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– fi rmy dystrybucyjne, przetwórcy oraz rolnicy. Kon-
sumenci zaczynają oszczędzać, powoli przestają ak-
ceptować ceny oleju, mąki czy makaronów. Wspomi-
nam o tym, ponieważ musimy zdawać sobie sprawę, 
że ceny płodów nie mogą rosnąć bez końca. Na ko-
lejnych stronach mój kolega Tadeusz zmierzył się sze-
rzej z tym tematem. Nadmienię tylko, że problemem 
Ukrainy staje się magazynowanie zbóż. W ostatnich 
latach kraj ten osiągał stały eksport przez porty czar-
nomorskie na poziomie od 2 do nawet 4 mln ton mie-
sięcznie, np. eksport w kwietniu 2020 roku wyniósł 
łącznie 2,8 mln ton, a w bieżącym roku jest to tylko 
700 tys. ton. Co prawda jest to informacja wspiera-
jąca zwyżkę cen, ale jednocześnie musimy wiedzieć, 
że te 700 tys. ton trafi ło bezpośrednio do Rumunii, 
Polski oraz Bułgarii. Nasz kraj nie jest przygotowany 
logistycznie, aby eksportować dodatkowe, wcale nie 
małe wolumeny. Mamy za mało wydajną kolej i por-
ty oraz kłopoty z transportem kołowym. Od listopa-
da ubiegłego roku Polska eksportuje bardzo mało. 
Na dziś dysponujemy nadwyżką ponad 1,5 mln ton 
zbóż. Nawet zakładając, że maj i czerwiec będą dy-
namiczniejsze – chociaż się niestety na to nie zanosi 
– i tak nie jesteśmy w stanie wyeksportować takiej 
ilości. Spodziewamy się dużych problemów w sezo-
nie skupowym ze względu na bardzo drogie fi nan-
sowanie. Myślę, że fi rmy skupowe i przetwórcy nie 
będą skłonni budować zapasów, biorąc pod uwagę 
aktualne oprocentowanie kredytów. Kredytowanie 
jednej tony pszenicy w roku 2021 kosztowało około 
3 zł miesięcznie, a przy aktualnych cenach ta sama 
tona to już około 9; dla rzepaku to odpowiednio 5 zł 
w zeszłym roku i około 25 zł aktualnie. Myślę, że fi rmy 
nie będą skłonne ponosić tak dużego ryzyka, ocze-
kując kolejnych zwyżek cen. Proszę pamiętać o tym, 
podejmując decyzje i sprzedażowe, i zakupowe, jeżeli 
chodzi o bieżącą produkcję. Kilka dni temu oferowali-
śmy zakup rzepaku z nowych zbiorów w cenie ponad 
4000 zł za 1 tonę. Gdy piszę ten artykuł, jest to już 
300 zł mniej. Prawdziwa karuzela. 

Życząc mokrego, ciepłego maja i czerwca  oraz po-
godnego lipca, zapraszam do lektury. 

Szanowny Czytelniku 

Oddajemy w Twoje ręce kolejny numer kwartalnika, 
polecając jego lekturę. Tradycyjnie już chciałbym od-
nieść się do aktualnej sytuacji zarówno w kontekście 
geopolityki, jak i upraw. 

Ogólnie oziminy mamy aktualnie w dobrej kondy-
cji – moglibyśmy oczywiście oczekiwać nieco więcej 
wody, ale… – w zasadzie w województwach opol-
skim, dolnośląskim i śląskim nie odnotowano strat 
mrozowych. Wschody i rozwój upraw jarych również 
są zadowalające. Mamy pierwszą połowę maja i pola 
wyglądają dobrze. Raczej chłodna wiosna pozwoliła 
roślinom przetrwać suszę, jaka wystąpiła w lutym 
i marcu. 

Jeśli chodzi o sytuację geopolityczną, to niestety 
na razie nie ma dobrych informacji. Świat nie otrzą-
snął się jeszcze po pandemii, a Rosja (raczej Putin), 
dokonując brutalnego ataku na suwerenną Ukrainę, 
wywołała regularną wojnę. Konfl ikt ten odbija się na 
wszystkich. Rosja jest potężnym krajem dysponują-
cym ogromnymi pokładami surowców, których prze-
pływy zostały zatrzymane lub utrudnione. Skutkiem 
są opóźnienia w produkcji (lub wręcz jej zatrzymanie) 
samochodów i maszyn rolniczych, niedobory stali, 
drożejąca żywność, paliwa czy nawozy. Pisząc ten 
artykuł, zauważam pierwsze symptomy wychładza-
nia się rynków, objawiające się spadkami produkcji 
nie tylko przemysłowej, ale również żywności. Ry-
nek żywności to segment, którego jesteśmy częścią 

Daniel Cupriak – prezes zarządu AGROAS
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Precyzyjne rozrzucanie nawozów organicznych, za-
równo płynnych, jak i stałych, w dobie świadomego 
rolnictwa opartego na analizie kosztów produkcji, 
dbałości o środowisko naturalne oraz poszanowa-
niu stosunków międzysąsiedzkich wymaga od nas 
odpowiednich maszyn w gospodarstwie.

AGROAS wsłuchuje się w potrzeby klientów. Na pod-
stawie wielu rozmów odbytych z rolnikami z rejonu 
Opolszczyzny i Dolnego Śląska zdecydowaliśmy się po-
szerzyć naszą ofertę o maszyny do mieszania i aplikacji 
nawozów organicznych w gospodarstwach rolnych.

Z początkiem czerwca 2022 roku rozpoczynamy 
współpracę z liderem na rynku europejskim w pro-
dukcji maszyn do stosowania nawozów organicznych 
– fi rmą SAMSON AGRO. 

SAMSON AGRO to grupa posiadająca trzy zakłady pro-
dukcyjne: w Danii, Francji i Polsce. Swoje innowacyjne 
rozwiązania zapoczątkowała w latach 40. XX wieku. 

W ofercie grupy znajdują się maszyny firm Samson 
oraz Pichon. Dzięki przejęciu przez Samson fi rmy Pi-
chon w 2019 roku grupa stała się największym europej-
skim producentem wozów asenizacyjnych. Obie fi rmy 
bardzo dobrze się uzupełniają, zarówno pod względem 
produktów i zakładów produkcyjnych, jak i dystrybucji. 

Na rynku europejskim Samson istnieje od 75 lat. 
Produkuje sprzęt w duńskim Viborgu, w fabryce 

o powierzchni 23 000 m kw. Firma szczyci się tym, 
że aż 85% komponentów wykorzystywanych przy 
produkcji wozów asenizacyjnych czy rozrzutników 
obornika produkuje we własnym zakresie. Z kolei Pi-
chon działa od 1970 roku. Ma dwa zakłady produkcyj-
ne – jeden we Francji, drugi w Polsce w Gierałcicach 
pod Wołczynem (województwo opolskie). Pierwszym 
działaniem nowego właściciela po zakupie fi rmy Pi-
chon była synergia wszystkich trzech zakładów.

Maszyny Samson są przeznaczone głównie dla 
przedsiębiorstw usługowych oraz dużych ferm, z na-
ciskiem na skuteczność i wydajność, a sprzęt marki 
Pichon przeznaczony jest przede wszystkim dla ma-
łych i średnich gospodarstw rolnych oraz średnich 
przedsiębiorstw usługowych. Pichon produkuje wozy 
asenizacyjne o pojemnościach od 5 do 30 m sześc., 
które są napełniane techniką próżniową, podczas gdy 
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produkty marki Samson zaczynają się od 16 i osiągają 
nawet 35 m sześc. Napełniane są z wykorzystaniem 
wyjątkowej techniki wyrzutnika. Podobnie wygląda 
temat rozrzutników. Maszyny Pichon zaczynają się 
od 8 m sześc., podczas gdy seria US Samson osiąga 
nawet 40 m sześc.

Zdobyte przez producenta 80-letnie doświadcze-
nie w rozrzucaniu, rozlewaniu, mieszaniu i aplikacji 

nawozów organicznych daje AGROAS poczucie pew-
ności, że jako autoryzowany dealer marek Samson 
i Pichon sprostamy największym wymaganiom sta-
wianym przez rolników w zakresie  odpowiedniej 
techniki do prac związanych ze stosowaniem tego 
rodzaju nawozów.

Marcin Milej
Dyrektor Pionu Agrotechnicznego
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W związku z rozwojem firmy i wcześniejszym 
planowaniem budujemy nowy elewator zbożowy 
przylegający bezpośrednio do już istniejącego, 
wybudowanego parę lat wcześniej na bazie ma-
gazynowej w Radzikowicach.

W skład elewatora wchodzą:

• suszarnia o przerobie ok. 1300 ton mokrej kuku-
rydzy na dobę

• wiata wraz z koszem przyjmującym na ok. 700 
ton zboża z przerobem 250 ton na godzinę

• czyszczalni
• dwa silosy o pojemności po 6200 ton
• dwa silosy (bufory) o pojemności po 1000 ton
• dwa silosy (spedycja) o pojemności po 80 ton

Całość nowego obiektu ma pojemność 14 500 ton. Od-
danie elewatora do użytku przewidziane jest na 15 paź-
dziernika 2022 roku, a podzieliliśmy je na dwa etapy. 

Pierwszy do 15 lipca 2022 roku obejmuje oddanie do 
użytku wiaty, kosza, czyszczalni i jednego silosa o po-
jemności 6200 ton. 

Drugi etap to całkowite zakończenie prac i oddanie 
do użytku obiektu 15 października 2022 roku. 

 W chwili ukazania się artkułu kończymy prace ziemne 
wraz z fundamentami, co przedstawiają fotografi e.

Adam Chwałek
Kierownik regionu
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Od kilkunastu lat bierzemy aktywny udział w roz-
woju zawodowym młodzieży, kształcąc uczniów 
w ramach praktycznej nauki zawodu oraz realizu-
jąc praktyki i staże uczniowskie. Wspólnie z Ze-
społem Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie 
dostrzegliśmy możliwość szerszej współpracy 
w zakresie poprawy jakości kształcenia zawodo-
wego i zapewnienia jego wysokiej efektywności. 

Owocem tych działań jest umowa patronacka podpi-
sana w dniu 20 kwietnia 2022 roku między Zespołem 
Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie, reprezen-
towanym przez dyrektora szkoły Monikę Musiał-Bier-
nat, a spółką AGROAS, reprezentowaną przez pre-
zesa Daniela Cupriaka. W ramach umowy objęliśmy 
patronatem dwie klasy kształcące uczniów w za-
wodach: magazynier – logistyk w branżowej szkole 
zawodowej I stopnia oraz technik mechanizacji rol-
nictwa i agrotroniki w technikum. Celem patronatu 
jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia 
zawodowego, nabycie przez uczniów umiejętności 
przydatnych na rynku pracy oraz przygotowanie 
absolwentów do podjęcia zatrudnienia. Zadania te 
zamierzamy realizować długofalowo prz ez wsparcie 
szkoły w zakresie doposażenia w sprzęt i materiały 
do pracy, organizowanie wyjazdów do naszych part-
nerów handlowych, prowadzenie zajęć praktycznych 
i teoretycznych przez naszych pracowników, udział 
uczniów w szkoleniach tematycznych organizowa-
nych przez naszą fi rmę, a także nagradzanie wyróż-
niających się uczniów klas patronackich. 

Jednym z pierwszych podjętych działań były wspólne 
spotkania z uczniami klas ósmych PSP nr 3 i PSP nr 1 
w Grodkowie, których celem było przedstawienie moż-
liwości kształcenia i zachęcenie młodzieży do wyboru 
grodkowskiej szkoły na kolejny etap swojej edukacji. 
W roku szkolnym 2022/2023 ZSP w Grodkowie oferu-
je wiele kierunków kształcenia, jednak te najbardziej 
interesujące dla nas jako przyszłego pracodawcy to: 
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technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik 
logistyk, magazynier – logistyk oraz mechanik – ope-
rator pojazdów i maszyn rolniczych. Nasza fi rma może 
natomiast zapewnić praktyczną naukę zawodu dla 
uczniów szkoły branżowej I stopnia oraz praktyki i sta-
że we wszystkich profi lach kształcenia w technikum.

Kolejnym krokiem w ramach umowy patronackiej był 
udział przedstawicieli naszej fi rmy w dniu otwartym or-
ganizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
dla tegorocznych absolwentów szkół podstawowych 
Gminy Grodków. Przedstawiciele szkoły w Grodkowie 
– przy wsparciu pracowników naszej fi rmy – starali się 
przedstawić uczniom, jak wiele możemy zaoferować na 
miejscu, bez dojazdów i ponoszenia dodatkowych kosz-
tów na kształcenie w odległych szkołach. Tego zadania 
podjęli się wspólnie Barbara Krząstek – dyrektor perso-
nalny fi rmy AGROAS oraz Grzegorz Gawlik – nauczyciel 
przedmiotów zawodowych. W wydarzeniu wzięli także 
udział: Ewa Smolińska – wicestarosta powiatu brzeskie-
go, Monika Musiał-Biernat – dyrektor ZSP, Roman Kę-
piński – kierownik kształcenia praktycznego oraz inni 
nauczyciele ZSP w Grodkowie. Dla wszystkich biorących 
udział w wydarzeniu przygotowaliśmy liczne atrakcje. 
Pracownicy Działu Sprzedaży Maszyn zaprezentowali 
nowoczesne maszyny rolnicze, m.in.: ciągnik CLAAS 
Axion 830 w zestawie z siewnikiem HORSCH Express 
3TD oraz ładowarkę teleskopową CLAAS Scorpion 
741, a pracownicy Działu Marketingu zorganizowali 
dodatkowe atrakcje, m.in.: gry zręcznościowe i wyścigi 
pojazdów zdalnie sterowanych. Uczestnicy zostali ob-
darowani licznymi upominkami w postaci fi rmowych 
gadżetów oraz słodkim poczęstunkiem i pysznym pop-
cornem. Wierzymy, że te wspólne działania wpłyną na 
decyzje młodych ludzi dotyczące wyboru grodkowskiej 
szkoły na dalszą drogę swojej edukacji, a naszej fi rmy na 
swojego przyszłego pracodawcę.

Innym projektem, w którym uczestniczymy od kilku 
lat jest „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku 
pracy”, którego podsumowaniem w obchodzonym 
właśnie roku szkolnictwa zawodowego była konfe-
rencja zainicjowana przez pana Andrzeja Bułę – Mar-
szałka Województwa Opolskiego oraz pana Lesława 
Tomczaka – dyrektora Regionalnego Zespołu Pla-
cówek Wsparcia Edukacji pn. „Opolskie szkolnictwo 
zawodowe dla rynku pracy – współpraca lokalnego 
biznesu ze szkołami”, która miała miejsce w sali Orła 
Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego w dniu 28 kwietnia 2022 roku.

Podsumowaniem osiągnięć projektu było Woje-
wódzkie Święto Kształcenia Zawodowego, które od-
było się 29 kwietnia 2022 roku w amfi teatrze NCPP 
w Opolu. Udział w uroczystości wzięli: Marszałek 
Województwa Opolskiego, Dyrektor oraz pracow-
nicy Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia 
Edukacji, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół 
zawodowych województwa opolskiego oraz przed-
siębiorcy. 

Podczas tej uroczystości odebraliśmy z rąk Marszał-
ka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły ofi cjalne 
podziękowania oraz wręczyliśmy nagrody uczniom 
wyróżnionym w konkursie Liga Zawodowców, organi-
zowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wspar-
cia Edukacji w Opolu.

Barbara Krząstek
Dyrektor personalny, Dział HR

Z życia fi rmy
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Rozmowa z Dyrektorem Instytutu Inżynierii Rolni-
czej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 
– dr. hab. inż. prof. nadzw. Krzysztofem Lejmanem

Jakie korzyści wynikły z rozpoczęcia współpracy 
UPWr z fi rmą AGROAS?

Przede wszystkim studenci mają dostęp do najnow-
szych technologii związanych z szeroko rozumianą in-
żynierią rolniczą. Zdecydowanie wzrosło ich zaintere-
sowanie konkretnymi nowoczesnymi rozwiązaniami 
technicznymi. W opinii pracowników prowadzących 
zajęcia podniósł się poziom nauczania, głównie dzięki 
umożliwieniu studentom bezpośredniego kontaktu 
z nowymi maszynami. Jest to istotne zwłaszcza teraz, 
kiedy na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym 

utworzony został nowy kierunek studiów – agroin-
żynieria, którego realizacja w założeniach powinna 
opierać się na dostępie studentów do nowoczesnych 
technik i technologii.

Jakie są opinie studentów o udostępnionej ma-
szynie?

Studenci doskonale znają wiodących na rynku produ-
centów maszyn rolniczych, do których niewątpliwie 
można zaliczyć firmę CLASS. Część studentów ma 
bezpośredni kontakt z produkcją rolniczą i stosowa-
nymi w niej technologiami, co pozwoliło na wymianę 
opinii dotyczących różnych rozwiązań technicznych. 
Pozostała część studentów, którzy w większości 
są absolwentami szkół ogólnokształcących, już na 
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pierwszym etapie edukacji technicznej mogła zapo-
znać się z nowoczesnymi technologiami. Nie bez zna-
czenia pozostaje również podkreślany przez studen-
tów nowoczesny design kombajnu, który wyróżnia 
się na tle pozostałych maszyn będących na wyposa-
żeniu Instytutu Inżynierii Rolniczej.

Czy nawiązana współpraca wpłynęła na jakość 
nauczania?

Zdecydowanie tak. Nauczanie przedmiotów związa-
nych z techniką rolniczą nie może opierać się jedynie 
na teorii i prezentacjach multimedialnych. Tu liczy 
się przede wszystkim bezpośredni kontakt z różnymi 
rozwiązaniami technicznymi. Studenci bardzo lubią 
wszelkie formy zajęć praktycznych, których odbycie 
niewątpliwie podnosi poziom nauczania.

Jakie są dalsze potrzeby uczelni w zakresie ma-
szyn rolniczych?

Biorąc pod uwagę duże niedobory w pomocach dy-
daktycznych, przestarzałe maszyny będące aktualnie 
na wyposażeniu instytutu oraz ciągle dynamicznie 
rozwijający się rynek sprzętu rolniczego, uważam, że 
każda nowoczesna i znajdująca się w ofercie AGROAS 
maszyna będzie stanowiła cenną pomoc dydaktyczną 
dla studentów wielu kierunków studiów. Dotyczy to 

zwłaszcza maszyn charakteryzujących się nowocze-
snymi rozwiązaniami technicznymi, w tym rozwią-
zaniami związanymi z rolnictwem precyzyjnym i rol-
nictwem 4.0. Dotychczas studenci mieli możliwość 
bezpośredniego kontaktu z takimi rozwiązaniami 
jedynie w trakcie organizowanych wyjazdów na po-
kazy pracy maszyn i targi sprzętu rolniczego, co ze 
względu na ograniczenia czasowe uniemożliwiało 
dokładne zapoznanie się studentów z najciekawszy-
mi rozwiązaniami i dokonanie analizy ich konstrukcji.

Czy przyjęta forma współpracy jest odpowiednia 
i czy będzie  ona kontynuowana?

Zarówno studenci, jak i pracownicy popierają przy-
jętą formę współpracy z AGROAS i uważają ją za od-
powiednią. Sądzę, że podjęta współpraca powinna 
być kontynuowana i rozszerzana. Dużo korzyści za-
równo dla UPWr, jak i AGROAS przyniosłoby podjęcie 
współpracy obejmującej udział fi rmy w kształtowa-
niu treści programu studiów i aktywnym uczestni-
czeniu w realizacji procesu dydaktycznego, w tym 
staży i praktyk studenckich w różnych działach fi rmy, 
której obszar działań obejmuje kompleksowe zaopa-
trzenia rolnictwa.

Rozmawiał Paweł Mazur
Przedstawiciel handlowy, Dział Maszyn

Z życia fi rmy
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W dniu 30 marca 2022 roku podczas uroczystej gali 
odebraliśmy Złoty Laur Kompetencji i Umiejętno-
ści Opolskiej Izby Gospodarczej w kategorii „Za-
łoga – wspólny sukces”. W imieniu fi rmy AGROAS 
nagrodę odebrał prezes Daniel Cupriak. 

Laury Umiejętności i Kompetencji to nagroda 
przyznawana od 1992 roku przez Opolską Izbę 

Gospodarczą. Otrzymują ją osoby, które wyróżniają 
się umiejętnościami przywódczymi, pomysłami i inno-
wacyjnością. Nagradzane są również instytucje wpro-
wadzające skuteczne rozwiązania restrukturyzacyjne 
i torujące drogę innym podmiotom, które chcą się 
odnaleźć w nowoczesnej gospodarce rynkowej. Trze-
cim fi larem są wybitne indywidualności, autorytety 
moralne oraz ludzie nauki, kultury i sztuki. 

Nagroda ta jest docenieniem 

naszej pracy, wysiłku i zaan-

gażowania w budowę fi rmy 

AGROAS. Bardzo dziękuję 

wszystkim pracownikom 

za wkład, który wnoszą 

w rozwój AGROAS. Każdy 

z Was jest wartością, a razem 

tworzymy jedną z najlep-

szych drużyn.
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oczekiwanie wysokich cen. Trzeba te ż uwzględnić 
wpływ wysokich cen surowców zbożowych na po-
pyt w krajach rozwijających się, gdzie konsumpcja 
bezpośrednia będzie także redukowana. Na zmianę 
trendu może wpłynąć ogłoszony plan Joego Bidena, 
który przewiduje wzrost udziału etanolu w benzynie 
do 15%. Plan ma na celu ograniczenie zapotrzebowa-
nia na paliwa kopalne, których zużycie wolny świat 
stopniowo powinien zmniejszać z powodu rosyjskiej 
agresji. Utrzymująca się presja eksportowa rosyjskiej 
pszenicy do krajów północnej Afryki powinna utrzy-
mać się także w kolejnym sezonie. Wyraźnie maleje 
zainteresowanie zakupami z Argentyny, a i kraje unij-
ne, takie jak Francja, Niemcy czy Polska przegrywają 
z rosyjską podażą. Czynnikiem, który może spowo-
dować spadek konkurencyjności pszenicy rosyjskiej, 
jest głównie rosnący koszt ubezpieczenia rosyjskich 
transakcji i frachtów z Morza Czarnego. 

Spadający popyt w wielu krajach objawi się wzrostem 
zapasów końcowych 2021/22. Unijny zapas pszeni-
cy wzrośnie do blisko 12 mln ton, w USA do 17 mln, 
a w Australii do 16,5 mln ton. Jednak wzmożony 
rosyjski eksport delikatnie zredukuje zapasy w tym 
kraju do 12,5 mln ton. W odniesieniu do kolejnego 
sezonu należy zauważyć, że prognozy dla rosyjskiej 
produkcji są bardzo obiecujące – zboża ozime prze-
zimowały doskonale, zboża jare posiano w terminie, 
ilość opadów wręcz optymalna. Tym samym mó-
wiąc o potencjalnych zbiorach pszenicy na poziomie 
82 mln ton, raczej nie przesadzamy. Tymczasem 

Kwiecień oraz maj 2022 roku cechuje spadający 
globalnie popyt, który jak skierowana do osi po-
ziomej linia trendu codziennie wywierał presję na 
wysokie stany magazynowe zdeponowane w ca-
łej Europie. Wcześniejsze oczekiwania na rekordy 
w notowaniach gasły w zderzeniu ze słabnącym 
popytem. Trudno zaakceptować prawdopodo-
bieństwo utrzymania się takiego kierunku do 
końca 2022 roku, słysząc, że inwazja rosyjska na 
Ukrainę odcięła świat od dostaw zbóż z tego kra-
ju. Jednak w mniejszej skali część tego eksportu 
realizowana jest przez Rumunię i Polskę. 

Choć prognozy światowej produkcji zbóż w 2022/23 
roku spadły, w szczególności produkcja kukurydzy 
w USA i w Ukrainie o ponad 15 mln ton, to trzeba 
przyznać, że uspokojenie nastrojów jest niewspół-
mierne do redukcji prognoz produkcyjnych. Świat 
redukuje także przyszłą podaż jęczmienia z powodu 
suszy w Maroku czy wojny w Ukrainie. Konfl ikt rosyj-
sko-ukraiński i susza w USA spowodują także uszczer-
bek dla światowej produkcji pszenicy. 

Ale nakładając na zmiany w produkcji znaczną re-
dukcję popytu w sezonie 2022/23 wynikającą ze 
zmniejszenia popytu na mięso, którego ceny nie 
rosły równie szybko jak ceny zbóż, widzimy, że sce-
nariusz korekt na rynku surowców zbożowych może 
być realny. Spadek zapotrzebowania na kukurydzę 
oraz jęczmień nawet w ilości 30 mln ton, a być może 
i więcej, powinien całkowicie ostudzić gorączkowe 
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pszenicy ozimej w Maroku, które odnotowało ślado-
we opady w okresie zimowym – redukcja plonu może 
wynieść tam nawet 1,5 mln ton. Algieria i Tunezja ra-
czej nie odczują różnicy rok do roku; ocenia się, że 
zbiory będą dobre. Irak, Iran i Turcja zbiorą raczej 
znacznie powyżej słabych zbiorów w 2021 roku. 

Czy uprawnione jest zatem twierdzenie, że mimo 
trwającej wojny w Ukrainie światowy handel zbo-
żem wraca do równowagi? Jak po pandemii i w ob-
liczu wojny na nowo wycenić surowce? Czy indeksy 
giełdowe w Chicago i Paryżu powinny obniżać loty? 
Wszyscy chcemy stabilizacji, a złych informacji mamy 
już dosyć, ale scenariusz napisany dla kolejnego se-
zonu nie przeszedł jeszcze weryfi kacji, jaką bez wąt-
pienia będzie wjazd kombajnu na pole. Dzisiejsze 
wskaźniki wykorzystania zapasów sugerują dla sezo-
nu 2022/23 bardzo komfortowy scenariusz, jednak 
znaczna część zasobów zdeponowana w Ukrainie nie 
może zostać wyeksportowana z powodu częściowo 
zniszczonej infrastruktury kolejowej lub portowej. 
Widzimy, jak rosyjski eksport, aby utrzymać płynność 
z transakcji na transakcję, jest coraz tańszy; spadają-
ca cena rekompensuje pochodzenie towaru i ryzyko 
zakupu od Rosjan. Kraje Bliskiego Wschodu chętnie 
wybierają tańszą rosyjską pszenicę, która pozwala 

prognozy dla Ukrainy z uwagi na działania wojenne 
przewidują redukcję zbiorów pszenicy do 20 mln 
ton. W sąsiedniej Mołdawii trwająca kilka miesięcy 
wiosenna susza powoduje obawy o przyszłe zbio-
ry. Także redukcja zużycia bardzo drogich nawozów 
mineralnych w tym regionie wpłynie na wielkość 
zbiorów. Susza w Mołdawii, podobnie jak wiosenna 
susza w Rumunii i Bułgarii to złe informacje dla Eu-
ropy, jednak zmiana pogody i ulewne deszcze, które 
pojawiły się w kwietniu w zachodniej Europie aż po 
Hiszpanię, pozwalają sądzić, że potencjał kontynentu 
jest niezagrożony. Areał uprawy pszenicy w UE jest 
mniejszy niż w poprzednim sezonie, ale prognozy są 
dość optymistyczne i raczej nikt nie przewiduje zbio-
rów niższych niż w 2021 roku. 

W kwietniu rozpoczęły się żniwa w Indiach, które po-
winny zebrać rekordową ilość pszenicy w odniesie-
niu do poprzednich sezonów. Świat spodziewa się, 
że 110 mln ton może być lekkim niedoszacowaniem. 
Natomiast USA z uwagi na suszę w wielu regionach 
uprawy pszenicy mogą zebrać o blisko 5 mln ton 
pszenicy mniej niż w 2021 roku. Podobnie będzie 
w Australii, która choć raczej zwiększy areał zasie-
wów, to trudno będzie jej osiągnąć podobny wynik 
jaki osiągnęła w 2021 roku. Ucierpiały także uprawy 

Hit numeru
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się w poprzednich sezonach. Dzieje się tak głównie 
z powodu słabszego eksportu, który blokowała spe-
kulacyjna postawa gospodarstw rolnych niemal do 
końca sezonu czekających z decyzją o sprzedaży. Are-
ał zasiewów rok do roku utrzymał się na tym samym 
poziomie, przebieg pogody jest bardzo zróżnicowany 
w zależności od regionu kraju: wyraźny brak opadów 
w centralnej Polsce, dobra sytuacja na południu Pol-
ski. Można rzec, że prognoza zbiorów jest zbliżona do 
poprzedniego sezonu.

Oznacza to, że pewnie w sezonie 2022/23 polski eks-
port będzie nadrabiał zaległości z sezonu 2021/22, 
a płynność rynku będzie znacznie większa i efektyw-
niejsza. 

Pamiętajmy jednak, że opłacalność tej uprawy pozo-
staje na bardzo wysokim poziomie, każda złotówka 
zainwestowana w pszenicę zwróci się dwukrotnie, 
jeżeli zadbamy o dobór odmian oraz racjonalne na-
wożenie i ochronę. 

Udowodniony potencjał plonowania ASKABANA, 
TURANDOTA, a także PATRASA pozwala mi polecić 
Państwu te odmiany, gdyż zapewnią rentowność i ja-
kość zbioru.

Życzę tylko udanych decyzji, owocnych działań i wy-
sokich dochodów.

Tadeusz Simiński
Dyrektor sprzedaży, Dział Agronomiczny

złapać oddech fi nansowy krajom niekorzystającym 
na wzroście cen ropy czy gazu. Komfortowy bilans 
kukurydziany sezonu 2021/22, który zaowocował 
wzrostem zapasów tego zboża, oddziałuje na rynek 
mocniej, niż wszyscy zakładali, ten efekt utrzyma się 
także w sezonie 2022/23, ponieważ wraz z niskim 
wskaźnikiem wykorzystania zapasów zestawia się cią-
gle spadający popyt na zboża. Jeżeli nawet wejdzie-
my w nowy sezon z wysokimi cenami, to przy aktual-
nej wiedzy i pragmatycznej ocenie sytuacji jesteśmy 
w stanie przewidzieć, że pierwszy kwartał 2023 roku 
może przynieść dalsze korekty. USA i Kanada raczej 
nie dostarczą światu tańszej pszenicy niż Rosja lub 
Unia Europejska, ale ich eksport jak zawsze będzie 
znaczący. Unia Europejska, która zdecydowała się na 
uprawę dotychczas odłogowanych gruntów, także 
przyczyni się do uspokojenia nastrojów na świecie. 
Według danych Eurostatu z 2020 roku areał odłogo-
wanych gruntów wynosił blisko 6 mln ha. Pamiętać 
jednak musimy, że odłogowane grunty to jednak 
grunty o niższym potencjale plonowania – grunty, 
które zostaną lub zostały obsiane głównie mniej 
wymagającymi gatunkami. Pamiętajmy także, że nie 
wszyscy rolnicy zdecydują się zagospodarować ten 
obszar. W skali całej Unii zagospodarowane zostaną 
może 4 mln ha. 

Kontynuując te rozważania i weryfikując stan za-
sobów Polski jako jednego z kluczowych eksporte-
rów pszenicy w Unii Europejskiej, należy zauważyć, 
że zapas, z jakim wejdziemy w kolejne zbiory, jest 
znacznie wyższy od tych, do jakich przyzwyczailiśmy 
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Zbliżające się wielkimi krokami żniwa skłaniają 
zarówno nas, jak i wszystkich naszych klientów 
do zadbania o czystość i porządek w magazynach 
zbożowych, aby dostarczone świeże ziarno nie 
pogorszyło swojej jakości. 

W fi rmie dokładamy starań, aby z chwilą rozpoczęcia 
żniw być przygotowaną do pierwszych dostaw zbóż 
od naszych klientów.

W tym miejscu chciałbym przybliżyć zagrożenie zwią-
zane ze szkodnikami zbożowymi, które nieprzypilno-
wane może doprowadzić do znacznych strat maga-
zynowych i fi nansowych. Strat tych można uniknąć.

Najczęściej występującymi szkodnikami magazyno-
wymi są:

– Wołek zbożowy
– Trojszyk ulec
– Spichrzel surynamski
– Mącznik młynarek
– Kapturnik zbożowiec
– Mklik mączny
– Omacnica spichrzanka

Siedliska szkodników magazynowych

Szkodniki magazynowe mogą dostać się do maga-
zynu w każdej chwili i nie robią tego tylko po to, by 
zjeść, ale także aby w nim zamieszkać. To jest ich 

schowek, w którym będą się rozmnażać i przechodzić 
pełny cykl życia. Dużo szkodników jest nazwanych na 
podstawie rodzaju towarów, które zwykle atakują, 
np. wołki zbożowe, trojszyki, spichrzel surynamski.

Możemy je zlokalizować w magazynie. Oznakami in-
wazji szkodników magazynowych są owady dorosłe, 
ćmy latające dookoła lub małe chrząszcze przy towa-
rze. Częste przekonanie, że pozbycie się ich rozwiąże 
problem, jest mylne. Inne stadia rozwojowe szkodni-
ków mogą być nadal żywe i niszczyć produkty. Larwy, 
jaja i poczwarki nie są łatwe do wykrycia.

W celu uniknięcia problemów dokładnie sprzątamy, 
myjemy i naprawiamy drobne usterki w zbiornikach 
oraz magazynach płaskich. 

Zgodnie z praktyką i obowiązującymi wymagania-
mi co roku prowadzimy dezynfekcję i dezynsekcję 
wszystkich magazynów przeznaczonych do skupu 
zbóż, działania te przeprowadzane są w dwóch moż-
liwych zabiegach.

Może w nich pomóc nasza przeszkolona załoga, za-
opatrzona w specjalistyczny sprzęt niezbędny do 
przeprowadzenia stosownych działań. Jej członko-
wie mają niezbędną wiedzę na temat zwalczania 
szkodników i cyklów życiowych owadów w maga-
zynach. Wieloletnie doświadczenie pozwala im na 
bardzo skuteczne działanie, oczywiście na życzenie 
klienta.
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Zachęcamy, aby najbliższy czas skłonił naszych klien-
tów (dostawców) do zadbania o swoje magazyny, 
a także przyczepy lub naczepy przeznaczone do 
transportu zbóż. 

Dlaczego warto sprawdzić przyczepy oraz nacze-
py przed żniwami? 

Dzięki wieloletniej praktyce wiemy, że zdarzało się, 
iż towar, który został dostarczony na skup, był zanie-
czyszczony, np. metalem – pręty, kątowniki itp.; sta-
rymi workami stanowiącymi uszczelniacz burt niejed-
nokrotnie w sezonie poprzednim – tu istnieje duże 
zagrożenie namnażaniem się szkodników i zmiesza-
niem z dobrym tegorocznym zbożem; zdarzają się 
również pojemniki plastikowe po olejach i różnych 
środkach eksploatacyjnych używanych na co dzień 
w rolnictwie.

Przypominamy lokalizację naszych przygotowanych 
do skupu baz magazynowych, które działają na tere-
nach województw dolnośląskiego i opolskiego.

Na Dolnym Śląsku zlokalizowane są dwie bazy ma-
gazynowe:

1. Strzegom – zdolność przyjęciowa w zależności 
od rodzaju zbóż ok. 500 ton na dobę; jedno-
cześnie informujemy, że rozpoczęliśmy budo-
wę nowego kosza przyjęciowego wraz z wiatą 
o pojemności 500 ton oraz modernizację możli-
wości przyjęcia i wydania zbóż z istniejącego już 

obiektu. Kolejnym etapem będzie rozbudowa 
bocznicy kolejowej.

2. Tworzyjanów – zdolność przyjęciowa w zależno-
ści od rodzaju zbóż ok. 1500 ton na dobę wraz 
z suszarnią.   

Na Opolszczyźnie zlokalizowanych jest sześć baz ma-
gazynowych:

1. Nowa Wieś Mała – zdolność przyjęciowa w zależ-
ności od rodzaju zbóż ok. 2500 ton na dobę wraz 
z dwiema suszarniami. 

2. Wójtowice – zdolność przyjęciowa w zależności 
od rodzaju zbóż ok. 1500 ton na dobę wraz z su-
szarnią. 

3. Bąków – zdolność przyjęciowa w zależności od 
rodzaju zbóż ok. 1000 ton na dobę.

4. Korfantów – zdolność przyjęciowa w zależności 
od rodzaju zbóż ok. 700 ton na dobę. 

5. Błażejowice – zdolność przyjęciowa w zależności 
od rodzaju zbóż ok. 500 ton na dobę. 

6. Radzikowice – zdolność przyjęciowa przed rozpo-
częciem nowej inwestycji w zależności od rodza-
ju zbóż ok. 1500 ton na dobę wraz z suszarnią. 
Szczegółowy opis nowej inwestycji przedstawi-
my w oddzielnym artykule kwartalnika.

Piotr Zięciowski
Menedżer produktu, Dział Płodów Rolnych

Adam Chwałek
Kierownik regionu
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Co leży u podstaw przepływu surowców na świe-
cie? Czy globalizacja rozwiązuje problemy w do-
stępie do żywności, czy świat powinien szukać 
alternatywnych źródeł? Gdy sięgniemy wstecz 
do początków poprzedniej dekady, zdecydowanie 
możemy mówić o dynamicznym wzroście warto-
ści i wolumenu handlu zbożami oraz nasionami 
oleistych. Roczny przyrost ilości to nawet 30 mln 
ton w początkach dekady, a dynamika przyrostu 
ilości stopniowo hamowała, przyjmując za okres 
referencyjny lata od 2011 do 2021. 

Zróżnicowane zapotrzebowanie w różnych częściach 
świata zawsze było uwarunkowane stopniem rozwo-
ju, wielkością hodowli, siłą nabywczą społeczeństwa 
czy rodzajem konsumpcji. Bezpośrednia konsumpcja 
zbóż to głównie kraje afrykańskie, które importują 
blisko 70 mln ton zbóż i oleistych. W eksporcie ziarna 
zbóż do krajów afrykańskich przodują kraje basenu 
Morza Czarnego (poza państwami UE), których łącz-
ny wolumen eksportowy oscyluje między 26 a 30 
mln ton, drugie miejsce zajmuje Unia Europejska, 
której eksport ziarna na rynki afrykańskie mieści się 
w przedziale 15–20 mln ton, a trzecie – kraje Ame-
ryki Południowej i Centralnej. Stany Zjednoczone to 
eksport na poziomie 10 mln ton ziarna zbóż, a one 
same znajdują się minimalnie poza podium za kra-
jami Ameryki Południowej i Centralnej. Największa 
koncentracja popytu zlokalizowana jest w północno
-zachodniej części kontynentu. Kraje takie jak Egipt, 
Algieria, Maroko, Nigeria, Senegal i Ghana stanowią 

blisko 65% importu całej Afryki. Gdy spojrzymy glo-
balnie na świat przez pryzmat nie kontynentów, lecz 
krajów, widzimy zdecydowanie dominującą pozycję 
importera, jakim są Chiny. Chiński import wzrósł z 12 
mln ton w 2015 roku do 42 mln ton w roku 2021. Na 
tle reszty świata można mówić o bezprecedensowej 
skali, bo drugi w kolejności importer, czyli Egipt, to 
zaledwie 22 mln ton importu i wzrost raptem o 8% 
w ostatnich pięciu latach. Chiński import realizują 
głównie USA, Brazylia i Argentyna, choć w ostatnim 
roku do tego grona dołączyła Ukraina. 

Łączny azjatycki import ma blisko 43% wielkości całe-
go światowego wolumenu, który przepływa między 
nadwyżkowym a defi cytowym obszarem. Do najwięk-
szych azjatyckich importerów w 2021 roku zaliczymy 
poza Chinami takie kraje, jak Japonia – 22 mln ton, 
Korea Południowa – 16 mln ton, Wietnam – 15 mln 
ton oraz wiele mniejszych pod względem powierzchni 
państw tego rejonu świata. Azjatycki import pocho-
dzi głównie z krajów Ameryki Południowej, ze Stanów 
Zjednoczonych i z Australii, a także Ukrainy i Rosji. 

Globalny handel, wolny rynek oraz przepływ kapitału 
i technologii z całą pewnością wpłynęły w ostatniej 
dekadzie na wzrost produktywności w takich krajach, 
jak Ukraina czy Rosja. Oba państwa stały się jednymi 
z największych eksporterów zbóż na rynek światowy.

Produkcja pszenicy w Ukrainie wyniosła w 2021 
roku ponad 30 mln ton, z czego około 19 mln 
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wyeksportowano, produkcja kukurydzy – 41 mln, 
a eksport niespełna 20 mln.

Zapewne ukraiński eksport pszenicy i kukurydzy byłby 
większy, ale odcięty od morza kraj nie mógł realizować 
sprzedaży w skali takiej, jak powinien. Kolejny sezon 
zapowiada się już dużo gorzej. Ukraina, owszem, zo-
stanie z olbrzymimi nadwyżkami, ale wojna znacznie 
ograniczy potencjał plonowania i areał zbóż, przede 
wszystkim kukurydzy. Szacuje się spadek produkcji 
kukurydzy nawet o 10 mln ton rok do roku, a i zbiory 
pszenicy raczej będą niższe o blisko 5 mln ton. Rosja to 
głównie pszenica, której produkcja w ostatnich latach 
oscyluje między 70 a 85 mln ton; eksport na poziomie 
30–35 mln ton raczej będzie realizowany bez zakłó-
ceń, ponieważ Rosja potrzebuje dopływu pieniądza.

Czy w skali świata uszczuplona podaż zbóż będzie 
odczuwalna? Większość ekspertów spodziewa się – 
mimo dużych zapasów pszenicy i kukurydzy na świe-
cie – sporego zagrożenia i znacznego wzrostu cen 
surowców zbożowych. Bez wątpienia musi wzrosnąć 
eksport zbóż z USA; poprzednie prognozy dotyczące 
wzrostu cen bazowych z powodu chociażby czynnika 
infl acyjnego są niedostateczne, gdyż wzrost będzie 
większy. Abstrahując od sytuacji globalnej, wcze-
śniejsze przewidywania wobec wzrostu areału upraw 
w USA zmaterializują się w 2022 i 2023 roku. Wzro-
śnie także powierzchnia zasiewów soi na świecie, 

wzrost przewidywany jest głównie w Ameryce Po-
łudniowej, która powinna uzupełnić ewentualne 
niedobory oleistych. Wolny handel i globalny rynek 
gwarantowały swobodny dostęp do surowców kra-
jom o ujemnym bilansie produkcyjnym, jednak wojna 
w Ukrainie i sankcje nałożone na największego pro-
ducenta i eksportera pszenicy, jakim jest Rosja, z całą 
pewnością utrudnią dostęp do rynku i zachwieją jego 
podstawami. Bogata i zasobna Unia Europejska poza 
wzrostem cen nie odczuje różnicy, choć nowe kraje 
tranzytowe dla eksportu ukraińskich surowców, jak 
Polska czy Rumunia, z całą pewnością z powodu sła-
bej infrastruktury portowej i kolejowej będą odczu-
wały spory wzrost podaży na rynkach wewnętrznych, 
a tym samym większą różnicę cenową do globalnych 
rynków. Można powiedzieć, że kryzys wywołany ro-
syjską inwazją to też szansa cywilizacyjna dla rozwoju 
naszej infrastruktury kolejowej, portowej, magazyno-
wej i drogowej. Jeżeli dobrze ją wykorzystamy i nie 
przejemy środków pomocowych, to zyskamy na lata. 
Zbliżenie z Ukrainą oraz umiejętność zagospodaro-
wania i wyekspediowania jej nadwyżek produkcyj-
nych paradoksalnie mogą być sporym impulsem dla 
polskiej gospodarki. Jeżeli wrócimy na drogę rozwoju 
i inwestycji, to powinniśmy wyjść z tego zawirowania 
zwycięsko.

Tadeusz Simiński
Dyrektor sprzedaży, Dział Agronomiczny
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– pszenica jakościowa chlebowa, C – pszenica paszo-
wa i inne niezakwalifi kowane do wcześniej wymienio-
nych kategorii, K – pszenica na ciastka.

Czym zatem kierować się, wybierając odmianę 
pszenicy ozimej?

Plenność

Przy wyborze odmiany roślin uprawnych jest to ce-
cha, na którą zawsze zwracamy uwagę. Należy pa-
miętać, że na plon wpływa szereg wiążących się ze 
sobą czynników. Należą do nich warunki siedliskowe, 
glebowe i klimatyczne. Odmiana powinna być do 
nich dostosowana. W tej kwestii pomocne są reko-
mendacje COBORU dla poszczególnych gatunków 
i województw. 

Termin siewu

Wczesny siew pozwala oszczędzić materiał siewny. 
Ponadto rośliny wcześnie wysiane mają lepiej rozbu-
dowany system korzeniowy, a co za tym idzie lepiej 
znoszą suszę. Są jednak bardziej narażone na cho-
roby i szkodniki. Przy opóźnionym siewie pojawiają 
się problemy z gorszymi wschodami, słabszym sys-
temem korzeniowym czy rozkrzewieniem. Dlatego 
jeśli planujemy siew pszenicy ozimej po kukurydzy 
czy buraku cukrowym, powinniśmy dobrać odmianę 
przystosowaną do późnych i bardzo późnych siewów. 
Takie odmiany powinny charakteryzować się m.in. sil-
nym krzewieniem. 

Żniwa to pracowity okres. Tuż po nich zaczynamy 
kolejny sezon prac polowych, a jednocześnie sta-
jemy przed kolejnymi ważnymi decyzjami. Wybrali-
śmy już odmiany rzepaku ozimego, czas na kolejną, 
bardzo często dominującą w strukturze zasiewów 
roślinę – pszenicę ozimą. 

Pszenica jest najchętniej uprawianym zbożem w Pol-
sce. Według danych Głównego Urzędu Statystycz-
nego w 2020 roku była uprawiana na powierzchni 
ponad 2,3 mln ha, co stanowi ponad 30% areału 
zbóż w naszym kraju. Dominuje forma ozima, która 
stanowi ponad 93% uprawianych pszenic. Do dyspo-
zycji rolników jest wiele odmian pszenicy zwyczajnej 
ozimej Triticum aestivum. Tylko w krajowym rejestrze 
znajdziemy jej 136 odmian. Odmiany dzielimy na pięć 
grup jakościowych: E – elitarna, A – jakościowa, B 
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Zimotrwałość

Jest to bardzo ważna cecha, ponieważ zależy od 
niej to, jak rośliny poradzą sobie z trudnymi warun-
kami w okresie zimowym, tj. bardzo niskimi tempe-
raturami i brakiem okrywy śnieżnej. Dostępne na 
rynku odmiany pszenicy istotnie różnią się między 
sobą zimotrwałością. Ze względu na łagodne zimy 
w ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszą 
się odmiany często lepiej plonujące, ale o słabszej 
zimotrwałości. Należy pamiętać, że w naszych wa-
runkach klimatycznych ryzyko wymarznięcia psze-
nicy ozimej nadal jest znaczne. Z tego powodu 
do uprawy najlepiej wybrać kilka odmian pszenicy 
o zróżnicowanej zimotrwałości. 

Zdrowotność 

Bardzo ważna cecha, zwłaszcza biorąc pod uwagę 
sztandarowe dla rolnictwa założenia Zielonego Ładu. 
Zakłada się bowiem zwiększenie areału upraw ekolo-
gicznych oraz istotne zmniejszenie zużycia środków 
ochrony roślin i nawozów mineralnych. Stosowanie 
środków ochrony roślin chroni rośliny przed choro-
bami, ale odporność „zapisana w genach” jest równie 
ważna, jeśli nie ważniejsza. Nie trzeba też przypomi-
nać o kosztach związanych ze stosowaniem chemicz-
nej ochrony roślin. 

Co w tym sezonie oferuje fi rma AGROAS?

ASKABAN (A) – hodowla Saaten Union

Odmiana ta charakteryzuje się wysoką plennością 
oraz doskonałym wigorem jesiennym i wiosennym, 
dzięki czemu nadaje się do opóźnionego siewu. Do 
jej zalet należy też wysoka zdrowotność, wysoka 
dla takich chorób, jak np. mączniak prawdziwy, rdza 
brunatna, rdza żółta czy fuzarioza kłosów. Odpor-
ność na porastanie i osypywanie ziarna – bardzo 
dobra.

PATRAS (A) – hodowla Saaten Union

Do najistotniejszych cech tej odmiany należą m.in. 
szybki rozwój początkowy, zimotrwałość, dobra 
zdrowotność liści, wysoka odporność na choroby 
podstawy źdźbła, wysoki potencjał plonowania, 
równomierna dojrzałość roślin, a także wysoka 
zawartość białka i glutenu. Nadaje się do uprawy 
w monokulturze. 

TURANDOT (A) – hodowla IGP

Odmiana o znakomitej zdrowotności. Wykazuje wy-
soką odporność na najważniejsze choroby, tj. mącz-
niaka prawdziwego, fuzariozę kłosów, rdzę brunatną, 
rdzę żółtą, septoriozę plew i septoriozę liści. Charak-
teryzuje się także wysoką masą tysiąca nasion, co 
wpływa na wysokie plonowanie. Cechuje się również 
znakomitą gospodarką wodną, dzięki czemu dobrze 
toleruje suszę. Nadaje się do późnego siewu. 

EUFORIA (A/E) –  Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. 
Grupa IHAR

Odmiana doskonale plonująca, o bardzo dobrej zi-
motrwałości (5,5–6). Toleruje zarówno wczesne, jak 
i opóźnione terminy siewu. Charakteryzuje się wy-
soką zawartością glutenu, wysokim wyrównaniem, 
masą tysiąca ziarniaków i liczbą opadania. Wysoka 
tolerancja na obniżone pH. 

WILEJKA (A) – Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. 
Grupa IHAR

Odmiana oścista o rewelacyjnej zimotrwałości (7,5), 
a także wysokiej zawartości glutenu, wysokiej liczbie 
opadania, MTZ. Jej zaletą jest też bardzo wysoki po-
tencjał plonowania, wysoka waga hektolitra. Jest to 
pszenica o niskich wymaganiach glebowych. 

CIRCUS (B) – hodowla Saaten Union

Osiąga doskonałe wyniki w czasie suszy. W latach 
2018–2019 plon ziarna na poziomie odpowiednio 
108% i 110% wzorca. Nadaje się na gleby o nieure-
gulowanym odczynie.

Pamiętajmy, jak ważna jest coroczna wymiana ma-
teriału siewnego. Jest to najprostsza metoda wdra-
żania postępu biologicznego. Materiał siewny kwa-
lifi kowany gwarantuje wysoką jakość zbiorów oraz 
wyższe plonowanie przy niższym zużyciu materiału 
do siewu. Znane są też parametry takich nasion, tj. 
zdolność kiełkowania, MTZ i czystość nasion. 

Aleksandra Gajewska-Bartkowicz
Przedstawiciel handlowy, Dział Agronomiczny

 Źródła: www.stat.gov.pl; www.coboru.gov.pl
www.agroas.pl; www.hr-strzelce.pl
www.saaten-union.pl
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Skutki wzrostu średniej powierzchni gospodarstw 
i mocy ciągników nie są jednak jednoznaczne. Wpraw-
dzie uważa się, że rozdrobnienie gospodarstw rolnych 
sprzyja zachowaniu różnorodności biologicznej i nie po-
woduje nadmiernej degradacji środowiska naturalnego, 
ale degradacja środowiska z powodu stosowania cięż-
kiego sprzętu gospodarczego nie jest aż tak oczywista, 
jak się ogólnie sądzi. Stosowanie agregatów złożonych 
na przykład z ciągnika i pługa dziewięcioskibowego 
zmniejszy degradację gleby z powodu mniejszej 
liczby przejazdów po polu, a tym samym mniejszej 
ugniecionej powierzchni. Także ugniatanie podglebia, 
tak ostatnio modne, nie jest bardzo groźne, ponieważ 
podczas orki koła nowoczesnych ciągników nie prze-
mieszczają się po dnie bruzdy, a oprócz tego stosuje 
się opony bliźniacze lub ciągniki trzyosiowe.

Mniejsza ugnieciona powierzchnia wystąpi również 
w przypadku stosowania rozrzutników obornika 
i rozsiewaczy nawozów, których szerokości robocze 
przekraczają 24 metry. Z kolei zastosowanie agre-
gatów uprawowo-siewnych zmniejszy dwukrotnie 
liczbę przejazdów po polu. Także nowoczesne tech-
nologie oparte na ścieżkach technologicznych przy 
zastosowaniu opryskiwaczy o szerokościach robo-
czych dochodzących do 32 metrów będą skutkowały 
mniejszymi ugniecionymi powierzchniami, ponieważ 
będzie tych ścieżek dużo mniej. Oczywiście ugniece-
nie gleby po przejazdach ciężkich agregatów będzie 
większe, ale liczba śladów pozostawionych na polu 
– zdecydowanie mniejsza.

Intensyfi kacja produkcji rolni-
czej polega głównie na ujed-
nolicaniu obszarów rolniczych 
na skutek scalania gruntów 
i uprawie monokulturowej 
roślin. Pociąga to za sobą ko-
nieczność wprowadzania na 
pola wysokowydajnych no-
woczesnych maszyn, a tym 
samym ciągników o większej 
mocy. Jeżeli polskie rolnictwo 
chce być konkurencyjne w sto-
sunku do rolnictwa państw 
Unii Europejskiej, to niestety 
jest to proces nieodwracalny. 

Na rysunku nr 1 przedstawiono zmiany w liczbie cią-
gników o mocy powyżej 100 kW w ciągu ostatnich 
20 lat. Z rysunku wynika, że faktyczny wzrost liczby 
tych ciągników rozpoczął się około 10 lat temu. 

Prof. dr hab. inż. 
Zygmunt Owsiak

Instytut Inżynierii 
Rolniczej
Uniwersytet 
Przyrodniczy 
we Wrocławiu

Rys. 1. Liczba ciągników o mocy powyżej 100 kW
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Nie mniej ważny jest inny aspekt restrukturyzacji pol-
skiego rolnictwa. Wzrost komasacji gruntów umoż-
liwia wprowadzenie na pola nowoczesnych maszyn 
rolniczych agregatowanych z ciągnikami dużej mocy, 
które z kolei wymagają takiego dostosowania prze-
strzeni produkcyjnej, aby można było łatwo opero-
wać tym sprzętem. Efektem jest likwidacja śród-
polnych siedlisk marginalnych, do których głównie 
należą śródpolne oczka wodne i zakrzewienia. Funk-
cje tych siedlisk przedstawiono na rysunku nr 2.

Przez migrację rozumiemy szlaki wędrowne zwie-
rząt, które obawiają się zbyt dużych otwartych prze-
strzeni, a ostoją zwierząt jest miejsce gniazdowania 
dla płazów, ptaków i ssaków. Bardzo dobrym przy-
kładem niewłaściwej polityki rolnej jest Dania, która 
przy okazji scalania gruntów zlikwidowała zadrze-
wienia i śródpolne oczka, prowadząc do zachwiania 
równowagi ekologicznej zdecydowanie utrudniają-
cej przeżycie małym ssakom, ptakom, płazom, owa-
dom oraz pajęczakom i tracąc przy tej okazji całą 
populację bocianów. Duże znaczenie mają również 
miedze dające schronienie zwierzętom podczas 
prac polowych na obszarach położonych bezpo-
średni przy nich. Utrzymanie miedz w takiej postaci, 
jak kiedyś jest już jednak praktycznie niemożliwe, 
chociaż w Niemczech zaleca się rolnikom nie wy-
kaszać specjalnie istniejących wciąż miedz, tak aby 
zapewnić owadom pożywienie. Pierwszą jaskółką, 
choć nieczyniącą jeszcze wiosny, jest umożliwienie 

rolnikom wliczenia powierzchni śródpolnych oczek 
wodnych do powierzchni, od której ubiegają się 
o dopłaty bezpośrednie.

Polska powinna wyciągnąć wnioski z nieudanych po-
czynań krajów zachodnich i wprowadzić regulacje 
prawne uniemożliwiające uproduktywnianie margi-
nalnych siedlisk. Brak unormowań prawnych wpro-
wadzi monotonię krajobrazu i spowoduje zakłócenie 
równowagi biocenotycznej, co w końcowym efekcie 
przyniesie więcej strat niż zysków. Zyski będą bo-
wiem indywidualne, a straty – ogólnonarodowe. 

Pr of. dr hab. inż. Zygmunt Owsiak
Instytut Inżynierii Rolniczej

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rys. 2. Rola śródpolnych siedlisk marginalnych
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środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 
Konsorcjum składało się z jednostek naukowych, 
doradztwa rolniczego oraz przedstawicieli fi rm che-
micznych. Projekt był ukierunkowany na badanie od-
porności w warunkach Polski i skupiał się na czterech 
gatunkach chwastów. Były to: chaber bławatek, mak 
polny oraz wyczyniec polny i miotła zbożowa. Prze-
prowadzone badania pokazały, niestety, wielką skalę 
tego problemu w Polsce. 

Początkowo zjawisko odporności wygląda na polu 
dość niegroźnie. Można zaobserwować ograniczenie 
skuteczności herbicydów. W łanach roślin uprawnych 
mimo stosowanych zabiegów chemicznych nadal wy-
stępuje gatunek według etykiety wrażliwy na dany 
preparat. Inne gatunki wrażliwe są jednak zwalczo-
ne. Jeśli efekt ograniczonej skuteczności zauważal-
ny jest np. w okolicach studzienek melioracyjnych, 
gdzie mógł zostać omijak, prawdopodobieństwo 
odporności na polu jest małe. Jeśli jednak obniżo-
ną skuteczność herbicydu obserwujemy na całym 
polu przez kolejne sezony wegetacyjne, to warto 
zgłosić się chociażby do Instytutu Ochrony Roślin 
w Poznaniu, aby sprawdzić przyczynę tego zjawiska. 
Takie potencjalnie uodpornione chwasty (bo jeszcze 
niepotwierdzone) wydadzą nasiona i jeśli na swoich 
polach będziemy powtarzać pewne schematy działa-
nia, niestety zjawisko będzie narastać. Gatunki będą 
rozwijać mechanizmy obronne przed powtarzają-
cym się bodźcem. Biotypy chwastów odpornych na 
herbicydy szybko zdominują siedlisko, ponieważ są 

Chwasty mogą powodować 
redukcję plonu nasion rze-
paku sięgającą nawet 30%. 
Kluczowe jest zatem, aby 
termin i sposób ich zwalcza-
nia dobrać właściwie do wa-
runków naszego gospodar-
stwa, a przede wszystkim do 
pojawiającego się w nim za-
chwaszczenia. Podczas dobo-
ru herbicydu należy pamiętać 
o rotacji mechanizmów dzia-
łania substancji czynnych. 
Tak w znacznym stopniu mo-
żemy uchronić swoje uprawy 
przed rozwojem biotypów 

chwastów odpornych. Niestety zjawisko uodpor-
niania się chwastów na herbicydy nasila się i pro-
wadzi do znacznych strat gospodarczych.

Każdego roku notowany jest wzrost stwierdzonych 
biotypów chwastów odpornych na herbicydy. Aby się 
o tym przekonać, wystarczy odwiedzić międzynaro-
dową bazę dostępną w Internecie (www.weedscien-
ce.org). Mimo że Polska występuje w niej sporadycz-
nie, nie świadczy to o tym, że tej odporności nie ma. 
W latach 2017–2020 na terenie Polski realizowano 
projekt BIOSTRATEG3 „Strategia przeciwdziałania 
uodpornianiu się chwastów na herbicydy jako istot-
ny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwo-
ju agroekosystemu” (BioHerOd) – finansowany ze 

Dr inż. Elżbieta 
Pytlarz

Instytut Agroeko-
logii i Produkcji 
Roślinnej
Uniwersytet 
Przyrodniczy 
we Wrocławiu
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Jesienne odchwaszczanie rzepaku ozimego – 
jeden z kluczy do wysokiego plonu

Porady eksperta



Przytulia czepna jest dwuliściennym, jednorocznym 
gatunkiem zimującym (może zachowywać się jak ga-
tunek jary lub ozimy). Jej czterokanciasta łodyga oraz 
wąskie, lancetowate liście zebrane w okółki pokryte 
są sztywnymi włoskami. Łodygi najczęściej owijają 
się wokół rośliny uprawnej, osiągając długość nawet 
do 2 m. Charakteryzuje się dużą konkurencyjnością. 
Próg szkodliwości 0,5–2 szt./m2.

Chaber bławatek jest gatunkiem dwuliściennym, 
jednorocznym, zimującym osiągającym wysokość do 
ok. 1 m. Ma prostą silnie rozgałęziającą się łodygę 
ulistnioną wąskimi, pierzastodzielnymi owłosionymi 
liśćmi. Chwast charakteryzuje się wysoką konkuren-
cyjnością wobec gatunków uprawnych, jest to chwast 
intensywnie rozwijający się. W Polsce potwierdzono 
biotypy odporne na herbicydy. Próg szkodliwości na 
poziomie poniżej 7 szt./m2. Jest żywicielem pośred-
nim nicieni, które atakują zboża.

lepiej przystosowane do zmieniających się warunków 
środowiskowych od biotypów wrażliwych. Dlatego 
dobierając strategię zwalczania, warto uwzględniać 
również możliwości ograniczania odporności. Po-
mocnym narzędziem opracowanym w ramach wspo-
mnianego projektu BioHerOd jest chociażby system 
szacowania ryzyka odporności (zwalczchwasty.pl). 
Warto już teraz zastanowić się, co zrobić, aby ograni-
czyć rozwój odporności na swoich polach. 

Stosowanie środków ochrony roślin powinno być przemyślane 

i odbywać się na podstawie historii pola. Brak rotacji mechani-

zmów działania herbicydów i dodatkowo uproszczone zmiano-

wanie doprowadziło do dominacji biotypu wyczyńca polnego 

odpornego na herbicydy w rzepaku ozimym. Niestety nad tym 

polem na kilka lat kontrolę przejął wyczyniec polny. 

Zidentyfi kuj zagrożenie

W ochronie roślin rozpoznanie gatunku niepożąda-
nego to pierwszy, ważny etap w skutecznej regulacji 
zagrożenia. Dopiero po jego identyfi kacji możemy zro-
bić kolejny krok, czyli dobrać i wdrożyć metodę ograni-
czania szkód. Dobór metody, terminu, a w przypadku 
środków chemicznych również dawki i zmianowania 
preparatów (a właściwie mechanizmów działania sub-
stancji czynnych) powinien być bezpieczny dla pola, 
które jest miejscem pracy rolnika. Dlatego warto roz-
poznać chwasty już we wczesnym stadium rozwoju, 
kiedy skuteczność zabiegów jest najwyższa. Poniżej 
najczęściej występujące w rzepaku chwasty oraz foto-
grafi e siewek tych gatunków.

Porady eksperta

23

Kwartalnik 2022 Nr 2/2022 (22)



Jasnota purpurowa jest dwuliściennym, jednorocz-
nym, zimującym gatunkiem chwastu o niskich wy-
maganiach termicznych. Osiąga wysokość do 30 cm. 
Łodyga chwastu jest czterokanciasta i rozgałęziona 
od dołu. Liście są jajowate, a ich brzeg karbowany. 
Powszechność występowania sprawia, że roślina 
jest uciążliwa. Silnie konkuruje o wodę i składniki 
mineralne. 

Stulicha psia jest gatunkiem dwuliściennym, jedno-
rocznym, zimującym, z tej samej rodziny botanicznej 
co rzepak. Od kilku lat gości w łanach roślin upraw-
nych w Polsce. Przerasta łan rzepaku, osiągając wyso-
kość nawet do 1,5 m. Młode liście pierzastozłożone, 
o charakterystycznym szarozielonym zabarwieniu są 
zebrane w rozetę, a później takie same pojawiają się 
na łodygach. Wykazuje właściwości trujące oraz silnie 
konkuruje z rośliną uprawną. Jej próg szkodliwości 
jest poniżej 5 szt./m2. 

Fiołek polny jest to kolejny dwuliścienny, jednorocz-
ny gatunek chwastu zimującego. Osiąga najczęściej 
wysokość do 30 cm (może jednak przerastać łan ro-
śliny uprawnej). Łodyga fi ołka polnego jest najczę-
ściej dołem płożąca się, silnie rozgałęziona. Choć jest 
gatunkiem o niewielkich rozmiarach, wykazuje dużą 
konkurencyjność zwłaszcza w początkowym okresie 
wegetacji upraw, nadmiernie zagęszczając łan, przy-
czynia się do pogorszenia warunków fi tosanitarnych.

Bodziszek drobny jest dwuliściennym, jednorocz-
nym gatunkiem zimującym, który często pojawia się 
w zachwaszczeniu łanów rzepaku. W łanie może osią-
gnąć wysokość do 50 cm. Pierwsze liście owłosione 
tworzą rozetę. Są na długich ogonkach, w zarysie 
okrągłe z powcinaną brzegiem blaszką liściową. Póź-
niej pokazują się łodygi. Gatunek ten może znacznie 
pogorszyć warunki fitosanitarne w łanie, a nawet 
utrudniać zbiór.

Porady eksperta
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brzegiem ząbkowany, o spiczastym zakończeniu. Ga-
tunek, który nabiera znaczenia ze względu na dużą 
liczbę stwierdzonych u niego biotypów odpornych 
na herbicydy.

Właściwie dobrany herbicyd 

Poprawnie dobrany herbicyd to kolejny krok do 
sukcesu w skutecznej regulacji zachwaszczenia. 
W gospodarstwach preferowane są różne terminy 
wykonywania zabiegu: przed lub po wschodach, 
z uwzględnieniem odmian rzepaku odpornych na 
imazamoks (Clearfield). Warto pamiętać o adiu-
wantach, które wspomagają działanie herbicydów. 
Przykładowe rozwiązania oparte na herbicydach do-
stępnych na rynku zostały przedstawione w tabeli. 
Każdorazowo jednak należy pamiętać o sprawdzeniu 
etykiety herbicydu.  

Rumianowate (maruna bezwonna/maruna nadmor-
ska, rumian polny, rumianek pospolity) są chwastami 
dwuliściennymi, jednorocznymi, zimującymi. Osiąga-
ją do 1 m wysokości. Ich liście są pierzastosieczne. 
Chwasty z tej grupy silnie konkurują z rośliną upra-
wą o wodę i składniki pokarmowe, utrudniając także 
zbiór. Górne zdjęcie przedstawia rumian polny. Na 
drugim zdjęciu widoczne są rumianowate i stulicha 
psia (szarozielona). 

Wyczyniec polny jest jednoliściennym, jednorocz-
nym, zimującym gatunkiem chwastu, który preferuje 
mady. W łanie rzepaku osiąga wysokość do 80 cm. 
Pierwszy liść jest wąski, spiralnie skręcony o długo-
ści 3–4 cm. Blaszka liściowa jest podłużnie lanceto-
wata, często czerwonawa, o szerokości 0,4–0,6 cm, 
nieowłosiona, o ostrych brzegach. Pochwa liściowa 
o czerwonawej podstawie jest otwarta. Języczek 
wyczyńca polnego jest krótki (ma długość 2–3 mm), 

Porady eksperta
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Tab. 1. Przykłady ochrony rzepaku przed chwastami 

Preparat Substancja czynna Chwasty wrażliwe Chwasty średnio-
wrażliwe Uwagi

Przedwschodowe

Macho 500 SC + 
Chlomazon 480 SC

metazachlor + 
chlomazon

gwiazdnica pospo-
lita, jasnota purpu-
rowa, mak polny, 
maruna bezwon-
na, tobołki polne, 

przetacznik perski, 
przytulia czepna

chaber bławatek metazachloru nie 
stosować na tym 

samym polu częściej 
niż co 3 lata;

ze względu na 
dużą wrażliwość 
niektórych roślin 

uprawnych nawet 
na znikome ilości 

chlomazonu bardzo 
ważne jest dokładne 

wymycie opryski-
wacza

Powschodowe

Butisan Star 416 SC metazachlor, chino-
merak 

gwiazdnica po-
spolita, jasnota 

purpurowa, jasnota 
różowa, maruna 

bezwonna (do fazy 
dwóch liści), miotła 
zbożowa, przetacz-
nik bluszczykowy, 
przetacznik perski, 
przetacznik polny, 

przytulia czepna (do 
fazy liścieni), szarłat 
szorstki, rumianek 

pospolity 

bodziszek drob-
ny, komosa biała, 

mak polny (do fazy 
dwóch liści), tasznik 

pospolity

metazachloru nie 
stosować na tym 

samym polu częściej 
niż co 3 lata

Powschodowe z wykorzystaniem odmian rzepaku Clearfi eld

Cleravis 492,5 SC + 
Dash HC

metazachlor, chino-
merak, imazamoks 

jasnota purpurowa, 
jasnota różowa, 
maruna bezwon-
na, tobołki polne, 
przytulia czepna, 

przetacznik perski, 
przetacznik polny, 
tasznik pospolity, 

miotła zbożowa, ko-
mosa biała, gwiazd-

nica pospolita

bodziszek drobny, 
chaber bławatek, 

mak polny, samosie-
wy pszenicy

metazachloru nie 
stosować na tym 

samym polu częściej 
niż co 3 lata

D r inż. Elżbieta Pytlarz
Instytut Agroekologii i Produkcji Roślinnej

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
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odegrała chemiczna ochrona roślin. Natomiast od 
końca XX wieku na czoło wysuwa się postęp biolo-
giczny. Szacuje się, że w latach 1900–1950 decydo-
wał on o wzroście plonów tylko w 11%. W kolejnym 
ćwierćwieczu (1951–1975) jego rola wzrosła do 18%, 
a w następnych 20 latach (do 1996 roku) przekroczy-
ła 52%. W ostatnim dwudziestoleciu wyniosła 60%.

Wpływ postępu biologicznego na wzrost plonów ziarna 
pszenicy ozimej w latach 1999–2017 można prześledzić 
w wynikach Porejestrowych Doświadczeń Odmiano-
wych, w województwie opolskim na intensywnym po-
ziomie agrotechniki (zob. tabela nr 1, w której zestawio-
no średnie plony ziarna dla odmiany najwyżej i najniżej 
plonującej). Doświadczenia przeprowadzono w: SDOO 
Głubczyce, OODR Łosiów, HR Bąków k/Kluczborka i Pa-
gro Pągów k/Namysłowa na glebach pszennych. Psze-
nicę uprawiano w stanowisku po rzepaku ozimym, sto-
sując przez wszystkie lata taki sam poziom nawożenia 
mineralnego i trzykrotną ochronę fungicydami, które 
z upływem lat się zmieniały, oraz regulatory wzrostu 
i dolistne dokarmianie mikroelementami. 

W dobie kryzysu światowego 
związanego z pandemią ko-
ronawirusa, a przede wszyst-
kim z wojną na Ukrainie ceny 
paliwa, nawozów mineralnych 
i innych środków produkcji po-
trzebnych w gospodarstwach 
rolnych szalenie wzrosły i rol-
nicy z konieczności szukają 
możliwości ograniczenia na-
kładów. Jestem przekonany, 

że nie warto oszczędzać na zakupie dobrej jakości 
nasion i nowych odmian zbóż, ponieważ od zawsze 
była to w rolnictwie najtańsza inwestycja. 

Postęp hodowlany najważniejszy

Warto prześledzić znaczenie poszczególnych czyn-
ników plonotwórczych w ostatnim stuleciu. Na po-
czątku XX wieku o wzroście wydajności decydowa-
ły nawożenie i mechaniczna uprawa roli. W latach 
70. i 80. ubiegłego wieku pierwszoplanową rolę 

Dr Władysław 
Kościelniak

Doradca rolny

Tab. 1. Plony pszenicy ozimej na PDO w województwie opolskim

Lata 
Plon [dt/ha] Zwyżka plonu w %, w stosunku do lat 

2009–2013

maks. min. maks. min.

1999–2003 92,8 72,7 100 100

2004–2008 107,9 69,6 115 104

2009–2013 105,5 92,2 113,7 127

2014–2017 112,1 96,2 120,1 132
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W okresie badań kilkakrotnie zmienił się dobór od-
mian. W miejsce starych co roku wchodziły nowe – le-
piej wykorzystujące nawożenie, bardziej odporne na 
wyleganie i choroby oraz o zdecydowanie lepszych 
parametrach jakościowych ziarna. Najplenniejsza od-
miana w ostatnim czteroleciu (2014–2017) wydała 
plon 112,1 dt/ha, tj. 20,1% wyższy w porównaniu do 
pierwszej serii doświadczeń (lata 1999–2003). Jesz-
cze wyższy przyrost plonów zanotowano u odmian 
najniżej plonujących – 132%. Świadczy to dużym 
wzroście potencjału plonotwórczego wszystkich od-
mian. Podobne przyrosty plonów ziarna stwierdzono 
w pozostałych gatunkach zbóż ozimych. 

Potencjał najnowszych odmian zbóż ozimych jest bar-
dzo wysoki. Na przykład w 2017 roku – o bardzo ko-
rzystnym przebiegu pogody – na PDO w SDOO Głub-
czyce (urodzajna gleba) najwyżej plonujące odmiany 
zbóż ozimych wydały następujące plony (w dt/ha): 
pszenica – 132,4, jęczmień – 143,4, pszenżyto – 129,9 
i żyto – 131,2. Najlepsi rolnicy z województwa opolskie-
go w żyznych stanowiskach uzyskują plony pszenicy 
ozimej w granicach 100–110 dt/ha, a według wskazań 
mierników plonów w kombajnach z najbardziej uro-
dzajnych fragmentów pól zbiera się 120–130 dt/ha.

U zbóż jarych na drodze hodowlanej nie udało się 
zwiększenie plenności w takim stopniu, jak u ozi-
mych. Olbrzymi postęp w plenności nowych odmian 
żyta to efekt wykorzystania w hodowli zjawiska 
heterozji. Odmiany mieszańcowe plonują średnio 
o 20–30% wyżej od populacyjnych, również na gle-
bach lekkich. Co ważne, górne poziomy plonowania 
nowych odmian zbóż coraz bardziej zbliżają się do 
kresu biologicznych możliwości danego gatunku.

Dlaczego zboża się wyradzają?

W przyrodzie z upływem czasu wszystko się zmie-
nia. Nowe odmiany zbóż po zarejestrowaniu przez 
COBORU, a w krajach UE przez odpowiedniki tej 
instytucji, zachowują wysokie wartości gospodarczo
-użytkowe najczęściej przez okres 3–5 lat. Niektóre 
odmiany pszenicy ozimej, np.: stare – Kobra i Bogat-
ka, a z nowszych – Patras do 10 lat. Z upływem lat 
plenność odmian spada naturalnie wskutek:

• utraty odporności na nowe pojawiające się rasy 
patogenów, głównie na mączniaka i rdzę;

• naturalnych skrzyżowań danej odmiany z innymi 
oraz mutacji genetycznych;

• zanieczyszczenia materiału siewnego nasionami 
innych odmian, gatunków i chwastów;

• porażenia przez choroby grzybowe przenoszone 
przez nasiona, np. śniecie, głownie i fuzariozy;

• ujemnego wpływu niekorzystnych warunków 
glebowych, uprawowych i klimatycznych na war-
tość siewną. 

Najwięcej szkód w utracie plenności wyrządzają cho-
roby grzybowe, które bez przerwy mutują, a ich za-
rodniki przemieszczają się na olbrzymie odległości. 
Zarodniki rdzy brunatnej z wiatrem wędrują z Mek-
syku do Kanady na odległość 4000 km, a wirulentną 
rasę mączniaka prawdziwego jęczmienia, która wy-
stępowała w okolicy Paryża, zaobserwowano w po-
bliżu Moskwy (1600 km). 

Przez nasiennictwo do praktyki

We wprowadzeniu do praktyki nowych odmian pod-
stawową rolę odgrywa nasiennictwo, którego zada-
niem jest produkcja materiału siewnego o wysokich 
parametrach jakościowych. Jest to poniekąd sztuka, 
ponieważ wymaga sumienności i przestrzegania sto-
sownych przepisów. Prowadzą ją wyspecjalizowane 
gospodarstwa, np. AGROAS pod nadzorem Pań-
stwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Jej 
pracownicy kontrolują plantacje nasienne w trakcie 
wegetacji pod względem stawianych przez prawo 
wymogów, takich jak:

• izolacja przestrzenna,
• czystość gatunkowa i odmianowa,
• zachwaszczenie chwastami o nasionach trudnych 

do oddzielenia w trakcie czyszczenia nasion,
• zdrowotność łanów.

Pszenica ozima na PDO w SDOO Głubczyce w 2017 roku

Porady eksperta
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Po uzyskaniu świadectwa kwalifi kacji polowej kolejnym 
etapem są badania laboratoryjne ziarna na: zdolność 
kiełkowania, zdrowotność, czystość i masę 1000 ziaren, 
która jest wykorzystywana do obliczenia ilości wysiewu 
ziarna w kilogramach na hektar. W razie pozytywnych 
wyników oceny laboratoryjnej materiał siewny uzysku-
je świadectwo i może być wprowadzony do obrotu.

W ocenie jakości materiału siewnego najważniejszą 
rolę odgrywa zdrowotność i zdolność kiełkowania, 
która zależy od przebiegu pogody w trackie doj-
rzewania i ochrony fungicydowej przed chorobami 
atakującymi kłosy i ziarniaki. W lata mokre występu-
je duże zagrożenie ze strony grzybów rodzaju Fusa-
rium, które obniżają zdolność kiełkowania. 

Ziarno siewne powinno być dobrze zaprawione 
i wysortowane

Istotną sprawą jest to, aby materiał siewny zbóż zo-
stał prawidłowo zaprawiony zaprawą nasienną. Jest 
to najtańsza i przy tym najskuteczniejsza metoda 
ochrony siewek zbóż przed chorobami grzybowymi 
przenoszonymi na ziarnie i występującymi w gle-
bach. Siewki zbóż narażone są na porażenie przez aż 
11 chorób. Warunkiem prawidłowego zaprawienia 
obok użycia skutecznej zaprawy jest całkowite pokry-
cie ziarna zaprawą nasienną. W fi rmie Joanna – wy-
łącznym dystrybutorze nasion dla AGROAS – ziarno 
siewne zaprawia się zaprawą na mokro, dzięki czemu 
pokrycie zaprawą jest bardzo wysokie, powyżej 95%. 
Obok zaprawy fungicydowej ziarno zaprawiania się 
nawozem donasiennym.

Materiał siewny powinien być idealnie doczyszczony 
i przesortowany. Takie ziarno uzyskuje się, poddając 
go przerobowi na nowoczesnej linii technologicznej 
obróbki ziarna. Na Opolszczyźnie takie możliwości 
techniczne ma m.in. AGROAS z Grodkowa. Linia skła-
da się z wialni wstępnego czyszczenia, z której ziar-
no trafi a do silosów. Następnie kierowane jest na 
wialnię dokładnego czyszczenia, a z niej do baterii 
tryjerów i na koniec na stół grawitacyjny. W trakcie 
procesu obróbki ziarno jest dokładnie kalibrowa-
ne. Ułatwia to bardziej precyzyjny wysiew zarówno 
tradycyjnymi, jak i pneumatycznymi siewnikami. 
Badania wskazują, że precyzyjne rozmieszczenie 
ziaren, a następnie roślin w łanie daję zwyżkę plo-
nu o 2–3%, co przy plonie 70 dt/ha stanowi 1,4–2,1 
dt/ha. Jest to naprawdę dużo. Znane przysłowie 
„ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka” jest jak 
najbardziej aktualne. Według świadectw klasyfi kacji 
laboratoryjnej WIORiN w Opolu zdolność kiełkowa-
nia materiału siewnego pszenicy ozimej produko-
wanego przez tę fi rmę wynosi najczęściej 97–99%, 
a czystość 100%.

Znajomi rolnicy, którzy co roku kupują kwalifi kowa-
ny materiał siewny zbóż, robią to m.in. dlatego, że 
w ten sposób eliminują duży kłopot, jakim jest do-
kładne doczyszczenie i zaprawienie materiału. Kwali-
fi kowane ziarno posiada urzędowy atest na zdolność 
kiełkowania i masę 1000 nasion. 

Jak często wymieniać ziarno siewne?

Przeszło 20 lat temu w Szwecji na szkoleniu z rolnic-
twa precyzyjnego jeden z prelegentów powiedział, 
że w jego kraju cały areał zbóż obsiewany jest mate-
riałem kwalifi kowanym i masowo upowszechnili już 
ten ważny czynnik wzrostu plonów. Nikt ze szwedz-
kich rolników nie zastanawia się nad tym, czy kupo-
wać kwalifikowane ziarno zbóż. W innych krajach 
europejskich odnawianie materiału siewnego jest 
również powszechne. W Polsce proces ten idzie jak 
po grudzie. Od lat rolnicy otrzymują w ramach pro-
gramu pomocowego de minimis dopłatę do hektara 
obsianego kwalifi kantem zbóż. W 2021 roku wynosi-
ła ona 67,97 zł. Niestety nie wszyscy korzystają z tej 
pomocy. Szacuje się, że w 2021 roku tylko 57 262 
gospodarstw złożyło do ARiMR wnioski o dofi nanso-
wanie. 

D r Władysław Kościelniak
Doradca rolnyZiarno siewne gotowe do sprzedaży w AGROAS
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na polu. Nowoczesne kombajny zbożowe nie mają 
problemu z dobrym rozdrobnieniem roślin ani rów-
nomiernym ich rozrzuceniem. Bardzo często do roz-
drobnienia pozostałości po zbiorze kukurydzy rol-
nicy wspomagają się mulczerami. Resztki pożniwne 
w zabiegu mulczowania mogą poprawić wsiąknie 
wody, a zastosowanie siewu w mulcz ogranicza pa-
rowanie wody z gleby i zwiększa polową pojemność 
wodną. Pamiętajmy jednocześnie, że resztki pożniw-
ne tworzące skupiska lub wręcz matę rozkładają 
się zbyt wolno, utrudniają siew rośliny następczej, 
utrudniają rozwój korzeni i ich przenikanie w głąb 
gleby, a tym samym ograniczają zaopatrzenie roślin 
w wodę i składniki pokarmowe. Są one również źró-
dłem chorób oraz pożywieniem i schronieniem dla 
szkodników (myszy, ślimaki, omacnica itp.).

Ostatni rok to wysokie podwyżki cen nawozów 
fosforowo-potasowych, a co najgorsze sytuacja 
geopolityczna w Europie pozwala zapowiadać 
ich dalsze wzrosty. Praktycznie brak dostępno-
ści soli potasowej i fosforanu amonu z Rosji i Bia-
łorusi powoduje ograniczenia w produkcji nawo-
zów NPK, a ograniczenie podaży bardzo mocno 
wpływa na wzrost ich cen. Rolnicy coraz częściej 
zastanawiają się, jak ograniczyć koszty nawoże-
nia, i szukają tańszych źródeł fosforu i potasu. 
W ostatnich kilkunastu latach znacznie spadło 
pogłowie zwierząt, a co za tym idzie niestosowa-
ne są w płodozmianie nawozy organiczne pocho-
dzenia zwierzęcego. Pogorszyło to saldo bilansu 
glebowego materii organicznej. Podstawowym 
źródłem materii organicznej pozostają resztki 
pożniwne. Zastanówmy się, jak najbardziej efek-
tywnie je zagospodarować i przy użyciu jakich 
środków (wspomagaczy).

Do resztek pożniwnych pozostawionych na polu 
należą łuszczyny, korzenie, ścierń, słoma (zbożowa, 
rzepakowa, kukurydziana itp.), a ich ilość zależy od 
gatunku uprawianej rośliny. Do gleby wraz ze słomą 
oprócz substancji organicznej dostarczamy również 
spore ilości składników nawozowych. Na przykład 
z jednego hektara słomy zbóż ozimych zostaje 6 kg 
azotu, 2,4 kg fosforu, 12,4 kg potasu, 1,4 kg magne-
zu, 34 kg wapnia i mikroelementy. Prawidłowe zago-
spodarowanie polega na pocięciu ich na krótkie od-
cinki (sieczka 6–8 cm) i równomiernym rozrzuceniu 
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Co zatem możemy zrobić, aby najefektywniej wyko-
rzystać resztki pożniwne? Możemy przyśpieszyć pro-
ces rozkładu słomy przez optymalne wymieszanie jej 
z glebą, odpowiednie pH gleby oraz uzupełnienie 
składników pokarmowych, a w szczególności azotu. 
Dostarczenie tego pierwiastka w ilości 30–50 kg/ha 
stanowi pierwszy krok do uzyskania węższego sto-
sunku C:N (w słomie zbożowej stosunek C:N waha 
się od 60:1 do 100:1, w oborniku 25:1, w próchni-
cy 10:1). Wprowadzanie do gleby biomasy bogatej 
w węgiel powoduje, że drobnoustroje rozkładające 
słomę pobierają azot z zasobów glebowych, co pro-
wadzi do defi cytu tego pierwiastka dla uprawianej 
rośliny. Azot będzie zapleczem pokarmowym dla 
mikroorganizmów glebowych. Możemy to zrobić 
na wiele sposobów, wykorzystując różnego rodza-
ju nawozy azotowe z dodatkami. Wybór nawozu 
należy do każdego rolnika, a decyzja uzależniona 
będzie od zasobów maszynowych, czasu oraz ceny 
samego nawozu (koszt jednostkowy na ha). Aktual-
nie najprostszym i najtańszym rozwiązaniem byłoby 
zastosowanie RSM S 28+5. Dawka 120 litrów/ha po-
winna „załatwić sprawę”, a siarka na pewno wpłynie 
korzystnie na przemiany azotu w glebie i pobieranie 
go przez roślinę. Innym godnym polecenia nawozem 
jest mocznik 46% N, którego dawka w wysokości 
100 kg/ha powinna być wystarczająca. Nie możemy 

również zapomnieć o całej gamie nawozów granu-
lowanych z dodatkiem siarki, a mianowicie o siar-
czanie amonu N (S) 21 i saletrosanie N (S) 26. Zale-
cane zwłaszcza, kiedy rośliną następczą jest rzepak, 
w dawce 150 kg/ha.

Innym bardzo dobrym rozwiązaniem jest zadbanie 
o poprawę pH gleby oraz jednoczesne dostarcze-
nie kwasów humusowych. To rozwiązanie polecane 
jest na gleby lżejsze z małą ilością związków próch-
nicznych. W ofercie fi rmy znajduje się produkt o na-
zwie CalHumus. Jest to naturalny nawóz wapniowy 
pozyskiwany ze złóż kredy (typ 07 a) o wysokiej za-
wartości kwasów humusowych. Zawiera minimum 
8% substancji organicznej, około 80 kg w tonie 
produktu. Należy zaznaczyć, iż produkt ten bardzo 
dobrze wpisuje się w realizację strategii Zielonego 
Ładu. Orientacyjna dawka to ok. 600 kg/ha. Warto 
również przypomnieć, że jeżeli mamy ustabilizowa-
ne pH gleby (6,0 – 7,0), to dawka zastosowanego 
CalHumusu całkowicie gwarantuje pokrycie zapo-
trzebowania na wapń dla rośliny uprawnej, jedno-
cześnie nie obniżając pH.

Kolejnym sposobem na mineralizację substancji or-
ganicznej i wprowadzenie pierwiastków do obiegu 
jest wykorzystanie mikroorganizmów. W ofercie 

Nawozy
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fi rmy AGROAS znajdziemy dwa produkty, które są 
receptą na sukces: FUNDAMENTAL i BIOKURATOR 
to preparaty zawierające grupę wyjątkowo efektyw-
nych mikroorganizmów, które mają za zadanie:

• rozkład resztek pożniwnych,
• aktywację życia glebowego,
• stymulację systemu korzeniowego,
• zwiększenie ilości składników pokarmowych,
• ograniczenie populacji chorobotwórczych drob-

noustrojów, 
• stymulację odporności roślin. 

Zastosowanie FUNDAMENTALU w ilości 30–50 li-
trów/ha na resztki pożniwne lub przedsiewnie na 
uprawioną glebę w płodozmianie pod uprawy ozi-
min w formie oprysku znacznie wpłynie na lepsze 
ich ukorzenienie się i wykorzystanie resztek po-
żniwnych, a co za tym idzie lepsze przezimowanie 
uprawy.

Szczegóły dotyczące stosowania i zalety preparatów 
FUNDAMENTAL i BIOKURATOR znajdą Państwo w ar-
tykule Krzysztofa Ludwy, do którego przeczytania 
bardzo zachęcam.

Robert Mazur
Zastępca menedżera produktu, D ział Nawozów
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mocy produkcyjnych, jeżeli jakikolwiek był odnoto-
wywany, dotyczył przede wszystkim nawozów azoto-
wych. I tutaj zdaje się, że przynajmniej wolumenowo 
możemy być spokojni, że azotu nam wystarczy. 

Wykres 1. Produkcja nawozów w Polsce, na podstawie danych GUS

Niemniej problem, z którym mierzymy się już drugi 
sezon, w przypadku nawozów azotowych dotyczy nie 
tylko wielkości produkcji, lecz także jej kosztów. Gaz, 
którego udział kosztowy w produkcji nawozów azo-
towych przekroczył 80% wartości udziału w produkcji 
1 tony nawozu azotowego, zaczął determinować po-
daż. Działania największych graczy na rynku zmniej-
szające produkcję lub znacząco ją ograniczające do-
prowadziły do uszczuplenia zapasów magazynowych 
nawozów azotowych w Europie, a ceny najpopular-
niejszych: saletry, saletrzaka, roztworu saletrzano
-mocznikowego i mocznika osiągnęły historyczne 
maksima. Sytuacja, choć wydawała się dramatyczna 
dla producentów rolnych, stabilizowała się wraz ze 
wzrostem cen płodów rolnych, które również zaliczają 
historyczne maksima, a zakupy nawozów azotowych 

Ekonomiczne konsekwencje toczącej się w Eu-
ropie wojny w najbliższej przyszłości wywołają 
negatywne skutki dla większości głównych branż 
światowego handlu. Jeśli jeszcze tych skutków 
nie widzimy, to albo są przez poszczególne kraje 
dobrze maskowane (np. przez tarcze antyinfl acyj-
ne, dopłaty do wszelkich dóbr, w tym nawozów), 
albo po prostu w swojej czysto ludzkiej butności 
przeszliśmy do tzw. porządku dziennego.

Jak wojna wpływa/wpłynie na polski rynek nawozów 
mineralnych? W jaki sposób zdeterminuje przepływ 
towarów nawozowych na tym rynku? Jak ukształtuje 
wolumeny produkcyjne w bieżącym roku? Szukając 
odpowiedzi na te pytania, spojrzeć należy przede 
wszystkim w stronę agresora/agresorów.

AZOT

To, w jaki sposób kształtowała się podaż nawozów 
na polskim rynku, zależało nie tylko od krajowej pro-
dukcji, ale przed wszystkim od tego, skąd napływały 
do nas towary, głównie nawozy potasowe oraz NPK, 
których w Polsce produkujemy najmniej, a nasza kra-
jowa produkcja nie jest w stanie zaspokoić potrzeb 
na te towary. Wynika to i wynikało od dziesięciole-
ci z tego, że nasi (do niedawna) partnerzy handlowi 
dysponują na swoich terytoriach naturalnymi złożami 
potasu. Dlatego też nasza produkcja skoncentrowa-
na była i jest przede wszystkim na nawozach azoto-
wych i stanowi od lat ponad 70% całkowitego wo-
lumenu produkcyjnego nawozów w kraju, a wzrost 
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przez rolników w niewielkim stopniu różniły się od 
wolumenów kupowanych w latach ubiegłych.

Nie tylko ceny gazu wpłynęły znacząco na podwyżkę 
cen nawozów azotowych. Wojna rozpoczęta przez Ro-
sjan pociągnęła stabilizujące się notowania nawozów 
azotowych w stronę, o której producenci rolni chcieliby 
zapomnieć, i mimo że tzw. kurz powoli zaczyna opa-
dać, trwający konfl ikt zwrócił uwagę na bardzo istotne 
czynniki, jakimi są po pierwsze udział Rosji oraz Białoru-
si w światowym eksporcie oraz po drugie pytanie, czy 
ten udział utrzyma się w bieżącym sezonie na poziomie 
podobnym jak w latach ubiegłych. Po wybuchu wojny 
pojawiło się i w Polsce, i w całej Unii wiele głosów mó-
wiących, że jesteśmy uzależnieni od produktów rosyj-
skich, a ich brak spowoduje globalny spadek produkcji 
roślinnej, co w konsekwencji doprowadzi do głodu 
w najmniej rozwiniętych częściach świata. Pewnie spo-
ro w tym racji, ale geografi a handlu i produkcji nawo-
zów w ostatnich dziesięcioleciach (nawet po upadku 
żelaznej kurtyny) pokazuje, że nie było to uzależnienie, 
a raczej biznes. Przewaga Rosji w dostępie do surow-
ców energetycznych, w tym gazu, powodowała, że kra-
jowa produkcja mimo wystarczających mocy produk-
cyjnych wcale nie pozwalała na oferowanie tańszych 
produktów albo chociażby produktów na podobnym 
poziomie cenowym. Wielkość wolumenu eksportowe-
go Rosji do krajów UE zdaje się to potwierdzać. Nikt 
nie kupował tych produktów dla zabawy, ale po to, by 
sprostać wymaganiom (głównie cenowym) konsumen-
tów, w tym konkretnym przypadku rolników. 

Odpowiadając na pytanie, czy taki stan rzeczy się 
utrzyma, stanowczo trzeba powiedzieć, że nie. 

Wykres 2. Kierunki eksportu nawozów z Rosji i Białorusi

Przepływ nawozów azotowych zza naszej wschodniej 
granicy w kierunku zachodniej Europy to w tej chwili 

problem przede wszystkim tamtejszych producentów. 
Pierwsza rzecz to brak możliwości wyeksportowania 
towarów spowodowana albo sankcjami, albo proble-
mami logistycznymi. Sankcje delegalizują zakup nawo-
zów przez kraje Unii, jednocześnie rozerwał się łańcuch 
powiązań logistycznych, a możliwości transportowe dla 
rosyjskiego azotu zostały mocno ograniczone. Dwie fi r-
my: A.P. Møller-Maersk i Mediterranean Shipping Co., 
które do tej pory miały znaczny udział w transporcie 
morskim rosyjskich towarów, przestały podejmować 
ładunki z rosyjskich portów, a branża morska szacuje, 
że ruch w rosyjskich portach zmniejszył się według naj-
bardziej optymistycznych prognoz o 30%, natomiast 
niektóre źródła podają, że zmniejszenie ruchu zbliża się 
już do 50% rok do roku. Jednocześnie mamy retorsje, 
a więc działania Rosji w odpowiedzi na sankcje. W lu-
tym i marcu rosyjskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu 
zarekomendowało rodzimym producentom nawozów 
azotowych ograniczenie ich eksportu, co w połączeniu 
z wprowadzonymi w listopadzie 2021 roku kwotami 
eksportowymi na nawozy azotowe oraz z defi nityw-
nym zakazem eksportu saletry amonowej na pewno 
przyczyni się do wzrostu cen nawozów azotowych, a te 
kraje, które rosyjskiego azotu kupowały sporo (np. Bra-
zylia), będą zmuszone do zakupów w innych regionach 
lub do inwestycji we własne moce produkcyjne. Bez 
względu na to, które rozwiązanie wybiorą, wpływ na 
ceny nawozów azotowych będzie w krótkiej perspek-
tywie tylko jeden: wzrostowy.

FOSFOR, POTAS, NPK

Jeśli chodzi o nawozy wieloskładnikowe i pojedyncze 
(fosforowe, potasowe), sytuacja po agresji Rosji na 
Ukrainę wydaje się jeszcze bardziej skomplikowana 
i zła niż w przypadku nawozów azotowych. Zaopatrze-
nie rynku polskiego w nawozy fosforowe i potasowe 
(w tym wieloskładnikowe) z własnej produkcji nie wy-
gląda optymistycznie. Nawozy potasowe (wraz z wielo-
składnikowymi zawierającymi potas) z własnej produkcji 
to zaledwie 40% wolumenu, natomiast zaopatrzenie 
w nawozy fosforowe z własnej produkcji (wraz z wie-
loskładnikowymi zawierającymi fosfor) to blisko 90%. 

Tab. 1. Udział produkcji krajowej nawozów w dostawach na 

rynek krajowy

Rodzaj 
nawozu 2018 2019 2020

Azotowe 108 102 101

Fosforowe 92 93 88

Potasowe 40 40 37

Nawozy
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Wydaje się, że największym problemem będzie za-
opatrzenie w nawozy potasowe. Zasypanie dziury 
potasowej powstałej po wyeliminowaniu z rynku 
polskiego dostaw z kierunku wschodniego (z Rosji 
i Białorusi) będzie w krótkiej perspektywie ogrom-
nym wyzwaniem, nie tylko dla Polski, ale również dla 
całej Europy i całego świata. Znaczenie Rosji i Białoru-
si na rynku nawozów potasowych jest ogromne. Oba 
kraje zajmują dwa miejsca (odpowiednio trzecie i dru-
gie) na podium wśród eksporterów nawozów pota-
sowych. Ich łączne wolumeny eksportowe stanowią 
40% światowego eksportu. Sytuacja w regionie już 
obecnie powoduje komplikacje, których efektem jest 
brak ofert na towary potasowe z Białorusi i Rosji. Od 
2020 roku, czyli od momentu wyborów prezydenc-
kich na Białorusi, Unia stopniowo ogranicza import 
nawozów potasowych z Białorusi i w czerwcu 2021 
roku ograniczeniom podlegało już 20% wolumenu. 
Po ataku Rosji na Ukrainę, w którym Białoruś wspiera 
Rosję, zakaz importu soli potasowej został rozszerzo-
ny na cały białoruski sektor nawozów potasowych. 
Ponadto spora część nawozów potasowych z Biało-
rusi była dystrybuowana na świat przez litewski port 

w Kłajpedzie, a teraz Litwa blokuje Białorusi dostęp 
do tego portu. W konsekwencji eksport soli potaso-
wej z Białorusi w tej chwili możliwy jest tylko przez 
porty rosyjskie, co w obecnej sytuacji w zasadzie eli-
minuje uczestnictwo Białorusi na europejskim rynku 
soli.

Alternatywy, prognozy

Cały rynek nawozów azotowych, pojedynczych i wie-
loskładnikowych, coraz bardziej odczuwa skutki woj-
ny w Ukrainie. Polska oprócz kierunku rosyjskiego 
i białoruskiego sięga po nawozy z Niemiec, Litwy, 
Maroka czy Holandii. Jak wspomniałem na począt-
ku, nawozy azotowe, których produkcja krajowa 
bez problemu zaspokoi krajowy popyt od strony 
podażowej, nie powinny być problemem. Pozostaje 
kwestia cen, które z jednej strony będzie determi-
nowała cena gazu, a z drugiej kwestie logistyczne 
oraz decyzje po stronie popytowej. Przyglądając się 
pierwszej determinancie, jaką jest gaz, nie trzeba 
wyjaśniać jej wpływu na ceny nawozów azotowych. 
W tym temacie powiedziano już wszystko, a wzrosty 

Nawozy
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cen tego surowca o kilkaset procent nie dziwią tak 
bardzo, jak działo się to na początku. Kwestie logi-
styczne i problemy związane z transportem to istot-
ny czynnik wpływający na ceny, szczególnie w czasie 
wojny. Może okazać się, że blisko 13-procentowy 
udział w światowym eksporcie nawozów azotowych 
w połączeniu z „trudną” logistyką skończy się niższym 
udziałem Rosji w tym eksporcie, ale pewny pozostaje 
też fakt, że dotychczas zaopatrujący się w Rosji będą 
szukać kierunków alternatywnych lub próbować uru-
chamiać instalacje w swoich regionach, co w najbliż-
szej perspektywie spowoduje wzrost cen nawozów 
azotowych. Decyzje po stronie popytowej, a więc 
chęć zakupów przez rolników oraz importerów pro-
duktów rosyjskich mogą również być istotna kwestią, 
niejednokrotnie mającą większą siłę niż sankcje na-
kładane personalnie na oligarchów rosyjskich.

Nawozy wieloskładnikowe oraz pojedyncze znajdują 
się pod presją wysokich cen surowców, fosforytów 
oraz soli potasowej, które podrożały o ponad 90% 
rok do roku, a dostępność tych produktów silnie uza-
leżniona jest od geografi i występowania złóż. Nasz 
krajowy rynek z racji niewystarczającej produkcji od-
czuje defi cyt nawozów wieloskładnikowych z Biało-
rusi i Rosji, ale także z Litwy. Od momentu nałożenia 
sankcji na właściciela Eurochemu, który jest właścicie-
lem litewskiej Lifosy produkującej nawozy fosforowe 
(MAP, DAP), produkcja w tym zakładzie stanęła i jak 
deklarowali przedstawiciele spółki, przeszła na tryb 
tzw. konserwacji, wznowienie produkcji ma zaś nastą-
pić w maju br. po znalezieniu alternatywnych dostaw 
surowców spoza Rosji i Białorusi. Z Litwy importowa-
liśmy blisko 15% naszego wolumenu importowego, 
a dzisiaj ofert litewskich produktów w zasadzie na 
rynku nie ma.

Z rynku dochodzą też informacje, które choć brzmią 
optymistycznie, wydają się lekarstwem działającym 
z opóźnieniem. Na przykład kanadyjski Nutrien ogło-
sił, że w związku z sytuacją na wschodzie Europy jego 
moce produkcyjne nawozów potasowych mogą zo-
stać zwiększone o 30%. Pozostaje jednak pytanie, 
w jakiej perspektywie czasowej oraz czy logistyka 
jest na to gotowa. 

Ważne wydają się dane GUS, według których pro-
dukcja nawozów fosforowych i potasowych (wraz 
z wieloskładnikowymi) była w pierwszym kwartale 
bieżącego roku znacząco niższa niż w roku ubiegłym 
(tabela nr 2). 

Tab. 2. Produkcja nawozów w przeliczeniu na czysty składnik, 

styczeń–marzec 2022, na podstawie danych GUS

Nawozy mineral-
ne lub chemiczne 
w przeliczeniu 
na czysty składnik

Jedn. Rok sty-
czeń luty ma-

rzec

Nawozy azotowe, 
w tym wieloskład-
nikowe

tys. t
2021 191 175 201

2022 180 164 160

Nawozy fosforo-
we, w tym wielo-
składnikowe

tys. t
2021 38,8 35,8 40,9

2022 28,9 31,1 20,8

Nawozy potaso-
we, w tym wielo-
składnikowe

tys. t
2021 36,3 34,0 35,3

2022 26,0 28,0 19,7

Nie bez znaczenia pozostanie też kierunek, w jakim 
podąży wolumen eksportowy polskich nawozów, 
którego ważnym odbiorcą była do tej pory Ukraina. 
W 2021 roku do Ukrainy wyeksportowaliśmy 20% na-
szego wolumenu, co w przeliczeniu na masę towaro-
wą daje 600 tys. ton, odpowiednio 48 tys. ton fosfo-
rowych (45% wolumenu eksportowego Polski ), 314 
tys. ton NPK (36% wolumenu eksportowego Polski) 
oraz 236 tys. ton azotowych (10 % wolumenu ekspor-
towego Polski). Z jednej strony trudności, z którymi 
boryka się rolnictwo ukraińskie po rosyjskiej napaści, 
sugerują, że ten wolumen powinien być wsparciem 
dla zaopatrzenia krajowego rynku, z drugiej pojawia 
się pytanie, czy rynek polski w czasach wysokich cen 
oraz coraz większych tendencji do ograniczania bądź 
optymalizowania zużycia nawozów jest gotowy do 
wchłonięcia dość sporego wolumenu.

Sytuacja na rynku nawozów w nadchodzącym sezo-
nie, który zwyczajowo rozpoczyna się w czerwcu, 
w dużej mierze będzie zależeć od kierunku, w któ-
rym rozwinie się wojna w Ukrainie, gdyż jej prze-
bieg determinuje wspomniane wcześniej kwestie 
logistyczno-transportowe oraz to, czy na rynku eu-
ropejskim pojawią się oferty z kierunków alterna-
tywnych dla rosyjskiego i białoruskiego. Wszystko 
wskazuje na to, że bezpiecznym (przynajmniej na 
teraz) wydaje się rynek nawozów azotowych (nieza-
leżnie od poziomów cenowych), natomiast nawozy 
wieloskładnikowe oraz pojedyncze mogą okazać się 
towarami defi cytowymi, a ich ceny osiągną poziomy 
nienotowane od lat.

Rafał Włodarkiewicz
Menedżer produktu, Dział Nawozów
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Coraz częściej rolnicy poszukują źródeł składników po-
karmowych alternatywnych dla nawozów mineralnych. 
W tej sytuacji wraca moda na stosowanie nawozów na-
turalnych, choć ich dostępność jest dużym problemem. 
Nasze rolnictwo jest mocno zróżnicowane regionalnie. 
W regionach, w których znajdują się gospodarstwa 
z produkcją zwierzęcą, nawozów naturalnych nie braku-
je, natomiast w regionach, w których są gospodarstwa 
wielkoobszarowe nastawione na produkcję roślinną, 
mamy do czynienia z brakiem nawozów naturalnych, 
a ich ceny poszybowały w górę, podobnie jak ceny na-
wozów mineralnych. Na rynku rolniczym możemy się 
spotkać z wieloma nawozami naturalnymi, takimi jak: 
obornik bydlęcy i świński, pomiot kurzy, gnojowica, kom-
post, podłoże pieczarkowe, poferment, osady ściekowe. 

Sytuacja na rynku nawozów jest dla rolników 
dość niekorzystna. Ceny są parokrotnie większe 
niż w latach poprzednich, a w najbliższej przy-
szłości nie należy oczekiwać ich zmniejszenia. 
Nie jest to dobra prognoza dla rolników, którzy 
już za chwilę będą zmuszeni podjąć decyzje, 
jakie zastosować nawozy i w jakich ilościach. 
W rozmowach z rolnikami coraz częściej słyszy 
się o ograniczeniu nawożenia NPK przedsiew-
nego lub nawet o rezygnacji z niego w produk-
cji zbóż ozimych, zwłaszcza sianych po rzepaku 
i roślinach strączkowych. W uprawie rzepaku 
jednak nikt nie myśli o ograniczeniach nawozo-
wych, zwłaszcza gdy ceny skupu zapowiadają się 
rekordowo.

Tab. 1. Skład niektórych nawozów naturalnych 

Rodzaj nawozu N % P2O5 % K2O % MgO % S %

Obornik bydlęcy 0,27–0,4 0,25–0,35 0,4–0,7 0,15–0,17 0,06–0,07

Obornik świński 0,24–0,42 0,25–0,35 0,5–0,8 0,17–0,19 0,06–0,09

Obornik kurzy 1,8–2,0 0,1–0,3 0,08–0,25 0,15–0,25 0,05–0,07

Gnojowica bydlęca 0,29–0,45 0,15–0,25 0,35–0,4 0,18–0,25 0,01–0,02

Gnojowica świńska 0,28–0,43 0,25–0,35 0,2–0,25 0,15–0,2 0,01–0,02

Pomiot kurzy 2,1–2,3 0,05–0,2 0,1–0,3 0,2–0,3 0,1–0,15

Kompost (kg/m sześc.) 5 2,5 3 1,5

Podłoże pieczarkowe (kg/m sześc.) 15 10 13 4

Poferment (kg/m sześc.) 5 5 5 2

Osad ściekowy (kg/m sześc.) 7 6,5 4,5 10
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POMIOT 

Obornik pochodzący od kur jest nawozem szybko 
działającym, dlatego najlepiej stosować go krótko 
przed siewem. Ze względu na duże straty azotu nie 
nadaje się do dłuższego przechowania. Pomiot kurzy 
jest bogaty w bor i molibden, a indyczy w miedź, cynk 
i mangan. Zalecana dawka to 10 ton/ha i sprawdza 
się najlepiej w nawożeniu zbóż, kukurydzy i rzepaku.

POFERMENT

Poferment jest płynną brunatną substancją powstałą 
w procesie fermentacji metanowej różnych materia-
łów organicznych. Jego skład zależy od biogazowni 
i stosowanych substratów, ale zawsze jest bogaty 
w azot o formie amonowej. Charakteryzuje się wy-
sokim pH (powyżej 7), zawartością suchej masy ok. 
3–9%, zawartością substancji organicznej powyżej 
70% suchej masy oraz dużym udziałem bezpośrednio 
dostępnych dla roślin form składników pokarmowych 
w ogólnej ich zawartości. Biogazownie mają własne 
zalecenia odnoszące się do dawki pofermentu, jest 
to średnio ok. 20–30 m sześc./ha pod rośliny ozime 
i 30–40 m sześc./ha pod uprawy jare.

PODŁOŻE PIECZARKOWE

Na każdy kilogram zebranych grzybów przypada 5 
kilogramów podłoża, a cykl produkcyjny pieczarek 
trwa około 6–7 tygodni. W dużych przemysłowych 

pieczarkarniach powstają ogromne ilości produktu 
ubocznego, który jest doskonałym nawozem. Zale-
cane dawki wynoszą ok. 10–12 ton/ha, pełna mine-
ralizacja zajmuje do pięciu lat, ale najlepsze efekty 
zauważalne są w pierwszych dwóch latach po za-
stosowaniu. Podłoże powstaje z mieszaniny słomy, 
pomiotu, obornika końskiego, włókna kokosowego, 
torfu, dolomitu, wapna lub kredy.

KOMPOST

Roczna dawka wynosi 20–30 ton/ha co3–4 lata. Za-
lecany jest pod zboża, kukurydzę, rzepak, rośliny 
okopowe i przemysłowe. Produkowany jest na ska-
lę przemysłową ze ściętej trawy, liści i gałęzi. Wnosi 
na pole dużą dawkę cennej materii organicznej, po-
prawia stosunki wodno-powietrzne i strukturę gleb 
ciężkich, a na glebach lekkich zatrzymuje wodę.

OSAD ŚCIEKOWY

Najlepsze efekty przynosi stosowanie osadu co roku 
w terminie wiosennym. Powstaje on w oczyszczal-
niach ścieków, a po ustabilizowaniu i spełnieniu norm 
zawartości metali ciężkich, bakterii i jaj pasożytów 
może być stosowany na polach. Maksymalne daw-
ki na cele rolnicze to 3 ton/ha suchej masy co roku, 
6 ton/ha co dwa lata lub 9 ton/ha co trzy lata. Ilość 
stosowanego nawozu jest każdorazowo ustalana 
przez oczyszczalnie dla konkretnej partii osadu, kon-
kretnej działki i uprawianej rośliny.

Nawozy
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GNOJOWICA I OBORNIK 

W Polsce przy aktualnym stanie pogłowia bydła 
i trzody chlewnej powstaje około 100 mln m sześc. 
nawozów naturalnych. Nawozy organiczne zawiera-
ją wszystkie makro- i mikroelementy potrzebne do 
odżywiania roślin. Przewaga gnojowicy nad oborni-
kiem polega na tym, że dzięki zawartości azotu amo-
nowego działa ona bezpośrednio po zastosowaniu. 
Obornik i gnojowica mają długofalowe działanie dzię-
ki azotowi organicznemu, który uwalnia się powoli. 
W zależności od stosunku C:N w poszczególnych na-
wozach naturalnych mamy różną dostępność skład-
ników w latach. Po trzech latach od zastosowania 
gnojowicy lub obornika uwolni się z nich około 75% 
składników, natomiast reszta uzupełni zasoby glebo-
we, które będą wbudowane w humus i poprawią za-
wartość próchnicy. Stosując gnojowicę, warto dodać 
do niej inhibitor nitryfi kacji, który ustabilizuje tempo 
uwalniania azotu. Można ją zastosować pod między-
plony, na słomę pozostającą na polu, co wpłynie ko-
rzystnie na rozkład resztek pożniwnych oraz zawar-
tość próchnicy w glebie. Optymalnym rozwiązaniem 
w technice rozlewania gnojowicy jest zastosowanie 
węży rozlewowych z redlicami, dzięki którym przez 
głębsze wprowadzenie gnojowicy ograniczymy straty 
azotu. Idealnym terminem stosowania obornika jest 
okres jesienny. Aby składniki z obornika zadziałały na 
wiosnę, obornik należy zastosować po żniwach roku 
poprzedniego. Najlepiej wymieszać go z glebą i o ile 

to możliwe, zasiać jeszcze międzyplon (jeżeli w pło-
dozmianie mamy w planie posiać rośliny jare – kuku-
rydzę, buraki cukrowe itp.).

Nie można jednak pominąć kilku problemów zwią-
zanych z takimi nawozami. Jednym z nich jest ich 
ograniczona dostępność. W naszym rejonie działania 
w ostatnich latach praktycznie zniknęła hodowla trzo-
dy chlewnej, a hodowla bydła jest bardzo skromna. 
Praktycznie z obornika i gnojowicy korzystają tylko 
rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą w swoim 
gospodarstwie i nie są skłonni do ich odsprzedaży. In-
nym problemem jest termin ich stosowania. Wywóz 
i terminy stosowania nawozów naturalnych są ściśle 
określone przez ustawodawcę i zawarte w dobrej 
praktyce rolniczej. Sezonowość stosowania wymaga 
od rolników przygotowania miejsca na ich składowa-
nie (płyty gnojowej, zbiornika na gnojowicę itp.) oraz 
posiadania maszyn specjalistycznych (rozrzutnik obor-
nika, beczka asenizacyjna z osprzętem, ładowarka 
itp.). Kolejnym minusem jest ich cena rynkowa. Jesz-
cze kilka lat temu zwłaszcza pomiot kurzy można było 
dostać za dostarczoną słomę. Obecnie, kiedy tak moc-
no wzrosły ceny nawozów mineralnych, niemało musi-
my zapłacić także za nawozy naturalne. Mimo wszyst-
ko zalety ich stosowania są nieocenione, zarówno pod 
względem poprawy warunków glebowych , jak i ogra-
niczenia kosztów nawożenia mineralnego.

Robert Mazur
Zastępca menedżera produktu, Dział Nawozów
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Czym kierujecie się przy doborze odmian odpo-
wiednich dla waszych potrzeb? 
Głównym kryterium jest odporność na niedobory 
wody oraz dostosowanie odmiany do stanowisk 
mozaikowatych. Ważna jest również tolerancja na 
siew w monokulturze. W związku z tym, że mamy 
ograniczony płodozmian, nieraz wypada pszenica 
po pszenicy. 

A jak z materiałem siewnym? Sami zaprawiacie 
czy siejecie nowy?
Nauczeni wieloletnim doświadczeniem, cały ma-
teriał siewny kupujemy w C1 i taki siejemy. Od lat 
naszym głównym dostawcą nasion pszenicy jest 
AGROAS. Firma ma materiał siewny dobrej jakości, 
nie bez znaczenia jest też odpowiednia dla nas pa-
leta odmian. 

Ile ASKABANA zasialiście w tym sezonie? 
Tę odmianę zasialiśmy na 80 ha, reszta to PATRAS.

Nie pozostaje mi nic innego, niż życzyć dobrej po-
gody i wysokich plonów. 
Pogoda będzie na pewno potrzebna. W połączeniu 
z dobrą odmianą sukces będzie gwarantowany. 

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał Marcin Wasyliszyn
Kierownik regionu, Dział Agronomiczny

Prowadzi pan wraz z synami spore gospodarstwo 
rolne. Jaki jest jego areał oraz profi l produkcyjny?
Gospodarstwo położone jest w Świerczu pod Olesnem, 
na niektóre pola muszę dojechać ok. 15 km. Powierzch-
nia gospodarstwa to 250 ha, a profi l – produkcja roślin-
na. Pod pszenicę przeznaczone jest 140 ha, pod rzepak 
80 ha, a pod żyto ozime hybrydowe 30 ha.

W waszej strukturze dominuje pszenica. Jakie są wa-
sze plany na najbliższe lata, jeśli chodzi o tę uprawę?
Pracujemy na zróżnicowanych stanowiskach. Najgorsze 
kompleksy glebowe wykorzystywane są pod żyto. Pozo-
stałe to mozaiki od piątej do trzeciej klasy bonitacyjnej. 
W związku z tym decyzja o doborze odmian musi być prze-
myślana i opierać się na wcześniejszym doświadczeniu. 

Jak często wprowadzacie nowe odmiany?
Na głównym areale siejemy sprawdzone odmiany, na 
przykład przez ostatnie cztery lata była to odmiana 
PATRAS. Na mniejszych kawałkach siejemy odmiany 
do sprawdzenia.

Była?
Tak. Po ostatnim sezonie 2021/2022 zwiększamy 
udział ASKABANA. 

Udała się?
Tak. Plon ponad 8 t/ha na naszych stanowiskach to 
świetny wynik. Tak dobrze plonował PATRAS. Długo 
nie mogliśmy znaleźć godnego następcy. 
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więc w swojej ofercie zarówno pszenice jakościowe, 
jak i odmiany ogólnego przeznaczenia.

Jakość zawdzięczamy przede wszystkim wykwalifi ko-
wanemu personelowi oraz wysokim standardom pro-
wadzenia plantacji nasiennych u naszych zaufanych 
producentów rolnych. 

Nie da się jednak osiągać doskonałych rezultatów, 
nie angażując zaawansowanej techniki. 

Już od dziewięciu lat dostarczamy wysokiej 
jakości kwalifi kowany materiał siewny na Pań-
stwa pola. Zaczęło się w 2012 roku od założenia 
pierwszej w historii „Joanny”, naszego zakładu 
produkcyjnego, plantacji nasiennej. Była to dla 
nas plantacja bardzo ważna. Po pierwsze dla-
tego, że całą produkcję z Joanny sprzedaliśmy 
dużemu koncernowego odbiorcy. Po drugie dla-
tego, że po raz pierwszy na taką skalę materiał 
siewny produkowany był na polach właścicieli. 
To był trudny sezon i trudna produkcja. Dość po-
wiedzieć, że cały wyprodukowany materiał zo-
stał zakwalifi kowany w stopniu C1 i sprzedany 
do producentów jęczmienia browarnego, a także 
dał bardzo dobre plony.

W kolejnych latach było już nieco łatwiej. Okrzepli-
śmy, a doświadczenie zdobywane w kolejnych sezo-
nach pozwala nam stale podnosić jakość towarów 
i oferty. Ciągle rozwijamy produkcję i kontraktację 
jęczmienia browarnego (jarego i ozimego), nie za-
pominając o pszenicach. O ile jęczmiona zwykle pro-
dukuje się zgodnie z wymaganiami odmianowymi 
naszych kontrahentów, wiodących w kraju producen-
tów słodu, o tyle dobór pszenic leży już całkowicie 
w naszej gestii. Nie ustajemy w wysiłkach, aby pro-
ponowane odmiany były jak najlepiej dopasowane do 
strefy klimatycznej, w której operujemy, oferowały 
wysoką zdrowotność i zapewniały wysokie plony. 
Oczywiście nie umyka naszej uwadze to, by klasa ja-
kościowa odmian umożliwiała jak najlepsze dopaso-
wanie do potrzeb przemysłu przetwórczego. Mamy 
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Nasza linia czyszcząca to urządzenia duńskiej firmy 
Westrup. Linia pozwala na powtarzalne przygotowa-
nie materiału siewnego o laboratoryjnie potwierdzo-
nej czystości w przedziale 99,5–100%. Niezależnie od 
jakości surowca z pola każdą partię materiału siewnego 
doczyszczamy na stole grawitacyjnym. Zawsze oznacza 
to trochę dodatkowego odpadu, ale pewność, że do 
siewu trafi ają tylko celne, w pełni wykształcone ziarna 
o wysokiej sile kiełkowania, jest dla nas bezcenna.

Nawet najlepiej przygotowany materiał siewny naj-
lepszej odmiany wysiany w optymalnym terminie na 
doskonale uprawionym i pieczołowicie dobranym 
stanowisku nie zapewnia sukcesu w plonie. Po stro-
nie producenta jest jeszcze jeden czynnik, a miano-
wicie zaprawienie. Jego jakość rozumiana jako pokry-
cie nasion substancją biologicznie czynną oraz dobór 
zaprawy mają decydujący wpływ na zdrowotność 
ziarniaków zaraz po wysiewie, a także na ochronę 
plantacji w trakcie wschodów i w początkowej fazie 
wzrostu. Mając to na uwadze, zaprawy dobieramy 
tak, aby nasze odmiany były jak najlepiej chronione. 
Oferujemy przy tym rozwiązania z tzw. wysokiej półki 
dla najbardziej wymagających producentów oraz roz-
wiązania dla tych, którzy mogą sobie pozwolić na wa-
riant bardziej ekonomiczny. Niezależnie od tego ba-
damy nasz produkt w akredytowanym laboratorium 

w Niemczech. Pozwala nam to stale monitorować 
jakość i stabilność zaprawiania, niezależnie od dba-
łości recepturowej o zastosowane dawki preparatów 
zgodnie z zaleceniami producenta.

Jacek Hnatów
Joanna Prokurent

Zakład Produkcji Kwalifi kowanego 
Materiału Siewnego
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zbiorem we wrześniu, aby zdążyć z siewem w termi-
nie agrotechnicznym rośliny, mimo że pszenica ozima 
znosi opóźniony siew. Do najgorszych przedplonów 
spotykanych często w praktyce należą jęczmień, 
pszenica i żyto.

Większość z nas wie, że uprawa roli to nieoceniony 
lub często niedoceniony czynnik kształtujący przy-
szłe plony. Uprawa gleby pod pszenicę ozimą musi 
przykryć resztki pożniwne przedplonu, zatrzymać jak 
najwięcej wody glebowej, umożliwić bardzo dobre 
wchłanianie wody opadowej przez rolę oraz znisz-
czyć chwasty, tak aby stworzyć przyjazne warunki do 
wysiewu nasion i rozwoju rośliny uprawnej.

Tam, gdzie po żniwach pozostaje ściernisko, zaleca 
się wykonanie pełnego zestawu uprawek pożniw-
nych, czyli podorywki, orki i bronowania. Podorywka 
po zbiorze powinna być wykonana jak najszybciej i jak 
najpłycej specjalnie do tego przeznaczonym pługiem 
lub broną talerzową, co pozwoli ograniczyć straty 
wody oraz przyspieszy rozkład resztek pożniwnych 
i wschodów chwastów. Po roślinach okopowych mo-
żemy uprościć uprawę, wykonując ją bez odwracania 
gleby, np. gruberem, agregatem ścierniskowym lub 
rototillerem. Na uprawę przedsiewną składają się 
orka i zabiegi doprawiające rolę. Orkę powinno się 
wykonać na średnią głębokość 16–22 cm na około 
10 dni przed siewem. Na glebach średnich i lżejszych 
doprawianie roli można ograniczyć do dwukrotnego 
zastosowania agregatu składającego się z brony lub 

Bazując na wiedzy i doświadczeniu, w uprawie 
pszenicy ozimej zalecamy siewy zgodne z nastę-
pującymi kryteriami: wymagania glebowe, stano-
wisko, uprawa, siew, ochrona i pielęgnacja.

Jeśli chodzi o wymagania glebowe i dotyczące pod-
łoża, pszenica jest zbożem bardzo wymagającym, 
dlatego do jej uprawy powinno się wybierać gleby 
ciężkie o wysokiej zawartości próchnicy (czarnozie-
my, ziemie czarne, gleby brunatne, rędziny i mady 
ciężkie), zasobne w próchnicę i o dobrej kulturze, 
które umożliwiają magazynowanie większej ilości 
wody, a także odkwaszone, których pH powinno wy-
nosić między 6 a 7. Są to gleby należące do komplek-
su: pszenno bardzo dobrego i dobrego oraz bardzo 
dobrego żytniego, zaliczane do klas bonitacyjnych 
od I do IVa. Na glebach słabszych uzyskanie dobrego 
plonu pszenicy wiąże się z wieloma czynnikami, taki-
mi jak odczyn gleby, zmianowania roślin i wykonanie 
właściwej agrotechniki.

Kolejne ważne kryterium to dobór stanowiska. Psze-
nica ozima powinna być uprawiana po przedplonach, 
które pozostawiają rolę w dobrej strukturze, nieza-
chwaszczoną i zasobną w składniki pokarmowe. Ze 
względu na konieczność szybkiego wykonania zabie-
gów agrotechnicznych przedsiewnych i siewu przed-
plon musi być zebrany stosunkowo wcześnie. Do 
bardzo dobrych przedplonów zalicza się strączkowe, 
ziemniaki wczesne i średnio wczesne uprawiane na 
oborniku, rzepak oraz buraki, najlepiej z wczesnym 
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kultywatora oraz wału strunowego. Na glebach cięż-
kich, aby ograniczyć nadmierne przesuszenie, przed 
zastosowaniem agregatu uprawowo-siewnego naj-
lepsze będzie talerzowanie.

Konieczność optymalnego nawożenia przedsiewne-
go, które buduje przyszły plon, jest sprawą tyle oczy-
wistą, ile ważną, dlatego nie wolno tego pominąć 
w artykule.

Pszenica ozima ma płytki i słabo rozwinięty sys-
tem korzeniowy, bardzo wrażliwy na niekorzystne 
warunki środowiskowe, przez co rośliny pobierają 
składniki pokarmowe łatwo dostępne, znajdujące 
się w wierzchniej warstwie ornej. Składniki pokarmo-
we pobierane są gorzej przy odczynie kwaśnym niż 
przy odczynie obojętnym gleby. Dlatego stosowanie 
odpowiednich nawozów wapniowych i regulacja pH 
są w udostępnieniu znajdujących się w glebie skład-
ników pokarmowych, a także przy rozkładzie resztek 
pożniwnych i ich mineralizacji tak samo istotne jak 
stosowanie nawozów makroskładnikowych. Pamię-
tajmy, że wapno węglanowe szanuje życie glebowe, 
a jego regularne stosowanie poprawia strukturę gle-
by i pojemność wodną. Nasi klienci doceniają głównie 
dwa rodzaje nawozów zawierających węglan wapnia: 
Agrodol 03RO oraz Agrocarb 40VA.

Wiemy, że pszenica wykazuje średnią wrażliwość na 
niedobór potasu i fosforu. Przedsiewne dawki nawo-
zów trzeba ustalać w zależności od zapotrzebowania 
na te składniki pokarmowe i od naturalnej zasobności 
gleby, którą należy poddać analizie.

W zależności od zasobności danej gleby dawka fos-
foru powinna wynosić między 30 a 120 kg P2O5 na 
hektar, a potasu od 50 do 120 kg K2O na hektar. Oba 
składniki możemy zastosować przedsiewnie w for-
mie nawozów stałych wieloskładnikowych, takich jak 
Amofoska, Polifoska, Korn-Kali, lub pojedynczych, 
takich jak sól potasowa czy superfosfat pojedynczy. 
Nawozy te po wysianiu należy wymieszać z glebą.

Przystępując do siewu, pamiętajmy o ekonomicz-
nym aspekcie. Tylko kwalifi kowany materiał siewny 
gwarantuje pełną policzalność i kontrolę obsady 
i wschodów, a to – jak wszyscy wiemy – przekłada 
się na koszty. 

Spośród wszystkich zbóż ozimych pszenica jest rośli-
ną najbardziej tolerancyjną na opóźniony siew. Może 

krzewić się zarówno jesienią, jak i wiosną. Jednak naj-
lepiej plonuje wysiana w optymalnym terminie. Zale-
cany termin siewu zależy od regionu Polski, dlatego 
na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku pszenicę zaleca się 
siać do 15 października.

Do siewu pszenicy i pozostałych zbóż najlepiej stoso-
wać materiał siewny kwalifi kowany. Głębokość siewu 
na glebach pszennych cięższych powinna wynosić od 
2 do 4 cm, natomiast na glebach lżejszych, które ła-
twiej wysychają – do 5 cm. Siew musi być wykonany 
bardzo starannie, a w celu usprawnienia zabiegów 
pielęgnacyjnych i nawożenia pogłównego podczas 
siewu powinno się założyć ścieżki technologiczne.

Pamiętajmy także o zabiegach pielęgnacyjno-ochron-
nych, które koniecznie powinniśmy wykonać jesienią. 
Jesienne zabiegi pielęgnacyjne to głównie zwalczanie 
chwastów, a w skrajnych przypadkach zabiegi umoż-
liwiające odprowadzenie nadmiaru wody z plantacji. 
Większość uciążliwych chwastów spotykanych w psze-
nicy ozimej kiełkuje już jesienią (np. miotła, wyczyniec, 
fi ołek, przytulia i wiele chwastów z roślin krzyżowych), 
dlatego optymalnym terminem do ich zwalczania jest 
jesień. Przy okazji pozwala to rozładować wiosenne 
spiętrzenie prac w gospodarstwie. 

Firma AGROAS do jesiennego kompleksowego zwal-
czania chwastów w pszenicy ozimej – jedno- i dwu-
liściennych – oferuje takie mieszanki herbicydowe, 
jak Fluent 500 SC (flufenacet) w dawce 0,3 l/ha + 
Flash 500 SC (dff ) lub zamiennie Sempra 500 SC (dff ) 
w dawce od 0,15 do 0,2 l/ha; w celu zwalczenia wy-
czyńca polnego wschodzącego jesienią dawkę Fluen-
tu 500 SC należy zwiększyć do 0,4 l/ha.

Do najgroźniejszych szkodników zbóż należą mszyce. 
Przenoszą one choroby wirusowe, szczególnie wiru-
sa karłowatości jęczmienia, który występuje także 
w pszenicy. W regionach, w których w sąsiedztwie 
pszenicy ozimej uprawiane są duże areały kukurydzy 
na ziarno (zbieranej późną jesienią), celowo opóźnia 
się terminy siewu pszenicy, a w razie nalotów mszyc 
na plantację należy zastosować insektycyd Inazuma 
130 WG w dawce 0,15 kg/ha.

Tomasz Helak
Doradca techniczno-handlowy, Dział Agronomiczny

Cyprian Pawlikowski
Doradca techniczno-handlowy, Dział Agronomiczny
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Pszenica jest gatunkiem dość wymagającym, 
a dobór odmiany do stanowiska jest kluczowym 
elementem decydującym o sukcesie tej uprawy. 
Z roku na rok wciąż przybywa nowych odmian 
i warto je uprawiać, gdyż są udoskonalane pod 
kątem wysokości plonowania i odporności na 
patogeny.

Najważniejszą sprawą jest wybór kwalifi kowanego 
materiału siewnego, który ma bezdyskusyjną prze-
wagę nad „materiałem własnym”, jeśli chodzi o wi-
gor i plonowanie. Oczywiście również materiał kwa-
lifi kowany musi być rzetelnie przygotowany. Firma 
AGROAS od lat dokłada starań, aby taki właśnie był. 
Zauważają to i doceniają klienci, którzy co roku sięga-
ją po nasz materiał. 

Wybór konkretnej odmiany odpowiedniej do własnych 
potrzeb jest sprawą dość złożoną. Przede wszystkim 
trzeba zweryfi kować daną odmianę pod kątem przy-
datności uprawy w danym rejonie, np. na podstawie 
badań niezależnych instytutów – czy ewentualnie jest 
na liście odmian rekomendowanych lub czy ktoś w da-
nym rejonie już daną odmianę uprawiał. Zdarzało się, 
że na rynku pojawiały się odmiany np. z Niemiec czy 
Francji, które w tych krajach spisywały się rewelacyj-
nie, a w naszych warunkach sobie nie poradziły. Firma 
AGROAS niemal każdą nową odmianę testuje w pro-
dukcji polowej, a nad doborem odmian do naszego 
portfolio czuwa grupa doświadczonych specjalistów 
od lat pracujących w branży nasiennej.
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Wybierając odmianę, trzeba również zwrócić uwa-
gę na przedplon. O ile po rzepaku ma to mniejsze 
znaczenie, o tyle warto zwrócić uwagę, aby odmiany 
wysiewane po kukurydzy czy pszenicy były odporne 
na choroby z rodzaju Fusarium i choroby podstawy 
źdźbła. W naszej ofercie na stanowiska po kukurydzy 
polecamy EUFORIĘ lub TURANDOTA, a po pszeni-
cach np. PATRASA lub CIRCUSA, które są porażane 
przez te choroby w mniejszym stopniu.

Bardzo ważnym aspektem jest dobór odmiany do sta-
nowiska. Oczywiście na dobrym polu poradzi sobie 
każda odmiana. Na słabsze, mozaikowe stanowiska, 
na których mogą wystąpić okresowe niedobory wody, 
polecamy odmiany, które są w stanie przetrzymać ta-
kie warunki, np. PATRAS czy CIRCUS, który również do-
brze znosi zakwaszenie gleby, podobnie jak EUFORIA.

Ważny jest także termin siewu. W dużym uproszcze-
niu należy kierować się następującą zasadą: im póź-
niejszy termin siewu, tym odmiana powinna charak-
teryzować się wyższą mrozoodpornością. W naszej 
ofercie odmianami o najwyższej mrozoodporności 
są EUFORIA i ASKABAN, które również ze wzglę-
du na ponadprzeciętną zdolność do krzewienia 

polecamy na opóźnione siewy. Odmiany CIRCUS 
i PATRAS sugerujemy siać w optymalnym terminie. 
W ofercie pojawi się także nowa pszenica przewód-
kowa o bardzo dobrej odporności na choroby liści, 
a mianowicie odmiana ALVIUS, następca LENOXXA, 
którą możemy wysiewać najpóźniej. Dla chcących 
siać pszenicę w terminie wiosennym proponujemy 
odmianę jarą ANABEL. 

Spośród wszystkich posiadanych przez nas odmian 
szczególną uwagę chciałbym zwrócić na niemal le-
gendarną pszenicę PATRAS. Jest to pszenica uniwer-
salna i stosunkowo wczesna, która od lat nie zawodzi 
i zaskakuje również w latach trudniejszych pogodo-
wo. Kolejną odmianą, która podbija serca klientów, 
jest ASKABAN od tego samego hodowcy. Jest to od-
miana nietuzinkowa, szczególnie jeśli chodzi o wyso-
kość plonowania i parametry plonu. Bardzo ciekawą 
propozycją wydaje się też odmiana CIRCUS, która 
plonuje bardzo wysoko w doświadczeniach COBORU 
w V rejonie badań i charakteryzuje się wysokim MTZ 
oraz wybitną odpornością na wyleganie.

Maciej Skoczyliński
Kierownik regionu, Dział Agronomiczny
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Kolejny sezon możemy zobaczyć w gospodar-
stwie pszenicę ozimą odmiany TURANDOT. Co 
skłoniło pana do jej wyboru?

Pszenica stanowi znaczny areał gospodarstwa, tj. 80 
ha. Co roku konfrontuję ze sobą kilka odmian i potem 
dokonuję wyboru. W 2020 roku otrzymałem ofertę 
fi rmy AGROAS, m.in. na IGP TURANDOT. Wysialiśmy 
ją na areale 50 ha i podczas żniw 2021 roku zebra-
liśmy wysoki plon – średnio 8,6 ton z hektara; plon 

Jest pan kierownikiem produkcji w gospodar-
stwie rolnym Gajdzik. To odpowiedzialne stano-
wisko. Jakim areałem pan zarządza i co stanowi 
profi l produkcji?

Gospodarstwo nastawione jest na produkcję roślinną 
z areałem ok. 300 ha. Pola znajdują się na południu 
województwa śląskiego w miejscowości Jastrzębie-
-Zdrój. Klasy gleb to IIIb–IVb, a uprawiamy rzepak 
ozimy, kukurydzę, pszenicę ozimą oraz jęczmień jary. 
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o wybitnych parametrach konsumpcyjnych. W ubie-
głym roku znów na polach zagościł TURANDOT i po-
wtórzył bardzo dobre wyniki.

Pszenica ozima ma swoje miejsce w płodozmia-
nie. Gdzie u pana wysiewany jest TURANDOT?

W gospodarstwie przedplon dla pszenicy stanowi 
rzepak ozimy. Staramy się wysiewać ten gatunek 
zbóż w optymalnym terminie agrotechnicznym, dla 
mnie jest to przedział 25 września do 15 paździer-
nika, i tak zakładaliśmy w ubiegłych latach plantacje 
TURANDOTA.

Proszę powiedzieć coś więcej na temat agrotech-
niki uprawy pszenicy w gospodarstwie.

W gospodarstwie stawiamy na intensywny po-
ziom uprawy roślin. Pszenica ozima dostaje pełen 
pakiet NPK oraz odchwaszczanie jesienią. Wio-
sną nawożenie azotowe jest ściśle powiązane 
z założonym przeze mnie oczekiwanym plonem. 

Stosujemy zbilansowane odżywianie mikroelemen-
tami, w ostatnich latach były to głównie produkty 
schelatowane. Ochrona fungicydowa oparta jest 
na trzech zabiegach z oferty firmy AGROAS. To 
wszystko oraz zachowanie odpowiednich terminów 
zabiegów pozwalają dobrze poprowadzić plantację 
pszenicy ozimej.

Agrotechnikę już znamy, a co powie pan o odmia-
nie TURANDOT po niespełna dwóch sezonach 
uprawy?

Na plantacjach jesienią TURANDOT ma bardzo dobry 
wigor, wysiewany w optymalnym terminie potrafi 
wykształcić od trzech do czterech rozkrzewień, po 
czym przed spoczynkiem zimowym delikatnie kła-
dzie liście na glebę. Jak każdy monitoruję pola jesie-
nią pod kątem chorobowym i w tej odmianie przez 
ostatnie dwa lata nie zauważyłem nic niepokojące-
go. Wiosną oceniam przezimowanie na dobrym po-
ziomie. Ta odmiana wznawia wegetację dość szybko, 
odpowiednio reagując na nawożenie azotem. Jest 
początek maja, muszę potwierdzić kwestię genetycz-
nej bardzo dobrej odporności na choroby, o której 
rozmawialiśmy przed pierwszym zakupem TURAN-
DOTA. Zdrowa podstawa źdźbła, piękny zielony liść 
fl agowy i odpowiednie kolory kłosa to droga do wy-
sokich plonów.

Podsumowując, czego życzymy sobie w tym se-
zonie?

Uśmiechów na twarzy po podsumowaniu wyników 
żniw w 2022 roku .
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ASKABAN (A)
Charakterystyka:

   doskonały wigor jesienny i wiosenny – nadaje się na opóźnione terminy siewu,
   ponadprzeciętna odporność na wszystkie najważniejsze choroby,
   unikalne połączenie wysokiego plonu oraz odporności na mróz i choroby.

EUFORIA (A/E)
Charakterystyka:

 doskonałe plonowanie i zimotrwałość,
  tolerancyjna na wczesne i opóźnione 

terminy siewu,

 wysoka liczba opadania,
 wysoka zawartość glutenu, 
  wysokie wyrównanie,
 wysoki MTZ.

Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin 
kłoszenia

Termin
dojrzewania MTZ Odporność 

na wyleganie
Liczba

opadania
Wysokość 

roślin
Zimo-

trwałość

średnio
wczesny

średnio
wczesny

wysoki
wysoka do 

bardzo wysokiej
 wysoka średnia 4,5

Odporność na choroby:

Mączniak
prawdziwy

Fuzarioza
kłosów Rdza brunatna Rdza żółta Septorioza plew Septorioza liści

wysoka wysoka wysoka bardzo wysoka
 średnia

do wysokiej 
średnia

do wysokiej

Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin 
kłoszenia

Termin
dojrzewania

Odporność 
na porastanie 

ziarna 
w kłosie

Odporność 
na wyleganie

Odporność na 
zakwaszanie 

gleby

Wysokość 
roślin

Zimo-
trwałość

średni średni wysoka wysoka  wysoka średnia
bardzo wysoka 

5,5–6 

Odporność na choroby:

Mączniak
prawdziwy

Fuzarioza
kłosów

Rdza
brunatna

Rdza
żółta

Septorioza 
plew

Septorioza 
liści

Brunatna 
plamistość 

liści

Choroby 
podstawy 
źdźbła

wysoka wysoka wysoka
bardzo
wysoka

 wysoka średnia średnia wysoka
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WILEJKA OŚCISTA (A/E)
Charakterystyka:

  odmiana oścista o rewelacyjnej
zimotrwałości 7,5,

 wysoka liczba opadania,

 wysoka zawartość glutenu,
 wysoka waga hektolitra,
 wysoki MTZ.

TURANDOT (A)
Charakterystyka:

  wysoka zdrowotność i jakość,
  przydatna również do uprawy 

w późniejszym terminie siewu
po kukurydzy na ziarno,

  wysoki plon zabezpieczony wysokim MTN,
  dobra tolerancja na okresowe

niedobory wody,

  podwyższona odporność na septorio-
zę plew oraz fuzariozę kłosów,

  duża odporność na wyleganie,
  znakomita gospodarka wodna,
  typ kompensacyjny wykazujący

zdolność rekompensowania
i nadrabiania pewnych niedociągnięć.

Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin 
kłoszenia

Termin
dojrzewania MTN Liczba

opadania
Wysokość 

roślin Zimotrwałość

średni średni wysoki  wysoka średnia dobra 4

Odporność na choroby:

Mączniak
prawdziwy

Fuzarioza
kłosów

Rdza
brunatna

Rdza
żółta

Septorioza 
plew

Septorioza 
liści

Choroby
podstawy 
źdźbła

wysoka wysoka wysoka wysoka  wysoka wysoka wysoka

Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin 
kłoszenia

Termin
dojrzewania

Liczba
opadania

Odporność 
na wyleganie

Odporność na 
zakwaszanie 

gleby

Wysokość 
roślin

Zimo-
trwałość

średni średni wysoka średnia  dobra
średnia /

średnio wysoka
bardzo dobra 

7,5 

Odporność na choroby:

Mączniak
prawdziwy

Fuzarioza
kłosów

Rdza
brunatna

Rdza
żółta

Septorioza 
plew

Septorioza 
liści

Brunatna 
plamistość 

liści

Choroby 
podstawy 
źdźbła

średnia dobra wysoka średnia  wysoka średnia wysoka wysoka

PATRAS (A)
Charakterystyka:

  typ pojedynczo-kłosowy z dobrą 
stabilnością plonu ziarna
i szybkim napełnieniem ziarna,

  szybki rozwój początkowy,

Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin 
kłoszenia

Termin
dojrzewa-

nia
MTN

Potencjał
plonowa-

nia

Zawartość 
białka

Zawartość 
glutenu

Odporność 
na

wyleganie

Liczba
opadania

Wyso-
kość 

roślin

Zimo-
trwałość

średnio
wczesny

średnio
wczesny

wysoka wysoki wysoka wysoka
średnia

do wysokiej
wysoka średnia dobra 4

Odporność na choroby:

Mączniak
prawdziwy

Fuzarioza
kłosów

Rdza
brunatna

Septorioza 
plew

Septorioza 
liści

Brunatna
plamistość 

liści

Choroby
podstawy 
źdźbła

dobra dobra dobra
 średnia

do dobrej
średnia dobra wysoka

  dobra zdrowotność liści,
  dobra tolerancja na fuzariozę,
  rośliny niskie, 
  łatwy omłot dzięki równomiernej 

dojrzałości roślin.

Materiał siewny
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PSZENICA OZIMA CIRCUS (B)
Charakterystyka:

   posiada gen odporności na Pseudocercosporella PCH 1, podwyższający 
odporność na wyleganie,

 doskonale radzi sobie na stanowiskach o nieuregulowanym pH,
   dzięki umiejętnemu regulowaniu wody osiąga doskonałe wyniki w latach 

suchych,
   wysokie plonowanie na poziomie a1 i a2,
   gęstość łanu – bardzo wysoka,
   ilość ziaren w kłosie – średnia do wysokiej.

Plonowanie:
% wzorca według COBORU

   A1 – 2019 – 103%; 2020 – 103%; 2021 – 105%,
   A2 – 2019 – 107%; 2020 – 103%; 2021 – 105%,

Normy siewu:
   wczesny siew – 230–240 ziaren/m kw.,
   optymalny siew – 240–280 ziaren/m kw.,
   późny siew – 280–360 ziaren/m kw.

PSZENICA OZIMA SU ALVIUS 
(A) pszenica przewódkowa
Charakterystyka:

   pszenica przewódkowa rekomendowana na zasiewy listopadowo-lutowe,
   wysoki poziom plonowania i wysokie parametry ziarna i mąki,
   ponadprzeciętna odporność na choroby liści,
   odporna na suszę.

Normy wysiewu:
   400–450 ziaren/m kw.

Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin 
kłoszenia

Termin
dojrzewania MTZ Odporność 

na wyleganie
Wysokość 

roślin
Zimo-

trwałość

średnio
wczesny

średnio
wczesny

wysoki bardzo wysoka
średniowy-

sokie
według 

COBORU 3

Odporność na choroby:

Mączniak
prawdziwy

Choroby 
podstawy 
źdźbła 

DTR Rdza brunatna Septorioza 
liści

Fuzarioza 
kłosów

wysoka wysoka bardzo wysoka wysoka wysoka wysoka

Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin 
kłoszenia

Termin
dojrzewania

Zawartość 
białka

Liczba 
opadania

Odporoność 
na wyleganie

Wysokość 
roślin

średnio
wczesny

średnio
wczesny

wysoka 
do bardzo 
wysokiej

wysoka
średnia 

do wysokiej
średnia

Odporność na choroby:

Mączniak
prawdziwy Rdza żółta Septorioza liści Rdza brunatna Fuzarioza 

kłosów

wysoka wysoka
średnia 

do wysokiej
wysoka średnia
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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 Producentów 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,
 2021 – 134% wzorca – 53,3 dt/ha.

OCELOT NOWOŚĆ
 TYP: POPULACYJNY

Charakterystyka:
  odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania,
  posiada wybitną adaptację do trudnych warunków glebowych i pogodowych, 

zawdzięcza to silnemu systemowi 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,
 2021 – 104% wzorca – 55 dt/ha ZHR o/Modzurów.
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RZEPAK OZIMY EXLEVEL 
 TYP: MIESZANIEC F1

Charakterystyka:
   bardzo wysoki poziom plonowania przy efektywnym wykorzy-

staniu azotu,
  odporność łuszczyn na pękanie i osypywanie – doskonała,
  zawartość tłuszczu w nasionach – bardzo dobra,
  wysoka tolerancja roślin rzepaku na niekorzystne warunki 

klimatyczno-glebowe w okresie zimy,
  wigor jesienny – bardzo dobry,
  ruszenie wegetacji wiosną – średnio późne.

Normy wysiewu:
  wczesny termin – 35–40 roślin/m kw.,
  optymalny termin – 40–45 roślin/m kw.,
  opóźniony termin – 45 – 50 roślin/m kw.

Termin 
kwitnienia

Termin
dojrzewania

Odporność 
na wylega-

nie 

Wysokość 
roślin

Odporność 
na suchą 
zgniliznę 

kapustnych

Zimo-
trwałość

Kompleks 
glebowy

średnio
późny

średnio
wczesny

wysoka wysokie
bardzo do-
bra: RLM 7

bardzo dobra
słabe/śred-
nie/bardzo 

dobre

RZEPAK OZIMY MANHATTAN
 TYP: MIESZANIEC F1

Charakterystyka:
  najnowszy mieszaniec z odpornością na choroby wirusowe i grzybowe:

– wirusowe – gen odporności na żółtaczkę rzepy TuYV,
– grzybowe – gen odporności na suchą zgniliznę kapustnych,
– wykazuje tolerancję na Verticillium i zgniliznę twardzikową,

  wysoka odporność łuszczyn na pękanie i osypywanie się,
  wysoka zawartość tłuszczu w nasionach,
  rozwój jesienny średni do szybkiego.

Normy wysiewu:
  wczesny termin – 35–40 roślin/m kw.,
  optymalny termin – 40–45 roślin/m kw.,
  opóźniony termin – 45–50 roślin/m kw.

Średni plon:
  w 2020 – 118% wzorca – 51,4 dt/ha,
  w 2021 – 115% wzorca – 52,9 dt/ha.

Termin 
kwitnienia

Termin
dojrzewania

Odporność 
na wylega-

nie 

Wysokość 
roślin

Odporność 
na suchą 
zgniliznę 

kapustnych

Zimo-
trwałość

Kompleks 
glebowy

średnio
wczesny

średnio
wczesny

bardzo dobra
średnio 
wysokie

bardzo do-
bra: RLM 7

bardzo dobra
słabe/śred-
nie/bardzo 

dobre
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ogromną pracę. Zniszczenie bądź zachwianie rów-
nowagi mikrobiologicznej gleby utrudnia wykorzy-
stanie składników pokarmowych przez roślinę, osła-
bia odporność na choroby i powoduje wiele innych 
niekorzystnych skutków, co z roku na rok powoduje 
wzrost kosztów uprawy.

Jednym ze sposobów na przywrócenie naturalnej 
równowagi mikrobiologicznej jest zastosowanie 
biopreparatów. Jest to niejako bioewolucja po-
legająca na zmianie postrzegania całego procesu 
produkcji rolnej, a także świadomego stosowania 
dostępnych instrumentów do ochrony roślin. Bio-
preparaty wykorzystują występujące w natural-
nym środowisku bakterie, a jednym z dostępnych 
preparatów wpisujących się w bioewolucję jest 
FUNDAMENTAL. Jest to mieszanina bakterii kwa-
su mlekowego, drożdży i bakterii fototrofi cznych, 
które – co najważniejsze – są w 100% bezpieczne 
dla użytkownika, konsumenta oraz środowiska 
naturalnego. Stosowanie polecanej tu biotechno-
logii doskonale wpisuje się w politykę Zielonego 
Ładu wprowadzanego przez Komisję Europejską. 
FUNDAMENTAL można stosować doglebowo i do-
listnie, a zawarte w nim mikroorganizmy wykazu-
ją wielokierunkowe działanie. Aplikacja doglebo-
wa ma ogromne znaczenie na aktywizację życia 
w glebie, rozkład resztek pożniwnych, wzrost za-
wartości próchnicy, zmniejszenie populacji choro-
botwórczych patogenów, takich jak Verticillium, 
fuzariozy i zgnilizny; ogranicza także rozwój szarej 

Równowaga mikrobiologiczna gleby jest kluczem 
do lepszego wykorzystania składników pokarmo-
wych i poprawy kondycji zdrowotnej roślin.

Gleba to bogate w życie środowisko. Ocenia się, 
że w zależności od zasobności gleby w próchnicę 
na jednym hektarze znajduje się od 1,5 do 15 ton 
żywych mikroorganizmów (są to bakterie, grzyby 
i pierwotniaki). Największa ilość tych mikroorgani-
zmów żyje w górnej warstwie gleby, tj. ok. 30 cm. 
Biorą one udział w tworzeniu korzystnych warun-
ków dla rozwoju roślin. Dla nikogo nie będzie więc 
zaskoczeniem, że żyzna, bogata w potrzebne zasoby 
gleba jest podstawą dobrej jakości produkcji wszyst-
kich płodów rolnych.

Proces przygotowania gleby do siewu czy sadzenia 
jest jednym z kluczowych elementów do osiągnię-
cia sukcesu w postaci zdrowych wysokich plonów, 
a odpowiednie pH, zawartość próchnicy i bogaty 
zróżnicowany mikrobiom stanowią elementarz 
dobrej i żyznej gleby. Mikrobiom to relacje między 
mikroorganizmami, glebą i rośliną, a każda zmiana 
któregoś z tych elementów ma ogromny wpływ 
na pozostałe. Wpływ na mikrobiom mają działania 
uprawowe (rośliny, uprawa gleby, ochrona roślin, 
nawożenie). To skład bakteryjny gleby różnicuje 
odporność roślin na patogeny i dynamikę rozwo-
ju. Od paru lat coraz bardziej zauważalny staje się 
problem degradacji gleby, w której mikroorgani-
zmy – choć niewidoczne gołym okiem – wykonują 
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pleśni, chorób fuzaryjnych i zgorzeli siewek, stymu-
luje rozwój korzeni, wpływa na zwiększenie jakości 
zbiorów i tworzenie nowych substancji, takich jak 
aminokwasy, wielocukry oraz witaminy.

Przy zastosowaniu dawki od 30 l do 50 l na hektar 
po trzech latach stosowania możemy odwrócić 
proces biodegradacji gleby. FUNDAMENTAL wpły-
wa również na szybszy rozkład resztek pożniwnych 
i rozpuszczenie trudno dostępnych składników po-
karmowych. Jest to bardzo istotne dla gospodarstw 
rolniczych i sadowniczych, ponieważ pozwala uzy-
skać lepsze wykorzystanie nawozów oraz lepsze 
działanie środków ochrony roślin. To z kolei powo-
duje obniżenie kosztów zabiegów. Mikroorganizmy, 
które w swoim składzie ma FUNDAMENTAL mają za 
zadanie m.in. odbudowę zniszczonej fl ory bakteryj-
nej gleby, podobnie jak probiotyki, które stosujemy 
podczas antybiotykoterapii.

Biopreparat FUNDAMENTAL można stosować także 
dolistnie w połączeniu z FUNDAMENTAL CA (w któ-
rego skład wchodzi węglan wapnia). W wyniku po-
łączenia kwasu mlekowego z węglanem wapnia po-
wstaje mleczan wapnia, który jest jedną z najlepiej 

przyswajalnych przez roślinę form wapnia, a także 
wzmacnia efekt działania bakterii. Działanie nalistne 
ma za zadanie zapobieganie chorobom występują-
cym na roślinach. Czas życia pozytywnych bakterii 
wprowadzanych do gleby, po jej płytkim wymie-
szaniu, wynosi 2–3 miesiące, natomiast w wypadku 
aplikacji nalistnej – 30 dni. Stosowanie pełnej tech-
nologii, tj. zaszczepienie gleby preparatem FUN-
DAMENTAL, stosowanie dolistnie FUNDAMENTAL 
i FUNDAMENTAL CA, a w późniejszych terminach 
bioprepatatu BIOKURATOR daje potwierdzoną 
ochronę przed występowaniem chorób grzybo-
wych i podnosi ogólną kondycję zdrowotną roślin. 
BIOKURATOR to biopreparat, który w swoim skła-
dzie zawiera część bakterii znajdujących się w środ-
ku FUNDAMENTAL, są one jednak czterokrotnie 
bardziej skoncentrowane. Działanie nalistnie tych 
biopreparatów opiera się na tzw. efekcie zajętości 
miejsca: chorobotwórcze patogeny nie mają gdzie 
się rozwijać. Mam nadzieję że już niedługo będą 
Państwo mogli przekonać się o skuteczności tej 
technologii na własne oczy, wizytując nasze pola.

Krzysztof Ludwa
Specjalista ds. sprzedaży, Dział Agronomiczny
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i wysoka (95–100%) wilgotność powietrza. W tem-
peraturach poniżej 15 stopni nowe infekcje prawie 
w ogóle nie następują.

Warto również wiedzieć, że najsilniejsze infekcje za-
chodzą wtedy, gdy okresy wilgotne są przerywane 
około sześciogodzinnymi okresami suchymi występu-
jącymi w ciągu dnia. 

W okresie wegetacji wytwarzają się 3–4 generacje 
patogenu. Rozwój jednej generacji trwa 3–4 tygo-
dnie. Grzybnia rozwija się w miękiszu liści buraka. 

Pierwsze objawy chwościka buraka widoczne są 
w postaci okrągłych, dwubarwnych plam o średnicy 
od 3 do 5 mm pojawiających się na najstarszych li-
ściach, ale czasem również na ogonkach liściowych. 
Po kilku dniach w miejscach infekcji pojawiają się 
plamki, początkowo białe, później jasnoszare, oto-
czone szerokimi czerwonobrunatnymi obwódkami. 
Plamy te przy silnym porażeniu zlewają się ze sobą, 
prowadząc do nekrozy liści. W środku plam można 
zaobserwować szarą grzybnię oraz czarne trzonki ko-
nidialne, z których zarodki są uwalniane na sąsiednie 
liście i rośliny, w pierwszej kolejności atakując star-
sze, zewnętrzne liście. Silnie porażone fragmenty liści 
lub całe liście z czasem żółkną, a kiedy porażone zo-
stanie ok. 50% ich powierzchni, wówczas zasychają. 
W miarę zasychania najstarszych liści roślina wytwa-
rza nowe liście, czego skutkiem jest wydłużenie gło-
wy korzeniowej buraka oraz redukcja masy korzenia. 

Patogen zimuje na porażonych resztkach roślin 
pozostawionych na polu po zbiorze.

W okresie wiosny z grzybni wyrastają trzonki, na któ-
rych tworzą się konidia.

Bezpośrednio po dostaniu się na liście zarodniki kieł-
kują, a ich strzępki wnikają przez szparki do tkanek 
liścia. Konidia rozprzestrzeniają się przez wiatr, opady 
deszczu lub przenoszone przez owady.

Chwościk to najgroźniejsza choroba wszystkich 
typów buraków, w tym buraka cukrowego. Powo-
duje największe straty w plonach we wszystkich re-
jonach świata, gdzie uprawiane są buraki.

Pierwsze objawy obserwujemy z reguły od połowy 
czerwca, a nasilają się one w lipcu lub na początku 
sierpnia po opadach deszczu oraz przy utrzymującej 
się przez kilka dni podwyższonej wilgotności w ła-
nie. Chwościk buraka staje się szczególnie groźny 
po zwarciu się międzyrzędzi, które powodują miej-
scowe podwyższenie i utrzymywanie się wilgotności 
łanu. Przed zwarciem międzyrzędzi liście buraka są 
przewietrzane, co sprzyja osuszaniu ich powierzch-
ni, a tym samym utrudnia kiełkowanie zarodników 
konidialnych i wnikanie strzępek infekcyjnych przez 
szparki oddechowe do wnętrza blaszki liściowej.

Rozwojowi choroby sprzyja temperatura w dzień za-
kresie 25 do 30 stopni, a w nocy powyżej 15 stopni 
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Objawy chwościka buraka są takie same na liściach 
buraków ćwikłowych, jak i cukrowych, przy czym na 
tych pierwszych pojawiają się co najmniej tydzień 
wcześniej. Dzięki temu można użyć buraka ćwikło-
wego jako rośliny wskaźnikowej, która wskaże ryzy-
ko wystąpienia choroby w najbliższej przyszłości na 
plantacjach buraka cukrowego.

Zapobieganie i zwalczanie

Najważniejsze elementy zapobiegawcze to: 

– Usuwanie liści po zbiorze buraków – w prze-
szłości służyły one do skarmiania zwierząt go-
spodarskich. Obecnie pozbywa się ich, rozdrab-
niając, a następnie dobrze przeorując zaraz po 
zbiorze. Przed zaoraniem warto je dodatkowo 
potraktować środkiem, który wpływa na szybką 
mineralizację resztek. AGROAS poleca produkt 
Fun damental.

– Zachowanie co najmniej czteroletniej przerwy 
w uprawie buraka na tym samym stanowisku 
oraz stosowanie urozmaiconego płodozmianu.

– Unikanie wysiewania buraków w sąsiedztwie pól, 
na których były one uprawiane w poprzednich 
latach, oraz w miejscach, gdzie uprzednio usy-
pywano pryzmy korzeni po zbiorze.

– Dobór odmiany buraka o podwyższonej odpor-
ności na chwościka. 

– Stosowanie zbilansowanego nawożenia mineral-
nego.

– Likwidacja burakochwastów i chwastów z ro-
dziny komosowatych, które mogą być źródłem 
infekcji.

Niestety często samo zapobieganie nie jest w sta-
nie zapobiec infekcji. Jest ono potrzebne, ponieważ 
może znacznie zmniejszyć intensywność choroby, 
ale w trudniejszych latach z dużą presją chwościka 
trzeba jednak sięgnąć po pomoc w postaci środków 
ochrony roślin.

Obecnie uprawa buraka cukrowego nie może obejść 
się bez zastosowania oprysków z użyciem fungicy-
dów. Pierwszym sygnałem do konieczności wykona-
nia zabiegu w najbliższym czasie jest pojawienie się 
objawów choroby na wspomnianych wcześniej bura-
kach ćwikłowych. Opracowane zostały również wy-
tyczne dotyczące prowadzenia zabiegów ochronnych 
dla chwościka buraka.

• do 5 sierpnia – 5% roślin z objawami nowej infekcji,
• od 5 sierpnia do 15 sierpnia – 15% roślin z obja-

wami nowej infekcji,
• od 16 sierpnia do 15 września – 45% roślin z ob-

jawami nowej infekcji.

Chwościk buraka powinien być zwalczany z użyciem 
różnych substancji aktywnych, tak by nie dopuścić do 
wytworzenia się oporności na fungicydy. Obecnie do 
oprysku wykorzystuje się związki należące do triazo-
li i strobiluryn, które dzięki różnym mechanizmom 
działania skutecznie utrudniają powstanie form opor-
nych. Bardzo pozytywny efekt w postaci zwiększenia 
skuteczności zwalczania chwościka obserwuje się po 
dodaniu do zabiegów miedzi.

AGROAS do zwalczania chwościka rekomenduje dwa 
produkty fungicydowe i wodorotlenek miedzi.

1. Amistar Gold Max – zawierający 125 g azoksy-
strobiny i 125 g difenokonazolu, rekomendowa-
na dawka to 1 l/ha.

2. Bagani 125 ME – zawierający 125 g tetrakonazo-
lu, rekomendowana dawka to 0,8 l/ha.

3. Plonuran płynny – 22% miedzi w postaci wodo-
rotlenku miedzi, rekomendowana dawka to 1,5 l 
do każdego zabiegu fungicydowego.

W celu ograniczenia uodpornienia się grzyba na fun-
gicydy zdecydowanie rekomendujemy stosować pre-
paraty naprzemiennie lub w mieszankach i z dodat-
kiem Plonuranu płynnego. 

Aleksander Kopytyński
Dyrektor handlowy, Dział Środków Ochrony Roślin

68

Nr 2/2022 (22)Kwartalnik 2022





Tarcze – ale jakie?

Popularna talerzówka, czyli krótka brona talerzowa, 
z pozoru jest bardzo prostym rozwiązaniem, jednak 
jej uniwersalność w wielu przypadkach stanowi 
klucz do zadowolenia z jej pracy, ponieważ oprócz 
ściernisk zbożowych rolnicy często muszą radzić 
sobie z twardymi ścierniskami – kukurydzianymi, 
rzepaczanymi i słonecznikowymi. Dlatego oprócz 
modeli CT i RT z talerzami o średnicy 52 cm fi rma 
HORSCH proponuje również model HD z talerzami 
o średnicy 62 cm i znacznie większym rozstawie mię-
dzy rzędami talerzy i między drugim rzędem talerzy 
a wałem. W modelu HD odległości te wynoszą po-
nad 1,3 m. Dzięki znacznie mocniejszej budowie niż 
RT i CT oraz dzięki wadze modelowi HD niestraszne 
są wysokie i twarde ścierniska nawet w trudnych je-
siennych warunkach.

Tytułowe pytanie pojawiło się, gdy tylko rolnicy 
z rezygnowali z podorywki pożniwnej. Najkrótsza 
odpowiedź brzmi: najbardziej zależy to od same-
go kombajnu. A dalej – od tego, czego rolnik ocze-
kuje od talerzówki.

Dobra praktyka rolnicza mówi, że uprawa ścierniska 
zaczyna się już od kombajnu, a dokładniej mówiąc 
od tego, jak dobrze kombajn rozdrobni słomę, jeśli 
ta pozostaje na polu, i jak dobrze rozrzuci plewy. Je-
śli kombajn jest wyposażony w system rozdrobnie-
nia słomy i plew, tak że dobrze rozdrobnioną słomę 
rozłoży równomiernie na szerokości koszenia, to 
w przypadku ścierniska zbożowego lub rzepaczane-
go z powodzeniem wystarczy klasyczna talerzówka. 
Jeśli natomiast rozłożenie słomy po kombajnie nie 
jest najlepsze lub słoma jest stosunkowo długa, to 
lepiej sprawdzą się agregaty zębowe. Dlatego fi rma 
HORSCH oferuje oba rozwiązania, tak aby rolnik za-
wsze mógł wybrać optymalne.
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Klasyczne talerzówki o średnicy tarczy 52 cm są zaś na-
rzędziami, które można skonfi gurować bardzo szeroko. 
Oznacza to, że gospodarstwa szukające dobrej jakościo-
wo talerzówki w rozsądnej cenie mogą wybrać model 
CT lub RT tylko z pojedynczym wałem i bez narzędzi 
dodatkowych. Natomiast dla tych gospodarstw, które 
od talerzówki wymagają więcej, np. możliwości pocięcia 
międzyplonu i wymieszania go z górną warstwą gleby, 
modele RT można wyposażyć w wał nożowy z przodu 
operowany hydraulicznie, a w przypadku modeli CT – 
złożyć kombinację talerzówki zawieszonej z tyłu i wału 
nożowego Cultro zawieszonego na przednim TUZ. Jeśli 
do tego talerzówka miałaby wysiewać np. międzyplon 
bezpośrednio w ściernisko, oba modele z powodze-
niem można wyposażyć w siewnik rzutowy MiniDrill.

SoftRide = spokojna praca

Średnica klasycznych talerzówek HORSCH, czyli mo-
deli CT i RT, wynosząca 52 cm została tak dobrana 

celowo, aby zapewnić odpowiednio dużą prędkość 
obrotową podczas pracy z prędkością ok. 15 km/h do 
całopowierzchniowego podcięcia i delikatnego wy-
mieszania warstwy gleby już od 3–4 cm. Co ważne, 
umieszczenie dwóch tarcz na jednym ramieniu nie 
tylko zwiększa prześwit praktycznie o 50% w porów-
naniu do rozwiązań z jednym talerzem na jednym 
ramieniu, ale przede wszystkim umożliwia zasto-
sowanie bardzo szerokiej obejmy na ramie, której 
szerokość wynosi 40 cm. Dlatego nawet przy najbar-
dziej twardym ściernisku talerzówki HORSCH CT i RT 
nie tylko nie mają problemu z zagłębieniem się, ale 
przede wszystkim kąt natarcia talerzy praktycznie się 
nie zmienia, gdyż szeroka obejma nie ma możliwości 
odchylenia się na ramie.

W przypadku modeli RT, które mają swój układ jezd-
ny umieszczony prawie nad wałem, nie wpływa on 
negatywnie na stabilność brony talerzowej podczas 
pracy. Talerzówka może pracować spokojnie dzięki 
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systemowi SoftRide, czyli amortyzacji układu jezdne-
go w pozycji polowej.

Zamiast talerzy

Rolnicy, którzy pozostawiają na ściernisku nieco dłuż-
szą słomę, sami już pewnie przekonali się, że talerze 
nie zawsze dobrze radzą sobie z rozprowadzeniem 
słomy po polu. Tutaj mogą popisać się agregaty zę-
bowe. Jednak do uprawy ścierniskowej powinny być 
to zęby, które mogą pracować naprawdę płytko (2–3 
cm) i podcinać możliwie na całej szerokości. 

Tak właśnie skonstruowany jest agregat Cruiser SL (za-
wieszany) i XL (zaczepiany). Pięć lub sześć rzędów zę-
bów o wstępnym naciągu na poziomie 150 kg sprawia, 
że z jednej strony zęby są niewrażliwe na odchylenia 
na boki, a z drugiej mają możliwość pracy w linii cią-
gnięcia. Długa droga słomy między zębami sprawia, że 

nawet większa ilość słomy pozostawiona przez kom-
bajn w jednym miejscu, np. na dojeździe do uwrocia, 
będzie równomiernie rozciągnięta. Cruiser jest pomy-
ślany tak, aby dać również możliwość wykorzystania 
poza ścierniskiem. Zastosowanie redlic gęsiostopko-
wych umożliwia płytkie podcięcie na całej szerokości, 
natomiast węższe redlice 50 i 80 mm pozwalają na 
przygotowanie pola pod siew na głębokość do 15 cm.

W tym roku fi rma AGROAS dysponuje kilkoma ma-
szynami demonstracyjnymi, m.in. agregatami tale-
rzowymi HORSCH Joker oraz agregatem zębowym 
HORSCH Cruiser. Jeżeli są Państwo zainteresowani 
pokazem z wykorzystaniem takiej maszyny lub jej za-
kupem, zapraszamy do kontaktu z naszymi doradca-
mi Działu Agrotec hnicznego. 

Adrian Juzyszyn
Menedżer produktu, Dział Maszyn
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gwarantuje maksymalną odporność na skręcenia 
i bardzo wysoką wytrzymałość. Koszty zużycia zosta-
ły przy tym obniżone dzięki jeszcze szerszemu wyko-
rzystaniu wytrzymałych komponentów podbieracza 
CLAAS JAGUAR oraz przeprojektowaniu i wzmocnie-
niu wielu elementów, w tym łożysk i blach wciągają-
cych. Oprócz lepszej płynności pracy osiągnięto także 
niższy poziom hałasu.

Mechanicznie napędzany podbieracz z 5 rzędami i 18 
podwójnymi zębami w każdym rzędzie został również 
zoptymalizowany pod kątem większej przepustowo-
ści i jeszcze lepszej jakości podbierania. Dzięki dodat-
kowemu rzędowi zębów podbieracz może obracać 
się wolniej przy jednoczesnym zwiększeniu prędkości 
obrotowej walca wciągającego PFS. Ponadto walec 
wciągający został wyposażony w dodatkowe łopatki, 

Technologiczne zmiany w prasach kostkujących 
CLAAS QUADRANT jeszcze bardziej podnoszą 
wydajność i trwałość tych maszyn. Nowe prasy 
QUADRANT EVOLUTION będą również wyposa-
żone m.in. w nowy podbieracz HD.

CLAAS QUADRANT do dziś pozostaje najlepiej sprze-
dającą się prasą kostkującą w Niemczech. W 2022 roku 
serie QUADRANT 5000 i QUADRANT 4200 zostaną pod-
dane kompleksowej modernizacji technicznej i otrzyma-
ją dodatkowe oznaczenie EVOLUTION w nazwie.

Nowy podbieracz z dwoma torami krzywkowymi

Najciekawszym elementem pras QUADRANT EVO-
LUTION jest nowy podbieracz HD z dwoma torami 
krzywkowymi. Ta wyjątkowa na rynku konstrukcja 
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które w przypadku plonu o długich łodygach można 
zdemontować. Amortyzowany walec wciągający PFS 
pozwala wyrównać nierówności pokosu. Wprowa-
dzone innowacje łączą w sobie większą wydajność 
podbierania i przepustowość przy niskim poziomie 
strat. Większa przepustowość spowodowała pod-
wyższenie momentu zwalniającego sprzęgło cierne 
do 1600 Nm i powiększenie średnicy głównego wału 
napędowego podbieracza. Półautomatyczny napi-
nacz łańcucha zapewnia niezawodny napęd podbie-
racza, a automatyczne smarowanie ze zbiornikiem 
oleju o pojemności 6,3 l jest dostępne w standardzie.

Zoptymalizowany kanał prasujący, dodatkowe 
komponenty HD

Dodatkowe działania optymalizacyjne objęły kanał 
prasujący. Jego górna część z płytą czołową i płytami 
bocznymi została przeprojektowana i wzmocniona. 
Pozwoliło to uzyskać jeszcze lepszy kształt balotów 
i nieco wyższą gęstość prasowania. Dostępne fa-
brycznie kosy boczne i osłony redukują gromadzenie 
się materiału w obszarze prowadnicy tłoka podczas 
prasowania słomy zbożowej i kukurydzianej lub trzci-
ny cukrowej, co dodatkowo poprawia bezpieczeń-
stwo pracy i ogranicza konieczność czyszczenia.

Automatyczna regulacja ciśnienia prasowania APC 
dzięki nowemu oprogramowaniu jeszcze szybciej 
i precyzyjniej reaguje na obciążenia na sznurku lub 
w zespole wciągania.

Zastosowanie dodatkowych standardowych i czę-
ściowo opcjonalnych komponentów HD z powłoką 
Hardox – np. łożysk HD prowadnicy tłoka prasujące-
go o nawet czterokrotnie dłuższej trwałości – jeszcze 
bardziej wydłuża żywotność w kanale prasującym, 
w obszarze supłaczy i w zespole wciągającym. Dzięki 
tym niezwykle solidnym i wytrzymałym komponen-
tom, masywnemu podbieraczowi z obustronnym 
torem krzywkowym i łatwiejszej konserwacji całko-
wity koszt posiadania (TCO) prasy QUADRANT EVO-
LUTION po raz kolejny zostaje znacząco zredukowa-
ny. Wewnętrzne testy z 40 000 balotów na maszynę 
w częściowo ekstremalnych warunkach wykazały 
nawet 40-procentową redukcję zużycia dzięki nowej 
konstrukcji w połączeniu z bardziej odpornymi na zu-
życie komponentami.

Ulepszony zaczep i obsługa

Prasa QUADRANT 5300 EVOLUTION jest wyposażo-
na w całkowicie nową ramę przednią i kozioł zacze-
pu, a modele QUADRANT 5200 EVOLUTION i 4200 
EVOLUTION mają wyłącznie nową ramę montażową. 
Pozwala to na dodatkowe pozycje montażowe dla 
ucha dyszla pociągowego lub kulowego K80. Hy-
drauliczna stopa postojowa we wszystkich modelach 
QUADRANT EVOLUTION działa dwukierunkowo, jest 
dłuższa niż w poprzedniej generacji i zintegrowana 
w ramie montażowej. Dostępne w standardzie szyb-
kozłącza Kennfi xx ułatwiają podłączanie przewodów 
hydraulicznych.

Udogodnienia dla operatora wprowadzono również 
w obszarze skrzynek na sznurek. Prowadnica sznur-
ka ma możliwość odchylania i blokowania w miejscu. 
Dzięki temu sznurek może być nawlekany bezpo-
średnio obok stojącej maszyny, co eliminuje potrze-
bę stosowania drabiny. Hamulce sznurka można 
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ustawić w tej samej pozycji roboczej, i to bez użycia 
narzędzi. Oszczędza to czas i zapewnia większe bez-
pieczeństwo pracy. Standardowy 10-litrowy zbiornik 
na czystą wodę umożliwia operatorowi umycie rąk 
po zakończeniu regulacji.

Operatorów powinna także ucieszyć nowa funkcja, 
która pozwala na hydrauliczne rozkładanie i składa-
nie rampy do balotów z fotela operatora, a zatem 
bez konieczności wysiadania. Ponadto umożliwia ona 
wyrzucenie ostatniego balotu z poziomu fotela ope-
ratora, dzięki czemu również tutaj nie ma już koniecz-
ności wysiadania i obsługiwania za pomocą dźwigni 
obok kanału prasującego.

Ułatwiona obsługa terminala

Zmiany obejmują także elektroniczną obsługę pras 
QUADRANT EVOLUTION, która może się odbywać 
poprzez CEMIS 700, CEBIS lub każdy inny terminal 
kompatybilny z ISOBUS. Dwa menu robocze i trzy 
menu ustawień zapewniają większą przejrzystość 
i szybkie dokonywanie ustawień. W trybie Auto wy-
korzystanie wydajności maszyny wyświetlane jest 
na podstawie średniej wagi balotu i ciśnienia praso-
wania. Ponadto operator może teraz stale kontrolo-
wać w terminalu temperaturę i poziom oleju. Dzięki 

opcjonalnej kamerze PROFI CAM 4 – na życzenie 
z dodatkowym wyświetlaczem – operator może mo-
nitorować obszary robocze, takie jak supłacze, zsuw-
nia balotów lub po prostu obszar za zespołem ma-
szyn podczas cofania. Zwiększa to zarówno komfort, 
jak i bezpieczeństwo.

W razie zainteresowania i pytań zapraszamy do kon-
taktu z naszym doradcą Działu Agrotechnicznego, 
który odpowie na wszystkie pytania i pomoże dobrać 
odpowiednią maszynę na każde gospodarstwo. 

Adrian Juzyszyn
Menedżer produktu, Dział Maszyn
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standardowej można w ten sposób uzyskać wyso-
kość napełniania 2,82 m (TORION 535) lub 2,98 m 
(TORION 639), a w wersji High-Lift nawet 2,97 m 
i 3,18 m. W zależności od wariantu punkt obrotu łyż-
ki wynosi od 3,19 m do 3,54 m. Maksymalny zasięg 
wynosi przy tym od 1,49 m do 1,71 m. Przy wydat-
ku hydrauliki 70 lub 80 l/min ciężar wywracający dla 
modelu TORION 535 przy pełnym łamaniu wynosi 
3500 kg (High-Lift: 3300 kg), a dla modelu TORION 
639 – 3900 kg (High-Lift: 3600 kg).

Silniki wszystkich trzech „kompaktowych” modeli TO-
RION spełniają normę emisji spalin Stage V z wyko-
rzystaniem fi ltra cząstek stałych (DPF) i katalizatora 
oksydacyjnego (DOC), a zatem bez SCR.

Szybciej i wygodniej

Wszystkie trzy modele są wyposażone w precyzyjnie 
regulowany i trwały hydrostatyczny napęd o dwóch 
stopniach jazdy, który rozpędza ładowarkę TORION 
530 do maksymalnej prędkości 20 km/h, a dwa więk-
sze modele do 30 km/h. Opcjonalny układ amor-
tyzacji wstrząsów ramienia roboczego zapobiega 
kołysaniu na nierównym terenie i podczas szybkich 
cykli załadunku. Dzięki kątowi skrętu 40° wahliwego 
przegubu manewrowanie nie stanowi problemu na-
wet na ciasnych podwórzach i w wąskich budynkach 
gospodarskich. TORION 530 i TORION 535 ze stan-
dardowymi oponami 340/80 R18 nie przekraczają 
ponadto wysokości przejazdu 2,50 m.

Większa moc i nowy model podstawowy kom-
paktowych ładowarek kołowych dla rolnictwa 
TORION fi rmy CLAAS.

CLAAS TORION 530 o mocy 46 KM to nowy pod-
stawowy model w klasie kompaktowych ładowa-
rek kołowych dla rolnictwa. Także TORION 535 
i TORION 639 otrzymują większą moc silnika.

Seria modeli w klasie małych ładowarek kołowych 
TORION z przegubem centralnym obejmuje teraz 
trzy modele z silnikami o mocy od 46 do 74 KM. 
Modelem podstawowym jest obecnie ładowarka 
TORION 530 o mocy 46 KM z czterocylindrowym sil-
nikiem Yanmar o pojemności 2,2 l. Układ hydraulicz-
ny ma wydajność 61 l/min przy ciśnieniu 230 barów 
i umożliwia uzyskanie obciążenia wywracającego na 
poziomie 3000 kg. Prowadzona równolegle kine-
matyka typu Z, stożkowego ramienia roboczego, 
o wysokości 3,18 w punkcie obrotu łyżki umożliwia 
uzyskanie wysokości napełniania do 2,82 m i zasięgu 
do 1,46 m. Ramię robocze i narzędzia są wygodnie 
sterowane za pomocą joysticka. Dwa dodatkowe 
obwody hydrauliczne można obsługiwać za pomocą 
dodatkowej dźwigni lub przycisków.

Większe modele TORION 535 i TORION 639 z czte-
rocylindrowymi silnikami Yanmar o pojemności 2,1 l 
mają teraz moc 74 KM. Są one obecnie opcjonalnie 
dostępne ze standardową kinematyką typu Z lub 
z kinematyką typu Z w wersji High-Lift. W wersji 
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Całkowicie zmodernizowana, przestronna kabina 
z wieloma schowkami i przegródkami zapewnia 
bardzo dobrą widoczność we wszystkich kierun-
kach, a dzięki pociągniętej daleko ku dołowi, wy-
pukłej szybie przedniej – doskonały widok na ramię 
robocze i narzędzia. Przeszklone drzwi wejściowe 
oraz prawe okno mogą być otwierane i blokowane 
pod kątem 180°. Wysoki komfort jazdy zapewnia 
kolumna kierownicy z bezstopniową potrójną re-
gulacją, pneumatyczny fotel operatora, klimaty-
zacja oraz niski poziom hałasu w kabinie. Dzięki 
wyświetlaczowi na prawym słupku A i przejrzyste-
mu panelowi obsługowemu obok prawego pod-
łokietnika obsługa podczas codziennej pracy jest 
intuicyjna i łatwa – nawet w przypadku zmienia-
jących się operatorów. Dach kabiny może zostać 
wyposażony w halogenowe reflektory robocze lub 
w maksymalnie osiem reflektorów LED z oświetle-
niem 360°.

Osoba kontaktowa: Piotr Dziamski , piotr.dziamski@
claas.com, tel. +48 697 333 300

O fi rmie CLAAS

Założone w 1913 roku przedsiębiorstwo rodzinne 
CLAAS (www.claas.com) to jeden z wiodących na 
świecie producentów maszyn rolniczych. Firma z sie-
dzibą w Harsewinkel w niemieckiej Westfalii jest eu-
ropejskim liderem na rynku kombajnów zbożowych. 
CLAAS zajmuje wiodącą pozycję na świecie także 
w dużym segmencie samobieżnych sieczkarni polo-
wych. Ciągniki oraz prasy rolnicze i maszyny do zbioru 
zielonek z powodzeniem reprezentują fi rmę CLAAS na 
całym świecie. Paleta produktów obejmuje także naj-
nowocześniejsze technologie informatyczne wykorzy-
stywane w rolnictwie. Firma CLAAS zatrudnia ponad 
11 900 pracowników na całym świecie, a w roku 2021 
osiągnęła obroty rzędu 4,8 miliarda euro.
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a możemy przypuszczać że w roku 2022 maszyny na 
rynku wtórnym staną się jeszcze bardziej popularne 
i pożądane. Warto podkreślić, że na rynku wtórnym 
znajdziemy całe spektrum urządzeń, począwszy od 
siewników, na traktorach i kombajnach kończąc. 

Na co zwracać uwagę, kupując używaną maszynę?

Decyzja o zakupie używanej, a także nowej maszyny 
powinna zależeć głównie od potrzeb danego gospo-
darstwa. Kupując modele używane, musimy zwery-
fi kować przede wszystkim kilka istotnych kwestii. 
Bardzo ważny jest stan techniczny, brak wycieków 

Trudno dziś wyobrazić sobie nowoczesne gospo-
darstwo bez ciągle rozwijającego się parku ma-
szynowego. Braki maszynowe w gospodarstwie 
mogą stwarzać bardzo duże kłopoty. Nic więc 
dziwnego, że coraz więcej rolników stara się mo-
dernizować swój park maszynowy i kupuje ma-
szyny. Problemy z dostępnością maszyn nowych 
oraz rosnące ceny sprzętów skłaniają do zakupów 
maszyn na rynku wtórnym.

Panująca obecnie na rynku rolniczym sytuacja jest 
dosyć skomplikowana, czas oczekiwania na nowe 
maszyny długi, a okoliczności na świecie niepewne. 
Skutki odczuwa każdy, w tym producenci maszyn, 
przez co terminy dostaw uległy diametralnej zmianie. 
Branża rolnicza nie mogła dać się zatrzymać trwają-
cej od dwóch lat pandemii ani rozgrywającej się za 
wschodnią granicą wojnie. Krowy musiały jeść i być 
dojone, ziarno zasiane, a plony zebrane. W branży 
rolniczej to czas odgrywa kluczową rolę, dlatego co-
raz więcej osób decyduje się na zakup maszyn z rynku 
wtórnego. W tym przypadku rolnicy kierują się dwo-
ma najważniejszymi aspektami. Pierwszy to dostęp-
ność – liczba maszyn używanych na rynku wtórnym, 
a także w AGROAS jest dość duża, a oferta rozbu-
dowana. Drugi bardzo ważny aspekt to cena – ceny 
maszyn używanych zazwyczaj są atrakcyjne, dzięki 
czemu część budżetu możemy przeznaczyć na inne 
udoskonalenia gospodarstwa lub na bieżące wydatki. 
Głównie te dwa czynniki przyczyniły się do wzrostu 
sprzedaży maszyn używanych w roku poprzednim, 
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i uszkodzeń, liczba motogodzin na liczniku, odpo-
wiednia moc, a także historia. Kupując od osoby 
prywatnej, wszystkie te kwestie musimy zweryfi ko-
wać samodzielnie, z pomocą serwisu lub mechani-
ków. Coraz częściej maszyny używane pojawiają się 
w ofercie dealerów sprzętów nowych – tak dzieje 
się też w AGROAS. Wszystkie sprzedawane przez 
fi rmę maszyny używane przechodzą pełną diagno-
stykę pod kątem stanu mechanicznego oraz liczby 
motogodzin w przypadku ciągników lub kombajnów 
(czy jest oryginalna z potwierdzeniem pisemnym 
z ASO). Mamy także wgląd do pełnego wyposażenia, 
w jakim maszyna wyjechała z fabryki, więc wiemy, 
co w danym sprzęcie znajdziemy. Dzięki temu może-
my dobrać sprzęt odpowiedni do danego gospodar-
stwa. Zakup maszyny rolniczej z drugiej ręki nie jest 
czymś łatwym, a inwestycja w sprzęt, którego nie 
jesteśmy pewni, może wiązać się z wysokimi kosz-
tami w przyszłości, wynikającymi np. z remontów 
i napraw. Zakup maszyny używanej od dealera daje 
pewność, że jest to sprzęt sprawdzony, a wszystkie 
kwestie dotyczące np. przebiegu potwierdzone. 
W ten sposób mamy pewność, że zminimalizujemy 

wydatki na przyszłe remonty takich maszyn. Wszyst-
kie dostępne maszyny w sprzedaży sieci AGROAS 
dostępne są na stronie internetowej AgroAs.pl,  
a także na portalach aukcyjnych.

Maciej Czuczwara
Przedstawiciel handlowy, Dział Maszyn
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od dostawców pozostaje trudna. Łańcuchy dostaw 
znajdują się pod stałą presją pandemii wywierającej 
trwały, negatywny wpływ na koszty logistyki i trans-
portu. Wielu dostawców części rolniczych ma swoje 
zakłady produkcyjne w Rosji i na Ukrainie. Nakładane 
na gospodarkę rosyjską sankcje mogą spowodować, 
a nawet powodują, iż rykoszetem obrywają fi rmy od 
lat współpracujące z Rosją.

Nie można jednak jeszcze przewidzieć, jak sytuacja 
wpłynie na dostępność części. Obecnie możemy zro-
bić niewiele więcej, niż prognozować różne scena-
riusze. Nie przewiduje się jednak załamania łańcucha 
dostaw części rolniczych w Polsce. Niestety musimy 
się mierzyć z dłuższymi okresami dostaw i wyższymi 
cenami. 

Sytuacja, w której się znaleźliśmy, uwidacznia nam 
po raz kolejny, jak bardzo ważne jest planowanie 
przeglądów maszyn i dokonywanie zakupu części 
odpowiednio wcześniej. Oprócz sporych oszczęd-
ności wynikających z zakupu części przed sezonem 
zyskamy spokój związany z rozpoczęciem żniw, gdyż 
mamy maszynę w pełni przygotowaną do prac po-
lowych. 

Obecnie do dyspozycji mamy zamówienia ekspreso-
we i tygodniowe (czas realizacji do 7 dni roboczych). 
Więcej szczegółów uzyskają Państwo w naszych 
punktach sprzedaży detalicznej.

Tomasz Urbańczyk
Menedżer sprzedaży, Dział Części Zamienne

Wojna na Ukrainie doprowadziła do sytuacji, 
w której jeszcze bardziej niż dwa lata temu w chwi-
li wybuchu pandemii cały świat musi na nowo usta-
wić swoje priorytety. 

Mocny wpływ wojny na gospodarkę jest naturalny, 
a zmiany zachodzą z godziny na godzinę. Zmianie 
ulegają także dotychczasowe prognozy w praktycz-
nie każdej gałęzi gospodarki, gdyż nie bez znacze-
nia dla ich przyszłości jest nie tylko sytuacja gospo-
darcza, lecz także biznesowa, polityczna i w końcu 
społeczna. Wpływ konfliktu zbrojnego na Ukrainie 
na gospodarkę ma znaczenie dla samych procesów 
produkcyjno-dystrybucyjnych. Ogromne zawirowania 
na rynku stali też zdają się nie pozostawać obojętne. 
Sytuacja na rynkach zaopatrzenia w surowce i części 
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AUTORYZOWANYM DEALEREM PRODUKTÓW 
MILWAUKEE. Asortyment tej marki dostępny jest we 
wszystkich naszych punktach sprzedaży zlokalizowa-
nych na terenie województwa opolskiego i dolnoślą-
skiego.

Śmiało można powiedzieć, że w wielu branżach mar-
ka MILWAUKEE ma obecnie status wręcz kultowy. 
O jakie branże chodzi i czemu ten status zawdzięcza? 
Odpowiedzi szukaj w kolejnych kwartalnikach. 

Tomasz Urbańczyk
Menedżer sprzedaży, Dział Części Zamienne

To prawda, że marka MILWAUKEE ma już odda-
nych fanów na całym świecie. To amerykański 
pionier innowacji, który może poszczycić się 
niemal 100-letnim doświadczeniem w produkcji 
i sprzedaży HEAVY DUTY.

Produkty fi rmy MILWAUKEE to najwyższa perfekcja. 
Tylko wyroby najwyższej jakości w inteligentny spo-
sób pomagają rozwiązywać problemy. Doskonała 
ergonomia produktów, ciągła optymalizacja ich wy-
dajności i funkcjonalność sprawiają, że sprawdzają 
się one w najcięższych warunkach. Wyroby marki 
MILWAUKEE cenione są m.in. za wydajność, produk-
tywność oraz przełomowe rozwiązania technologicz-
ne w bezprzewodowym wydaniu. Są prawdziwym 
„game changerem” m.in. w branży techniki warsz-
tatowej, budowlanej, transportowej, hydraulicznej, 
elektrycznej, stolarskiej, a ostatnio także w segmen-
tach prac ogrodowych, utrzymania zieleni i gospo-
darki leśnej. Aktualnie portfolio asortymentowe MIL-
WAUKEE obejmuje ponad 215 narzędzi w systemie 
akumulatorowym 18 V i ok. 95 w 12 V, środki ochrony 
indywidulnej (rękawice, okulary, ochronniki słuchu 
czy podgrzewana odzież) i szeroką gamę poziomic, 
masztów oświetleniowych czy laserów.

Na podstawie swojego wieloletniego doświadczenia 
w serwisowaniu maszyn rolniczych również firma 
AGROAS docenia markę MILWAUKEE jako eksperta 
w dziedzinie elektronarzędzi.

Miło nam poinformować, że dołączyliśmy do spo-
łeczności oddanych fanów tego sprzętu, stając się 
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szerokości. Oszczędza się czas i zapewnia płynne 
wciąganie siatki owijającej. To nowe rozwiązanie 
jest oferowane wyłącznie w siatkach owijających 
CLAAS i fabrycznie zintegrowane we wszystkich 
siatkach CLAAS ROLLATEX oraz ROLLATEX PRO. 
Bez żadnej dopłaty.

CLAAS Covered XW

Do prasy VARIANT z opcją owijania siatką XW fi rma 
CLAAS proponuje nową siatkę z segmentu PRO. 
ROLLATEX PRO 3500 XW przy szerokości 1,30 m dba 
o to, aby baloty były owinięte także na krawędziach. 
Wynikiem są gładkie krawędzie i szczególna ochrona 
rozciągliwej folii podczas końcowego owijania balo-
tów. Baloty są jeszcze lepiej chronione przed wnika-
niem wilgoci.

Długoletnie doświadczenie, liczne testy polowe 
oraz inteligentna segmentacja produktów spra-
wiają, że oferta CLAAS w zakresie siatki, sznurka 
jest niezrównana.

Nasza sprawdzona od lat siatka CLAAS ROLLATEX to 
nowoczesna oferta do wszelkich warunków pracy. 
Siatki owijające mogą być stosowane we wszystkich 
prasach i zapewniają:

• Pokrycie balotów od krawędzi do krawędzi
• Niskie straty wykruszania materiału
• Dobrą ochronę przed wnikaniem wilgoci
• Bardzo stabilny kształt w magazynowaniu i trans-

porcie
• Optymalną jakość kiszonki przez eliminację po-

wietrza
• Niższe zużycie siatki
• Gwarantowaną rzeczywistą długość
• Wysoką odporność na zerwanie do 290 kg
• Numer identyfikacyjny do bezproblemowego 

śledzenia

CLAAS EnterNet

Optymalne owinięcie balotu wymaga optymalne-
go wciągania siatki. Przez EnterNet CLAAS oferu-
je nową jakość w zakresie siatek do balotów okrą-
głych. CLAAS EnterNet jest naklejaną etykietą, która 
zbiera koniec siatki w wąskie pasmo. Dzięki temu 
nie trzeba wprowadzać siatki w maszynę na całej 
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ROLLATEX PRO

Siatka nowej generacji do owijania okrągłych ba-
lotów jest dzięki swojej nici podłużnej wyjątkowo 
mocna i bezbłędnie wciągana do maszyny. Poza tym 
siatka jest lepiej odcinana. Zaleta: długość większa 
nawet o 50% w połączeniu z płynnym przebiegiem 
i wciąganiem siatki przez prasę. CLAAS Covered dba 
o perfekcyjne pokrycie balotów od krawędzi do kra-
wędzi. Rzeczywista długość jest zagwarantowana 
przy 290 kg odporności na zerwanie.

ROLLATEX CLASSIC

Ekonomiczna alternatywa oferuje optymalny stosu-
nek ceny do  wydajności. Dobre pokrycie balotów 
osiąga się poprzez wydłużenie nici wątku. Zagwaran-
towana liniowa odporność na zerwanie wynosi 260 
kg z zachowaniem rzeczywistej długości.

Sznurek do pras QUADOTEX & BALETEX

Sznurki CLAAS zostały stworzone we współpracy 
z działem technicznego rozwoju maszyn i w pełni 
odpowiadają wymaganiom nowych pras. Mimo że są 

dostosowane do maszyn CLAAS, można je z powo-
dzeniem stosować również w prasach innych produ-
centów.

Sznurki CLAAS dla pras oznaczają:

• Jakość
• Efektywność
• Bardzo wysoki stosunek wytrzymałości węzłów 

do długości sznurka  
• Znakomite właściwości owijania przy szybkim 

tworzeniu węzłów
• Niższe zużycie supłaczy dzięki płynnej pracy
• Wysoką zdolność absorbowania szarpnięć
• Efektywną ochronę przed UV
• Stałą jakość jednolicie wytworzonych włókien
• Kontrolę każdego kłębka w procesie produkcji                     

Po ofertę sprzedaży zapraszamy do naszych autory-
zowanych punktów sprzedaży i przedstawicieli han-
dlowych.

Tomasz Urbańczyk
Menedżer sprzedaży, Dział Części Zamienne
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Siatka Claas 

ROLLATEX CLASSIC 2000

Siatka Claas 

ROLLATEX CLASSIC 3000

Claas bagnet 

(0006262951)

440 zł
iatka Claas

ROLLATEX CLASSICC 2000
440 zł

oferta Specjalna

HYPERIN PINECO 1 KG
Ekologiczna proaktywna piana
 przeznaczona do mycia maszyn 
i urządzeń rolniczych

*podane ceny są cenami netto
  oferta ważna do wyczerpania zapasów

680 zł

Sznurek Claas 

QUADOTEX 3400
174 zł

Claas nożyk kosy 

(0006112031)- 
6,99 zł

Claas podbieracz łanu 

(0006262991)
69 zł 69,99 zł

Folia do 

sianokiszonki 500 
345 zł 24 zł

2000



SERWIS:

W każdym oddziale serwisu będą dostępne osoby 
pod podanymi niżej numerami telefonów, a kontakt 
będzie możliwy w godzinach 7–19.

• Nowa wieś Mała – tel. 795 160 061
• Tworzyjanów – tel. 505 989 464
• Ziemiełowice – tel. 780 058 401
• Gołaczów – tel. 532 120 058

CZĘŚCI:

• Nowa Wieś Mała – tel. 795 542 047
• Tworzyjanów – tel. 507 029 695
• Ziemiełowice – tel. 795 107 314
• Gołaczów – tel. 532 132 064
• Radzikowice – tel. 780 059 280
• Korfantów – tel. 735 962 978

Standardowe godziny otwarcia naszych sklepów 
w okresie żniw to 7–18.

Kontakt z osobami pod podanymi wyżej numerami 
telefonów będzie możliwy w godzinach 7–19.  

Powyższe informację dostępne będą także w każdym 
serwisie oraz sklepie z częściami zamiennymi.

Józef Szczypel
Dyrektor obsługi posprzedażowej,

Dział Agrotechniczny

Wzorem ubiegłego roku w nadchodzące żniwa fi r-
ma AGROAS chce być jak najbliżej swoich klien-
tów, aby zapewnić im dostęp do serwisu oraz 
części zamiennych niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania maszyn żniwnych w okresie żniw.

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klien-
tów, w okresie żniw serwis oraz sklepy z częściami 
zamiennymi będą funkcjonować w przedłużonych go-
dzinach pracy, a dodatkowo wyznaczone osoby będą 
pełnić dyżury telefoniczne.

Dokładny termin funkcjonowania AGROAS Serwis i Czę-
ści jest uzależniony od terminu rozpoczęcia prac żniw-
nych i zostanie podany później. Informacje zamieścimy 
na naszej stronie internetowej, w mediach społeczno-
ściowych oraz na tablicy ogłoszeń w każdej bazie.
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Korzyści ze stosowania produktów MAXI CARE:

1. Niezawodność działania

• Regularne przeglądy w ramach naszej umo-
wy serwisowej MAXI CARE Maintenance mi-
nimalizują ryzyko awarii.

• Zastosowanie wysokiej jakości części za-
miennych i materiałów eksploatacyjnych 
CLAAS ORIGINAL.

2. Bezpieczeństwo kosztów

• MAXI CARE Maintenance pokrywa wszystkie 
koszty konserwacji.

• MAXI CARE Protect jako przedłużenie umo-
wy chroni przed nieoczekiwanym ryzykiem.

3. Wartość przy odsprzedaży

• Regularne prace konserwacyjne w ramach 
MAXI CARE utrzymują twoją maszynę w do-
brym stanie.

• Przeglądy są oczywiście odnotowywane 
w książce serwisowej.

4. Indywidualność

• Warunki umowne produktów MAXI CARE 
można swobodnie dopasować do potrzeb.

• Cena jest indywidualna i zależy od konfi gu-
racji maszyny oraz wybranych warunków.

Szanowny kliencie, jesteśmy świadomi twojego 
zapotrzebowania na maksymalną niezawodność 
przy absolutnym bezpieczeństwie kosztów. Dla-
tego AGROAS jako dealer oraz CLAAS oferują 
połączenie wysokiej jakości maszyn oraz naj-
wyższej klasy serwisu. Dzięki produktom serwi-
sowym MAXI CARE gwarantujemy maksymalną 
niezawodność maszyny przy przewidywalnych 
kosztach. Zadbaj o istotne zadania, a my zadbamy 
o zabezpieczenie twojej maszyny.

Nasze usługi serwisowe są świadczone w kompe-
tentny sposób przez wykwalifi kowanych techników 
AGROAS w nowocześnie wyposażonych warsztatach. 

Postaw na bezpieczeństwo z produktami serwiso-
wymi MAXI CARE. Skontaktuj się ze swoim przedsta-
wicielem handlowym, aby wspólnie skompletować 
indywidualny pakiet serwisowy dla twojej maszyny.

Możesz także skontaktować się z jednym z naszych punk-
tów serwisowych, gdzie uzyskasz szczegółową informa-
cję na temat produktów serwisowych MAXI CARE.
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MAXI CARE obejmuje następujące maszyny CLAAS:

• Kombajny + hedery

• Przystawki Corio

• Sieczkarnie samobieżne + heder

• Ładowarki teleskopowe

• Ciągniki + ładowacze czołowe

• Prasy kostkujące

• Prasy zwijające

Rodzaje MAXI CARE – masz możliwość wyboru

• MAXI CARE Maintenance

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

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

• MAXI CARE Plus

W ramach MAXI CARE Plus oferujemy pakiet składają-
cy się z produktów MAXI CARE zapewniających mak-
symalną niezawodność i bezpieczeństwo kosztów 
w atrakcyjnej cenie promocyjnej.

Józef Szczypel
Dyrektor obsługi posprzedażowej, 

Dział Agrotechniczny
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atmosferycznych wpływają na tzw. szarpany charak-
ter żniw, a każdy pogodny dzień jest na wagę złota 
i nie należy go marnować na szukanie części zamien-
nych ani naprawę sprzętu. 

W mojej ocenie należy zacząć od podstaw. Przede 
wszystkim jest to sprawdzenie filtrów powietrza 
pod względem ich aktualnego stanu. Często wystar-
czy mechaniczne oczyszczenie fi ltra przez ostukanie 
i przedmuchanie sprężonym powietrzem. Kolejna 
kwestia to olej silnikowy, który według mnie należy 
wymieniać co sezon lub co określony interwał czaso-
wy; olej hydrauliczny można wymieniać co dwa sezo-
ny lub co określony interwał czasowy. Każdorazowo 
w trakcie wymiany oleju konieczna jest również wy-
miana właściwych fi ltrów. 

Oprócz wymiany normaliów należy zwrócić uwagę na 
pasy. Przeglądu trzeba dokonać pod względem ich 
naprężenia, ewentualnych otarć powstałych w wy-
niku przyblokowania układu omłotowego w trakcie 
prac żniwnych, pęknięć oraz przetarć. Należy skon-
trolować stan młocarni i klepiska pod względem 
mechanicznych uszkodzeń powstałych w trakcie po-
przednich żniw. W razie potrzeby w starszych mode-
lach kombajnów trzeba przeprowadzić prace związa-
ne z regulacją wysokości samego klepiska. 

Bardzo ważne jest sprawdzenie głównej przekładni 
zdawczej z silnika pod kątem występujących luzów. 
Właściwy stan to oczywiście taki, w którym żaden luz 

Czas pędzi nieubłaganie i za chwilę znów roz-
pocznie się gorący okres żniw. Wiosna mimo 
wszystko jest jeszcze dobrym okresem na zaję-
cie się niezbędnymi naprawami i przygotowaniem 
kombajnów oraz przyrządów żniwnych bez zbęd-
nego stresu i presji. 

Odkładanie momentu przeglądu maszyny na ostatnią 
chwilę ma często różne przyczyny, zarówno fi nanso-
we, jak i osobiste. Niemniej należy pamiętać o tym, że 
jest to czynność niezbędna, jeżeli chcemy sprawnie 
zebrać płody rolne. Jeżeli chodzi o kwestie fi nansów, 
to w mojej ocenie zwlekanie z przygotowaniem kom-
bajnu do prac polowych niestety wbrew pozorom 
podnosi koszty eksploatacyjne. Firma AGROAS – dzięki 
dużemu doświadczeniu w branży rolniczej – ma tego 
świadomość i dlatego co roku już w okresie jesien-
nym rozpoczyna szereg akcji dotyczących weryfi kacji 
pożniwnej kombajnów. Można wówczas uzyskać po 
pierwsze atrakcyjne rabaty na części zamienne oraz 
usługę serwisową, a po drugie – co niejednokrotnie 
trudno wycenić – spokojną pracę w nadchodzącym 
okresie żniwnym bez obaw o niespodziewane usterki. 

Przechodząc jednak do kwestii czysto technicznych, 
chciałbym krótko przypomnieć, o czym powinniśmy 
pamiętać i jakie należy podjąć działania w celu unik-
nięcia przykrych niespodzianek w czasie intensyw-
nych prac polowych. Nie trzeba nikogo przekonywać, 
jak ważną rolę w żniwach odgrywa czas. Szczególnie 
w naszym klimacie, gdzie częste zmiany warunków 
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nie występuje. Sądzę, że jest to krytyczny punkt wy-
magający dokładnej weryfi kacji, a jego ewentualna 
usterka – i w szczególnych wypadkach niezdiagnozo-
wanie uszkodzenia – może w efekcie doprowadzić do 
całkowitego zatrzymania maszyny w najmniej oczeki-
wanym momencie.

Następnym podstawowym działaniem, które może-
my wykonać samodzielnie, jest wizualna ocena stanu 
noży do sieczkarni. Niejednokrotnie wystarczy ob-
rócić noże na właściwą niezużytą stronę i korzystać 
kolejny sezon. W razie potrzeby oczywiście można 
wymienić je na nowe – obecnie dostępna jest sze-
roka gama noży utwardzanych, które pozwolą nam 
dłuższej korzystać z sieczkarni bez konieczności po-
dejmowania ww. działań w trakcie prac żniwnych. 

Tym, co w mojej ocenie możemy jeszcze zweryfi ko-
wać sami, jest podajnik pochyły – oprócz ogólnego 
stanu fi zycznego należy zweryfi kować łańcuch pod 
względem właściwego napięcia. Następnie przeglą-
damy listwy pod kątem fi zycznych uszkodzeń i nie-
prawidłowości. 

Podstawą jest też smarowanie poszczególnych ele-
mentów roboczych zgodnie z zaleceniem producen-
ta. W tym miejscu również zaznaczę, że wskazane 
jest stosowanie właściwych środków smarnych za-
lecanych w instrukcji obsługi lub przez producenta.

Podczas przygotowań do żniw nie wolno również za-
pominać o sprawdzeniu przyrządu. Ważne jest wiele 
rzeczy, np. czujniki od poziomowania, przeniesienie 
napędu, przekładnie czy osłony. Zaleca się na przy-
kład co roku przeprowadzić podstawowe kalibracje 
przyrządu żniwnego. Stan techniczny wspomnianych 
czujników ma tutaj również duże znaczenie. Oczy-
wiście wszystkie elementy powinny być sprawne, 
ponieważ gwarantuje nam to prawidłową pracę na 
polu. Stan nożyków da się ocenić dość łatwo, a jeżeli 
nożyk jest uszkodzony, należy go wymienić. Jeśli stan 
techniczny kosy jest w zły (np. jest spawana, wytarta), 
wówczas wymiana pozwoli na dłuższą pracę. 

Podstawowy element, jakim jest kosa, i jego stan 
mają istotne znaczenie dla precyzji cięcia, dlatego 
tak ważne jest sprawdzenie szczelin między kosą 

Serwis
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a dociskami i palcami osłony kosy. Czynność ta jest 
szczególnie wymagana po wymianie palców, nożyków 
lub całej kosy. Nacisk elementów prowadzących i doci-
sków na kosę powoduje zwiększenie obciążeń układu 
napędu kosy oraz wzrost temperatury wskutek tarcia.

Za duże szczeliny mogą utrudniać cięcie oraz prze-
pływ materiału, nawet jeśli mamy bardzo ostrą kosę. 
Regulację szczelin można wykonać przez zastosowa-
nie odpowiedniej ilości podkładek dystansowych lub 
wyregulowanie śrub dociskowych, zależnie od typu 
hedera. Szczelina między dolną powierzchnią ostrza 
kosy a palcem powinna wynosić 0,5–1 mm. Trzeba 
także pamiętać, że wymiany oleju w przekładni na-
pędowej kosy dokonuje się co 600 godzin lub raz 
w roku.

W zależności od zbieranej uprawy należy prawidłowo 
wyregulować podajnik ślimakowo-palcowy.

Odległość spiral podajnika od poszycia dolnego he-
dera powinna wynosić dla zbóż 12–15 mm. Kolejną 
rzeczą jest prawidłowy stan palców podajnika. Po-
winny być proste, a odległość ich końców od dolnego 
poszycia hedera powinna wynosić przy zbiorze zbóż 
od 8 do 12 mm. Regulacji wysokości podajnika ślima-
kowo-palcowego oraz wysunięcia palców dokonuje-
my przez zmianę położenia tych mechanizmów na 
bokach kadłuba zespołu żniwnego. W celu zapobie-
żenia owijaniu się materiału wokół podajnika ślimako-
wo-palcowego należy również wyregulować szczeliny 
listew zgarniających – dolnych i górnych. Odległość 

od krawędzi spirali podajnika dolnych listew zgarnia-
jących powinna wynosić 3–7 mm. Górne ustawiamy 
możliwie najbliżej spirali podajnika, ale tak, by nie 
występowało ocieranie.

Kolejną kwestią jest nagarniacz, który również powi-
nien być odpowiednio wyregulowany. Wskazane jest 
powtórzenie kalibracji. Powinno się też sprawdzić 
stan osłon (szczególnie w starszych hederach z napę-
dem mechanicznym), ponieważ uszkodzone lub po-
wyginane mogą powodować nawijanie, blokowanie 
materiału. Trzeba także sprawdzić, czy są wszystkie 
palce nagarniacza oraz ich stan techniczny. Wymaga-
ne jest ponadto sprawdzenie siłowników nagarniacza 
oraz mechanizmu kąta przestawiania palców.

Ważna jest codzienna eksploatacja. Sprawdzanie 
stopnia zużycia pasów napędowych, łańcuchów czy 
stanu węży hydraulicznych i ich ewentualnych prze-
cieków powinno się odbywać codziennie przed każ-
dym koszeniem. Napięcie łańcuchów oraz pasów na-
pędowych należy wykonać zgodnie z odpowiednimi 
wskaźnikami przy napinaczach.

Smarowanie elementów wykonujemy zgodnie z za-
leceniami w instrukcji obsługi kombajnu, w której 
punkty smarowania i czas uzupełniania środka są ja-
sno zaznaczone. Także na samym hederze umieszczo-
ne są naklejki określające częstotliwość smarowania 
poszczególnych smarowniczek (co 10, 50, 100, 200 
lub 300 godzin).

Jak widać, liczba punktów krytycznych dla właściwe-
go i bezawaryjnego korzystania z kombajnu zbożo-
wego w okresie intensywnych prac polowych jest 
spora. Z mojej praktyki zawodowej wynika, że każdy 
z nich jest kluczowy. Zdaję sobie sprawę, że więk-
szość operatorów kombajnów ma bogate doświad-
czenie zawodowe w technicznej obsłudze maszyny 
i wielokrotnie jest w stanie samodzielnie wykonać 
poszczególne prace, niemniej czasami warto zlecić 
to zadanie sprawdzonemu serwisowi biorącemu od-
powiedzialność za wykonane naprawy oraz udziela-
jącemu właściwej gwarancji, która może okazać się 
bardzo ważna w trudnej chwili. Dodatkowym atutem 
jest również możliwość faktycznego zaoszczędzenia 
wydatków, jeżeli korzystamy ze wsparcia dealera 
w trakcie prowadzonych akcji kontroli pożniwnych,  
do czego już teraz zachęcam. 

Jarosław Świerczek
Menedżer serwisu, Oddział Gołaczów
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Jeśli jesteście Państwo zainteresowani lub chcielibyście
uzyskać więcej informacji zachęcamy do kontaktu:

Polska Energetyka Słoneczna sp. z o. o.
Nr tel.: 883 555 071
Adres e-mail: grunty@xoog.pl

ODPŁATNA DZIERŻAWA GRUNTÓW
POD INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Polska Energetyka Słoneczna jest częścią Grupy XOOG. Więcej info na stronie: www.xoog.pl

Polska Energetyka Słoneczna to
deweloper instalacji OZE ze 100%
polskim kapitałem i ponad 20-letnim
doświadczeniem. Zapewniamy
dogodne dla wydzierżawiającego
warunki umowy dzierżawy oraz
konkurencyjną, pewną i terminową
płatność.

Jesteśmy zainteresowani każdym
terenem o powierzchni od 1 ha w górę.
Po otrzymaniu od Państwa zgłoszenia
dotyczącego chęci współpracy,
przeprowadzamy kompleksową analizę
lokalizacyjną oraz techniczną zgłoszonych
działek. W przypadku pozytywnej oceny
nieruchomości, skontaktujemy się z
Państwem w celu przedstawienia oferty
dzierżawy i ustalenia warunków
współpracy.

Kim jesteśmy?

Jak wygląda współpraca z nami?



lukę, fi rmy transportowe decydują się na szukanie pra-
cowników z innych kontynentów, np. Azji czy Afryki. 

Pakiet mobilności

Jest to następny element, który będzie miał istotny 
wpływ na wzrost kosztów płacowych dla polskich 
fi rm transportowych. Poniżej harmonogram wpro-
wadzania zmian wchodzących w życie w tym roku:

• 1 lutego

Zmiana w delegowaniu kierowców, nowy system do 
delegowania IMI.

• 24 lutego

Nowe zasady kabotażu.

• 22 maja 

Obowiązek licencji i objęcie pojazdów od 2,5 t DMC 
nowymi przepisami.

Po wejściu tych zmian w życie polscy przewoźnicy nie 
będą już tak konkurencyjni na rynku zagranicznym, 
a ich koszty prowadzenia działalności istotnie wzro-
sną. Do tej pory fi rmy transportowe na terenie UE 
płaciły kierowcom polskie stawki. Zmiana przepisów 
wymusi obowiązek zapłaty minimalnych stawek obo-
wiązujących w danym państwie – dotyczy to również 
przewozów kabotażowych oraz cross trade.

Rok 2022 będzie niewątpliwie wyzwaniem dla 
branży transportowej. Przez dwa lata obostrzeń 
związanych z pandemią COVID-19 wszyscy wie-
rzyli, że w końcu uda się odbić od dna. Pod koniec 
lutego rozpoczęła się agresja Rosji na Ukrainę, 
która także wpłynęła na branżę transportową. Do 
tego dochodzą: pakiet mobilności, wzrost cen pa-
liwa oraz problemy z nabyciem nowych pojazdów.

Jak te poszczególne okoliczności przekładają się na 
transport i z czym jest to związane?

Zapotrzebowanie na pracowników

Dużym problemem dla fi rm transportowych jest brak 
obsady. Według wyliczeń w Europie brakuje 400 ty-
sięcy kierowców, z czego około 124 tysięcy w samej 
Polsce. Ten trend utrzymuje się niestety od kilku lat. 
Jak więc możliwe, że fi rmy transportowe dalej funk-
cjonują? 

W dużej mierze dzięki kierowcom z zagranicy. Polskie 
fi rmy przez lata starały się pozyskiwać pracowników 
głównie z Ukrainy i Białorusi. Według danych zebra-
nych od ponad 350 tysięcy kierowców obsługujących 
trasy międzynarodowe w polskich fi rmach 110 tysięcy 
kierowców to obywatele Ukrainy. Następnych kilka-
dziesiąt tysięcy pracowało w lokalnych fi rmach trans-
portowych. Po wybuchu wojny na Ukrainie znaczna 
część pracowników branży transportowej w wieku 
od 18 do 60 lat zdecydowała się powrócić do swoje-
go kraju bronić go przed agresorem. Aby wypełnić tę 
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Paliwo

Każdy z nas odczuł wzrost cen paliw na własnej skórze. 
W pierwszym kwartale roku wzrosły one średnio o oko-
ło 50%. Ma to bardzo duży wpływ na fi rmy transpor-
towe. W transporcie drogowym cena paliwa odgrywa 
istotną rolę w sumie kosztów ponoszonych przez prze-
woźnika. W związku z tym ten koszt zostanie przenie-
siony na klientów, dla których będą realizowane prze-
wozy, a w następstwie na konsumentów i ich portfele. 
Wprowadzane przez rząd narzędzia obniżające ceny pa-
liw, np. obniżka podatku VAT, niestety nie mają takiego 
samego wpływu na transport co na klientów indywidu-
alnych, ponieważ fi rmy TSL opierają się na cenach net-
to. W tej chwili rozwiązaniami, które mogą ograniczać 
koszty związane z paliwem, są odpowiednia technika 
jazdy, tj. ecodriving oraz optymalizacja tras przewozu.

Możliwość rozwoju fl oty

Branża motoryzacyjna ma problemy z dostawami 
półprzewodników. Popyt na te podzespoły jest tak 
duży, że zamówienia nie są realizowane na czas. Do 
końca tego roku sytuacja raczej się nie poprawi. Z po-
wodu braku części samochody stoją na fabrycznych 
parkingach, ale nie można ich sprzedać. W ten spo-
sób kolejki po nowe auta się wydłużają. W zależności 
od producenta średni czas oczekiwania na nowe auto 
ciężarowe wynosi nawet do 18 miesięcy. 

Czy w związku z powyższymi okolicznościami ceny 
usług transportowych dalej będą rosły? Biorąc pod 
uwagę obecną sytuację, wydaje się, że najprawdo-
podobniej tak będzie, jednak to  kolejne miesiące po-
każą, czy możemy liczyć na stabilizację i możliwość 
długoterminowego planowania.

Marcin Kowalczyk
Specjalista ds. logistyki, Dział Płodów Rolnych
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Śląsk. Śląsk jest kolebką hodowli gołębi pocztowych 
i to tam zaraziłem się tą pasją. Pierwszego gołębia 
dostałem od miejscowego hodowcy. Pierwszy go-
łębnik, który skonstruowałem z pomocą taty, miał 
wymiary 1 m x 1 m. 

Do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych 
należę od 24 lat. Od początku uczestnictwa w związ-
ku regularnie lotuję. Przynależę do oddziału Grod-
ków II, sekcja Skoroszyce. Nasz oddział liczy około 60 
członków. Jest niewielki, ale w naszych szeregach są 
mistrzowie okręgu, a nawet mistrzowie Polski. 

Witam czytelników Kwartalnika „Cztery Asy Roku”. 
Nazywam się Cyprian Pawlikowski, a w fi rmie AGRO-
AS pracuję od 16 lat, w tym od 11 lat na stanowisku 
przedstawiciela agronomicznego. Opowiem o swo-
jej pasji, jaką jest hodowla gołębi pocztowych.

Jest to hobby, które do dziś cieszy się wielką popular-
nością. Takie zainteresowanie wymaga wiedzy i bar-
dzo dużego zaangażowania. 

Gołębie hoduję od 35 lat. Swoją przygodę zacząłem 
w wieku siedmiu lat, kiedy pojechałem do rodziny na 
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Dzień rozpoczynam o godzinie 5:00, wypuszczając 
gołębie. Na pierwszy oblot wypuszczane są samiczki; 
trwa on około 45 minut. Po tym czasie samice zwo-
ływane są do gołębnika na karmienie i pojenie. Ana-
logicznie tę samą czynność powtarzam w przypad-
ku samców. Wieczorny trening wygląda podobnie, 
oprócz wtorków i czwartków, kiedy przeprowadzam 
trening z odległości, wywożąc gołębie 45 kilometrów 
w linii prostej od gołębnika. 

Obecnie moja hodowla liczy: 80 sztuk gołębi doro-
słych, które będą brały udział w lotach, 100 sztuk 
gołębi znajdujących się w gołębniku rozpłodowym 
– jest to baza gołębnika, z której pozyskuje się gołę-
bie młode, a także co roku w sezonie przybywa około 
120 sztuk gołębi młodych, które są selekcjonowane 
w lotach. Dla młodych gołębi sezon trwa przez sześć 
niedziel na dystansie od 100 do 320 km. 

Sezon gołębi dorosłych rozpoczyna się w ostatnią 
niedzielę kwietnia, ale już miesiąc wcześniej zaczyna-
ją się przygotowania kondycyjne. W tym czasie wdra-
żane są specjalne preparaty i karmy. Sezon kończy się 
we wrześniu. Program lotowy gołębi dorosłych skła-
da się z 15 lotów na dystansie od 130 km do 1050 
km. Prędkość, jaką uzyskuje gołąb, zależy od warun-
ków atmosferycznych i wynosi od 30 do 90 km/h.

Moje gołębie lotowane są metodą totalnego wdo-
wieństwa, która polega na tym, że gołębie łączone 
są w pary około 15 lutego, wychowują jedno młode. 
Gdy młode mają trzy tygodnie, dorosłe prowadzo-
ne są metodą obiegową, co oznacza, że przez dzień 
z młodym przebywają samce, w nocy samice. Trwa 
to do czasu odstawienia młodych do własnego go-
łębnika. Po tym czasie zaczyna się metoda totalne-
go wdowieństwa samic i samców, tzn. gołębie widzą 
się ze sobą dwa razy w tygodniu – w czwartek po 
powrocie z treningu oraz w niedzielę po powrocie 
z lotu konkursowego. Resztę dni gołębie przebywa-
ją w separacji. 

Jeśli chodzi o moje osiągnięcia, to w 2021 roku zdo-
byłem tytuł wicemistrza oddziału i mistrza sekcji gołę-
bi młodych. Podczas całej swojej przygody z hodowlą 
gołębi odniosłem jeszcze wiele mniejszych sukcesów, 
z których również jestem dumny. Hodowla gołębi po-
dobnie jak praca w rolnictwie wymaga dużego zaan-
gażowania, czasu oraz miłości, a taki wysiłek włożony 
w hodowlę przynosi owoce w postaci zwycięstw. 

Życzę wysokich plonów oraz dobrej pogody w żniwa.

Cyprian Pawlikowski
Przedstawiciel handlowy, Dział Agronomiczny
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W kwietniu przedstawiciele fi rmy AGROAS mieli 
okazję uczestniczyć w Szkoleniu Prezesów i Ka-
dry Kierowniczej RSP województwa opolskiego. 
Podczas szkolenia omówiony został funkcjonują-
cy w naszej fi rmie nowy podział na piony: agrono-
miczny i agrotechniczne. 

Przedstawiciele pionu agronomicznego zaprezento-
wali odmiany wyłącznościowe rzepaku, które nasza fi r-
ma ma w ofercie. Przedstawiony został także produkt 
Fundamental – nowość w kategorii BIO PRODUKTY, 
które od niedawna mamy w swojej ofercie. 

Pion agrotechniczny opowiedział o gamie produk-
tów i nowościach fi rmy CLAAS oraz przedstawił pro-
dukty i technologie BIO fi rmy HORSCH. Prezentacja 
obejmowała również ofertę na części do maszyn 
rolniczych, MAXI CARE oraz współpracę serwisową 
oferowaną przez fi rmę AGROAS.

Poniżej zamieszczamy kilka fotografi i  ze szkolenia.
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Szkolenie Prezesów i Kadry Kierowniczej



Najlepszym wyznacznikiem działania nasze-
go programu są dla nas nasi klienci. Kolejnym 
uczestnikiem programu lojalnościowego, który 
zechciał podzielić się z nami odczuciami na temat 
działania AGROPULI, jest pan Marcin Cholewa 
z powiatu opolskiego.

Jak długo jest pan klientem naszej fi rmy?
Klientem fi rmy AGROAS jestem od siedmiu lat.

W jaki sposób dowiedział się pan o programie 
AGROPULA?
Dowiedziałem się o nim z informacji w radiu i zaczą-
łem podpytywać lokalnego przedstawiciela handlo-
wego fi rmy, gdyż program od samego początku bar-
dzo mnie zaciekawił.

Za zakup jakich produktów otrzymał pan punkty? 
Największą liczbę punktów otrzymałem za zakup na-
sion kukurydzy i środków ochrony roślin. 

Co kierowało panem przy wyborze nagrody?
Wybierając nagrodę, kierowałem się tym, co najbar-
dziej mnie cieszy, czyli sprawianiem radości najmłod-
szym domownikom. Wybrane nagrody umilają nam 
wolny czas spędzany na wspólnej zabawie.

Co w programie ceni pan najbardziej? 
Praktycznie wszystkie produkty kupione w firmie 
AGROAS są punktowane. Dokonując jakichkolwiek za-
kupów, czy to z grupy uprawy roślin, części zamiennych 
czy sprzętu rolniczego, dostajemy określoną liczbę 

punktów, którą możemy wykorzystać w programie, 
a to przekłada się na liczbę nagród. Dodatkowym atu-
tem jest bezterminowość programu, co mniejszym go-
spodarstwom daje szansę uzbierać punkty na nagrody. 

A do czego wykorzystuje pan aplikację, oczywi-
ście poza wyborem nagród?
Aplikacja jest bardzo łatwa w obsłudze i daje nam 
wiele możliwości. Osobiście używam jej do spraw-
dzania faktur, ich terminu zapłaty i potwierdzenia. 
Program daje nam również możliwość sprawdzenia 
produktów, które oferuje fi rma AGRAS, i sprawdze-
nia, w której grupie punktowania się znajdują. 

Co myśli pan o możliwości dokonania cesji punk-
tów w programie?
Jest to bardzo dobry pomysł, daje możliwość skorzy-
stania z lepszych nagród. 

Czy ma pan oczekiwania co do działania programu?
W tej chwili jestem zachwycony funkcjonowaniem 
programu i nie mam do niego zastrzeżeń. 

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Chcemy, abyście mieli wpływ na nasz wybór, chęt-
nie poznamy wasze propozycje nowych upominków 
w Katalogu Nagród. Przesyłajcie nam swoje propo-
zycje, a najciekawsze z nich już od stycznia będą do-
stępne w AGROPULI. 

Wysyłajcie swoje propozycje na: agropula@agroas.pl.  
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Obsługiwane powiaty

Nowa Wieś Mała opolski, strzeliński, oławski, brzeski
opolski, strzeliński, oławski, brzeski, 
ząbkowicki, nyski, krapkowicki, 
prudnicki, Opole

Tworzyjanów

trzebnicki, górowski, wołowski, 
średzki, dzierżoniowski, wrocławski, 
Wrocław, kamiennogórski, 
wałbrzyski, świdnicki, 
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legnicki, Legnica, jaworski, 
złotoryjski, zgorzelecki, lubański, 
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Radzikowice kłodzki, ząbkowicki, nyski
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