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Wystarczy wspomnieć, że produkcja nawozów azoto-
wych naszych rodzimych producentów (według GUS) 
była wyższa od tej z 2020 roku. Eksport również… 

Warto i trzeba patrzeć na produkcję rolną przez pry-
zmat rentowności 1 ha. 

Uważałem i uważam, że nakłady na produkcję 
2021/2022 (zboża, kukurydza i oleiste) vs ceny 1 tony 
dają gwarancję bardzo przyzwoitej opłacalności. Oczy-
wiście dziś widzimy, że w wielu obszarach kraju fale 
upałów poczyniły spustoszenie w pszenicach i jęczmie-
niach jarych; nie wiemy, co będzie z kukurydzą i bura-
kami. Zakładając jednak, że rolnik produkcję z sezonu 
2021/2022 sprzedawał 50 na 50%, „biorąc” ceny rze-
paku i zbóż z okresu od lutego do czerwca, okazałoby 
się, że średnia cena pomnożona przez średni zbiór 
daje bardzo przyzwoity wynik fi nansowy. Znam oso-
biście wielu klientów, rolników, którzy zabezpieczyli 
sobie cenę części zbiorów kontraktem terminowym. 

Dziś – jest sierpień – sytuacja na rynku zarówno zbóż, 
jak i rzepaku jest zgoła inna. Na kolejnych stronach 
kwartalnika koledzy z działu nawozów oraz zbóż 
dokładniej opisują aktualną sytuację. Nadmienić 
trzeba, że faktyczne widmo braku nawozów w bie-
żącym roku jest uzasadnione, albowiem w wyniku 
nałożonych – słusznie – sankcji straciliśmy dostęp do 
taniego surowca, czyli gazu sprowadzanego z Rosji. 

Szanowni Czytelnicy 

Pisząc wstęp do letniego wydania kwartalnika, po-
dzieliłem się opinią na temat ówczesnej sytuacji geo-
politycznej w kontekście cen i przepływów towarów, 
a konkretnie zbóż. W momencie pisania tamtego tek-
stu ceny rzepaku wahały się w przedziale 3800–4100 zł 
(kontrakt terminowy na nowy zbiór), natomiast pszeni-
cy w przedziale 1500–1700 zł z odbiorem w gospodar-
stwie. Niestety sprawdził się nakreślony w tym artykule 
scenariusz, tzn. duże zapasy ze starych zbiorów, stały 
import z Ukrainy, niewydolna logistyka, presja drogie-
go pieniądza oraz trwających żniw spowodowały dra-
styczne spadki cen zbóż i rzepaku. 

W mojej opinii przekaz mediów – bez względu na 
poglądy i sympatie polityczne – a raczej słowa cyto-
wanych w prasie i telewizji polityków spowodowały, 
że rolnicy wstrzymywali się ze sprzedażą zbóż i rze-
paku. Nagle wszyscy stali się fachowcami od handlu 
zbożami i prześcigali się w kreśleniu scenariuszy ma-
jących napędzać niekończące się wzrosty cen… Od 
początku wojny wywołanej przez Putina nagłówki 
gazet i paski w programach informacyjnych krzycza-
ły: głód, klęska, niedobory, brak nawozów… Oso-
biście nie znalazłem żadnego rzetelnego przekazu 
o rzeczywistych przepływach zbóż, o zdolnościach 
zakupowych importerów (o ich zasobności fi nanso-
wej) oraz o wydolności i wydajności logistycznej Unii 
Europejskiej. Rynek nakręcany był i jest nierzetelną 
informacją. Rok 2021 był przecież rekordowy, jeżeli 
chodzi o produkcję zbóż, rynek nawozów RÓWNIEŻ. 

Daniel Cupriak – prezes zarządu AGROAS
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Osobną sprawą jest dostępność maszyn, a tym sa-
mym handel nimi. Producenci maszyn, ale też samo-
chodów nadal odczuwają braki w dostawach pod-
zespołów do produkcji będące wynikiem pandemii. 
Teraz dodatkowo sytuację pogorszyła wojna oraz 
sankcje nałożone na Rosję i Białoruś. Pamiętajmy, 
że wiele zakładów produkcyjnych jest ulokowanych 
w Ukrainie – one nie produkują. Borykamy się dziś 
z brakami w dostawach gazu i gigantycznymi zwyż-
kami cen energii, co również wpływa na płynność 
produkcji, a już na pewno na ceny. 

Stabilniejszy jest rynek pozostałych środków do pro-
dukcji, czyli środków ochrony roślin oraz materiału 
siewnego, ale i tu niestety odnotowujemy znaczne 
podwyżki cen. 

Szanowni Państwo, życzmy sobie normalności i odpo-
wiedzialnych rządzących, bo mam wrażenie, że świat 
znalazł się w najbardziej niebezpiecznym punkcie od 
czasu II wojny światowej. Nie chciałbym przytaczać 
podobieństw czy analogii, bo widać je gołym okiem… 

Zapraszam do lektury kwartalnika. Znajdują się w nim  
liczne wskazówki, opinie oraz informacje dotyczące 
produkcji rolnej, uprawy oraz naszej aktualnej oferty. 

Eksport zbóż jest utrudniony, ponieważ konkurujemy 
np. z węglem, jeżeli chodzi o transport kolejowy oraz 
ciężarówki. Dziś już wiemy, że Polska i cała Unia Eu-
ropejska mogły zrobić w ostatnich 30 latach znacznie 
więcej, jeżeli chodzi o infrastrukturę kolejową, rzecz-
ną czy morską. Z drugiej jednak strony jeżeli unijni 
rolnicy nie będą akceptowali cen i niejako przerwą 
łańcuch dostaw, to mimo że świat odczuwa niedobo-
ry żywności, nie da się w jednym miesiącu nadrobić 
kilku miesięcy przestojów. Pomysły tworzenia pań-
stwowych spółek zajmujących się eksportem zbóż są 
raczej skazane na fi asko, bo w jaki sposób będą one 
„zmuszały” rolników do płynnej, czyli stałej sprzeda-
ży? Rynek zbóż – skupu i sprzedaży – jest naprawdę 
dojrzałym rynkiem na poziomie światowym i nie na-
leży go psuć fałszywym przekazem. Mamy w handlu 
dostępne wszelkiego rodzaju narzędzia i sposoby 
sprzedaży zbóż, od sprzedaży SPOT – tu i teraz – po 
kontrakt terminowy, czyli na za miesiąc, kwartał, pół 
roku czy rok. Nasza firma stosuje dodatkowo kilka 
rodzajów umów ramowych dających rolnikowi moż-
liwość pozyskania środków za płody w momencie 
decyzji o sprzedaży, a jednocześnie czekania na osta-
teczną cenę w wybranym okresie – w sprawie szcze-
gółów zapraszam do oddziałów oraz do kontaktu 
z przedstawicielami handlowymi. 
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Czerwiec upłynął nam pod znakiem spotkań z klien-
tami. Bardzo się cieszymy z frekwencji i informacji, 
jak bardzo tęsknicie za AGROCZASEM, niestety 
pandemia na długo utrudniła nam organizację tego 
typu wydarzeń. Kilka miesięcy temu uznaliśmy, że 
warto znowu się spotkać! I tak pojawił się pomysł 
zorganizowania dni otwartych w kilku naszych od-
działach. W czerwcu mieliśmy okazję spotkać się 
w Radzikowicach, Ziemiełowicach i Strzegomiu, 
przynajmniej z częścią z Was.

Podczas przygotowanych spotkań zaprezentowali-
śmy nową ofertę produktową przygotowaną na lato 
2022, w której szczególne miejsce zajęły nowości w na-
szym portfolio, czyli bioprodukty prezentowane przez 
Krzysztofa Ludwę (specjalista ds. sprzedaży), zwłaszcza 
FUNDAMENTAL i BIOKURATOR, o których więcej moż-
na przeczytać na www.agroas.pl. Ale to nie wszystko, 
o czym można było się dowiedzieć. Tadeusz Simiński 
(dyrektor sprzedaży) omówił, co nowego dzieje się 
na rynku zbóż i przedstawił informacje o nowościach 
w nasionach rzepaku. Zaprezentowana została również 
oferta działu agrotechnicznego, w którym również 
znalazły się ważne informacje dotyczące m.in.  nowych 
produktów fi rm Samson i Pichon oraz Milwaukee. 

Tak wyglądała część ofi cjalna naszych spotkań, a ko-
lejnym celem była dobra zabawa. Podczas dni otwar-
tych przygotowaliśmy również liczne gry i zabawy 
z atrakcyjnymi nagrodami, aby umilić spędzony z nami 
czas. Przeciąganie liny i gra w cornhola zakończyły się 

wspólną biesiadą przy potrawach z grilla i wspólnych 
rozmowach. Jak dobrze był to spędzony czas, można 
zobaczyć na fi lmie, który powstał podczas wszystkich 
dni otwartych i dostępny jest już na naszym kanale 
na YouTube. 

Jeśli tęsknicie za takimi spotkaniami lub za AGRO-
CZASEM, piszcie do nas na marketing@agroas.pl, 
jesteśmy otwarci na Wasze propozycje, a może nie-
które z nich się urzeczywistnią?

4

Kwartalnik 2022 Nr 3/2022 (23)

Dni Otwarte 2022

Z życia fi rmy



syn założyciela fi rmy. Opowiadał o potrzebie rozwoju 
działań podyktowanych zmieniającym się klimatem 
i potrzebami świata. W drugim dniu mieliśmy możli-
wość uczestnictwa w Dniach Pola DLG, które obywały 
się nieopodal. Dni Pola były okazją do sprawdzenia 
nowości z ofert fi rm nasiennych, ale znaleźliśmy tak-
że odmiany z naszego portfolio, takie jak ASKABAN, 
PATRAS czy ARTEMIS.  

W dniach 14–15 czerwca 2022 roku na zaproszenie 
fi rmy Horsch nasi klienci wraz z delegacją AGROAS 
udali się do majątku Bensheimer Hof w Niemczech. 
Cieszymy się, że po długiej przerwie spowodowanej 
pandemią mogliśmy znowu spotkać się osobiście.

Na dzień przyjazdu zaplanowano prezentację maszyn 
Horsch, m.in. nowego opryskiwacza LEEB 6300 VN. 
Po pokazach polowych mieliśmy okazję uczestniczyć 
w prezentacji, którą prowadził sam Michael Horsch, 
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Jest nam niezmiernie miło poinformować, że na-
sza fi rma została nagrodzona Diamentem FORBES 
2022. Jest to jeden z najbardziej prestiżowych ran-
kingów największych fi rm prywatnych w Polsce. 

W dniu 7 czerwca prezes Daniel Cupriak odebrał we 
Wrocławiu wyróżnienie w rankingu miesięcznika 
FORBES. Otrzymaliśmy nagrodę w kategorii przed-
siębiorstw o przychodach powyżej 250 mln zł. 

Od ponad 29 lat fi rma AGROAS istnieje dla Was – 
naszych klientów. Pracujemy nad tym, abyście byli 
zadowoleni z oferowanych produktów i usług. Cie-
szymy się, że przez tyle lat darzycie nas zaufaniem. 
Ta nagroda pokazuje, że nasza praca została doce-
niona. Dziękujemy za Wasz wybór, a właścicielom 
i pracownikom firmy AGROAS życzymy dalszych 
sukcesów.  
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Dynamicznie rozwijający się rynek sprzedaży 
maszyn rolniczych, sprzedaży części zamien-
nych oraz usług serwisowych stawia przed fi rmą 
AGROAS nowe wyzwania.

Posiadane obecnie 4 punkty (Nowa Wieś Mała, Two-
rzyjanów, Gołaczów, Ziemiełowice) w zakresie kom-
pleksowej obsługi klientów w sprzedaży maszyn, 
części oraz usług serwisowych są niewystarczające.

Klienci zwracają dzisiaj szczególną uwagę na odle-
głość od punktu obsługi, najbardziej optymalna od-
ległość to 30 km, maksymalnie 50–60 km. 

Rosnące koszty paliwa, a w związku z tym koszty do-
jazdów klientów do serwisu, koszt dojazdu klienta po 
części niezbędne do napraw „wymuszają” na fi rmie 
AGROAS wybudowanie kolejnego punktu w zakresie 
sprzedaży maszyn, sprzedaży części oraz usług serwi-
sowych, aby być bliżej naszych klientów.

Po intensywnych poszukiwaniach udało się nam zna-
leźć miejsce pod nowy punkt sprzedaży maszyn, części 
oraz usług serwisowych. Szukaliśmy lokalizacji, która 
będzie odpowiadać nam oraz klientom z tego rejonu.

Nowy punkt zlokalizowany będzie w okolicach Żmi-
grodu (zjazd z S5 na Żmigród).

Działka o powierzchni 1,9 ha, na której planowane 
jest postawienie:

– hali serwisowej o powierzchni około 1000 m2,
– sklepu z magazynem części o powierzchni około 

800 m2,
– placu utwardzonego na maszyny nowe oraz ma-

szyny używane o powierzchni około 7000 m2.

Do obsługi klientów planujemy zatrudnić:

– kierownika bazy,
– 6 serwisantów oraz koordynatora serwisu,
– 4 pracowników do obsługi magazynu części oraz 

sprzedaży części zamiennych.

Pracownicy serwisu zostaną wyposażeni w samo-
chody serwisowe zaopatrzone w niezbędne narzę-
dzia do napraw u klientów oraz w narzędzia specja-
listyczne.

Obecnie trwają prace koncepcyjno-projektowe.

Oddanie bazy planowane jest na rok 2024.

Józef Szczypel
Dyrektor Inwestycyjny

Dział Agrotechniczny
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Kiedy pisałem artykuł do letniego wydania kwar-
talnika, patrzyłem na rynek z perspektywy sezo-
nu, który przemijał, sezonu, który przyniósł nie-
samowite zmiany w globalnym handlu surowcami, 
który sugerował, że może być jeszcze trudniej się 
odnaleźć i podjąć słuszną decyzję co do sprzedaży 
zbóż i zakupu środków do produkcji, takich jak na-
wozy. Ale pisząc kolejny artykuł, zastanawiam się, 
czy coś uległo zmianie, czy świat doświadczy więk-
szej dawki optymistycznych, spokojnych informa-
cji, czy jednak będzie nadal bombardowany wia-
domościami, które wpływają na zmienność rynku.

Wiemy jedno: nic już nie jest takie samo jak wczoraj, 
nic już nie może być pewne tak jak w poprzedniej de-
kadzie. Wiele czynników, które przyczyniły się do tak 
wielkiej destabilizacji rynków, jak fala populizmu, któ-
ra przetoczyła się przez świat i która swój bieg powoli 
kończy również we wschodniej części Unii Europej-
skiej, fala pandemii, która uderzyła w nasze zdrowie, 
życie i portfele, a także konfl ikt zbrojny w naszej czę-
ści Europy między dyktaturą rosyjską a młodą demo-
kracją ukraińską są w dalszym ciągu żywe. 

Nie zapominajmy także o globalnym ociepleniu, 
które staje się tak boleśnie realne jak nigdy dotych-
czas. Fala upałów, topniejące lodowce, a także defi -
cyt energii ze źródeł kopalnych – bardzo wyraźnie 
nas, Polaków, nękający – stały się faktem. Ale taką 
rzeczywistość sobie stworzyliśmy, takie uwarunko-
wania ekonomiczne zafundowali nam decydenci na 

szczeblu krajowym czy też globalnym i w tych warun-
kach musimy się dziś odnaleźć. 

To i nie tylko to powoduje, że spowolnienie gospo-
darcze, gorsza koniunktura, rekordowa inflacja, 
a także brak działań, które realnie mogłyby ustabili-
zować sytuację pchają nas w przyszłość tak mgliście 
nieprzewidywalną, o jakiej zdążyliśmy zapomnieć po 
wstąpieniu do Wspólnoty Europejskiej w 2004 roku. 

Dziś w naszych rękach jest tegoroczny zbiór, który 
w przypadku rzepaku nie należy do najgorszych, 
w przypadku jęczmienia ozimego do bardzo do-
brych, a w przypadku pszenicy jest przeciętny. Dziś 
zastanawiamy się, czy w okresie jesienno-zimowym 
nie braknie prądu, czy będziemy mieli czym wysuszyć 
kukurydzę i ogrzać domy. 

Świat zaś wyraźnie pokazuje nam, że nadciąga spo-
re spowolnienie gospodarcze, że czasy nadmiarowej 
konsumpcji muszą się skończyć, a nadprodukcja, która 
zalewała półkulę północną, powinna zostać zreduko-
wana do rzeczywistych potrzeb. Jak można przeczy-
tać w lipcowym raporcie USDA, większe światowe 
zapasy pszenicy z powodzeniem pokryją mniejszą 
produkcję i wyraźnie wpływają na mniejszy obrót na 
rynkach. Malejący popyt także wpływa bardzo tonu-
jąco na rynek pszenicy. Raport wyraźnie zrewidował 
w dół produkcję w Unii Europejskiej, Argentynie, 
Ukrainie, które są zofsetowane przez większą pro-
dukcję w Kanadzie, USA oraz w Rosji. Produkcja w Unii 

8

Kwartalnik 2022 Nr 3/2022 (23)

Już po żniwach. Jak ocenić sytuację na rynku zbóż?

Hit numeru



Europejskiej jest szacunkowo niższa z powodu długo-
trwałej suszy, generalnie spowodowana spadkiem 
plonów w Hiszpanii, Włoszech, ale także Francji. Niż-
sza produkcja pszenicy jest na Ukrainie: tylko 19,5 mln 
ton. Kanadyjska produkcja jest wyraźnie wyższa: 34 
mln ton. Światowa konsumpcja pszenicy jest niższa, 
tylko 784 mln ton, wyraźnie zredukowane jest zużycie 
na cele paszowe w EU i na Ukrainie. Według Amery-
kańskiego Departamentu Rolnictwa zapas końcowy 
powinien urosnąć o 0,7 mln ton do poziomu 267,5 
mln ton. 

Popyt w sektorze żywienia zwierząt spadnie według 
szacunków Strategic Grains o blisko 12 mln ton. Naj-
większy spadek popytu na cele paszowe dotyczy 
głównie Unii Europejskiej, Chin, Indii, Kanady i Filipin. 
Jedynie Rosja powinna zwiększyć zapotrzebowanie 
na cele paszowe z uwagi na wysoki zbiór pszenicy 
szacowany na 90 mln ton. 

Szacunki eksportu rosyjskiej pszenicy cały czas ro-
sną, przewidywania wskazują na wolumen powyżej 
40 mln ton w sezonie 2022/23. Niewątpliwie ma na 
to wpływ podatek eksportowy, który realnie zmalał, 
przeliczając ceny w rublach do dolara amerykań-
skiego. Podatek kalkulowany jest jako 70% różnicy 

wartości cen na FOB-ie w stosunku do ceny refe-
rencyjnej. Także eksport unijny spodziewany jest na 
wyższym poziomie z uwagi na wysokie zapasy oraz 
oczekiwania importerów, że zastąpi on w pełni braki 
spowodowane wyłączeniem Ukrainy z globalnego 
rynku.

Unijny eksport pszenicy na poziomie 30 mln ton, 
w nieznacznym stopniu wyższy niż ubiegłosezonowy, 
powinien obok rosyjskiego stabilizować ceny. Realny 
powrót Ukrainy na rynki i eksport przez Morze Czar-
ne będzie raczej możliwy w 2023 roku, jeżeli konfl ikt 
zostanie zakończony. Natomiast porozumienie pod-
pisane 22 lipca 2022 roku nie daje rzeczywistej szan-
sy na płynny eksport, a iluzoryczne oczekiwania na 
płynność tego rynku są raczej nieuzasadnione. Bazu-
jąc na tych informacjach oraz na olbrzymich zapasach 
w naszym kraju, powinniśmy spodziewać się sporej 
dysproporcji cenowej do rynków światowych.

To przecież w Polsce mamy rekordowy zapas psze-
nicy z poprzedniego sezonu, to nasz kraj absorbo-
wał i absorbuje ukraińską kukurydzę, to nasz tabor 
zaangażowany w przewóz ukraińskich zbóż podrożał 
o blisko 100%. Musimy oswoić się z myślą, że lokal-
ny przetwórca, który widzi, że rynek eksportowy 

Hit numeru
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z powodu słabej infrastruktury oraz braku samocho-
dów i wagonów nie stanowi presji cenowej, będzie 
mógł podobnie jak przed blisko dwoma dekadami 
dyktować ceny lokalnym producentom zbóż. W tym 
przypadku może nie wystarczyć wysoka zdolność pol-
skiego rynku do przechowywania zbóż. Ciągle droże-
jący pieniądz i wysoka infl acja mogą zniweczyć plan 
przetrzymania i zarobkowania na składowaniu. Każdy 
producent sprawdza relację cen zbóż do cen nawo-
zów, nasion i środków ochrony roślin. Dzisiejsze po-
równanie (jest koniec lipca) wygląda bardzo korzyst-
nie, warto sprzedawać pszenicę i rzepak, kupując 
nasiona, nawozy czy środki ochrony roślin. Wskaźniki 
infl acyjne i przewidywania co do dostępności surow-
ców wskazują na to, że lepiej dziś zatowarować się 
w środki do produkcji, niż trzymać surowce, gdzie dy-
namika wzrostu cen może nie dorównać dynamice 
wzrostu cen środków do produkcji.

Tak zwany wskaźnik wyprzedzający koniunktury PMI, 
który dla naszego przemysłu spadł poniżej 50 pkt do 
wartości 44,4 pkt, sugeruje, że nasz przemysł – także 
ten przetwórczy – wpadł już w recesję lub stoi na jej 
krawędzi. Spadek zamówień i ostrożność w zakupach 
prezentowana w sektorze przemysłowym zwiastu-
ją nadchodzące zmiany. Wiemy, że zimny prysznic 
i schłodzenie koniunktury oraz ograniczenie kon-
sumpcji są nieodzowne, ale z drugiej strony przyzwy-
czajeni do ciągłych wzrostów i nieustającej prosperity 
odganiamy od siebie myśl o recesji. 

Unijne zbiory zredukowane w wielu krajach falą 
czerwcowych upałów – na przykład we Francji, gdzie 
spadek produkcji pszenicy miękkiej rok do roku wy-
niósł ponad 2 mln, w Hiszpanii bardzo podobnie, 
w Danii, która teoretycznie nie powinna mieć tego 
typu problemów, także blisko 1 mln – to coś, co rzu-
tuje na naszą percepcję i ocenę sytuacji, ale nie mo-
żemy zapominać o rekordowych zapasach i koniecz-
ności wyekspediowania ich przez europejskie porty. 

Ważmy te czynniki, zabezpieczając środki do produk-
cji sukcesywnie, nie stawiajmy wszystkiego na jedną 
kartę. Brak decyzji to zła decyzja. Pamiętajmy, że skła-
dowanie kosztuje, choć często trzymając zboże we 
własnym magazynie, nie traktujemy tego jako koszt. 
Pamiętajmy, że infl acja i ograniczony dostęp do gazu 
oraz brak importu ze wschodu doprowadzą do wzro-
stu cen nawozów. Słaby złoty także sprzyja większemu 
eksportowi nawozów z Polski do krajów sąsiednich. Je-
śli my nie kupimy, to chętnie kupi nasz kolega z Francji 

czy z Niemiec. Zważmy też na inwestowanie w materiał 
siewny. Nasi koledzy zza Odry wymieniają rok do roku 
80% materiału siewnego zbóż, a my jedynie 15%. Czy 
oni wiedzą lepiej? Chyba tak, bo średni plon między 
Odrą a Łabą to 7,53 t/ha, a między Bugiem a Odrą za-
ledwie 4,8 t/ha. O tym, czy przy tak znacznej opłacal-
ności uprawy pszenicy nie warto zadbać o tę uprawę 
od samego początku, czy warto ryzykować i siać bądź 
co bądź drogi i niesprawdzony własny materiał, czy to 
ryzyko jest czymkolwiek uzasadnione, każdy powinien 
rozstrzygnąć we własnym zakresie. 

Rozkładajmy ryzyko. Starajmy się odpowiednio wcze-
śnie zatowarować w środki do produkcji, a sprzeda-
wać plony sukcesywnie. Nie ma recepty na sukces, 
ale rozkładając sprzedaż w czasie, uśrednimy sobie 
cenę. K umulacja zapasów na koniec sezonu 2022/23 
może nie być dla naszych portfeli zbyt dobra.

Tadeusz Simiński 
Dyrektor sprzedaży, Dział Agronomiczny 

10

Kwartalnik 2022 Nr 3/2022 (23)



do Państwa dyspozycji we wszystkich oddziałach 
AGROAS w zakresie sprzedaży i obsługi takich marek, 
jak Horsch, Claas, Samson, Pichon, Maschio Gaspardo 
oraz Wielton Agro.

Każdy z rolników zostanie obsłużony z najwyższą sta-
rannością, a maszyny, które Państwu zaoferujemy, 
jestem przekonany, spełnią oczekiwania dotyczące 
zarówno rozwiązań technicznych, jak i trwałości oraz 
niezawodności.

Wszystkich zapraszam już dzisiaj do współpracy z na-
szymi pracownikami, których dane kontaktowe znaj-
dują się na następnych stronach kwartalnika.

Marcin Milej
Dyrektor Pionu Agrotechnicznego 

Jest mi niezmiernie miło poinformować wszyst-
kich czytelników kwartalnika „Cztery Asy Roku”, 
że od 1 września 2022 roku nasza fi rma posze-
rzyła zakres obsługi klientów zainteresowanych 
marką Horsch o cały teren województwa dolno-
śląskiego oraz część województwa lubuskiego. 
Zmiana, która ma miejsce, jest odpowiedzią dla 
klientów oczekujących od fi rmy AGROAS palety 
produktowej marki Horsch również na terenie 
działalności Oddziału Gołaczów.

Dokładny obszar współpracy dotyczy takich powia-
tów, jak: nowosolski, żagański, żarski, wschowski, bo-
lesławiecki, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, 
lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski, głogow-
ski, górowski, legnicki, lubiński, polkowicki.

Razem z ww. powiatami AGROAS zasięgiem obejmu-
je grunty orne Opolszczyzny, Dolnego Śląska i woje-
wództwa lubuskiego o łącznej powierzchni ok. 1,5 mln 
hektarów! 

Jest to mniej więcej 10% obszaru wszystkich grun-
tów ornych w Polsce.

Rolnictwo na tym terenie cechuje duża jakość, świa-
domość wykorzystywania maszyn rolniczych i stoso-
wania odpowiedniej technologii produkcji. 

Od 1 września 2022 roku nasi przedstawiciele han-
dlowi, sprzedawcy części, a także kadra serwisu, są 
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pszenicach średnio późnych i późnych, co powoduje 
zbyt późny siew jęczmienia. Niewskazana jest upra-
wa jęczmienia po jęczmieniu, głównie ze względu na 
możliwość silnego porażenia chorobami, szczególnie 
podsuszkowymi.

Po zbiorze przedplonu, aby przeciwdziałać przesu-
szeniu gleby, należy zastosować podorywkę i natych-
miast ją zabronować. Bronowanie ogranicza straty 
wody oraz pobudza chwasty do kiełkowania. Po 
upływie 8–10 dni pole ponownie bronuje się przede 
wszystkim w celu zniszczenia kiełkujących chwastów. 
Następnie wykonuje się podorywkę na głębokość 
8–12 cm. W uproszczonych systemach uprawy pod-
orywka zastępowana jest uprawą przy użyciu brony 
talerzowej lub kultywatora podorywkowego. Orkę 
siewną należy wykonać na co najmniej dwa tygodnie 
przed terminem siewu. Siew w nieodleżałą glebę jest 
jedną z ważniejszych przyczyn słabego przezimowa-
nia jęczmienia. Orka siewna powinna być wykonana 
równo, tak by nie przesuszać jej nadmiernym kilku-
krotnym bronowaniem.

W uprawie jęczmienia ozimego istotnym czynnikiem 
jest kontrola pH. Kwaśny odczyn gleby utrudnia do-
bre zahartowanie roślin przed zimą, co skutkuje sła-
bym przezimowaniem. Gleby zakwaszone wykazują 
niedostateczną zawartość przyswajalnego magnezu, 
stąd wynika konieczność wapnowania, które najlepiej 
wykonać po zbiorze przedplonu, przed wykonaniem 
podorywki. Wysokość dawki wapna ustala się na pod-
stawie stopnia zakwaszenia gleby i jej zwięzłości. 

Jęczmień ozimy jako uprawa polowa charaktery-
zuje się największym obok pszenicy potencjałem 
plonotwórczym. Jego wczesne schodzenie z pola 
pozwala na lepszą organizację żniw oraz umożliwia 
uprawę poplonów wysiewanych jako rośliny rege-
nerujące glebę, szczególnie w płodozmianach z du-
żym udziałem zbożowych. Jęczmień wśród zbóż to 
również największa tolerancja na suszę, a ostatnie 
lata wybitnie pokazują, że jęczmień sprawdza się 
w latach suchych dzięki możliwości najlepszego 
wykorzystania zapasów wody pozimowej. Dzięki 
wczesnemu schodzeniu z pola jęczmień ozimy jest 
najlepszym towarowym przedplonem dla rzepaku 
ozimego. Wadą tego gatunku jest natomiast nie-
stabilność plonowania wynikająca ze słabej zimo-
trwałości i wrażliwości na kulturę gleby. Jęczmień 
ozimy można uprawiać na różnych glebach, jednak 
ze względów ekonomicznych jego uprawę powinno 
się ograniczyć do gleb IIIb, IVa i IVb. 

Aby umożliwić dobry rozwój jęczmienia ozimego je-
sienią i stworzyć lepsze warunki do jego przezimowa-
nia, ważny jest dobór odpowiedniego przedplonu. Ze 
względu na wczesny siew jęczmienia ozimego przed-
plon powinien możliwie wcześnie zejść z pola, aby 
było dość czasu na właściwe przygotowanie roli. Bar-
dzo dobrym przedplonem towarowym dla jęczmie-
nia ozimego jest rzepak ozimy i groch, warunkowo 
owies i żyto. W przypadku uprawy jęczmienia na cele 
browarne należy wykluczyć stanowiska po motylko-
wych i strączkowych ze względu na dużą ilość azotu 
organicznego w glebie. Niewskazana jest uprawa po 
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w odkwaszaniu gleby jest często niewielka i na efek-
ty musimy poczekać nawet kilka lat. Ten typ jest 
stosowany również ze względu na to, że zazwyczaj 
zawiera dodatkowo magnez. Zaznaczyć trzeba, że 
dostępność magnezu w tym przypadku jest również 
ograniczona ze względu na skrystalizowaną formę. 
Jedynie dolomit pochodzący z mocno zwietrzałych 
złóż i dobrze przemielony lub prażony może wykazy-
wać dobre właściwości odkwaszające i dostarczać do 
gleby pewną ilość magnezu.

Jęczmień ozimy wykazuje bardzo dużą wrażliwość na 
niedobór fosforu i średnią wrażliwość na niedobór 
potasu w glebie. Wielkość dawek nawozów fosforo-
wych i potasowych zależy od kompleksu glebowego 
i zasobności gleby w te składniki. Nawozy fosforowo-
-potasowe należy zastosować najlepiej pod orkę siew-
ną w ilości 50–90 kg P2O5/ha oraz 60–120 kg K2O/ha.

Przedsiewna dawka azotu nie powinna przekraczać 
20 kg/ha, a wiosną należy zastosować nawożenie 
azotem w ilości 80–100 kg/ha, łącznie z nawożeniem 
jesiennym w dwóch terminach: 2/3 ilości w czasie ru-
szenia wegetacji oraz 1/3 w fazie strzelania w źdźbło 
lub 1/2 dawki bardzo wczesną wiosną i pozostałą 
część w fazie strzelania w źdźbło.

Zbyt wczesny sierpniowy siew jęczmienia ozimego 
jest niewskazany, ponieważ wzrasta niebezpieczeń-
stwo porażenia roślin mączniakiem i innymi choro-
bami oraz wystąpienia szkodników, zwłaszcza mszyc.

W 2022 roku do Krajowego Rejestru wpisano 7 nowych 
odmian jęczmienia ozimego, w tym 5 pastewnych wie-
lorzędowych, jedną odmianę dwurzędową pastewną 
i  jedną odmianę dwurzędową browarną. Na uwagę 
zasługuje odmiana JULIA, z wysoką zimotrwałością 
z bardzo dobrym i wyrównanym profi lem zdrowotno-
ściowym. Odmiana niska, bez skłonności do wylegania, 
z grubym i wyrównanym ziarnem. To bardzo dobra 
baza do wysokotowarowej produkcji polowej i pew-
ność jakości. Druga odmiana zasługująca na uwagę to 
sprawdzona w naszym terenie IDA, która w dzisiejszych 
warunkach pogodowych zasługuje na miano lidera. 

Zachęcam do kontraktacji w naszych bazach magazy-
nowych. Szczegóły będą podane w najbliższym czasie.

Piotr Zięciowski
 Menedżer produktu, Dział Płodów Rolnych 

Marek Jankowski
Menedżer produktu, Dział Nasion

W rolnictwie stosuje się trzy główne rodzaje wapna: 
tlenkowe, węglanowe oraz dolomitowe. Szybko dzia-
łającymi są wapna tlenkowe. Wadą tego typu nawozu 
jest nadreaktywność. W wyniku wprowadzenia do 
gleby tego nawozu w roztworze glebowym powsta-
je silnie żrący wodorotlenek wapnia. Z tego powodu 
wapna tlenkowego bezwzględnie nie można stosować 
na krótko przed siewem oraz pogłównie. Jego nadre-
aktywność może przyczynić się do zakłócenia wscho-
dów, a nawet wypalenia siewek. Wapno tlenkowe 
zakłóca naturalne przemiany mikrobiologiczne w gle-
bie i może prowadzić do degradacji cennej próchnicy. 
Wapna tlenkowe są kłopotliwe w wysiewaniu, mocno 
pylą i powodują silną korozję używanego parku maszy-
nowego. Wapno czysto tlenkowe nadaje się jedynie 
do odkwaszania gleb ciężkich i zbitych, gdzie dodat-
kowo rozluźnia ubitą strukturę gleby, wapno tlenkowe 
musi być dokładnie wymieszane z glebą. 

Najczęściej stosowaną w rolnictwie formą wapna jest 
wapno typu węglanowego (kreda pylista, kreda pa-
stewna, mączka wapienna, kreda jeziorna). Ta forma 
działa wolniej, ale mniej agresywnie. Jej rozpuszczal-
ność w roztworze glebowym jest również mniejsza. 
Ważne, by taki nawóz był odpowiednio rozdrobniony. 
Wapna węglanowe mają powolny przebieg przemian 
w glebie i traktowane są jako wolno działające. Nie są 
tak reaktywne jak nawozy tlenkowe i z tego powo-
du są przeznaczone na gleby lżejsze, mniej zasobne 
w próchnicę. Wśród tego typu wapna jest najwięcej 
odmian. Dużo zależy od surowca, z którego zostały 
wyprodukowane, oraz od właściwości fi zycznych oraz 
chemicznych, jakimi się cechują. Istotnym czynnikiem 
decydującym o skuteczności działania nawozów wap-
niowych typu węglanowego jest stopień ich rozdrob-
nienia; produkty kruszone mogą być do 100 razy mniej 
skuteczne od produktów mielonych (tzw. mączka).

Ostatnim typem wapna jest wapno dolomitowe, 
najmniej reaktywny rodzaj wapna. Jego skuteczność 
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Siejąc rzepak punktowo, zapewniamy każdej roślinie 
jednakową powierzchnię życiową, a także ograni-
czamy konkurencję o wodę, światło i składniki po-
karmowe między poszczególnymi roślinami. Zwykle 
rzepak jest wysiewany w rzędach co 10–45 cm. Czy 
siew w rozstawie aż 45 cm ma sens? Niewątpliwie taki 
sposób siewu jest wart rozważenia, ponieważ dzięki 
temu oszczędzamy na zużywanym materiale siew-
nym. Mniejsza obsada roślin powoduje zwiększenie 
ich bujności i ilości rozgałęzień bocznych. Idąca za tym 
zwiększona liczba łuszczyn przypadająca na jedną ro-
ślinę ma rekompensować mniejszą liczbę roślin na jed-
nostce powierzchni. Mniejsza liczba roślin korzystnie 
wpływa na ograniczenie chorób grzybowych. Na co 
jednak uważać, siejąc rzepak punktowo i przy niskiej 
obsadzie? Konieczne jest, aby nasiona użyte do siewu 
były dobrze skalibrowane, tak aby siew faktycznie był 
jak najbardziej precyzyjny.

Nawożenie pogłówne jesienią

Plonowanie rzepaku jest w znacznym stopniu uza-
leżnione od jego rozwoju jesiennego oraz podaży 
składników pokarmowych w tym okresie. Nawożenie 
i stosowanie regulatorów wzrostu powinny być tak 
przeprowadzone, aby rzepak w zimę wszedł w opty-
malnej dla prawidłowego przezimowania fazie rozwo-
jowej, tj. 8–10 liści. Rzepak ma bardzo duże potrzeby 
pokarmowe. Na wyprodukowanie 1 tony nasion i od-
powiadającej temu ilości słomy pobiera ok. 50–55 kg 
N/ha, 30 kg P2O5, 50 kg K2O, 6–8 kg Mg oraz 15–20 

Czas żniw za nami. W momencie wydania kwartal-
nika jesteśmy już po siewie rzepaku ozimego, dla-
tego tabela nr 1 tylko przypomina o zalecanych 
normach wysiewu odmian z palety oferowanej 
przez fi rmę AGROAS.

Tab. 1. Zalecane normy wysiewu wybranych odmian rzepaku 

ozimego

Odmiana
Zalecana norma wysiewu [szt./m2]

termin 
wczesny

termin 
optymalny

termin 
opóźniony

Manhattan 35–40 40–45 45–50

Artemis 35–40 40–45 45–50

Ocelot 40–45 45–50 50–55

Extenso 35–40 40–45 45–50

Jednocześnie jest to okres podsumowań mijającego 
sezonu. Na podstawie doświadczeń zebranych we 
własnym gospodarstwie mogę z czystym sumieniem 
stwierdzić, że odmiana rzepaku ozimego ARTEMIS 
świetnie spisała się w kolejnym w ostatnich latach 
suchym roku. Powoduje to, że ARTEMIS kolejny raz 
znalazł się w ścisłej czołówce mojej prywatnej listy 
najlepiej plonujących odmian rzepaku i nadal będzie 
u nas wysiewany. Od lat siejemy rzepak w rozstawie 
międzyrzędzi 24 cm. Metoda prób i błędów pokazała, 
że w warunkach mojego gospodarstwa jest to opty-
malne rozwiązanie. Z pewnością każdy rolnik chwali 
swój sposób wysiewu.  
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zaspokoić potrzeby pokarmowe w pierwszych dniach 
po szybkim ruszeniu wegetacji wiosennej. Rzepak nie 
może być wtedy „głodny”. 

Mikroelementy

Niedobory mikroelementów także zmniejszają mro-
zoodporność rzepaku ozimego. Dla rzepaku do pra-
widłowego rozwoju jesienią najważniejszy jest bor 
i mangan. Bor wpływa na prawidłowy rozwój systemu 
korzeniowego oraz części nadziemnej roślin. Istotnie 
wpływa na gospodarowanie węglowodanami. Ob-
jawem niedoboru boru obok nekroz i chloroz na li-
ściach jest zahamowanie wzrostu, w tym korzeni. Sła-
bo rozwinięte korzenie to mniejsze pobieranie wody 
i składników pokarmowych, gorsze przezimowanie, 
powstawanie zgnilizn korzeni. Wiosną objawem nie-
doboru tego mikroelementu jest zredukowana ilość 
kwiatów, mniejsze pylenie, a później słabo wykształ-
cone łuszczyny. Nawozem dolistnym przeznaczonym 
do nawożenia m.in. rzepaku, ale też buraków cu-
krowych, kukurydzy i innych jest Asbor 150 płynny. 
Nawóz ten należy stosować kilkukrotnie w sezonie 
wegetacyjnym. Wpływa korzystnie na odporność 
roślin rzepaku na przymrozki i poprawia zdrowot-
ność roślin. Wiosną natomiast korzystnie oddziału-
je na zawiązywanie pąków kwiatowych, kwitnienie 
roślin i zawiązywanie łuszczyn. Nawożąc rzepak mi-
kroelementami, należy też pamiętać o manganie. 
Razem z miedzią bierze on udział w wielu funkcjach 

kg S. Fosfor i potas mają jesienią kluczowe znaczenie, 
gdyż wpływają m.in. na rozwój systemu korzeniowe-
go, a w konsekwencji na pobieranie innych składników 
pokarmowych. Przyczyniają się do wzrostu mrozood-
porności roślin rzepaku. W praktyce składniki te sto-
sujemy jednak przedsiewnie. Azot również stosujemy 
w nawozach wieloskładnikowych przed siewem rzepa-
ku. Często rolnicy boją się zastosowania tego składnika 
pogłównie jesienią. Są to obawy uzasadnione, ponie-
waż azot powoduje szybki wzrost roślin, a nadmiernie 
rozwinięte rośliny, z wyniesionym pąkiem wierzchoł-
kowym oraz zwiększona zawartość wody w roślinach 
prowadzą do zmniejszenia mrozoodporności. Należy 
uważać z nawożeniem azotem zwłaszcza przy wcze-
śnie wysiewanych odmianach, o szybkim tempie wzro-
stu, uprawianych na glebach o wysokiej zawartości 
próchnicy. Jednak dobrze rozwinięte plantacje rzepa-
ku ozimego mogą pobrać w czasie jesiennego rozwo-
ju nawet 80–100 kg N/ha. W sytuacjach opóźnionego 
siewu, niskiej zawartości azotu w glebie, po przyoraniu 
słomy przedplonu zbożowego i gdy rzepak wygląda po 
prostu źle (mam na myśli m.in. nierównomierne wscho-
dy, powolny rozwój), należy zastosować nawożenie 
pogłówne azotem w dawce do 40 kg N/ha. Należy to 
zrobić najpóźniej 8 tygodni po siewie. Późniejsze nawo-
żenie jest dopuszczalne tylko w sytuacji, gdy stwierdza 
się wyraźne objawy niedoboru tego składnika. Coraz 
częściej zimy są bardzo łagodne i krótkie, a wiosenne-
go nawożenia azotem nie możemy wykonać przed 1 
marca. Zatem jesienne nawożenie pozwoli roślinom 
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i szkodnikami na pierwszych etapach rozwoju. Zapra-
wianie nasion roślin uprawnych to precyzyjny sposób 
ochrony roślin, korzystny także pod względem eko-
nomicznym. Konieczność wykonania chemicznych 
zabiegów ochronnych należy bezwzględnie oprzeć 
na szczegółowej lustracji uprawy. Często są one 
konieczne, gdyż nasilenie chorób i szkodników jest 
coraz większe. Wynika to m.in. z coraz cieplejszych 
jesieni i zim. 

Zwalczanie chwastów

Chwasty zwalczamy, już wykonując uprawki pożniw-
ne i przedsiewne. Jest to agrotechniczna metoda ich 
zwalczania. Coraz częstsze uproszczenia w uprawie 
roli, w tym rezygnacja z orki mimo zalet w postaci 
polepszenia struktury gleby, wielu jej właściwości 
fi zycznych i mniejszej energochłonności, powodują 
wzrost zachwaszczenia, zwłaszcza w pierwszych la-
tach stosowania uproszczeń. Chwasty są bardzo nie-
bezpieczne dla roślin uprawnych. Konkurują bowiem 
z nimi o miejsce, światło, wodę i składniki pokarmo-
we. Szczególnie groźne są te z tej samej rodziny bo-
tanicznej co uprawiana roślina, gdyż są rezerwuarem 
chorób i szkodników. Dla rzepaku są to m.in.: stulicha 
psia, tasznik pospolity, tobołki polne. Kiedy rozważyć 
chemiczną ochroną rzepaku przed chwastami i jakich 
środków użyć, przedstawia tabela nr 2:

życiowych roślin. Wpływa na gospodarowanie przez 
rośliny azotem i pobieranie fosforu. Zwiększa także 
odporność na choroby. Tutaj również jednym z ob-
jawów niedoboru jest zahamowany wzrost korzeni, 
a także zlewające się chlorozy na młodych liściach. 
Prawidłowe przygotowanie łanu rzepaku do zimy wy-
maga zabiegów, których celem jest polepszenie roz-
woju systemu korzeniowego. Dodatkowo korzystne 
jest tu też zastosowanie biostymulatorów. Do takich 
należy oferowany przez fi rmę AGROAS Rooter. Sty-
muluje on rozwój systemu korzeniowego i poprawia 
pobieranie składników mineralnych z gleby. Obok le-
piej rozwiniętego systemu korzeniowego mamy też 
większą średnicę szyjki korzeniowej i lepsze zawiązy-
wanie łuszczyn. Środek stosuje się dolistnie w jednym 
lub dwóch zabiegach. Jesienią stosowany w fazie 4–6 
liści rzepaku, a wiosną po ruszeniu wegetacji. 

Ochrona rzepaku jesienią

Nikt nie poda jednej w pełni skutecznej recepty na 
zabiegi ochronne, ani w rzepaku, ani w innych rośli-
nach uprawnych. Konieczność wykonania zabiegów 
ochronnych i ich termin zależą od wielu czynników, 
takich jak przebieg pogody, nasilenie występowa-
nia agrofagów czy odporność lub tolerancja da-
nej odmiany na choroby. Należy pamiętać, że za-
prawy nasienne chronią uprawy przed chorobami 

Tab. 2. Herbicydy w uprawie rzepaku

Substancja 
aktywna Nazwa handlowa Termin 

stosowania Zalecana dawka Chwasty wrażliwe i średniowrażliwe

Chlomazon Chlomazon 480 
EC

Bezpośrednio po 
siewie rzepaku 
(do 5 dni po sie-

wie); BBCH 00–08

Jednorazowo 
0,2–0,25 l/ha

Gwiazdnica pospolita, jasnota pur-
purowa, przytulia czepna, tasznik 

pospolity, tobołki polne, przetacznik 
polny

Metazachlor Macho 500 SC Od fazy pierw-
szego liścia do 
fazy trzeciego 
liścia; BBCH 

11–14

Jednorazowo 
2 l/ha

Gwiazdnica pospolita, jasnota purpu-
rowa, mak polny, maruna bezwonna, 

tobołki polne, przetacznik perski, 
przytulia czepna, chaber bławatek

Chizalofop-P-e-
tylowy

Graminis 050 EC Jesienią w fazie 
od jednego liścia 
do fazy początku 
rozwoju pędów 

bocznych; BBCH 
11–21

lub wiosną po 
ruszeniu wege-
tacji aż do fazy, 

gdy widoczne jest 
pierwsze między-

węźle;
do BBCH 31

Jednorazowo je-
sienią 1–1,5 l/ha

lub wiosną 
1–1,2 l/ha

W terminie jesiennym:
– w dawce 1,5 l/ha: samosiewy zbóż, 

wyczyniec polny
– w dawce 1,0 l/ha: miotła zbożowa, 

samosiewy pszenicy ozimej

W terminie wiosennym:
– w dawce 1,2 l/ha: miotła zbożowa
– w dawce 1,0 l/ha: wyczyniec polny
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a w konsekwencji niższy plon. Opisując szkody powo-
dowane przez szkodniki, nie można zapominać, że 
często przenoszą one choroby roślin uprawnych lub 
zwiększają podatność roślin na choroby. Rzepak od sie-
wu do zbioru jest atakowany przez wiele szkodników. 
Do tych najgroźniejszych jesienią można zaliczyć cho-
wacza galasówka, gnatarza rzepakowca, pchełkę rze-
pakową, tantnisia krzyżowiaczka, śmietkę kapuścianą 
i mszyce. Długa i ciepła jesień powoduje wzrost liczeb-
ności tych szkodników i dłuższy okres ich żerowania. 

• Chowacz galasówek

To pierwszy chowacz atakujący uprawy rzepaku ozi-
mego. Dorosły osobnik ma 2,5–3,5 mm długości, jest 
ciemnobrunatny i pokryty szarymi łuskami. Głowę ma 
zakończoną długim ryjkiem, stąd nazwa rodziny – ryj-
kowcowate. Szkody powoduje larwa o długości do 
5 mm, koloru białego z brązową głową. Objawy żero-
wania są widoczne na korzeniach i szyjce korzeniowej 
w postaci narośli, po których przekrojeniu często moż-
na zobaczyć larwę chowacza. 

• Pchełka rzepakowa

Owad należący do chrząszczy, koloru czarnego z meta-
licznym połyskiem, o długości ciała ok. 4 mm. Dorosłe 
osobniki uszkadzają liście i liścienie rzepaku, wygryza-
jąc niewielkie dziurki. Larwy natomiast uszkadzają ner-
wy liści i ogonków liściowych, drążąc w nich korytarze.

• Śmietka kapuściana

Należy do muchówek. Kolor szary z ciemnymi szcze-
cinkami, długość ciała 5–6 mm, na czole występuje 
czerwona plamka. Beznoga larwa o długości ok. 7 mm 
i koloru jasnożółtego uszkadza szyjkę korzeniową i ko-
rzenie rzepaku. Na uszkodzonych tkankach widoczne 
ciemne przebarwienia.

Sucha zgnilizna groźna już na starcie

Zagrożenie, jakie niesie ze sobą sucha zgnilizna ka-
pustnych, jest znane wszystkim plantatorom rzepa-
ku ozimego. Choroba wywoływana jest przez grzyby 
Leptosphaeria maculans i Leptosphaeria biglobosa. 
Choroba atakuje już wczesną jesienią. Pierwszymi ob-
jawami występującymi już u siewek są zwężenie szyjki 
korzeniowej i plamy na liściach roślin. Początkowo są to 
małe owalne, brunatne plamki, na których z czasem po-
jawiają się czarne punkty – owocniki, zwane piknidiami. 
Uszkodzenie szyjki korzeniowej powoduje słabsze prze-
wodzenie wody i składników pokarmowych w roślinie. 
Zaatakowane siewki są widocznie osłabione. Wiosną 
pojawiają się kolejne objawy, takie jak zamieranie liści, 
łamanie się łodyg i wyleganie roślin. Źródłem zakaże-
nia są resztki pożniwne. Wysokie temperatury jesienią 
zwiększają tempo rozwoju choroby. Uprawę trzeba 
więc systematycznie lustrować, nawet w przypadku 
odmian odpornych na suchą zgniliznę, takich jak np. LG 
ARTEMIS i OCELOT czy tolerancyjnych jak DK EXLEVEL. 
W walce z suchą zgnilizną kapustnych warto zastoso-
wać środki ochrony roślin zawierające tebukonazol 
z grupy triazoli. Łączy on w sobie zalety fungicydu oraz 
regulatora wzrostu. Substancja ta korzystnie wpływa na 
zimotrwałość roślin dzięki pobudzaniu rozwoju korzeni 
i zahamowaniu wzrostu części nadziemnej. W ofercie 
AGROAS tebukonazol znajdziemy w takich prepara-
tach, jak Tebuscha 250 EW. Środek ten zawiera tebu-
konazol w ilości 250 g/l. Stosowany maksymalnie 2 razy 
w okresie wegetacyjnym. Termin jesienny przypada na 
fazę 4–8 liści rzepaku, w dawce 0,75 l/ha. Oprócz suchej 
zgnilizny zwalcza też czerń krzyżowych. Kolejny prepa-
rat to Ulysses 430 SC. Zawiera 430 g/l tebukonazolu. 
W jesiennej walce z suchą zgnilizną kapustnych stoso-
wany w fazie 4–8 liści (BBCH 14–18) w dawce 0,45 l/ha. 
Magnello 350 EC obok tebukonazolu w ilości 250 g/l 
zawiera także difenokonazol w ilości 100 g/l. Podobnie 
jak wcześniej wymienione środki stosowany w fazie 4–8 
liści rzepaku. Maksymalna liczba zabiegów: 2 – jeden na 
jesień i jeden na wiosnę. Zalecana dawka wynosi 0,8 l/
ha. Z kolei Tilmor 240 EC zawiera tebukonazol w ilości 
160 g/l i protiokonazol – 80 g/l. Zwalcza suchą zgniliznę 
kapustnych, czerń krzyżowych i mączniaka rzekomego. 
Jesienią stosowany w dawce 0,75 l/ha w fazie 4–8 liści. 

Szkodniki w natarciu

Szkodniki w okresie jesiennym powodują osłabienie 
roślin, ich zakłócony rozwój, zmniejszenie odporności 
roślin na stresy abiotyczne, w tym niskie temperatury, 
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Jeżeli na plantacji rzepaku zauważymy szkodniki i zo-
stanie przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości, 
należy wykonać zabieg insektycydowy. 

Inazuma 130 WG

Insektycyd o działaniu kontaktowym i żołądkowym. 
Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i syste-
micznie. Substancja aktywna: acetamipryd i lamda-
-cyhalotryna. W walce z tantnisiem krzyżowiaczkiem, 
pchełką rzepakową, śmietką kapuścianą i mszycami 
środek należy stosować jesienią w fazie BBCH 13–19, 
tj. od 3 liści do 9 i więcej liści w rozecie. Maksymalna 
dawka wynosi 0,3 kg/ha. W sezonie wegetacyjnym 
dopuszczalne są dwa zabiegi, po jednym jesienią 
i wiosną. Wiosną środek stosowany do ochrony łanu 
przed chowaczami, słodyszkiem rzepakowym, prysz-
czarkiem kapustnikiem.

Decis Mega 50 EW

Środek owadobójczy o działaniu kontaktowym 
i żołądkowym. Na roślinie wykazuje działanie po-
wierzchniowe. Substancją czynną jest deltametryna. 
W rzepaku ozimym zwalcza gnatarza rzepakowca, 
chowacza brukwiaczka, pchełki ziemne, pchełkę rze-
pakową, pryszczarka kapustnika, chowacza podobni-
ka, mszycę kapuścianą. Maksymalna liczba zabiegów 
w sezonie wegetacyjnym: 3. 

Karate Zeon 050 CS

Zawiera lambda-cyhalotrynę. Wykazuje działanie 
kontaktowe i żołądkowe, a na roślinie powierzch-
niowe. Skuteczny w zwalczaniu takich szkodników, 
jak chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, 
chowacz czterozębny, chowacz podobnik, pryszcza-
rek kapustnik, pchełka rzepakowa, pchełki ziemne, 
gnatarz rzepakowiec. Maksymalnie można wykonać 
dwa zabiegi w sezonie wegetacyjnym, w odstępach 
minimum 10–14 dni.

Jak widać, prowadzenie łanu rzepaku ozimego nie 
jest proste. Wymaga dużej wiedzy, zaangażowania 
i bardzo dokładnej lustracji pól. Tylko odpowiednia 
i systematyczna obserwacja upraw pozwoli w opty-
malnym terminie wykonać konieczne zabiegi, zarów-
no jeśli chodzi o nawożenie, jak i ochronę łanu. 

Aleksandra Gajewska-Bartkowicz
Doradca rolny

• Tantniś krzyżowiaczek

Motyl z rodziny tantnisiowatych, którego larwy wystę-
pujące masowo mogą całkowicie zniszczyć łan rzepaku 
ozimego. Larwy do 12 mm długości, w kolorze zielonym 
z czarną głową. Żerują na liściach, zeskrobując skórkę 
i miąższ z ich dolnej strony. W dalszych etapach rozwoju 
rośliny w liściach tworzą się otwory. Wyjątkowo niebez-
pieczne dla uprawy jest pierwsze pokolenie larw.

• Gnatarz rzepakowiec

Jego larwy również mogą zniszczyć całą plantację 
rzepaku. Początkowo są szarozielone, później czarne. 
Wygryzają dolną część liści, tworząc niewielkie otwo-
ry. Dorosłe osobniki osiągają długość 6–8 mm, mają 
dwie pary błoniastych skrzydeł, czarną głowę oraz po-
marańczowy tułów i odwłok. 

• Mszyce

Mszyce odżywiają się tkanką roślinną, jednocześnie 
uwalniając szkodliwe wydzieliny. Najłatwiej je zlokali-
zować po dolnej stronie liści. Uszkodzone rośliny o za-
burzonym procesie fotosyntezy są bardzo podatne 
na choroby grzybowe. Mszyce są też nosicielami wi-
rusów, w rzepaku jest to wirus żółtaczki rzepy (TuYV). 
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Historia pola

Znajomość tego, jakie gatunki chwastów rosły na polu 
w poprzednim sezonie, może nam znacznie pomóc 
w szybkim rozpoznaniu zagrożenia. Jest to szcze-
gólnie przydatne podczas rozpoznawania siewek 
gatunków jednoliściennych. Początkowo trudno je 

Rosnące ceny środków pro-
dukcji zmuszają do poszuki-
wania w naszych gospodar-
stwach oszczędności. Czy 
jednak na zwalczaniu chwa-
stów możemy zaoszczędzić? 
Niestety chwasty są w sta-
nie ograniczyć plon zbóż 
nawet o ponad 30%. Pojawia 
się zatem kolejne pytanie. 
Kiedy i czym je zwalczyć, aby 
przyszłoroczne zbiory mo-
gły nas cieszyć? Zacznijmy 
od lustracji pola. Jest ona 
kluczowa w doborze wła-
ściwych rozwiązań. Gatunki 

chwastów, które pojawiają się na polach, zależą 
od wielu czynników, m.in. uprawy roli. W ostat-
nich latach „nowym” zagrożeniem w łanach zbóż 
jest wyczyniec polny oraz stokłosy. 

Występowanie chwastów jednoliściennych w zbo-
żach czasami spędza sen z powiek rolnika. Dlacze-
go? Herbicydy nalistne mają najwyższą skutecz-
ność, kiedy zwalczane gatunki są w stadium do 
3–4 liścia. Wówczas rozpoznanie tych gatunków 
chwastów podczas lustracji łanu jest wyzwaniem. 
Jak sobie z nim poradzić i właściwie dobrać pre-
parat? Dwie praktyczne wskazówki krótko opisuję 
poniżej.

Fot. 1. Czy jest to łan wyczyńca polnego czy pszenicy ozimej? 

Niestety pszenica ozima została zdominowana przez wyczyńca 

polnego odpornego na kilka substancji czynnych i pole zostanie 

wyłączone z uprawy zbóż na kilka lat. Obsada kilku kłosów zboża 

na m2. Rolnik, mimo poniesienia wszystkich nakładów, nie ma 

wyboru – zbioru nie będzie.

Dr inż. Elżbieta 
Pytlarz
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odporne na herbicydy. Wyczyniec polny oraz stokłosy 
są trudne do zwalczania również na terenie Niemiec 
oraz Czech. Powstają tam nawet specjalne programy 
ochrony, które mają na celu wypracowanie skutecz-
nych rozwiązań ich zwalczania. Choć gatunki te to-
warzyszyły uprawom już w ubiegłym wieku, to m.in. 
przez nasilenie zjawiska odporności na herbicydy 
wróciły na podium gatunków chwastów jednoliścien-
nych zagrażających łanom zbóż ozimych, dołączając 
do miotły zbożowej.

Kiedy i czym zwalczać?

Jesienny termin, jeśli pozwalają na to warunki atmos-
feryczne, jest lepszym terminem zwalczania chwa-
stów, w tym wyczyńca polnego i stokłos, od terminu 
wiosennego. Są one wtedy młodsze, a przez to her-
bicydy bardziej skuteczne. Dodatkowo, zabezpiecze-
nie łanu zboża na początku jego wegetacji ogranicza 
konkurencję ze strony chwastów, pozwalając rośli-
nom prawidłowo się rozwijać i wejść w dobrej kon-
dycji w okres przezimowania.

Dobór środka po lustracji pola jest ważnym krokiem 
w ochronie roślin. Aktualnie, każdy rolnik może po 
rejestracji nieodpłatnie korzystać z platformy eDWIN 
(https://www.edwin.gov.pl). Dodatkowo dzięki temu 
może korzystać również bez opłat z pełnej wersji wy-
szukiwarki środków ochrony roślin Instytutu Ochrony 
Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego. 

W zwalczaniu wyczyńca polnego oraz stokłos 
warto zwrócić uwagę na dwie substancje czynne 

rozróżnić. Znajomość tego, co występowało w łanie 
w latach wcześniejszych, ułatwi nam to zadanie. Jaką 
jeszcze uzyskamy korzyść z sięgnięcia do historii na-
szego pola? Możemy dobrać środki chemiczne o me-
chanizmach działania innych niż w poprzednim sezo-
nie. Jest to szczególnie istotne w ostatnich latach. 
Wynika to z faktu nasilającego się zjawiska odporno-
ści chwastów na herbicydy. Jeśli będziemy powtarzać 
zabieg preparatem chwastobójczym o innej nazwie, 
ale z tą samą substancją aktywną, niestety problem 
będzie się nasilać. W okresie spiętrzenia prac w go-
spodarstwie może być trudno przeznaczyć czas na 
zapisywanie takich informacji. Jednak w wolnej chwili 
warto obok zastosowanego środka dopisać substan-
cję aktywną oraz grupę, do jakiej ona należy. Nasze 
łany roślin uprawnych podziękują nam z nawiązką za 
ten poświęcony czas i odpłacą dobrymi plonami.

Folia przyspieszająca kiełkowanie chwastów

Metoda ta jest prosta i znacznie ułatwia prawidłowe 
rozpoznanie problemu w łanie. Mocujemy, po siewie 
zboża (ale możemy również w innych uprawach), 
w kilku miejscach na polu „okna” z przezroczystej fo-
lii. Są one niekiedy dołączone jako materiał promo-
cyjny fi rm produkujących środki ochrony roślin do ich 
produktów. Można też z powodzeniem zastosować 
folię, którą kupimy w sklepie ogrodniczym. Folia po-
zwoli stworzyć mikroklimat (promienie słoneczne 
docierające do gleby, wzrost temperatury i wilgot-
ności gleby) korzystny do kiełkowania i wschodów 
chwastów. Po kilkunastu dniach sprawdzamy, jakie 
pojawiły się siewki chwastów. Dzięki takiej folii mamy 
dłuższy czas na identyfi kację zagrożenia i kilka dni na 
zaplanowanie wykonania zabiegu.

Diagnostyka siewek wyczyńca i stokłosy

Szybkie i prawidłowe rozpoznanie chwastu pomaga 
w skutecznym jego zwalczaniu. Dlatego poznajmy 
wybrane kluczowe cechy, które nam to ułatwią (rys. 1). 

Na polach występuje coraz częściej wyczyniec po-
lny oraz wzrasta liczba gatunków z rodzaju stokłos 
(polna, płonna, dachowa, miękka oraz żytnia). Tymi 
gatunkami zajmują się również pracownicy Instytutu 
Agroekologii i Produkcji Roślinnej Uniwersytetu Przy-
rodniczego we Wrocławiu. Warto zwrócić uwagę na 
te chwasty, ponieważ ich zwalczanie jest kłopotliwe 
(tab. 1). Stają się one coraz większą zmorą dla rolni-
ków. Coraz częściej notuje się na polach ich biotypy 

zy owy

Poch owa

Rys. 1. Ważne cechy diagnostyczne gatunków jednoliściennych 

są u nasady blaszek liściowych. To dzięki nim rozpoznamy wiele 

gatunków w początkowych fazach rozwojowych.
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wrażliwymi są m.in. miotła zbożowa, stokłosa dacho-
wa i bezostna, wiechlina roczna, wyczyniec polny 
oraz coraz częściej pojawiająca się na polach upraw-
nych życica trwała. Jeśli w herbicydzie fl ufenacet jest 
w mieszaninie z difl ufenikanem, to jego skuteczność 
w zwalczaniu wyczyńca polnego wzrasta. Difl ufenikan 
blokuje syntezę barwników, czego efektem jest zabu-
rzenie procesu fotosyntezy, a na siewkach chwastów 
obserwujemy bielenie. Obie substancje bardzo dobrze 
się uzupełniają w zwalczaniu chwastów. Na mieszani-
nę tych substancji aktywnych są również wrażliwe ga-
tunki dwuliścienne, które także często pojawiają się 
jesienią w zbożach ozimych. Należą  do nich m.in. fi ołek 
polny, jasnota purpurowa, mak polny, przytulia czep-
na, samosiewy rzepaku. 

– fl ufenacet i difl ufenikan, ponieważ najczęściej do 
zwalczania tych gatunków wykorzystujemy herbicy-
dy, które hamują enzym ALS i ACCazy. Te substancje 
czynne reprezentują zaś inne mechanizmy działania. 
O tym, jak ważne jest zmianowanie w rolnictwie, wie 
każdy z nas. Stosowanie zatem zróżnicowanych sub-
stancji czynnych jest wskazane. 

Flufenacet jest substancją czynną hamującą biosynte-
zę kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach. Pozo-
staje w glebie aktywny przez wiele tygodni po zabie-
gu. Umożliwia to utrzymanie wysokiej skuteczności 
chwastobójczej w dłuższym okresie. Ważne jest stoso-
wanie go w optymalnych warunkach wilgotności gle-
by. Według etykiet środków ochrony roślin gatunkami 

Tab. 1. Charakterystyka wyczyńca polnego i stokłosy żytniej

Cecha Wyczyniec polny Stokłosa żytnia

Siewka

Pierwszy liść wąski, delikatny o długości 3–4 cm równowąski, ostry na szczycie 
o długości 6–9 cm 

Pochwa liściowa otwarta, u podstawy czerwono wybarwiona zamknięta, nieowłosiona (owłosiona np. 
u stokłosy płonnej), czerwono wybarwiona

Języczek liściowy szpiczasty, zaostrzony, ząbkowany 
o długości 2–3 mm 

krótki (1–2 mm) i postrzępiony

Blaszka liściowa nieowłosiona, lancetowata o ostrych 
brzegach o szerokości 4–6 mm

owłosiona, żółtawozielona 
o szorstkich brzegach 

Wschody dominują jesienne

Gleba mady, gleby wilgotne, zasobne w składniki gleby wilgotne i suche, zasobne i ubogie 
w składniki pokarmowe

Wysokość 20–60 cm 30–120 cm
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We współczesnym rolnictwie 
racjonalne jest upowszech-
nianie produkcji zbóż w syste-
mie integrowanym, w którym 
agrotechniczne i biologicz-
ne czynniki plonotwórcze są 
wykorzystywane w sposób 
zrównoważony. W celu pra-
widłowego skonstruowania 
odpowiedniego wariantu 
technologii uprawy jakiegoś 
gatunku zboża dla warunków 
danego pola potrzebna jest 
znajomość współdziałań mię-
dzy poszczególnymi czynnika-

mi agrotechnicznymi a określonymi czynnikami 
siedliskowymi. Poszczególne warianty techno-
logii należy dostosować do zróżnicowanych 
warunków siedliska, uwzględniając optymalne 
dawki azotu i innych składników mineralnych 
oraz optymalne ilości wysiewu ziarna. Będą one 
zależały od jakości gleby, przedplonu, terminu 
siewu czy nasilenia chorób w danym rejonie.

Gęstość siewu jest bardzo istotnym elementem 
technologii uprawy, który najsilniej współdziała 
z innymi czynnikami agrotechnicznymi, siedlisko-
wymi i biologicznymi w aspekcie wpływu na plony 
zbóż. Wiąże się to z zależnością optymalnej liczby 
kłosów w łanie od różnych czynników siedliskowo-
-agrotechnicznych. Liczba kłosów jest bowiem tym 

elementem struktury plonu ziarna, który jest najsil-
niej dodatnio powiązany z wielkością plonu. Jednak 
duży wzrost obsady roślin i kłosów pod wpływem 
danego czynnika może wiązać się ze zmniejszeniem 
wartości cech produkcyjności kłosa. Przy nadmier-
nym zagęszczeniu pędów produkcyjnych zbóż wystę-
pują zjawiska ujemne, takie jak wyleganie roślin, po-
rażenie ich przez choroby, zmniejszenie liczby ziaren 
w kłosie i masy 1000 ziaren. Możemy na to wpływać 
poprzez zastosowanie właściwej ilości wysiewu na-
sion, przy uwzględnieniu zdolności roślin do rozkrze-
wienia produkcyjnego, która zależy od odmiany oraz 
od wielu czynników siedliskowo-agrotechnicznych. 
Pod uwagę należy również brać wpływ zmian klimatu 
na efekty produkcyjne zbóż. 

Gęstość siewu a nawożenie azotem

Wpływ nawożenia azotem na plonowanie zbóż, 
w tym jęczmienia jarego, był przedmiotem wielu 
badań. Dodatni wpływ wzrastającego poziomu na-
wożenia azotem na plon ziarna jęczmienia jest naj-
częściej efektem zwiększania się liczby kłosów wsku-
tek lepszego rozkrzewienia produkcyjnego roślin. 
Makroelement ten nie tylko dodatnio wpływa na tę 
cechę, lecz często także na liczbę ziaren w kłosie, 
co jest dodatkowo ważnym czynnikiem plonotwór-
czym. Jednak zbyt wysokie dawki nawożenia azotem 
wpływają na zmniejszenie liczby ziaren w kłosie, po-
nieważ wzrost krzewienia produkcyjnego powoduje 
konieczność odżywienia przez rośliny większej ilości 

dr hab. inż. Marek 
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ziarniaków. Pogarsza się równocześnie celność ziarna, 
czyli zmniejszeniu ulega udział frakcji ziaren dorod-
nych. W warunkach technologii intensywnej (dawka 
N = 100 kg ha-1) następuje często istotne obniżenie 
masy 1000 ziaren w odniesieniu do technologii stan-
dardowej (dawka N = 50 kg ha-1). Nawożenie azotem 
wpływa na wzrost masy ziarna z kłosa, jeśli w okre-
sie wegetacji występują niedobory wody. Gdy opady 
w tym czasie są obfi te i równomiernie rozłożone, uzy-
skuje się większe liczby kłosów na 1 m2, a jednocze-
śnie mniejszą masę ziarna z kłosa.

W miarę obniżania poziomu nawożenia azotem zbo-
ża korzystniej reagują na większą gęstość siewu. 
W przypadku stosowania oszczędnej technologii 
uprawy (niskie dawki nawozów) należy zwiększyć gę-
stość siewu w celu uzyskania lepszego zwarcia łanu, 
ponieważ w warunkach niedoboru azotu w glebie 
obserwuje się słabsze krzewienie roślin i niedosta-
teczną liczbę kłosów w łanie. Przy dużym poziomie 
nawożenia N wysiew powinien być rzadszy, gdyż 
nadmierna liczba kłosów na jednostce powierzchni 
(przy silnym krzewieniu się roślin) może wywołać wy-
leganie zbóż i silniejsze porażenie ich przez choroby 
(wskutek słabszego przewietrzania łanu), co prowa-
dzi do strat plonu. 

Gęstość siewu a termin siewu

W miarę opóźniania terminu siewu coraz efektyw-
niejsze stają się większe gęstości siewu. Jest to 
spowodowane słabszym krzewieniem się roślin pod 
wpływem opóźnienia i z tym związanego skrócenia 
okresu krzewienia. Dążąc do uzyskania optymalnej 
liczby kłosów na jednostce powierzchni, zwiększamy 
wówczas obsadę roślin poprzez gęściejszy siew zbóż. 
Zwiększenie ilości wysiewu nie wyrównuje w pełni 
ujemnego wpływu opóźnienia siewu na plon ziar-
na, gdyż oprócz spadku stopnia rozkrzewienia pro-
dukcyjnego zmniejsza się także liczb ziaren w kłosie 
i w większości przypadków masa 1000 ziaren. 

Gęstość siewu a jakość gleby

W słabszych warunkach glebowych (gorsza żyzność, 
luźniejszy skład granulometryczny gleby, kwaśny od-
czyn) powinno się siać zboża gęściej niż na lepszych 
glebach. Jest to spowodowane gorszym rozkrzewie-
niem roślin rosnących na glebach o mniejszej zasob-
ności w składniki pokarmowe i wodę. W warunkach 
kwaśnego odczynu gleby uaktywnia się toksyczne 
oddziaływanie jonów glinu i manganu na system ko-
rzeniowy zbóż. Im skromniejszy system korzeniowy, 

Porady eksperta

25

Kwartalnik 2022 Nr 3/2022 (23)



tym słabsze krzewienie się roślin, skutkujące niedo-
stateczną liczbą kłosów w łanie. Dlatego bardziej 
efektywne stają się zwiększone ilości wysiewu. Na 
glebach żyznych występuje silniejsze krzewienie roślin 
i bujniejszy ich wzrost w efekcie dobrego zaopatrzenia 
w składniki pokarmowe i wodę, co potęguje stopień 
wylegania (szczególnie najwrażliwszego na to jęcz-
mienia) w przypadku dużej obsady roślin. Nadmierne 
zagęszczenie łanu i słabe jego przewietrzenie sprzyjają 
nasileniu się porażenia zbóż przez patogeny chorobo-
twórcze, które wraz z wyleganiem przyczyniają się do 
znacznych strat plonu ziarna. Uzasadnia to potrzebę 
rzadszego siewu jęczmienia na lepszych glebach. 

Gęstość siewu a choroby

 W miarę zwiększania ilości wysiewu wzrasta liczba 
źdźbeł na jednostce powierzchni, co pogarsza prze-
wiewność łanu i powoduje wyleganie. Wówczas nasi-
la się porażenie roślin przez choroby negatywnie od-
działujące na plon ziarna. Dlatego też należy bardzo 
starannie podchodzić do zabiegów ochronnych.

Gęstość siewu a zachwaszczenie

Na polach bardziej zachwaszczonych stwierdzono sil-
niejszą dodatnią reakcję zbóż na wzrastającą gęstość 

siewu niż w warunkach mniejszego zachwaszczenia. 
Podczas konkurencji między zbożem a chwastami 
o światło, wodę i składniki pokarmowe zwiększenie 
liczby roślin zboża na jednostce powierzchni prowa-
dzi do osiągnięcia przewagi zboża nad chwastami 
w łanie, ograniczając rozwój chwastów. To wpływa 
dodatnio na plenność zbóż, dlatego na polach silnie 
zachwaszczonych racjonalne jest zwiększenie gęsto-
ści siewu. 

Gęstość siewu a przedplon 

Jakość przedplonu współdziała z innymi czynnikami 
plonowania zbóż podobnie jak jakość gleby, choć 
w mniejszym stopniu. Uprawiając zboże w gorszym 
stanowisku, należy stosować nieco wyższe dawki 
azotu, większą gęstość siewu, bardziej przestrzegając 
siewu w optymalnym terminie. Większe jest jednak 
prawdopodobieństwo nasilonego wystąpienia cho-
rób (szczególnie podsuszkowych) i chwastów. 

Gęstość siewu a zmiany klimatu

Wpływ gęstości siewu na plonowanie, na przykład 
jęczmienia jarego, jest zależny od ilości opadów. 
W warunkach małej ilości opadów uzyskuje się istot-
ny wzrost plonu ziarna przy dużej gęstości siewu. 
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Przy dużej ilości opadów wystarczająca dla dobrego 
plonowania okazuje się średnia gęstość siewu. Duża 
gęstość siewu na glebach bardzo słabych (przepusz-
czalnych) może być nieefektywna w latach suchych 
wskutek niedostatecznego zaopatrzenia w wodę 
zwiększonej liczby roślin w łanie.

Gęstość siewu a gatunek i odmiana

PSZENICA OZIMA

Silnie krzewiące odmiany pszenicy ozimej można wy-
siewać w ilości od 100 do 140 kg/ha, średnio krzewią-
ce odmiany wysiewa się w ilości od 140 do 190 kg/ha, 
natomiast odmiany słabo krzewiące – w ilości od 180 
od 230 kg ziarna na powierzchnię 1 ha. Odmiany mie-
szańcowe pszenicy ozimej nie lubią gęstego siewu. 
Powodem jest ich skłonność do silnego krzewienia 
się, stąd powinna być ona mniejsza od tej zalecanej 
dla odmian populacyjnych.

Norma wysiewu pszenicy ozimej zależy od takich 
czynników, jak odmiany, termin siewu, przedplonu 
i warunków pogodowych. Wynosi ona od 220 do 450 
sztuk kiełkujących ziaren/m2. Rzeczywista gęstości 
wysiewu powinna zawsze być ustala indywidualnie 

dla każdego przypadku. Na glebach pszennych i po 
dobrych przedplonach optimum wysiewu odmian 
populacyjnych pszenic wynosi 450–500 ziarniaków na 
1 m2, a w gorszych warunkach glebowych i po przed-
plonach zbożowych pewniejszy jest wysiew 550–600 
ziarniaków na 1 m2 (tab.1). Na najlepszych glebach, 
w optymalnych warunkach agrotechnicznych (wcze-
sny siew, niezbożowe stanowisko, wysokie nawo-
żenie mineralne, wczesne odchwaszczenie) oraz 
w sprzyjających warunkach zimowania i odpowied-
niej wilgotności w okresie krytycznym korzystniejsze 
mogą okazać się siewy rzadkie (300–350 ziarniaków 
na 1 m2) umożliwiające silne rozkrzewienie się roślin. 
Trzeba jednak podkreślić, że duża zmienność warun-
ków wilgotnościowych w maju i w czerwcu oraz niski 
poziom agrotechniki są powodem, że zasiewy o ma-
łej gęstości wykazują mniejszą wierność plonowania 
w latach.

Odmiany mieszańcowe pszenicy ozimej ze względu 
na efekt heterozji wymagają corocznego odnawia-
nia materiału siewnego. Cechują się również lepszą 
krzewistością, stąd wymagają mniejszej gęstości 
siewu niż odmiany populacyjne. Optymalna gęstość 
wysiewu odmian mieszańcowych, w korzystnych 
warunkach siedliskowych i agrotechnicznych, wy-
nosi 200–250 kiełkujących ziarniaków, a w gorszych 
warunkach ich gęstość należy zwiększyć nawet do 
300–350 ziarniaków na 1 m2. 

Do wysiewu 400 ziarniaków na 1m2 należy stosować 
rozstawę rzędów wynoszącą 15 cm, a odległość po-
między ziarniakami w rzędzie wynosi wówczas 1,7 cm 
i zapewnia dobrą krzewistość roślin. Przy wysiewie 
500 ziarniaków najkorzystniejsza jest rozstawa rzędów 
wynosząca 11 cm, w przypadku właściwego rozmiesz-
czenia 600 ziarniaków na powierzchni 1 m2 rozstawa 
rzędów powinna wynosić 9 cm, a odległość między 
ziarniakami w rzędzie wynosi wówczas 1,8 cm.

Tab. 1. Obsada kiełkujących ziarniaków tradycyjnych odmian pszenicy ozimej na 1 m2, źródło: Szempliński i in. 2020

Wyszczególnienie

Kompleksy glebowo-rolnicze

pszenne 1–3 żytni bardzo dobry (4)

przedplony

dobre zbożowe dobre zbożowe

Odmiany o dużych 
wymaganiach świetlnych 450 500 500 550

Odmiany o małych 
wymaganiach świetlnych 500 550 550 600

Porady eksperta
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PSZENŻYTO OZIME 

Z powodu dobrego krzewienia produktywnego 
pszenżyto ozime słabo reaguje na gęstość siewu 
w przedziale od 250 do 450 ziarniaków na 1 m2, pod 
warunkiem że zostanie zachowany właściwy termin 
siewu. Nadmierne zagęszczenie łanu sprzyja jednak 
wyleganiu, porażeniu przez choroby, zmniejszeniu 
liczby ziarniaków w kłosie i ich rozdrobnieniu. Szcze-
gólnie niekorzystnie na zagęszczenie roślin w łanie 
reagują odmiany o dużych wymaganiach świetlnych. 
Obsadę ziarniaków na jednostce powierzchni, a wtór-
nie masę ich wysiewu należy zróżnicować w zależno-
ści od jakości gleby – kompleksu rolniczej przydatno-
ści (tab. 3). W warunkach opóźnienia terminu siewu, 
a także uprawy w monokulturze obsadę pszenżyta 
ozimego należy zwiększyć o 10–15%. Pszenżyto wy-
siewa się w rozstawie wynoszącej 11 cm, na głębo-
kość 4–5 cm na glebach kompleksów żytnich oraz 
3 cm na glebach pszennych.

JĘCZMIEŃ JARY

Jęczmień jary ma duże możliwości krzewienia i two-
rzenia dodatkowych pędów, także w przypadku 
uszkodzeń mrozowych wczesną wiosną. Jęczmień 
browarny należy siać gęściej niż pastewny (tab. 2). 
Stwarza to warunki do mniejszego krzewienia i ogra-
nicza udział pędów bocznych w łanie na rzecz głów-
nych. Korzystniejsza architektura łanu gwarantuje 
lepsze wyrównanie ziarna. Celność ziarna jęczmienia 
przeznaczonego na cele pastewne ma mniejsze zna-
czenie, stąd też do plonowania mogą być w więk-
szym stopniu dopuszczone pędy boczne. Obsadę 
ziarniaków na jednostce powierzchni podaną w tabeli 
2 należy zwiększyć o 10%, gdy opóźnienie siewu jest 
małe, oraz do 15%, gdy przekracza 10 dni. Jęczmień 
należy wysiewać w rozstawie rzędów 13–15 cm, na 
głębokość 3 cm. 

Tab. 2. Optymalna obsada kiełkujących ziarniaków jęczmienia jarego na powierzchni 1 m2, źródło: Szempliński i in. 2020

Rodzaj odmiany

Jęczmień browarny Jęczmień pastewny

Kompleks glebowy

1 i 2. 4. 5. 1.–2. i 4. 3. i 5.

Odmiany o dużych 
wymaganiach świetlnych 300–330 340–360 >370 280–300 310–340

Odmiany o małych 
wymaganiach świetlnych 340–370 370–390 >400 320–350 350–370

Tab. 3. Optymalna obsada kiełkujących ziarniaków pszenżyta ozimego na 1 m2, źródło: Szempliński i in. 2020

Typ odmiany
Kompleks glebowy

pszenne (1–3) żytni
bardzo dobry (4) żytni dobry żytni słaby

Odmiany o dużych 
wymaganiach świetlnych 350 400 500 600

Odmiany o małych 
wymaganiach świetlnych 400 450 550 650
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oparte na stosowaniu RSM wraz z inhibitorem nitry-
fi kacji NovaTec One. 

Azot występuje w glebie w formie azotanowej i amo-
nowej. Obie formy są pobierane przez rośliny. Jed-
nak tylko forma amonowa nie podlega procesom 
wymywania i ulatniania. W normalnych warunkach 
panujących w glebie azot amonowy przekształcany 
jest do formy azotanowej w procesie nitryfi kacji. Ni-
czym nieograniczony proces nitryfikacji przebiega 
bardzo szybko (2–4 tygodnie). Co zrobić, aby to zjawi-
sko nieco zahamować? Jak stosować nawóz RSM, aby 
wprowadzany do uprawy azot był maksymalnie wy-
korzystany przez rośliny? Zastosować NovaTec One! 

NovaTec One to stabilizator azotu zawierający DMPP 
(3,4-dimethylpyrazole phosphate), najefektywniejszą 
substancję wśród inhibitorów nitryfi kacji. NovaTec 
One przeznaczony jest do stosowania łącznie z RSM 
oraz płynnymi nawozami organicznymi (gnojowica, 
gnojówka); spowalnia proces nitryfikacji, opóźnia-
jąc skutecznie utlenianie jonów NH4

+ do jonów NO3
-, 

dzięki czemu azot utrzymywany jest w strefi e syste-
mu korzeniowego roślin uprawnych.

Wprowadzony w 2018 roku „Program azotanowy” 
bardzo restrykcyjnie określa terminy i dawki stoso-
wania nawozów azotowych. Stabilizowanie azotu 
w nawozie to rozwiązanie, które przełamuje bariery 
związane po pierwsze z ograniczeniami prawnymi, 
a po drugie z właściwościami stosowanych nawozów 
(forma, czas działania, sposób aplikacji). 

Racjonalne i efektywne stosowanie nawozów 
azotowych to dziś nie tylko slogan, ale przede 
wszystkim obowiązek każdego rolnika. Zważając 
na ceny jednostkowe składnika pokarmowego, ja-
kim jest azot, i nakładając na nie coraz głośniej-
sze opinie o nieopłacalności produkcji rolnej, 
której przyczyną mają być w dużej mierze ceny 
nawozów azotowych, przypominamy o możliwo-
ściach, jakie niesie ze sobą stosowanie inhibito-
rów w nawożeniu azotowym.

Azot to składnik niezbędny dla roślin. Aby uzyskać 
wysokie plony dobrej jakości, azot powinien być 
wprowadzany do upraw przy pomocy technologii 
zwiększających efektywność jego wykorzystania z na-
wozów. AGROAS od kilku lat proponuje rozwiązanie 
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1) ograniczenie wymywania azotu,

2) ciągłe i harmonijne zaopatrzenie w azot,

3) wysoką efektywność nawet na bardzo lekkich 
glebach,

4) ograniczenie przejazdów na polu, możliwość za-
stosowania pełnej dawki nawożenia azotowego 
w jednorazowej aplikacji,

5) optymalne wykorzystanie warunków pogodo-
wych, np. w zbożach dwie aplikacje zamiast trzech,

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

Rafał Włodarkiewicz
Menedżer produktu, Dział Nawozów

NovaTec One może być stosowany we wszystkich 
uprawach. Działa bardzo skutecznie i odpowiednio 
długo – do trzech miesięcy, zapewniając roślinom 
harmonijne i ciągłe zaopatrzenie w azot. Ma udowod-
nione działanie plonotwórcze, np. w uprawie kukury-
dzy średni wzrost plonów to ok. 6%. 

NovaTec One może być stosowany np. w jesiennym 
nawożeniu azotowym rzepaku (rys. 1). Przy zastoso-
waniu NovaTec One jesienią razem z RSM azot bę-
dzie stabilizowany do wczesnej wiosny. W kontekście 
dyrektywy azotanowej (termin stosowania nawozów 
azotowych od 1 marca) zastosowanie inhibitora przy-
niesie korzystne rezultaty, zapewniając roślinom do-
bry start w wegetację.

Podsumowując, można powiedzieć, że zastosowanie 
stabilizatora NovaTec One pociąga za sobą szereg ko-
rzyści:
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Kiedy stanieją nawozy? Kupować teraz czy pocze-
kać? Dlaczego nie mogłem kupić azotu, gdy był 
w atrakcyjnej cenie? Czy braknie nawozów?

Pytacie, często podniesionym głosem. Odpowia-
damy, niemniej nasze odpowiedzi opieramy na da-
nych, którymi dysponujemy w danej chwili, bez gwa-
rancji, że sytuacja na rynku za dzień lub dwa będzie 
taka sama. 

Rekordowe ceny nawozów, jakie obserwujemy z ma-
łymi „przerwami” już od ponad roku, to zdaje się rze-
czywistość, do której powinniśmy się przyzwyczaić. 

Podaż

Nie jest tajemnicą, że globalna podaż nawozów spa-
dła r/r, czego główną przyczyną w przypadku nawo-
zów azotowych były ceny gazu oraz jego podaż, które 

pchnęły wielu światowych producentów do decyzji 
o zmniejszeniu lub ograniczeniu produkcji. Wystarczy 
spojrzeć na wyniku jednego z największych producen-
tów nawozów YARA (tab. 1).

W przypadku nawozów potasowych o podaży zde-
cydowała sytuacja na wschodzie (wojna w Ukrainie, 
sankcje na Rosję i Białoruś), natomiast w przypadku 
NPK i fosforanów ważną przyczyną w ograniczeniu 
podaży była/jest specyfi ka koncentracji ich produkcji 
oraz eksportu tych towarów (wykres 1). W zasadzie 
kilka krajów eksportuje większość towarów z grupy 
NPK i P, a sytuacja międzynarodowa: czas po pande-
mii, sytuacja geopolityczna, trudności w logistyce, ze-
rwane łańcuchy dostaw, dotyka również te państwa, 
które zdecydowały, że pierwszym krajem wyboru dla 
produkowanych w nich produktów będzie ich własny, 
a fi nalnie przekłada się to na dostępność oferowanych 
przez nie produktów.

          Tab. 1. Wyniki produkcyjne YARA za II kw. 2022, źródło: yara.com 

2 kw. 2022 2 kw. 2021
Thousand tonnes

Ammonia 1,688 1,891
Urea 1,081 1,221
Nitrate 1,201 1,494
NPK 1,472 1,501
CN 434 455
UAN 209 220
SSP-based fertliliser 69 90
MAP - 3
Total Finished Products 4,466 4,983
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Uszczuploną podaż widać również w naszych krajo-
wych statystykach. Po dwóch kwartałach bieżące-
go roku wolumen produkcji naszych krajowych za-
kładów nie wygląda optymistycznie. Odnotowano 
spadek produkcji nawozów potasowych o 24,0%, 
nawozów azotowych o niecałe 6% oraz nawozów 
fosforowych o 24,9% (tab. 2). W przypadku nawo-
zów potasowych i fosforowych spadek produkcji 
może być odpowiedzią na krajowy spadek popytu, 
dość głośno i wyraźnie zapowiadany przez producen-
tów rolnych, którzy w odpowiedzi na wysokie ceny 
nawozów zaczęli ograniczać stosowanie PK w swojej 
produkcji. To tylko moje przypuszczenia, bo realnym 
powodem zmniejszonej produkcji jest najprawdopo-
dobniej problem z dostępnością i wysoką ceną su-
rowców. Nie zmienia to jednak faktu, że nawozów 
NPK na naszym rynku jest coraz mniej, a problem 
z zakupem tych produktów uwidocznił się w pierw-
szych tygodniach sierpnia, kiedy krajowe produkty 
w zasadzie były niedostępne, a perspektywy ich za-
kupu w najbliższych miesiącach nie rysują się opty-
mistycznie. 

Tab. 2. Produkcja nawozów w przeliczeniu na czysty składnik I–VI 2022, źródło: GUS

Produkcja nawozów 
w przeliczeniu na 
czysty składnik

JM Rok Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

Nawozy azotowe
tys. t 2021 192 175 201 180 158 144

 2022 181 164 159 180 158 151

Nawozy fosforowe
tys. t 2021 38,8 35,8 40,9 34,6 35,0 37,1

 2022 29,1 31,4 20,7 31,3 24,4 30,0

Nawozy potasowe
tys. t 2021 36,3 34,0 35,3 32,8 36,2 34,7

 2022 26,2 28,6 19,8 28,6 29,3 26,7

Natomiast w przypadku nawozów azotowych mniej-
sza produkcja to – pomimo głośno powtarzanych za-
pewnień, nawet na szczeblu ministerialnym, o ciągło-
ści produkcji na wystarczającym poziomie – pokłosie 
rosnących cen gazu oraz problemów z jego podażą 
(wykres 2). Komu i kiedy Rosja zakręciła kurek z ga-
zem, doskonale wszyscy wiemy. Choć w ostatnim 
numerze „Czterech Asów” pisałem, że nawozów azo-
towych nam nie zabraknie, to chciałbym dziś dodać, 
że każda tona azotu mniej w dzisiejszej perspektywie 
gazowej to niestety widmo niskiej podaży nawozów 
azotowych w okresie, kiedy będą najbardziej po-
trzebne – WIOSNĄ. Na podstawie dzisiejszych infor-
macji (poziom cen gazu, podaż gazu w Europie, zapo-
wiedziane i niezapowiedziane ograniczanie dostaw 
gazu z Rosji, wydolność infrastruktury gazowej ist-
niejącej oraz budującej się, wydolność morskich ter-
minali gazowych, wydolność transportu gazu drogą 
morską, zwiększony popyt na gaz z kierunków innych 
niż wschodni/rosyjski) zaryzykuję stwierdzenie, że dla 
europejskiego rynku nawozowego zaczyna realizo-
wać się czarny scenariusz. 

Wykres 1. Główni eksporterzy nawozów, źródło: IFASTAT 2017–2019

Nawozy
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Wykres 2. Notowania gazu TTF, VIII 2022, źródło: ICE

Dziś ceny gazu oraz jego niewystarczająca podaż nie 
będą już decydować o tym, ile wzrosną ceny saletry, 
ale ile produkować i czy w ogóle produkować. Dziś, gdy 
piszę ten artykuł cena gazu dla kontraktu listopado-
wego na holenderskim hubie TTF oscyluje w okolicach 
215 euro/MWh, cena saletry 34% to 4500 zł/tonę. Kie-
dy w ubiegłym roku Yara we wrześniu ogłaszała ograni-
czenie produkcji amoniaku i nawozów azotowych, cena 
gazu na tym samym hubie nieco przekraczała 40 euro/
MWh, a saletra kosztowała „kosmiczne” 1500 zł/tonę. 

Popyt

Globalny popyt na produkty nawozowe wciąż pozo-
staje silny. Dla potrzeb tego artykułu pochylę się nad 
naszym krajowym popytem, a raczej nad czymś, co 
w zasadzie nie zostało do tej pory nazwane. Ja nazy-
wam to naszym „krajowym ryneczkiem”. Otóż nasz 
krajowy ryneczek charakteryzuje się dwiema zmien-
nymi: pierwsza to „nie kupię, bo za drogo”, druga to: 
„kupię za wszelką cenę, ale towar muszę mieć dziś”. 
Obydwie zmienne niestety lewarują wspomniany wy-
żej czarny scenariusz dla rynku nawozowego. Kiedy 
na przełomie czerwca i lipca krajowi producenci za-
pewnili nam wszystkim prezent (dla jednych chciany, 
dla drugich niezrozumiały) w postaci znacznej korekty 
cen nawozów azotowych (saletra 3050 zł/tonę, RSM 
2500 zł/tonę) doszło do sytuacji, w której każdy chciał 
nabyć tani towar. Dla wszystkich nie mogło wystarczyć 
(nigdy nie starczało), wspomniane już wcześniej wo-
lumeny produkcyjne raczej się zmniejszają, a trzeźwy 
obserwator rynku korektę cenową obserwował albo 
ze zdumieniem, albo traktował ją jak wspomniany wy-
żej prezent. I tak po krótkiej euforii powróciliśmy do 
rzeczywistości. Rzeczywistości, którą poznaliśmy już 
wiosną bieżącego roku: saletra 4500 zł/tonę, mocz-
nik 5000 zł/tonę i permanentne braki na rynku. I po 
tej krótkiej euforii zaczęliśmy obserwować obecność 
pierwszej zmiennej: „nie kupię, bo za drogo”. Tyle że 
tę zmienną widać w innych danych statystycznych. 

Eksport. W sytuacji kiedy produkujemy ponad 20% 
mniej, w pierwszych pięciu miesiącach br. utrzymali-
śmy (tak!) wolumen eksportowy na niezmienionym 
poziomie 1,3 mln ton (tab. 2). Taki obrót rzeczy bu-
duje fundamenty dla wspomnianej drugiej zmiennej: 
„kupię za wszelką cenę, ale towar muszę mieć dziś”, 
której obecność zaczniemy obserwować na naszym 
ryneczku już niebawem, kiedy okaże się, że nawozów 
azotowych naprawdę brakuje. Poniższe dane, nie są 
oskarżeniem w stronę eksporterów (producenci, dys-
trybutorzy), bardziej wskazówką dla tych wszystkich, 
którzy decyzję o zakupie nawozu podejmują w ostat-
niej chwili.

Tab. 2. Eksport nawozów I–VI 2021–2022, w tys. ton, źródło: 

http://swaid.stat.gov.pl, dane aktualne na dzień 16.08.2022

Nawozy ogółem
I–VI.22 I–VI.21

1,462 1,525

Nawozy mineralne 
lub chemiczne, azotowe 1,044 1,033

Nawozy fosforowe mineralne 
lub chemiczne 42,2 38,1

Nawozy potasowe, mineralne 
lub chemiczne 25,4 12,3

Nawozy mineralne lub chemicz-
ne zawierające dwa lub trzy 
z pierwiastków: azot, fosfor, potas

347,6 436,6

Kryzys nie skończy się dziś ani jutro, przed nami wy-
darzenia, których do tej pory nie obserwowaliśmy. 
Pewne jest, że trzeba się szykować na długą i trud-
ną zimę, a wiosna wcale nie przyniesie optymizmu 
(obym się mylił). Trudna zima to przede wszystkim 
ograniczona podaż gazu oraz trudności na rynku 
energii elektrycznej, bez której przemysł nie będzie 
mógł funkcjonować bez przeszkód, a jaką sytuację 
mamy obecnie z węglem, wiemy wszyscy. Trudna 
zima to również problemy, które wystąpią z zaku-
pami towarów z importu. Rosnące zainteresowanie 
nawozami zagranicznymi wymusi na włodarzach tych 
krajów podjęcie decyzji ograniczających eksport. To 
w zasadzie już się dzieje: Egipt już podniósł ceny eks-
portowe mocznika o 100 USD/t. 

Dziś trudności w zakupie nawozów na krajowym ryn-
ku zaczynamy odczuwać wszyscy: rolnicy, dystrybuto-
rzy, importerzy. Nic niestety nie wskazuje na to, aby 
sytuacja miała się w najbliższej przyszłości poprawić.

Rafał Włodarkiewicz
Menedżer produktu, Dział Nawozów
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Badania przeprowadzone w Szkole Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie wskazują, iż zwięk-
szenie zawartości próchnicy w glebie o 1% powoduje 
wzrost jej pojemności wodnej o 30%. Gleby zasobne 
w próchnicę pobierają wodę z deszczu i zatrzymują, 
w dodatku woda jest łatwo dostępna dla roślin. Gle-
ba o odpowiednim pH i próchnicy pełni rolę magazy-
nu dla wody. O stanie upraw decyduje w znacznym 
stopniu ilość wody zgromadzonej w glebie, a ta ściśle 
wiąże się z zawartością próchnicy. W tym celu Polska 
Grupa Nawozowa opracowała nowy nawóz Jurak 
Premium Humi, który posiada w swoim składzie CaO 
– 35,2%, wapń jest bardzo higroskopijny, co powoduje 
szybką i pełną przyswajalność przez rośliny, co wpły-
wa na natychmiastowe uregulowanie odczynu, kwa-
sy humusowe – 7,3% oraz węgiel organiczny – 4,3%. 
Składniki zostały zawarte w formie granulowanej, co 
powoduje precyzyjne wysianie. Skład nawozu jest bar-
dzo dużą zaletą tego produktu; przy powtarzających 
się suszach i upalnej pogodzie liczy się każda kropla 
wody. Odpowiednie pH oraz wysoka zawartość próch-
nicy powoduje, iż gleba ma strukturę gruzełkowatą, 
przez co korzenie roślin i mikroorganizmy mają per-
fekcyjne warunki do wzrostu i rozmnażania. 

Prawidłowy wzrost i rozwój roślin jest uzależniony 
w podstawowym przypadku od gleby, czyli od stop-
nia zakwaszenia i stopnia żyzności gleby. Jest to po-
czątek właściwej agronomii. W następnym etapie 
jakość plonu zależna jest od dostępności światła, 
odpowiedniej temperatury powietrza i gleby, wody 
i składników pokarmowych. Z plonem 1 tony ziarna 

i odpowiednią ilością słomy pszenica ozima pobiera 
przeciętnie 26–28 azotu, 11 kg fosforu, 19 kg potasu, 
8 kg wapnia, 4 kg magnezu, 3,5 kg siarki. W techno-
logii produkcji podstawowym czynnikiem jest więc 
odpowiednie przygotowanie gleby. Gleba o odpo-
wiednim pH oraz zasobna w próchnicę powoduje 
wykorzystanie nawozów azotowych czy fosforowych, 
ale i skutecznie ogranicza występowanie chwastów, 
które najlepiej rozmnażają się w źle przygotowanej 
glebie. Dodatkowo roślina musi walczyć z nimi o do-
stęp do wody. 

Odpowiednio przygotowana gleba nie jest nam dana 
raz na zawsze. Badania przeprowadzone przez Polską 
Grupę Nawozową wskazują, iż co roku powinniśmy 
używać nawozu Jurak Premium Humi w ilości 500–700 
kg na hektar. Stosowanie nawozu z każdym rokiem 
w mniejszych dawkach powoduje, iż eliminujemy wy-
płukiwanie nawozu oraz większą przyswajalność.

Tomasz Dębowski 
Polska Grupa Nawozowa 
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starszych do młodszych. Podstawowym objawem 
jest chloroza między nerwami starszych liści; uwi-
dacznia się zwłaszcza wiosną po ruszeniu wegeta-
cji. W ostatnich latach jesienna wegetacja rzepaku, 
można powiedzieć, praktycznie nie ustaje i objawy 
braku magnezu nasilają się już późną jesienią i zimą. 
Z biegiem czasu przebarwienia żółkną i czerwienie-
ją, a skrajny niedobór może prowadzić do nekroz 
i obumierania tkanki. Rzepak bardziej narażony jest 
na niedobór magnezu na glebach lżejszych, gdzie 
podczas pory deszczowej może być wymywany. 
Aby zabezpieczyć rzepak przed skutkami niedobo-
ru magnezu, najlepiej i najtaniej jest dostarczyć ten 
pierwiastek do gleby wraz z nawozami wapniowymi. 
Regularne stosowanie wapna dolomitowego co 3–4 
lata, np. Agrodol (31% CaO, 21% MgO), powinno 
w pełni pokryć zapotrzebowanie na ten pierwiastek. 
Nawozy mineralne również zawierają w składzie ma-
gnez i wybierając je w schemacie nawozowym, rów-
nież uzupełniamy magnez w bilansie. Szczególnie 
dużo jest go w nawozach saletrzanych, a mianowi-
cie w Canwilu, Salmagu, Saletrzaku (4% MgO) oraz 
w Yara Bela Nitromag 27 N. Dolistnie magnez najle-
piej podawać w roztworze siarczanu magnezu jedno- 
lub siedmiowodnego w stężeniu do 5%. Stosujemy 
przynajmniej raz jesienią i dwa razy wiosną w fazie, 
kiedy rośliny mają 15–20 cm i w fazie zielonego pąka. 
W praktyce wygląda to tak, iż praktycznie przy każ-
dym oprysku rzepaku (przeciwgrzybowym, insekty-
cydowym lub skracającym) możemy dodać siarczan 
magnezu – nie zaszkodzi, a może pomóc.

Żniwa 2022 roku są już na ukończeniu. Z rozmów, 
które przeprowadziłem z rolnikami w naszym re-
jonie, wynika, że zaliczają je do udanych, zwłasz-
cza w przypadku rzepaku i jęczmienia ozimego. 
Wyraźnie widać, że uprawy te obroniły się od 
skutków braku opadów wiosną, szybciej weszły 
w wegetację wiosenną i wykorzystały skromne 
zasoby wody zimowej w glebie. Niestety inaczej 
sytuacja wygląda w wypadku plantacji pszenicy 
ozimej. W tym sezonie rolnicy się lekko rozcza-
rowali jej plonami, zwłaszcza uprawami sianymi 
w późniejszych terminach, po zbiorze buraków 
cukrowych lub kukurydzy. Wyraźnie plantacje 
zareagowały na suszę kwietniową i tę, która wy-
stąpiła w drugiej połowie czerwca i w lipcu. Moż-
na powiedzieć, że to już było, i stoimy przed de-
cyzją, co posiać w nowym sezonie. Rzepak, mimo 
że jest rośliną wymagającą dużych inwestycji, 
po raz kolejny okazał się uprawą dochodową. 
Wszyscy rolnicy uprawiający rzepak wiedzą, jakie 
potrzeby ma on pod względem nawożenia azoto-
wego i fosforowo-potasowego. Chciałbym nato-
miast zwrócić uwagę na znaczenie siarki, magne-
zu i boru w uprawie rzepaku ozimego, opisać, jak 
wyglądają objawy ich niedoboru, oraz poradzić, 
kiedy podać je roślinie. 

Magnez

Magnez jest składnikiem mobilnym w  roślinie 
i w przypadku niedoboru przemieszcza się z organów 
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Może to być RSM S 26 lub 28 podany w dwóch daw-
kach lub Saletrosan 26 N (26 N + 13% S), Saletrosan 30 
N (30 N + 6% S). Możemy, a nawet jest wskazane, aby 
dostarczać roślinie siarki w postaci nawozów dolistnych. 
Robimy to, stosując – podobnie jak w przypadku ma-
gnezu – siarczan jedno- lub siedmiowodny.

Nie możemy pominąć nawozu, który wspaniale wpi-
suje się w nawożenie rzepaku siarką i magnezem, 
a z roku na rok zwiększa grono swoich fanów. Jest 
nim Esta Kieserit – granulowany siarczan magnezu 
o składzie 25% MgO i 32,5% SO3 produkowany przez 
fi rmę K+S KALI. Jego wysoka przyswajalność pozwala 
stosować go zarówno przedsiewnie, jak i pogłównie. 
W praktyce najlepiej sprawdza się przy dwukrotnym 
stosowaniu w dawce jednorazowej ok. 100 kg/ha 
(przedsiewnie pod uprawę oraz pogłównie wczesną 
wiosną jeszcze przed nawożeniem azotowym).

Bor 

Objawy niedoboru boru w rzepaku kojarzone są 
z brązowieniem wiązek przewodzących korzenia na 
przekroju. Może się ono jednak pojawiać także na li-
ściach, ale wtedy niedobór boru jest już dużo silniej-
szy. Liście mogą zmieniać barwę na żółto-pomarań-
czową, a w skrajnych przypadkach na czerwoną. Aby 
uniknąć problemu, należy wiosną podawać bor dolist-
nie. W rzepaku można to zrobić w trzech zabiegach: 
pierwszy na tydzień lub dwa po ruszeniu wegetacji 
wiosennej w dawce 150–200 g/ha; drugi – koniecz-
nie w fazie wzrostu pędu (bor odpowiada za budowę 
ściany komórkowej, więc przy jego defi cycie szybko 
rosnącym roślinom mogą pękać łodygi); trzeci – 
w fazie pakowania roślin rzepaku w dawce 150 g/ha. 
W ofercie firmy AGROAS jest kilka produktów za-
wierających w składzie bor. Można wymienić Asbor, 
Adob Bor, Nutribor, Tradebor.

Podsumowując, można powiedzieć, że od kilku lat, 
kiedy zimy są stosunkowo ciepłe, a jesień wydaje się 
trwać aż do wiosny, nasze plantacje rzepaku zmie-
niają barwę z zielonej na czerwono-niebieską. Zadaj-
my sobie pytanie: czy to wina tylko tego, że rzepak 
„głoduje” z powodu braku azotu, czy również braku-
je mu innych życiodajnych pierwiastków. Zadbajmy 
o plantacje rzepaku jeszcze jesienią, bo wtedy roślina 
tworzy swój potencjał plonowania .

Robert Mazur
Zastępca menedżera produktu, Dział Nawozów

Siarka 

Objawy niedoboru siarki zauważymy najpierw na 
młodych liściach, ponieważ jest ona mało mobilna 
w roślinie. Pierwszym objawem niedoboru jest przy-
hamowany wzrost rośliny oraz marmurkowana chlo-
roza młodych liści. Pogłębienie się niedoboru oznacza 
gorsze zawiązywanie pąków na pędach bocznych oraz 
odrzucanie zawiązków łuszczyn. Rzepak, któremu 
brakuje siarki podczas kwitnienia, ma płatki kwiatowe 
bladożółte, a czasem nawet prawie białe. Skąd i kiedy 
dostarczyć rzepakowi siarkę? Ponownie najtańszym 
i najszybszym sposobem jest zastosowanie siarczanu 
wapnia w dawce ok. 2 t/ha (32% CaO + 48/5% SO3). 
Innym i tanim sposobem dostarczenia siarki jeszcze 
przed siewem rzepaku jest zastosowanie siarki w po-
staci płynnej. Obecnie oferowana jest Pro-siarka S 800 
(800 g S w litrze). Bardzo dobrze miesza się z RSM, 
co umożliwia dostarczenie siarki i azotu zaraz po żni-
wach na słomę. Zalecana dawka to 100 l RSM 32 i 20 l 
Pro-siarki. Obecnie w ofercie sprzedażowej jest również 
RSM z dodatkiem siarki. Dostarczając azotu w postaci 
RSM, równocześnie dostarczamy siarki, która dodatko-
wo wpływa pozytywnie na jego przyswajanie (RSM 28 
N + 5% S, 26 N + 3% S). Kolejnym sposobem dostar-
czenia siarki jeszcze jesienią jest zastosowanie nawozu 
granulowanego. W ofercie AGROAS jest produkt pod 
nazwą Wigor S 90. Stosujemy go w dawce 50–60 kg/ha 
pod uprawę jesienną lub pogłównie, ale również jesz-
cze jesienią, gdyż nawóz ten rozkłada się wolno. Wiosną 
najlepiej dostarczyć siarkę wraz z nawozami azotowymi. 
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pokazują, że będzie to topowa odmiana chętnie upra-
wiana przez rolników w następnych latach.

Uzupełnieniem naszej oferty nasion rzepaku są od-
miany EXTENSO i OCELOT. Obie odmiany są pole-
cane do uprawy nawet na słabszych stanowiskach 
glebowych. Odmiana hybrydowa EXTENSO nadaje 
się na opóźnione siewy, a odmiana liniowa OCELOT 
dzięki silnemu systemowi korzeniowemu wykazuje 
wybitną adaptację do trudnych warunków glebo-
wych i pogodowych.

Uprawą najważniejszą ekonomicznie dla gospo-
darstw, która będzie miała największą rentowność 
w nadchodzącym sezonie, będzie pszenica. W aktu-
alnej sytuacji gospodarczej pojawia się dodatkowe 
kryterium, które będzie współdecydować o wyborze 
tego gatunku: niepewność dostępności do surowca 
gazu oraz koszt procesu suszenia ziarna konkurencyj-
nej kukurydzy. Może się okazać, że zysk netto z hek-
tara kukurydzy w porównaniu do pszenicy wpłynie 
na decyzję siewu pszenicy w wielu gospodarstwach.

Do tej pory część producentów decydowała się na 
późnopaździernikowy oraz listopadowy wysiew psze-
nicy ozimej z powodu niekorzystnych warunków po-
godowych. Duży wpływ miał również plan zasiewów 
w gospodarstwie, gdyż pszenica ozima niejednokrot-
nie stanowi roślinę następczą po kukurydzy oraz bu-
rakach cukrowych. Trzeba zaznaczyć, że opóźnione 
siewy pszenicy to w poprzednich latach ok. 20–25% 
zasiewów pszenicy w południowo-zachodniej Polsce. 

Planowanie zasiewów tej jesieni dla wielu będzie 
twardym orzechem do zgryzienia, już dawno nie 
było to tak trudne. Kalkulacja opłacalności po-
szczególnych upraw jest mocno indywidualna i uza-
leżniona od bardzo zmiennych cen zakupu środków 
do produkcji i cen sprzedaży płodów rolnych. Dla-
tego tak ważny jest właściwy dobór odmian w klu-
czowych gatunkach ozimin – rzepaku i pszenicy. 

Rzepak będzie stabilną uprawą, areał nie powinien 
ulegać większym wahaniom, niemożliwe jest moc-
ne zwiększenie powierzchni uprawy ze względu na 
ograniczenia w płodozmianie. Kluczowy jest dobór 
odmian, tak by najlepiej wykorzystać stanowisko 
glebowe i otrzymać maksymalny plon adekwatny do 
danego pola.

Z naszych topowych odmian polecam ARTEMIS – sta-
bilnie od kilku lat w pierwszej czwórce najwyżej plo-
nujących rzepaków. Nie bez znaczenia jest obecność 
tej odmiany aż w ośmiu województwach na liście LOZ 
2022 roku, w tym w dolnośląskim, opolskim, śląskim 
i w Wielkopolsce.

Bardzo ciekawą pod względem ekonomicznym jest 
odmiana EXLEVEL, która bardzo efektywnie gospo-
daruje azotem i jest dobrą propozycją dla gospo-
darstw oczekujących wysokich plonów przy jedno-
czesnej kontroli wydatków na nawożenie azotowe. 

Nowością w naszej palecie jest odmiana hodowli Ra-
pool – MANHATTAN. Rewelacyjne wyniki rejestracyjne 
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wieloma cechami: plonem, zimotrwałością, ale 
również przydatnością na różne terminy siewu. 
Najbardziej odpowiednią fazą roślin na spoczynek 
zimowy jest faza BBCH 11–12, czyli moment od 1 do 
2 liści. Młode siewki są bardziej odporne na niskie 
temperatury, gdyż odżywiają się z zapasów zgro-
madzonych w ziarniaku. Najbardziej krytycznym 
momentem jest faza BBCH 13 (3 liści). Jest to sta-
dium, kiedy roślina rozpoczyna odżywianie poprzez 
korzenie. Kupując nasiona danej odmiany, należy 
więc wybierać te szybko rozwijające się jesienią, 
aby uniknąć fazy krytycznej. Odmianami o dużym 
wigorze jesiennym są ASKABAN oraz CIRCUS, które 
minimalizują ww. ryzyko.

Bardzo ważnym kryterium, na które należy zwrócić 
uwagę, jest również przedplon. Przy późnych sie-
wach po kukurydzy wybierajmy odmiany mniej wraż-
liwe na grzyby z rodzaju Fusarium. Przykładami takich 
odmian są: ASKABAN, PATRAS, CIRCUS.

Opóźnione siewy mają również pewne korzyści. Nale-
ży podkreślić, że w momencie gdy stoimy przed wy-
borem zasiewów listopadowo-grudniowych pszenicy 
lub siewów wiosennych odmian jarych,  ten pierwszy 
gwarantuje nam dużo wyższy plon ze względu na 
dłuży okres wegetacji oraz lepsze warunki wodne 
w glebie.

Marek Jakowski
Menedżer produktu, Dział Nasion

Jak wiadomo, każde opóźnienie w siewie oddziałuje 
negatywnie na wysokość plonu. Przestrzegajmy za-
tem kilku podstawowych reguł, aby ograniczyć straty 
związane z późnymi siewami:

Odpowiednia norma wysiewu

Im późniejszy siew, tym norma powinna być większa. 
O jaką ilość zwiększyć wysiew, zależy od warunków po-
godowych, terminu siewu, odmiany oraz stanowiska. 
Nie należy jednak przekraczać normy 450 ziaren/m2 
Należy pamiętać również o szybkim podaniu wiosennej 
dawki azotu, aby roślina mogła nadrobić braki w ilości 
źdźbeł kłosonośnych.

Głębokość siewu

Głębokość siewu jest jednym z kluczowych elemen-
tów w agrotechnice pszenicy ozimej. Zbyt płytki wy-
siew może powodować narażenie węzła krzewienia 
na niekorzystne działanie mrozu. Z drugiej strony 
nadto głęboki siew wpływa na jakość wschodów oraz 
ich opóźnienie, co bezpośrednio wpływa na obniże-
nie tempa wzrostu roślin i ograniczenie krzewienia 
się pszenicy ozimej. Najbardziej optymalna głębokość 
siewu zbóż to 2–3 cm.

Wybór odpowiedniej odmiany

Obecnie na rynku jest bardzo duża ilość odmian 
pszenicy ozimej. Różnią  się  one między sobą 

Materiał siewny

44

Kwartalnik 2022 Nr 3/2022 (23)



CIRCUS (B)
Charakterystyka:

   posiada gen odporności na Pseudo-
cercosporella PCH 1, podwyższający 
odporność na wyleganie,

  doskonale radzi sobie na stanowi-
skach 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.

Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin 
kłoszenia

Termin
dojrzewania MTZ Odporność na 

wyleganie
Wysokość 

roślin Zimotrwałość 

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

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.

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
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Odmiany pszenicy w ofercie AGROAS



PATRAS (A)
Charakterystyka:

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

  szybki rozwój początkowy,

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

dojrzałości roślin.

Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin 
kłoszenia

Termin
dojrzewania MTN Potencjał

plonowania
Zawartość 

białka
Zawartość 

glutenu

Odporność 
na

wyleganie

Liczba
opadania

Wysokość 
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

WILEJKA OŚCISTA (A/E)
Charakterystyka:

  odmiana oścista o rewelacyjnej
zimotrwałości 7,5,

 wysoka liczba opadania,

 wysoka zawartość glutenu,
 wysoka waga hektolitra,
 wysoki MTZ.

LENNOX PRZEWÓDKOWA (E)
Charakterystyka:

  odmiana przewódka o szerokim zakresie terminów siewu,
  połączenie wysokiego plonu ziarna z bardzo dobrymi 

parametrami piekarniczymi,
 odmiana o łuskowej słomie i dużej zdrowotności.

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

Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin 
kłoszenia

Termin
dojrzewania MTZ Zawartość

białka
Liczba

opadania

Podatność 
na

wyleganie

Wysokość 
roślin

średni średni wysoki bardzo wysoka wysoka niska niska

Odporność na choroby:

Mączniak
prawdziwy

Fuzarioza
kłosów

Rdza
brunatna

Septorioza 
liści

średnia średnia niska średnia

Materiał siewny
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siewu. Warto dywersyfikować siane pszenice pod 
względem odmian, gdyż w jednym roku zdecydo-
wanie lepiej wyjdzie jedna odmiana, a w następ-
nym inna.

Jedną naczelną zasadą, która powinna nam przyświe-
cać, jest to, że do siewu powinniśmy używać kwalifi -
kowanego materiału siewnego, dobrze zaprawione-
go przeciw chorobom grzybowym.

AGROAS do zaprawiania nasion pszenicy ozimej 
używa jednej z najlepszych zapraw, czyli Kinto Plus 
produkowanej przez niemiecki koncern chemiczny 
BASF.

Kinto Plus

Zawartość substancji czynnych:

– fl udioksonil (związek z grupy fenylopiroli) – 33,3 g/l,
– fl uksapyroksad (związek z grupy karboksyami-

dów) – 33,3 g/l,
– tritikonazol (związek z grupy triazoli) – 33,3 g/l.

Jak widać na grafi ce, trzyskładnikowa zaprawa Kinto 
Plus jest praktycznie kompletną zaprawą zwalczającą 
lub ograniczającą wszystkie te choroby, które można 
zwalczać przez zaprawianie nasion.

Po wyborze odmiany i zasianiu pszenicy musimy się 
zastanowić, jak chcemy tę pszenicę odchwaścić.

Kiedy piszę ten artykuł, żniwa dobiegają już koń-
ca, a w momencie ukazania się kwartalnika pew-
nie będzie już po żniwach i mocno będziemy my-
śleć o kolejnych zasiewach pszenic, wzbogaceni 
o doświadczenia minionego sezonu.

Nie bez podstaw piszę „wzbogaceni o doświadczenia 
minionego sezonu”, ponieważ każdy sezon dostarcza 
nam kolejnych doświadczeń i wiedzy, a my powinni-
śmy skrupulatnie tę wiedzę przyswajać i z większą 
pewnością wchodzić w kolejny sezon.

Takim doświadczeniem na pewno będzie analiza od-
mian pszenicy: które lepiej plonowały na jakich stano-
wiskach, które lepiej radzą sobie z trudnymi warun-
kami suszy, które lepiej nadają się do opóźnionych 
siewów, a które warto wybrać do siewów wczesnych. 
(Oferowane przez AGROAS odmiany można przeana-
lizować w innych artykułach kwartalnika i dobrać te 
najwłaściwsze).

Z obserwacji własnego podwórka (gleby III–V) mogę 
stwierdzić, że w tym roku najlepiej obroniły się od-
miany wczesne i wcześniej siane, 20–25 września. Nie 
jest to regułą, ponieważ w różnych latach było różnie 
i bywały takie lata, że najlepiej wychodziły pszenice 
późno siane na stanowiskach po kukurydzy na ziarno 
czy po burakach. 

Dlatego trzeba wiedzieć, że nie ma złotego środka, 
jeżeli chodzi o dobór właściwej odmiany i terminu 

49

Kwartalnik 2022 Nr 3/2022 (23)

Jesienne odchwaszczanie pszenicy ozimej

Środki ochrony roślin



Wyczyniec polny (problem lokalny, ale dotyczy 
też wielu gospodarstw naszego regionu) 

Wyczyniec polny preferuje gleby ciężkie, zwięzłe i gli-
niaste oraz rędziny, zasobne w składniki pokarmowe 
i umiarkowanie wilgotne. Zachwaszcza zarówno zbo-
ża ozime, jak i jare, występuje także w uprawach rze-
paku ozimego oraz w buraku cukrowym i roślinach 
strączkowych.

 W Polsce wyczyniec polny stanowi problem lokalny. 
Masowe jego występowanie notuje się na Żuławach, 
w części Mazur, na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim 
oraz na ziemi lubuskiej w dolinie Odry. Szacuje się, że 
w Polsce wyczyniec polny zachwaszcza około 150–
200 tys. hektarów, na których jest konieczne jego 
zwalczanie. Próg szkodliwości określono na 12–15 
roślin/m2.

Przytulia czepna

Przytulia czepna należy do najbardziej pospolitych, 
a jednocześnie bardzo niebezpiecznych chwastów 
dwuliściennych atakujących zboża ozime. Wspinając 
się na rośliny uprawne, ogranicza ich rozwój, przy-
czynia się do wylegania, a w konsekwencji przynosi 
ogromne straty w plonie. Zagraża również zwie-
rzętom hodowlanym. Zjedzona przez krowy bądź 
ptaki, niekorzystnie wpływa na ich układ pokarmo-
wy. Partia zboża zanieczyszczona przytulią czepną 

Temat odchwaszczania zasiewów pszenicy ozimej 
jest dość skomplikowany, ponieważ teoretycznie po-
winniśmy wiedzieć, czego możemy spodziewać się na 
danym polu, i dobrać herbicydy w taki sposób, aby 
dopasować je do gatunków występujących na danym 
polu, np. czy występuje miotła zbożowa, czy wystę-
puje wyczyniec polny, czy mamy problem na polu 
z przytulią czepną, a może z samosiewami rzepaku 
albo z chabrami lub makami.

Celowo wymieniłem tych kilka gatunków, bo wystę-
pują na polu często i pod ich kątem najczęściej dobie-
ramy herbicydy.

Miotła zbożowa

Miotła zbożowa jest trawą występującą na terenie 
całego kraju na wszystkich typach gleb. Lubi gleby 
lekko kwaśne, unika jednak gleb ciężkich, często ma-
sowo zachwaszcza zboża ozime i rzepak.

 W Polsce jest zaliczana do ważniejszych chwastów 
trawiastych w uprawie zbóż ozimych, a czasami sta-
nowi także problem w uprawach rzepaku ozimego. 
Przy masowym występowaniu plon ziarna może się 
zmniejszyć nawet o 40%. Próg szkodliwości określa 
się na 10–20 roślin/m2 lub 25–40 wiech/m2. Wyniki 
wielu doświadczeń wskazują, że obecność 15–20 ro-
ślin miotły zbożowej na powierzchni 1 m2 powoduje 
obniżenie plonu pszenicy ozimej o około 8 dt.
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Propozycje herbicydowe do zastosowania w psze-
nicy ozimej

Jesienią tego roku AGROAS proponuje dwa pakiety 
herbicydowe oparte na trzech substancjach aktyw-
nych:

– difl ufenikan (DFF) – Flash 500 SC lub Sempra 
500 SC,

– fl ufenacet – Fluent 500 SC,
– befl ubutamid – Befl ex 500 SC.

Flash/Sempra 500 SC

Selektywny herbicyd o działaniu kontaktowym, kon-
centrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania 
wodą, stosowany nalistnie i doglebowo, przeznaczo-
ny do zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawie 
pszenicy ozimej. DFF (diflufenikan) jest substancją 
pobieraną głównie przez liście oraz częściowo korze-
nie chwastów. Chwasty wrażliwe kiełkują, ale szybko 
ulegają odbarwieniu. Odbarwienie w postaci żółtych, 
białych i/lub różowych plam rozprzestrzenia się, po-
wodując zamieranie chwastów. Zasadniczo najwięk-
szy efekt chwastobójczy uzyskuje się, stosując środek 
we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, gdy są 
one najbardziej wrażliwe, tzn. w okresie kiełkowania, 
na krótko po wschodach i w fazie siewek.W sprzyjają-
cych warunkach działanie doglebowe substancji czyn-
nej środka może trwać przez ponad 8 tygodni od za-
stosowania. Wilgotne podłoże o delikatnej strukturze 
i opady w pierwszych tygodniach po zastosowaniu są 
ważne dla skutecznego działania środka.

Przykładowe chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospoli-
ta, jasnota purpurowa, rumianek pospolity, tasznik 
pospolity, przetacznik perski, fi ołek polny.

Przykładowe chwasty średniowrażliwe: miotła zbożo-
wa, przytulia czepna.

Fluent 500 SC

Środek pobierany jest przez korzenie oraz częścio-
wo przez pędy siewek. Kiełkujące po zabiegu siewki 
chwastów mają zmniejszoną warstwę wosku kutyku-
larnego, przez co pozbawione są okrywy woskowej 
pełniącej funkcje ochronne. Rośliny wrażliwe albo nie 
kiełkują, albo kiełkujące siewki stają się ciemnozielo-
ne, rozwijają się nieprawidłowo i po pewnym czasie 
giną. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się, 

dyskwalifi kuje ziarno do przerobu na mąkę, co bardzo 
utrudnia jego sprzedaż. Według ekspertów próg eko-
nomicznej szkodliwości przytulii to 2 sztuki na 1 m2. 
Już tak niewielka ilość tej rośliny w łanie może obni-
żyć plon nawet o 20%.

Samosiewy rzepaku

Samosiewy rzepaku to chwasty wyjątkowo trudne 
w wielu uprawach. Powodują duże szkody w pro-
dukcji roślin uprawnych: kukurydzy, zbóż, buraków 
i w rzepaku.

Osypane nasiona rzepaku stają się chwastem, który 
obniża plony następnych roślin uprawnych, gdyż sku-
tecznie konkuruje o miejsce, światło, wodę i składni-
ki pokarmowe. Rzepak jako roślina ma niestety duże 
możliwości samorozsiewania.

Chaber bławatek

Chaber bławatek to pospolity chwast dwuliścien-
ny występujący w zbożach i rzepaku. Można go 
również spotkać w uprawach roślin okopowych 
i motylkowych. To silna roślina, która jest w stanie 
przetrwać trudne warunki i skutecznie konkurować 
z roślinami uprawnymi. Walkę chemiczną z chabrem 
należy rozpocząć już jesienią. Chwast ten występuje 
w formie jarej i ozimej. Jedna roślina może wydać 
ponad 1000 nasion, które kiełkują równocześnie 
z rośliną uprawną. Nasiona mogą być przenoszone 
z wiatrem na znaczne odległości i zachowują zdol-
ność do kiełkowania ponad 10 lat. Ekonomiczny 
próg szkodliwości chabra bławatka wynosi zaledwie 
1–5 roślin/m2.

Mak polny

Roślina jednoroczna jara lub zimująca. Średnia 
produkcja nasion na polach uprawnych to 10 000–
20 000 sztuk na roślinę. Elastyczne łodygi maku pod 
wpływem wiatru wykonują ruchy wahadłowe, co 
ułatwia rozsiewanie. Na gruntach ornych zachowują 
żywotność przez około 6–8 lat (choć są opracowania 
mówiące o 30 latach). Najliczniej zachwaszcza zbo-
ża i rzepak ozimy. Orientacyjne progi szkodliwości 
dla zbóż, często podawane w opracowaniach po-
pularnonaukowych, to 10–25 szt./m2. Najbardziej 
szkodliwe są rośliny zimujące ze względu na to, że 
wyrastają bardziej dorodne, silniej konkurując z ro-
śliną uprawną.
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Unikatowość substancji polega na tym, że jako jedy-
na zwalcza samosiewy rzepaku przez glebę, a nie jak 
w przypadku np. tribenuronu po wschodach. Można 
stosować na „czarną glebę”. 

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, fi ołek po-
lny, jasnota purpurowa, komosa biała, samosiewy 
rzepaku, tasznik pospolity.

Chwasty średniowrażliwe: miotła zbożowa, przetacz-
nik perski.

Proponowane mieszanki zbiornikowe na ten sezon:

1. Flash/Sempra 500 SC 0,2 l/ha + Fluent 500 SC 
0,3 l/ha

Bardzo dobra mieszanka zapewniająca zwalczanie 
miotły zbożowej i wielu gatunków dwuliściennych.

Najlepszy termin stosowania to szpilkowanie pszenicy, 
ale możliwy od siewu do początku krzewienia pszenicy.

W przypadku wystąpienia samosiewów rzepaku wy-
stępuje konieczność wykonania dodatkowego zabie-
gu po wschodach rzepaku np. produktem Tribe 75 
WG w dawce 7–10 g/ha.

2. Flash/Sempra 500 SC 0,2 l + Fluent 500 SC 0,2 l 
+ Befl ex 500 SC 0,2 l

Świetnie uzupełniające się substancje dające szansę 
kompleksowego zlikwidowania zachwaszczenia na 
plantacjach pszenicy bez potrzeby korekt wiosennych.

Mieszanka charakteryzuje się bardzo szerokim spek-
trum zwalczanych chwastów, łącznie z samosiewami 
rzepaku.

Najlepiej stosować na szpilkę pszenicy, ale podobnie 
jak we wcześniej rekomendowanej mieszance okno 
aplikacyjne jest bardzo szerokie, od siewu do począt-
ku krzewienia jesienią.

W ofercie będą dostępne pakiety opisanych miesza-
nek zbiornikowych, dobrane już w odpowiednich 
proporcjach. Każdy z tych produktów będzie można 
także kupić oddzielnie i dobrać proporcje pod własne 
preferencje.

Aleksander Kopytyński
Dyrektor handlowy, Dział Środków Ochrony Roślin

stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych 
chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po 
wschodach, w fazie siewek. 

Środek, zalegając w wierzchniej warstwie gleby 
przez wiele tygodni po zabiegu, powoduje utrzyma-
nie wysokiej skuteczności chwastobójczej również 
w późniejszym okresie. Wysokiej skuteczności środka 
sprzyja optymalna wilgotność gleby. Najlepsze rezul-
taty uzyskuje się, jeśli w ciągu 7 dni od wykonania 
zabiegu wystąpią opady deszczu. Skuteczność zwal-
czania chwastów może zostać ograniczona w razie 
długotrwałego występowania suszy.

Aby osiągnąć efekt właściwego zwalczania chwa-
stów, po zastosowaniu środka nie należy wykonywać 
zabiegów agrotechnicznych powodujących narusze-
nie wierzchniej warstwy gleby.

Chwasty wrażliwe to przede wszystkim miotła zbożo-
wa – dawka na miotłę to 150 g fl ufenacetu stosowa-
nego samodzielnie na hektar; w przypadku miesza-
nek można obniżyć dawkę. W przypadku wyczyńca 
wymagana dawka to 240 g fl ufenacetu i często wio-
sną potrzebna powtórka innym środkiem.

Befl ex 500 SC – unikatowa substancja aktywna

Befl ex 500 SC jest herbicydem, koncentratem w po-
staci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, sto-
sowanym doglebowo i nalistnie, przeznaczonym do 
zwalczania miotły zbożowej i rocznych chwastów 
dwuliściennych w uprawie pszenicy ozimej i jęczmie-
nia ozimego. Befl ex 500 SC jest herbicydem selek-
tywnym o działaniu układowym, pobieranym przez 
korzenie wschodzących chwastów i częściowo przez 
liście. Skuteczność działania środka jest niezależna od 
temperatury otoczenia, niemniej nie zaleca się stoso-
wania środka w temperaturze powyżej 25°C.
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a także wiosną. Trzeba wiedzieć, że FUNDAMENTAL 
nie działa jak fungicydy chemiczne, a jego działanie 
nalistne w połączeniu z preparatem FUNDAMENTAL 
CA (3 kg/ha) opiera się na zasadzie zajętego miejsca 
na liściu. Umieszczone odpowiednio wcześniej bakte-
rie, które w składzie ma FUNDAMENTAL, wraz z wap-
nem, które jest w składzie środka FUNDAMENTAL CA, 
zasiedlają powierzchnię liścia, znacznie ograniczając 
patogenom możliwość dostępu do rośliny. Bakterie 
pobudzają także system odpornościowy, co wiąże 
się ze wzrostem kondycji zdrowotnej rośliny upraw-
nej. Należy pamiętać, że stosując biopreparaty na-
listnie FUNDAMENTAL łącznie z FUNDAMENTAL CA, 

Rok na polu zatoczył koło, a po okresie zbiorów 
i podsumowań wyników nastał czas podejmowa-
nia często trudnych decyzji i działań, które mają 
zapewnić sukces w przyszłym roku. W dążeniu 
do tego sukcesu AGROAS proponuje biologiczną 
ochronę roślin, rozwiązanie, które warto zasto-
sować choćby na części swoich upraw, aby prze-
konać się o: potencjale pozytywnych bakterii, 
ich dobroczynnym działaniu i komforcie w czasie 
zabiegu (preparat nie jest szkodliwy dla ludzi ani 
środowiska, no i ten przyjemny zapach…).

O tym, jak preparatem FUNDAMENTAL zadbać 
o kondycję ziemi, na której uprawiamy rośliny dające 
nam nie tylko pożywienie, ale też dochody, pisałem 
w poprzednim artykule. FUNDAMENTAL jest biologicz-
nym preparatem działającym wielokierunkowo, który 
możemy aplikować doglebowo (w dawce 30–50 l/ha), 
aby przede wszystkim ograniczyć występowanie pa-
togenów chorobotwórczych, m.in. werticiliozy, zgni-
lizny, fuzariozy, oraz aby zapewnić lepsze wykorzy-
stanie substancji odżywczych dostępnych w glebie, 
a także zapewnić prawidłowy – szybszy rozwój ko-
rzeni roślin uprawnych, umożliwiając im prawidłowe 
przygotowanie do zimowania oraz poprawę kondycji 
zdrowotnej. Drugą możliwością stosowania preparatu 
FUNDAMENTAL, która idealnie wpisuje się w techno-
logię biologiczną łącznie z aplikacją doglebową, jest 
aplikacja nalistna (5 l/ha), która ma za zadanie zabez-
pieczenie rośliny przed chorobami. Stosuje się ją je-
sienią (najlepiej w fazie 3–6 liści zbóż ozimych, a także 
od 3 liści rzepaku przy temperaturze powyżej 8°C), 

NDAMENTAL łącznie z FUNDAMENTAL CA,

57

Kwartalnik 2022 Nr 3/2022 (23)

Biologiczne wsparcie rozwoju 
i kondycji zdrowotnej roślin

Środki ochrony roślin



na wcześniejsze osiągnięcie zadowalających efektów 
i szybszą regenerację gleby (zdrowa gleba), która bę-
dzie bogatsza w pozytywne organizmy, a tym samym 
w składniki odżywcze, w stosunku do gospodarstw, 
które na zastosowanie środków FUNDAMENTAL 
i BIOKURATOR zdecydują się dopiero za parę lat.

Proponujemy nieco inne spojrzenie na proces pro-
dukcji rolnej z wykorzystaniem naszych preparatów, 
które w składzie mają żywe bakterie gotowe do 
działania, i zachęcam – być może na początek mały-
mi krokami – do udziału w bioewolucji upraw.

Krzysztof Ludwa
Specjalista ds. sprzedaży

ograniczamy stosowanie fungicydów chemicznych, 
których dostępność z roku na rok jest coraz mniej-
sza. Istotną wartością preparatu FUNDAMENTAL 
jest brak uodpornień oraz bezpieczeństwo dla rośli-
ny nim traktowanej. Pamiętajmy również, że stosu-
jąc już teraz technologię biologiczną (zob. rysunek) 
proponowaną przez AGROAS, zyskujemy: bezpie-
czeństwo dla zdrowia (od wykonującego zabiegi po 
konsumenta), oszczędności finansowe (po 3 latach 
stosowania – ograniczenie nawożenia o 10–15% oraz 
ograniczenie występowania chorób), doświadczenie 
(przy wsparciu opiekunów) w prowadzeniu roślin 
w nowej technologii, które pozwoli przygotować się 
do ograniczeń stawianych przez plany strategiczne 
do Zielonego Ładu. Jestem przekonany, że zastoso-
wanie biologicznej technologii od tego roku pozwoli 

FUNDAMENTAL  
30–50 l/ha

(przedsiewnie) 

FUNDAMENTAL 5l/ha
FUNDAMENTAL CA 3kg/ha

BIOKURATOR 1l/ha
BIOKURATOR CA LIQUID 3l/ha

Jesień  Wiosna

Jesień  Wiosna

FUNDAMENTAL  
30–50 l/ha

(przedsiewnie) 

BIOKURATOR 1l/ha
BIOKURATOR CA LIQUID 3l/ha

FUNDAMENTAL 5l/ha
FUNDAMENTAL CA 3kg/ha
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Jak w samochodzie 

Dzięki doborowi odpowiedniego sprzętu możli-
we staje się użytkowanie mniejszej liczby maszyn 
i najkrótszy czas wykonania prac. Dzięki temu 
szczególnie przedsiębiorcy rolni są dzisiaj w sta-
nie skutecznie gospodarować i zachować konku-
rencyjność. Dla nas jako producenta opryskiwa-
czy celem nadrzędnym jest wspieranie rolników 
i przedsiębiorców wydajną i precyzyjną technologią.
Dlatego w modelu VN zachowane są wszystkie zalety 
prowadzenia belki Boom Control do szerokości na-
wet 45 m połączone z nowym wyposażeniem układu 
jezdnego.

To właśnie w układzie jezdnym tkwi klucz do ela-
styczności wykorzystania opryskiwacza samojezdne-
go. Centralna rama umożliwia nie tylko hydrauliczną 
bądź mechaniczną zmianę szerokości rozstawu kół, 
ale także ich niezależne zawieszenie hydropneuma-
tyczne. Dzięki takiej budowie w opryskiwaczu samo-
jezdnym możliwe stało się zastosowanie systemu 
podobnego do systemu ASR w samochodach osobo-
wych. Praca hydrostatycznego układu napędowego 
niezależnie dla każdego koła i hydropneumatyczna 
amortyzacja każdego z kół nadzorowana jest przez 
inteligentny układ sterujący przekazujący moment 
obrotowy i moc na to koło/te koła, które ma/mają 
najmniejszy poślizg. Dzięki temu podczas pracy na 
pochyłym polu czy przejazdu w trudnych miejscach 
na polu nie dochodzi do utraty trakcji. To rozwiązanie 

W dużych gospodarstwach dobór maszyny – sa-
mojezdnego opryskiwacza – coraz częściej po-
dyktowany jest nie tylko jej wydajnością, ale tak-
że możliwością dopasowania do różnych upraw. 
Wiąże się to z koniecznością zmiany rozstawu kół, 
ale też prześwitu pod opryskiwaczem. Dlatego po 
serii PT na tej samej bazie, ale z nowym typem 
podwozia ComfortDriveFlex pojawił się rok temu 
model HORSCH LEEB VN.

LEEB VN jest odpowiedzią na wymagania „większe-
go prześwitu” i „elastycznego rozstawu kół”. W za-
leżności od wegetacji i pory roku maszyna może 
elastycznie dostosowywać się do warunków pracy 
i wyzwań, aby zapewnić klientom i  ich uprawom 
najwyższą wydajność. W modelu HORSCH LEEB VN, 
który oferowany jest na rynkach UE, w tym Polski, 
można zmieniać płynnie rozstaw 2 m prześwitu i do 
3 m rozstawu kół. Zmiany dokonuje się hydraulicznie 
z pozycji operatora w kabinie. W terminalu wpisuje-
my żądaną szerokość rozstawu i wysokość, zatwier-
dzamy i reszty dokonuje opryskiwacz samodzielnie 
podczas krótkiego przejazdu do przodu. Oczywiście 
dla użytkowników, którym zależy tylko na płynnej 
zmianie i dużym prześwicie, a rozstaw kół – dopa-
sowany do jednej szerokości ścieżek przejazdowych 
– nie ma większego znaczenia, mamy także wersję 
z mechaniczną zmianą szerokości rozstawu kół. Jest 
to oczywiście wersja korzystniejsza cenowo, ale z za-
łożenia opryskiwacz ustawiony jest na jeden docelo-
wy rozstaw osi.
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przypadku poruszanie się każdego koła w swoim śla-
dzie, co maksymalizuje trakcję przy jednoczesnym 
minimalnym ugniataniu.

Jeśli do tego dołożymy kontrolę jazdy obejmującą 
takie funkcje, jak możliwość ustawienia obciążenia 
granicznego silnika, możliwość jazdy z ograniczoną 
liczbą obrotów silnika oraz zarządzanie pracą układu 
jezdnego na uwrociu i sterowanie jazdą za pomocą 
dżojstika lub pedału gazu, otrzymujemy maszynę, 
której własności jezdne pozwalają na maksymaliza-
cję dwóch podstawowych dla dużych gospodarstw 
czynników – wydajności oraz uniwersalności wyko-
rzystania.

Konfi guracja od A do Z

Możliwości podwozia muszą iść w parze z możliwo-
ściami konfiguracji, od podstawowej najprostszej 
wersji z pojedynczymi dyszami co 25 cm aż do układu 
pulsacyjnego (PWM), który umożliwia regulację daw-
ki przy stałym ciśnieniu niezależnie od (zmieniającej 
się) prędkości jazdy.

Układ sekcji na opryskiwaczu obejmuje nie tylko licz-
bę – do 42 sekcji. Oznacza to, że dla zewnętrznych 
części belki, dla których ważne jest precyzyjne roz-
łączanie, można ustawić sekcje o szerokości nawet 
0,5 m, podczas gdy wewnętrzne sekcje bliżej opry-
skiwacza mogą być szersze. Taka elastyczność w kon-
figuracji leży u podstaw tego, co dla firmy Horsch 
jest bardzo ważne, czyli maksymalnego dopasowania 
maszyny do pracy, którą ma wykonywać. Jest to pod-
stawa do efektywnego, a co za tym idzie ekonomicz-
nego wykorzystania opryskiwacza.

Elastyczność konfi guracji przejawia się również w ka-
binie. Cały podłokietnik przeznaczony jest dla funkcji 
opryskiwacza, ponieważ jest produkowany specjal-
nie dla fi rmy Horsch. Dlatego nie znajdziemy na nim 
przełączników czy dźwigni z oznaczeniami niezwiąza-
nymi z funkcjami opryskiwacza. Swoistą wisienką na 
torcie jest możliwość zastosowania terminala głów-
nego wybranego przez użytkownika. Oczywiście 
może to być fi rmowy terminal Horsch Touch 1200, 
ale równie dobrze każdy terminal zewnętrzny, który 
zapewnia obsługę szyny danych Isobus i odpowied-
nią liczbę sekcji w układzie SectionControl. Dzięki 
temu użytkownik może wykorzystać już posiadany 
terminal, np. związany z posiadaną aktualnie nawi-
gacją na polu.

ma szczególne znaczenie w połączeniu z rozkładem 
masy 50:50% na przód i tył. Podczas jazdy pod górę 
przednia oś opryskiwacza dysponuje optymalną trak-
cją, a tylna nie jest przeciążona.

W opryskiwaczach opartych na nowej platformie, 
czyli modelach PT i VN układ jezdny dysponuje swo-
im niezależnym wyświetlaczem. Dzięki temu cały czas 
operator ma pod kontrolą pracę układu jezdnego, 
a na terminalu głównym może skupić się na funkcjach 
związanych z opryskiem i nawigowaniem po polu.

Delikatnie po polu

Nie tylko rozkład masy 50:50 umożliwia optymalne 
rozłożenie masy. Możliwość zastosowania kół o śred-
nicy do 2,16 m bądź szerokości do 62 cm sprawia, że 
duży opryskiwacz ma możliwie najmniejszy nacisk na 
glebę, co nie tylko przekłada się na mniejsze jej za-
gęszczenie, ale także minimalizuje tworzenie głębo-
kich kolein w ścieżkach przejezdnych. Dla dużych sa-
mojezdnych opryskiwaczy jest to szczególnie ważne. 
W celu delikatnego poruszania się na polu HORSCH 
LEEB VN standardowo wyposażony jest w trzy tryby 
jazdy – z kierowanymi przednimi kołami, z kierowa-
nymi wszystkimi kołami przeciwstawnie oraz w tzw. 
chód kraba, czyli sterowanie skrętem kół przedniej 
i tylnej osi wychylającymi się w tym samym kierunku. 
W trudnych miejscach pola umożliwia to w skrajnym 
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HORSCH LEEB CS – wyposażenie bez kompromisów

Najmłodszy model w gamie opryskiwaczy HORSCH LEEB zawieszany LEEB CS nie jest wersją budże-
tową. Jest profesjonalnym opryskiwaczem, np. z seryjnym układem ciągłego mycia, ale w kompak-
towym wymiarze – zawieszany na TUZ ciągnika. Obecnie LEEB CS dostępny jest w trzech modelach: 
najmniejszym 1.4 CS ze zbiornikiem o pojemności 1400 l, 1.8 CS o pojemności 1800 l i największym 
2.2 CS o pojemności 2200 l. W najbliższej przyszłości będzie możliwe zwiększenie pojemności tego 
opryskiwacza przez kombinację z przednim zbiornikiem, który jest już w fazie testów polowych. 
LEEB CS będzie dysponował belką o szerokości do 30 m, która standardowo będzie wyposażona 
w amortyzację i stabilizację aktywną Boom Control. Opryskiwacz LEEB CS jest napędzany pom-
pą hydrauliczną, aby wyeliminować ograniczenia związane z napędem  przez wałek WOM. Ponadto 
układ agregowania z ciągnikiem wyposażono w specjalny trójkąt zaczepowy. Umożliwia on podpię-
cie wszystkich złączy, gdy opryskiwacz jest w odpowiedniej odległości od ciągnika do swobodnego 
poruszania się między nimi, a następnie bezdotykowego zaczepienia i podniesienia opryskiwacza.
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jest duża i wynosi do 24 m przy zastosowaniu adapte-
ra z wałkami poziomymi. Rozrzutniki MK można wypo-
sażyć w różne opcje: zasuwy hydrauliczne, jednostkę 
napędu hydraulicznego, defl ektory boczne, hydrau-
liczny naciąg taśmy, burty zwiększające pojemność 
itd. Gama zespołów sterowania w kabinie spełnia po-
trzeby każdego użytkownika, w zależności od rodzaju 
wymaganej precyzji (od prostej ręcznej regulacji po 
obsługę Isobusa, DPA, ważenie itd.).

Pichon MK45 należy do rodziny rozrzutników, któ-
rych skrzynie ładunkowe zawierają się w przedziale 
od 10 do 24 m3.

Konstrukcja rozrzutnika została oparta na masywnej 
ramie z układem jezdnym z osią o średnicy aż 150 mm 
i kołami w rozmiarze 710/70  R38.

Ważne są również tarcze modelu Pichon MK45, któ-
rych łopatki można dopasować do rodzaju nawozu, 
umożliwiając tym samym jego precyzyjny wysiew.

Wóz asenizacyjny SV16

Najnowsze dzieło z logo Pichon to seria wozów aseni-
zacyjnych SV. Przedstawiamy konkretny model SV16 
o pojemności 16 000 l. Maszyna występuje w dwóch 
podstawowych wersjach: TPH – zasilanie z hydrauliki 
ciągnika oraz Icontrol S lub 7S, co oznacza wielofunk-
cyjny joystick lub joystick i wyświetlacz, czyli sterowanie 
przez elektrozawory. Warto nadmienić, że każda ma-
szyna w standardzie ma przygotowane wyjścia w celu 
rozbudowy w przyszłości, takie jak zaślepione otwory 
boczne i tylne oraz przygotowania do montażu aplika-
torów, mieszadeł czy ramion napełniających. Dodat-
kowym atutem wpływającym na trwałość jest pełen 
ocynk, również wewnątrz zbiornika. Całość osadzona 
jest na resorowanym wzdłużnie dyszlu, a dopełnieniem 
jest możliwość założenia dużych kół o rozmiarze 710/60 
R30,5. Każda z maszyn może być doposażona w szeroką 
gamę aplikatorów doglebowych i naglebowych.

Rozrzutnik MK45 i opis serii

Nowa seria w pełni ocynkowanych rozrzutników MK 
zachowuje zalety poprzednich modeli: prostą, so-
lidną konstrukcję, wąskie nadwozie i pionowe wałki 
rozrzucające o dużej średnicy. Właśnie duża średni-
ca i wysoka prędkość obrotowa zapewniają równo-
mierne rozprowadzenie różnego rodzaju produktów 
i utrzymanie wysokiej przepustowości, nawet pod ko-
niec procesu rozrzucania.

Nowa seria składa się z 13 modeli i oferuje ładowno-
ści rzeczywiste od ok. 10 do 24 m3. Szerokość robocza 
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Rolnicy wciąż najczęściej wykonują nawożenie 
poprzez rozsiew granul na powierzchni pola. Jed-
nak zwiększająca się susza wiosenna sprawia, że 
aby liczyć na skuteczne dostarczenie roślinom 
składników pokarmowych, musimy odpowiednio 
rozkładać nawóz w profi lu glebowym.

Dlatego firma Horsch, projektując narzędzia upra-
wowe oraz siewniki, zawsze kładzie nacisk na to, 
aby wersje fabryczne miały możliwość wyposażenia 
w układ podawania nawozu. Oczywiście każde z na-
rzędzi ma system nawożenia dopasowany do charak-
teru swojej pracy.

Pod korzeń lub obok rzędu

Nawozy azotowe, szczególnie azotanowe łatwo 
przenikają przez profil glebowy. Jednak pozosta-
łe makroskładniki jak też mikroskładniki, aby były 
skutecznie dostępne dla roślin, powinny być zaapli-
kowane w odpowiedni dla danej uprawy sposób 
w profi lu glebowym. Tym bardziej, że – szczególnie 
fosfor – są one nieruchliwe w profilu glebowym 
i sposób ich aplikacji może decydować o dostęp-
ności dla systemu korzeniowego. Stąd dla upraw 
rzędowych „standardowych” takich jak zboża układ 
nawożenia w siewnikach Horsch umożliwia podanie 
nawozu między rzędami, na głębokości nieco więk-
szej niż wysiane nasiona. Dla kukurydzy optymalnym 
miejscem aplikacji nawozu jest również umieszcze-
nie go kilka centymetrów od nasiona tak, aby jego 

koncentracja nie wpływała negatywnie na kiełkujące 
ziarno. Takim właśnie systemem podawania nawozu 
dysponują siewniki Maestro. Możliwość agregowa-
nia siewników punktowych Maestro na agregatach 
Focus sprawia, że powiększamy możliwości podawa-
nia nawozu nie tylko przy rzędzie roślin płytko, ale 
także głębiej.

Talerze płytko, zęby głęboko

Agregaty talerzowe Joker CT i RT można wyposażyć 
w zbiornik Mini Drill oraz listwę z talerzami rozbry-
zgowymi umieszczonymi za talerzami, a przed wa-
łem. Podobnie agregaty zębowe do płytkiej uprawy 
takie jak Finer i Cruiser, które również możemy wypo-
sażyć w Mini Drill oraz sekcję talerzy rozbryzgowych. 
Ta wersja pozwala umieścić nawóz bardzo płytko, 
ale jednak w wilgotnej warstwie wzruszonej gleby, 
bądź zasiać poplon rzutowo. Generalnie w pracach 
wykonywanych krótką broną talerzową nie stosuje 
się pełnych dawek nawozów makroskładnikowych, 
dlatego dla tych narzędzi dedykowane są zbiorniki 
Mini Drill o pojemności 400 l, służące głównie do 
rozsiewu poplonów bądź środków wspomagających 
mineralizację słomy.

Odwrotnie wygląda sprawa dla agregatów zębowych 
do głębokiej uprawy, zwykle wykonujących swoją 
pracę jesienią przy uprawie głębokiej – Horsch Ter-
rano i Tiger. Te agregaty mogą zarówno współpra-
cować ze zbiornikiem przednim o pojemności 1600 

64

Kwartalnik 2022 Nr 3/2022 (23)

Maszyny

Nawóz tam, gdzie potrzeba



lub 2200 litrów, jak też ze zbiornikiem zawieszonym 
na tylnym TUZ – Horsch HT 2800 o pojemności 2800 
litrów. W tej wersji układów nawożenie polega na 
podawaniu nawozu poprzez redlice zębowe. Firma 
Horsch dysponuje rozwiązaniem pozwalającym po-
dawać na dwie różne głębokości. Dlatego zależnie 
od potrzeb wysycenia profi lu glebowego można po-
dać nawóz w dawce podzielonej 50% płytko i 50% 
głęboko. Takie rozwiązanie pozwala zapewnić tzw. 
dawkę startową oraz depozyt nawozu na większej 
głębokości, aby stymulować rozwój układu korzenio-
wego. W przypadku aplikacji nawozu wraz z uprawą 
agregatem Terrano bądź Tiger aplikujemy nawóz ca-
łopowierzchniowo i praktycznie w całym przygoto-
wywanym profi lu glebowym. Dzięki temu rolnik nie 
jest zależny od opadów, które warunkują rozpusz-
czenie i przesiąknięcie nawozu do profi lu glebowe-
go. Nawóz podany podczas głębokiej uprawy trafi a 
bezpośrednio w wilgotną glebę i może być szybko 
zaabsorbowany przez kompleks glebowy.

Nawożenie i siew

Specyfi czną rośliną szczególnie dobrze reagującą na 
depozyt fosforu na większej głębokości jest rzepak. 
Dlatego tak dobrze sprawdza się w przygotowaniu 
i siewie rzepaku agregat Horsch Focus. Przy siewie 
w rzędach co 30 cm ząb uprawowy umieszczający 
nawóz idzie dokładnie w linii wysiewu rzędu roślin. 
System korzeniowy rzepaku jest w ten sposób sty-
mulowany do szybszego rozwoju i większej odpor-
ności na stres wodny podczas coraz częstszych susz 
wiosennych.

Natomiast rośliny zbożowe, które mają wiązkowy 
system korzeniowy, bardzo dobrze reagują na płytkie 
podawanie nawozu w pobliżu systemu korzeniowe-
go, ale nie w linii rzędu wysiewanych roślin. Dlatego 
zarówno siewniki talerzowe Pronto, jak i agregaty zę-
bowe Focus dla siewu zbóż mają podawanie nawozu 
usytuowane między dwoma kolejnymi rzędami roślin.
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Nowy LEXION 800-5000

Na rok 2023 fi rma CLAAS wprowadza szereg inno-
wacji. Jedną z nich jest zmodernizowana seria kom-
bajnów LEXION. Nowością są wersje MONTANA oraz 
nowy model kombajnu LEXION 8600, które poszerzą 
ofertę produktową. W nowej serii LEXION 8800 bę-
dzie dysponował mocą 700 KM, natomiast LEXION 
8700 będzie miał 626 KM mocy.

We wszystkich modelach znajdziemy nową kabinę, 
w której operator znajdzie więcej przestrzeni, nowe 
opcje wyposażenia, między innymi subwoofer. 
Przeprojektowane zostały lusterka, poręcze oraz 
inne elementy, dzięki czemu widoczność z kabiny 
jest jeszcze lepsza. Już w wyposażeniu standardo-
wym kombajny CLAAS LEXION będą wyposażone 
w oświetlenie LED, które będzie można jeszcze bar-
dziej rozbudować.

Modernizacji uległ również design, który jest bar-
dzo nowoczesny.

Nowością dla kombajnów LEXION jest regulowana 
końcówka rury wyładowczej ziarna, którą operator 
może sterować dźwignią wielofunkcyjną z kabiny.

CLAAS ciągle rozbudowuje systemy wspomagania 
operatora znane pod nazwą CEMOS. System CEMOS 
Dialog będzie teraz miał jeszcze więcej funkcjonal-
ności. Do oferty zostanie dodany kolejny element, 

jakim jest CEMOS AUTO HEADER. Jest to system, 
który sam zmienia pozycję nagarniacza oraz pozycję 
stołu. Od tej chwili kombajn CLAAS można zamówić 
z systemami automatyki od przyrządu roboczego do 
siekacza słomy.

Nowe hedery VARIO 930-500

Modernizacji ulegają również zespoły żniwne (he-
dery) VARIO. Dostępne będą nowe kosy pionowe 
do rzepaku. Charakteryzują się one mechanicznymi 
napędami ze zintegrowanym sprzęgłem przeciąże-
niowym oraz zwiększoną o 50% siłą cięcia. Pozwala 
to niezawodnie pokonywać bez zakłóceń nawet naj-
trudniejsze obszary na krawędziach pól, łukach lub 
w miejscach gęstego zachwaszczenia. Dzięki przemy-
ślanemu systemowi połączenia z szybkozłączami kosy 
do rzepaku można w ciągu kilku sekund zamontować 
po obu stronach bez użycia narzędzi. Operatorzy ko-
rzystają przy tym na obniżonej o 33% masie, co jesz-
cze bardziej ułatwia montaż.

Do wszystkich szerokości roboczych VARIO seryjnie 
oferowany jest też nowy napęd nagarniacza. Dzięki 
bezpośredniemu przeniesieniu momentu obroto-
wego z silnika hydraulicznego na nagarniacz jed-
nostka napędowa w porównaniu z dotychczasowym 
napędem łańcuchowym niemal nie wystaje na boki. 
Umożliwia to wykorzystanie pełnego zakresu regula-
cji stołu VARIO wynoszącego 700 mm również przy 
zamontowanych kosach do rzepaku.
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Nowe hedery CERIO 930-560

Do wszystkich szerokości roboczych CERIO seryjnie 
oferowany jest też nowy napęd nagarniacza z auto-
matyczną regulacją wysokości nagarniacza.

Nowy VARIANT 500

Od przyszłego roku w ofercie pras zmiennokomoro-
wych nastąpi duża zmiana, dotychczasowe modele 
VARIANT 400 zostaną zastąpione nową serią pras 
VARIANT 500. Nowe prasy cechują się następujący-
mi zmianami:

• Średnica beli

° VARIANT 560/565: 160 cm (VARIANT serii  
 460/465 155 cm)

° VARIANT 580/585: 180 cm 

• Nowy system wiązania siatką, umieszczony bar-
dziej ergonomicznie do łatwiejszego załadunku 
rolki siatki.

• Wiązanie komfortowe (ilość owinięć regulowana 
ze sterownika umiejscowionego w ciągniku), do-
datkowo wiązanie XW (Extra Wide) w standardzie.

• Nowy układ hydrauliczny, dzięki czemu otrzymu-
jemy prawdziwie miękki rdzeń.

• Nowy system automatycznego smarowania 
łańcuchów, możliwość regulacji dawki oleju na 

poszczególne łańcuchy, zbiornik na olej został 
powiększony do 7,2 litrów oraz umiejscowiony 
w bardziej ergonomicznej pozycji, dzięki czemu 
uzupełnianie oleju jest jeszcze prostsze. W zbior-
niku dodatkowo został umiejscowiony czujnik 
poziomu, który informuje operatora o koniecz-
ności uzupełnienia oleju w zbiorniku.

• Nowa mocniejsza oś, dzięki czemu możemy za-
oferować szeroki zakres rozmiaru opon do jesz-
cze większej ochrony gleby przed nadmiernym 
ugnieceniem.

• Waga prasy nieprzekraczająca 3500 kg

• Kalamitki do smarowania oznaczone dodatkowy-
mi naklejkami z interwałem smarowania.

• W prasie VARIANT 565 RC został dodatkowo 
zmieniony rotor tnący, liczba noży została zwięk-
szona z 14 (VARIANT 560RC) do 17, dzięki czemu 
o ponad 20% zwiększyła nam się efektywność 
cięcia oraz teoretyczna długość cięcia 6 mm.

• Wszystkie prasy VARIANT nowej serii będą wypo-
sażone w sterownik CEMIS 700.

• Standardowe złącza hydrauliczne zostały zastą-
pione złączami Kenfi x®.

• Na zaczepie oraz bocznych kołkach przy podbie-
raczu została zwiększona możliwość regulacji po-
zycji tak, żeby prasa VARIANT mogła pracować 
z każdym ciągnikiem w różnych warunkach.
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możemy zaoszczędzić nawet do 35%. AGROSTOCK 
to zamówienie z dużym wyprzedzeniem, dostępne 
w okresie od października do końca marca. Przedsię-
biorczy rolniku, uwierz, że dzięki niemu zyskasz spo-
kojną głowę i poniesiesz mniejsze nakłady na części. 
Kupując w tej formie zamówienia, kupujesz oryginalne 
części, a co za tym idzie jakość. Dzięki sporym raba-
tom w AGROAS przy zamówieniu AGROSTOCK kupu-
jesz ORYGINALNE części w atrakcyjnej cenie. W takim 
przypadku wydawanie pieniędzy na zamienniki jest 
całkowicie nieopłacalną i nietrafi oną decyzją.

Nasi handlowcy w punktach sprzedaży oraz opiekuno-
wie handlowi chętnie służą pomocą i radą w doborze 
części CLAAS, HORSCH, MASCHIO GASPARDO. Daj so-
bie szansę na oszczędności związane z zakupem części.

Tomasz Urbańczyk
Menedżer sprzedaży, Dział Części Zamiennych

Okres żniw zbożowych został zakończony. Nie-
które kombajny będą czekać aż do żniw 2023 
roku, a inne będą jeszcze pracować przy zbiorz e 
kukurydzy. Jednak konieczna będzie weryfi kacja 
maszyn pod kątem zużytych części i odpowied-
niej konserwacji. Dlaczego tak ważne są te prze-
glądy i kiedy zdecydować się na zakup części? 

Takie działania pożniwne są potrzebne, aby sprzęt słu-
żył gospodarstwu przez wiele lat. Weryfi kacja maszyn 
po zakończonych żniwach, w mojej opinii, pozwala zre-
dukować do minimum ryzyko awarii i nieplanowane 
przerwy w funkcjonowaniu maszyny podczas kolejnych 
żniw. W gospodarstwie rolnym przestoje są niedopusz-
czalne, ponieważ generują spore straty z tytułu opóź-
nienia, a ponadto powodują ryzyko, że nie uda nam się 
zebrać plonów w odpowiednim czasie. Czas to pieniądz, 
a nieprzewidziane przestoje w pracy na polu dotkliwie 
to udowadniają. Aby zredukować nieplanowane kosz-
ty postoju w żniwa i ograniczyć związane z tym nerwy, 
fi rma AGROAS zaleca wcześniejsze przygotowanie ma-
szyny, co pozwoli zwiększyć wydajność. Systematyczne 
kontrole ograniczają do minimum skomplikowane, dro-
gie naprawy i remonty podzespołów. Taka systematycz-
ność decyduje też o bezpieczeństwie pracy.

Jeżeli dzięki takim przeglądom oszczędzamy czas, bo 
maszyna pracuje w polu, a nie stoi, to warto przy tym 
zaoszczędzić pieniądze, prawda? A w jaki sposób?

AGROAS ma skuteczne narzędzie do oszczędzania 
pieniędzy podczas zakupu części. Narzędziem tym jest 
zamówienie przedsezonowe AGROSTOCK, na którym 
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które wpływają ujemnie na wschody i rozwój roślin 
następczych. Maszyny mogą zostać uzbrojone w ele-
menty robocze, takie jak dłuta HM PLUS, ULD PLUS 
czy redlice Flex Grip HM posiadające płytki z węglika 
wolframu, co pozwala na wydłużenie pr acy elemen-
tu roboczego nawet do 1500 h bez konieczności jego 
wymiany, przy zachowaniu stałej głębokości uprawy.

Mimo wielu zalet agregatów podorywkowych kla-
syczna uprawa przy pomoc pługów również ewolu-
uje. Wiodącym producentem tego typu maszyn jest 
bezsprzecznie fi rma Kuhn. Jej pługi wyposażane są 
w lemiesze, które umożliwiają wykonanie orki na 
różnej głębokości, zapewniając jednocześnie niemal 
całkowite przykrycie słomy glebą. Regulację nastaw 
roboczych wykonuje się z kabiny traktorzysty, co 
zwiększa wydajność pracy. Szeroki wybór asorty-
mentu elementów płużnych pozwala klientom wy-
bierać między produktem oryginalnym a wyrobami 
o sprawdzonej jakości marek typu Frank, Molbro, IQ 
Parts czy Granit. Tak jak w przypadku agregatów rów-
nież w przypadku pługa mamy do wyboru kilka wa-
riantów dłut. Z doświadczenia wiemy, iż w trudnych 
warunkach najlepiej sprawdzi się oryginalny dziób 
typu Olympic, który dzięki wydłużonemu interwałowi 
pracy pozwoli zaoszczędzić sporo czasu.

Problem wyboru techniki uprawy zapewne nie znaj-
dzie jednoznacznego rozwiązania, chociażby dlatego 
że system uprawy bezorkowej lepiej sprawdzi się w wa-
runkach niedoboru wody, natomiast gdy jest wilgotno, 

Wrzesień postrzegany jest jako miesiąc, w któ-
rym rolnicy zamykają rozdział związany z pracą 
w polu oraz zbiorem zbóż i organizują dożynki, 
czyli święto plonów, które oznacza zakończenie 
prac. Nic bardziej mylnego. Kalendarzowa jesień 
dla rolnika wiąże się nieodłącznie z pracą w coraz 
trudniejszych warunkach pogodowych. Zarówno 
zbiór kukurydzy, jak i roślin okopowych bardzo 
często prowadzony jest przy dużej wilgotności 
gleby; kluczowa wtedy staje się jakość ogumie-
nia oraz wcześniejsza kontrola stanu układu prze-
niesienia napędu, jakość oleju przekładniowo-
-hydraulicznego oraz właściwa charakterystyka 
oryginalnych fi ltrów wymienianych zgodnie z in-
terwałem zalecanym przez producenta gwarantu-
jąca bezawaryjną pracę. Również uprawa pożniw-
na jest niezmiernie ważną kwestią decydującą 
o plonach i kosztach uprawy rośliny następczej.

Głównym oczekiwaniem od maszyn do uprawy po-
żniwnej jest wysoka wydajność. Firma AGROAS ma 
w ofercie pełną gamę produktów firmy HORSCH, 
w której znajdują się agregaty Cruiser oraz Terrano do-
skonale sprawdzające się przy płytkiej uprawie gleby 
na całej powierzchni, a także do intensywnego miesza-
nia słomy i resztek pożniwnych na głębokościach od 5 
do 30 cm. Pozwala to w znacznym stopniu skrócić czas 
pracy w porównaniu z orką oraz uniknąć warstwowe-
go układania się resztek pożniwnych, powodującego 
wydłużenie czasu ich rozkładu. Proces ten dodatkowo 
uwalnia początkowo duże ilości związków fenolowych, 
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do 32 km/h. Szeroką gamę oferty AGROAS uzupeł-
niają maszyny fi rm Hardi oraz Kuhn. Jednak nawet 
najnowocześniejszy opryskiwacz nie zdziała nic bez 
odpowiednio dobranej dyszy. Dzięki dostępności 
produktów Lechler oraz Albuz klient może wybierać 
między końcówkami polimerowymi a technologią ce-
ramiczną pozwalającą utrzymać najwyższe parametry 
pracy przez minimum 10 000 hektarów. 

O przysłowiowych krótkich wakacjach rolnik może 
pomyśleć dopiero końcem listopada, kiedy zazwyczaj 
kończą się żniwa kukurydziane, zakończony jest już 
siew ozimin oraz ich pierwsze zabiegi agrotechnicz-
ne, a grunty przeznaczone do wiosennego siewu są 
już wstępnie przygotowane. Okres ten można rów-
nież wykorzystać do przeanalizowania ofert, jakie 
przygotowujemy dla Państwa każdego roku. Opty-
malne zaopatrzenie pozwala oszczędzić do 35% na 
zakupach przedsezonowych zwanych AGRO-STOCK 
dotyczących segmentu części zamiennych marki 
Claas. W tych wszystkich pracach cała załoga fi rmy 
AGROAS stale wspiera klientów.

Wojciech Skiba
Menedżer produktu, Dział Części

może dawać gorsze wyniki spowodowane problemami 
z nadmierną ilością chwastów i samosiewów.

Kolejnym etapem prac jest siew. Również w tym 
zakresie firma Horsch plasuje się w czołówce świa-
towych producentów. Zarówno siewniki talerzowe 
Pronto, Serto jak i Focus zapewniają wysoką kontrolę 
wysiewu. Przy zachowaniu prędkości roboczej do 20 
km/h w uzyskaniu takich parametrów nieodzowne sta-
je się stosowanie oryginalnych elementów roboczych 
wykonanych z wykorzystaniem węglika wolframu. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom coraz szerszej 
rzeszy użytkowników maszyn fi rmy Horsch, AGROAS 
stale pracuje nad budowaniem optymalnego stanu 
magazynowego pozwalającego zabezpieczyć potrze-
by klientów, jeśli chodzi o dostępność części.

Etapem produkcji roślinnej, o którym jesienią nie 
można zapomnieć, jest zabieg odchwaszczenia. Kieł-
kujące oziminy nie potrafią dobrze radzić sobie ze 
znacznie szybciej rosnącymi konkurencyjnymi chwa-
stami. Ich jesienne zwalczanie jest więc nieodzow-
ne. Tu z pomocą powtórnie przychodzi sprzęt fi rmy 
Horsch: opryskiwacze ciągane oraz samojezdne Leeb 
o szerokościach roboczych do 45 m i prędkościach 
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Zdobytą wiedzę i wieloletnie doświadczenie chce-
my wykorzystać, by pomagać klientom w doborze 
nowoczesnych narzędzi ręcznych, elektronarzędzi 
oraz urządzeń, które sprawdzą się w codziennej pra-
cy w gospodarstwie, w ogrodzie i lesie. Jako lider 
rynku rolniczego również w tej branży chcemy Wam 
dostarczać wysokiej jakości pro dukty. Związaliśmy się 
z marką MILWAUKEE, gdyż podobnie jak my inwestu-
je w jakość i kładzie nacisk na nieustanny rozwój.

W każdym z naszych oddziałów znajduje się profesjo-
nalna „wystawka” wszystkich produktów. Przewidzie-
liśmy również cykl szkoleń i prezentacji oferty MIL-
WAUKEE bezpośrednio u Państwa w gospodarstwach. 
O takich możliwościach będziemy informować przez 
handlowców stacjonarnych lub działających w terenie.

Tomasz Urbańczyk
Menedżer sprzedaży, Dział Części Zamiennych

Za rok fi rma AGROAS będzie obchodzić 30-lecie 
działalności. Przez ten czas współpraca z klien-
tami była dla nas motorem rozwoju. Niektórzy 
mogliby sądzić, że etap rozwoju już za nami. Jed-
nak zmieniające się otoczenie rynkowe, ambit-
na kadra pracownicza i chęć bycia jeszcze bliżej 
Was wzbudzają w nas chęć dalszej nauki i roz-
woju, aby sprostać Waszym potrzebom w gospo-
darstwach. 

Na łamach poprzedniego kwartalnika informowałem 
o tym, że zostaliśmy autoryzowanym dealerem 
marki MILWAUKEE. To dowodzi, że chcemy się roz-
wijać i podnosić kwalifi kacje. W związku z tym gości-
liśmy przedstawiciela marki MILWAUKEE. Poznaliśmy 
nowe produkty, a warsztaty szkoleniowe podzielone 
były na dwa bloki: teoretyczny i praktyczny. Mieliśmy 
możliwość wypróbowania i przetestowania każdego 
elektronarzędzia czy akcesorium. To pozwoli nam 
znaleźć produkt, który w pełni zaspokoi potrzeby na-
szych klientów. Warsztaty prowadzone były w małych 
grupach od 3 do 5 osób, co pozwala na indywidualne 
traktowanie uczestników szkolenia i wyjaśnianie im 
wszelkich wątpliwości dotyczących eksploatacji oraz 
stosowania produktów marki MILWAUKEE. Pod-
czas szkoleń skupiamy się głównie na praktycznych 
zastosowaniach urządzeń i akcesoriów oraz na bez-
pieczeństwie pracy. Szkolimy zarówno handlowców 
stacjonarnych w naszych oddziałach, jak i opiekunów 
handlowych działających w terenie. Dzięki temu pod-
nosimy jakość naszej pracy i usprawniamy komunika-
cję z klientami.
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walec przed kamieniami. Następnie montaż osłony 
pod walec detektora metalu; brak tej osłony umożli-
wił wypadanie kamieni podczas zbioru traw, jednak 
teraz jej brak powodowałby gubienie kolb. Dodatko-
wo należy w odpowiedni sposób ustawić sprężyny 
dociskające walce, aby umożliwić sprawne wciąganie 
kukurydzy i zachować wymaganą długość cięcia.

Zbliżający się koniec lata to niestety nie dla 
wszystkich czas wytchnienia po minionych już 
pracach żniwnych. W zależności od regionu oraz 
profi lu gospodarstwa w wielu miejscach jest to 
okres intensywnej pracy polowej związanej ze 
zbiorem kukurydzy. Co zrobić, aby kolejne stojące 
przed nami zadanie zostało zrealizowane spraw-
nie i bez niepotrzebnego stresu? Przede wszyst-
kim już teraz zadbać o sprzęt. Jak to zrobić i jak 
przygotować sieczkarnię marki CLAAS, aby nas 
nie zawiodła?

W przypadku wcześniejszych prac związanych ze 
zbiorem traw konieczne jest wykonanie dodatko-
wych czynności dotyczących chociażby modyfi kacji 
obudowy i ustawień walców wciągających. Z uwa-
gi na wysoki poziom zaawansowania technicznego 
sieczkarni marki CLAAS zalecane jest, aby działania 
te zostały wykonane przez wykwalifi kowany serwis. 
Korzystając z profesjonalnego wsparcia, jesteśmy 
w stanie przygotować sieczkarnię w taki sposób, aby 
uzyskać wysoką wydajność i zminimalizować ryzyko 
powstania awarii, która może spowodować niepo-
trzebne przestoje oraz dodatkowe koszty.

Głównym zadaniem, z którym muszą się zmierzyć ser-
wisanci, jest przygotowanie zespołu wciągania w taki 
sposób, aby bardziej agresywnie pobierał ściętą ku-
kurydzę oraz aby pobrane już kolby nie wypadły zaraz 
po ich wciągnięciu. Konieczne w tym celu jest zamon-
towanie plastikowych listew zabezpieczających górny 
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umożliwi odpowiedni przepływ sieczki w kierunku 
Corn-Crackera.

Zgniatacz ziarna w sieczkarni CLASS Jaguar

W zależności od przeznaczenia ciętej kukurydzy 
konieczny i bardzo ważny jest dobór rodzaju zgnia-
tacza ziarna. Ważnym elementem jest również 
poddanie kontroli stanu walców oraz odpowietrze-
nie układu regulacji odstępu między nimi, a także 
sprawdzenie nominalnego odstępu walców. Na 
końcu należy pamiętać również, aby podpiąć układ 
elektryczny oraz układ smarowania. Brak smarowa-
nia błyskawicznie doprowadzi do zniszczenia pod-
zespołu.

Kalibracja wyrzutu sieczki

Na odpowiedni wyrzut sieczki wpływ mają dwa 
elementy: przyspieszacz wyrzutu oraz tunel wyrzu-
towy. W pierwszym poza ustawieniem wymaganej 
wielkości szczeliny warto także zastosować zębate 
łopatki wyrzutowe. Duże ilości sieczki wymagają 
większej siły wyrzutu; łopatki zębate są pod tym 
kątem bardziej efektywne od gładkich. Z kolei przy 
regulacji tunelu wyrzutowego skupiamy się przede 
wszystkim na długości tunelu względem szerokości 
przyrządu tnącego.

Montaż przystawki do kukurydzy

Po podłączeniu przystawki do zbioru kukurydzy do 
sieczkarni CLAAS Jaguar należy wykonać kilka czyn-
ności regulacyjnych, takich jak regulacja skrobaków 
talerzy, rozdzielaczy oraz nakładek rozdzielających 
kukurydzę. Nie należy zapominać również o kontroli 
noży tnących.

CEBIS

Po wykonaniu wszystkich czynności mechanicznych, 
serwisant wykona kalibrację wszystkich parame-
trów sieczkarni. Sprawdzi ustawienia i wprowadzi 
właściwe parametry związane z wyborem i kalibra-
cją przyrządu roboczego, kalibracją CRUISE PILOT, 
wstępnym ostrzeniem noży tnących i ustawieniem 
odstępu stalnicy, kalibracją tunelu wyrzutowego 
i wieloma innymi.

Jarosław Świerczek
Menedżer produktu, Serwis

Przygotowanie bębna nożowego

Kolejnym etapem zaraz po demontażu dna bębna 
nożowego jest ustawianie stalnicy oraz montaż noży. 
Zabieg ten pozwoli na wydłużenie czasu eksploatacji 
oraz ustawienie prawidłowych parametrów cięcia. 
Po zamontowaniu wszystkich elementów kluczowe 
jest, aby za pomocą specjalnego urządzenia doko-
nać pomiaru odstępu stalnicy od noży, zapewniając 
równy odstęp gwarantujący prawidłowe cięcie. Po 
tych wszystkich zabiegach pracownik serwisu de-
alera CLAAS zamontuje w odpowiedniej odległości 
od noży oczyszczone dno bębna nożowego i ustawi 
blachę prowadzącą. Prawidłowo wykonany zabieg 
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elementu lub podzespołu jesteśmy bowiem w stanie 
zidentyfi kować już w trakcie żniw. Często zdarza się 
również, że kończymy zbiory „resztką sił” kombajnu, 
odkładając naprawę na później. Niestety odwlekanie 
przeglądu do wiosny często skutkuje tym, że zapomi-
namy przez zimę o niektórych „dolegliwościach”, któ-
re dotknęły nasz kombajn w trakcie sezonu. Wiedza 
operatora o bolączkach maszyny przekazana naszym 
serwisantom podczas weryfikacji technicznej jest 
bardzo cenna, a wczesne zdiagnozowanie poważnej 
awarii przekłada się na zaoszczędzenie wielu godzin 
pracy, pieniędzy i stresu.

Dlaczego przegląd jest tak ważny i dlaczego po-
winien go wykonać wykwalifi kowany pracownik 
działu serwisu

Nowoczesne maszyny żniwne wyposażone są w spe-
cjalistyczne systemy zabezpieczające przed powsta-
niem awarii. Jednak aby mogły skutecznie chronić 
przed usterką, wymagają systematycznej kontroli, 
do której niezbędny jest specjalistyczny sprzęt dia-
gnostyczny oraz fachowa wiedza. Brak przeglądu in-
stalacji elektrycznej oraz zastosowanych w maszynie 
czujników może doprowadzić do uszkodzenia jedno-
stek sterujących, które w przypadku konieczności wy-
miany na nowe mogą okazać się sporym wydatkiem 
dla właściciela kombajnu.

Pamiętać powinniśmy także przede wszystkim o re-
gularnej wymianie olei oraz płynów eksploatacyjnych. 

Przed nami jesienno-zimowy odpoczynek po okre-
sie ciężkich prac polowych. Tegoroczne żniwa były 
bardzo specyfi czne. Wysokie temperatury i brak 
deszczu powodowały powstawanie wielu pożarów 
na polach. Często ich przyczyną były awarie ma-
szyn żniwnych. Przegrzane łożyska, zerwane pasy 
i wiele innych czynników przyczyniło się do poważ-
nych zagrożeń. Wielu z nich można było uniknąć, 
wykonując przed sezonem profesjonalny przegląd 
maszyny, który gwarantuje bezawaryjną pracę. 

Z naszego wieloletniego doświadczenia wiemy, że 
przegląd kombajnu przed żniwami powinien zacząć 
się jak najszybciej, najlepiej tuż po zakończeniu prac 
polowych. Wiele niepokojących symptomów o zbliża-
jącej się awarii lub nieprawidłowym działaniu jakiegoś 
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narzędzi specjalistycznych pozwolą nam na wykona-
nie profesjonalnego przeglądu technicznego i przy-
gotowanie kombajnów do następnego sezonu.

Ponieważ zależy nam na wysokim poziomie zadowo-
lenia klientów z maszyn marki CLAAS oraz na jakości 
naszej obsługi serwisowej, wprowadzamy już dziś 
szereg udogodnień, np.:

– wyjątkową ofertę rabatową na części, oleje i pły-
ny eksploatacyjne oraz usługę serwisową,

– gwarancję na wykonaną naprawę oraz zamonto-
wane nowe oryginalne części,

– elastyczne terminy płatności za wykonaną usługę.

Profesjonalny przegląd techniczny i oryginalne części 
zamienne to spokojna i bezawaryjna praca maszyn 
w najważniejszym dla każdego rolnika okresie,  jakim 
jest zbiór płodów rolnych. 

Jarosław Świerczek
Menedżer produktu, Serwis

Zadania, jakie mają do spełnienia oleje w układach 
maszyn, to nie tylko smarowanie; to również zabez-
pieczenie przed korozją, odprowadzanie ciepła oraz 
czyszczenie i płukanie układu. Kolejnymi elementami, 
które pozwalają cieszyć się bezawaryjną pracą, są fi l-
try. Często okazuje się, że ta podstawowa i z pozoru 
banalna czynność, jaką jest wymiana normaliów, nie 
jest tak do końca prosta. W tej kwestii również warto 
skorzystać z wiedzy i doświadczenia naszych pracowni-
ków serwisu. Należy bowiem pamiętać, że przy wymia-
nie oleju hydraulicznego kluczowym elementem jest 
prawidłowe odpowietrzenie i pierwsze uruchomienie 
układu. Czynność ta pozwoli uniknąć sytuacji, w któ-
rej pompa hydrauliczna pracuje bez smarowania lub 
układ się zapowietrza, a to skutkuje poważnymi awa-
riami i w konsekwencji drogimi naprawami. 

W związku z tym, szanowni użytkownicy kombajnów 
marki CLAAS, zapraszam już dziś do wykonania pro-
fesjonalnego przeglądu pożniwnego maszyn w fi r-
mie AGROAS. Wieloletnie doświadczenie, stale pod-
noszone kwalifi kacje oraz dostęp do nowoczesnych 
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Nasza fi rma nieustannie zmierza w kierunku roz-
woju. Jesteśmy świadomi potrzeb naszych klien-
tów oraz wyzwań, z jakimi przychodzi nam się 
mierzyć przy kompleksowym zaopatrzeniu bran-
ży rolniczej. Niezmiennie to czas stanowi kluczo-
wy element pracy rolników. Często to od niego 
zależy efekt pracy wykonywanej przez cały rok. 
Zarówno jeżeli chodzi o kwestię terminu dostaw 
nawozów czy środków ochrony roślin do klien-
ta, jak i odbiór płodów rolnych. To czas łączy się 
z drugim kluczowym elementem, a więc pogodą, 
która także decyduje o powodzeniu i opłacalno-
ści pracy.

W związku z tym fi rma AGROAS podjęła decyzję o po-
nownej rozbudowie działu transportu, dokonując za-
kupu 4 nowych ciągników samochodowych MAN TGX 
wraz z naczepami, o ładowności 27 ton, które będą 
stanowiły wsparcie dla naszego działu zbóż. Wierzy-
my, że zwiększenie liczby pojazdów znacząco wpłynie 
na czas realizacji usług transportowych oraz ich ja-
kość. Poprzez kolejne zmiany, a także modernizacje, 
pragniemy dostosować się do wysokich oczekiwań 
współczesnego klienta oraz nadal zapewniać wysoki 
standard naszych usług.

Oferujemy niezawodne dostawy i odbiory:

– materiału siewnego,
– płodów rolnych,
– nawozów,
– środków ochrony roślin,

– maszyn rolniczych,
– części zamiennych.

Jednocześnie informujemy, że w związku z ciągłym 
rozwojem naszej firmy planujemy kolejne zmiany 
oraz dalszą rozbudowę działu transportu.

Ireneusz Wolniewicz
Kierownik transportu, Dział Transportu
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W letnim wydaniu kwartalnika w kilku słowach opo-
wiedzieliśmy Wam o stanie inwestycji w oddziale 
w Radzikowicach. Prace nad budową nowego elewa-
tora zbożowego trwają, dlatego w krótkiej fotorelacji 
chcielibyśmy pokazać stan inwestycji.

Ponadto chcemy zaprezentować zmiany, które za-
chodzą w oddziale w Strzegomiu, gdzie powstaje 
nowa wiata wraz z koszem przyjmującym. O stanie 
naszych inwestycji będziemy na bieżąco informować 
także na naszym fanpage’u na Facebooku, gdzie ser-
decznie Was  zapraszamy.
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W ramach Święta Województwa Opolskiego Marsza-
łek Województwa Opolskiego Andrzej Buła zorgani-
zował 23 wycieczki rowerowe na 23-lecie istnienia 
województwa opolskiego. Jedna z takich wycieczek 
odbyła się na terenie gminy Grodków. AGROAS re-
prezentowała liczna grupa zwolenników wycieczek 
rowerowych. Jednym z punktów na trasie rajdu był 
skansen Zbigniewa Bednarskiego, współwłaściciela 
fi rmy AGROAS, w Wójtowicach. Uczestnicy mogli zo-
baczyć skarby gromadzone przez wiele lat, a wśród 
nich stare ciągniki, kombajny oraz całe mnóstwo in-
nych mniejszych i większych maszyn. Następnie rajd 
ruszył dalej, przez Mikołajową, Jeszkotle, Gnojną 
i Gałązczyce. Impreza zakończyła się wspólnym gril-
lem w Marinie w Sulisławiu. Poniżej przedstawiamy 
krótką fotorelację  z wycieczki.
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Cześć! Nazywam się Maciej Czuczwara, a w AGRO-
AS pracuję od sześciu miesięcy jako młodszy 
przedstawiciel handlowy w dziale sprzedaży ma-
szyn. W kilku akapitach chciałbym Wam przedsta-
wić swoją pasję i hobby, któremu poświęcam dużą 
część wolnego czasu. Jest to wykonywanie uni-
katowych mebli i innych przedmiotów z drewna, 
często w połączeniu z żywicą epoksydową .

Wszystko zaczęło się około cztery lata temu, kiedy 
podczas przeglądania i szukania stolika do domu, zo-
baczyłem w Internecie ofertę wykonanego z kawałka 
drewna stolika z metalowymi nogami. Okazało się, 
że taki kawałek drewna mam akurat na podwórku. 
Pomyślałem, dlaczego nie spróbować zrobić takiego 
stolika samodzielnie. I tak spędzając wiele godzin 
przy pierwszym kawałku drewna, ucząc się w każdej 
chwili, wykonałem pierwszy stolik z drewna w połą-
czeniu z żywicą epoksydową. Stolik służy mi do dziś. 
Dzięki temu kawałkowi drewna zrodziła się ta pasja. 
Po wykonaniu kilku stolików dla znajomych i rodzi-
ny pojawił się pomysł, by spróbować sprzedać jeden 
z takich mebli, co spotkało się z bardzo dużym zain-
teresowaniem i pozytywnym odbiorem. 

Kolejnym krokiem było tworzenie innych mebli i wy-
posażenia. Pojawił się pomysł na półki drewniane, 
deski do serwowania żywności, takie jak np. deski do 
serów, podkładki drewniane pod kubki oraz to, co 
cieszy się ostatnio największym zainteresowaniem, 
czyli zegary. Proces wykonywania każdego wyrobu 

jest żmudny i czasochłonny. Sam proces produkcji 
zależy tak naprawdę od wielkości i ilości elementów 
lub żywicy. Dużo czasu zajmuje schnięcie żywicy. Ten 
jeden proces trwa około 7–14 dni w zależności od 
wielkości i ilości wylanej żywicy. Wszystko zaczyna 
się od znalezienia odpowiedniego kawałku drewna. 
Osoby, które zgłaszają się do mnie, zazwyczaj mniej 
więcej mają wizję, jak dany element ma wyglądać, 
czy ma być kora, czy ma mieć nieregularne kształty, 
pęknięcia itp.

W tym momencie zaczynają się poszukiwania mate-
riału. Czasami trafi a się, że akurat coś takiego znaj-
duję u siebie, lecz bardzo często materiał biorę od in-
nych osób, a sam końcowy kawałek drewna wybiera 
ta osoba, która zamawia daną rzecz. Moja rola w tym 
momencie polega na doradzeniu, ponieważ to ludzie 
mają wpływ na to, jaki wygląd ma mieć dana rzecz. 
Materiał przede wszystkim musi być suchy. Czas 
schnięcia drewna, które leży pod zadaszeniem, to 
około 2 lata, natomiast plastrów o grubości 8–10 cm 
może wynieść aż 7 lat. Podczas schnięcia z pomocą 
przychodzą suszarnie, którymi dysponują duże fir-
my, i wówczas czas zmniejsza się do paru tygodni lub 
miesięcy. Po dostawie materiału wszystko zaczyna 
się od wyrównania powierzchni frezarką przez tzw. 
planowanie na specjalnie przygotowanym stole, 
tak by grubość na całym elemencie była jednakowa. 
Kolejna rzecz to klejenie i zabezpieczanie dziur pod 
zalanie żywicą. W tym momencie musi być dokład-
nie wszystko pozaklejane, ponieważ żywica może 
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zacząć uciekać nawet po paru godzinach po wylaniu. 
Po wyschnięciu następuje szlifowanie i końcowa ob-
róbka, następnie przychodzi czas na olejowanie lub 
lakierowanie w połysk. Olejowanie elementów, któ-
re mają styczność z żywnością, wykonuję specjalnym 
naturalnym olejem, który absorbuje płyny wylane na 
powierzchnię, a jednocześnie zachowuje naturalny 
wygląd drewna. Cały proces przy dużych elementach 
może wynieść nawet 20–30 dni, a przy małych, np. 
zegarach wszystko zamyka się w okolicach 7–14 dni.

Na cały proces powstawania danego wyrobu ma 
wpływ osoba, dla której jest on wykonywany. Ta 
osoba wybiera drewno, sposób wykończenia, kolory 
żywicy, kształty, a także nogi stolików. Meble mimo 
że są wykonane z drewna naturalnego, tak naprawdę 
nie wymagają szczególnej opieki. Różnego typu płyny 
należy w miarę szybko zetrzeć z powierzchni, nato-
miast na elementy z żywicą lub te wykonane w poły-
sku polecam stosować podkładki pod gorące rzeczy.

Praca z żywicą epoksydową bywa bardzo trudna i za-
razem niebezpieczna. Podczas pracy musimy pamię-
tać, że jest to materiał chemiczny wytwarzający opa-
ry, które w dużych ilościach mogą być nawet trujące. 
Jednocześnie nie zachowując zaleceń producenta, 
możemy doprowadzić do tak zwanego zagotowania 
żywicy, podczas którego osiąga bardzo wysoką tem-
peraturę, co może się skończyć zapłonem. Na rynku 
znajduje się bardzo duża ilość typów żywic, dlatego 

że każda służy do czegoś innego. Musimy pamiętać, 
że do odlewów o wysokości 1 cm trzeba zastosować 
inną niż do odlewów o wysokości 8 cm.

Wielu ludzi pyta mnie, dlaczego akurat drewno. Otóż 
drewno jest bardzo nieprzewidywalne, na początko-
wym etapie obróbki tak naprawdę często nie widać 
nawet usłojenia, jakie będzie miał dany kawałek. 
Każdy jest inny. Nawet z tego samego drzewa różne 
kawałki będą mieć inne usłojenie, kolorystykę czy 
kształt. To wszystko wpływa na to, że każdy kawałek 
i każda rzecz wykonana przeze mnie jest wyjątkowa 
i niepowtarzalna. Drewno ma w sobie zawsze „kawa-
łek historii”. Jako ciekawostkę powiem, że podczas 
wykonywania jednego ze stolików wystąpiły na nim 
czarne przebarwienia, których nie można było niczym 
zniwelować. Okazało się, że parę centymetrów da-
lej w drzewie, z którego pochodził kawałek, tkwiła 
kula prawdopodobnie z czasów II wojny światowej 
i w ten sposób drzewo w środku przez lata się prze-
barwiło. Możemy tylko się domyślać, ile dane kawałki 
„widziały”. Nie da się wykonać dwóch takich samych 
stolików, zegarów czy nawet deski do serwowania. 
Często efekt jest zaskoczeniem zarówno dla mnie, 
jak i dla innych.

Wszelkiego typu zdjęcia z produkcji, a także efekty 
pracy staram się umieszczać na bieżąco w swoich so-
cial mediach, na które serdecznie zapraszam. Facebo-
ok: WoodArts, Instagram: Woodartspl.
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BEZPIECZNE
ZAKUPY

 
 

CZĘŚCI
CLAAS
HORSCH



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zapraszamy do 
naszych oddziałów

Namysłów

Gołaczów
Legnica

Brzeg

Opole

Kędzierzyn-Koźle

Kietrz

Nysa

Wrocław

Świdnica

Strzegom
Tworzyjanów

Korfantów

Olszanka

Ziemiełowice

Błażejowice

Radzikowice

Grodków

Nowa Wieś Mała

Wójtowice

Bąków

A4

A4



REGION CENTRUM

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

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

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

 

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

14

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

13

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

3

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

9

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

12

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

19

MARCIN 

ROBERT JEZIOROWSKI
joanna.balcer-niciejewska@agroas.pl
tel. 451 153 781

1 JOANNA BALCER-NICIEJEWSKA

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

18

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

10

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

8

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

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

7

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

6

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

2

5

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

1515

REGION
 WSCHODNI

REGION 
CENTRUM

REGION 
ZACHODNI

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

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

PRZEDSTA A
 I PUNKTÓW HANDLOWYCH



Gromadka
Nowogrodziec
Osiecznica

Bielawa

Niemcza
Pieszyce

Jerzmanowa
Kotla

Jemielno

Jawor

Paszowice

Janowice Wielkie

Karpacz
Kowary

Piechowice

I

Krotoszyce

Legnica
Legnickie Pole

Prochowice

Olszyna

Brzeg

Lewin Brzeski

Olszanka

Branice

Kietrz

KOZIELSKI

Bierawa
Cisek

Polska Cerekiew

Byczyna

Lasowice Wielkie

Gogolin
Krapkowice

Walce

Domaszowice

Kamiennik

Nysa

Mirsk

Milicz

Jelcz Laskowice

Gaworzyce

Polkowice

Radwanice

Kondratowice
Przeworno

Malczyce

Udanin

Marcinowice

Walim

Brzeg Dolny

Czernica

Bardo

Bogatynia

Pielgrzymka

Olesno
Praszka

Komprachcice

Niemodlin
Opole
Ozimek

Jemielnica
Kolonowskie

Ujazd

Gliwice

Pilchowice
Pyskowice

Toszek

Krzepice
Lipie

Panki

Ciasna

Kochanowice

Gaszowice

Lyski
Jejkowice

Kalety

Gorzyce

Marklowice
Mszana

Radlin

Pilica

Pszczyna

Bralin

Rychtal
Trzcinica

Kudowa-Zdrój

Duszniki-Zdrój

Polanica-Zdrój

47. POWIAT ZAWIERCI SKI

49. POWIAT OSTRZESZOWSKI

51. POWIAT WIERUSZOWSKI

48. POWIAT K SKI

45.

50. POWIAT 

Ornotowice

Wyry
Orzesze

Krzanowice
Kornowac

Pietrowice Wielkie

Czajków
Doruchów

Kobyla Góra
Kraszewice
Mikstat
Ostrzeszów

Czastary
Galewice
Lututów

Sokolniki
Wieruszów

Mokrsko
Skomlin



2
KRZYSZTOF SIEKIERKA
Doradca techniczno-handlowy

Doradca techniczno-handlowy

Doradca techniczno-handlowy

Doradca techniczno-handlowy

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

3

MICHA SKI

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

MACIEJ CZUCZWARA

pawel2.mazur@agroas.pl 

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

5 Przedstawiciel handlowy 

tel. 692 969 933

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

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

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

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

TOMASZ STOLARCZYK

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

11

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

Ziemi owice13

Go aczów12

D LOW ASZ

TOMASZ DANEK

tomasz.danek@agroas.pl
tel. 573 219 348



tel. +48 (77) 40 37 998 tel. +48 (77) 40 37 999

Oddział 

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, 

trzebnicki, górowski, wołowski, 
średzki, dzierżoniowski, 
kłodzki, wrocławski, Wrocław, 
kamiennogórski, wałbrzyski, 
Wałbrzych, świdnicki, 

Gołaczów

legnicki, Legnica, jaworski, 
złotoryjski, zgorzelecki, lubański, 
lwówecki, jeleniogórski, Jelenia 
Góra, bolesławiecki, żagański, 
żarski, nowosolski, głogowski, 
polkowicki, lubiński

legnicki, Legnica, jaworski, 
złotoryjski, zgorzelecki, lubański, 
lwówecki, jeleniogórski, Jelenia 
Góra, bolesławiecki, żagański, 
żarski, nowosolski, głogowski, 
polkowicki, lubiński

Ziemiełowice
milicki, oleśnicki, namysłowski, 
kluczborski, oleski

milicki, oleśnicki, namysłowski, 
kluczborski, oleski

Radzikowice kłodzki, ząbkowicki, nyski

Korfantów prudnicki, krapkowicki



Nowa Wieś Mała 27b

49-200 Grodków 

tel. (77) 415 57 00

fax (77) 424 06 01

biuro@agroas.pl

tel. (77) 415 57 70

fax (77) 400 47 49

Nowa Wieś Mała 16

49-200 Grodków

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


