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Firma AGROAS powstała w 1992 r. Jako lider rynku działający 
w branży kompleksowego zaopatrzenia rolnictwa i obrotu płoda-
mi rolnymi, jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się firm 
w regionie. Zasięgiem działania obejmujemy Polskę południowo-
-zachodnią. Zatrudniamy blisko 300 pracowników.

Obsługujemy ponad 5000 klientów (rolnicy indywidualni oraz gospo-
darstwa wielkoobszarowe, spółdzielnie rolnicze i spółki działające 
w sektorze rolnym).

Oferujemy usługi sprzętem rolniczym oraz prowadzimy doradztwo  
agrotechniczne. Dzięki posiadanej bazie sprzętowej maszyn 
rolniczych oraz wykwalifikowanej kadrze specjalistów od wielu lat 
zarządzamy gospodarstwami o łącznej powierzchni ponad 3500 ha. 

Na tym obszarze prowadzimy produkcję roślinną, głównie pszenicy, 
kukurydzy, rzepaku, jęczmienia oraz buraka cukrowego. 

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

Zdobyte doświadczenie wspomaga proces sprzedaży  i przygotowa-
nia oferty dla naszych klientów, a przede wszystkim pomaga nam 
lepiej zrozumieć ich potrzeby.
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Szanowni Czytelnicy

Mamy wojnę! Tuż za na-
szą wschodnią granicą 
naród ukraiński walczy 
nie tylko o swoją wol-
ność, godność i życie, ale 
walczy również o naszą 
zachodnią cywilizację. 
Polacy na razie stają na 
wysokości zadania, każ-
dy, kto może, pomaga 
uchodźcom oraz poprzez 

dostawy sprzętu, żywności i innych towarów na teren 
Ukrainy. Szanowni Państwo, to bardzo ważne, aby każdy 
Polak, absolutnie każdy, zrobił „coś” dla Ukrainy. Pamię-
tajmy, że ten naród walczy nie tylko dla siebie, ta brutal-
na napaść Putina to atak na demokrację, atak na men-
talność i sposób życia Zachodu. Od postawy Ukraińców 
zależy również przyszłość nie tylko Unii Europejskiej, 
ale całego świata. Jedynym pozytywem tej brutalnej 
napaści jest to, że tak skłócona Polska, Unia i świat się 
zjednoczyły… Bardzo smutne i tragiczne jest to, że po-
trzebujemy tak dramatycznych wydarzeń, aby odsunąć 
na bok animozje i przestać szukać wrogów wokół siebie. 
Wyciągnijmy z tego wnioski, nie pozwólmy się manipulo-
wać, rozmawiajmy i szanujmy się nawzajem bez wzglę-
du na poglądy, wygląd czy wiarę. Pomimo rozgrywają-
cego się obok nas dramatu powinniśmy i musimy robić 
swoje, pracować, wytwarzać i produkować. 

Mamy wiosnę. Czas prac polowych już się zaczął. 
Zimy w zasadzie – poza kilkunastoma dniami ze śnie-
giem i mrozem – nie mieliśmy. Coraz bardziej widocz-
ne stają się zmiany klimatyczne – ciepłe zimy, upalne 
lata i bardzo dynamiczne zjawiska pogodowe, takie 
jak burze i coraz dokuczliwsze wichury. Wielu oso-
bom dokuczał ograniczający wjazd w pola termin na-
wożenia azotem. Aż się prosi, aby ta data była jednak 
inna dla północy, wschodu oraz południa i zachodu 
kraju. Na wielu polach widać było oznaki głodu roślin. 

Jeśli chodzi o nawozy, to w kontekście cen, w szczegól-
ności nawozów azotowych, jest to kolejny ból głowy 
rolnika. Wydaje się, że wielu jednak nie zabezpieczyło 
swoich potrzeb jesienią i chcąc nie chcąc, kupuje po 
cenach bieżących, zadając sobie pytania: Oszczędzać? 
Ograniczać? Moim zdaniem nie: nie oszczędzać, ale li-
czyć. Dlaczego? Jeśli decydujemy się na zakup nawo-
zów po niewątpliwie wysokich cenach, od razu nasu-
wa się pytanie: Po jakiej cenie sprzedam tonę rzepaku, 
pszenicy czy kukurydzy? Kupując po wysokich cenach 
środki do produkcji – paliwo, środki ochrony roślin, 

nasiona (od kilku do kilkunastu procent drożej) i nawozy 
(te nawet ponad 200% drożej) – należy się upewnić, czy 
ceny w żniwa zagwarantują dochód. Obecnie na rynku 
są dostępne narzędzia pozwalające zabezpieczyć ceny 
w przyszłości. Nasza fi rma od lat każdego dnia oferuje 
możliwość sprzedaży zbóż i rzepaku w cenach bieżą-
cych oraz terminowych. Rozsądek podpowiada zatem, 
aby po otrzymaniu oferty na zakup środków do produk-
cji ubezpieczyć swoje zbiory przed wpływem warunków 
pogodowych oraz sprawdzić, czy cena proponowana 
na tzw. nowy zbiór gwarantuje dochodowość danej 
uprawy. W momencie pisania tego artykułu oferowane 
ceny zapewniają opłacalność upraw, nawet uwzględnia-
jąc tak drogie w zakupie nawozy. Pszenica i kukurydza 
kosztują już ponad 1600 i 1500 złotych! Rzepak prze-
kroczył granicę 4000 zł. Ceny w kontraktach termino-
wych również są bardzo wysokie; pszenica – 1300 zł, 
kukurydza – 1200 zł, a rzepak ponad 3200 zł. Czy te 
ceny gwarantują opłacalność i dają zarobić? Myślę, że 
tak, ale decyzję podjąć musicie Wy sami. 

Dziś karty rozdaje nie bilans zbóż, ponieważ ten uległ 
znacznej poprawie, ale wydarzenia geopolityczne. 
Świat jeszcze nie poradził sobie z pandemią, a pojawił 
się już kolejny dramat. W odpowiedzi na agresję Rosji 
świat zachodni nałożył na nią sankcje i spirala się na-
kręca. Świat żyje w uzasadnionym niepokoju i niepew-
ności. W wyniku nałożonych sankcji i zamrożenia zde-
ponowanych poza swoimi granicami aktywów Rosja 
staje się bankrutem. Niepewność powoduje odwrót 
kapitału z rynków wschodzących, czyli również z Pol-
ski. Złoty ulega dramatycznemu osłabieniu względem 
euro i dolara. Pamiętajmy o tym, że Rosja jest praw-
dziwą potęgą surowcową. Dystrybucja jej surowców 
została zatrzymana lub zachwiana. Eksporterzy zaczęli 
wyceniać ryzyko zakupów przez Morze Czarne, a ubez-
pieczenia frachtów poszybowały w górę. Oba kraje de 
facto wstrzymały eksport. Rosja i Ukraina to blisko 90 
mln ton eksportu zbóż rocznie przez Morze Czarne. 
Takiej ilości żywności nie da się zastąpić w długim ter-
minie. Sytuacja ta spowodowała panikę na rynkach 
zbóż. Przedłużająca się wojna, a tym samym brak moż-
liwości pozyskiwania towarów z Ukrainy i Rosji może 
mieć niewyobrażalne skutki ekonomiczne dla całego 
świata. Na ten moment Unia Europejska i obie Ame-
ryki uzupełniają niedobory dostaw, ale tych zapasów 
nie wystarczy na długo. Pamiętajmy jednak, że rynek 
i ekonomia to bezwzględne machiny. Nawet jeżeli woj-
na nie zakończy się pokojem czy rozejmem, ale poraż-
ką (OBY NIE) Ukrainy i udrożnieniem handlu, czekają 
nas dynamiczne obniżki cen. W takim świecie żyjemy. 

Życzę spokoju i POKOJU ...

Daniel Cupriak 

– prezes zarządu AGROAS
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AGROPULA – bo taką nosi nazwę program lo-
jalnościowy funkcjonujący w firmie AGROAS, 
w kwietniu obchodzi swoje pierwsze urodziny. 
Obecnie program ten liczy sobie ponad 1000 za-
rejestrowanych użytkowników, a ich liczba nadal 
rośnie. Dzięki zakupom w naszej fi rmie wszyscy 
uczestnicy AGROPULI zgromadzili na dzień dzi-
siejszy łącznie 20 milionów punktów, które sta-
nowią równowartość kwoty 2 000 000 zł.

Korzystając z okazji, chcielibyśmy jeszcze raz przedstawić 
Państwu korzyści płynące z naszego programu oraz za-
chęcić tych z Państwa, którzy jeszcze nie przystąpili do 
programu, aby zrobili to jak najszybciej. Rejestracja jest 
szybka i bezpłatna, a punkty gromadzą się automatycznie. 

Nie czekaj – zapytaj pracownika lub swojego przed-
stawiciela o szczegóły albo zadzwoń od opiekuna 
programu +48 77 412 62 00.

Atuty AGROPULI:

• punkty są ważne bezterminowo – tylko infl acja prze-
kładająca się na wartość punktową nagród może od-
dalać cię od odebrania wymarzonej nagrody, 

• prosty i jasny sposób rejestracji poprzez stronę 
www.agropula.pl,

• możliwość dokonania cesji zebranych punktów 
z kilku gospodarstw rolnych, 

• punkty naliczane są za zakupy nasion, nawozów, 
środków ochrony roślin, maszyn, części i serwisu, 

• możliwość analizowania swoich transakcji han-
dlowych poprzez konto w programie, 

• punkty naliczane są automatycznie, 

• karta nie jest konieczna do naliczenia punktów,

• łatwość sprawdzania, jak punktowane są towary 
promowane.
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Punkty zebrane w programie wymieniane są na cenne 
nagrody. Już w pierwszym roku funkcjonowania pro-
gramu lojalnościowego AGROPULA udało nam się wy-
dać 40 nagród, które trafi ły do rąk naszych Klientów. 
Warto dołączyć do naszego programu lojalnościowe-
go AGROPULI, ze względu na atrakcyjne nagrody. Ka-
talog wszystkich nagród, które możesz zdobyć, znaj-
duje się na naszej stronie internetowej www.agroas.pl 
w zakładce AGROPULA i zapewniamy, że każdy znaj-
dzie coś dla siebie: zabawki, skutery, narzędzia, nowo-
czesne telefony, wycieczki i wiele innych.

Sprawdź, jaką liczbę punktów uzbierałeś – może na-
groda już na Ciebie czeka?

A jeśli jeszcze nie przystąpiłeś do AGROPULI, nie 
zwlekaj! Już niebawem w naszej ofercie specjalne 
promocje przeznaczone dla uczestników programu.
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Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu podpi-
sał umowę o współpracy z fi rmą AGROAS z Nowej 
Wsi Małej koło Grodkowa. Dzięki niej studenci 
będą mieli do dyspozycji najnowocześniejszy 
sprzęt rolniczy oraz możliwości uczestniczenia 
w szkoleniach, stażach i praktykach.

W poniedziałek, 28 lutego, prorektor ds. studenckich 
i edukacji UPWr prof. Damian Knecht oraz Daniel Cu-
priak – prezes fi rmy AGROAS podpisali porozumienie 
o współpracy. Pierwszym jej rozdziałem będą zaję-
cia z wykorzystaniem kombajnu zbożowego AVERO 
240 fi rmy CLAAS – wiodącego na świecie producenta 
maszyn rolniczych, który fi rma AGROAS nieodpłatnie 
wypożyczyła uczelni. Studenci UPWr pod okiem pra-
cowników AGROAS nauczą się obsługi i eksploatacji 
tego nowoczesnego sprzętu. Dodatkowo obie strony 
deklarują współpracę w zakresie organizacji zajęć dy-
daktycznych oraz staży i praktyk dla kształcących się 
na kierunkach związanych z inżynierią rolniczą.

„Jednym z elementów wizji naszego uniwersytetu 
jest zapewnienie studentom nowoczesnej infrastruk-
tury dydaktycznej, która daje możliwość kształcenia 
wysoko wyspecjalizowanych specjalistów poszuki-
wanych na rynku pracy” – mówi dr Anna Laskowska, 
dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwer-
sytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 

„I do tego celu uczelnia poszukuje partnerów biz-
nesowych, aby studenci czerpali nie tylko z wiedzy 

swoich akademickich mentorów, lecz także z do-
świadczenia ludzi pracujących w biznesie i dobrze 
znających realia rynkowe” – podkreśla pani dyrektor.

Jednym z nich jest właśnie fi rma AGROAS z Nowej Wsi 
Małej. To spółka, która zapewnia kompleksową ob-
sługę rolnictwa poprzez doradztwo agrotechniczne, 
świadczenie usług, sprzedaż maszyn i części do nich, 
dostarczanie środków ochrony roślin, nawozów, mate-
riału siewnego oraz paliw. Aktualnie jest także jednym 
z największych w Polsce podmiotów prowadzących ob-
rót płodami rolnymi oraz eksport własny do krajów eu-
ropejskich i portów morskich. Dzięki posiadanej bazie 
sprzętowej maszyn rolniczych oraz wykwalifi kowanej 
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edukacyjnych, ale również zajęcia z udziałem przed-
stawicieli fi rmy CLAAS i AGROAS czy wspólny udział 
w pokazach polowych, będą okazją do lepszego przy-
gotowania studentów do zawodu oraz poznania biz-
nesu od wewnątrz” – mówi prezes.

Marcin Milej, dyrektor Pionu Agrotechnicznego 
podkreśla, że region Dolnego Śląska cechuje bar-
dzo duża świadomość pod względem produkcji rol-
nej, dlatego celem firmy AGROAS jest dostarczanie 
sprzętu spełniającego wymagania nowoczesnego 
rolnictwa.

„Chcemy propagować rolnictwo świadome, zdrowe, 
które ma produkować żywność, po którą konsument 
nie będzie się bał sięgnąć. To rolnictwo musi zaczy-
nać się na etapie nauki w szkołach i edukacji na stu-
diach” – podkreśla Milej.

kadrze specjalistów, przedsiębiorstwo od wielu lat 
obsługuje gospodarstwa o łącznej powierzchni ponad 
3500 ha, na których uprawiane są głównie pszenica, 
kukurydza, rzepak i jęczmień. Ponadto, na obsługiwa-
nym areale fi rma prowadzi działania badawczo-rozwo-
jowe nad udoskonaleniem procesów produkcyjnych. 

„Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu cieszy się 
prestiżem i jest kuźnią przyszłych kadr biznesu rolne-
go. W strukturach naszej fi rmy jest kilkunastu absol-
wentów tej uczelni. AGROAS ma już bez mała 30 lat, 
te 30 lat to ciągły rozwój. Obie instytucje przyczyniają 
się do rozwoju sektora rolniczego” – podkreśla Da-
niel Cupriak, prezes spółki. Dodaje, że strategia jego 
fi rmy opiera się na ludziach i jest dla ludzi. 

„Zacieśnienie współpracy o realne działania polega-
jące nie tylko na udostępnieniu maszyny do celów 
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W ostatnim numerze Kwartalnika przedstawiliśmy 
Państwu plan inwestycyjny w naszym oddziale w Go-
łaczowie. Wszyscy dokładamy wszelkich starań, aby 
jak najszybciej móc ugościć Was w naszym odnowio-
nym oddziale. Mamy nadzieję, że będzie Wam się 
podobać i chętnie będziecie nas odwiedzać. Tymcza-
sem, zanim jeszcze będziecie mogli na żywo zobaczyć 
nasz rozbudowany oddział, przedstawiamy Wam 
jego wizualizację. 

Plany inwestycyjne Gołaczów

Z życia fi rmy



Zawirowania na rynku spowodowane pandemią 
i ograniczoną podażą oleistych przyzwyczaiły 
nas nie tyle do wysokich cen, ile do olbrzymiej ich 
zmienności. Czy zatem rzepak ma jeszcze poten-
cjał do takiej zmienności, czy jednak powinniśmy 
spodziewać się stopniowej stabilizacji? Dlaczego 
Europejski Zielony Ład może wpłynąć na areał 
upraw, skoro opłacalność produkcji rzepaku od 
roku 2020 rośnie? Spróbujemy odpowiedzieć na 
te nasuwające się dziś wszystkim pytania.

Zmienność na rynkach dla konsumentów jest czymś 
niepożądanym, a dla przetwórców i fi rm handlowych 
czasem oczekiwanym, gdyż na zmienności można 
zarobić. Można też stracić, ale zakładamy, że tracą 
nieliczni. Spodziewany na sezon 2022/23 wzrost pro-
dukcji czterech głównych olei roślinnych współgra 
z dobrą marżowością przetwórców, zwłaszcza na soi 
oraz słoneczniku. Spodziewany jest znaczny wzrost 
produkcji oleju palmowego oraz wzrost zapasów 
końcowych oleju roślinnego o blisko 2 mln ton.

Optymizm wynikający ze stopniowego odmrażania 
gospodarki po pandemii, a także z większych zasie-
wów np. rzepaku w Europie psuje jedynie strumień 
złych wiadomości płynących z Ukrainy, która od 24 
lutego 2022 roku jest w stanie wojny z Rosją.

Optymistyczne założenia dotyczące produkcji ziarna 
sojowego oraz nieznaczny wzrost zapasów bazują 
głównie na założeniach, że przy tak wysokich cenach 

produkcja powinna wzrosnąć o 15 mln ton sezon do 
sezonu, ale anomalia pogodowe w znacznym stopniu 
mogą zagrozić tej prognozie. W przypadku słoneczni-
ka podaż zapowiada się na zbliżonym poziomie do se-
zonu 2021/22, czyli w okolicach 58 mln ton, a znacz-
ny wpływ na jego dostępność będzie miała eskalacja 
bądź deeskalacja konfl iktu na Ukrainie. W przypadku 
rzepaku rynki oczekują zaś wzrostu produkcji rok do 
roku o blisko 10 mln ton. 

Rzepak nie dawał i nie daje przetwórcom zarobić 
tak dobrze, jak soja czy słonecznik, ale cena surowca 
przekonuje plantatorów na całym świecie do zwięk-
szenia zasiewów.

Według prognoz areał rzepaku wzrósł o 1,3 mln ha, 
a największy wzrost przewidywany jest na Ukrainie, 
około 10% rok do roku, oraz w Unii Europejskiej o bli-
sko 7%. Tym samym zakłada się, że łączny areał upra-
wy rzepaku przekroczy 40 mln ha. Biorąc pod uwagę 
znaczne korekty zbiorów w 2021 roku głównie w Ka-
nadzie, spowodowane suszą, upałami i pożarami, 
powinniśmy uwzględnić, że powrócimy do plonów 
na poziomie 2,45 t/ha. Odwrotnie w Australii, gdzie 
zbiory były ponadnormatywne, raczej wrócimy do 
poziomów 1,5 t/ha vs 2021 blisko 2 t/ha. Unijny areał 
upraw rzepaku szacowany jest na 5,7 mln ha, a wie-
my, że dla pokrycia zapotrzebowania na nasiona rze-
paku potrzebujemy blisko 7 mln ha, dlatego pomimo 
znacznego wzrostu areału i tak zmuszeni będziemy 
do importowania surowca.
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Także znacznie więcej pojawi się śruty rzepakowej – 
do 46 mln ton, co powinno łącznie z większą podażą 
śruty sojowej stabilizować rynek białka. 

Optymizm budowany na większych zasiewach ole-
istych i dobrych prognozach kolejnych zasiewów 
canoli w Kanadzie i Australii w dobie toczących się 
działań wojennych pomiędzy największymi produ-
centami zbóż i oleistych w Europie wydaje się trochę 
na wyrost.

Ale głównym motorem napędzającym wzrost cen 
w poprzednich sezonach był popyt na biodiesla – jak 
zawsze w miesiącach zimowych podbijającego cenę 
rzepaku – którego estry w okresie zimowym spraw-
dzają się o wiele lepiej niż estry sojowe czy słoneczni-
kowe. Jak nasza ekologiczna polityka w dobie sankcji 
na największego dostawcę paliw płynnych wpłynie na 
cenę komponentów paliwa, nie jesteśmy w stanie 
przewidzieć. Czy wraz z ryzykiem wzrostu cen poja-
wi się większy popyt na dodatki w postaci estrów, czy 
wręcz odwrotnie – z przyczyn związanych z ograni-
czeniem ukraińskiego eksportu rzepaku oraz oleju na 
rynek unijny będziemy produkować mniej, a tym sa-
mym cena się ustabilizuje? Europejska produkcja na-
sion rzepaku wzrośnie wyraźnie w takich krajach, jak 
Francja, Czechy, Szwecja, Dania, Finlandia, a w mniej-
szym stopniu w Polsce i Niemczech. Areał rzepaku we 
Francji to 1,2 mln ha, w Niemczech 1,1 mln ha oraz 
w Polsce 1 mln ha – jest to trzon unijnej produkcji, 
czyli ponad 55% tego, co zbiorą rolnicy w całej Unii. 
Rzepak w Europie przeżywa renesans po latach, kie-
dy zasiewy znacznie spadły z uwagi na spadek opła-
calności oraz patogeny, które naprawdę trudno było 

Ważnym elementem europejskiej układanki jest i bę-
dzie podaż ukraińskiego rzepaku, który produkowany 
jest w 85% na eksport, głównie na rynek unijny. Pro-
gnozowany zbiór na Ukrainie na poziomie 3 mln ton 
niemal bilansuje unijny defi cyt, ale w obliczu zawieru-
chy wojennej w tym kraju trudno przewidzieć, jaki bę-
dzie scenariusz dla przepływu surowców. Światowa 
produkcja rzepaku, która w poprzednim sezonie 
zbliżyła się do poziomu 72 mln ton, nie zaspokoiła 
zapotrzebowania przemysłu, który tam, gdzie było 
to możliwe, sięgał po ziarno soi lub słonecznik. 
Wyższa marżowość w przerobie soi czy słonecznika 
towarzyszyła nam przez cały sezon 2021/22, a trud-
ność w konkurowaniu oleju rzepakowego z innymi 
roślinnymi obniżała rentowność oraz zużycie, które 
według szacunków wyniesie 71 mln ton w skali świa-
ta. Kolejny sezon powinien przynieść – według zapo-
wiedzi i szacunków – zbiory na poziomie 82 mln ton 
oraz większy przerób, który może sięgać 75–77 mln 
ton. Przewidywany wzrost produkcji olejów roślin-
nych w sezonie 2022/23 spowoduje także wzrost 
podaży śruty sojowej, rzepakowej i słonecznikowej.

Produkcja śruty sojowej, która wzrośnie o blisko 6 mln 
ton, powinna znaleźć nabywców głównie na ryn-
ku chińskim, dla którego przewiduje się największy 
wzrost hodowli drobiu, a także w USA, które także 
wydatnie zwiększą przerób. Śruta słonecznikowa 
w sposób nieznaczny odnotuje większą podaż na 
rynku rosyjskim, który powinien zwiększyć przerób 
ziarna słonecznika, natomiast z uwagi na konfl ikt wo-
jenny może się okazać, że w znacznym stopniu spad-
nie przerób słonecznika na Ukrainie. Całkowita podaż 
śruty słonecznikowej szacowana jest na 25 mln ton. 

Płody rolne
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Aby bez większego ryzyka zbierać rzepak po psze-
nicy, należy pamiętać, że tylko uprawa odmian od-
pornych na osypywanie, odmian o wysokiej zdrowot-
ności jednocześnie dobrze chronionych i zdrowych 
przez cały sezon wegetacyjny gwarantuje nam pełne 
powodzenie tej operacji.

Najlepsza od trzech sezonów odmiana rzepa-
ku ARTEMIS hodowli LG posiadająca gen RLM7, 
odporna na suchą zgniliznę kapustnych, pękanie 
łuszczyn, wirusa żółtaczki rzepy, przy odpowiednim 
prowadzeniu plantacji gwarantuje plantatorowi suk-
ces w plonowaniu oraz zapewnia jakość tego plonu. 
Jeżeli opłacalność tej uprawy z roku na rok rośnie, 
nie powinniśmy wybierać przypadkowych odmian ani 
oszczędzać na ochronie. Powinniśmy zdecydowanie 
zapewnić także dobre nawożenie. Inwestujmy w rze-
pak, dobrze dobierajmy stanowiska i cieszmy się ko-
niunkturą, która, jak widać, powinna trwać jeszcze 
przynajmniej dwa kolejne sezony. 

Życzę udanych plonów, wysokich cen i tylko trafnych 
decyzji.

Tadeusz Simiński
Dyrektor sprzedaży, Dział agronomiczny

zwalczać, co z kolei wiązało się z wycofaniem zapraw 
neonikotynoidowych oraz części insektycydów.

Od stycznia 2014 roku w UE obowiązują zasady 
integrowanej ochrony roślin, tym samym zużycie 
ŚOR w rzepaku spadło o 0,23 kg/ha. Zwalczanie 
szkodników, które niszczyły zasiewy rzepaku we 
Francji, Polsce i Niemczech, było tak nieskuteczne, 
że areał upraw – zwłaszcza we Francji i Niemczech 
– wyraźnie zmalał. Wprowadzenie nowego rodzaju 
zaprawy z substancją z grupy butenolidów zażegnało 
nieco problem szkodników i pozwoliło na zwiększe-
nie areału upraw. Jednak skuteczniejsze rozwiązanie 
wydaje się w zasięgu ręki. Wprowadzenie w szerszym 
stopniu odmian odpornych na patogeny, tolerancyj-
nych na kiłę kapusty, wirusa żółtaczki rzepy, a także 
na suchą zgniliznę pomoże ograniczyć choroby na 
plantacjach. Wysiew odmian hybrydowych o więk-
szej odporności powinien znacznie poprawić również 
jakość zbiorów. Wszyscy widzimy, jak ważnym czyn-
nikiem jest zaolejenie w rzepaku, które oczywiście 
przekłada się na cenę. Po dobrym zbiorze w 2021 
roku zapomnieliśmy, co oznaczało potrącenie z ceny 
z powodu zawartości oleju poniżej 40%, ale było to 
bardzo dotkliwe dla producentów.

Żniwa 2019 oraz 2020 przyniosły spore rozczarowa-
nie, o czym wszyscy chyba pamiętamy, zaolejenie 
w wielu gospodarstwach było poniżej oczekiwanych 
40%, a plony dalekie od oczekiwań. Poziom oleju 
w nasionach determinowany jest przez cechy od-
mianowe, ale te cechy nie uchronią plantacji przed 
patogenami, które w wydatny sposób przerywają 
wegetację rośliny i powodują, że części generatyw-
ne dojrzewają przedwcześnie. Skutek jest taki, że 
nasiona są niewykształcone i nie mają odpowiedniej 
barwy, a poziom zaolejenia jest niższy od spodziewa-
nego. O wadze pełnej ochrony fungicydowej prze-
konaliśmy się wszyscy w skupie – brak wymaganej 
zawartości oleju oznacza wyraźny uszczerbek dla na-
szych fi nansów, mniejszą satysfakcję z produkcji oraz 
mniejszą powtarzalność uprawy.

Wielu plantatorów, którzy w sezonie 2019/20 zde-
cydowali się na opóźnienie zbiorów rzepaku i przej-
ście na pszenicę, która z uwagi na cykliczne opady 
była bardziej zagrożona niż rzepak, wygrało dzięki 
takiej decyzji. Rzepak miał czas dojrzeć, a co za tym 
idzie również zawartość oleju znacznie się poprawi-
ła. Oczywiście dotyczyło to plantacji rzepaku dobrze 
chronionego. 
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wegetacyjnym zawiązały duży potencjał plonotwór-
czy i należy go wykorzystać poprzez prawidłowe 
prowadzenie łanów.

Według prognozy IMGW z 9 lutego 2022 roku kwie-
cień będzie upalny i dość suchy. Natomiast w maju 
i w czerwcu opady będą powyżej normy, a tempe-
ratury osiągną poziom średniej wieloletniej. Należy 
liczyć się z dużą presją chorób grzybowych i wylega-
niem.

Jak racjonalnie nawozić azotem?

Zboża do życia potrzebują makro- i mikroelementów. 
Na wiosnę nawozi się je azotem oraz dolistnie mikro-
elementami, magnezem i siarką. Azot jest pierwiast-
kiem najbardziej plonotwórczym. Zboża pobierają 
azot, fosfor i potas w proporcji 1,0 : 0,8 : 1,2. Wynika 
z tego, że aby azot z nawozów mineralnych został 
dobrze wykorzystany przez rośliny, muszą one mieć 
do dyspozycji odpowiednią ilość fosforu i potasu. Po 
szaleńczej podwyżce cen nawozów, jaka miała miej-
sce pod koniec ubiegłego roku, rolnicy zastanawia-
ją się, czy w obecnej sytuacji fi nansowej nie należy 
ograniczyć dawek nawozów mineralnych, w tym 
azotu. Pszenica i pszenżyto do wydania tony ziarna 
pobierają 25–29 kg azotu, a żyto i jęczmień 21–24 
kg. Na żyznych, odkwaszonych, zasobnych w fosfor 
i potas glebach absolutnie odradzam zmniejszenie 
dawek azotu, ponieważ jego efektywność jest na 
nich wysoka, co przekłada się na uzyskiwane plony. 

Zielono na polach

Ocieplenie klimatu stało się 
faktem i gdy piszę ten arty-
kuł, czyli w połowie lutego, od 
grudnia z pewnymi przerwami 
trwa spowolniona wegetacja 
ozimin. Taki przebieg pogody 
ma dla nich dobre i złe strony. 
Pszenica i inne zboża wysiane 
w terminie mocno się rozkrze-

wiły, ale wystąpiły na nich pierwsze objawy chorób 
grzybowych. Późno zasiana pszenica zaczęła się 
krzewić i należy sądzić, że na początku kwietnia 
osiągnie fazę początku rozwoju generatywnego 
(BBCH 23–25), co będzie korzystne dla dobrego 
zaziarnienia kłosów. Korzystnym zjawiskiem dla 
urodzajności gleb był fakt, że jesienią i w pierw-
szej połowie zimy opady deszczu były umiarkowa-
ne, a woda opadowa powoli wniknęła w głąb gleb 
i uzyskały one prawie optymalną wilgotność. Nie 
nastąpiło zbyt duże wypłukanie azotanowej formy 
azotu (NO3

-) z warstwy ornej do podglebia. Przy-
gotowanie roli pod siew ozimin i sam siew odbyły 
się w dobrych warunkach wilgotnościowych i nie 
została naruszona struktura gleb. Organizmy gle-
bowe (grzyby, bakterie, dżdżownice) nieomal bez 
przerwy mineralizowały substancję organiczną i na 
glebach w kulturze w lutym zboża miały ciemno-
zielony kolor świadczący o dobrym zaopatrzeniu 
w azot. Oceniam, że zboża ozime w tym sezonie 

dr Władysław
Kościelniak
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azotu. Ustalenie wysokości drugiej i trzeciej dawki 
należy precyzować na podstawie obserwacji stanu 
odżywiania roślin w łanie i na tzw. okienkach nawozo-
wych. Można ją określić także na podstawie indeksu 
zieloności liścia (SPAD) N-Testerem. 

Drugą wiosenną dawkę azotu na pszenicę stosuje się 
pod koniec krzewienia do pierwszego kolanka (faza 
BBCH 29–31). Dostatek azotu i innych składników mi-
neralnych wpływa korzystnie na tworzenie się przy-
szłego plonu. Natomiast jego nadmiar jest niepożą-
dany, prowadzi bowiem do intensywnego krzewienia 
i w rezultacie do nadmiernego zagęszczenia łanów, 
które są podatne na wyleganie i choroby. W fazie 
drugiego kolanka w zasadzie kończy się redukcja pę-
dów bocznych. Wraz ze wzrostem na długość rozpo-
czyna się redukcja kłosków i kwiatków. Rośliny w tym 
czasie mogą cierpieć na niedobór światła (zbyt gęste 
łany), wody oraz składników pokarmowych i zawiązki 
ziaren zastaną zredukowane. Dlatego w tej fazie na-
wet gęste łany należy nawozić azotem. 

W przeciętnych warunkach druga dawka azotu po-
winna wynosić 40 do 60 kg/ha. Na „mocną” pszenicę 
stosuje się mniejszą dawkę i jej wysiew opóźnia się 
do okresu ukazywania się ostatniego liścia. Nato-
miast na słabsze łany stosuje się więcej azotu i wcze-
śniej, tj. pod koniec krzewienia. 

Trzecią dawkę azotu stosuje się w od końca na-
brzmiewania pochwy liściowej liścia fl agowego do 
fazy zakończenia kłoszenia (BBCH 37–59). Wpływa 
ona na ostateczną liczbę kłosów, ilość kłosków w kło-
sie i ziaren w kłosku oraz na masę ziarna oraz zawar-
tość białka w ziarnie. 

Pszenica dobrze zaopatrzona w azot, w fazie liścia 
flagowego (BBCH 37–39) ma wszystkie liście, za-
równo dolne jak i górne, intensywnie ciemnozielo-
ne o jednakowym odcieniu. Na pszenicę konsump-
cyjną w czasie kłoszenia zaleca się wysiać 70 do 100 
kg N/ha, a na paszową połowę tej dawki. W sytuacji 
wczesnej i ciepłej wiosny, a taka jest prognozowana, 
zapasy azotu glebowego wyczerpią się już w maju. 
Dlatego konieczne będzie zwiększenie dawki azotu 
„na kłos”. Na polach, na których pszenica będzie go-
rzej rozwinięta, należy przyspieszyć trzecią dawkę 
i wysiać ją na początku ukazywania się liścia fl ago-
wego. Natomiast na dobrze rozwinięte łany, rosnące 
na stanowiskach zasobnych w wilgoć, wysiew trzeciej 
dawki trzeba opóźnić do początku kłoszenia. W razie 

Zastanawiałbym się nad celowością stosowania wy-
sokich dawek azotu na glebach o niskiej zasobności 
w fosfor i potas, jeżeli pod korzeń nie dano tych 
składników. 

Azot wysiewać w dawkach dzielonych

Omówię teraz zasady nawożenia zbóż azotem na 
wiosnę na przykładzie pszenicy. Azot stosuje się 
w dawkach dzielonych pod spodziewaną wysokość 
plonu ziarna. Pszenica do wydania plonu ziarna 50 
dt/ha pobiera 115 kg azotu, a przy plonie 100 dt/ha 
– 230 kg. Przyjmując, że współczynnik wykorzystania 
azotu glebowego i z nawozów jest równy 0,7, to do 
wydania 50 dt/ha pszenica musi mieć do dyspozycji 
164 kg N/ha, a przy plonie 100 dt/ha – 328 kg. Ziar-
no pszenicy konsumpcyjnej powinno zawierać dużo 
białka i wymaga ona wysokich dawek azotu na kłos.

W technologiach średnio intensywnych, zakładają-
cych plony ziarna do 50 dt/ha, azot zaleca się wysie-
wać w dwóch dawkach: 

• pierwszą (nie mniejszą niż 60–70% całości) – 
przed wznowieniem wegetacji;

• drugą (pozostała część) – w fazie strzelania 
w źdźbło (BBCH 32–35). 

W technologiach intensywnych, w których uzyskuje 
się wysokie plony ziarna, azot zaleca się stosować co 
najmniej w trzech dawkach:

• pierwszą – krótko przed wznowieniem wegetacji;
• drugą – od końca krzewienia (faza BBCH 29) do 

pierwszego kolanka (faza BBCH 31);
• trzecią – od końca fazy nabrzmiewania pochwy 

liściowej liścia fl agowego (BBCH 45) do początku 
kłoszenia (BBCH 51).

Na urodzajnych stanowiskach przy spodziewanym bar-
dzo wysokim plonie azot wysiać w czterech dawkach: 

• pierwsza – przed wznowieniem wegetacji;
• druga – w fazie od końca krzewienia (faza BBCH 

29) do pierwszego kolanka (BBCH 31);
• trzecia – widoczny liść fl agowy (BBCH 37); 
• czwarta – od początku do końca kłoszenia (BBCH 

51–59).

Sądzę, że gdy ten numer kwartalnika dotrze do czy-
telników, będzie pora na wysiew kolejnych dawek 

Porady eksperta

12

Nr 1/2022 (21)Kwartalnik 2022



przekraczać 80 kg/ha. Drugą dawkę należy wysiać nie 
później niż na początku strzelania w źdźbło. Jęczmień 
szybko kończy wegetację i z tego względu azot należy 
wsiewać tylko w formie saletry amonowej. Uprawia-
ny na paszę wymaga wyższego nawożenia azotem, do 
140 kg/ha w trzech mniej więcej podobnych częściach. 

Do pogłównego nawożenia zbóż w fazach koniec 
krzewienia–początek strzelania w źdźbło odpowied-
nie są: RSM, RSM S, saletra amonowa, salmag i inne 
nawozy saletrzane oraz mocznik. Do nawożenia na 
liść fl agowy nawozy saletrzane. 

Za przekształcanie azotu mineralnego w białka zgro-
madzone w ziarnie odpowiedzialne są enzymy. W ich 
skład wchodzą mikroelementy: miedź, mangan i molib-
den, a także siarka i magnez. Ważne jest również odpo-
wiednie zaopatrzenie roślin w potas i bor. Te składniki 
odgrywają dużą rolę dla jakości ziarna. Przedwcześnie 
obniżająca się liczba opadania przy wysokiej poda-
ży azotu ma często związek właśnie z niskim zaopa-
trzeniem w potas. O zaopatrzenie zbóż w potas oraz 
w magnez i siarkę powinniśmy zadbać jeszcze przed 
ruszeniem wegetacji. Niedobory magnezu i siarki moż-
na uzupełnić, dodając do oprysków SOR siedmiowodny 

zbyt bujnego wzrostu ostatnią dawkę należy zmniej-
szyć do 30–40 kg N/ha. 

Azot na pozostałe zboża

Żyto przy plonie 50 dt/ha pobiera 120 kg azotu, a przy 
70 dt/ha – 180 kg. Azot przy zakładanym plonie 50 dt/
ha wysiewa się w dwóch częściach: połowę przed ru-
szeniem wegetacji i resztę w fazie strzelania w źdźbło 
(BBCH 32–35). Większe dawki pod plony 60–70 dt/ha 
zaleca się dzielić na trzy części: przed ruszeniem wege-
tacji – 30–70 kg N/ha, na początku strzelania w źdźbło 
– 50–70 kg N/ha i fazie kłoszenia 30–40 kg N/ha. 

Na pszenżyto uprawiane na glebie kompleksu żyt-
niego dobrego zaleca się z chwilą ruszenia wege-
tacji wysiać 70–80 kg N/ha i 40–70 kg N/ha w fazie 
strzelania w źdźbło. Na glebach kompleksu żytniego 
bardzo dobrego oprócz pierwszej dawki 60–70 kg N/
ha z chwilą ruszenia wegetacji na początku strzelania 
w źdźbło wysiać 60 kg N/ha i trzecią w fazie liścia fl a-
gowego 40 kg N/ha. 

Na jęczmień browarny należy stosować niskie dawki 
azotu. Łączna dawka azotu dostępnego nie powinna 

Pszenica w Pisarzowicach opryskana trzy razy nawozami mikroelementowymi
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trzy razy, bo ta technologia sprawdza się od lat. Przez 
pięć lat prowadziłem doświadczenia łanowe w psze-
nicy z fungicydami BASF, między innymi w RSP Skrzy-
piec koło Prudnika. Pszenica plonowała w granicach 
80–100 dt/ha, a zwyżka plonów ziarna w stosunku do 
kontroli wynosiła 12–18 dt/ha. W ubiegłym roku za-
raz po żniwach znajomy rolnik powiedział mi, że „pluje 
sobie w brodę”, ponieważ na jednym z pól pszenica 
w trakcie kłoszenia wydawała się zdrowa i nie opryskał 
jej trzeci raz środkiem przeciw grzybom, przez co stra-
cił pół tony na hektarze w porównaniu do pól z trzema 
zabiegami. Dodatkowo ziarno było gorszej jakości. 

Przy wysokim poziomie nawożenia azotem i na moc-
nych stanowiskach dla wszystkich czterech zbóż zaleca 
się wykonać w 1–2 opryski antywylegaczami. Natomiast 
dla niektórych odmian pszenicy o długiej słomie, jak np. 
PATRAS, konieczny będzie trzeci oprysk w fazie grubie-
nia pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 45–49) 
w celu skrócenia dokłosia. Przy wyborze preparatu nale-
ży kierować się też przebiegiem pogody w trakcie zabie-
gu. Np. Medax Max jest tolerancyjny na szeroki zakres 
temperatur, a Moddus 250 EC skuteczny jest w tempe-
raturze 10–15 stopni i przy słonecznej pogodzie. 

siarczan magnezu w maksymalnej zalecanej dawce, 
tj. 10 kg/ha. Ważnym elementem agrotechniki zbóż 
jest ich dokarmianie nawozami mikroelementowymi. 
Dzięki nim uzyskuje się wyższe plony ziarna i o lep-
szych parametrach jakościowych. W doświadczeniu 
w Pisarzowicach koło Brzegu w 2017 roku pszenica 
opryskana trzy razy nawozami mikroelementowymi 
jednej ze znanych fi rm wydała plon 98,7 dt/ha i był on 
wyższy o 6,4 dt/ha w porównaniu do kontroli. Ziarno 
zawierało o 3,5% więcj glutenu. Masa hektolitra była 
wyższa o 0,8 punktu. Nadwyżka bezpośrednia wyniosła 
równowartość 4 dt pszenicy, tj. około 320 zł/ha. Często 
spotykałem się z sytuacją, w której rolnicy poprzesta-
wali na jednym zabiegu po ruszeniu wegetacji. Radzę 
kupować nawozy w AGROAS, nawozy z górnej półki. 

Przy wiosennym prowadzeniu łanów zbóż szczególną 
uwagę należy zwrócić na zwalczanie chorób grzybo-
wych i regulację łanów retardantami wzrostu. Przy 
tak łagodnej zimie zasiewy pszenicy ozimej w sta-
nowiskach po zbożach mogły zostać zainfekowane 
przez łamliwość źdźbła – groźną chorobę poniekąd 
zapomnianą w ostatnich suchych sezonach. Jestem 
zwolennikiem opryskiwania pszenicy fungicydami 

Pszenica w Pisarzowicach niedokarmiona mikroelementami 
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ULTRA 9-22-29 oraz Polifoska 6-20-30, oba produkty 
zawierają siarkę. Plantatorzy wjeżdżają z tymi nawo-
zami po orce i mieszają je z glebą. Do siewu używane 
są kombinacje uprawowo-siewne lub siewniki trady-
cyjne bezpośrednio zagregatowane z ciągnikiem. 
W tym miejscu rolnik podejmuje bardzo ważne decy-
zje związane m.in. z normami wysiewu nasion rzepaku 
ozimego wcześniej starannie dobranych przez siebie 
odmian. Dobór odmian i norma wysiewu podyktowa-
ne są kilkoma aspektami, takimi jak klasa bonitacyjna, 
uwilgotnienie gleby i położenie geografi czne. Nasze 
pozycje rzepaku ozimego DK Extenso czy DK Exlevel 
– ponieważ są odmianami mieszańcowymi – poleca-
my wysiewać w ilościach 35–50 roślin/m2, z kolei nasza 
bardzo dobra odmiana Ocelot, będąca populacyjnym 
rzepakiem, w naszych zaleceniach ma normę wysie-
wu 45–60 roślin/m2. Siew w tej technologii następuje 
w krótkim okresie po orce w starannie doprawioną 
glebę, takie warunki pozwalają na zastosowanie her-
bicydów doglebowych. Gospodarstwa, które współ-
pracują z fi rmą AGROAS, znajdą w naszym portfolio 
kilka popularnych „doglebówek”. Kombinacje oparte 
na metazachlorze i chlomazonie to Hiperkan 500 SC 
i Climb 480 EC. Mieszanina petoksamidu i chlomazonu 
to Nero 424 EC. Z kolei metazachlor z chinomerakiem 
to Butisan Star 416 SC (to rozwiązanie zastosować 
możemy również powschodowo).

Przedstawiona w artykule uprawa rzepaku przy uży-
ciu pługa jest najbardziej powszechna wśród obsłu-
giwanych przeze mnie gospodarstw. 

Technologia siewu rzepaku 
ozimego i problematyka tego 
tematu jest ogromnie szeroka. 
Każdy ze spotkanych fachow-
ców ma inną strategię zasiewu 
tej rośliny. Koncepcje związa-
ne z kolejnymi etapami upra-
wy gleby do siewu czy też, 
po drugiej stronie, całkowite 
zaniechanie uprawek pożniw-
nych, zachęciły mnie, by przed-
stawić, w jaki sposób robimy 
to w gospodarstwach współ-
pracujących z naszą fi rmą.

Wraz z końcem żniw i ułożonym płodozmianem wkra-
czamy z uprawą gleby pod rzepak ozimy w technolo-
gii orkowej. Mijające lata pokazują, że w większości 
w okresie pożniwnym zmagamy się z niedoborami 
wody, więc wskazane jest płytkie zerwanie ścierniska 
takimi maszynami, jak talerzówka lub kultywator ścier-
niskowy. Orka siewna wykonywana jest w maksymal-
nie długim odstępie, ale na krótko przed zasiewem 
rzepaku. Między tymi zabiegami uprawowymi tech-
nologia przewiduje zastosowanie nawozów fosforo-
wych, jak Superfosdar 40 oraz potasowych, jak sól 
potasowa 60% lub Korn-Kali 40% w swoim składzie za-
wierający również bardzo ważne makroelementy, czy-
li siarkę i magnez. Wielu rolników stosuje natomiast 
odpowiednio zbilansowane nawozy wieloskładnikowe 
NPK, popularne wśród moich klientów są Phosagro 

Robert 
Jeziorowski

Przedstawiciel 
handlowy
Dział agronomiczny
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Ciekawym rozwiązaniem uprawy rzepaku, stoso-
wanym dotychczas przez najmniejszą grupę rolni-
ków, jest wysiew tej rośliny w technologii strip-till 
przy uprawie zerowej. Ściernisko po przedplonie, 
często jest to pszenica ozima lub jęczmień ozimy, 
zostaje pozostawione bez uprawek pożniwnych. Po 
około dwóch tygodniach, w których sprzyjały wa-
runki, takie jak uwilgotnienie gleby, do skiełkowa-
nia samosiewów zbóż oraz pozostałych chwastów, 
wykonywany jest zabieg glifosatem w dawce 1–2 l 
produktu o zawartości 360 gramów. Przy doborze 
odmiany w tej technologii rolnicy kierują się głów-
nie zdrowotnością oraz potencjałem plonowania. 
Wszystkie wcześniej opisane odmiany z naszej pa-
lety produktów doskonale dopasowują się do tego 
typu wysiewu. Sprzęt używany do zasiewów rzepa-
ku ozimego w tej technologii to ciągnik ze zbior-
nikiem frontalnym na przednim TUZ oraz głębosz 
zagregatowany z siewnikiem punktowym. Zestaw 
pracuje bezpośrednio na ściernisku. Głębosz i jego 
wyposażenie umożliwiają dozowanie nawozów na 
wybraną przez nas głębokość (do 30 cm). W zależ-
ności od badań dotyczących zasobności gleby stoso-
wane są produkty takie jak fosforan amonu DAP lub 
zbilansowany wieloskładnik, najczęściej Ultra 9-22-
29 z Phosagro. Siewnik punktowy pozwala osiągnąć 
takie założenia, jak: rozstaw rzędów 75 cm, wysiew 
16 roślin/m2, równomierne rozmieszczenie roślin 
w rzędzie oraz w przypadku stosowania fosforanu 
amonu uzupełnienie niezbędnego składnika, tj. po-
tasu. Nawóz potasowy wysiewany jest za pomocą 
rozsiewacza rzędowego, liczba sekcji wysiewu na-
wozu pokrywa się z liczbą sekcji siewnika do nasion. 
Ochrona herbicydowa oparta jest na strategii do-
glebowej. Od kilku lat stosowane jest rozwiązanie 
petoksamidu z chlomazonem. Z naszej oferty wy-
bierane są produkty Koban 600 SC w dawce 1,2 l + 
Climb 480 EC w dawce 0,25 l.

Siew rzepaku w technologii bezorkowej z płytką lub 
głęboką uprawą ma swoje grono stosujących ten sys-
tem. Po odpowiednio zebranym przedplonie wkraczają 
na pola te same maszyny, co w technologii orkowej, 
aby dokonać uprawki zerwania ścierniska. Po tym za-
biegu wysiewane są nawozy mono P i K lub wieloskład-
nikowe NPK. Cała powierzchnia gleby jest mieszana 
przed siewem kolejny raz talerzówkami lub gruberami 
trzybelkowymi. Siew następuje bardzo często kombi-
nacjami opartymi na zestawie agregatu talerzowego 
z siewnikiem z redlicami talerzowymi. Do tego typu 
uprawy należy umiejętnie dopasować odmianę oraz jej 
obsadę. Polecamy tu odmianę o silnym wigorze począt-
kowym oraz budującą bardzo mocne rośliny, czyli LG 
ARTEMIS. Obsada tej odmiany zalecana przez naszych 
doradców to 35–45 roślin/m2. Jeśli uda się nam wysiać 
rzepak do gleby dobrze uwilgotnionej, możemy zasto-
sować ochronę herbicydową opartą na rozwiązaniach 
doglebowych. Przy technologii bezorkowej rolnicy 
często wybierają rozwiązania powschodowe. W naszej 
ofercie to produkty, które skutecznie łączymy w jeden 
zabieg – Butisan Star 416 SC + Navigator 360 SL.

Rzepak zasiany w technologii orkowej z doglebowym zabiegiem 

herbicydowym

Rzepak w technologii strip-till
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mieszańców utrzymuje się tylko w ich pierwszym po-
koleniu. Później na skutek rozszczepienia cech efekt 
ten maleje. Właśnie to powoduje, że materiał siewny 
odmian mieszańcowych bezwzględnie musi być wy-
mieniany corocznie. 

Czym w praktyce różnią się te odmiany?

Przede wszystkim odmiany mieszańcowe plonują wy-
żej niż odmiany populacyjne. Plon odmian tradycyj-
nych może być nawet o 20% niższy niż heterozyjnych. 
Mieszańce lepiej znoszą opóźniony termin siewu. Wy-
nika to z tego, że wytwarzają lepiej rozwinięty system 
korzeniowy. Najlepiej plonują na stanowiskach z in-
tensywnym systemem gospodarowania. Często są 
bardziej odporne lub tolerancyjne wobec czynników 
chorobotwórczych. Odmiany mieszańcowe lepiej od 
populacyjnych znoszą stresy środowiskowe, tj. suszę 
czy niskie temperatury. Lepiej też radzą sobie z re-
generacją uszkodzeń. Mieszańce charakteryzują się 
niższą normą wysiewu niż odmiany tradycyjne. Nie-
stety odmiany mieszańcowe nie wybaczają błędów 
w uprawie i mają większe wymagania glebowe oraz 
nawozowe w porównaniu do odmian populacyjnych. 
Są też mniej stabilne w plonowaniu.

Spośród szerokiej gamy produktów oferowanych 
przez fi rmę AGROAS na szczególną uwagę zasługują 
takie odmiany rzepaku ozimego, jak LG ARTEMIS, DK 
EXLEVEL, DK EXTENSO, OCELOT. 

Mieszańcowe a populacyjne odmiany rzepaku 

Przed nami wybór odmiany rzepaku ozimego. Przy 
wyborze zarówno rzepaku, jak i każdej innej rośliny 
uprawnej należy uwzględnić warunki klimatyczne 
i glebowe w gospodarstwie. Obecnie istotnymi kie-
runkami hodowli nowych odmian rzepaku ozimego 
są zwiększenie zimotrwałości, podniesienie tole-
rancji na stresy środowiskowe, zwiększenie odpor-
ności m.in. na wirus żółtaczki rzepy, suchą zgniliznę 
kapustnych i różne formy kiły kapusty oraz poprawa 
odporności na pękanie łuszczyn i osypywanie na-
sion, a także polepszenie jakości nasion. Na rynku 
dostępnych jest wiele odmian populacyjnych i mie-
szańcowych. 

Hodowla odmian populacyjnych i mieszańcowych

Odmiany populacyjne to odmiany wytworzone trady-
cyjnymi metodami hodowli, takimi jak selekcja, krzy-
żowanie, selekcja i rozmnażanie. Natomiast odmiany 
mieszańcowe powstają przez krzyżowanie dwóch 
homozygotycznych linii rodzicielskich. Odmiany te 
bazują na szerszym materiale genetycznym. Wyko-
rzystywane jest tu zjawisko heterozji (wigor, bujność 
mieszańców pierwszego pokolenia). Polega ono na 
zwiększeniu wartości fenotypowych cech ilościo-
wych pierwszego heterozygotycznego pokolenia 
mieszańców oznaczanego symbolem F1 w porówna-
niu do homozygotycznych rodziców. Efekt bujności 
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wiosnę. Odmiana o wysokim potencjale plonowania 
(nawet na słabych stanowiskach). Charakteryzuje się 
doskonałą odpornością na pękanie łuszczyn i osypy-
wanie nasion oraz bardzo dobrym profi lem zdrowot-
nym. Norma wysiewu to 35–50 szt./m2. 

OCELOT
W ofercie materiału siewnego rzepaku ozimego fi r-
my AGROAS nie mogło zabraknąć propozycji odmian 
populacyjnych. Dla osób decydujących się na uprawę 
odmian tradycyjnych interesującą propozycją może 
być odmiana OCELOT. Jest to odmiana o bardzo wy-
sokim potencjale plonowania, łatwo przystosowująca 
się do trudnych warunków pogodowych i glebowych. 
Średni plon w 2020 roku to 109% wzorca (50 dt/ha). 
Odmiana nie ma tendencji do osypywania nasion. 
Nasiona o wysokim zaolejeniu i niskiej zawartości 
glukozynolanów. Norma wysiewu to 40–55 szt./m2. 
Do zalet tej odmiany należy też wysoka odporność 
na zgniliznę twardzikową i mączniaka rzekomego. 

Wybór właściwej odmiany rzepaku jest pierwszym 
krokiem do uzyskania wysokich i dobrych jakościo-
wo plonów. Wybierając odmianę do uprawy , zawsze 
należy brać pod uwagę nie tylko cechy wyróżniają-
ce daną odmianę, ale też warunki glebowe i poziom 
agrotechniki w naszym gospodarstwie.

Aleksandra Gajewska-Bartkowicz
Doradca rolny

LG ARTEMIS
Należy do grupy odmian mieszańcowych, średnio 
wczesnych, hodowli Limagrain. Zarejestrowana 
w Polsce w 2019 roku. Charakteryzuje się bardzo wy-
sokim potencjałem plonowania. W 2019 roku średni 
plon wyniósł 128% wzorca, tj. 45,1 dt/ha, a w 2020 
roku – 114% wzorca, tj. 53,6 dt/ha. Odmiana odpor-
na na TuYV wirus żółtaczki rzepy i suchą zgniliznę ka-
pustnych. Niekwestionowanymi zaletami odmiany LG 
ARTEMIS są też wysokie przezimowanie oraz wybitna 
odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie nasion. 
Norma wysiewu to 35–50 szt./m2. Nadaje się na śred-
nie i dobre stanowiska. 

DK EXLEVEL
Odmiana mieszańcowa. Cechą charakterystyczną 
i zarazem bardzo cenną jest zdolność roślin tej od-
miany do pobierania azotu zarówno przy korzystnym, 
jak i niekorzystnym przebiegu pogody. Inne cechy 
wyróżniające tę odmianę to bardzo dobry wigor 
jesienny, wysokie zaolejenie nasion i tolerancja na 
suchą zgniliznę kapustnych. DK EXLEVEL jest odpo-
wiednią odmianą na wszystkie stanowiska, także na 
gleby mozaikowate. Wymieniając plusy tej odmiany, 
nie można pominąć wysokiego potencjału plonowa-
nia. Norma wysiewu to 45–50 szt./m2. 

DK EXTENSO 
To kolejna odmiana mieszańcowa o bardzo dobrym 
wigorze jesiennym i wcześnie ruszającej wegetacji na 
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Mg, 30% S) w ilości 120–150 kg/ha. Muszę tu zazna-
czyć, że od kilku lat stosow anie obu tych nawozów 
(Korn-Kali, kizeryt) wczesną wiosną stało się nie-
odzowne i zajęło podstawowe miejsce w technologii 
uprawy rzepaku ozimego.

Ile azotu na wiosnę?

Każdy rok jest inny, a tego roku wiosna przyszła bar-
dzo szybko. Szkoda tylko, że nasze władze nie po-
starały się o pozwolenie na stosowanie nawożenia 
azotowego już od 14 lutego. Uważam, że pierwsza 
dawka azotu powinna być zastosowana w tym roku 
przynajmniej dwa tygodnie wcześniej. W tej sytu-
acji najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie 
dwóch dawek azotu, ale pierwsza musi być „petar-
dą”. Wysokość pierwszej dawki azotu w rzepaku 
musi wynosić około 100–120 kg/ha, a forma w jakiej 
będzie podany, musi być jak najszybciej działająca. 
Najlepszym rozwiązaniem byłoby podanie RSM 28 + 
S, RSMS 26 + S (300 l/ha) lub saletry PULAN 34 N, 
ZAKSAN 33,5 N w ilości 300 kg/ha. Druga dawka po 
2–3 tygodniach (w zależności od przebiegu pogody 
– temperatury) to nawóz azotowy z dodatkiem siar-
ki. W tym wypadku najlepiej sprawdziłby się SALE-
TROSAN 26 w dawce 250 kg/ha, jeżeli w pierwszej 
dawce wykorzystano saletrę, lub RSM 32 N w dawce 
200 l/ha, jeżeli w pierwszej dawce zastosowano azot 
z siarką. W każdym z tych modeli nawożenia azotem 
całkowita dawka wyniesie około 170 kg w czystym 
składniku.

Przed nami kolejne decyzje, jaką technologię na-
wożenia wybrać wiosną na uprawę rzepaku, aby 
była skuteczna, a zarazem uzasadniona ekono-
micznie. Obserwując plantacje przez okres zimo-
wy i wczesnowiosenny, odniosłem wrażenie, iż 
rzepak nie przerwał wegetacji. Krótka i stosunko-
wa ciepła zima spowodowała, że większość plan-
tacji na przełomie stycznia i lutego bardzo moc-
no wykazywała brak azotu – głodowała. Z dnia 
na dzień zmieniała się ich barwa z zielonego na 
czerwonawofi oletowy. Któryś rok z kolei poka-
zał, że dodatkowa dawka azotu w ilości 40–50 kg 
podana w połowie października pomogła roślinie 
przetrwać zimę w dobrej kondycji. 

Po zimie można wykonać analizę gleby, aby okre-
ślić poziom azotu w glebie. Jego wysokość będzie 
zależała od przedplonu, ilości nawozu azotowego 
wysianego jesienią, przebiegu pogody, a zwłaszcza 
od ilości opadów i tego, jak długo gleba była zamar-
znięta. Duża ilość opadów na niezamarzniętą ziemię 
powoduje wypłukanie azotu mineralnego i potasu, 
a w mniejszym stopniu fosforu. Mocno widoczne bę-
dzie to na glebach lekkich piaszczystych. Potas mo-
żemy uzupełnić w prosty sposób, stosując w dawce 
100–120 kg/ha Korn-Kali (40% K₂O + 6% MgO + 3% 
Na) wczesną wiosną jeszcze na zamarzniętą glebę. 
Podobnie wczesną wiosną możemy podać roślinom 
brakujący magnez i siarkę. W tym wypadku najlepiej 
będzie zastosować nawóz ESTA KIESERYT (25% MgO 
+ 5% SO₃) lub granulowany siarczan magnezu (21% 
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dawce azotu zastosowany był nawóz azotowy z siar-
ką. Wydaje się, że nawożenie rzepaku jest bardzo pro-
ste, 300–400 kg NPK przedsiewnie, później jesienią 
trochę azotu pogłównie (40 kg), a na wiosnę dwukrot-
ny przejazd w dawce 170 kg N/ha nawozu azotowego 
– i „po robocie”. Zgadzam się, ale same nawozy gra-
nulowane to nie wszystko. Nie możemy zapomnieć 
o nawożeniu dolistnym, które uzupełni zapotrzebo-
wanie roślin na mikroskładniki, np. bor, magnez, siar-
kę, cynk itp. Dopiero zastosowanie i współdziałanie 
wszystkich tych makro- i mikroskładników może dać 
nam pewność, że zrobiliśmy wszystko, co do nas na-
leżało, a reszta w ręku Boga.

Robert Mazur
Zastępca menedżera produktu, Dział nawozów

Jaką formę azotu w poszczególnych dawkach?

Ze względu na opóźnione nawożenie pierwsza dawka 
azotu to przede wszystkim forma azotanowa, która 
szybko pobudza rośliny. Idealnym nawozem będzie 
taki, który łączy formę azotanową oraz siarkę. Rze-
pak jest rośliną siarkolubną, a sama siarka wspomaga 
efektywne pobieranie azotu przez roślinę. Do wcze-
snowiosennego stosowania dobrym nawozem jest R 
SMS 26, RSM 28 + S lub saletra PULAN 34 N, ZAKSAN 
33,5 N. Skład płynnego nawozu RSM to 50% mocznika 
i 50% azotanu amonu. Nawóz płynny można podawać 
nawet w temperaturze -3 stopni, ale lepiej nie sto-
sować na mokre rośliny lub jeśli po zabiegu spodzie-
wany jest deszcz, ponieważ może dojść do poparzeń. 
Musimy jednak pamiętać, aby przynajmniej w jednej 
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K2O powyżej 40% i nieprzekraczającej 60% nie są ob-
jęte sankcją), to zdaje się, że zaobserwujemy proble-
my z dostępnością soli czy nawozów potasowych już 
w II kwartale bieżącego roku. Jeśli nie niska podaż, 
to na pewno ceny tych nawozów mocno nadszarpną 
budżety uczestników rynku. Norweska Yara już po-
czątkiem 2022 roku ogłosiła, że od 1 kwietnia prze-
stanie zaopatrywać się w potaż w Białorusi – mimo 
że Norwegia nie jest członkiem UE, dołączyła ona do 
unijnych sankcji. Taki krok to najprawdopodobniej 
nie tylko gest solidarności z restrykcjami unijnymi, 
ale – jak wskazują kuluarowe wiadomości – piętrzą-
ce się problemy z płynnością dostaw białoruskiego 
potażu do zakładów produkcyjnych Yara. Świadczy 
to o dużej presji zarówno UE, jaki i (może przede 
wszystkim) USA na biznes okołonawozowy: logisty-
kę morską czy porty przeładunkowe. Presja ta ma 
jeden cel: w jak największym stopniu wyeliminować 
Białoruś z rynku, w którym ma niemały udział, gdyż 
stanowi jedną piątą światowego wolumenu. I nie-
ważne, komu kibicujemy, ograniczona podaż potasu 
w Europie Zachodniej będzie spędzała sen z powiek 
nie tylko fi rmom handlowym, ale przede wszystkim 
producentom rolnym.

Istotniejszą kwestią na chwilę obecną jest sytuacja 
na rynku nawozów azotowych. W chwili czytania 
tego artykułu, większość z Państwa jest już na pew-
no po aplikacji pierwszej dawki azotu, a wiele osób 
pewnie już po drugiej. Początek roku 2022 upłynął 
bardzo spokojnie, zwłaszcza po stronie popytowej. 

W ostatnim numerze kwartalnika, opisując sy-
tuację na rynku nawozów, w swoim artykule pi-
sałem, że ceny gazu, że uszczuplona podaż, że 
wolumeny importowo-eksportowe itd. Dzisiaj, 
kiedy za naszą wschodnią granicą Rosja pokazuje 
barbarzyńską twarz, wydaje się, że jakiekolwiek 
przewidywania i prognozy nie mają sensu. Jed-
no wydaje się pewne, a mianowicie wzrost cen 
w krótkim czasie.

Kiedy w 2021 roku na Białoruś nałożono sankcje do-
tyczące sprzedaży potażu i nawozów potasowych, 
spodziewano się wzrostu cen tych produktów. Tak 
się stało – do dzisiaj ceny potażu w niektórych rejo-
nach świata wzrosły nawet o 200%. I choć w Europie 
mogliśmy obserwować mniejszą skalę wzrostów, na-
leży pamiętać, że sankcje nie działają od razu, a w ko-
relacji z wydarzeniami, które nastąpiły po sankcjach 
– jak choćby zawieszenie możliwości transportu bia-
łoruskich nawozów potasowych przez Litwę – ceny 
tychże utrzymują się na poziomach nienotowanych 
od 15 lat. 

Wzmianka o nawozach potasowych, jak i samym 
potasie jest o tyle istotna, że Polska zaopatruje się 
w nawozy potasowe (głównie sól) w ponad 60% 
z kierunku wschodniego – z Rosji i Białorusi, tyl-
ko niecałe 40% pochodzi z innych źródeł, głównie 
z Niemiec. Choć mimo sankcji nie obserwowaliśmy 
spadku dynamiki importu soli ze wschodu, głównie 
za sprawą „konstrukcji sankcji” (n awozy o zawartości 
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oscylował między 150 a 200 dolarów za tonę. Powyż-
szy wykres z notowań mocznika pokazuje reakcję ryn-
ku na rosyjską inwazję na Ukrainę. Co prawda reakcja 
ta w chwili obecnej wywołana jest strachem, ale ten 
strach zdrenuje kieszenie kupujących w momencie 
największego zapotrzebowania. W Polsce i w całej 
Europie trwa sezon aplikacyjny, a ewentualna niższa 
podaż w pierwszej kolejności uderzy waśnie w nas. 
Nic nie wskazuje, aby trend wzrostowy miał się od-
wrócić, a prognozy, które zaczęły wieścić korekty cen 
nawozów azotowych na tak zwanym przednówku, 
można włożyć między bajki. Ze świata płyną kolejne 
niepokojące informacje z branży. Jeden z najwięk-
szych producentów amoniaku na świecie, należący 
do Uralchemu zakład TogliattiAzot, w wyniku działań 
rosyjskich na Ukrainie zmuszony był znacząco ograni-
czyć produkcję amoniaku. Zakład został pozbawiony 
możliwości tranzytu amoniaku przez liczący ponad 
2500 km rurociąg łączący go z portem w Odessie, 
przez który to port TogliattiAzot realizuje eksport 
swojego amoniaku. Wolumen tego eksportu to po-
nad 70% produkcji, która opiewa na około trzy mln 
ton. Podobnych informacji, pozornie niemających nic 
wspólnego z naszym rynkiem, będzie pojawiać się 
coraz więcej, a dostęp do infrastruktury logistycznej 
dla eksporterów ze wschodu to problem, którego nie 

Producenci rolni, najprawdopodobniej wyczeku-
jąc korekty cen, nie spieszyli się z zaopatrywaniem 
w azot. Wyczekiwanie kupujących na wyimaginowa-
ne dopłaty do nawozów azotowych nie szło w parze 
ze zwiększoną obecnością polskich dystrybutorów 
na rynku Europy Zachodniej i Południowej. Mimo po-
wszechnych plotek o magazynach pełnych towaru, 
o czkawce, która odbija się stronie popytowej rynku, 
strona ta, chcąc racjonalnie prowadzić swoje biznesy, 
nie tylko w swoim interesie, ale też w interesie swo-
ich odbiorców (czym jest płynność finansowa, wie 
każdy, kto trzeźwo myśli o biznesie) lokowała towary 
tam, gdzie był na nie popyt. Widać to w danych eks-
portowych: niektóre produkty azotowe zanotowały 
spore wzrosty w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Styczeń 2022 roku przyniósł informacje zza oceanu, 
z Egiptu i Brazylii, o sporej korekcie cen mocznika. 
Rzeczywiście przeceny zaistniały, jednak oferty mocz-
nika na krajowym rynku nadal balansowały w okoli-
cach 4000 zł/tonę mocznika stabilizowanego i do 
momentu pisania tego artykułu (26 lutego) niewiele 
się w tej kwestii zmieniło. Istotny na chwilę obecną 
wydaje się fakt, że po 24 lutego notowania mocz-
nika wróciły do poziomów notowanych w grudniu 
2021, a ich wzrost w zależności od miejsca notowań 

Rys. 1. Notowania mocznika granulowanego USD/t, 

Źródło: Barchart.com
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zaopatrzeniu krajowych gospodarstw w nawozy azo-
towe. Gospodarstwa często nie dysponują nawozami 
nawet na pierwszą dawkę. Komfortu posiadania azo-
tu wciąż nie ma około 25% gospodarstw, które go-
rączkowo próbują zaopatrzyć się w towar, nie oglą-
dając się na ceny. Jedynym warunkiem, jaki stawia się 
dziś dostawcom, jest termin realizacji, czyli „na już”. 
Infrastruktura logistyczna na razie działa płynnie, 
niemniej wydłużenie czasu realizacji nawet do 30 dni 
jest nieuniknione. 

Na koniec pozytywna informacja, którą znaleźć 
można w danych GUS. Otóż w roku gospodarczym 
2019/2020 odnotowano w Polsce, według wstęp-
nych danych, rekordowe zużycie nawozów wapnio-
wych. Imponujący wzrost z 820 tys. ton do ponad 
1,3 mln ton był spowodowany – mam nadzieję – 
coraz większą świadomością producentów rolnych 
w zakresie uregulowanego odczynu gleby. Zachę-
cam do lektury artykułu dotyczącego nawożenia 
wapniowego, zamieszczonego na łamach niniejsze-
go kwartalnika.

Rafał Włodarkiewicz
Menedżer produktu, Dział nawozów 

obserwowaliśmy od dekad. Do problemów z dostę-
pem do infrastruktury logistycznej należałoby jeszcze 
dodać niechęć (która jawi się już jako pewnik) instytu-
cji fi nansowych (banki, ubezpieczyciele) do fi nanso-
wania i zabezpieczania transakcji oraz transportu po 
wschodniej stronie naszej granicy. 

Rynek nawozów w 2022 roku nadal będzie naznaczo-
ny napiętym bilansem podażowo-popytowym. Zdaje 
się, że obecność w Polsce nawozów importowanych, 
szczególnie tych zza wschodniej granicy, będzie 
znikoma. Fakt, że krajowa produkcja jest w stanie 
pokryć zapotrzebowanie na nawozy azotowe, jest 
bardzo optymistyczny, pamiętajmy jednak, iż nasza 
produkcja oparta jest na surowcach importowanych 
(w nawozach P, K, NPK), a energetycznie również 
jesteśmy uzależnieni od dostawców zewnętrznych. 
Zdarzenia na światowych rynkach, które miały miej-
sce w minionych dwóch latach i które wpłynęły na 
wzrost cen towarów, w tym cen nawozów, nało-
żyły się na siebie w taki sposób, że zaczęto mówić 
o kryzysie nawozowym. Wydaje się, że w obliczu 
aktualnych wydarzeń kryzys ten zostanie z nami na 
dłużej, a najbliższe tygodnie zaskoczą niejednego 
analityka. Sprawdzają się również prognozy o słabym 

Tab. 1. Zużycie nawozów mineralnych i wapniowych (w przeliczeniu na czysty składnik)

ZUŻYCIE NAWOZÓW MINERALNYCH I WAPNIOWYCH (w przeliczeniu na czysty składnik)

LATA 
GOSPODARCZE

Nawozy mineralne Nawozy  
wapniowe ogółem azotowe fosforowe potasowe 

OGÓŁEM 

w tysiącach ton 

2009/10 1771,3 1023,7 351,7 395,9 590,9

2010/11 1954,4 1091,1 408,4 454,9 568,3

2011/12 1883,8 1094,7 370,8 418,3 507,8

2012/13 1943,4 1179,1 374,1 390,2 634,7

2013/14 1935,3 1098,4 341,1 495,8 697,2

2014/15 1792,2 1003,6 303,6 485,0 567,6

2015/16 1895,4 1043,0 325,9 526,5 995,1

2016/17 2049,8 1150,6 343,4 555,8 774,9

2017/18 2076,6 1178,8 338,7 559,1 808,7

2018/19 1905,4 994,1 343,5 567,8 821,0

2019/20 1951,4 1033,5 358,8 559,1 1340,1
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50–80% azotu i potasu oraz 30–45% fosforu w sto-
sunku do poziomu wykorzystania tych składników 
przy optymalnym odczynie gleby. Natomiast na gle-
bach o odczynie słabo kwaśnym wykorzystanie azotu 
przez rośliny sięga blisko 90%, a fosforu – zaledwie 
niespełna 50% ilości wykorzystywanej przez rośliny 
w warunkach optymalnych dla ich wzrostu. Jedynie 
wykorzystanie przez rośliny potasu jest podobne na 
glebach słabo kwaśnych i obojętnych. Wynika z tego, 
że nawet optymalne nawożenie azotem, fosforem 
i potasem nie przyniesie oczekiwanych efektów 
w warunkach zakwaszenia gleby.

 Stopień zakwaszenia gleby wpływa bezpośrednio 
na wielkość produkcji rolnej i jakość plonów po-
przez kształtowanie funkcjonowania środowiska 
glebowego; kształtuje właściwości chemiczne, 
biologiczne i fi zyczne gleby. Regulacja odczynu 
gleby sprzyja tworzeniu struktury gruzełkowa-
tej gleby, co służy między innymi lepszemu na-
powietrzeniu gleby, zwiększeniu jej porowatości, 
poprawie retencji i cyrkulacji wody oraz nagro-
madzeniu substancji organicznej. W wymiarze 
nawożenia odczyn gleby kształtuje poziom wyko-
rzystania aplikowanych w nawozach składników 
pokarmowych przez rośliny (rys. 1).

Dane przedstawione na rys. 
1 wskazują, ze efektywność 
wykorzystania azotu, fosforu 
i potasu przez rośliny zwięk-
sza się wraz ze wzrostem pH 
gleby. Niezależnie od odczy-
nu gleby wykorzystanie azo-
tu i potasu przez rośliny jest 
przeważnie większe niż fosfo-
ru. Wykorzystanie N,P,K przez 
rośliny uprawiane na glebach 
silnie kwaśnych nie przekra-
cza 30% poziomu osiąganego 
w warunkach optymalnego 
odczynu. W warunkach gleb 
kwaśnych (pH 5–5,5) wykorzy-
stywane w produkcji jest około 
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Rys. 1. Efektywność wykorzystania składników pokarmowych przez rośliny na glebach o różnym pH. 

Źródło: G. Hołubowicz-Kliza, Zasady wapnowania gleb, Puławy 2012
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Rys. 3. Wpływ zakwaszenia gleby na biomasę nadziemnych 

i podziemnych części roślin zbożowych 

Jakościowe cechy nawozów do odkwaszania gleby

Na polskim rynku działa wielu producentów nawo-
zów wapniowych oferujących różnego typu nawozy 
do odkwaszania gleby różniące się właściwościami 
i cechami użytkowymi. Podstawową cechą nawozu 
wapniowego jest reaktywność, czyli zdolność do 
rozpuszczania się nawozu w glebie i zobojętniania 
kwasów glebowych. Nawozy wapniowe powinny 
szybko rozpuszczać się w glebie, zapewniając wła-
ściwą reaktywność nawozu. Ze względu na formę 
chemiczną (węglanową, tlenkową, wodorotlenkową, 

Rys. 2. Wpływ zakwaszenia gleby na system korzeniowy rzepaku 

(fot. W. Szczepaniak)

Skutek omówionego powyżej efektu zakwszenia gle-
by został zobrazowany na rys. 2. Zakwaszenie gleby 
zmienia nie tylko biomasę części nadziemnych, lecz 
także – i to w większym stopniu – biomasę korzeni 
i pokrój roślin. Niedorozwój i dysfunkcja korzeni decy-
dują o niedostatecznym zaopatrzeniu roślin w wodę 
i składniki pokarmowe. Zakłócenie wzrostu i funkcjo-
nowania systemu korzeniowego, organu pobierania 
wody i składników mineralnych, wywołuje szereg ne-
gatywnych procesów metabolicznych warunkujących 
efektywne wykorzystywanie przez rośliny makroskład-
ników, składników drugorzędnych i mikroelementów.

Rys. 4. Trzy typy granulowanych nawozów do odkwaszania gleby

Nawozy
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Literą C oznaczono nawóz wapniowy produkowany 
z surowca o rozmiarze kilku mm. Reaktywność takie-
go nawozu, przebadana przez Stację Chemiczno-Rol-
niczą w Gliwicach, wynosi 15–20% i jest podobna do 
reaktywności wapna sypkiego. Powoduje to, że część 
nawozu w znacznej mierze nie rozpuści się w glebie, 
a co za tym idzie wapń nie wykaże pożądanego dzia-
łania odkwaszającego gleby i nie będzie dostępna 
dla roślin. Skuteczność zabiegu wapnowania zależy 
więc od formy i jakości wapna nawozowego. Najbar-
dziej reaktywne są wapna tlenkowe, które najszybciej 
rozpuszczają się w roztworze glebowym, a najmniej 
reaktywne – wapna węglanowe i dolomity. Wapno-
wanie jest jednym z najważniejszych zabiegów agro-
technicznych, dlatego do jego wykonania należy 
stosować środki wapnujące najwyższej jakości i odpo-
wiednio dobrane pod względem celu ich stosowania. 
Przy wyborze środka wapnującego powinniśmy więc 
wziąć pod uwagę następujące parametry:

• zawartość składników użytecznych, czyli procent 
tlenku wapnia,

• formę (węglanowe czy tlenkowe),
• reaktywność.

W sieci sprzedaży AGROAS znajduje się nawóz wap-
niowy Jurak Premium o bardzo wysokiej reaktyw-
ności chemicznej i wysokiej zawartości wapnia (90–
95%). Powstaje w wyniku przerobu skał wapiennych 
znajdujących się w Jurze Krakowsko-Częstochow-
skiej. Jurak Premium polecany jest do stosowania na 
wszystkich rodzajach gleb w rolnictwie, ogrodnictwie 
i sadownictwie. Forma granulowana Juraka Premium 
jest stabilna i trwała, co wpływa na użytkowanie na-
wozu, transport i magazynowanie.

Tomasz Dębowski
Polska Grupa Nawozowa 

krzemianową), wiek geologiczny kopaliny i stopień 
rozdrobnienia nawozy do odkwaszania gleby znacz-
nie różnią się reaktywnością. Ostatnio z uwagi na 
lepsze właściwości wysiewowe uznanie rolników 
zdobyły nawozy granulowane. Na rys. 4 zestawiono 
trzy różne rodzaje takich nawozów: A – nawóz wap-
niowy z dodatkiem substancji chemicznych skleja-
jących granule, B – nawóz wapniowy bez lepiszczy 
i klejów, C – nawóz wapniowy, bardzo słabo domie-
lony surowiec.

Reaktywność to parametr podawany w wartościach 
procentowych. Pozwala ocenić szybkość i efektyw-
ność działania danego nawozu. Aby nawóz był wy-
soko reaktywny, surowiec użyty do produkcji, czyli 
kopalina węglanowa, musi zostać rozdrobniony do 
wartości mikrometrów. Produkcja nawozu z tego 
typu surowca jest kosztowana, ponieważ kamień 
wapienny musi zostać w pierwszej kolejności wysu-
szony, aby został mocno rozdrobniony, następnie su-
rowiec musi być odpowiednio przesiany – tego typu 
nawóz charakteryzuje się reaktywnością z kwasem 
chlorowodorowym rzędu 90–100% i najwyższą sku-
tecznością odkwaszania (kolumna B).

Literą B oznaczono nawóz wyprodukowany z uży-
ciem lepiszcza do sklejenia granul nawozu. Lepiszcze 
dodawane jest dla potrzeb granulacji, co powoduje, 
że nawóz wapniowy bardzo długo rozpuszcza się 
w glebie. Jest to niepożądane ze względu na spo-
wolnione tempo odkwaszenia gleby. Dodatkowo 
użycie takiego nawozu wymusza co najmniej trzy-
tygodniową przerwę między wapnowaniem a ko-
lejnym zabiegiem nawozowym w celu ograniczenia 
niekorzystnych przemian składników nawozowych 
w glebie. Ponadto taka formulacja nawozu zmniej-
sza zawartość wapnia (CaO) w nawozie z powodu 
dodania lepiszcza.

A B C

Nawóz wapniowy granulowany z uży-
ciem lepiszcza, pochodzi od znanego 
krajowego producenta nawozów. 
Granulka o zbyt dużej frakcji powyżej 
6 mm, użyte lepiszcze w nawozie 
trafi a i zostaje w glebie, dodanie 
lepiszcza czy klejów do granulacji 
powoduje, że zawartość wapnia CaO 
w nawozie się zmniejsza; widoczny 
dłuższy czas działania nawozu, gra-
nulka ciemniejsza, zawiesina  koloru 
brązowego.

Nawóz wapniowy naturalny,
JURAK PREMIUM, silnie rozdrobnio-
ny. Równomierna granulacja 2–6 mm, 
kolor granulki biały; natychmiastowa 
rozpuszczalność, każda cząstka gra-
nulki nawozu została rozpuszczona.

Wapno nawozowe granulowane.
Frakcja 2–8 mm.
Użyty surowiec to wapno sypkie 
0–2 mm. Reaktywność takiego nawo-
zu to zaledwie kilkanaście procent; 
po rozpuszczeniu w zwykłej wodzie 
widać kamienie grubości nawet 3 
mm, wyraźnie widać strukturę, 80% 
stanowią kamienie, które nigdy się 
nie rozpuszczą.
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Magnello, dodatkowo zastosowałem nawożenie do-
listne mikroelementami i ochronę przed szkodnikami 
produktem Globe.

Co sądzi Pan o Extenso?

Extenso od momentu wschodów pokazywał swój wi-
gor. W porównaniu do odmian liniowych, które miałem 
wcześniej, rośliny dużo lepiej się rozwijały. Również 
kolor był ciemniejszy, ładniejszy dla oka. Na początku 
lutego lustrowałem pola i muszę przyznać, że Extenso 
przezimował nadzwyczaj dobrze. Zimą brakowało okry-
wy śnieżnej, a temperatury nierzadko schodziły poniżej 
-10 stopni; widać, że odmiana jest odporna na złe wa-
runki pogodowe. Podsumowując, mogę powiedzieć, 
że w tej chwili jestem z Extenso zadowolony. Przed 
nami jeszcze cała wiosna i żniwa, więc zobaczymy, jak 
się sprawdzi, ale jeżeli pogoda będzie sprzyjająca,  to 
odmiana ta ma szanse dać zadowalający plon.

Rozmawiał Bartłomiej Sobota

Jaki jest profi l Pana gospodarstwa?

Prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni około 
80 ha w gminie Ziębice, uprawiam rzepak, pszenicę, 
jęczmień oraz kukurydzę w większości na glebach 
średnich i ciężkich klasy 3b. 

Dlaczego wybrał Pan odmianę Extenso?

Przez ostatnie lata uprawiałem tylko odmiany liniowe, 
chciałem wypróbować nową odmianę hybrydową i po-
stawiłem na Extenso z fi rmy Bayer, przekonała mnie 
niewygórowana cena oraz dobre opinie znajomych 
rolników, którzy zdecydowali się na nią wcześniej.

Kiedy odbył się siew rzepaku?

Jeżeli warunki pogodowe pozwolą, siew rzepaku 
w moim gospodarstwie odbywa się w optymalnym 
terminie, a nawet wczesnym, tak było w tamtym 
roku, siew odbył się 20 sierpnia na areale 20 ha, z cze-
go Extenso na 10 ha.

Jaką ochronę stosował Pan na tej odmianie?

Kupiłem Extenso zaprawiony środkiem Buteo Start, 
przez co rzepak już w momencie siewu był chroniony 
przed śmietką, a po wschodach m.in. przed pchełką. 
Odchwaszczanie rzepaku zrobiłem powschodowo 
mieszaniną Navigatora z metazachlorem. Do zabiegu 
fungicydowego wraz z regulacją wybrałem produkt 
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dlatego potrzebne są odmiany o wysokim wigorze 
jesiennym wytwarzające solidny system korzeniowy. 

Czy może Pani podać odmiany, które najlepiej 
plonowały w zeszłym sezonie?

Najlepiej wyszła odmiana ARTEMIS. Dwa lata temu 
wzięliśmy odmianę na próbę i pozytywnie zaskoczyła 
nas zdrowotnością i plonowaniem na poziomie 4,5 t. 
W zeszłym sezonie postanowiliśmy zatem zasiać ją 
na większym areale. Ponownie plon był na wysokim 
poziomie i osiągnął średnio 4,8 t z rekordem 5,5 t 
z ha. Odmiana sprawdziła się zarówno na cięższych 
stanowiskach, jak i na lżejszych. Jej ważną cechą jest 
odporność na wirus żółtaczki rzepy i suchą zgniliznę 
kapustnych. Również odporność na osypywanie się 
łuszczyn jest istotna, ponieważ pozwala nie spieszyć 
się ze zbiorem rośliny z pola.

Czy odmiana ARTEMIS jest ponownie zasiana 
w waszym gospodarstwie?

Oczywiście tak. Zwiększyliśmy jej udział w areale rze-
paku. Wiążemy z nią duże nadzieje i jesteśmy pewni, 
że znów nas pozytywnie zaskoczy plonowaniem. 

 Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Paweł Dziergas

Prowadzi Pani wraz z ojcem duże gospodarstwo 
rolne, jaki jest areał i profil produkcyjny? Pro-
szę powiedzieć coś więcej na temat swojej dzia-
łalności.

Gospodarstwo jest prowadzone w miejscowości Wy-
szkowice. Powierzchnia upraw to około 350 ha. Na 
tym areale uprawiane jest 120 ha pszenicy, 140 ha 
kukurydzy i 90 ha rzepaku.

Wynika z tego, że pod rzepak przeznaczone jest 
około jednej czwartej ziem. Jakie są plany zwią-
zane z tą uprawą w najbliższych latach i dlacze-
go właśnie rzepak?

Rzepak uprawiany jest w naszym gospodarstwie od 
ponad 20 lat, dobrze wpisuje się w płodozmian, po-
zostawiając bardzo dobre stanowisko pod pszenicę. 
Zawsze utrzymujemy areał zasiewu na poziomie oko-
ło 100 ha. 

Czym kierujecie się przy wyborze odmian dla wa-
szych potrzeb?

Przy wyborze kierujemy się głównie plonowaniem 
danych odmian, ale także zdrowotnością i wigorem 
jesiennym. W naszym gospodarstwie dominują gleby 
ciężkie z domieszką lżejszych, które są trudne w upra-
wie. Zasiane rośliny często mają utrudnione wschody, 
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ARTEMIS

 TYP: MIESZANIEC F1
Charakterystyka:

  najnowsza odmiana z odpornością na wirusa żółtaczki 
rzepy – TuYV,

  posiada gen Rlm7, co daje rzepakowi odporność na 
suchą zgniliznę kapustnych,

  wysoka odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się 
nasion w niekorzystnych warunkach pogodowych, 

  odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania – 
rekomendowana przez Polskie Stowarzyszenie Produ-
centów Oleju (PSPO) do uprawy na terenie kraju 2020 r. 
– jako odmiana nr 3 na 77 odmian mieszańcowych,

  bardzo wysokie przezimowanie w niekorzystnych 
warunkach,

  wysoka zawartość tłuszczu w badaniach rejestrowanych 
COBORU 2017 – 48,6; 2018 – 48,3%.

Średni plon ARTEMIS:
 2020 – 114% wzorca – 53,6 dt/ha
 2019 – 128% wzorca – 45,1 dt/ha 
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Odmiany rzepaku w ofercie AGROAS



OCELOT NOWOŚĆ

 TYP: POPULACYJNY
Charakterystyka:

  odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania,
  posiada wybitną adaptację do trudnych warunków gle-

bowych i pogodowych, zawdzięcza to silnemu syste-
mowi korzeniowemu, bardzo niskie rośliny przed zimą, 
z nisko osadzoną szyjką korzeniową,

  wysoka tolerancja na choroby,
  niskie rośliny o nadzwyczajnej odporności na wyleganie, 
   odmiana bardzo wcześnie kwitnąca i dość wcześnie 

dojrzewająca,
  wysoka MTN (4,5–5 g) o bardzo niskiej zawartości 

glukozynolanów,
   brak tendencji do osypywania nasion.

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

RZEPAK DK EXLEVEL

 TYP: MIESZANIEC
Charakterystyka:

  wysoki potencjał plonowania,
  bardzo wysoka zawartość tłuszczu w nasionach,
  wysoka tolerancja roślin rzepaku ozimego na nieko-

rzystne warunki klimatyczne i glebowe w okresie zimy
  utrzymanie wydajności plonotwórczej odmiany w wa-

runkach utrudnionego pobierania azotu z gleby,
  optymalny termin siewu: 45–50 szt./m2.

Średni plon EXLEVEL:
  2019 – 3,68 T/HA 39,12% tłuszczu
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LUXURI CS
FAO 230

Morfologia i genetyka:

ziarno typu fl int, mieszaniec pojedynczy, roślina średniowysoka.

Opis odmiany:
  nowa, szybko dojrzewająca odmiana, nadająca się do uprawy w całej Polsce,

odmiana stabilnie i regularnie plonująca, polecana na średnie i dobre stanowiska,

  wysoka gęstość i duża masa tysiąca nasion, gwarantuje uzyskanie satysfakcjo-

nującego plonu nawet w przypadku zmniejszonej obsady roślin,

  ziarno typu fl int z wysoką zawartością skrobi szklistej predysponuje odmianę 

na cele grysowe,

  rośliny o kompaktowym pokroju z nisko zawieszonymi kolbami, tolerancyjne

na fuzariozy i głownie.

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

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

KOMPONENTY PLONU

2914 300

Liczba
rzędów MTN

Liczba
nasion
w rzędzie 
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CHIANTI CS

FAO 240

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

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

wę na ziarno także w rejonach o krótszym okresie wegetacji i terminowy zbiór,

wysoko produktywna odmiana ziarnowa z nowej linii genetycznej polecana 

szczególnie do gospodarstw prowadzących intensywną technologię produkcji, 

  ziarno typu fl int, łatwo wymłacalne, przeznaczone do przerobu młynarskiego, 

  w pełni zaziarnione kolby typu fl ex i ciężkie ziarno zapewniają wysoki 

poziom plonowania nawet przy niekorzystnych warunkach pogodowych 

w trakcie wegetacji. 

Zalecana obsada roślin:
80 000–90 000 szt./ha

Wymagania glebowe:
Odmiana polecana do uprawy

na wszystkich klasach gleb, 

także słabych i mozaikowych

KOMPONENTY PLONU

3214 325

Liczba
rzędów MTN

Liczba
nasion
w rzędzie 
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LG 31.205

FAO 240

Użytkowanie:
Na ziarno i kiszonkę.

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

Opis odmiany:
  bardzo wysoki potencjał plonowania w grupie odmian średnio wczesnych, 

bardzo dobry wigor początkowy roślin,

  wyjątkowa zdrowotność roślin,

  stabilność i regularność plonowania,

  sprawdza się w każdych warunkach glebowych, 

rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

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

Wymagania glebowe:
Odmiana polecana do uprawy

na wszystkich klasach gleb, 

także słabych i mozaikowych

KOMPONENTY PLONU

3014–16 310–320

Liczba
rzędów MTN

Liczba
nasion
w rzędzie 









nawożeniu, ochronie roślin i monokulturze w dobo-
rze gatunków uprawnych prowadzą do nieuchron-
nych, negatywnych zmian w składzie biosfery gle-
by. To z kolei skutkuje spadkiem żyzności gleby, 
zawartości próchnicy, pojemności wodnej i coraz 
większej presji chorób i szkodników. Wiąże się to 
z koniecznością coraz większych nakładów w pro-
dukcji rolnej, aby uzyskiwać zadowalające plony.

W ten sposób krąg się zamyka, a spirala coraz więk-
szych problemów nakręca się coraz bardziej.

Wydaje się, że właśnie doszliśmy do momentu kry-
tycznego, w którym nie ma się już dokąd się cofnąć, 
a dalsze „standardowe” nakłady niewiele pomogą. 
Musimy ponownie wykorzystać siły natury, aby przy-
wrócić naturalną harmonię w środowisku glebowym.

Dlatego AGROAS, chcąc być liderem w tym procesie, 
wprowadza do swojej oferty nowe produkty oparte 
na pożytecznych mikroorganizmach.

Pierwszy z nich – FUNDAMENTAL – to produkt 
przeznaczony głównie do stosowania doglebowego 
w celu lepszego rozkładu resztek pożniwnych, pod-
noszenia zawartości próchnicy oraz wspomagania 
„dobrego” mikrobiomu w glebie. W dobie drożeją-
cych nawozów mineralnych jego stosowanie dogle-
bowe pozwalające na obniżenie poziomu nawożenia 
o 10–20% nabiera podwójnego znaczenia.

Od setek lat w pogoni za produkcją coraz większej 
ilości żywności człowiek systematycznie burzył 
delikatną równowagę występującą w przyrodzie. 
Dotyczy to również gleby. Warstwa orna to nie 
tylko minerały i woda, ale też siedlisko ogromnej 
ilości organizmów żywych, które przez miliony lat 
tworzyły między sobą różne zależności. Wszyst-
kie działania człowieka polegające na uprawie, 

wp
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FUNDAMENTAL i BIOKURATOR – 
biorewolucja w rolnictwie jest nieunikniona!

Środki ochrony roślin



Aktywizuje mechanizmy obronne roślin. Dodat-
kowo jego działanie polega na dominacji w środo-
wisku mikroorganizmów zawartych w preparacie 
i niedopuszczeniu przez nie do zasiedlenia roślin 
przez patogeny. Produkt o takiej skuteczności oraz 
bezpieczeństwie dla konsumenta, rolnika i środo-
wiska staje się bardzo atrakcyjną alternatywą, jeśli 
myślimy o przyszłości w ochronie roślin. Szczegól-
nie w czasach, kiedy wycofaniu ulega coraz więcej 
fungicydów, a Europa ogłasza zielony ład w drodze 
„o d pola do stołu”.

Jest on też bardzo skuteczny w połączeniu ze środ-
kiem FUNDAMENTAL Ca w sekwencji zabiegów 
nalistnych jako preparat wspomagający rośliny 
w walce z chorobami grzybowymi oraz intensyfi-
kujący fotosyntezę i wzrost roślin, a co za tym idzie 
ich plonowanie.

BIOKURATOR natomiast w połączeniu z BIOKU-
RATOREM Ca to już produkt służący jako alter-
natywa dla chemicznych fungicydów w zwalcza-
niu chorób w praktycznie wszystkich uprawach. 
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Wysoka skuteczność chwastobójcza.

Szerokie spektrum zwalczanych 

chwastów dwuliściennych, w tym 

bardzo wysoka skuteczność 

zwalczania przytulii czepnej, maku 

polnego, chabra bławatka 

i fiołka polnego.

Elastyczność stosowania 
– szerokie okno aplikacji, 

aż do liścia flagowego.

Możliwość stosowania w niższych 

temperaturach (8–10°C).

Wygodna formulacja SG.

Bezpieczeństwo dla zbóż 

ozimych i jarych.

Próżno szukać 
chwastów w polu!
Zwalcz chwasty dwuliścienne w zbożach 
na wiosnę i zobacz zyski latem.

NOWOŚĆ!

HERBICYD

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
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• środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu 
do dnia 1 maja 2022 roku mogą być stosowane, 
przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 1 li-
stopada 2022 roku.

Indoksakarb

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) Nr 
2021/2081 z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie 
nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej in-
doksakarb zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym 
wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz 
w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Ko-
misji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. UE L 426 z 29 listopa-
da 2021, s. 28–31) wskazano, że substancja czynna nie 
jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony 
roślin. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane 
do wycofania z dniem 19 marca 2022 roku zezwoleń 
na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, 
w skład których wchodzi przedmiotowa substancja 
czynna. Jednocześnie wyżej wymienione rozporządze-
nie ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środ-
ków ochrony roślin zawierających substancję czynną 
indoksakarb do dnia 19 września 2022 roku.

Z uwagi na powyższe i równocześnie uwzględniając 
okresy stosowania środków ochrony roślin, w skład 
których wchodzi powyższa substancja czynna, usta-
nowiono terminy na zużycie istniejących zapasów 
w następujący sposób:

Fosmet

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) Nr 
2022/94 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie 
nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej fo-
smet, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym 
wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, 
oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia 
wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 16 
z 25 stycznia 2022, s. 33–35) wskazano, że substancja 
czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środ-
kach ochrony roślin. Państwa członkowskie UE zosta-
ły zobowiązane do wycofania z dniem 1 maja 2022 
roku zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków 
ochrony roślin, w skład których wchodzi przedmioto-
wa substancja czynna. 

Jednocześnie wyżej wymienione rozporządzenie 
ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków 
ochrony roślin zawierających substancję czynną fo-
smet do dnia 1 listopada 2022 roku.

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

• środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu 
do dnia 1 maja 2022 roku mogą być sprzedawane 
i dystrybuowane do dnia 1 września 2022 roku;
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do dnia 31 października 2021 roku mogą być sto-
sowane, przechowywane, unieszkodliwiane do 
dnia 31 grudnia 2022 roku.

Prochloraz

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1450 
z dnia 3 września 2021 roku zmieniające rozporządze-
nie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do 
okresów zatwierdzenia substancji czynnych akrynatry-
na i prochloraz (Dz. Urz. UE L 313 z 6 września 2021, s. 
25–27) ustanowiło termin wycofania substancji czyn-
nej prochloraz na dzień 31 grudnia 2021 roku.

W związku z powyższym termin wycofania zezwoleń 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzanie 
do obrotu środków ochrony roślin, w skład których 
wchodzi przedmiotowa substancja czynna wyznacza 
się na dzień 1 kwietnia 2022 roku.

Jednocześnie terminy na zużycie istniejących za-
pasów środków ochrony roślin, zawierających sub-
stancję czynną prochloraz, ustanawia się w nastę-
pujący sposób:

• środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu 
do dnia 1 kwietnia 2022 roku mogą być sprze-
dawane i dystrybuowane do dnia 1 października 
2022 roku;

•  środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu 
do dnia 1 kwietnia 2022 roku mogą być stosowa-
ne, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 1 
października 2023 roku.

Famoksadon

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) Nr 
2021/1379 z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie 
nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej fa-
moksadon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym 
wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, 
oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonaw-
czego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. UE L 297 
z 20sierpnia 2021, s. 32–34) wskazano, że substancja 
czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środ-
kach ochrony roślin. Państwa członkowskie UE zosta-
ły zobowiązane do wycofania z dniem 16 marca 2022 
roku zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony 
roślin do obrotu, w skład których wchodzi przedmio-
towa substancja czynna. 

• środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do 
dnia 19 marca 2022 roku mogą być sprzedawane 
i dystrybuowane do dnia 19 czerwca 2022 roku;

• środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu 
do dnia 19 marca 2022 roku mogą być stosowa-
ne, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 
19 września 2022 roku.

Flutriafol

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/726 
z dnia 4 maja 2021 roku zmieniające rozporządze-
nie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do 
okresów zatwierdzenia substancji czynnych Adoxo-
phyes orana granulovirus i flutriafol (Dz. Urz. UE L 
155 z 5 maja 2021, s. 20–22) ustanowiło termin wy-
gaśnięcia zatwierdzenia substancji czynnej fl utriafol 
na dzień 31 maja 2021 roku.

W związku z powyższym termin wycofania zezwoleń 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzanie 
do obrotu środków ochrony roślin, w skład których 
wchodzi przedmiotowa substancja czynna wyznacza 
się na dzień 31 października 2021 roku.

Jednocześnie terminy na zużycie istniejących zapa-
sów środków ochrony roślin, zawierających substan-
cję czynną flutriafol, ustanawia się w następujący 
sposób:

• środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu 
do dnia 31 października 2021 roku mogą być 
sprzedawane i dystrybuowane do dnia 30 kwiet-
nia 2022 roku;

• środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu 
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• środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu 
do dnia 7 grudnia 2021 roku mogą być stosowa-
ne, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 7 
grudnia 2022 roku.

Metalaksyl-M

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji 
(UE) 2020/617 z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie od-
nowienia zatwierdzenia substancji czynnej metalak-
syl-M oraz zakazu stosowania nasion zaprawionych 
zawierającymi go środkami ochrony roślin, zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do 
obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie 
zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawcze-
go Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. L 143 z 6 maja 
2020, s. 6), zatwierdzenie substancji czynnej meta-
laksyl-M zostało odnowione. Jednakże w przypadku 
stosowania do zaprawiania nasion, dozwolone jest 
zaprawianie wyłącznie nasion przeznaczonych do wy-
siewu w szklarniach. Powyższe stosuje się od dnia 1 
czerwca 2021 roku.

Zatem po dniu 1 czerwca 2021 roku nie mogą być 
wysiewne nasiona zaprawione substancją czynną 
metalaksyl-M.

Fosforek wapnia, haloksyfop-P, imidachlopryd, 
pencykuron, zeta-cypermetryna

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komi-
sji (UE) ) 2020/1643 z dnia 5 listopada 2020 roku 
zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 
540/2011 w odniesieniu do okresów zatwierdzenia 

Jednocześnie wyżej wymienione rozporządzenie 
ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków 
ochrony roślin zawierających substancję czynną fa-
moksadon do dnia 16 września 2022 roku.

Z uwagi na powyższe i równocześnie uwzględniając 
okresy stosowania środków ochrony roślin, w skład 
których wchodzi powyższa substancja czynna, usta-
nowiono terminy na zużycie istniejących zapasów 
w następujący sposób:

• środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu 
do dnia 16 marca 2022 roku mogą być sprze-
dawane i dystrybuowane do dnia 16 czerwca 
2022 roku;

• środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu 
do dnia 16 marca 2022 roku mogą być stosowa-
ne, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 
16 września 2022 roku.

Alfa-cypermetryna

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji 
(UE) Nr 2021/795 z dnia 17 maja 2021 roku w spra-
wie wycofania zatwierdzenia substancji czynnej al-
fa-cypermetryna, zgodnie z rozporządzeniem Par-
lamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 
dotyczącym wprowadzania do obrotu środków 
ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządze-
nia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. Urz. 
UE L 174 z 18 maja 2021, s. 2–3) powyżej wskazana 
substancja czynna nie jest dopuszczona do stosowa-
nia w środkach ochrony roślin. Państwa członkow-
skie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 
7 grudnia 2021 roku zezwoleń na wprowadzanie 
środków ochrony roślin do obrotu, w skład których 
wchodzi przedmiotowa substancja czynna. 

Jednocześnie wyżej wymienione rozporządzenie 
ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków 
ochrony roślin zawierających substancję czynną alfa
-cypermetryna do dnia 7 grudnia 2022 roku.

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

• środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do 
dnia 7 grudnia 2021 roku mogą być sprzedawane 
i dystrybuowane do dnia 7 czerwca 2022 roku;
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sprzedawane i dystrybuowane do dnia 28 sierp-
nia 2021 roku;

• środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu 
do dnia 28 lutego 2021 roku mogą być stosowa-
ne, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 
28 sierpnia 2022 roku

Dla środków ochrony roślin, w skład których wchodzi 
substancja czynna pencykuron ustanowiono terminy 
na zużycie istniejących zapasów w następujący sposób:

• środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do 
dnia 31 maja 2021 roku mogą być sprzedawane 
i dystrybuowane do dnia 30 listopada 2021 roku;

• środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu 
do dnia 31 maja 2021 r. mogą być stosowane, 
przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 30 
listopada 2022 roku.

Mankozeb

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komi-
sji (UE) Nr 2020/2087 z dnia 14 grudnia 2020 roku 
w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji 
czynnej mankozeb, zgodnie z rozporządzeniem Par-
lamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 do-
tyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony 

substancji czynnych: fosforek wapnia, benzoesan 
denatonium, haloksyfop-P, imidachlopryd, pencyku-
ron i zeta-cypermetryna (Dz. Urz. L 370 z 6 listopa-
da 2020, s. 18) ustanowione zostały nowe terminy 
sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin za-
wierających wymienione substancje czynne.

Dla środków ochrony roślin, w skład których wchodzą 
substancje czynne: fosforek wapnia, imidachlopryd, 
zeta-cypermetryna ustanowiono terminy na zużycie 
istniejących zapasów w następujący sposób:

• środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do 
dnia 31 stycznia 2021 roku mogą być sprzedawa-
ne i dystrybuowane do dnia 31 lipca 2021 roku;

• środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu 
do dnia 31 stycznia 2021 roku mogą być sto-
sowane, przechowywane, unieszkodliwiane do 
dnia 31 lipca 2022 roku.

Dla środków ochrony roślin, w skład których wchodzi 
substancja czynna haloksyfop-P ustanowiono termi-
ny na zużycie istniejących zapasów w następujący 
sposób:

• środki ochrony roślin wprowadzone do ob-
rotu do dnia 28 lutego 2021 roku mogą być 
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tiofanat metylu do dnia 19 października 2021 roku. 
Z uwagi na powyższe ustanowiono terminy na zu-
życie istniejących zapasów środków ochrony roślin, 
w skład których wchodzi powyższa substancja czynna 
w następujący sposób:

• środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu 
do dnia 19 kwietnia 2021 roku mogą być sprze-
dawane i dystrybuowane do dnia 31 sierpnia 
2021 roku;

• środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu 
do dnia 19 kwietnia 2021 r. mogą być stosowa-
ne, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 
19 października 2021 roku.

Bromoksynil

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komi-
sji (UE) Nr 2020/1276 z dnia 11 września 2020 roku 
w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji 
czynnej bromoksynil, zgodnie z rozporządzeniem Par-
lamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 do-
tyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozpo-
rządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 
(Dz. Urz. UE L 300 z 14 września 2020, s. 32) powyżej 
wskazana substancja czynna nie jest dopuszczona 
do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa 
członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania 
z dniem 17 marca 2021 roku zezwoleń na wprowa-
dzanie środków ochrony roślin do obrotu w skład, 
których wchodzi przedmiotowa substancja czynna. 

Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie usta-
nowiło terminy sprzedaży i stosowania środków ochro-
ny roślin zawierających substancję czynną bromoskynil 
do dnia 17 września 2021 roku. Z uwagi na powyższe 
ustanowiono terminy na zużycie istniejących zapasów 
środków ochrony roślin w skład, których wchodzi po-
wyższa substancja czynna w następujący sposób:

• środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do 
dnia 17 marca 2021 roku mogą być sprzedawane 
i dystrybuowane do dnia 31 lipca 2021 roku;

• środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu 
do dnia 17 marach 2021 roku mogą być stosowa-
ne, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 
17 września 2021 roku.

Dane pochodzą ze strony 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporzą-
dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz. 
Urz. UE L 423 z 15 grudnia 2020, s. 50–52) powyżej 
wskazana substancja czynna nie jest dopuszczona 
do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa 
członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania 
z dniem 4 lipca 2021 roku zezwoleń na wprowadzanie 
środków ochrony roślin do obrotu, w skład których 
wchodzi przedmiotowa substancja czynna. 

Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie 
ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków 
ochrony roślin zawierających substancję czynną man-
kozeb do dnia 4 stycznia 2022 roku.

Z uwagi na powyższe i równocześnie uwzględniając 
okresy stosowania środków ochrony roślin, w skład 
których wchodzi powyższa substancja czynna, usta-
nowiono terminy na zużycie istniejących zapasów 
w następujący sposób:

• środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu 
do dnia 4 lipca 2021 roku mogą być sprzeda-
wane i dystrybuowane do dnia 31 października 
2021 roku;

• środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu 
do dnia 4 lipca 2021 roku mogą być stosowane, 
przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 30 
listopada 2021 roku.

Tiofanat metylu

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji 
(UE) Nr 2020/1498 z dnia 15 października 2020 roku 
w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji 
czynnej tiofanat metylu, zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 
dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochro-
ny roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozpo-
rządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 
(Dz. Urz. UE L 342 z 16 października 2020, s. 5) powy-
żej wskazana substancja czynna nie jest dopuszczona 
do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa 
członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania 
z dniem 19 kwietnia 2021 r. zezwoleń na wprowadza-
nie środków ochrony roślin do obrotu, w skład któ-
rych wchodzi przedmiotowa substancja czynna. 

Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie 
ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środ-
ków ochrony roślin zawierających substancję czynną 
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Jeżeli chodzi o azot, to za kilka dni będzie można 
wejść w pole, zaspokajając potrzeby roślin, i sytu-
acja powinna szybko się poprawić. Spoglądamy na 
te plantacje z dużym optymizmem, gdyż na nieźle 
wyglądające uprawy rzepaku nakładają się bardzo 
dobre rokowania cenowe. Podsumowując całą tę 
wiedzę, warto pomyśleć o ochronie rzepaku w se-
zonie wiosennym, aby nie dopuścić do strat plonu 
spowodowanych przez patogeny chorobotwórcze 
czy szkodniki albo te straty zminimalizować.

Ponieważ wiosną zeszłego roku dość sporo pisali-
śmy w naszym kwartalniku o szkodnikach w rzepaku, 
dlatego w tym roku chciałbym skoncentrować się na 
ochronie fungicydowej i regulacji pokroju rośliny i jej 
skracaniu. Przy rzepaku mówimy o trzech głównych 
terminach stosowania fungicydów umownie nazwa-
nych T1, T2 i T3.

Termin T1 mamy już za sobą, gdyż jest to jesienny 
termin stosowania fungicydów często połączony 
z regulacją pokroju rośliny, przygotowujący rośliny 
do lepszego przezimowania. Teraz staniemy przed 
wyborem, jak przystąpić do wiosennej ochrony i jak 
dobrać fungicydy do ochrony w terminach T2 i T3. 
Zanim zaczniemy dobierać fungicydy, musimy sobie 
odpowiedzieć na pytanie, co chcemy osiągnąć, stosu-
jąc je w tych terminach. 

vW terminie T2 (faza BBCH 30–34 – początek wydłu-
żania pędu, brak międzywęźli do widoczne czwarte 

Informacje o zachodzących zmianach klimatu 
codziennie docierają do nas z radia, Internetu 
i telewizji. Kiedy piszę ten tekst 20 lutego 2022 
roku, temperatura wynosi 10 stopni i wyraźnie 
widać, że wegetacja ruszyła, szczególnie w zbo-
żach ozimych. Na najbliższy czas meteorolodzy 
nie wróżą powrotu zimy. Siewy rzepaku ozimego 
odbywały się raczej w dobrych warunkach. Zima, 
a raczej jej namiastka, jak na razie nie spowo-
dowała jakichś widocznych strat w zasiewach, 
a wręcz przeciwnie – plantacje rzepaku wyglą-
dają bardzo dobrze. Jedynym negatywnym ob-
jawem braku zimy i panujących temperatur jest 
duża liczba plantacji cierpiących z powodu bra-
ku azotu, co objawia się silnym czerwienieniem 
plantacji całych lub pasowo.
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międzywęźle) najważniejszym tematem jest ochrona 
przed patogenami wywołującymi suchą zgniliznę ka-
pustnych oraz skrócenie i zapobieganie wyleganiu. 
Najważniejszą chorobą wczesnowiosenną, która 
rozwija się zresztą już jesienią, jest sucha zgnilizna 
kapustnych. Czerń krzyżowych i szara pleśń są nieco 
mniej groźne, ale też zwalcza się przy okazji ochrony 
plantacji przeciwko suchej zgniliźnie.

• Sucha zgnilizna kapustnych (Plenodomus lingam)
[Stadium płciowe: Leptosphaeria maculans, Leptospha-
eria biglobosa; stadium konidialne: Phoma lingam] 

Szerokie rozpowszechnienie w głównych rejonach 
uprawy rzepaku. Jeden z najgroźniejszych patoge-
nów rzepaku, może prowadzić do znacznych strat 
w plonie nasion nawet o 75%. Jesienne infekcje liści 
mogą osłabiać rośliny, prowadząc tym samym do ob-
niżenia ich mrozoodporności.

Sprawca choroby atakuje rze-
pak już jesienią i to infekcje je-
sienne są najgroźniejsze. Po-
rażeniu mogą ulec już siewki, 
liścienie oraz liście właściwe. 
Objawy choroby na liściach 
widoczne są wówczas w po-
staci jasnobrunatnych plam 
o średnicy od 3 do 20 mm, 
które najczęściej przybiera-
ją owalny kształt i otoczone 
są brunatną obwódką. Kiedy 
owocniki są w pełni dojrzałe, 
przy wilgotnej i deszczowej 
aurze następuje uwalnianie 
zarodników konidialnych, 
w wyniku czego porażeniu 
ulegają kolejne rośliny.

Objawem porażenia roślin wiosną jest przewężenie 
szyjki korzeniowej lub części korzenia rzepaku. Objawy 
choroby na łodygach widoczne są w postaci brunat-
nobrązowych rozległych plam z piknidiami. Osłabiona 
przez grzyb łodyga korkowacieje i murszeje, dlatego 
łatwo się łamie, przez co roślina przedwcześnie dojrze-
wa. Problemem są również szkodniki, które uszkadzając 
tkanki uprawianych roślin, zwiększają ryzyko infekcji.

Grzyby zimują w resztkach porażonych roślin. Najczę-
ściej są to łodygi rzepaku lub innych roślin z rodziny 
kapustnych, ale także samosiewy rzepaku.
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Dodatkowo w tym okresie musimy się zastanowić, 
czy chcemy skracać nasz rzepak, czy chcemy zapo-
biegać wyleganiu, czy chcemy zmniejszyć dominację 
pędu głównego na rzecz pędów bocznych. Jest to 
uzależnione od wielu czynników, takich jak odmiana, 
gęstość siewu i występowanie samosiewów rzepaku.

Dobierając fungicydy na suchą zgniliznę, powinniśmy 
sugerować się skutecznością danej substancji na pa-
togen oraz ich wpływem na skracanie. I tak:

• Tebukonazol – średnie plus na suchą zgniliznę 
i dobre skracanie,

• Protiokonazol – dobre plus na suchą zgniliznę 
i praktycznie bez wpływu na skracanie,

• Metkonazol – dobre na suchą, ale w dawce mi-
nimum 60 g i w tej dawce dobre na skracanie,

• Difenokonazol – dobre na suchą, bez znaczenia 
na skracanie,

• Boskalid – dobre na suchą, bez znaczenia na 
skracanie, 

• Prochloraz – średnie na suchą, bez znaczenia na 
skracanie.

W tym roku AGROAS będzie proponować następują-
ce rozwiązania na T2:

• Magnello 350 EC (tebukonazol/difenekona-
zol) 0,8 l/ha – bardzo dobra skuteczność na su-
chą zgniliznę oraz dobre na skracanie.

• Czysty tebukonazol w dawce 250 g s.a./ha 
– w AGROAS będzie dostępny pod nazwami 
handlowymi Orius 250 EW, Tarcza Łan 250 
EW i Ulysses 430 SC – przy dobrej ochronie je-
siennej i niskiej presji chorób taki zabieg może 
zupełnie wystarczyć. Oczywiście będą dostępne 
również takie produkty, jak Caryx 240 SL, Tilmor 
240 EC czy Toprex 375 SC, które są stasowane 
już od wielu lat.

Następny umowny termin zabiegów fungicydowych 
w rzepaku to tzw. T3

Termin T3 przypada na fazę BBCH 65–69 (początek 
opadania płatków kwiatowych do końca kwitnienia). 

Inne choroby, które mogą już się pojawiać i rozwijać 
w tym okresie, ale również znacznie później to:

• Alternaria brassicae – czerń krzyżowych

• Botrytis cinerea – szara pleśń
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• Azoksystrobina – średnia skuteczność, najlepiej 
w mieszance, używając minimum 125 g,

• Tebukonazol – średnia skuteczność, samo-
dzielnie min. 200 g, a w mieszance z innym tria-
zolem min. 125 g,

• Boskalid – dobra skuteczność, najlepiej w mie-
szance, 

• Metkonazol – średnia skuteczność,

• Prochloraz – średnia skuteczność do średniej 
plus, minimalna dawka 300 g. 

W przypadku tej choroby najlepiej jednak będą się 
spisywały mieszanki dwóch, a nawet trzech substancji.

AGROAS będzie proponować następujące rozwiąza-
nia na ten termin:

• Mieszanka Zamir 400 EW 1 l/ha + azoksystro-
bina min. 125 g/ha (Tazer 250 SC, Pablo 250 
SC, Afrodyta 250 S.C.).

• Amistar Gold Max 1 l/ha + Praktis 0,5 l/ha. 

Dodatkowo prawdopodobnie pojawi się w sprzedaży 
czysty boskalid pod nazwą Royalty 500 WG, który bę-
dzie można wykorzystać do tworzenia mieszanek zbior-
nikowych w oparciu np. o tebukonazol czy azoksystro-
binę lub protiokonazol. W tym przypadku jest możliwe 
kilka wariantów i można śmiało powiedzieć, że w tym 
terminie wszystkie będą spisywały się bardzo dobrze.

Dobrze dobrana ochrona jest najlepszą gwarancją 
sukcesu.

Aleksander Kopytyński
Dyrektor handlowy,

Dział środków ochrony roślin

W tym okresie koncentrujemy się na chyba najgroź-
niejszej chorobie, jaką jest zgnilizna twardzikowa po-
wodowana przez Sclerotinia sclerotiorum.

Pierwsze objawy choroby pojawiają się w okresie 
kwitnienia rzepaku. Pierwotnym źródłem infekcji 
są sklerocja grzyba znajdujące się w glebie. Kiełku-
jące z nich apotecja rozrzucają zarodniki, które roz-
noszone przez wiatr zakażają rośliny. Rozwojowi 
zgnilizny twardzikowej sprzyja podwyższona wilgot-
ność powietrza i temperatura w maju powyżej 20 
stopni. Na porażonych liściach i łodygach widoczne 
są brunatne plamy. Wewnątrz, a w warunkach du-
żej wilgotności także na zewnątrz chorych łodyg, 
rozwija się biała, obfi ta grzybnia, w której powstają 
najpierw szare, a później czarne sklerocja. Chore ro-
śliny więdną i przedwcześnie zamierają. Pędy i łusz-
czyny powyżej miejsca porażenia żółkną i dojrzewają 
przedwcześnie, mniejsza jest masa nasion, łuszczyny 
pękają, a rośliny wylegają. Szkodliwość tej choroby 
jest wysoka – od 20% do 60% strat plonu. Patogen 
może przetrwać w glebie nawet 7–10 lat.

Aby skutecznie walczyć z tym patogenem, musimy 
dobrać fungicydy tak, aby zawarte w nich substancje 
radziły sobie głównie z tą chorobą, a pozostałe cho-
roby – jak czerń krzyżowych czy szara pleśń – będą 
zwalczane przy okazji. I tak:
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Polskie mleko jest niezwykle jakościowym produk-
tem. O jakość codziennie dbają tysiące gospodarstw. 
Rolnicy trudniący się branżą mleczarską troszczą się 
o wysoką produktywność stada i jego dobrostan. Dla-
tego od lat chętnie wybierają maszyny wyposażone 
w nowoczesne rozwiązania zwiększające wydajność 
i bezpieczeństwo pracy, podwyższające jakość paszy, 
szczególnie jej czystość, tym samym podnosząc wy-
dajność mleczną stada.

Na rynku są marki, które oferty oraz specyfikacje 
maszyn na nowy sezon przygotowują już jesienią, 
aby rolnik miał wystarczająco czasu na dokładne 
zapoznanie się z ofertą oraz wybór optymalnego 
wyposażenia maszyny idealnie dopasowanej do 
oczekiwań i swojego budżetu. Dodatkowo niektó-
rzy producenci przygotowują ciekawe propozycje 
dodatkowych opcji wyposażenia wpływających na 
wyższą wydajność oraz jakość pracy maszyny do 
zbioru paszy. Rozwiązania technologiczne marki 
CLAAS wychodzą naprzeciw potrzebom rolników, 
dając im narzędzia do efektywnej i  jakościowej 
pracy w postaci maszyn zielonkowych. Są to m.in.: 
belka tnąca MAX CUT czy prasa ROLLANT z syste-
mem MPS zwiększającym zagęszczenie beli – teraz 
również w wersji FIRST CLAAS. To właśnie dzięki 
opiniom rolników, którzy nie ustają w poszukiwa-
niu coraz to lepszych rozwiązań dla gospodarstwa, 
powstała wersja FIRST CLAAS.

W ostatnich latach warunki pogodowe często 
zmuszają rolników do zbioru zielonej paszy z pola 
w krótkim czasie. Dodatkowo susza wpływa na 
mniejszą liczbę pokosów i ilość zebranej paszy 
zielonej. Hodowcy, zbierając mniejszą ilość paszy, 
poszukują rozwiązań, które zapewniają jej wyso-
ką jakość, a szczególnie czystość już na etapach 
koszenia, przetrząsania, zgrabiania i zbioru. Wy-
konanie tych prac w wąskich oknach czasowych 
wymaga wydajnych i niezawodnych maszyn.

Jakość i ilość zebranej paszy w okresie jesiennym to je-
den z kluczowych aspektów wydajności gospodarstwa 
rolnego opierającego swój byt na hodowli bydła mię-
snego lub mlecznego. Aby określić wagę tego zjawiska, 
wystarczy zauważyć, że obecnie w Polsce (dane za 2019, 
źródło: GUS) hodowanych jest około 2403 tys. krów, 
z czego ponad 2164 tys. to bydło mleczne. Co roku po-
ziom produkcji mlecznej w polskich gospodarstwach 
wzrasta. Według Polskiej Federacji Hodowców Bydła 
i Producentów Mleka w 2019 roku krowy będące pod 
oceną osiągnęły średnią wydajność na poziomie 8530 
kg mleka rocznie. Jest to prawie 100% więcej niż jeszcze 
20–30 lat temu. Wzrost wydajności, rok do roku, krów 
mlecznych stanowi coraz większe wyzwanie dla hodow-
ców. Jedyną drogą do pełnego wykorzystania ich poten-
cjału jest optymalne dostarczenie zbilansowanego i ja-
kościowego pokarmu. Stąd coraz większe znaczenie ma 
jakość paszy pozyskiwanej z zielonek (kiszonki).
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Ograniczenie podnoszenia na nawrotach sprawia, 
że zawór hydrauliczny automatycznie zamyka do-
pływ oleju do siłownika podnoszenia na ustalonej 
wysokości. Dzięki temu kosiarka jest zawsze podnie-
siona do poziomu uwroci, ma wystarczająco dużo 
miejsca powyżej i poniżej, co ogranicza zagrożenie 
jej uszkodzenia. Zewnętrzna blacha pokosu służy zaś 
do tworzenia wąskich pokosów. Materiał jest wąsko 
odkładany za kosiarką, co ogranicza rozjeżdżanie już 
skoszonego materiału przez koła ciągnika. Dodatko-
wo materiał nie przesycha tak intensywnie. 

Wytrzymały przetrząsacz VOLTO 65 

Przetrząsacz w gospodarstwie jest niezbędną maszy-
ną, która zadba o wysoką jakość paszy. Jest przy tym 
niezwykle wytrzymały i trwały, co szczególnie ważne 
w kwestiach ekonomicznych. Pakiet FIRST CLAAS do-
datkowo obejmuje zabezpieczenie zębów maszyny 
o średnicy 9,5 mm i koło kopiujące na trzypunkto-
wym zaczepie.

Ze względu na zaokrąglony kształt dźwigara zęby są 
oparte na dużej powierzchni. Zabezpieczenie chro-
ni przed utratą zębów na każdym z dźwigarów. Pięć 
zwojów zębów daje im bardzo wysoką elastyczność, 
co przekłada się na równy rozrzut paszy i wysoką wy-
trzymałość samych zębów. 

Zęby wirnika zapewniają bowiem czyste, warstwowe 
zbieranie pokosów i dobre przemieszanie. Maszyna 
dba więc o wysoką redukcję zanieczyszczeń dzięki 
stopniowej obróbce. Zapewnia to maksymalny roz-
dział każdej paszy. Przetrząsacz wyposażony w koło 
kopiujące na trzypunktowym zaczepie jest w stanie 
zapewnić jednocześnie możliwe wysokie prędkości 
robocze oraz bardzo niskie zanieczyszczenie pa-
szy. Maszyna płynnie przemieszcza się po terenie 
dzięki kołu kopiującemu, które przejmuje na siebie 

Dlaczego warto wybrać FIRST CLAAS?

Opcja FIRST CLAAS jest wyjątkowym pakietem, który 
wesprze w pracy każde gospodarstwo. Innowacyjne 
rozwiązania można porównać i zamówić u swojego 
stałego dealera, który znając potrzeby setek swoich 
klientów, jest w stanie przygotować atrakcyjną ofer-
tę specjalną na wyposażenie z 50-procentowym ra-
batem, dzięki czemu możliwe jest jeszcze bogatsze 
wyposażenie maszyny w lepszej cenie.

Kosiarka DISCO 3200 ze zwiększonym bezpie-
czeństwem w transporcie

Bardzo dobrze znana rolnikom kosiarka, która zapew-
nia komfort i bezpieczeństwo w transporcie, a także 
gwarantuje wydłużoną żywotność maszyny. W wersji 
FIRST CLAAS dodatkowo znajduje się teraz hydrau-
liczna blokada transportowa oraz płozy ścieralne.

Hydrauliczna blokada transportowa to opatento-
wana zapadka zabezpieczająca o podwójnej funkcji 
– ryglowania transportowego i ogranicznika przy 
podnoszeniu do uwroci. Płozy ścieralne stanowią 
zaś osłonę belki tnącej i wykonane są z odpornej na 
ścieranie stali. Każda płoza ślizgowa dysku tnącego 
może zostać dodatkowo zabezpieczona płozą ście-
ralną. Stanowi to doskonałą ochronę płóz ślizgowych 
przed intensywny zużyciem, co zdecydowanie zwięk-
sza trwałość maszyny.

Kosiarka dyskowa DISCO 32 i jeszcze wyższa ja-
kość paszy

Ta maszyna nie tylko zapewnia wysoki komfort i bezpie-
czeństwo użytkowania, lecz także dba o wysoką jakość 
paszy. Kosiarka DISCO 32 w pakiecie FIRST CLAAS ma 
dodatkowo ograniczenie podnoszenia na nawrotach, 
zewnętrzną blachę pokosu, a także płozy ścieralne.

Maszyny
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W ten sposób maszyna może hydraulicznie unosić 
pojedyncze wirniki, a jej obsługa odbywa się przez 
zawór trójdrożny. To rozwiązanie wypada korzystnie 
dla mniejszych pól, gdyż znacznie poprawia zwrot-
ność maszyny i przyspiesza pracę. Koło zapasowe 
z uchwytem zapewnia zaś stałe bezpieczeństwo 
użytkowania, a w razie awarii ogumienia podwozia 
wirnika skraca czas przestoju. 

Komfort codziennej obsługi w VARIANT 460 RC 

Wydajna maszyna, jaką jest prasa zmiennokomo-
rowa VARIANT 460 RC, zapewnia wysoki komfort 

pracy oraz komfort codziennej ob-
sługi. Wersja FIRST CLAAS została 
wzbogacona o podbieracz z poje-
dynczym dociskaczem rolkowym, 
opcję wskazania prawo-lewo i ręcz-
ny układ centralnego smarowania. 

Zaawansowany i sprawdzony sys-
tem w prasach CLAAS sprawia, że 
jedna rolka dociskowa prowadzi 
płynnie materiał na podbieraczu, 
tym samym poprawiając jego prze-
pływ oraz podawanie do rotora. 

nierówności terenu. To jednak nie wszystko, elastycz-
ność zapobiega też wnikaniu zębów w glebę, co czę-
sto jest przyczyną zanieczyszczenia paszy.

Zgrabiarki LINER 2700 gotowe na wszelką ewen-
tualność

Gotowe do każdej pracy zgrabiarki LINER 2700 rów-
nież objęte są pakietem FIRST CLAAS. Dzięki opiniom 
użytkowników zostały dodatkowo wzbogacone o hy-
drauliczne pojedyncze podnoszenie wirników oraz 
koło zapasowe z uchwytem.

Maszyny
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FIRST CLAAS to wyjątkowe pakiety rozwiązań zapew-
niających wyższą wydajność pracy oraz trwałość ma-
szyny. Dodatkowo zastosowana technologia wpływa 
na czystość zbieranej paszy. Takie podejście jeszcze 
bardziej dobitnie pokazuje, w jaki sposób CLAAS po-
strzega swoich klientów. Dzięki informacji zwrotnej i ja-
snym wskazówkom przygotowywane są specyfi kacje 
maszyn oraz dodatkowe opcje spełniające najważniej-
sze wymagania rolników. Analizując dokładnie wybór 
modelu maszyny oraz jej specyfi kację, warto oprzeć 
się na potrzebach, jakie stawia przed rolnikiem dane 
gospodarstwo. W razie zainteresowania zapraszamy 
do kontaktu z naszym doradcą AGROAS ds. maszyn, 
który chętnie pomoże w łatwy sposób skonfi gurować 
maszynę i odpowie na wszystkie pytania. 

Adrian Juzyszyn
Menedżer produktu, Dział maszyn

Dzięki temu zapewniony jest optymalny przepływ 
materiału, szybkie i równomierne przekazywanie do 
rotora, wyższa przepustowość w dużych pokosach 
oraz idealny kształt balotów przy wysokiej przepu-
stowości i optymalnym podawaniu.

Opcja wskazania zaś sprawia, że operator ma stałą 
kontrolę nad stopniem równości wypełniania ko-
mory, co wpływa pozytywnie na uzyskany kształt 
balotów. Ręczny układ centralnego smarowania na-
tomiast zapewnia obniżenie kosztów konserwacji 
i znacznie skraca poświęcony temu czas. 

Wysoka jakość bel w ROLLANT 520 RC 

O zaletach prasy stałokomorowej nie trzeba nikogo 
przekonywać. Maszyna zapewnia najwyższą jakość 
bel, która przekłada się na najwyższą jakość paszy. 
Wersja FIRST CLAAS obejmuje opcję MPS – MAXI-
MUM PRESSURE SYSTEM. Jest to zaawansowana 
technologia opierająca się na stalowych walcach ko-
mory prasowania z systemem MPS, które zapewniają 
wykonanie odpornych na rozerwanie balotów z moc-
no sprasowanym rdzeniem. MPS, uchylny segment 
trzech walców w tylnej pokrywie pras ROLLANT, za-
pewnia dodatkowy nacisk. W momencie rozpoczęcia 
formowania balotu trzy walce MPS wchodzą do wnę-
trza komory prasującej. Coraz większy balot wyciska 
je ku górze, aż do położenia krańcowego. Dzięki temu 
balot obraca się od samego początku i jest zagęsz-
czany już od średnicy 90 cm. W ten sposób można 
uzyskiwać idealnie sprasowane, wysoko zagęszczone 
baloty, nawet przy wysokiej prędkości jazdy.
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Sianokiszonka w belach ma wiele zalet

Kolejną ważną cechą sianokiszonki przyrządzonej 
w belach, nieosiągalną w przypadku pozostałych tech-
nologii, jest mobilność paszy. Możliwy jest bowiem 
transport gotowych bel bez ich otwierania. Pojawia 
się zatem opcja handlu paszą, co z kolei otwiera drogę 
rolnikom, którzy mają nadwyżkę produkcji lub defi cyt 
pasz. Do tego bele nie wymagają specjalnie przygoto-
wanego miejsca składowania: wystarczy wyrównana 
powierzchnia pozbawiona ostrych krawędzi mogących 
uszkodzić folię. Oczywiście technologia zakiszania 
w belach nie jest pozbawiona wad. Jedną z najważniej-
szych jest wyższy koszt jednostkowy oraz nakład pracy 
związany z konserwacją paszy. Relatywnie duża ilość 
folii zużywanej do owijania bel oraz pracochłonność 
związana z poszczególnymi etapami (prasowanie, owi-
janie, transport, stertowanie, a później rozpakowywa-
nie każdej beli z osobna przed skarmieniem) powodu-
ją, że wielu rolników dysponujących większym areałem 
użytków zielonych oraz stadem krów rezygnuje z tej 
technologii na rzecz zbioru np. przyczepą zbierającą 
i konserwacji w pryzmie lub silosie. Dość poważną 
wadą jest także niejednolita jakość kiszonki: w każdej 
beli pasza ma inne parametry, a układ pokarmowy 
krów źle reaguje na takie zmiany. Ponadto bele są na-
rażone na uszkodzenia podczas zbioru, a po zmagazy-
nowaniu – na przedziurawienie przez ptactwo i inne 
zwierzęta (np. koty). Niemniej owinięte folią bele moż-
na spotkać w większości gospodarstw.

Kiedy wykonać pierwszy pokos?

Praktycy doskonale wiedzą, jak zrobić dobrą siano-
kiszonkę. Wiedzą też, że bydło najchętniej pobiera 
paszę z łąk, które w momencie koszenia nie są jesz-
cze wykłoszone. Do zbioru możemy przystąpić w mo-
mencie, gdy łąki zaczynają się kłosić. Jeśli na polu wy-
stępuje wiele gatunków traw, należy zwracać uwagę 
na ten gatunek, który przeważa na danym areale. 
W polskich warunkach – w zależności od regionu – 
termin pierwszego pokosu przypada najczęściej na 
drugą połowę maja.

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

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

„Pamiętajmy, aby nie kosić traw przy samej ziemi, 
gdyż zbyt niski zbiór powoduje, że trawa nie jest 
w stanie w pełni się zregenerować”.
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wymiaru. W przypadku dużej liczby owijanych bel, 
różnica w czasie owijania jest znaczna. Stół owijarki 
wykonuje bowiem aż o jedną trzecią mniej obrotów 
(np. 16 zamiast 24). Innym rozwiązaniem przyspiesza-
jącym owijanie bel jest zastosowanie dwóch podaj-
ników folii. Zazwyczaj takie rozwiązanie spotyka się 
w owijarkach o konstrukcji satelitarnej (z obiegowym 
podajnikiem folii). W maszynach z obrotowym sto-
łem podwójny podajnik folii należy do wyjątków.

Prasoowijarka, czyli dwa w jednym 

Rolnicy dysponujący większym areałem użytków zie-
lonych niejednokrotnie sięgają po bardziej zaawan-
sowane rozwiązanie, jakim jest prasoowijarka. Tego 
typu maszyna pozwala wykluczyć jeden etap pracy 
związanej z przyrządzaniem sianokiszonki. Prasoowi-
jarka natychmiast owija uformowane bele, odcinając 
dopływ tlenu do materii roślinnej.  Jedną z podsta-
wowych zalet prasoowijarek, poza uproszczeniem 
procesu zbioru, jest natychmiastowe zabezpieczenie 
masy roślinnej przed dostępem powietrza. W rezulta-
cie skutkuje to poprawą warunków rozwoju bakterii 
beztlenowych i wzrostem jakości paszy.

Wojciech Skiba
Menedżer produktu, Dział części

Ostrożnie przy transporcie

Ta technologia, choć ma wiele zalet, wymaga jednak 
zachowania szczególnej ostrożności podczas trans-
portu, gdyż każde uszkodzenie folii przekłada się 
na znaczne straty na jakości paszy. Niezauważone 
i nienaprawione uszkodzenie zazwyczaj kończy się 
zepsuciem paszy w całej beli. Dlatego ta technologia 
stosowana jest głównie w gospodarstwach dysponu-
jących specjalistycznymi środkami transportowymi. 
Owijarki stacjonarne nakładają folię na bele bezpo-
średnio w miejscu ich składowania. W tym przypadku 
nie ma mowy o uszkodzeniach na etapie transportu 
bel z pola, a jedynie przy ich układaniu w stertę.

Krótszy czas owijania

Na rynku dostępne są dwie standardowe szeroko-
ści folii kiszonkarskiej AGROAS: 500 i 750 mm. Za-
stosowanie szerszej folii pozwala znacznie skrócić 
czas owijania bel, co przekłada się zarówno na czas 
zbioru, jak i na oszczędność paliwa. Warto mieć to na 
uwadze podczas zakupu owijarki. Podajniki folii do-
stosowane do szerszego wymiaru zazwyczaj mogą 
wykorzystywać także folię 500-milimetrową. Nie jest 
natomiast możliwe użycie folii 750-milimetrowej, je-
żeli podajnik jest dostosowany jedynie do węższego 
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w tym do dokonania oceny stanu maszyny czy przy-
gotowania technicznego. 

Praca serwisanta w tym zakresie wykracza poza wy-
tyczne czy zalecenia zawarte w instrukcjach obsługi. 
Często służy on doradztwem opartym na wiedzy 
i praktyce, które skutecznie zaspokaja indywidualne 
potrzeby każdego klienta. 

Nasi klienci mogą zrealizować usługę proaktywnej 
konserwacji swoich maszyn w kilku krokach. Wystarczy 
skontaktować się z właściwym działem serwisu ma-
szyn rolniczych fi rmy AGROAS. Dane kontaktowe do 
poszczególnych działów serwisów naszych placówek 
zamieszczone są na stronie internetowej, ale klienci 
mogą liczyć również na wsparcie i rzetelną informację 
w tym zakresie od swoich przedstawicieli handlowych.

W trakcie bezpośredniego kontaktu z działem serwi-
su klient zapoznawany jest ze szczegółami oferty, zo-
staje wyznaczony termin wizyty serwisantów, którzy 
dokonują weryfi kacji technicznej maszyny, i dopiero 
wtedy zaplanowane zostają właściwe prace serwiso-
we związane z wykonaniem przeglądu.

Atutem naszej oferty serwisowej jest przejrzystość, 
dopasowanie do indywidualnych potrzeb klienta oraz 
kompleksowe wykonanie prac.

Tomasz Pelikan
K ierownik oddziału Ziemiełowice

Konserwacja przeprowadzana przez partnera 
handlowego CLAAS gwarantuje wysoką jakość 
maszyny również po wielu żniwach. Celem kon-
serwacji przeprowadzanej przez specjalistów 
jest eliminacja przestojów, które poza ogrom-
nymi kosztami mogą  powodować  również 
dużo stresu.

Nie ma skuteczniejszego mechanizmu gwarantują-
cego bezawaryjne działanie maszyn rolniczych, a co 
za tym idzie zadowolenie klienta, niż przeprowadzo-
na skutecznie proaktywna konserwacja. Oszczędza 
ona nie tylko czas i energię, lecz także chroni klienta 
przed ponoszeniem niepotrzebnych kosztów związa-
nych z użytkowaniem maszyn w przyszłości.

Ta prosta czynność, która oprócz ogólnej kontroli po-
jazdu, co stanowi standard w zakresie usługi, polega 
również na wymianie pojedynczych części eksploata-
cyjnych, a także obejmuje aktualizację oprogramo-
wania, regulację podzespołów czy kontrolę poziomu 
płynów. Koszty związane z usługą realizuje się w spo-
sób przejrzysty i zrozumiały dla klienta.

Zaplanowanie konserwacji sprzętu rolniczego wpły-
wa pozytywnie na zarządzanie czasem pracy ser-
wisu, dzięki czemu serwisanci nie tylko są w stanie 
w sposób skrupulatny i skuteczny zaplanować swój 
czas pracy w konkretnej sytuacji serwisowej, ale rów-
nież mogą z należytą sumiennością przygotować się 
do czekających ich prac związanych z konserwacją, 
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Kontrola obejmuje również sprawdzenie i ewentu-
alną aktualizację oprogramowania, a cały przegląd 
jest rejestrowany w historii maszyn CLAAS, co może 
mieć znaczenie także przy odsprzedaży maszyny. 
Wielu klientów przekonało się, że przeprowadzenie 
takiego serwisu gwarantuje im spokojne żniwa. Naj-
korzystniejsze dla naszych klientów jest wykonanie 
kontroli jak najwcześniej, aby udało się to zrobić spo-
kojnie i przy wykorzystaniu specjalnych ofert dealer-
skich na robociznę i części zamienne. Celem akcji jest 
też wykształcenie u użytkowników sprzętu nawyku 
regularnej konserwacji i serwisowania maszyny, która 
jest gwarantem sprawnego zbioru płodów rolnych.

MASZYNĘ NAJLEPIEJ SPRAWDZIĆ… 
NA GWARANCJI

Nowością w ofercie jest program „Przeglądy końca 
gwarancji”. Zbliżający się termin końca gwarancji jest 
bardzo dobrym momentem, aby sprawdzić stan tech-
niczny maszyny. W codziennej eksploatacji niektóre 
nieprawidłowości zostają niezauważone, a z biegiem 
czasu operator uznaje je za normę. Dlatego przepro-
wadzenie przeglądu przez wyspecjalizowany serwis 
umożliwia taką kontrolę i przynosi korzyść zarówno 
dla użytkownika maszyny, jak i serwisu, ponieważ 
sprawdzając stan techniczny, możemy na bieżąco 
usunąć ewentualne awarie, tym samym minimali-
zując ryzyko ich powstania po upływie okresu gwa-
rancyjnego. Przed upływem końca gwarancji klient 
może skorzystać z wykupienia dodatkowej ochrony 

Odpowiedzialność producenta za maszynę nie 
może się kończyć po wygaśnięciu gwarancji – 
przekonuje fi rma CLAAS, oferując użytkownikom 
swoich maszyn szeroki pakiet usług posprzeda-
żowych.

Nowoczesne maszyny są skomplikowane i drogie, 
dlatego warto zadbać o to, aby jak najefektywniej 
je wykorzystywać oraz minimalizować ryzyko awa-
rii poprzez regularny i fachowy serwis. Ważny jest 
też szybki i dobrze zorganizowany dostęp do części 
zamiennych. Z szeroko zakrojoną inicjatywą w tym 
kierunku wychodzi firma CLAAS, która proponuje 
swoim klientom szereg interesujących usług posprze-
dażowych. 

ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO AWARII

Jednym z pierwszych programów posprzedażowych 
wdrożonych przez CLAAS była „Kontrola pożniwna”. 
W Polsce program działa od 2003 roku, a tylko od 
2012 roku do dziś w jego ramach zweryfi kowanych 
zostało ponad dziewięć tysięcy maszyn. Akcja polega 
na przeglądzie maszyn żniwnych przez serwis dealer-
ski według specjalnie przygotowanego oprogramo-
wania CLAAS Inspection Pilot zawierającego nawet 
kilkaset punków. Sprawdzany jest stan techniczny 
poszczególnych podzespołów, a właściciel maszyny 
otrzymuje informacje, jakie ewentualnie naprawy 
powinny zostać przeprowadzone, oraz ofertę na wy-
konanie takich usług i sprzedaż części zamiennych. 
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MAXI CARE Maintenance – umowa serwisowa
W przypadku MAXI CARE Maintenance naszym ce-
lem są niezawodność i bezpieczeństwo kosztów. 
Dzięki tej umowie serwisowej o dowolnym okresie 
obowiązywania pokrywane są wszystkie koszty pla-
nowych prac serwisowych łącznie z częściami CLAAS 
ORIGINAL i materiałami eksploatacyjnymi. Regularne 
przeglądy minimalizują ryzyko awarii, jednocześnie 
utrzymując wartość maszyny.

MAXI CARE Protect – przedłużona gwarancja
Bezpieczeństwo kosztów dla większego spokoju to 
nasza obietnica w przypadku pakietu MAXI CARE Pro-
tect. Przedłużona gwarancja chroni przed nieoczeki-
wanymi kosztami. W razie szkody pokrywane są koszty 
wszystkich części CLAAS ORIGINAL i związanych z nimi 
prac. Pakiet MAXI CARE Protect jest również dostępny 
w formie gwarancji na maszynę używaną.

MAXI CARE Plus – pak iet
W ramach MAXI CARE Plus oferujemy pakiet skła-
dający się z produktów MAXI CARE zapewniających 
maksymalną niezawodność i bezpieczeństwo kosz-
tów w atrakcyjnej cenie promocyjnej.

Kierownik serwisu Nowa Wieś Mała

maszyny MaxiCare. To odpłatne przedłużenie gwa-
rancji na dodatkowy okres do czterech lat, a koszt 
dopłaty zależy od indywidualnych ustaleń: rodzaju 
i modelu maszyny, której ma dotyczyć, okresu prze-
dłużenia gwarancji oraz deklarowanej liczby godzin 
pracy w roku.

Korzyści dla użytkownika z dokonania „Przeglądu 
końca gwarancji” to potwierdzenie dobrego stanu 
maszyny w przypadku braku zastrzeżeń serwisu, 
możliwość wczesnej reakcji w przypadku stwierdze-
nia nieprawidłowości, lepsze zaplanowanie dalszej 
drobiazgowej kontroli lub terminu naprawy oraz 
możliwość usunięcia nieprawidłowości w ramach 
gwarancji. Nierzadko zdarza się, że użytkownik zapo-
mina o zgłoszeniu usterki w okresie gwarancyjnym, 
przez co później mogą pojawić się problemy z jej 
uwzględnieniem, co prowadzi do zbędnych dyskusji 
między użytkownikiem a serwisem.

Oferta jest przeznaczona dla właścicieli ciągników, 
kombajnów, ładowarek teleskopowych oraz siecz-
karni samojezdnych. Zakres przeglądu obejmuje 
kontrolę: systemów elektronicznych i elektrycznych, 
układu hamulcowego hydraulicznego i kierownicze-
go, zawieszenia przedniej osi, silnika, przekładni jaz-
dy, WOM i kabiny.

MAXI CARE
W obecnym czasie CLAAS daje klientowi możliwość 
podpisanie umowy MAXI CARE w trzech różnych wa-
riantach.
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wytłumaczę tym nieprzekonanym: jest to element 
ochrony środowiska. My, ludzie, zabraliśmy dzikim 
zwierzętom tysiące hektarów powierzchni, na której 
żyły, i zmieniliśmy środowisko, do którego były przy-
zwyczajone. Nieodwracalnie zachwialiśmy równowa-
gę w przyrodzie. Jesteśmy za to wszyscy odpowie-
dzialni, więc teraz, gdy mleko już się rozlało, naszym 
obowiązkiem jest świadome i merytoryczne działanie 
mające na celu ochronę zwierzyny zgodnie z zasadami 

W branży rolniczej pracuję od ponad 20 lat. Swoją 
karierę zaczynałem na stanowisku zastępcy kie-
rownika serwisu, następnym krokiem było obję-
cie stanowiska dyrektora oddziału. Przez 12 lat 
budowałem sieć dealerską zagranicznego pro-
ducenta w Polsce. Obecnie w fi rmie AGROAS zaj-
muję stanowisko menedżera sprzedaży maszyn 
rolniczych.

Obcowanie z rolnictwem to nie tylko moja praca. 
Łączę ją ze swoją największą pasją, którą jest ło-
wiectwo, ale dużo więcej odda słowo: PRZYRODA! 
Łowiectwo i myślistwo to przede wszystkim zamiło-
wanie do natury i ochrona przyrody. 

Gdyby w moim życiu zabrakło łowiectwa… Trudno 
jest mi sobie to wyobrazić! Łowiectwo to niepowta-
rzalne emocje, kontakt z przyrodą oraz ucieczka od 
cywilizacji, technologii, tempa, stresu, betonowej 
dżungli, zgiełku i natłoku myśli. To także powrót do 
naszych ludzkich instynktów i natury. Kilka godzin 
spędzonych w kniei leczy każde zmartwienie, po-
zwala odetchnąć i odpocząć oraz nawiązać kontakt 
z samym sobą. 

Ech, to nieszczęsne pociąganie za spust. Czym jest, 
dlaczego się tym tak pasjonuję? Gdyby faktycznie 
łowiectwo polegało na zabijaniu każdego zwierzę-
cia podchodzącego pod lufę, to nigdy nie byłaby to 
moja pasja – tego jestem pewny. Zmartwię wszyst-
kich przeciwników łowiectwa, a przy okazji może też 
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Od samego początku zajmuję się mediacją z rolni-
kami w sprawie szkód łowieckich. Są to zniszczenia 
w strukturze rolniczej uczynione przez zwierzynę 
wolno bytującą.

Wraz z innymi członkami Koła Łowieckiego organizu-
jemy coroczne spotkania dzieci w wieku szkolnym. 
Ważnym punktem każdego spotkania jest prelekcja 
nadleśniczych, podczas której opowiadają oni o go-
spodarce leśnej.

Dzieci biorą udział w konkursach z nagrodami, zaba-
wach i grach. Celem takich spotkań jest przybliżenie 
dzieciom pracy myśliwych i leśników.

Każde spotkanie kończy się wspólnym ogniskiem 
i smacznym poczęstunkiem.

O działalności myśliwych można by opowiadać wiele. 
Mam jednak nadzieję że w tych kilku słowach  przed-
stawiłem Państwu najciekawsze informacje o swo-
jej pasji.

Tomasz Danek
Menedżer sprzedaży, Dział maszyn

ekologii. Przede wszystkim jako myśliwy mam zada-
nie i obowiązek troszczyć się o zwierzynę, dbając tym 
samym o jej liczebność, warunki bytowania i różno-
rodność gatunków. Łowiectwo to nie tylko polowa-
nie. Przez cały rok prowadzimy prace gospodarcze, 
obserwujemy zachowania zwierząt i staramy się im 
zapewnić warunki do egzystencji w świecie komplet-
nie zdominowanym i zawłaszczonym przez człowieka. 

Skoro mówię, że chronię zwierzynę, to dlaczego do 
nich strzelam? Każdy oddany strzał to wielkie emo-
cje, niejednokrotnie poprzedzone wieloma godzi-
nami czy nawet tygodniami pracy i obserwacji oraz 
wyjazdami w łowisko. To także ogromna wdzięczność 
i szacunek do zwierzyny, która oddała swoje życie, 
abyśmy my, ludzie, mogli istnieć. Jednocześnie wiem, 
że dokonuję tego szybko, etycznie, oszczędzając 
zwierzynie cierpienia i że każda cząstka zwierzęcia 
zostanie przeze mnie uszanowana i spożytkowana. 
Odstrzał zwierzyny to ogrom zasad, przepisów, zaka-
zów i nakazów. Pozyskanie zwierzyny ma być etyczne 
bez nadmiaru bólu i cierpienia. 

Od 20 lat należę do Polskiego Związku Łowieckiego, 
a od sześciu pełnię funkcję prezesa Koła Łowieckiego. 
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        SPRAWDŹ 
NASZE

 PROMOCJE!
 Jesteśmy też na





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zapraszamy do 
naszych oddziałów

Namysłów

Gołaczów
Legnica

Brzeg

Opole

Kędzierzyn-Koźle

Kietrz

Nysa

Wrocław

Świdnica

Strzegom
Tworzyjanów

Korfantów

Olszanka

Ziemiełowice

Błażejowice

Radzikowice

Grodków

Nowa Wieś Mała

Wójtowice

Bąków

A4

A4



 

REGION CENTRUM

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

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

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

 

 

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

14

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

 13

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

3

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

9

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

12

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

19

MARCIN 

ROBERT JEZIOROWSKI

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

18

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

10

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

8

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

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

7

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

6

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

2

5

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

1515

REGION
 WSCHODNI

REGION 
CENTRUM

REGION 
ZACHODNI

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

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

PRZEDSTA A
 I PUNKTÓW HANDLOWYCH



Gromadka
Nowogrodziec
Osiecznica

Bielawa

Niemcza
Pieszyce

Jerzmanowa
Kotla

Jemielno

Jawor

Paszowice

Janowice Wielkie

Karpacz
Kowary

Piechowice

I

Krotoszyce

Legnica
Legnickie Pole

Prochowice

Olszyna

Brzeg

Lewin Brzeski

Olszanka

Branice

Kietrz

KOZIELSKI

Bierawa
Cisek

Polska Cerekiew

Byczyna

Lasowice Wielkie

Gogolin
Krapkowice

Walce

Domaszowice

Kamiennik

Nysa

Mirsk

Milicz

Jelcz Laskowice

Gaworzyce

Polkowice

Radwanice

Kondratowice
Przeworno

Malczyce

Udanin

Marcinowice

Walim

Brzeg Dolny

Czernica

Bardo

Bogatynia

Pielgrzymka

Olesno
Praszka

Komprachcice

Niemodlin
Opole
Ozimek

Jemielnica
Kolonowskie

Ujazd

Gliwice

Pilchowice
Pyskowice

Toszek

Krzepice
Lipie

Panki

Ciasna

Kochanowice

Gaszowice

Lyski
Jejkowice

Kalety

Gorzyce

Marklowice
Mszana

Radlin

Pszczyna

Pilica

Bralin

Rychtal
Trzcinica

Kudowa-Zdrój

Duszniki-Zdrój

Polanica-Zdrój

47. POWIAT ZAWIERCI SKI

48. POWIAT K SKI

Ornotowice

Wyry
Orzesze

Krzanowice
Kornowac

Pietrowice Wielkie



2
KRZYSZTOF SIEKIERKA
Doradca techniczno-handlowy

Doradca techniczno-handlowy

Doradca techniczno-handlowy

Doradca techniczno-handlowy

krzysztof.siekierka@agroas.pl 
tel. 795 107 310

3

MICHA SKI

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

MACIEJ CZUCZWARA

pawel2.mazur@agroas.pl 

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

5 Przedstawiciel handlowy 

tel. 692 969 933

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

michal.marzecki@agroas.pl 
tel. 608 668 734

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

9 Przedstawiciel handlowy
maciej.czuczwara@agroas.pl 
tel. 507 890 366

TOMASZ STOLARCZYK

tomasz.stolarczyk@agroas.pl 
tel. 728 389 004

TOMASZ PELIKAN
Kierownik O  Z eKierownik O  G w
tomasz.pelikan@agroas.pl 
tel. 780 058 401

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

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

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

Ziemi owice13

Go aczów12

D LOW ASZ



kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski, strzeliński

oławski, opolski, brzeski

nyski, krapkowicki, prudnicki
dominik.osuch@agroas.pl
tel. +48 780 059 280

Dominik Osuch

oleśnicki, milicki, górowski, wołowski, 
Wrocław Północ, trzebnicki

507 878 736



Nowa Wieś Mała 27b

49-200 Grodków 

tel. (77) 415 57 00

fax (77) 424 06 01

biuro@agroas.pl

tel. (77) 415 57 70

fax (77) 400 47 49

Nowa Wieś Mała 16

49-200 Grodków
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