy sezon z nową odmianą pszenicy! 

ASKABAN – Czarodziej plonu

Odkąd w 2013 AgroAs rozpoczął sprzedaż materiału siewnego  
własnej produkcji, stało się dla nas bardzo ważnym, by mieć cały 
czas w swojej ofercie coś nowego. Odmianę, która najlepiej speł-
ni oczekiwania naszych klientów. Przy doborze nowych pszenic 
bierzemy pod uwagę ich plonowanie, klasę jakościową odmiany, 
odporność na działanie zimy ale też odporność na presję ze strony 
chorób. Wiemy jakie ważne są te aspekty dla każdego producen-

ta rolnego. Wysokie, zdrowe plony pozwalają budować przychody 
nie generując nadmiernych kosztów wynikających z intensywnej 
ochrony, lub nawet strat związanych ze słabymi przezimowaniami  
lub słabą zdrowotnością plantacji. 

Tym bardziej jest nam ogromnie miło poinformować, że w sezonie 
2020/2021 będziemy Państwu proponowali starannie wyselek-

cjonowaną odmianę (grupa A, jakościowa) hodowli Saaten Union.  
Nowo zarejestrowany Askaban od dwóch lat jest badany w COBO-

RU, gdzie niezależnie od regionu odznacza się plonem na poziomie 
wzorca, niejednokrotnie go przewyższając. Charakteryzują go też 
inne bardzo pożądane przez producentów właściwości.

ASKABAN – NOWA ODMIANA PSZENICY

Krótko podsumowując nasz ASKABAN jest pszenicą o:

• Potencjalnie wysokim plonie
• Wysokiej zimotrwałości (4,5) wg badań COBORU
• Ponadprzeciętnej odporności na wszystkie najważniejsze 

choroby

• Bardzo dobra odporności na porastanie oraz osypywanie  
się ziarna. Dobrze wykształcone ziarno (wysoka MTZ,  
wyrównanie i gęstość)

• Wysokim MTZ (48g/A2)
• Wyrównaniu ziarna na poziomie 91%

W tej chwili rozmnażamy ją na potrzeby przyszłorocznej produkcji 
mając nadzieję, że spełni Państwa i nasze oczekiwania stając się wio-

dącą odmianą w naszej ofercie. Uważamy, że ma na to duże szanse! 

Jacek Hnatów, dyrektor operacyjny

Materiał siewny

ASKABAN
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P
rodukcja jęczmienia w naszym kraju ma już ugruntowaną 
tradycję i to produkcja zarówno jego odmian ozimych 
jak i jarych. Szeroko znane są pastewne zastosowania 

jęczmienia ale w ostatnim czasie produkujemy również coraz 
więcej odmian browarnych.

Aż 67% produkowanego w Polsce jęczmienia browarnego stanowią 
szybko dojrzewające odmiany jare, pozostałe 33% to jęczmiona 
ozime.

Jęczmień jary z przeznaczeniem na browar charakteryzuje  
się wyższymi wymaganiami glebowymi i przedplonowymi. Najlepsze 
stanowiska to gleby żyzne (kompleks pszenny b.dobry lub dobry, 
żytni b. dobry) o wysokiej kulturze. Najbardziej pożądany przedplon 
dla „browaru” jarego stanowią buraki lub ziemniaki. Presja grzybowa 
eliminuje praktycznie z przedplonu wszystkie zboża, może z wyjąt-
kiem owsa. Optymalne dla niego pH wynosi od 5,5 na glebach lek-

kich do 6,5 na glinach ciężkich. Na glebach gliniastych otrzymuje  
się najstabilniejsze plony. Wapnowanie jest zabiegiem koniecznym 
dla jęczmienia przeznaczonego na cele browarne, gdyż przy niskim 
pH uzyskuje się mniejsze plony i zbyt wysoką zawartość białka 
w ziarnie. Wysokie wymagania glebowe jęczmienia jarego spowo-

dowane są słabo rozwiniętym systemem korzeniowym i krótkim 
okresem wegetacji.

Jęczmień ozimy natomiast stawia trochę inne wymagania produ-

centom. Jest wymagający jeżeli chodzi o termin siewu (wczesny), 
oczekuje bardzo dobrych stanowisk, jest także wrażliwy na odczyn 
i jakość uprawy gleby. Odpłaca jednakże wczesnym dojrzewaniem, 
co uodparnia go na wiosenną suszę (woda pozimowa) oraz umoż-

liwia wczesne zbiory, co pomoże przy planowaniu żniw. Najlepiej 
plonuje na glebach kompleksu żytniego dobrego i bardzo dobrego 
utrzymanych w wysokiej kulturze i starannie uprawianych. Jęczmień 
ozimy ma największa wrażliwość na odczyn gleby ze wszystkich 
roślin zbożowych. Optymalne dla niego pH wynosi od 6,2 do 7,2. 

JĘCZMIEŃ KONTRAKTACJA

Co znamienne nawet niewielkie odchylenia od tych wartości mają 
negatywny wpływ na plon.

Generalnie, dużym błędem agrotechnicznym jest uprawa jęcz-

mienia po sobie. Można się wtedy spodziewać, że jego plon 
będzie niższy o 15-20%.

Trudny przedplon dla jęczmienia browarnego stanowią rośliny mo-

tylkowe, ponieważ pozostawiają one stanowiska bogate o trudny  
do zbilansowania azot, który powoduje wzrost poziomu białka w ziarnie.

Kolejnym ważnym składnikiem technologii produkcji jęczmienia 
jest jego siew, w rozumieniu terminu i gęstości wysiewu ale rów-

nież jakości samego materiału siewnego. Należyta jakość materiału 
siewnego: jego siła kiełkowania (min. 95%), jednolitość odmiano-

wa/czystość (min. 98%) i masa tysiąca ziaren (MTZ powżej 40 g),  
są jednymi z podstawowych czynników mających wpływ na plon 
i jego jakość handlową.

Termin siewu dla naszego regionu przy zachowaniu opty-

malnych warunków klimatyczno-glebowych i biorąc oczywi-
ście pod uwagę jaką siejemy odmianę, przyjmuje się zwykle  
następująco:

• Jęczmień ozimy (średnio wczesny) – 16-20 września.

Reakcja jęczmienia ozimego na termin siewu jest znacznie 
uzależniona od warunków pogodowych, ale w dobrych warun-

kach przy zachowaniu optymalnego terminu siewu przyjmuje 
się obsadę 330-450 ziarniaków na m2, co odpowiada masie 
materiału siewnego na poziomie 145-195 kg/ha. Przy opóźnio-

nym siewie należy zwiększyć o 10-15% obsadę roślin.

• Jęczmień jary – przyjmuje się, że jest to okres od 20 marca 
do 10 kwietnia.

Materiał siewny



Kwartalnik 2019 Nr 4/2019 (12) 45
Jęczmień

Uchwycenie optymalnego terminu siewu jest uzależnione 
w dużym stopniu od długości trwania zimy a jego utrzyma-

nie warunkuje uzyskanie wysokiego plonu, przy czym przyj-
muje się, że odmiany browarne źle znoszą opóźnione siewy,  
co uwidacznia się w podwyższonym poziomie białka w ziarnie.

Norma wysiewu jęczmienia jarego wynosi przeciętnie  
120-160 kg/ha, przy czym jęczmień browarny należy siać  
gęściej niż pastewny.

Dużo mówi się o białku w jęczmieniu browarnym. Wiemy,  
że jego poziom jest uzależniony od jakości stanowiska ale rów-

nież od umiejętnego (odpowiednio niskiego) nawożenia azotem.  
Słodownie wymagają zwykle by poziom białka w suchej masie  
zawierał się w przedziale od 9,5 do 11,5% .

Ale dlaczego niskie białko? Ponieważ im go więcej, tym mniej  
skrobi (wielocukru), która po skiełkowaniu nasion jęczmienia pod-

czas produkcji słodu, jest głównym składnikiem w procesie fer-
mentacji i tworzy alkohol w piwie. Im więc wyższy poziom białka,  
tym mniej pożądanej skrobi a co z tym idzie niższej jakości słód 
i gorsze (drożej wytworzone) piwo. Mówi się, że białko pozytywnie 
wpływa na stabilność piany w piwie, obniża jednak walory smakowe 
i może powodować jego mętnienie.

Kolejnym parametrem jęczmienia browarnego jest energia kiełkowa-

nia. Informuje nas o stanie fizjologicznym ziarna i określa jego żywot-
ność, daje znać producentowi jaka część ziarniaków będzie w stanie 
skiełkować, czyli nadaje się do słodowania. Ten parametr przyjmu-

je minimalna wartość 95% i sprzyja mu dobre wyrównanie ziarna,  
właściwy przebieg pogody ale również jakość omłotu. Ziarno nie 
może być zniszczone podczas zbioru (pokruszone, wybity zarodek).

KONTRAKTACJA JĘCZMIENIA.

Jak co roku AgroAs chce zaprosić swoich klientów do kontrak-

tacji jęczmienia browarnego. 

Od 1 listopada ruszamy z programem kontraktacji jęczmienia  
ozimego odmiany Charles. 

Jest to dobrze już znana i sprawdzona odmiana typu null LOX, 
czyli pozbawiona enzymu odpowiedzialnego za starzenie się piwa.
 

Dlaczego warto zakontraktować z nami jęczmień?

• Gwarantujemy cenę minimalną  
(w tym momencie +/-650 PLN/tona)

• Dostarczamy kwalifikowany materiał siewny najwyższej jakości
• Gwarantujemy szybki odbiór z magazynu producenta lub umoż-

liwiamy rolnikom bezpośrednią dostawę do dogodnej dla ich  
lokalizacji bazy magazynowej.

• Oferujemy ocenę jakościową i ostateczną jakość rozliczeniową 
na bramie AgroAs w momencie dostawy

• Cena bazowa znana w momencie dostawy
• Cena końcowa znana do 20 sierpnia

Po dodatkową wiedzę dotyczącą uprawy jęczmienia browarnego, 
czy to z zakresu nawożenia, ochrony chemicznej, czy agrotechniki 
odsyłamy Państwa do naszych przedstawicieli handlowych.

Jacek Hnatów, dyrektor operacyjny

Jęczmień

Materiał siewny



Kwartalnik 2019 Nr 4/2019 (12)46



Kwartalnik 2019 Nr 4/2019 (12) 47



Kwartalnik 2019 Nr 4/2019 (12)48



Kwartalnik 2019 Nr 4/2019 (12) 49

AGROAS KOLEJNY — TRUDNY ROK ZA NAMI

C
zas szybko mija i pora na 

podsumowanie przebiegu 

wegetacji i plonowania głów-

nych upraw w mijającym roku oraz 
wyciagnięcie wniosków na przy-

szłość. W kolejnym sezonie o wyso-

kości i jakości plonów decydowała 
przede wszystkim ilość wody dostęp-

nej dla roślin, zarówno z bieżących 
opadów, jak i pochodzącej z zapa-

sów zgromadzonych w glebach. Nie-

stety niskie opady w zimie i wiosną  
w 2019 roku nie mogły zaspokoić w pełni bieżących potrzeb 
roślin na wodę nie mówiąc już o uzupełnieniu jej niedoborów 
w glebie po ubiegłorocznej suszy. Ilość opadów w Łosiowie  
od stycznia do października br. wyniosła 394,4 mm i była niż-

sza od wieloletniej o 100 mm. Susza na terenie wojewódz-

twa opolskiego wystąpiła w różnym nasileniu w zależności  
od jakości gleb i wielkości lokalnych opadów. Wg IUNG-PIB 
Puławy w czerwcu i lipcu Klimatyczny Bilas Wodny był ujemny 
i kształtował się od 160-180 mm. Opady w sierpniu i we wrze-

śniu złagodziły niedobór wilgoci do 60-80 mm. Wrześniowe 
i październikowe przelotne opady nawilżyły warstwę orną stwa-

rzając dobre warunki do przedsiewnej uprawy roli, wschodów 
i wzrostu ozimin, ale podglebie pozostało dalej przesuszone,  
co nie najlepiej wróży przyszłorocznym plonom. Stare polskie 
przysłowie brzmi „na jesieni łyżka deszczu, ceber błota; na wio-

snę ceber deszczu, łyżka błota”.

Zwracam uwagę, że po kolejnym roku o głębokiej suszy w mie-

siącach letnich po zejściu z pól zbóż, rzepaku i innych upraw zo-

stała zdegradowana jej struktura, zwłaszcza na glebach lżejszych 
o małej zawartości próchnicy, przy tym zakwaszonych. Próchnica 
uległa przyspieszonej mineralizacji i przy braku wapnia oraz ma-

gnezu zabrakło lepiszcza wiążącego cząsteczki mineralne w gru-

dr Władysław
Kościelniak

doradca rolny

Porady eksperta

zełki. Na polach uprawianych w systemie orkowym wierzchnia war-
stwa orna została zbita na skałę i następnie rozpylona w trackie  
uprawy przedsiewnej. Zjawisko to w zdecydowanie mniejszym  
stopniu wystąpiło na polach uprawianych bezorkowo i z pozosta-

wioną na polu słomą.

Wegetacja ozimin wiosną 2019
Na Śląsku po łagodnej zimie oziminy przezimowały bez strat 
i w okres wiosennej wegetacji weszły w dobrej kondycji i zdro-

wotności. Pierwsze oznaki wiosennego ruszenia wegetacji rze-

paku i jęczmienia zanotowałem w połowie lutego. Przedwiośnie  
było długie, bo pełnia wiosennej wegetacji rozpoczęła się na po-

czątku III dekady marca. W tym okresie wszystkie zboża ozime 
mocno rozkrzewiły się. Zawartość azotu mineralnego w glebach 
na przedwiośniu była o kilkanaście kg N/ha wyższa niż w innych 
latach. Mając to na uwadze zalecałem rolnikom obniżenie pierwszej 
dawki azotu i rezygnację z dokrzewiania CCC. Z uwagi na duży 
deficyt wody w glebach przestrzegałem przed zbyt wysokim nawo-

żeniem azotem rzepaku. Proponowałem obniżenie ogólnej dawki 
azotu na pszenicę wysiewnej „na kłos” i w razie utrzymującej się 
suszy rezygnację z niej. Mając na uwadze przebieg pogody w maju 
zaleciłem rolnikom rezygnację ze zwalczania fungicydami zgnilizny 
twardzikowej. Gdy wystąpiły w czerwcu wystąpiły upały zapropo-

nowałem rolnikom, z którymi współpracuję rezygnację z trzeciego 
oprysku fungicydami, ponieważ mojej oceny zagrożenie ze stro-

ny chorób grzybowych występujących po kłoszeniu, zwłaszcza 
fuzaryjnych było niewielkie. Moje zalecenia sprawdziły się i rolnicy  
zaoszczędzili znaczne kwoty.

W kwietniu w warunkach chłodnej i przekropnej pogody zbo-

ża ozime bardzo mocno dokrzewiły się i zawiązały dużo źdźbeł 
kłosonośnych. Rzepak ozimy też zaczął rosnąc intensywnie.  
Majowe dość obfite opady (60-80 mm) sprawiły, że rzepak na-

wożony standartowymi — niepotrzebnie — wysokimi dawkami 
azotu zawiązał dużą ilość łuszczyn. W maju plantacje rzepaku 
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Zboża ozime obroniły się
W bieżącym roku ku zaskoczeniu zboża ozime plonowały dobrze 
— wyżej niż w 2018 roku, ale o kilka dt/ha niżej niż w 2017 roku. 
Przed czerwcowymi upałami zdążyły zawiązać i wykształcić ziarno. 
U wszystkich gatunków zbóż było ono drobniejsze niż zazwyczaj 
między innymi, dlatego, że łany były zbyt gęste. Bardzo dobrze 
plonował jęczmień ozimy — najwcześniej dojrzewające zboże.  
Pszenica na glebach o niskiej pojemności wodnej wykształciła 
poślednie ziarno o niskiej gęstości. Na glebach lekkich niektóre 
odmiany pszenicy zareagowały spadkiem plonów na intensywną 
uprawę. Mogą o tym świadczyć wyniki PDO z SDOO Pawłowice, 
pow. Gliwice. Przeprowadzono je na glebie kompleksu żytniego 
dobrego, V klasy, w wysokiej kulturze. 

Uzyskano następujące średnie plony ziarna:

• a
1
 - przeciętny poziom agrotechniki — 68,8 dt/ha

• a
2
 intensywny poziomu agrotechniki (dawka azotu wyż-

sza o 40 kg N/ha, ochrona fungicydami przed chorobami,  
wyleganiem, nawożenie dolistne mikroelementami) — 70,5 dt/ha.

Spośród badanych 47 odmian aż u 14-tu plony na poziomie a
1
  

były o kilka-kilkanaście dt/ha wyższe, jak na poziomie a
2
. Podob-

nie odmiany pszenicy plonowały na Dolnym Śląsku też na lek-

kich glebach. W SDOO Jelcz-Laskowice średni plon dla 30 odmian  
na poziomie a

2
 wyniósł — 66,6 dt/ha, a na a

1 
— 65,3 dt/ha. W SDOO  

Tomaszów Bolesławiecki odpowiednio: a
1
 — 52,4 dt/ha, a

2
 — 53,4 dt/ha. 

Na obydwóch poziomach agrotechniki różnice w plonach mię-

dzy odmianami najwyżej i najniżej plonującymi sięgały od kilku  
do 20-30%. Warto, więc przed podejmowaniem decyzji o zakupie 
ziarna siewnego nowej odmiany przestudiować jej plonowanie 
w Porejestrowych Doświadczeniach Odmianowych, które prowa-

dzone są w różnych warunkach glebowo-klimatycznych. Po drugie 
na słabych glebowo stanowiskach nie ma sensu pszenicę uprawiać 
w intensywny sposób.

Na zwięzłych glebach ziarno pszenicy charakteryzowało się wysoką 
zawartością białka i na ogół dobrą gęstością. Na dobre plonowanie 
zbóż wpływ wywarła niska presja chorób grzybowych, w tym pod-

stawy źdźbła. Na niektórych plantacjach niepotrzebnie łany skró-

cono tradycyjnymi górnymi dawkami regulatorów wzrostu. W kolej-
ny sezon zdecydowanie wyżej plonowały wcześniejsze odmiany 
pszenicy ozimej.

Spośród zbóż jarych nieźle plonował wcześnie wysiany jęczmień.  
Natomiast kompletnie zawiodła pszenica – roślina zdecydowanie 
o większych wymaganiach wodnych i w dodatku później dojrzewająca.

Porady eksperta

Kukurydza w odwrocie

Mijający sezon wegetacyjny był niekorzystny dla kukurydzy.  
Już od siewu warunki pogodowe były dla niej niekorzystne. Wyzię-

biona w kwietniu gleba spowolniła wschody i początkowy wzrost. 
Upały i susza w czerwcu oraz brak opadów w lipcu na glebach 
średnich i lekkich zmaltretowały plantacje. Rośliny zaczęły pod-

sychać i spowolniły wzrost. Upały w okresie pylenia i kwitnienia  
spowodowały u niektórych odmian szybkie zamieranie pyłku 
i w efekcie rośliny niejednokrotnie w kolbie zawiązały po kilka-kil-
kadziesiąt ziaren. Były przypadki, że nawet na glebach zwięzłych 
rośliny nie miały kolb. Zależało to od odmiany. Po przelotnych 
opadach we wrześniu kukurydza odżyła — górne liście zaczęły ro-

snąc i proces dojrzewania ziarna zatrzymał się. W powiecie brze-

skim żniwa kukurydzy rozpoczęły się miesiąc później, jak w ubie-

głym roku. Wilgotność ziarna na początku października wynosiła  
26-28%, a plony mokrego ziarna z pól niezbyt dotkniętych suszą 
najczęściej były w granicach 6-8 dt/ha, tj. o 1,5-3,0 t/ha niżej niż  
rok temu. Na niektórych plantacjach duże lub bardzo duże straty 
wyrządziły larwy omacnicy prosowianki. W całym województwie 
opolskim wystąpiła zachodnia stonka kukurydziana.

Słoma znów trafi do pieców
Nie ukrywam, że jestem zaniepokojony faktem, że na Opolszczyź-

nie przybywa z roku na rok pól, z których wywożona jest słoma 
i następnie spalana w elektrowni Opole. Pewnym pocieszeniem  
jest to, że w przeciwieństwie do sytuacji z przed kilku lat była dość 
szybko wywożona z pól. Jednak zerwanie ścierni odbyło się po 
upływie kilku-kilkunastu dni od skoszenia zboża i w tym czasie 
część wody z gleby wyparowała bezpowrotnie do atmosfery. Przy-

pominam kolejny raz czytelnikom, że słoma ze wszystkich upraw 

wyglądały wręcz rewelacyjnie. Czerwiec był wyjątkowo upalny  
(średnia dobowa temperatura w Łosiowie wyniosła 22,6°C, 
tj. o 3,6°C wyżej od wieloletniej) i ubogi w opady (24,4 mm).  
Stan rzepaku ozimego oraz roślin jarych uległa diametralnemu po-

gorszeniu. Wybujałe rośliny rzepaku zostały odcięte od wody i skład-

ników pokarmowych w wyniku, czego ilość nasion w łuszczynach 
uległa znacznej redukcji. Nasiona były drobne — zasuszone, nie 
naturalnego koloru i o niskim zaolejeniu, a plony o 50% niższe niż 
normalnie.

Rzepak w Pisarzowicach wysiany bezorkowo.

Zwisająca kolba na roślinie uszkodzonej przez omacnicę zawierała 
o połowę mniej ziaren niż na zdrowych roślinach.
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Brona talerzowa - Joker RT

Słoma to naturalny nawóz zawierający wszystkie makro i mikro-
elementy niezbędne roślinom

to nawóz naturalny zawierający wszystkie makro i mikroelementy 
niezbędne roślinom. Wartość składników pokarmowych zawar-
tych w słomie wywiezionej z pola była znacznie większa niż kwo-

ta uzyskana z jej sprzedaży. W okolicy Brzegu za hektar słomy 
pszennej handlarze płacili 150 zł. Ale słoma to przede wszystkim  
źródło próchnicy. Bez niej nie ma intensywnego życia biologicznego 
w glebie i możliwości uzyskania wysokich oraz stabilnych plonów, 
o czym pisałem wielokrotnie.

Przy zagospodarowaniu słomy, jako nawozu naturalnego liczy  
się dosłownie każdy dzień. Powinna do gleby trafić zaraz po skosze-

niu zboża czy też rzepaku. Rozkładają ją bakterie, grzyby, dżdżow-

nice i inne organizmy glebowe. Jej tempo rozkładu w glebie zgod-

nie z regułą Q10 jest szybsze w wyższych temperaturach. Definicja  
tej reguły (Q10 Wan’t Hoffa) brzmi „tempo procesów biochemicz-

nych u zwierząt zmiennocieplnych uwarunkowane jest czynnika-

mi środowiska i podwaja się przy wzroście temperatury o 10°C”. 
W Polsce najwyższe temperatury gleby występują w lipcu i z upły-

wem czasu obniżają się. W literaturze przyjmuje się, że rośliny 
w jednym dniu wegetacji, w sierpniu osiągają wzrost i rozwój,  
jak w ciągu trzech dni września.

Podobnie, jak w poprzednim roku zaobserwowałem, że w tym roku 
w lecie nastąpiło szybkie uwalniane azotu z substancji organicznej 
gleb. W drugiej połowie września trawy w parkach i na terenach 
zielonych oraz drzewa zarówno liściaste, jak i iglaste posiadały 
ciemno-zielone liście i duże nowe przyrosty. Świadczyło to między 
innymi o dobrym zaopatrzeniu w azot. Wcześnie zagrzebana słoma

Jakie znaczenie ma natychmiastowe wprowadzenie słomy  
do gleby w stanowisku pod rzepak przedstawię o tegoroczne obser-
wacje. W Pisarzowicach k/Brzegu na ciężkiej madzie nadodrzań-

skiej słoma pszenna została wprowadzona do gleby 23 lipca zaraz  
po skoszeniu agregatem uprawowym na głębokość do 10 cm i po-

wtórnie wymieszana z glebą na 25 cm tuż przed siewem rzepaku, 
który wykonano 19.08.2019. Wieczorem tuż po zasiewie prze-

szła ulewa (30 mm) i cały opad natychmiast wchłonęła gleba.  
Rzepak powschodził po 5 dniach prawie w 100% i szybko zawią-

zał długie korzenie palowe z licznymi bocznymi (patrz zdjęcie).  
W drugim gospodarstwie RSP Skrzypiec k/Prudnika zagospoda-

rowanie pszennej słomy na ciężkiej glinie było podobne. Po zasie-

wie spadło 45 mm deszczu i co ciekawe nie utworzyła się skorupa,  
jak to miało miejsce w poprzednich latach, gdy pod rzepak wykonywa-

no orki siewne. W trzecim gospodarstwie w powiecie brzeskim rolnik 
spóźnił się ze zerwaniem ścierniska o blisko 10 dni. Słoma w dniu 
siewu rzepaku była jeszcze „żywa”, utworzyła maty, na której nasiona.
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PRZED CZY POWSCHODOWO?

U
prawa kukurydzy jest coraz bardziej popularna wśród 
rolników. Areał jej uprawy w Polsce od 2012 roku prze-

kracza milion hektarów. Czynnikami skłaniającymi do jej 
uprawy są potencjalnie wysokie plony i małe nakłady pracy w po-

równaniu do pozostałych roślin rolniczych. Czasem wykonanie 
oprysku herbicydami jest ostatnim zabiegiem przed zbiorem.

Długi okres od siewu kukurydzy do zwarcia międzyrzędzi sprzyja 
licznym wschodom chwastów. Są one rozłożone w czasie, najpóź-

niej pojawiają się te ciepłolubne i wschodzące z głębszych warstw. 
Niestety bank nasion w glebie jest spory i zazwyczaj pojawia się ich 
wiele. Kukurydza jest zachwaszczana przez kilkadziesiąt gatunków 
chwastów. Spośród chwastów jednorocznych jednoliściennych, naj-
bardziej powszechne są chwasty prosowate, a zwłaszcza chwast-
nica jednostronna. Spośród chwastów jednorocznych dwuliścien-

nych najpowszechniej występują: komosa biała, szarłat szorstki, 
rdesty, rumiany, psianka czarna. Wśród chwastów wieloletnich 
jednoliściennych, bardzo często występuje perz właściwy, a wśród 
chwastów wieloletnich dwuliściennych powój polny i ostrożeń polny. 
Kukurydza jest rośliną nie tolerującą zachwaszczenia i powinno być 
ono usunięte najpóźniej do fazy 6-8 liści.

Teoretycznie, optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie herbicy-

dów doglebowych zaraz po siewie. W warunkach umożliwiających 
siew da się wykonać również oprysk i rośliny uprawne rosną w warun-

kach wolnych od konkurencji. Możemy tu zastosować jeden z dwóch 
„kompletnych” preparatów: Lumax 537,5 SE lub Adengo 315 SC.  
Teoria ta sprawdza się jednak tylko w warunkach odpowiednio wil-
gotnej gleby i pogody sprzyjającej szybkiemu wzrostowi kukurydzy. 
W przypadku suszy i chłodów pojawiają się problemy spowodowa-

ne niepełnym działaniem substancji o działaniu doglebowym i zbyt 
długim okresem optymalnym dla wschodów chwastów (niezacienio-

na gleba). Ponadto obydwa rozwiązania nie należą do najtańszych 

Środki ochrony roślin

i koszt ochrony może być jeszcze podwyższony koniecznością wy-

konania dodatkowego zabiegu. Kolejny słaby punkt to chwasty wie-

loletnie, które nie są przez te produkty zwalczane.

Jedna z powyższych niedogodności — możliwość pojawienia się 
zachwaszczenia wtórnego, może być zminimalizowana poprzez 
użycie powyższych preparatów wcześnie powschodowo: Lumax  
do fazy 3 liści, a Adengo do fazy 2 liści. Rozwiązanie to nadal  
wymaga wilgotnej gleby.

Pewnym udoskonaleniem pomysłu na zabieg wcześnie po wscho-

dach jest użycie w fazie 3 liści preparatu Camix 560 SE z dodat-
kiem preparatu zawierającego nikosulfuron. Korzystamy tu z do-

glebowego i nalistnego działania substancji aktywnych, a więc 
częściowo unikamy problemów ze zbyt suchą glebą.

Większość typowych zabiegów powschodowych wykonujemy  
w fazie 4-6 liści. Zazwyczaj w tej fazie nastąpiły już wschody 
wszystkich chwastów i jest możliwe zastosowanie substancji  
aktywnych o działaniu nalistnym. Osoby potrafiące rozpoznać wy-

stępujące gatunki chwastów nie mają problemów z doborem od-

powiednich preparatów, które w pełni zwalczą zachwaszczenie —  
jest to podstawowy atut tej metody. Większość rozwiązań opiera się 
tu o nikosulfuron uzupełniony o partnera potrzebnego do pełnego 
zwalczenia chwastów dwuliściennych. Do zalet tej metody należy 
również pewna elastyczność co do ilości użytej substancji aktywnej 
— dawka adekwatna do fazy rozwojowej chwastów (w sprzyjających 
warunkach może być to najtańsze rozwiązanie chwastobójcze).  
Kolejny atut to możliwość zwalczania jednoliściennych i dwuliścien-

nych chwastów wieloletnich. Do popularnych dodatków do nikosul-
furonu należą: Zeagran 340 SE, Mocarz 75 WG, Mustang 306 SE. 
Czy to rozwiązanie ma słabe strony? 
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Niestety tak. Są to:

• Konieczność użycia adiuwantów w okresie suszy
• Możliwość deformacji roślin kukurydzy w przypadku zbyt póź-

nego użycia substancji z grupy regulatorów wzrostu 
(Mocarz 75 WG, Mustang 306 SE)

• Fitotoksyczność po zastosowaniu Zeagranu 340 SE w warun-

kach niepełnego wigoru roślin kukurydzy 
(np. w okresie przymrozków)

• Możliwość wystąpienia zachwaszczenia wtórnego
• Niepełne zwalczenie chwastów z powodu złego doboru sub-

stancji aktywnych

Na tytułowe pytanie nie ma jednej odpowiedzi. W zależności  
od aktualnych warunków pogodowych, znajomości stanowiska 
(potencjalnie występujące gatunki chwastów), prognozy meteoro-

logicznej, kosztów preparatów musimy zdecydować się na jedną 
z powyższych koncepcji.

Marek Skorupa, dyrektor handlowy działu środki ochrony roślin
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Gdy spada temperatura i ciągniki zaczynają znikać 
już z pól to oznaka, że zbliża się wyczekiwana zima 
i zasłużony czas na odpoczynek. Ale czy na pewno? 

Jednak okres zimowy to idealny moment aby zadbać i od-

powiednio zakonserwować swój sprzęt rolniczy. Wielu rol-
ników po zakończonym sezonie pozostawia swoje maszyny  
bez żadnej konserwacji czy przygotowania na następną wiosnę.  
Zanim umieścimy nasze maszyny pod wiatą należy je dokład-

nie oczyścić i dobrze zabezpieczyć.

Dobre miejsce to podstawa

Duże znaczenie dla sprawności naszego sprzętu po zimie będzie 
miała nie tylko dobra konserwacja ale i miejsce ich przechowy-

wania. Sprzęty rolnicze stają się coraz droższe i pozostawianie  
ich na wolnej przestrzeni naraża je na niekorzystne działania at-
mosferyczne, co może doprowadzić do korozji i zniszczenia wie-

lu podzespołów. Najlepszym rozwiązaniem jest umiejscowienie 
maszyn rolniczych w przewiewnym pomieszczeniu pod dachem,  
by nie gromadziła się w nim wilgoć.

Czyszczenie sprzętu
Zanim podejdziemy do jakichkolwiek prac serwisowych naszych 
maszyn rolniczych, musimy pamiętać o ich dokładnym wyczysz-

czeniu. Ta czynność należy do podstawowych zabiegów za-

nim zaczniemy konserwację. Szczególną uwagę należy zwrócić  
na te części maszyny, które ulegają największemu zabrudzeniu 
podczas robót rolniczych (talerze, lemiesze, dłuta). Pozostawio-

ne resztki roślin należy usunąć ponieważ mogą chłonąć wilgoć,  
co sprzyja powstawaniu rdzy na powierzchni maszyn.

Smarowanie

Ważną czynnością konserwującą jest przesmarowanie wszystkich 
punktów smarowniczych maszyny. Środki smarne takie jak oleje 
i smary plastyczne dbają o ochronę antykorozyjną węzłów tarcia. 
Dlatego też po umyciu naszego sprzętu smarujemy części maszyn 

ZADBAJ O SWÓJ SPRZĘT ZIMĄ

zgodnie z ich instrukcją fabryczną. Do tej czynności należy używać 
tylko i wyłącznie nowych smarów i olei, ponieważ w tych przepra-

cowanych mogą znajdować się agresywne substancje, które przy-

spieszają korozje metalu.

Powłoki malarskie
Podczas użytkowania narzędzi i maszyn znaczącym uszkodzeniom 
ulegają powłoki malarskie, a w miejscach tych ubytków powstają 
liczne ogniska korozji. Zlokalizowane ubytki farby należy dokładnie 
oczyścić z rdzy i pozostałości starej farby, a następnie uzupełnić. 
Należy dokładnie wykonać tę czynność, ponieważ niestaranne  
podejście do sprawy może zmniejszyć skuteczność i trwałość no-

wej warstwy ochronnej. Najbardziej narażone na korozję są ele-

menty z cienkich blach.

Opryskiwacz

W przypadku opryskiwaczy najpopularniejszym i najprostszym 
sposobem uchronienia go przed skutkami zimy jest przepłukanie  
go cieczą, która nie zamarznie. Kolejnym rozwiązaniem jest po 
prostu zalanie opryskiwaczy tą samą cieczą i pozostawienie  
jej aż do wiosny. Zazwyczaj wykorzystuje się do tego płyny chłodni-
cze. Jednak na samym początku trzeba pamiętać, że przed jakąkol-
wiek konserwacją należy dokładnie wymyć i opłukać opryskiwacz 
z cieczy roboczej. Najlepiej przepompować środek czyszczący  
przez zbiornik.

Po dokładnym sprawdzeniu i zakonserwowaniu naszego sprzętu 
możemy być spokojni o to, że na samym starcie nowego sezonu 
nie będziemy narażeni na duże wydatki związane remontem i wy-

mianą części. Najważniejsze by podejść do tych czynności poważ-

nie i w miarę szybko by i nas nie zaskoczyła zima.

Kamil Klucowicz Specjalista upraw polowych

Usługi
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HORSCH LEEB 4 AX — NOWY WYMIAR 
OCHRONY ROŚLIN

N
owy, ciągniony opryskiwacz Leeb 4AX to oferta dla ma-

łych i średnich gospodarstw. HORSCH był dotąd nie-

obecny w przedziale od 3000 do 4000 litrowych opry-

skiwaczy zaczepianych o prostym wyposażeniu technicznym. 
Jednak ta sytuacja zmieniła się wraz z wprowadzeniem nowe-

go opryskiwacza Leeb 4AX, który adresowany jest do nowej 
grupy klientów.

W ofercie tego producenta już od dawna były w ofercie opryskiwa-

cze ciągnione Leeb LT o pojemności 4000 litrów, które gwarantują 
najwyższy komfort obsługi i wiele różnych wariantów dodatkowego 
wyposażenia. Natomiast w porównaniu do opryskiwacza Leeb LT 
model Leeb 4 AX ma prostsze rozwiązania techniczne, ale bez żad-

nych kompromisów pod względem funkcjonalności i wysokiej jakości 
marki Horsch LEEB.

Leeb AX podobnie, jak inne droższe opryskiwacze polowe 
HORSCHA ma zastosowane dolne zawieszenie belki polo-

wej na hydropneumatycznie amortyzowanym równoległoboku.  
Podobnie jak model LT został wyposażony w sprawdzony system 
Leeb BoomControl, który zapewnia optymalne prowadzenie belki 
nad powierzchnią ziemi w możliwie najniższej wysokości roboczej 
również przy dużych prędkościach na płaskim lub lekko pagórko-

watym terenie. Belka jest całkowicie niezależna od ruchów pojazdu. 
Idealne prowadzenie belki zarówno przy swobodnym zawieszeniu 
jak i amortyzowanym zawieszeniu.

Objętość zbiornika z tworzywa sztucznego zaprojektowana zosta-

ła na 3000/3800 litrów cieczy roboczej i 400 litrów wody czystej 
o jednym z najniżej położonych punkcie ciężkości, dzięki czemu 
jest maszyną stabilnie trzymającą się toru jazdy w polu na skło-

nach i w transporcie. Wysoka jakość powierzchni wewnętrznej i ze-

wnętrznej zbiornika umożliwia jego łatwe czyszczenie. Duże krzy-

wizny, absolutnie gładkie powierzchnie oraz brak nachodzących na 
siebie powierzchni gwarantują łatwe czyszczenie. Nisko umiesz-

czony osadnik zbiornika zapewnia jego całkowite opróżnienie.  
W efekcie tego w systemie pozostaje mało resztek nawet podczas 
pracy na pochyłym terenie. Pompa membranowo-tłokowa, w zależ-

ności od wyboru, może mieć wydajność 270 l/min lub 400 l/min. 
Pompa napędzana jest przy pomocy wału napędowego.

Maszyny

Horsch Leeb 4 AX
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Centrum operacyjne Leeb 4 AX zostało wyposażone w dwa me-

chaniczne zawory wielodrożne, z których jeden reguluje stopień 
ssania, a drugi stopień tłoczenia maszyny. System charakteryzuje 
się prostą obsługą i solidną konstrukcją. 35-litrowy rozwadniacz, 
znany z serii dużych opryskiwaczy rodziny Leeb, bardzo wydajnie 
rozwadnia umożliwiając szybkie i dokładne rozpuszczanie prosz-

ków i granulatów.

System BoomControl gwarantuje odległość 50 cm do powierzchni 
docelowej pryskania i prędkość roboczą sięgającą nawet do 18 km/h. 
Rozstaw dysz oferowany jest ze standardową odległością 50 cm 
podobnie, jak w większości innych producentów opryskiwaczy. Na 
dziś w ofercie tych maszyn są szerokości belki od 18 do 30 metrów,  
podzielne od 5 do 9 segmentów belki, ale w przyszłości będzie moż-

liwy podział aż na 11 sekcji.

W zależności od potrzeb dyszel może być wyposażony w gór-
ny lub dolny sprzęg. Opcjonalnie do wyposażenia można dodać 
automatyczne kierowanie dyszlem, co pozwala na poruszanie 
się opryskiwacza zaczepianego dokładnie w śladzie ciągnika.  
Szerokość śladu można elastycznie regulować w zakresie od 
1,5 do 2,25 metra i zmieniać w dowolnym momencie. Leeb 4 AX  
jest całkowicie kompatybilny z ISOBUSEM i może być używany  
na przykład ze znanym terminalem HORSCH lub Claas.

W tym roku wykonaliśmy kilkanaście indywidualnych pokazów 
u klientów opryskiwaczem Horsch Leeb 4 AX w różnych częściach 
regionu w województwie opolskim i dolnośląskim. Ta maszyna  
była prezentowana podczas Wielkiej imprezy „AgroCzas” na „Tech-

noRingu”. Uczestniczyliśmy niedawno w pierwszej konferencji  
roślin motylkowych „AgroMotylki 2019”, gdzie maszyna była oma-

wiana i prezentowana. Wiosną tego roku zestaw ciągnika Claas 
Arion 610 z opryskiwaczem Horsch Leeb 4 AX był prezentowany 
podczas wykładów dr. Michaela Braun na Uniwersytecie Przyrod-

niczym we Wrocławiu. Studenci, przyszli mechanizatorzy rolnictwa 
i inżynierowie rolnictwa mogli zapoznać się z technologią marki 
Horsch. Coraz większe zainteresowanie tymi maszynami pozwo-

li nam na stworzenie większej populacji tych maszyn w naszym  
regionie i jeszcze bardziej profesjonalną obsługę.

Teraz Opryskiwacze Horsch LEEB podlegają specjalnej Akcji 
Promocyjnej. Planując zakup takiej maszyny min. 6 miesięcy 
wcześniej otrzymujemy najlepsze warunki zakupu. Dla przykładu 
model LEEB 4 AX można nabyć w bardzo zbliżonej cenie do cen 
innych konkurencyjnych marek opryskiwaczy, ale jednak Leeb  
to najwyższa jakość Horsch!

Zapraszamy do współpracy i zapoznania się z ofertą w dziale han-

dlowym.

Adrian Juzyszyn, dyrektor handlowy działu Sprzedaży Maszyn

Prezentacja Horsch Leeb 4 AX podczas AGROCZAS 2019

Horsch Leeb 4 AX podczas konferencji Agromotylki 2019

Maszyny
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NOWY SIEWNIK DO KUKURYDZY 
HORSCH MAESTRO CV I RV ZASTĄPI MODELE CC I RC 

Od teraz będzie możliwość rozbudowy sekcji z 8 do 12 rzędów.

M
aestro CV i DV jak w dotychczasowym modelu CC 

ma duży zbiornik na nawozy oraz pojedyncze zbior-
niki na ziarno na sekcjach wysiewających. Wielkość 

zbiornika centralnego wynosi 3000 litrów na nawóz, natomiast 
zbiorniki na sekcjach mają tak jak dotychczas 70 l na mate-

riał siewny w rzędzie. Maestro CV jest dostępny w wersji 8-, 
9- i 12-rzędowej. W niedalekiej przyszłości pojawi się również 
wersja z podwójnym zbiornikiem centralnym zarówno na na-

wóz jak i na nasiona.

Największa zmiana zaszła w mocowaniu sekcji wysiewającej  
oraz w układzie wysiewu mocowanie sekcji jest elastyczne, dzięki 
czemu można zmieniać liczbę rzędów i odległość między nimi po-

przez tylko poluzowanie dwóch śrub na każdej sekcji i przesunięcie 
ich na odpowiednio wyprofilowanej ramie. Otwory dla węża podci-
śnienia, dla różnych rozstawów sekcji, są przewidziane i wykonane 
w ramie standardowo. Wystarczy zdjąć zaślepkę i zamocować wąż 
dla żądanej rozstawy, a poprzedni zaślepić.

Maszyny

Horsch Maestro CV

Horsch Maestro CV

Maszyny
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Nowy dozownik

Ponadto Maestro został wyposażony w zupełnie nowy dozownik, 
który jest łatwy w ustawieniu i podaje ziarno do gleby ze znaną 
już z poprzednich modeli bardzo dużą dokładnością. Dołączył on  
do produktów Horsch, przyjmując nazwę AirVac.

Ten skonstruowany na nowo od podstaw dozownik próżniowy pra-

cuje bez skrobaków, w związku z czym nie wymaga dodatkowej re-

gulacji. W dozowniku należy jedynie wybrać odpowiednią tarczę do-

zującą, przez co jego obsługa jest bardzo prosta i wręcz intuicyjna. 
Pozwoli to również w przyszłości wyjść poza standardowe spektrum 
siewnika pojedynkującego (kukurydza, burak cukrowy, słonecznik, 
soja i rzepak). Możliwe będzie wówczas także dozowanie innych 
kultur, takich jak np. fasola i groszek. Gwarantuje to ogromną ela-

styczność. Napęd będzie nadal zasilany elektrycznie, dzięki cze-

mu, tak jak do tej pory, będzie można korzystać z takich technologii  
jak SectionControl — wyłączanie poszczególnych sekcji i VariableRa-

te — zmienna ilość wysiewu w każdym pojedynczym rzędzie.

Elementy nowego dozownika AirVac

Maestro przy pracy

Nowy dozownik AirVac

Największa zmiana — możliwość rozbudowy sekcji z 8 rzędów 
i siania rzepaku w 12 rzędach!

Sam zespół wysiewający został tak przeprojektowany, aby za-

pewnić maksymalną trwałość i duży nacisk hydrauliczny redlicy.  
Rozwiązanie to przeszło już pozytywną weryfikację. Połączenie 
z ramą główną zostało zamienione na profil zaciskowy, aby w przy-

szłości móc w łatwy i prosty sposób zamienić liczbę rzędów z 8  
na 12, co było głównym oczekiwaniem ze strony klientów.

W Maestro nawóz będzie aplikowany oddzielnie przy pomocy 
jednotarczowej redlicy nawozowej prowadzonej osobnym amor-
tyzowanym równoległoboku, który uwydatnia swoje mocne strony 
szczególnie na ciężkich spoistych glebach. Redlica nawozowa  
jest przymocowana do sekcji wysiewającej ziarno, dzięki czemu 
nie jest konieczna osobna zmiana rozstawu sekcji nawozowych  
przy zmianie rozstawu rzędów. Wszystkie inne cechy — takie  
jak zmiana nacisku rolek dociskowych, możliwość wyboru róż-

nych rolek dociskowych — pozostają w pełni zachowane tak jak  
w poprzednich modelach CC i RC.

RV z nowym Partnerem 2000 FT 

W Maestro RV zastosowano sprawdzoną wcześniej zasadę jed-

nego zbiornika na materiał siewny w każdym rzędzie. Nawóz  
jest dostarczany przez zbiornik czołowy, taki jak np. HORSCH  
Partner 2000 FT. I jak na razie jest to główna różnica w stosunku  
do Maestro RC. Podobnie jak dotychczas również w tym siew-

niku na każdy rząd przypada jeden zbiornik na materiał siewny,  
ale również zastosowano centralny zbiornik na nawóz zawieszony 
na przednim TUZ. Oba modele zaprezentowano szerokiemu gronu 
klientów podczas wystawy Agritechnica w Hanowerze w listopadzie br.

Adrian Juzyszyn, dyrektor handlowy działu Sprzedaży Maszyn
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A
kumulator kwasowo-ołowiowy to zespół ogniw gal-
wanicznych, który może być wielokrotnie użytkowany 
i ładowany prądem elektrycznym. Akumulatory rozru-

chowe gromadzą i później uwalniają energię elektryczną dzięki 
odwracalnym reakcjom chemicznym zachodzącym w elektro-

licie oraz na styku elektrolitu i elektrod. 

Akumulator to autonomiczne urządzenie spełniające trzy funkcje :
• Zapewnia zasilanie wymagane do uruchomienia pojazdu
• Zasila dodatkowo wszelkie urządzenia elektryczne, takie jak 

komputery pokładowe, moduły elektryczne, czujniki, systemy 
komfortowe operatora, itp.

• Akumulator także uzupełnia energię elektryczną dostarczaną 
przez alternator, przy niskich obrotach silnika

Dzisiejsze maszyny rolnicze wyposażone są w coraz to nowo-

czesna technologię, która wiąże się z dużym zapotrzebowaniem  
na energię elektryczną. Wszelkiego rodzaju nadajniki, wyświetla-

cze, kamery, czujniki itp. Maszyny te poddawane są wielu ciężkim 
zadaniom, często w bardzo trudnych warunkach, takich jak jazda 
po nierównym terenie (wstrząsy, naprężenia) podłączanie dodatko-

wych maszyn a wraz z nimi urządzeń sterujących, które dodatkowo 
obciążają systemy elektryczne. Akumulatory pracują także często 
w różnych warunkach atmosferycznych (różnice temperatur),  
które dodatkowo obciążają ich prace. Ze względu na duże rozmiary 
maszyn, w wielu gospodarstwach nie ma możliwości umieszczenia 
ich w garażu, przez co maszyny te, jak i akumulatory narażane 

są na ekstremalnie skrajne temperatury. Z uwagi na nieprzewi-
dywalność́ pogody, maszyny rolnicze powinny być́ utrzymywane 
w ciągłej gotowości do działania, aby ułatwić́ rolnikom prace polo-

we oraz oszczędzić́ im nerwów przed rozpoczęciem intensywne-

go okresu na roli. Aby nie dopuścić́, do sytuacji w której maszyna  
jest niesprawna, każdą wg zapotrzebowania należy wyposażyć́ 
o właściwie dobrany i zadbany akumulator rolniczy. 

Warto pamiętać o tym, iż w ujemnej temperaturze, każdy akumula-

tor traci swą pierwotną pojemność. Nie należy więc od razu myśleć 
o wymianie, lecz zwracać większą uwagę na dłuższe okresy posto-

ju oraz stan naładowania, a także jego konserwację. Pojawiające  
się pierwsze przymrozki powodują że temat akumulatorów zy-

skuje na wartości. Gdy temperatura spada mocno poniżej 0°C,  
temat akumulatorów jest już poważny. W temperaturze -10°C  
pojemność akumulatora spada o 30%. W przypadku maszyn wypo-

sażonych w potężne silniki, diesla, a także podwyższonym poborze 
energii problem daje się we znaki. Aby tego uniknąć trzeba dobrze 
się przygotować.

W tym celu należy zwrócić uwagę na aspekty techniczne tego urzą-

dzenia. Nie dopuszczać do rozładowania. Raz wyładowany może 
nie reagować prawidłowo na prostownik lub stracić pojemność.  
Jeżeli maszyna idzie w odstawkę na dłuższy czas, (przykładem 
mogą być kombajny zbożowe), akumulator należy zdemontować 
i przechowywać w naładowanym stanie. Odłączenie klemy raczej 
nie pomoże. Należy także sprawdzić poziom elektrolitu i w razie  
konieczności trzeba go uzupełnić, chyba że posiadamy akumulatory 
bezobsługowe w których tej czynności nie wykonujemy. Istotnym ele-

mentem są także klemy, które stanowią połączenie między maszyną 
a akumulatorem. Kiedy połączenie to jest niepełne, może powodo-

wać dodatkowe obciążenie dla baterii. Klemy powinny być czyste 
i wolne od zanieczyszczeń. Wazelina bezkwasowa w pełni uchroni 
łączenie przed niekorzystnymi warunkami. Warto też zwrócić uwagę 
by przy rozruchu wyłączać wszelkie urządzenia zwiększające pobór 
prądu takie jak : radia, nadajniki GPS, wyświetlacze, reflektory itp. 

Warte zauważenia jest korzystanie z oryginalnego akumulatora, 
które daje szereg dodatkowych korzyści dla maszyny i dla opera-

tora. Ma on parametry dostosowane do właściwego zasilenia roz-

rusznika oraz podwyższoną wytrzymałość na wstrząsy i wibracje, 
zwiększoną wytrzymałość pod kątem zastosowań w maszynach 
pracujących w ciężkich warunkach. Oryginalny, bądź dobrze dobra-

ny akumulator zapewnia optymalną prędkość ładowania w każdej 
temperaturze. Posiada także zwiększoną moc rozruchową nawet 
w ekstremalnych warunkach, lecz aby w pełni cieszyć się długim 
i bezproblemowym okresem użytkowania akumulatora trzeba speł-
niać wymienione warunki stałej okresowej obsługi urządzenia. 

Części

PRZYGOTOWANIE AKUMULATORA NA ZIMĘ

Wojciech Skiba, specjalista ds. sprzedaży
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PROMOCJE NA SEZON ZIMOWY  

Akumulator Centra CB740 74ah 

335 zł brutto

Płyn do chłodnic Proxo 5L  
26 zł brutto 

Silikon w sprayu CLAAS  

13 zł brutto 

Akumulator Centra CJ1652 
6V165Ah  

300 zł brutto

Odmrażacz do szyb Moje auto  
9 zł brutto

Rękawice zimowe Super Winter 

8 zł brutto

Akumulator Centra CG1803 180Ah  
630 zł brutto 

Płyn do spryskiwaczy -20C  

15 zł brutto 

Części
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ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU 
INTERNETOWEGO

WWW.SKLEP.AGROAS.PL

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

ZAPRASZAMY.

KOD RABATOWY: AGRO – AS ZIMA 2019
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Serwis
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NOWY STANDARD PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

O
d roku firma CLAAS przy wsparciu swoich dealerów 
wprowadza nowy standard przeprowadzania przeglą-

dów okresowych w maszynach samojezdnych.

Nowe rozwiązanie jakim jest wprowadzony w połowie tego roku 
system Maintenance Online 3.0 pozwala na sporządzanie sperso-

nalizowanych ofert przeglądów okresowych.

Dział Serwisu Agro As jako autoryzowany przedstawiciel serwiso-

wy firmy CLAAS również uczestniczy w rozwijaniu tego nowego 
narzędzia.

Klient zamawiający przegląd okresowy podaje tylko numer maszy-

ny oraz licznik motogodzin. Te dwie informacje wystarczają aby 
system Maintenance Online 3.0 wytypował wszystkie niezbędne 
części, środki smarne oraz czynności kontrolne od wykonania 
w danej maszynie.

Za przykład niech posłuży przegląd na 500 MTH w ciągniku 
CLAA ARION 630.

System po wpisaniu numeru maszyny i wybraniu przeglądu 
drukuje listę kontrolną zawierającą aż 52 punkty z zakresu  
obsługi i kontroli w takich działach jak:

• Silnik

• Przekładnie / Sprzęgła / Wałek Przegubowy
• Podwozie
• Hamulec

• Układ kierowniczy
• Podnośnik
• Hydraulika
• Elektryka / Elektronika
• Kabina / Pomost Kierowcy
• Podstawowe Konserwacja
• Zaczep przyczepy

Każdy dział zawiera po kilka punktów wskazujących co należy 
skontrolować i co wymienić w tej konkretniej maszynie.

Należy pamiętać, że przegląd to nie tylko wymiana elementów  
takich jak filtry i olej ale również kontrola wielu innych podzespołów 
w celu zapewnienia sprawnego działania maszyny w przyszłości.

Po wykonanym przeglądzie klient otrzymuje wypełnioną listę kon-

trolną, która zapewnia o prawidłowości wykonania przeglądu.

Jakub Maćkowiak, kierownik Działu Serwisu 

Serwis
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OFERTA DZIAŁU PALIW AGROAS

Witamy czytelników zainteresowanych ofertą przedstawianą  
przez Dział Paliw naszej firmy.

W ofercie Stacji Paliw przy ulicy Sienkiewicza 45 w Grodkowie znaj-
dują się cztery rodzaje paliw (olej napędowy, benzyny bezołowiowe 
95 oraz 98, gaz LPG), AdBlue, artykuły motoryzacyjne, spożyw-

cze, napoje, wyroby tytoniowe, produkty strefy bistro i wiele innych,  
które powinny się znaleźć w dobrze zaopatrzonej stacji paliw.  
Zapraszamy Państwa do odwiedzin i korzystania z naszej placówki. 

PRZYPOMNIENIE

Po raz kolejny informujemy, że prowadzimy sprzedaż paliw —  
olej napędowy ekodiesel ultra bio z dostawą do klienta. Ofero-

wane paliwo dostarczamy bezpośrednio z Baz Orlenowskich 
zgodnie z zawartą umową. Oferowany produkt spełnia wysokie 
standardy jakościowe w swoim składzie zawiera do 7% biokom-

ponentów (jak stanowi ustawa).

ZAMAWIANIE

Zamówienia przyjmujemy pod telefonami nr 795 553 801 —  
dyrektor działu paliw, 735 960 885 — kierownik stacji paliw oraz 
662 066 563 — stanowiska kasowe.

WARUNKI

Minimalna logistyczna ilość zamawianego oleju napędowego  
to 1.000 litrów. Stosujemy indywidualne wyliczenie ceny dla każde-

go zamawiającego klienta. Ostateczna cena podawana na doku-

mencie dostawy jest wypadkowa wielu elementów między innymi: 
ceny SPOT danego dnia, ilości zamawianego paliwa, odległości  
od stacji paliw w Grodkowie przy ul. Sienkiewicza 45, formy  
płatności, terminu płatności.  

Warunkiem podjęcia współpracy w dostarczaniu oleju napędowe-

go jest rejestracja podmiotu (VAT- owców) na stronie PUESC — 

Ministerstwa Finansów.

Wymogowi temu nie podlegają rolnicy ryczałtowi. Zamawiane  
paliwo dostarczamy tylko do zbiorników dwupłaszczowych mak-

symalnie do 5000 litrów do jednego zbiornika. Zbiorniki powy-

żej 2500 litrów muszą być zarejestrowane w lokalnej jednostce  
Urzędu Dozoru Technicznego. Do zakupu zbiorników spełniających 
powyższe wymogi zapraszamy korzystając z powyższych telefo-

nów (zdjęcie zbiornika). Przy zakupie zbiornika paliwowego osta-

teczna cena uzależniona jest od warunków podjętej współpracy.  
Powyższe zasady współpracy realizujemy od wielu lat o czym 
świadczą kolejni zadowoleni klienci, którzy dokonują sukcesywnie 
zakupów oferowanych produktów. Zapraszamy do współpracy ko-

lejnych klientów w rozmowach bezpośrednich bądź telefonicznych.  
Gwarantujemy wysoką jakość proponowanych produktów oraz usług.

Adam Kościukiewicz, dyrektor działu stacja paliw
Wnętrze Stacji Paliw Agro-As

Sprzedaż paliw
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STARE ALE JARE Z KOLEKCJI 
ZBIGNIEWA BEDNARSKIEGO 

W
śród wielu marek produkujących wytworne i kosz-

towne samochody znaleźć można również takie, 
które budowały także ciągniki rolnicze. Takimi fir-

mami są m.in. Lamborghini, rozpoczynające swoją działal-
ność od traktorów; brytyjskie przedsiębiorstwo ciągnikowe, 
którego posiadaczem był David Brown, znany w świecie jako 
właściciel przedsiębiorstwa Aston Martin i Niemca, jak również 
niemieckie przedsiębiorstwo Porsche produkujące obecnie 
samochody sportowe oraz luksusowe samochody osobowe, 
założone w 1931 roku przez wyjątkową osobistość motoryzacji  
dr. Ferdinanda Porsche —  słynnego konstruktora samocho-

dów i innych pojazdów mechanicznych.

Dr. Porsche przez 10 lat od zakończenia II wojny światowej  
związany był z rodziną traktorów Allgaier. W roku 1955 producent 
ten przyjął nazwę Porsche, a co za tym idzie nastąpiła zmiana  
lakieru z charakterystycznej dla Allgaier pomarańczy na czerwień 
Porsche. Pozostałe elementy takie jak wygląd ciągników i ich kon-

strukcja nie zostały poddane zmianom.

Po przemianowaniu przedsiębiorstwa najmniejszy ciągnik z rodzi-
ny Allgaier — model A111 oznaczony został jako Porsche-Diesel 
Junior L-108.

Porsche-diesel Junior L-108 był najmniejszym z czterech cią-

gników wyprodukowanych w latach 1956-1963 w starej fabryce  
Zeppelin w Friedrichs-hafen-Manzell w Niemczech skąd wyje-

chało ponad 125 000 ciągników Porsche, z których najbardziej 
popularne są modele Junior. Napędzany był 1-cylindrowym chło-

dzonym powietrzem silnikiem wysokoprężnym o mocy 1422 cm3, 
który był łatwy w serwisowaniu. Nieznaczny wzrost mocy silnika 
wynikał przede wszystkim z procesu spalania Porsche Optima. 
Model ten zyskał dodatkowe 4KM, co było następstwem podnie-

sienia maksymalnej prędkości obrotowej silnika do 2250 obr/min.  
Wymiary komory spalania to 9,4 x 11,5 cm, a silnik dzięki płynnemu 
złączu współpracował z 6-przekładniową skrzynią biegów zapew-

niając kierowcy płynną zmianę biegów i zmianę biegu na 0,65:1,  
co zapewniało oszczędność paliwa podczas podróży między polami.

Przyjęcie marki Porsche poprzedziło kampanię eksportową ciągnika 
m.in. w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Dużym za-

skoczeniem było to, że Porsche-Diesel Junior L-108 był najbardziej 
reklamowanym modelem.

Pomimo wielu zalet ciągników Porsche niewiele modeli trafiło  
na docelowe rynki, ze względu na niedostatek koni mechanicznych.

Ciekawostki: Rolnicy w Niemczech, jak i w Wielkiej Brytanii szybko 
przekonali się do silnika wysokoprężnego, a Porsche-Diesel Junior 
L-108 napędzany był silnikiem dieslowskim.

Klaudia Stankiewicz, Dział Marketingu

Producent: Porsche-Diesel

Siedziba: Friedrichshafen, Niemcy

Model: Junior L-108

Typ: Ciągnik uniwersalny

Jednostka napędowa: 1-cylindrowy silnik wysokoprężny

Moc: 16 KM

Skrzynia biegów: 6 przekładni

Waga: 1169 kg

Premiera: 1957r.

Porsche-Diesel Junior L-108 Porsche-Diesel Junior L-108

Stare ale jare
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Z życia firmy

ROZMOWA Z MARIUSZEM ZIELEZIŃSKIM

W
 zimowym numerze „Czterech Asów Roku” przed-

stawiamy Państwu hobby naszego przedstawicie-

la handlowego Działu Sprzedaży Maszyn. Mariusz 
Zieleziński, oprócz pracy zawodowej, zajmuje się pszczelar-
stwem. Poniżej przedstawiamy niezwykle ciekawą rozmowę 
z Mariuszem, która nieco przybliży Państwu ten temat.

Skąd pojawiło się u Ciebie zamiłowanie do pszczół?

Mariusz Zieleziński: Pszczoły w moim życiu znalazły się całkowi-
cie przypadkowo. Pewnego dnia stwierdziłem, że chciałbym mieć 
ule z pszczołami. Przez kolegę poznałem pszczelarza, który miał  
na zbyciu dwie rodziny. Początkowo przebywały w ulach pożyczo-

nych od innego pszczelarza. Później to już się samo potoczyło.

Ile uli posiadasz w swojej pasiece?

Uli mam 40, pni pszczelich 30. Dla wyjaśnienia pień pszczeli  
to nazwa rodziny pszczelej wraz z zasiedlanym przez nią ulem.

Jak wygląda codzienna praca przy ulach?

Nie ma czegoś takiego jak codzienna praca przy ulach. Praca  
jest sezonowa. W okresie wiosennym jest to przegląd po zimowli 
(okres zimy podczas, którego pszczoły przebywają głównie w kłębie 
zimowym, loty są ograniczone) — ocena stanu i siły rodziny, zapa-

sów pokarmu, wielości gniazda.

W okresie wiosennym i letnim to głównie poszerzanie gniazd o ramki 
z suszem i węzą, dbanie o to, żeby matka miała miejsce do czer-
wienia (składania jajeczek), a pszczoły do składania znoszone-

go nektaru. Kontrola nastroju rojowego. Zapewnienie pszczołom  
pożytku. W tym okresie występują też prace związane z pozyskiwa-

niem miodu z uli.

Okres późnego lata i jesieni to czas przygotowania rodzin pszcze-

lich do zimowli – okres intensywnego karmienia i walki z warrozą. 
Pszczelarz musi w tym okresie maksymalnie ograniczyć popula-

cję warrozy. Warroza stanowi największy problem współczesnego 
pszczelarstwa. Jest to roztocze, które pasożytując na pszczołach, 
z jednej strony osłabia je, a z drugiej przenosi szereg chorób,  
które doprowadzają do destrukcji rodziny pszczelej.

W swojej pasiece prowadzę gospodarkę pro-ekologiczną tzn. z war-
rozą walczę metodami ekologicznymi za pomocą, występujących 
w sposób naturalny w miodzie, kwasów organicznych — mrów-

kowego, mlekowego i szczawiowego, których odparowanie w ulu  
w odpowiednim stężeniu, niszczy warozę nie szkodząc pszczołom 
i nie zostawiając szkodliwych substancji w miodzie.

Jakie są odmiany miodu? Jakie miody pozyskujesz w swojej 
pasiece?

Odmian miodów jest bardzo wiele, jednakże żeby uzyskać mio-

dy odmianowe należy prowadzić wędrowną gospodarkę pasiecz-

ną tzn. przewozić pszczoły na pożytki. Pszczoły przewozi się  
na pożytki nocą, ponieważ w dzień większość przebywa poza ulem. 
Ponadto nocne transporty ograniczają zagrożenie utraty rodziny 
na skutek zbyt wysokich temperatur. W swojej pasiece pozysku-

ję następujące miody odmianowe: rzepakowy, lipowy, akacjowy,  
faceliowy, gryczany i nawłociowy. Ponadto wielokwiatowe wiosenne 
(jasne) i letnie leśne (ciemne).

Jak wygląda proces zbierania miodu z ula?

Pierwszy etap to wybieranie ramek z ula. Ja gospodaruję na ulach 
korpusowych, więc przy zastosowaniu przegonek mogę operować 
całymi korpusami. Przegonka to taki element ula, który założony 
pomiędzy dwa korpusy ula (miodnię i rodnię) powoduje, że pszczoły 
z magazynu miodowego (miodni) mogą zejść niżej do rodni (miej-
sce, gdzie przebywa matka i przychodzą na świat kolejne pokole-

nia pszczół). W ten sposób po dwóch dniach mam korpus z mio-

dem pozbawiony pszczół i mogę go swobodnie przetransportować  
do pracowni. W przeciwnym wypadku musiałbym wyjmować  
z miodni ramkę po ramce, omiatać je z pszczół i dopiero przenosić 
do pracowni. Jest to proces znacznie bardziej praco i czasochłon-

nym. W pracowni ramki są odsklepiane, tzn. na stole do odsklepia-

nia za pomocą tzw. widelca zdejmuje się warstwę wosku pod którą 
jest miód. Następnie ramki trafiają do miodarki (wirówka do miodu), 
w której za pomocą siły odśrodkowej, miód jest wytrząsany z ramek 
i spływa, poprzez sito, odpływem do odstojników. Z odstojników, 
miód po około dwóch dobach, po wcześniejszym zebraniu z jego 
powierzchni warstwy zanieczyszczeń woskowych, rozlewany jest  
do słoików. Dodam, że wszystkie urządzenia w pasiece (stół do od-

sklepiania, widelec, wirówka czy odstojniki), ze względu na kwaso-

wość miodu, są wykonane ze stali nierdzewnej.

Dziękuję za „słodką” rozmowę i życzę spokojnej zimowli i uda-

nych zbiorów.

Rozmawiała — Maria Wesoły, Dział Marketingu

Pasieka Mariusza Zielezińskiego
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KRZYŻÓWKA

PYTANIA DO KRZYŻÓWKI

Pionowo:

1. Roślina z kolbą
2. Szuka żony
3. Rosną po deszczu
4. Disco marki CLAAS
5. Mierzony na palu
6. Cukrowy lub pastewny
7. Kawał pola
8. Buszujący w zbożu
9. Jary lub browarny
10. Kończą się dożynkami
11. Odpadki przy młóceniu

Poziomo:

1. Chyli się gdy zboże dojrzałe
2. Dostarczane do młyna
3. ”Marchewkowe ...” — przebój zespołu Lady Pank
4. Choroba wywołana pasożytniczymi grzybami
5. Bezpłużna (bezorkowa)
6. Horsch Leeb 4AX
7. Nie brak mu oleju w głowie
8. Czasopismo firmy Agro-As potocznie
9. Naturalny nawóz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Nasi przedstawiciele
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Imię i Nazwisko Telefon Teren / obsługiwane powiaty:

Daniel Mocniak 532 120 071 legnicki, jaworski, złotoryjski,

Krzysztof Siekierka 795 107 310
opolski, prudnicki, krapkowicki oraz 4 gminy powiatu nyskiego:  

Skoroszyce, Łambinowice, Korfantów, Głuchołazy

Maciej Piasecki 698 920 509
górowski, milicki, trzebnicki, wołowski, średzki 3 gminy:  

Malczyce, Miękinia, Środa Śląska

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

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

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

Michał Marzęcki 608 668 734
kłodzki, ząbkowicki oraz 5 gmin powiatu nyskiego:  

Paczków, Otmuchów, Nysa, Kamiennik, Pakosławice

Sławomir Pawlak 795 107 312 oleśnicki, namysłowski

Tomasz Pelikan 507 890 366 kluczborski, oleski

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

Udanin, Kostomłoty

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

Sprzedaż maszyn – przedstawiciele handlowi
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Sprzedaż części – przedstawiciele handlowi

Tworzyjanów
tel. 746 421 060

baza.tworzyjanow@agroas.pl

Korfantów
tel. 774 319 482

baza.korfantow@agroas.pl

Gołaczów
tel. (76) 744 10 41

baza.golaczow@agroas.pl

Namysłów ( Kamienna)
tel: 507 890 366

baza.namyslow@agroas.pl

Radzikowice
tel: 77 433 96 24

baza.radzikowice@agroas.pl

E-mail Telefon Teren / obsługiwane powiaty:

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

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

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

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

patryk.plachta@agroas.pl 507 890 329
Złotoryja, Jelenia Góra, Lwówek, Bolesławiec, Lubań, 

Zgorzelec, lubański, głogowski, Zagań, Żory 

lukasz.janura@agroas.pl 507 890 173 oleski, kluczborski, namysłowski, oleśnicki, milicki 

Centrum Technicznego Zaopatrzenia Rolnictwa: tel. +48 77 424 17 90, +48 74 64 21 060
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