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Szanowny Klienci,
Jak zawsze z wielką starannością i dbałością o jakość oferty wszyst-
kie działy produktowe przygotowały jesienną odsłonę katalogu 
fi rmy AGROAS. Prezentujemy bogate portfolio, dopasowane do 
potrzeb nowoczesnego rolnictwa – portfolio, które zaspokoi po-
trzeby najbardziej wymagających klientów. Zanim jednak w kilku 
zdaniach opowiem o zawartości tego wydania, pragnę podzięko-
wać wszystkim rolnikom, partnerom biznesowym i kontrahentom 

za dotychczasową współpracę. Wielokrotnie wspominany Zielony Ład, który jest 
zobowiązaniem państw Unii Europejskiej do pozostawienia naszej planety przy-
szłym pokoleniom w stanie nie gorszym, niż zastało ją nasze, zadbanie o bioróżno-
rodność i zrównoważenie klimatu, dziś na tyle rozchwianego, że przynosi raz suszę, 
a  innym razem powódź, determinują nasze działania. Cele, takie jak ograniczenie 
stosowania pestycydów, antybiotyków oraz innych środków przeciwdrobnoustro-
jowych w hodowli zwierząt muszą stać się dla nas oczywiste jak oddychanie. Wy-
chodząc naprzeciw wyzwaniom, przed którymi stoi odpowiedzialne i nowoczesne 
rolnictwo, nasza fi rma wprowadziła na rynek pełny program biologicznej formy 
zapobiegania rozwojowi patogenów na roślinach uprawnych i w glebie. Jestem 
przekonany, że to rozwiązanie, całkowicie odmienne od tych, które od kilku lat pró-
bują wdrożyć inne fi rmy na bazie liofi lizowanych produktów bakteryjnych, otwo-
rzy w  rolnictwie nowy rozdział. Fundamental oraz Biokurator to produkty, które 
zmienią podejście gospodarstw do biologicznej prewencji chorób. Są to produkty 
zawierające żywe kultury bakterii, które w sposób efektywny są w stanie ograni-
czyć presję takich patogenów, jak szara pleśń, zgorzel siewek, fuzariozy, a  także 
wertycylioza. Nie bez przyczyny wszyscy, którzy uczestniczyli w testach polowych 
tych preparatów, jednym tchem potwierdzili, że to prawdziwa BIO(R)EWOLUCJA, 
która wesprze nas w ochronie życia biologicznego, walce z patogenami i odbudo-
wie potencjału plonowania często zdegradowanych gleb. 

W  tym wydaniu zapoznają się Państwo z najlepszymi odmianami rzepaku oraz 
pszenicy, z których z całą pewnością wybiorą coś do swoich gospodarstw. Proszę 
zwrócić uwagę na prawdopodobnie najlepsze odmiany na rynku, takie jak rzepak 
ARTEMIS i pszenica ASKABAN. Przedstawimy także konwencjonalne propozycje 
ochrony roślin oraz nawożenia, które już dziś można stosować wraz z biologiczny-
mi metodami proponowanymi przez AGROAS. Zachęcam wszystkich do śledzenia 
informacji i produktów opatrzonych hasłem BIO(R)EWOLUCJA, gdyż to nie tylko 
przyszłość rolnictwa, lecz także okazja do zebrania nagród i punktów w progra-
mie AGROPULA. 

Serdecznie zapraszam i dziękuję za chwilę skupienia podczas przeglądania nasze-
go katalogu. 

Tadeusz Simiński
dyrektor handlowy
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Technologia siewu 
rzepaku ozimego

Technologia siewu rzepaku ozimego i pro-
blematyka tego tematu są szerokie. Ilu 
fachowców w branży spotykam na swojej 
drodze, tyle możliwych strategii zasiewu 
tej rośliny. Koncepcje związane z kolejny-
mi etapami uprawy gleby do siewu czy też 
po drugiej stronie całkowite zaniechanie 
uprawek pożniwnych zachęciły mnie, aby 
przedstawić, jak robimy to w  gospodar-
stwach współpracujących z naszą fi rmą.

Wraz z końcem żniw i ułożonym płodozmia-
nem wkraczamy z uprawą gleby pod rzepak 
ozimy w  technologii orkowej. Mijające lata 
pokazują, że w  większości w  okresie po-
żniwnym zmagamy się z niedoborami wody, 
wskazane jest więc płytkie zerwanie ścier-
niska takimi maszynami, jak talerzówka lub 
kultywator ścierniskowy. Orka siewna wyko-
nywana jest w maksymalnie długim odstę-
pie, ale na krótko przed zasiewem rzepaku. 
Między tymi zabiegami uprawowymi tech-
nologia przewiduje zastosowanie nawozów 
P – fosforowych, jak Superfosdar 40 oraz 
K – potasowych, jak sól potasowa 60% lub 
Korn-Kali 40% w swoim składzie zawierają-
cy również bardzo ważne makroelementy, 
czyli siarkę i magnez. Wielu rolników stosuje 
natomiast odpowiednio zbilansowane na-
wozy wieloskładnikowe NPK. Wśród moich 
klientów popularne są Polifoska 6-20-30, 
Amofoska 5-10-25 z  borem oraz Fosfarm 
4-10-15. Wszystkie te produkty zawierają 

siarkę. Plantatorzy wjeżdżają z  tymi nawo-
zami po orce i mieszają je z glebą. Do siewu 
używane są kombinacje uprawowo-siewne 
lub siewniki tradycyjne bezpośrednio zagre-
gatowane z ciągnikiem.

W  tym miejscu rolnik podejmuje bardzo 
ważne decyzje związane m.in. z  normami 
wysiewu nasion rzepaku ozimego wcześniej 
starannie dobranych przez siebie odmian. 
Dobór odmian i  norma wysiewu podykto-
wane są kilkoma aspektami, takimi jak klasa 
bonitacyjna, uwilgotnienie gleby i  położe-
nie geografi czne. Nasze pozycje rzepaku 
ozimego DK EXTENSO czy DK EXLEVEL, po-
nieważ są odmianami mieszańcowymi, po-
lecamy wysiewać w ilościach 35–50 roślin/m 
kw., z  kolei nasza bardzo dobra odmiana 
OCELOT, będąca populacyjnym rzepakiem, 
w naszych zaleceniach ma normę wysiewu 
45–60 roślin/m kw. Siew w  tej technologii 
następuje w krótkim okresie po orce w sta-
rannie doprawioną glebę. Takie warunki 
pozwalają na zastosowanie herbicydów do-
glebowych. Gospodarstwa współpracujące 
z AGROASEM znajdą w naszym portfolio kil-
ka popularnych „doglebówek”. Kombinacje 
oparte na metazachlorze i  chlomazonie to 
Macho 500 SC i Climb 480 EC. Mieszanina 
petoksamidu i chlomazonu to Nero 424 EC. 
Z kolei metazachlor z chinomerakiem to Bu-
tisan Star 416 SC (to rozwiązanie zastoso-
wać możemy również powschodowo).
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Fot. 1. Rzepak zasiany w technologii orkowej 
z doglebowym zabiegiem herbicydowym

Jeśli chodzi o technologię bezorkową, warto nad-
mienić, że przedstawiona wyżej uprawa rzepaku 
przy użyciu pługa jest najbardziej powszechna 
wśród obsługiwanych przeze mnie gospodarstw. 

Siew rzepaku w technologii bezorkowej z płytką 
lub głęboką uprawą ma grono zwolenników. Po 
odpowiednio zebranym przedplonie wkraczają 
na pola te same maszyny jak w technologii orko-
wej, po to, by dokonać uprawki zerwania ścierni-
ska. Po tym zabiegu wysiewane są nawozy jedno-
składnikowe P i K lub wieloskładnikowe NPK. Cała 
powierzchnia gleby jest mieszana przed siewem 
kolejny raz talerzówkami lub gruberami trzybel-
kowymi. Siew następuje bardzo często kombi-
nacjami opartymi na zestawie agregatu talerzo-
wego z siewnikiem z  redlicami talerzowymi. Do 
tego typu uprawy należy umiejętnie dopasować 
odmianę oraz jej obsadę. W naszej ofercie pole-
camy tu odmianę o silnym wigorze początkowym 
oraz budującą bardzo mocne rośliny – LG ARTE-
MIS. Obsada tej odmiany zalecana przez naszych 
doradców to 35–45 roślin/m kw. Jeśli uda nam się 
wysiać rzepak do gleby dobrze uwilgotnionej, mo-
żemy zastosować ochronę herbicydową opartą 
na rozwiązaniach doglebowych. Przy technologii 
bezorkowej rolnicy często wybierają rozwiązania 
powschodowe. W naszej ofercie są to produkty, 
które skutecznie łączymy w  jeden zabieg – Buti-
san Star 416 SC + Navigator 360 SL.

Fot. 2. Rzepak ozimy w technologii bezorkowej

Ciekawym rozwiązaniem w  uprawie rzepaku, 
stosowanym jak na razie przez najmniejszą gru-
pę rolników, jest wysiew tej rośliny w technolo-
gii strip-till przy uprawie zerowej. Ściernisko po 
przedplonie, często jest to pszenica ozima lub 
jęczmień ozimy, zostaje pozostawione bez upra-
wek pożniwnych. Po około dwóch tygodniach, 
w których sprzyjały warunki, takie jak uwilgotnie-
nie gleby do skiełkowania samosiewów zbóż oraz 
pozostałych chwastów, wykonywany jest zabieg 
glifosatem w dawce 1–2 l produktu o zawartości 
360 gramów. Przy doborze odmiany w tej tech-
nologii rolnicy kierują się głównie zdrowotnością 
oraz potencjałem plonowania. Wszystkie wcze-
śniej opisane odmiany z doskonale dopasowują 
się do tego typu wysiewu. Sprzęt używany do 
zasiewów rzepaku ozimego w tej technologii to 
ciągnik ze zbiornikiem frontalnym na przednim 
TUZ oraz głębosz zagregatowany z  siewnikiem 
punktowym. Zestaw pracuje bezpośrednio na 
ściernisku. Głębosz i  jego wyposażenie umoż-
liwiają dozowanie nawozów na wybraną głę-
bokość (do 30 cm).W   zależności od zasobności 
gleby stosowane są produkty, takie jak fosforan 
amonu DAP lub zbilansowany wieloskładnik, naj-
częściej w proporcjach 6-20-30, np. Polifoska 6. 
Siewnik punktowy pozwala osiągnąć następują-
ce założenia: rozstaw rzędów 75 cm, wysiew 16 
roślin/m kw., równomierne rozmieszczenie roślin 
w rzędzie oraz w przypadku stosowania fosfora-
nu amonu uzupełnienie niezbędnego składnika, 
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tj. potasu. Nawóz potasowy wysiewany jest za 
pomocą rozsiewacza rzędowego, liczba sekcji wy-
siewu nawozu pokrywa się z liczbą sekcji siewnika 
do nasion. Ochrona herbicydowa jest oparta na 
strategii doglebowej. Jednym z rozwiązań herbi-
cydowych w tej uprawie jest mieszanina petoksa-
midu z chlomazonem. Z naszej oferty wybierane 
są produkty Koban 600 SC w dawce 1,2 l + Climb 
480 EC w  dawce 0,25 l. Drugie rozwiązanie to 
mieszanina metazachloru i  chlomazonu, w  tym 
przypadku Macho 500 SC oraz Climb 480 EC.

W każdej z wyżej przedstawionych upraw rolniko-
wi nasuwa się pytanie: „Co jeszcze mogę zrobić 
oprócz doboru typu uprawy do mojej gleby, od-

powiedniego nawożenia oraz odmiany pod nasze 
pola?”. Odpowiedź jest następująca: Jeśli chcesz 
spowodować szybszy rozkład biomasy organicz-
nej na próchnicę i składniki odżywcze, poprawić 
strukturę gleby oraz co bardzo ważne w rzepaku, 
zakłócić cykl życia patogenów grzybowych, np. 
wertyciliozy, to w ofercie AGROAS jest produkt, 
który sprosta tym oczekiwaniom. Stosując – z do-
radztwem przedstawiciela fi rmy AGROAS – pro-
dukty z  linii Fundamental, „zaszczepimy” glebę 
przed samymi zasiewami, a efekty będziemy ob-
serwować przez cały sezon wegetacyjny.

Robert Jeziorowski
Przedstawiciel handlowy, Dział Agronomiczny

Fot. 3 i 4. Rzepak w technologii strip-till
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Stabilizator azotu, oparty na inhibitorze 
nitryfi kacji DMPP, do stosowania łącznie 
z płynnymi nawozami azotowymi

NovaTec® One

Więcej informacji
www.compo-expert.pl
COMPO EXPERT Polska sp. z o.o.
Adres Aleje Solidarności 46 · 61-696 Poznań  Tel. + 48 61 628 65 31  Fax +48 61 628 65 30  Internet www.compo-expert.pl

Spowolnione uwalnianie azotu pociąga za sobą szereg pozytywnych 
skutków dla roślin oraz środowiska naturalnego:

• znaczne ograniczenie wymywania azotu
• gwarancja ciągłego i harmonijnego zaopatrzenia w azot
• wysoka efektywność nawet na bardzo lekkich glebach
• lepszy rozwój systemu korzeniowego
• podwyższenie odporności na wyleganie
• ograniczenie ilości przejazdów po polu
• wzrost plonu, ale przede wszystkim jego wyrównanie, jednorodność i jakość

Zalecenia stosowania:

NovaTec® One

AGROAS sp. z o.o. sp.k.
Nowa Wieś Mała 27b
49-200 Grodków
tel. 77 42 41 775       
nawozy@agroas.pl

Dystrybucja:

Skład:
Inhibitor Nitryfi kacji DMPP – 24,9%

Rodzaj nawozu
Zalecana dawka NovaTec® One 

[l/1000l nawozu]
Zalecana dawka NovaTec® One 

[l/t nawozu]

RSM® S (26N) 7,5 5,9

RSM® 28 8,1 6,3

RSM® 30 8,7 6,7

RSM® 32 9,5 7,2



ARTEMIS
RZEPAK OZIMY

 TYP: MIESZANIEC F1

Norma wysiewu:

  wczesny termin: 
35–40 roślin/m²

  optymalny termin: 
40–45 roślin/m²

  opóźniony termin: 
45–50 roślin/m²

Charakterystyka:
  najnowsza odmiana z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy – TuYV.
  posiada gen RLM 7, co daje rzepakowi odporność na suchą zgniliznę 

kapustnych,
  wysoka odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion 

w niekorzystnych warunkach pogodowych,
  odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania,
  odmiana rekomendowana przez Polskie Stowarzyszenie Producen-

tów Oleju (PSPO) do uprawy na terenie kraju w 2020 r. jako odmiana 
nr 3 na 77 odmian mieszańcowych,

  średnie plonowanie 53,6 dt/ha – 114% wzorca 2020 r.,
  bardzo wysokie przezimowanie w niekorzystnych warunkach – do-
świadczenia COBORU 2018 oraz doświadczenia własne LG 2017 
i 2018,

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

 

Termin
kwitnienia

Termin
dojrzewania

Odporność 
na

wyleganie

Odporność 
na suchą 
zgniliznę 

kapustnych

Kompleks 
glebowy

Zimo-
trwałość

Plonowanie 
2021

średnio
wczesny

średnio
wczesny

bardzo dobra
doskonała: 

RLM7
średnie / 

dobre
bardzo dobra 

134% wzorca 
53,3 dt/ha 
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MANHATTAN NOWOŚĆ
RZEPAK OZIMY

 TYP: MIESZANIEC F1

Norma wysiewu:

  wczesny termin: 
35–40 roślin/m²

  optymalny termin: 
40–45 roślin/m²

  opóźniony termin: 
45–50 roślin/m²

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

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

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

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

 

Termin
kwitnienia

Termin
dojrzewania

Odporność 
na

wyleganie

Wysokość 
roślin

Odporność 
na suchą 
zgniliznę 

kapustnych

Zimo-
trwałość

Kompleks 
glebowy

średnio
wczesny

średnio
wczesny

bardzo dobra
średnio 
wysokie

bardzo dobra: 
RLM7

bardzo dobra 
słabe / śred-
nie / bardzo 

dobre
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AGROAS sp. z o.o. sp.k.
tel. (77) 415 57 00
fax (77) 424 06 01
biuro@agroas.pl

a 27b
49-200 Grodków
www.agroas.pl 

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

Wyspa plonu

Idealnie 
odporna 

Wysoka 
tolerancja 



EXLEVEL NOWOŚĆ
RZEPAK OZIMY

 TYP: MIESZANIEC F1

Norma wysiewu:

  wczesny termin: 
35–40 roślin/m²

  optymalny termin: 
40–45 roślin/m²

  opóźniony termin: 
45–50 roślin/m²

Charakterystyka:
  bardzo wysoki poziom plonowania przy efektywnym wykorzystaniu 

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

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

 

Termin
kwitnienia

Termin
dojrzewania

Odporność 
na

wyleganie

Wysokość 
roślin

Odporność 
na suchą 
zgniliznę 

kapustnych

Zimo-
trwałość

Kompleks 
glebowy

średnio
późny

średnio
wczesny

wysoka wysokie
bardzo dobra: 

RLM7
bardzo dobra 

słabe / śred-
nie / bardzo 

dobre
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DK EXLEVEL F1

wykorzystanie azotu

Wysoka 

na niekorzystne
warunki 

Bardzo dobra

RZEPAK OZIMY
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Charakterystyka:
  odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania i wysokim za-

olejeniu,
  posiada wybitną adaptację do trudnych warunków glebowych 

i pogodowych, zawdzięcza to silnemu systemowi korzeniowemu,
  bardzo niskie rośliny przed zimą, z nisko osadzoną szyjką korzeniową,
  wysoka tolerancja na choroby: czerń krzyżowych, zgnilizna twar-

dzikowa, szara pleśń,
  niskie rośliny o nadzwyczajnej odporności na wyleganie,
  odmiana bardzo wcześnie kwitnąca i dość wcześnie dojrzewająca,
  wysoka MTN (4,5–5 g) o bardzo niskiej zawartości glukozynolanów,
  brak tendencji do osypywania nasion.

Termin
kwitnienia

Termin
dojrzewania

Odporność 
na

wyleganie

Odporność 
na suchą 
zgniliznę 

kapustnych

Kompleks
glebowy Zimotrwałość Plonowanie 

2021

wczesny dość wczesny bardzo dobra
średnia

do wysokiej
 niskie / 
średnie

bardzo dobra

104% wzorca 
55,0 dt/ha, 

ZHR o/Modzu-
rów

OCELOT
RZEPAK OZIMY

 TYP: POPULACYJNY

Norma wysiewu:

  wczesny termin:
60–70 roślin/m²

  optymalny termin: 
60–70 roślin/m²

17
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OCELOT
Rzepak z pazurem

Wybitna adaptacja 
do trudnych warunków 
pogodowych i glebowych

Bardzo wysoka 

na wyleganie

Silny system 
korzeniowy

RZEPAK OZIMY

AGROAS sp. z o.o. sp.k.
tel. (77) 415 57 00
fax (77) 424 06 01
biuro@agroas.pl

a 27b
49-200 Grodków
www.agroas.pl 

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



 BIOREWOLUCJA

FUNDAMENTAL NOWOŚĆ

Fundamental jest środkiem wspierającym ochronę roślin, który działa 
wielokierunkowo i ma za zadanie aktywizację życia glebowego oraz systemu 
odpornościowego rośliny. Powoduje ograniczenie populacji chorobotwórczych 
drobnoustrojów, zwiększa dostęp składników pokarmowych oraz jest preparatem 
naturalnym i bezpiecznym dla użytkownika i środowiska.

Fundamental dzięki szczepom bakterii takim jak: Bifi dobacterium animalis, 
Bifi dobacterium bifi dum, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus casei, 
Lactobacillus plantarum, Rhopseudomonas palustris i Saccharomyces cerevisiae 
oraz mikroorganizmom grzybowym realnie wpływa na obniżenie zachorowalności 
w pszenicy i innych zbożach Verticilium, Fuzarium czy szarej pleśni. 

ZAKRES STOSOWANIA:
  rolnictwo, 
   ogrodnictwo i ogrodnictwo hobbystyczne.

INSTRUKCJA STOSOWANIA:
  Produkt Fundamental przeznaczony jest do dolistnego i doglebowego stosowania 

na wszystkie uprawy oraz do podlewania. 
  Zabiegi doglebowe: w celu rozkładu słomy Fundamental stosować doglebowo 

w formie oprysku roztworem wodnym o stężeniu ok. 15–25%, podczas przyorywania 
resztek pożniwnych oraz po głębokim spulchnieniu, przy użyciu odpowiedniego 
opryskiwacza. 

  Dawka w stosowaniu doglebowym: (30–50 l/ha).
  Zabiegi nalistne: Fundamental stosować dolistnie w formie oprysku roztworem 

wodnym o stężeniu ok. 1–2%, od fazy 3–5 liści, przy użyciu odpowiedniego 
opryskiwacza. 

  W zależności od stosowanej techniki rozpylania można stosować również wyższe 
stężenia. Zalecana dawka: 3 l/ha. Należy wykonać co najmniej 3–4 zabiegi i w odstępie 
10–14 dni. 

  Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub tuż przed deszczem (czas 
absorpcji przez roślinę wynosi ok. 3 godziny). Oprysk zaleca się wykonać we wczesnych 
godzinach porannych. 

  Ogólna instrukcja użytkowania: Nie ma konieczności przestrzegania okresów karencji. 
Po użyciu opryskiwacz dokładnie wymyć.
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 ADIUWANT

GRAND PLUS
Adiuwant do herbicydów doglebowych

ZAWARTOŚĆ:
  wysokiej jakości olej parafinowy,
  emulgator, pochodna etoksylowanego alkoholu,
  glikol etylenowy,
  polisorbat w postaci blokowego kopolimeru.

ZALETY:
  równomierne i dokładne pokrycie traktowanej 

powierzchni,
  polepszenie skuteczności agrochemikaliów stosowanych

na lekko zbryloną glebę,
  szybkie przenikanie stosowanych agrochemikaliów 

na niewielką głębokość zapobiegające ulatnianiu się 
substancji aktywnych do atmosfery, ich fotodegradacji 
oraz wypłukiwaniu przez deszcz w głębsze warstwy.

REKOMENDOWANA DAWKA:
0,2–0,3 l/ha w standardowo przyjętych ilościach cieczy 
roboczej. Wyższą dawkę stosować na glebach lekkich, 
łatwo przepuszczalnych, gdzie ryzyko wymywania jest 
większe.

RZEPAK |  środki ochrony
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 NAWÓZ DOLISTNY

ASBOR 150 płynny
Nawóz AsBor jest wysokoskoncentrowanym nawozem dolistnym 
przeznaczonym do nawożenia upraw szczególnie wrażliwych na niedobór boru: 
rzepaku, buraków cukrowych i pastewnych, ziemniaków, kukurydzy, roślin 
strączkowych, lucerny, upraw sadowniczych i warzywniczych.

Nawóz AsBor zalecany jest do kilkukrotnego oprysku ze względu na ograniczoną 
możliwość przemieszczania się boru w roślinie. Bor zawarty w nawozie reguluje 
aktywność auksyn, bierze udział w powstawaniu polisacharydów ściany komórkowej
oraz w procesie wzrostu (podziały komórkowe, wzrost łagiewki pyłkowej).

Nawóz AsBor oferowany jest wyłącznie w formie płynnej. Jest to stabilny roztwór 
o dużej efektywności stosowania. Zaleca się również łączne stosowanie z innymi
agrochemikaliami, doskonale sprawdza się w połączeniu z innymi mikroelementami.

ZALETY STOSOWANIA:
  wpływa na prawidłowy rozwój systemu korzeniowego i rozety (zapobiega 

występowaniu pustych przestrzeni w korzeniach i słabemu przewodzeniu substancji 
pokarmowych)

  wpływa na prawidłowy przebieg procesu zapłodnienia kwiatów
  wpływa na prawidłowy rozwój najmłodszych części roślin
  poprawia parametry jakościowe plonu

W RZEPAKU, KUKURYDZY I BURAKU CUKROWYM:
  zwiększa odporność na choroby i przymrozki
  jesienią w rzepaku poprawia zimotrwałość poprzez zagęszczenie soków komórkowych 

w roślinach
  wiosną odpowiada za wiązanie pąków kwiatowych, kwitnienie i zawiązywanie łuszczyn

STOSOWANIE:
  W trakcie intensywnego wzrostu w dawce: 1–2 l/ha.
  Ilość cieczy roboczej: 200–300 l/ha.

RZEPAK |  środki ochrony
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CEL – OCHRONA WYSOKICH 
PLONÓW PRZED SZKODNIKAMI!
Środek owadobójczy w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie (SL), 
o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa powierzchniowo, 
wgłębnie i układowo.

Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna acetamipryd zaliczana jest do 
grupy neonikotynoidów (grupa 4A).

Nufarm Polska Sp. z o. o.
ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa 
tel. +48 22 620-32-52
www.nufarm.pl

Szukaj nas na:

  Nufarm Polska – YouTube

 facebok.com/nufarmpolska

nufarm_poland

Carnadine A4 Nufarm JW 2021.indd   1 06.12.2021   13:49



SUBSTANCJE
AKTYWNE:

 FUNGICYD

TEBUSCHA 250 EW 
Środek grzybobójczy w formie płynu do sporządzania 
emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego
i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej i rzepaku ozimego
przed chorobami grzybowymi. 

ZAKRES STOSOWANIA: 
Pszenica ozima 

  Choroby: mączniak prawdziwy, septoriozy na liściach, 
septorioza plew, rdza brunatna, brunatna plamistość liści. 

  Zalecana dawka: 1,0 l/ha. 
  Stosowanie: środek stosować zapobiegawczo 

lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby; 
od początku strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. 

Rzepak ozimy 
  Środek stosować maksymalnie dwa razy w okresie 

wegetacji. 
  Choroby można zwalczać w następujących terminach: 

JESIENIĄ – w fazie 4–8 liści rzepaku. 
Sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych.
Zalecana dawka: 0,75 l/ha.
Stosowanie środka jesienią poprawia również 
zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie systemu
korzeniowego i zahamowanie wzrostu łodygi.

WIOSNĄ – w początkowej fazie wzrostu pędu głównego. 
Sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych. 
Zalecana dawka: 1,0 l/ha. 
Stosowanie środka wiosną wpływa również na skrócenie 
łodygi i usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza się 
zagrożenie wyleganiem. 
Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.

UWAGI:
  Środek stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi 

zawierającymi substancje należące do innych grup 
chemicznych o odmiennym mechanizmie działania,

  Środek stosować w temperaturze powyżej 12°C.

tebukonazol
 250 g/l   

RZEPAK |  środki ochrony
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SUBSTANCJE
AKTYWNE:

 FUNGICYD

ULYSSES 430 SC
Fungicyd w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym 
do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, 
jęczmienia jarego oraz rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi. 
Środek wykazuje dodatkowo korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku. 
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

STOSOWANIE ŚRODKA:
Rzepak ozimy
Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu 
pierwszych objawów chorób w następujących terminach:
JESIENIĄ – w stadium 4–8 liści rzepaku (BBCH 14–18).
Sucha zgnilizna kapustnych.

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 0,45 l/ha.

  Stosowanie środka jesienią poprawia również 
zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie systemu 
korzeniowego i zahamowanie wzrostu części nadziemnej.

WIOSNĄ – w fazie wydłużania pędu głównego (BBCH 30–39).
Sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń.

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
WIOSNĄ – od fazy początku kwitnienia do fazy końca kwitnienia (BBCH 60–69).
Czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.

Pszenica ozima
Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób 
w jednym z następujących terminów:
Od fazy początku wzrostu źdźbła do fazy widocznego liścia fl agowego (BBCH 30–39).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści.

  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Od fazy początku kłoszenia do początku fazy kwitnienia (BBCH 51–61).
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, 
septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.

  Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób kłosa na pszenicy ozimej zalecany termin 
zabiegu opryskiwania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.

tebukonazol 
(związek z grupy triazoli) 

 430 g/l (39,29%)  
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SUBSTANCJE
AKTYWNE:

 FUNGICYD

MAGNELLO 350 EC 
FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu 
zapobiegawczym i interwencyjnym, przeznaczony do ochrony rzepaku ozimego, 
rzepaku jarego, rzepiku ozimego, gorczycy sarepskiej, gorczycy białej i gorczycy 
czarnej przed chorobami grzybowymi, jak również do zapobiegania nadmiernemu 
wyrastaniu roślin w okresie jesiennym i skracania oraz wzmacniania łodyg wiosną. 

ZAKRES STOSOWANIA: 
Rzepak ozimy 
Sucha zgnilizna kapustnych 

  Termin stosowania:
a)  JESIEŃ: środek stosować od stadium

4 do 8 liści rzepaku (BBCH 14–18). Stosowanie środka 
jesienią poprawia również zimotrwałość roślin poprzez 
pobudzenie systemu korzeniowego i zahamowanie 
wzrostu łodygi.

b)  WIOSNA: środek stosować od fazy wydłużania pędu 
głównego (widoczne pierwsze międzywęźle) 
do początku kwitnienia rzepaku (BBCH 31–59). 
Stosowanie środka wiosną wpływa również na skrócenie 
łodyg i usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza się 
zagrożenie wyleganiem. 

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 0,8 l/ha.

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 
2 (po jednym na jesień i wiosnę). 

  Odstęp między zabiegami: 90 dni. 
  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha. 

Rzepak jary, rzepak ozimy 
Sucha zgnilizna kapustnych 

  Termin stosowania: środek stosować od fazy wydłużania 
pędu głównego (widoczne pierwsze międzywęźle) do 
początku kwitnienia rzepaku (BBCH 31–59). 

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 0,8 l/ha. 

  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha. 
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. 

difenokonazol
(związek z grupy triazoli)

 100 g/l 

tebukonazol
(związek z grupy triazoli)

 250 g/l 
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SUBSTANCJE
AKTYWNE:

 HERBICYD

GRAMINIS 05 EC 
Środek chwastobójczy w formie koncentratu 
do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, 
przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej i wyczyńca polnego 
w uprawie rzepaku oraz do selektywnego zwalczania perzu 
w uprawie buraka cukrowego i pastewnego.

DZIAŁANIE:
Środek wykazuje działanie systemiczne. Pobierany jest
bardzo szybko przez liście, a następnie przemieszczany
do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie
wzrostu i rozwoju chwastów. Działanie środka na chwasty
objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem
najmłodszych liści, pierwsze objawy są widoczne
po upływie około 7 dni od wykonania zabiegu.

CHWASTY WRAŻLIWE:
w dawce 3 l/ha – perz właściwy,
w dawce 1,2 l/ha – miotła zbożowa,
w dawce 1,0 l/ha – wyczyniec polny.

ZAKRES STOSOWANIA:
Rzepak ozimy

  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1–1,2 l/ha.
  Termin stosowania: zabieg wykonać wiosną po ruszeniu 

wegetacji, ale nie później niż do końca fazy, kiedy widoczne 
jest pierwsze międzywęźle (do BBCH 31).

  Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne)
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego 

zastosowania: 3 l/ha.
  Termin stosowania: zabieg wykonać, gdy rośliny buraka 

znajdują się w fazie od pierwszej pary liści do trzech par liści 
właściwych (BBCH 11–13).

  Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

chizalofop-P-etylowy
(związek z grupy pochodnych kwasów
arylofenoksypropionowych) 

 50 g/l (5,3%)
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SUBSTANCJE
AKTYWNE:

 HERBICYD

CHLOMAZON 480 EC 
Herbicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, 
stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania niektórych rocznych 
chwastów jedno- i dwuliściennych.

 

OPIS DZIAŁANIA:
Chlomazon 480 EC jest herbicydem selektywnym, układowym, 
wnikającym do rośliny przez korzenie, powodującym 
hamowanie syntezy karotenoidów. Działa na chwasty 
w okresie ich kiełkowania. Po jego zastosowaniu rośliny 
wrażliwe nie wschodzą lub po wschodach bieleją i zasychają. 

DZIAŁANIE NA CHWASTY: 
Zastosowanie środka pojedynczo 
dawka 0,2–0,25l/ha

  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przytulia czepna, tasznik 
pospolity, tobołki polne.

Zastosowanie w mieszaninie: Chlomazon 480 EC 0,2 l/ha + Macho 1,6 l/ha 
  Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna 

bezwonna, tobołki polne, przetacznik perski, przytulia czepna.
Rzepak ozimy
Zastosowanie środka Chlomazon 480 EC pojedynczo

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha. Zalecana dawka dla 
jednorazowego zastosowania: 0,2–0,25 l/ha.

TERMIN STOSOWANIA:
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku (BBCH 00–08); (maksymalnie 5 dni 
po wysianiu), na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiewać 
na jednakową głębokość, dokładnie przykryć glebą. Przestrzegać innych zaleceń 
zapewniających właściwe przygotowanie roślin do przezimowania.

  Liczba zabiegów: 1. 
  Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

chlomazon
(związek z grupy izoksazolidionów) 

 480 g/l (47,3%)
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SUBSTANCJE
AKTYWNE:

 HERBICYD

MACHO 500 SC
Produkt jest herbicydem w postaci koncentratu rozpuszczalnego w wodzie 
stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych 
chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. 

OPIS DZIAŁANIA:
Herbicyd selektywny o działaniu układowym, pobierany 
przez korzenie i hypokotyl, hamujący kiełkowanie chwastów. 
Efektem działania środka jest brak chwastów na polu lub 
silnie ograniczony wzrost i rozwój siewek, co prowadzi do 
stopniowego ich zamierania. Najlepszy efekt zwalczania 
chwastów uzyskuje się, stosując środek przed wschodami 
chwastów oraz po wschodach do fazy pierwszej pary liści.  

DZIAŁANIE NA CHWASTY:
Chwasty wrażliwe: 

  Gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, miotła 
zbożowa, przytulia czepna, rumian polny, tasznik pospolity.

Chwasty średniowrażliwe:
  Fiołek polny, niezapominajka polna, samosiewy zbóż, zastosowanie w mieszaninie.

Chwasty oporne: 
  Fiołek polny, samosiewy zbóż.

STOSOWANIE ŚRODKA:
Rzepak ozimy

  Pojedyncze stosowanie: 2,0 l/ha.
Termin stosowania: 

  Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku (maksymalnie 3 dni po wysianiu), 
na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową 
głębokość, dokładnie przykryć glebą. Przestrzegać innych zaleceń zapewniających 
właściwe przygotowanie roślin do przezimowania. 

  Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować jesienią, od fazy pierwszego liścia do fazy trzeciego liścia (BBCH 11–14). 

  Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

metazachlor
(związek z grupy chloroacetoanilidów) 

 500 g/l  
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SUBSTANCJE
AKTYWNE:

pięciotlenek fosforu (P₂0₅)
(rozpuszczalny w wodzie)

 13,0%

tlenek potasu (K₂O)
(rozpuszczalny w wodzie)

 5,0% 

 BIOSTYMULATOR 

ROOTER 
Rooter został wyprodukowany w oparciu o unikalną i opatentowaną technologię 
PhysioActivator™. Stymuluje rozwój systemu korzeniowego, przyspiesza jego 
regenerację, poprawia pobieranie składników mineralnych z gleby.
 

DZIAŁANIE:
Rooter stymuluje rozwój systemu korzeniowego, przyspiesza
jego regenerację, poprawia pobieranie składników
mineralnych z gleby. Przekłada się to na: lepsze zawiązanie 
łuszczyn w rzepaku oraz strąków w uprawie roślin 
motylkowych, przyspieszenie wzrostu w początkowych 
fazach uprawy buraka cukrowego i kukurydzy oraz
utrzymanie przez rośliny wysokiego wigoru podczas
okresu wegetacji. Przeznaczony do stosowania dolistnego.

ZAKRES STOSOWANIA: 
Rzepak ozimy

   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
   Termin stosowania: JESIENIĄ – w fazie 4–6 liści, WIOSNĄ – po rozpoczęciu wegetacji.
   Liczba zabiegów: 1–2.

Rzepak jary
   Termin stosowania: od fazy 4–6 liści do początku wybijania w pęd.

Zboża
   Termin stosowania: od fazy 3 liści do końca krzewienia.

Kukurydza
   Termin stosowania: w fazie 4–8 liści.

Burak cukrowy
   Termin stosowania: od fazy 4 liści do zakrycia międzyrzędzi.

Groch, soja, bobik, łubin
   Termin stosowania: od fazy 2–4 liści właściwych oraz od początku do pełni kwitnienia.
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  Silny, dobrze rozbudowany system korzeniowy 
  Lepsze krzewienie zbó , wi ksza rednica szyjki korzeniowej rzepaku
  Efektywne wykorzystanie sk adników mineralnych

UPL Polska Sp. z o.o., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, www.upl-ltd.pl 
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Uprawa i ochrona 
pszenicy ozimej 
na jesień
Bazując na wiedzy i doświadczeniu, w upra-
wie pszenicy ozimej zalecamy siewy zgod-
ne z następującymi kryteriami: wymagania 
glebowe, stanowisko, uprawa, siew, ochro-
na i pielęgnacja.

Jeśli chodzi o wymagania glebowe i doty-
czące podłoża, pszenica jest zbożem bar-
dzo wymagającym, dlatego do jej uprawy 
powinno się wybierać gleby ciężkie o wyso-
kiej zawartości próchnicy (czarnoziemy, zie-
mie czarne, gleby brunatne, rędziny i mady 
ciężkie), zasobne w próchnicę i o dobrej kul-
turze, które umożliwiają magazynowanie 
większej ilości wody, a  także odkwaszone, 
których pH powinno wynosić między 6 a 7. 
Są to gleby należące do kompleksu: pszen-
no bardzo dobrego i dobrego oraz bardzo 
dobrego żytniego, zaliczane do klas boni-
tacyjnych od I do IVa. Na glebach słabszych 
uzyskanie dobrego plonu pszenicy wiąże 
się z wieloma czynnikami, takimi jak odczyn 
gleby, zmianowania roślin i wykonanie wła-
ściwej agrotechniki.

Kolejne ważne kryterium to dobór stanowi-
ska. Pszenica ozima powinna być uprawiana 
po przedplonach, które pozostawiają rolę 
w dobrej strukturze, niezachwaszczoną i za-
sobną w składniki pokarmowe. Ze względu 

na konieczność szybkiego wykonania zabie-
gów agrotechnicznych przedsiewnych i  sie-
wu przedplon musi być zebrany stosunkowo 
wcześnie. Do bardzo dobrych przedplonów 
zalicza się strączkowe, ziemniaki wczesne 
i średnio wczesne uprawiane na oborniku, rze-
pak oraz buraki, najlepiej z wczesnym zbiorem 
we wrześniu, aby zdążyć z siewem w terminie 
agrotechnicznym rośliny, mimo że pszenica 
ozima znosi opóźniony siew. Do najgorszych 
przedplonów spotykanych często w praktyce 
należą jęczmień, pszenica i żyto.

Większość z nas wie, że uprawa roli to nie-
oceniony lub często niedoceniony czynnik 
kształtujący przyszłe plony. Uprawa gleby 
pod pszenicę ozimą musi przykryć resztki 
pożniwne przedplonu, zatrzymać jak najwię-
cej wody glebowej, umożliwić bardzo dobre 
wchłanianie wody opadowej przez rolę oraz 
zniszczyć chwasty, tak aby stworzyć przyja-
zne warunki do wysiewu nasion i rozwoju ro-
śliny uprawnej.

Tam, gdzie po żniwach pozostaje ścierni-
sko, zaleca się wykonanie pełnego zesta-
wu uprawek pożniwnych, czyli podorywki, 
orki i  bronowania. Podorywka po zbiorze 
powinna być wykonana jak najszybciej i  jak 
najpłycej specjalnie do tego przeznaczonym 
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pługiem lub broną talerzową, co pozwoli ogra-
niczyć straty wody oraz przyspieszy rozkład 
resztek pożniwnych i wschodów chwastów. Po 
roślinach okopowych możemy uprościć upra-
wę, wykonując ją bez odwracania gleby, np. 
gruberem, agregatem ścierniskowym lub roto-
tillerem. Na uprawę przedsiewną składają się 
orka i zabiegi doprawiające rolę. Orkę powinno 
się wykonać na średnią głębokość 16–22 cm na 
około 10 dni przed siewem. Na glebach śred-
nich i lżejszych doprawianie roli można ograni-
czyć do dwukrotnego zastosowania agregatu 
składającego się z brony lub kultywatora oraz 
wału strunowego. Na glebach ciężkich, aby 
ograniczyć nadmierne przesuszenie, przed za-
stosowaniem agregatu uprawowo-siewnego 
najlepsze będzie talerzowanie.

Konieczność optymalnego nawożenia przed-
siewnego, które buduje przyszły plon, jest spra-
wą tyle oczywistą, ile ważną, dlatego nie wolno 
tego pominąć w artykule.

Pszenica ozima ma płytki i  słabo rozwinięty 
system korzeniowy, bardzo wrażliwy na nieko-
rzystne warunki środowiskowe, przez co rośli-
ny pobierają składniki pokarmowe łatwo do-
stępne, znajdujące się w wierzchniej warstwie 
ornej. Składniki pokarmowe pobierane są go-
rzej przy odczynie kwaśnym niż przy odczynie 
obojętnym gleby. Dlatego stosowanie odpo-
wiednich nawozów wapniowych i regulacja pH 
są w udostępnieniu znajdujących się w glebie 
składników pokarmowych, a także przy rozkła-
dzie resztek pożniwnych i  ich mineralizacji tak 
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samo istotne jak stosowanie nawozów makro-
składnikowych. Pamiętajmy, że wapno węgla-
nowe szanuje życie glebowe, a  jego regularne 
stosowanie poprawia strukturę gleby i pojem-
ność wodną. Nasi klienci doceniają głównie dwa 
rodzaje nawozów zawierających węglan wap-
nia: Agrodol 03 RO oraz Agrocarb 40  VA.

Wiemy, że pszenica wykazuje średnią wrażli-
wość na niedobór potasu i fosforu. Przedsiew-
ne dawki nawozów trzeba ustalać w zależności 
od zapotrzebowania na te składniki pokarmo-
we i od naturalnej zasobności gleby, którą nale-
ży poddać analizie.

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

Przystępując do siewu, pamiętajmy o  ekono-
micznym aspekcie. Tylko kwalifi kowany mate-
riał siewny gwarantuje pełną policzalność i kon-
trolę obsady i  wschodów, a  to – jak wszyscy 
wiemy – przekłada się na koszty. 

Spośród wszystkich zbóż ozimych pszenica jest ro-
śliną najbardziej tolerancyjną na opóźniony siew. 
Może krzewić się zarówno jesienią, jak i wiosną. 
Jednak najlepiej plonuje wysiana w optymalnym 
terminie. Zalecany termin siewu zależy od regio-
nu Polski, dlatego na Opolszczyźnie i Dolnym Ślą-
sku pszenicę zaleca się siać do 15 października.

Do siewu pszenicy i pozostałych zbóż najlepiej 
stosować materiał siewny kwalifi kowany. Głę-
bokość siewu na glebach pszennych cięższych 
powinna wynosić od 2 do 4 cm, natomiast na 
glebach lżejszych, które łatwiej wysychają – do 
5 cm. Siew musi być wykonany bardzo staran-

nie, a w celu usprawnienia zabiegów pielęgna-
cyjnych i nawożenia pogłównego podczas sie-
wu powinno się założyć ścieżki technologiczne.

Pamiętajmy także o  zabiegach pielęgnacyjno-
-ochronnych, które koniecznie powinniśmy wy-
konać jesienią. Jesienne zabiegi pielęgnacyjne 
to głównie zwalczanie chwastów, a w skrajnych 
przypadkach zabiegi umożliwiające odprowadze-
nie nadmiaru wody z plantacji. Większość uciąż-
liwych chwastów spotykanych w pszenicy ozimej 
kiełkuje już jesienią (np. miotła, wyczyniec, fi ołek, 
przytulia i wiele chwastów z  roślin krzyżowych), 
dlatego optymalnym terminem do ich zwalcza-
nia jest jesień. Przy okazji pozwala to rozładować 
wiosenne spiętrzenie prac w gospodarstwie. 

Firma AGROAS do jesiennego kompleksowego 
zwalczania chwastów w pszenicy ozimej – jed-
no- i dwuliściennych – oferuje takie mieszanki 
herbicydowe, jak Fluent 500 SC (fl ufenacet) 
w dawce 0,3 l/ha + Flash 500 SC (dff ) lub za-
miennie Sempra 500 SC (dff ) w dawce od 0,15 
do 0,2 l/ha; w celu zwalczenia wyczyńca polne-
go wschodzącego jesienią dawkę Fluentu 500 
SC należy zwiększyć do 0,4 l/ha.

Do najgroźniejszych szkodników zbóż należą 
mszyce. Przenoszą one choroby wirusowe, szcze-
gólnie wirusa karłowatości jęczmienia, który wy-
stępuje także w pszenicy. W regionach, w których 
w sąsiedztwie pszenicy ozimej uprawiane są duże 
areały kukurydzy na ziarno (zbieranej późną jesie-
nią), celowo opóźnia się terminy siewu pszenicy, 
a w razie nalotów mszyc na plantację należy za-
stosować insektycyd Inazuma 130 WG w dawce 
0,15 kg/ha.

Tomasz Helak
Doradca techniczno-handlowy

Dział Agronomiczny

Cyprian Pawlikowski
Doradca techniczno-handlowy

Dział Agronomiczny

PSZENICA |  wiedza

36 JESIEŃ  2022 |



Przegląd 
odmian pszenicy

Pszenica jest gatunkiem dość wymagają-
cym, a  dobór odmiany do stanowiska jest 
kluczowym elementem decydującym o suk-
cesie tej uprawy. Z roku na rok wciąż przyby-
wa nowych odmian i warto je uprawiać, gdyż 
są udoskonalane pod kątem wysokości plo-
nowania i odporności na patogeny.

Najważniejszą sprawą jest wybór kwalifi kowa-
nego materiału siewnego, który ma bezdysku-
syjną przewagę nad „materiałem własnym”, jeśli 
chodzi o wigor i plonowanie. Oczywiście rów-
nież materiał kwalifi kowany musi być rzetelnie 
przygotowany. Firma AGROAS od lat dokłada 
starań, aby taki właśnie był. Zauważają to i do-
ceniają klienci, którzy co roku sięgają po nasz 
materiał. 

Wybór konkretnej odmiany odpowiedniej do 
własnych potrzeb jest sprawą dość złożoną. 
Przede wszystkim trzeba zweryfi kować daną 
odmianę pod kątem przydatności uprawy w da-
nym rejonie, np. na podstawie badań niezależ-
nych instytutów – czy ewentualnie jest na liście 
odmian rekomendowanych lub czy ktoś w da-
nym rejonie już daną odmianę uprawiał. Zda-
rzało się, że na rynku pojawiały się odmiany np. 

z Niemiec czy Francji, które w tych krajach spi-
sywały się rewelacyjnie, a w naszych warunkach 
sobie nie poradziły. Firma AGROAS niemal każ-
dą nową odmianę testuje w produkcji polowej, 
a nad doborem odmian do naszego portfolio 
czuwa grupa doświadczonych specjalistów od 
lat pracujących w branży nasiennej.

Wybierając odmianę, trzeba również zwrócić 
uwagę na przedplon. O  ile po rzepaku ma to 
mniejsze znaczenie, o tyle warto zwrócić uwa-
gę, aby odmiany wysiewane po kukurydzy czy 
pszenicy były odporne na choroby z  rodzaju 
Fusarium i choroby podstawy źdźbła. W naszej 
ofercie na stanowiska po kukurydzy polecamy 
EUFORIĘ lub TURANDOTA, a po pszenicach np. 
PATRASA lub CIRCUSA, które są porażane przez 
te choroby w mniejszym stopniu.

Bardzo ważnym aspektem jest dobór odmia-
ny do stanowiska. Oczywiście na dobrym polu 
poradzi sobie każda odmiana. Na słabsze, mo-
zaikowe stanowiska, na których mogą wystąpić 
okresowe niedobory wody, polecamy odmiany, 
które są w stanie przetrzymać takie warunki, np. 
PATRAS czy CIRCUS, który również dobrze znosi 
zakwaszenie gleby, podobnie jak EUFORIA.
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Ważny jest także termin siewu. W  dużym 
uproszczeniu należy kierować się następującą 
zasadą: im późniejszy termin siewu, tym od-
miana powinna charakteryzować się wyższą 
mrozoodpornością. W  naszej ofercie odmia-
nami o najwyższej mrozoodporności są EUFO-
RIA i ASKABAN, które również ze względu na 
ponadprzeciętną zdolność do krzewienia po-
lecamy na opóźnione siewy. Odmiany CIRCUS 
i PATRAS sugerujemy siać w optymalnym ter-
minie. W ofercie pojawi się także nowa psze-
nica przewódkowa o  bardzo dobrej odpor-
ności na choroby liści, a mianowicie odmiana 
ALVIUS, następca LENOXXA, którą możemy 
wysiewać najpóźniej. Dla chcących siać psze-
nicę w terminie wiosennym proponujemy od-
mianę jarą ANABEL. 

Spośród wszystkich posiadanych przez nas od-
mian szczególną uwagę chciałbym zwrócić na 
niemal legendarną pszenicę PATRAS. Jest to 
pszenica uniwersalna i stosunkowo wczesna, któ-
ra od lat nie zawodzi i zaskakuje również w latach 
trudniejszych pogodowo. Kolejną odmianą, która 
podbija serca klientów, jest ASKABAN od tego sa-
mego hodowcy. Jest to odmiana nietuzinkowa,  
szczególnie jeśli chodzi o wysokość plonowania 
i  parametry plonu. Bardzo ciekawą propozycją 
wydaje się też odmiana CIRCUS, która plonuje 
bardzo wysoko w  doświadczeniach COBORU 
w V  rejonie badań i charakteryzuje się wysokim 
MTZ oraz wybitną odpornością na wyleganie.

Maciej Skoczyliński
Kierownik regionu, Dział Agronomiczny
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Miniony sezon 2021/22 był pełen niespodzianek, za-
równo cenowych, jak i  pogodowych. Warto jednak 
spojrzeć w przyszłość i już teraz przemyśleć, jak chce-
my przygotować się do nawożenia rzepaku ozimego 
i pszenicy ozimej. Zgodnie z racjonalnym podejściem 
najpierw warto zbadać zasobność stanowiska – jest 
to koszt ok. 13 zł, a da duże oszczędności przy nie-
stabilnym rynku nawozowym – następnie wyznaczyć 
oczekiwany plon (realny do osiągniecia) i  pobranie 
jednostkowe każdego składnika pokarmowego. Tak 
przygotowane dane ułatwią podjęcie decyzji, jakie 
konkretne nawozy należy zastosować i w  jakich ilo-
ściach. W podjęciu trafnych decyzji może pomóc nasza 
aplikacja, która po wprowadzeniu podstawowych da-
nych ułatwi przeliczenie i zasugeruje ilości nawozów, 
takich jak N, P, K, Mg, S. Wystarczy pobrać aplikację na 
smartfon KALI-Toolbox z App Store lub Google Play 
lub wejść na stronę: kalitoolbox.kpluss.com/#/calcu-
lator i tam przeliczyć zapotrzebowanie. 

Zawsze proponujemy zadbać o potas jako składnik pokar-
mowy ważny w okresach suszy, przymrozków czy niskich 
temperatur jesiennych. Składnik w największej ilości po-
bierany przez większość roślin w proporcji dla rzepaku 
N:K 1:1,2, proporcja zbożowa N:K 1:0,75–1. Kolokwialnie 
mówiąc, bez potasu i wody nie ma „pobrania” azotu w for-
mie NO3-. Magnez – składnik zapomniany i niedoceniany, 

a tak bardzo potrzebny w odżywianiu roślin – uczestniczy 
w procesie fotosyntezy, czyli pracy całej rośliny, odpowia-
da za tzw. efekt zieloności. Potrzebny jest w transporcie 
wewnątrz rośliny i wzroście systemu korzeniowego oraz 
pomocny w ograniczaniu stresu rośliny. Przez większość 
roślin jest pobierany w  proporcji N:Mg 4:1. Siarka to 
składnik niezbędny w roślinie, ale i w efektywnym wyko-
rzystaniu azotu. Potrzebna jest już od początku wzrostu, 
w większości w proporcji N:S 4:1 dla roślin siarkolub-
nych i N:S 5–6:1 dla pozostałych. 

Korn-Kali 40% K2O, 6% MgO, 12,5% SO3, 4% Na2O – 
odpowiedni w  każdych warunkach i w  każdym terminie 
stosowania. Jesienią, dając ok. 300 kg/ha pod rzepak, 
zapewniamy dużą dawkę potasu, oczywiście na stanowi-
skach zasobnych, czasami resztę można uzupełnić wcze-
sną wiosną. Dawka zarówno magnezu, jak i siarki z tego 
nawozu to odpowiednio 18% MgO i 37,5% SO3 (15% S), 
co wystarcza na wykorzystanie ok. 60 kg azotu podanego 
jesienią – efektywność danego azotu zaspokojona!

ZAPAMIĘTAJ! Zbilansowane nawożenie wszystkimi 
składnikami pokarmowymi daje lepsze końcowe efekty 
w  tworzeniu plonu oraz  jego jakości w  trudnych warun-
kach gospodarowania.

Dr inż. Radosław Witczak
K+S Polska

Rzepak i zboża ozime z K+S Polska

SKUTECZNIE 
DOSTARCZONY 
PLON
Każdą ładowarką,  
w każdej dostawie

40 % K₂O · 6 % MgO 
12,5 % SO₃ · 4 % Na₂O

www.ks-polska.com ·  K+S Polska

K+S Polska sp. z o.o. 
A K+S Company
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   Założona w 1884 roku w Szwajcarii firma Omya jest światowym liderem w produkcji surowców i półproduktów 
na bazie węglanu wapnia i dolomitu, w tym szerokiej gamy  nawozów wapniowych i dodatków paszowych. 
Większość fabryk i kopalni jest atestowana systemem ISO 9001 / ISO 14001.

www.omya.pl

  Jednym z głównych segmentów Omya jest rolnic-two, 
w tym wapnowanie gleb. Istotnym  elementem działań 
Omya jest ochrona środowiska (oczyszczanie ścieków 
przemysłowych, przeciwdziałanie skutkom kwaśnych 
deszczy, uzdatnianie wody pitnej, oczyszczanie wód 
gruntowych).
 
  W Polsce nasza firma istnieje od 1995 roku i od tego 
momentu uzyskaliśmy pozycję największego producenta 
nawozów sypkich i granulowanych na bazie czystej 
kredy, tzw. KREDY PISZĄCEJ. Posiadamy własne złoża 
kredy w Kornicy i Mielniku. Produkujemy również nawozy 
dolomitowe ze złoża w Romanowie.

   Od momentu wprowadzenia na rynek w 1997 r. nawozów 
do wapnowania gleb wyprodukowanych na bazie kredy 
– dzięki swojej skuteczności odkwaszania - cieszą 

się one niesłabnącą popularnością. Mają najwyższą 
wśród wszystkich nawozów węglanowych reaktywność
w kwasie cytrynowym (98-100%), która to reaktywność 
przekłada się na procent wykorzystania nawozu 
w glebie. Standardowe i granulowane nawozy na bazie 
kredy są produkowane przez Omya w Polsce oraz impor-
towane z Niemiec, z siostrzanej firmy VKD. Ze względu 
na skuteczność w odkwaszaniu gleby, potwierdzoną nie 
tylko badaniami, ale wynikami polowymi naszych klientów, 
aby dostosować się do szybko rosnącego popytu Omya 
rozwija wydobycie z istniejących złóż kredy piszącej. 

 Wszystkie nasze nawozy są produkowane jako 
czysta kreda lub kreda z dodatkami (kreda, podnosząc 
błyskawicznie pH gleby, zwiększa dostępność 
pierwiastków zawartych w naszych nawozach,
 np. magnez, siarka).



   Aby mieć spodziewane efekty i nie przepłacać - zalecamy 
sprawdzać, sprawdzać i jeszcze raz sprawdzać informacje 
podane przez producenta i importera:

Oto prosta kalkulacja:
tylko kreda pisząca ma potwierdzoną badaniami • 
reaktywność w kwasie cytrynowym wynoszącą  98 - 100%, 
co oznacza, że każda tona jest maksymalnie wykorzystana 
przez glebę. 
dobrze zmielone skały wapniowe mają reaktywność • 
w zakresie od  35% (większość) do 75% (dwa złoża

        w Polsce)
Oznacza to, że np. w pierwszym przypadku, aby uzyskać              
wyniki podobne do wapnowania kredą, należy:

     - zakupić 3 razy więcej nawozu,
     - przewieźć 3 razy więcej nawozu 
     - rozsypać 3 razy więcej nawozu   

  I jeszcze jedna uwaga:

tylko kreda może być stosowana pogłównie i nie wymaga • 
wymieszania z glebą, ponieważ rozpuszcza się pod 
wpływem wilgoci z rosy, mgieł, słabych opadów (tzn. 
można stosować i inne nawozy wapniowe, ale efekt nie 
będzie ten sam).

  Dlatego, producenci nawozów „kredowych”, którzy mogą się 
pochwalić taką reaktywnością w kwasie cytrynowym informują 
o tym rolników. Reszta producentów pisze tylko o reaktywności 
w kwasie solnym.

Dalszy ciąg artykułu będzie dotyczył takich aspektów, jak:
- z czego wynika tak dobra reaktywność kredy
- jak wybrać dobry nawóz wapniowy, omijając subtelne mijanie 
się z prawdą lub niedomówienia niektórych producentów.
Sprzedający prześcigają się w ofertach, a rolnikom coraz trudniej 
przebrnąć przez gąszcz informacji. Nie od dziś wiadomo, że 
różnice między nawozami wapniowymi mogą by znaczące,
a efekty widoczne często dopiero za kilka lub kilkanaście lat,     
o ile w ogóle się pokażą.

Najbardziej poszukiwane, ze względu na nieinwazyjne działanie, 
są produkty węglanowe. W obrębie tej grupy spotykamy 

zarówno twarde skały, jak też formy miękkie,dające szybki 
efekt na polu. Kreda jest najbardziej miękką, bo najmłodszą 
formą węglanu wapnia.

Nazwa ta określa zarówno okres, w którym powstało złoże, jak 
również informuje o amorficznej -> bezpostaciowej ->porowatej, 
luźniej i miękkiej strukturze budowy cząsteczek. Jest tak 
miękka, że możemy nią pisać.

Określenie „kreda” stało się synonimem jakości nawozu 
ze względu na jej wręcz lecznicze działania na glebę. 
Przypisanie tak wielu pozytywnych cech zaowocowało tym, iż 
na rynku znalazło się wiele produktów nazywanych „Kredą”, nie 
mających wspólnego pochodzenia naturalnego, a na pewno 
nie charakteryzujących się amorficzną budową cząsteczek. 
Informacja ta jest o tyle istotna, że budowa porowata daje 
nieporównywalnie większą powierzchnię styku wapnia 
z roztworem glebowym, a tym samym przyspieszone działanie 
w stosunku do silnie zmineralizowanej skały wapiennej. 
Rolnik widząc kredy: pastewne, techniczne (wg normy 
należało podać, czy tzw. Kreda Techniczna jest z kredy 
czy z wapienia), rolnicze, jurajskie i inne wymyślne nazwy, 
nie potrafi ocenić przydatności nawozu do szybkiego, 
a zarazem bezpiecznego regulowania odczynu gleby.

NIE WSZYSTKO KREDA, CO KREDĄ ZWĄ

A oto jej cząsteczka pod mikroskopem.

Możemy sobie wyobrazić, jak szybko rozpada się 
ta drobina pod wpływem wody i kwaśnego pH. 
Ze względu na jej powierzchnię wewnętrzną - wszystkie 
widoczne na zdjęciu wgłębienia, uchyłki etc. powodują, 
że całkowita powierzchnia 1 tony tych “drobinek” 
wzrasta do 16 ha, podczas gdy skały domielone do tego 
samego rozmiaru mają tylko powierzchnię zewnętrzną.

Pamiętamy, prawda?

A oto  struktura mikroskopowa nieco twardszych skał 
wapiennych. Brązowe ziarna to wapień, nieco jaśniejsze 
- tzw. cement, który woda z roztworu glebowego najpierw 
musi pokonać, aby zacząć rozpuszczać ziarna wapienia.



 
 Z pomocą w tej sytuacji przychodzi  ustawodawca. 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 września 
2010 r. jednoznacznie pokazuje, które odmiany nawozów 
wapniowych pochodzą z przerobu skał wapiennych, 
a które są pochodzenia naturalnego – kopaliny. 
Producent ma obowiązek podać typ wapna nawozowego 
i jego odmianę, a tym samym odkryć tajemnicę, z jakiego 
źródła pochodzi nawóz. Informacja ta musi być umieszczo-
na w sposób czytelny na opakowaniu i w dokumentach. 
Na podstawie odmiany dowiemy się, czy jest to nawóz 
z przerobu skał wapiennych (odmiana 04, 05) – twardych, 
mielonych, nie porowatych, czy tak poszukiwana przez 
rolników kreda suszona (06a, 07a), określona w ustawie 
jako „wapno kredowe” - amorficzna, porowata, miękka
i najłatwiej  rozpuszczalna struktura (kopalina pochodzenia 
naturalnego).

Jak widać, wystarczy przeczytać typ i numer odmiany, by 
otrzyma istotne z rolniczego punktu widzenia informacje.

Podobną odpowiedź daje Rozporządzenie Unii Europejskiej 
2003/2003, wg którego kreda jest określona jak następuje:

Pełne określenia dotyczące kredy:

G. Środki wapnujące, 1. Wapień naturalny, 5a. Kreda stan-
dardowa lub 5b. Kreda rozdrobniona”, w skrócie: G.1.5b.
 
Typ: pochodzenia naturalnego – kopalina, Odmiana 06a 
oraz 07a.

  Ale przecież prawdę łatwo się nagina, jak można zarobić na 
czyjejś nieświadomości. Oto jeden z klasycznych przypadków 
zakłamania prawdy, wzięty z Certyfikatów wydanych na pod-
stawie Deklaracji Producenta, zaprzeczający w/w klasyfikacji.

   Dlatego dla zabezpieczenia własnych pieniędzy i  otrzymania 
spodziewanych efektów, należy od dystrybutora lub producenta 
nawozu wymagać:

- wszelkie możliwe badania i atesty z akredytowanych laborato-
riów (np. SChR, IUNG) i ich datę WYGASANIA a nie wydania.
Data wygaśnięcia certyfikatu jest istotna dlatego, że nowe 
Deklaracje zmuszają do podania zgodności typu skały z nazwą. 
Jeżeli certyfikat jest „przeterminowany”, należy upomnieć się
o nowy.

Badania powinny zawierać:

-    zawartość CaO lub CaO+Mgo (dolomity) w masie nawozu
-  reaktywność. I tu uwaga: kreda ma reaktywność bliską 
100% lub 100% w kwasie cytrynowym. Reaktywność w słabym 
kwasie cytrynowym odzwierciedla prawdziwą reaktywność 
nawozu wapniowego w glebie. Jeżeli reaktywność nawozu jest 
niższa, oznacza to, że będzie on reaktywny na niższym po-                     
ziomie, a zatem mniej skuteczny 
- oraz wyżej wspomniane: typ i odmianę nawozu na 
dokumentach i opakowaniach.           
 

 Dla rolnika podejrzane powinny być niepełne informacje 
w materiałach reklamowych, np. „reaktywność 90%” – ta 
informacja nie ma większej wartości, jeżeli nie jest podana 
metoda badania, czyli określenie, w jakim kwasie była badana 
reaktywność - czy w silnym kwasie solnym, czy w słabym 
kwasie cytrynowym, który dobrze imituje środowisko glebowe. A 
jest to podstawowa informacja, która mówi nam o skuteczności 
nawozu w glebie!
  
  Przy zakupie granulatów warto zwróci uwagę na wilgotność 
nawozu, ma to istotne znaczenie ze względu na cenę (płać 
za nawóz a nie za wodę), ale też na możliwość wysiewu, 
zawieszanie się w skrzyni nawozowej lub zatykanie aparatu 
wysiewającego. Wysoka wilgotność to również brak możliwości 
magazynowania zimą (zamarznięte granule rozpadają się –      
z tego powodu często wiosną pojawiają się liczne promocje na 
nawóz, którego granule nie wytrzymały mrozu ).

   Budowa amorficzna, porowata cząsteczki kredy odmiany 
06a, 07a. Średnia wielkość cząsteczek kredy „prawdziwej” 
mieści się poniżej 3 mikronów, a 100% jest mniejsze niż 53 
mikrony .

Powierzchnia styku z roztworem glebowym
 w zależności od wielkości cząsteczek nawozu:



 Jesteśmy dumni, że kreda produkowana przez naszą 
firmę stała się wzorem jakości nawozów wapniowych
i cieszy się rosnącą popularnością. Niemniej w związku 
z pochodzącymi od Państwa informacjami o firmach 
sprzedających różnego rodzaju nawozy wapniowe pod nazwą 
„kreda”, jako najlepszy  sposób rozwiązania problemu uzna-
liśmy zaprezentowanie w tym artykule fragmentów aktualnych 
ustaw i rozporządzeń, pomagających właściwie ocenić rodzaj 
nawozu wapniowego oraz poinformowanie Państwa, że nasi dys-
trybutorzy na prośbę firmy Omya będą wydawać nasze produkty 
z oryginalnymi dokumentami przewozowymi - tzw. WZ, aby nie 
mieli Państwo wątpliwości co do ich oryginalnego pochodzenia.

  Zarówno nasze Państwo, jak również Parlament Europejski 
opracowały zespół norm, w formie legislacji prawnych, które 
precyzyjnie opisuje podział nawozów wapniowych i wapniowo-
magnezowych oraz wymagania dotyczące sposobu pakowania 
nawozów oraz informacji, które MUSZĄ BYĆ podane w formie 
informacji dla klienta. 

 Wprowadzenie tych aktów prawnych z całą pewnością 
spowodowało uporządkowanie rynku nawozowego, a ich 
znajomość pozwala na uniknięcie błędów przy wyborze 
odpowiedniego nawozu. Prosimy zwracać szczególną uwagę 
na opis produktu, znajdujący się na etykiecie lub dokumencie 
dołączonym (w przypadku sprzedaży wapna luzem) 
i skonfrontować go z zapisami prawnymi. Każdy producent 
musi w pełnym stopniu akceptować prawo i zamieszczać 
w etykiecie prawdziwe informacje.

 Poniżej konspekt, dotyczący nawozów wapniowych, 
z obowiązujących aktów prawnych (podajemy również linki, 
ponieważ w poniższych aktach prawnych są podane informacje 
dot. pozostałych nawozów):

- Rozporządzenie Komisji UE 2003/2003 z poprawką 
463/2013 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=
CELEX:32013R0463&from=PL

- Rozporządzenie Ministra Gospodarski z dnia 8 września 
2010 r. 
http: / /prawo.sejm.gov.pl / isap.nsf/download.xsp/
WDU20101831229/O/D20101229.pdf

- Ustawa z 10 lipca 2007 r. 
http: / /prawo.sejm.gov.pl / isap.nsf/download.xsp/
WDU20071471033/U/D20071033Lj.pdf

 Uregulowania te wymagają, aby producent lub importer 
zamieszczał na opakowaniu lub etykiecie dołączonej do nawo-
zu wprowadzanego do obrotu, a w przypadku nawozu luzem 
– w dokumentach, w które się go zaopatruje:

1) informacje umożliwiające identyfikację nawozu,obejmujące:

- określenie typu wapna nawozowego,
- dane o deklarowanej zawartości składników pokarmowych,
- dane dotyczące formy lub rozpuszczalności składników 
pokarmowych,
- nazwę handlową nawozu, jeżeli została nadana,
- imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę 
oraz siedzibę i adres:
* producenta – dla nawozu wyprodukowanego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,
* importera – dla nawozu przywiezionego z terytorium państw 
trzecich,
* producenta lub innego podmiotu wprowadzającego nawóz 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dla nawozu 
wyprodukowanego lub wprowadzonego do obrotu na terytorium 
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

2) informacje o:
- masie netto nawozu,
- okresie przydatności nawozu do stosowania; 

3) instrukcję stosowania i przechowywania nawozu.

4) Wszystkie w/w informacje sporządza się w języku polskim 
oraz umieszcza w widocznym miejscu, w sposób trwały 
i zapewniający ich czytelność. 

 
ZANIM  KUPISZ  WAPNO NAWOZOWE LUB ŚRODEK WAPNUJACY - PRZECZYTAJ!



PRODUCENT KREDY NAWOZOWEJ
O amorficznej – porowatej budowie cząsteczek. Granulowanej i sypkiej

6a, 07a 
Węglan wapnia. Typ: pochodzenia naturalnego – kopalina. 

Odmiana 06a - Wapno kredowe suche lub 07a - Wapno kredowe podsuszane
G1 5b 

Środek wapnujący - G.1, 5b - Kreda rozdrobniona

W wyniku amorficznej – porowatej budowy cząsteczek kredy otrzymujemy reaktywność badaną w HCl = 100%  
oraz

Reaktywność badaną w kwasie cytrynowym = 100%  
/ kwas cytrynowy jest porównywalny ze środowiskiem glebowym /

NASZE NAWOZY:
Omya Calciprill 110-KR, Granukal 110-KR, Omya Agrocarb 90M-KR, Omya Agrocarb-MP 

Kreda z magnezem
 Omya Calciprill 105-SZ, Granukal 80/5, Omya Magprill 90-SZ, Omya Magprill 80-SZ Nordweiss Perle

Kreda z siarką
 Omya Calciprill S 14-LF, Granukal S

Kreda z selenem
Dino Selenium 250

ODMIANA 03, ŚRODEK WAPNUJ¥CY, 
G1, 3b WAPIEÑ DOLOMITOWY – ROZDROBNIONY

Magnez (Mg) stanowi główny element budulcowy chlorofi lu, ak-
tywuje wiele procesów życiowych oraz wspomaga pobieranie 
potasu i azotu, tym samym mając wpływ na wielkość, a przede 
wszystkim jakość plonu. Podlega wymywaniu z przestrzeni 
funkcjonowania systemu korzeniowego, a proces ten doty-
czy zarówno gleb lekkich, jak i ciężkich. Niedobory magnezu 
szczególnie dotkliwie odczuwają rośliny w początkowym okresie 
wzrostu i rozwoju.

Znaczenie dolomitów polega w głównej mierze na utrzymywaniu 
pH gleby na stałym poziomie, dostarczaniu wapnia i magnezu 
roślinom oraz zatrzymywaniu w kompleksie glebowym szkodli-
wych metali ciężkich. W przypadku tych nawozów najważniej-
szymi czynnikami są: stopień rozdrobnienia i suma składników 
odkwaszających.

Szybkość, z jaką Omya Agrodol® 03 – RO reaguje z glebą 
i w konsekwencji neutralizuje kwasowość, tym samym zwięk-
szając pH, wynika z bardzo wysokiego rozdrobnienia zwiększa-
jącego powierzchnię kontaktu nawozu z roztworem glebowym. 

OMYA AGRODOL® – RO
Nawóz węglanowy wapniowo-magnezowy nieregulowany

Jedną z najważniejszych cech naszego dolomitu jest jego wy-
mielenie. W naszym produkcie frakcji poniżej 0,5 mm mamy aż 
73%. Frakcja poniżej 0,5 mm zaczyna reagować z roztworem 
glebowym już po kilku tygodniach. Drugą ważną cechą jest ilość 
magnezu, Omya Agrodol 03 – RO posiada tego pierwiastka 
aż 21% w przeliczeniu na tlenek, czyli 210 kg w tonie nawozu. 
Istotne jest, że magnez ma o 40% wyższą zdolność do zmiany 
odczynu w stosunku do wapnia. Wszystkie te cechy, a zatem: 
zawartość cząstek frakcji wysokozmielonych, duża zawartość 
wysokoreaktywnego magnezu, powodują szybkie podniesienie 
odczynu gleby.

Omya Agrodol® 03 – RO (dostępny luzem)

Skład w masie nawozu:
 Węglan wapnia CaCO3 55%
 Tlenek wapnia CaO 31%
 Węglan magnezu MgCO3 44%
 Tlenek magnezu MgO 21%
 Siła zobojętniająca 60%
 Zawartość wilgoci H2O <9%

www.omya.pl



Charakterystyka:
   doskonały wigor jesienny i wiosenny – nadaje się 

na opóźnione terminy siewu,
   ponadprzeciętna zdrowotność 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

ASKABAN (A)

Norma wysiewu:

  wczesny termin:
230–240 nasion/m²

  optymalny termin: 
240–280 nasion/m²

  opóźniony termin: 
280–360 nasion/m²
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czarodziej plonu 

AGROAS sp. z o.o. sp.k.
tel. (77) 415 57 00
fax (77) 424 06 01
biuro@agroas.pl

a 27b
49-200 Grodków
www.agroas.pl

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

Wysoki plon

Wysoka

ASKABAN
PSZENICA



EUFORIA (A/E)

Norma wysiewu:

  wczesny termin:
225–300 nasion/m²

  optymalny termin: 
300–350 nasion/m²

  opóźniony termin: 
350–400 nasion/m²

Charakterystyka:
 doskonałe plonowanie i zimotrwałość,
 tolerancyjna na wczesne i opóźnione terminy siewu,
 wysoka liczba opadania,
 wysoka zawartość glutenu, 
  wysokie wyrównanie,
 wysoki MTZ.

 

Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin 
kłoszenia

Termin
dojrzewania

Odporność 
na porastanie 

ziarna 
w kłosie

Odporność 
na

wyleganie

Odporność na 
zakwaszanie 

gleby

Wysokość 
roślin

Zimo-
trwałość

średni średni wysoka wysoka  wysoka średnia
bardzo wysoka 

5,5–6 

Odporność na choroby:

Mączniak
prawdziwy

Fuzarioza
kłosów

Rdza
brunatna

Rdza
żółta

Septorioza 
plew

Septorioza 
liści

Brunatna 
plamistość 

liści

Choroby 
podstawy 
źdźbła

wysoka wysoka wysoka
bardzo
wysoka

 wysoka średnia średnia wysoka
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TURANDOT (A)

Norma wysiewu:

  wczesny termin:
260–300 nasion/m²

  optymalny termin: 
330–350 nasion/m²

  opóźniony termin: 
360–450 nasion/m²

Charakterystyka:
  wysoka zdrowotność i jakość,
  przydatna również do uprawy w późniejszym terminie siewu

po kukurydzy na ziarno,
  wysoki plon zabezpieczony wysokim MTN,
  dobra tolerancja na okresowe niedobory wody,
  podwyższona odporność na septoriozę plew oraz fuzariozę kłosów,
  duża odporność na wyleganie,
  znakomita gospodarka wodna,
  typ kompensacyjny wykazujący zdolność rekompensowania

i nadrabiania pewnych niedociągnięć.

Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin 
kłoszenia

Termin
dojrzewania MTN Liczba

opadania
Wysokość 

roślin Zimotrwałość

średni średni wysoki  wysoka średnia dobra 4

Odporność na choroby:

Mączniak
prawdziwy

Fuzarioza
kłosów

Rdza
brunatna

Rdza
żółta

Septorioza 
plew

Septorioza 
liści

Choroby
podstawy 
źdźbła

wysoka wysoka wysoka wysoka  wysoka wysoka wysoka
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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.

 

Norma wysiewu:

  wczesny termin:
250–300 nasion/m²

  optymalny termin: 
300–350 nasion/m²

  opóźniony termin: 
350–400 nasion/m²

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
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WILEJKA
OŚCISTA (A/E)

Norma wysiewu:

  wczesny termin:
225–300 nasion/m²

  optymalny termin: 
300–350 nasion/m²

  opóźniony termin: 
350–380 nasion/m²

Charakterystyka:
 odmiana oścista o rewelacyjnej zimotrwałości 7,5,
 wysoka liczba opadania,
 wysoka zawartość glutenu,
 wysoka waga hektolitra,
 wysoki MTZ.

 

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 /

średniowysokie
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
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Charakterystyka:
  posiada gen odporności na Pseudocercosporella PCH 1, podwyższa-

jący odporność na wyleganie,
  doskonale radzi sobie na stanowiskach o nieuregulowanym pH,
  dzięki umiejętnemu regulowaniu wody osiąga doskonałe wyniki 

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

Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin 
kłoszenia

Termin
dojrzewania MTZ Odporność na 

wyleganie Wysokość roślin Zimotrwałość 

średnio wczesny średnio wczesny wysoki bardzo wysoka średniowysokie
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

CIRCUS (B)

Norma wysiewu:

  wczesny termin:
230–240 nasion/m²

  optymalny termin: 
240–280 nasion/m²

  opóźniony termin: 
280–360 nasion/m²
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Charakterystyka:
  pszenica przewódkowa rekomendowana na zasiewy listopadowo-

-lutowe.
  wysoki poziom plonowania i wysokie parametry ziarna i mąki.
  ponadprzeciętna odporność na choroby liści. 
  odporna na suszę.

Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin 
kłoszenia

Termin
dojrzewania Zawartość białka Liczba opadania Odporność na 

wyleganie Wysokość roślin 

średnio wczesny średnio wczesny
wysoka do 

bardzo wysokiej
wysoka

średnia 
do wysokiej

średnia

Odporność na choroby:

Mączniak 
prawdziwy Rdza żółta Septorioza liści Rdza brunatna Fuzarioza kłosów 

wysoka wysoka
średnia 

do wysokiej
wysoka średnia

SU ALVIUS PRZEWÓDKOWA (A)

Norma wysiewu:

400–450 nasion/m²
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SUBSTANCJE
AKTYWNE:

difl ufenikan
(związek z grupy fenoksynikotynoanilidów)

fl ufenacet
(związek z grupy oksyacetamidów)

metrybuzyna
(związek z grupy triazynonów)

 HERBICYD

BACARA TRIO 516 SC 
Herbicyd selektywny o działaniu układowym, w formie stężonej zawiesiny do 
rozcieńczania wodą. Zgodnie z klasyfi kacją HRAC substancja czynna difl ufenikan 
zaliczana jest do grupy F1, substancja czynna fl ufenacet do grupy F3, a substancja 
czynna metrybuzyna do grupy C1.
 

DZIAŁANIE:
Środek zawiera trzy uzupełniające się substancje czynne 
o różnym mechanizmie działania. Diflufenikan jest herbicydem
o działaniu kontaktowym. Po zastosowaniu pozostaje przez
dłuższy czas na powierzchni gleby, wytwarzając cienką warstwę,
która działa kontaktowo na wschodzące młode, aktywnie
rosnące chwasty. Diflufenikan zapewnia ochronę do 8 tygodni
po zastosowaniu. Flufenacet jest herbicydem o działaniu
układowym. Pobierany jest głównie przez korzenie
i hypokotyl kiełkujących chwastów. Metrybuzyna jest herbicydem o działaniu układowym. 
Pobierany głównie poprzez system korzeniowy, w mniejszym stopniu poprzez liście 
chwastów. Substancje czynne środka pozostają biologicznie aktywne w glebie przez 
wiele tygodni po zabiegu, co powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej 
również w późniejszym okresie. Wysokiej skuteczności środka sprzyja optymalna 
wilgotność gleby. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się, stosując środek we 
wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich 
wschodach, w fazie siewek. Środek stosować na dobrze uprawioną (bez grud) glebę.
Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji czynnych, co skraca okres 
działania środka wiosną.

CHWASTY WRAŻLIWE:
bodziszek porozcinany, chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota 
różowa, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, mak polny, miotła zbożowa, przytulia 
czepna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, rumian polny, 
rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne

ZAKRES STOSOWANIA:
Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime

   Termin stosowania środka: środek stosować po wschodach zbóż – od fazy trzech liści 
(BBCH 10–13).

   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45 l/ha.
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
   Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
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SUBSTANCJE
AKTYWNE:

fl ufenacet 
(związek z grupy oksyacetamidów)

 500 g/l (42,09%)

 HERBICYD 

FLUENT 500 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

 

Substancja czynna fl ufenacet zaliczana jest do grupy 
inhibitorów biosyntezy kwasów tłuszczowych.

DZIAŁANIE:
Substancja czynna środka – fl ufenacet – pobierana jest 
głównie przez korzenie i hypokotyl kiełkujących chwastów. 
Flufenacet pozostaje aktywny w glebie przez wiele tygodni 
po zabiegu, co powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności 
chwastobójczej również w późniejszym okresie. Działaniu 
środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Największy efekt 
chwastobójczy uzyskuje się, stosując środek w początkowych 
fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania 
lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek.

  Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa.
  Chwasty średniowrażliwe: gwiazdnica polna.
  Chwasty średnioodporne: przytulia czepna.

Pszenica ozima
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
  Termin stosowania: środek stosować jesienią, przed wschodami (BBCH 00–08) lub 

po wschodach pszenicy, od fazy szpilkowania do fazy sześciu liści (BBCH 10–16), 
na chwasty znajdujące się w początkowych fazach rozwojowych, to jest w okresie 
kiełkowania lub krótko po ich wschodach – w fazie siewek.

  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN:
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Przed siewem 
lub sadzeniem roślin następczych zalecane jest wykonanie orki na głębokość 25 cm 
i dokładne wymieszanie gleby.
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SUBSTANCJE
AKTYWNE:

 HERBICYD 

FLASH 500 SC
Herbicyd selektywny o działaniu kontaktowym, stosowany nalistnie, 
koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC). 
Zgodnie z klasyfi kacją HRAC substancja czynna difl ufenikan 
zaliczana jest do grupy F1.

 

DZIAŁANIE:
Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów 
biosyntezy karotenoidów w komórkach chwastów. Brak
tych struktur powoduje zbielenie tkanek liści i rozpad 
komórek, co szczególnie jest widoczne w przypadku nowych 
tkanek. Środek pobierany jest głównie przez liścienie 
i łodyżki kiełkujących chwastów. Po zastosowaniu pozostaje 
przez dłuższy czas na powierzchni gleby, wytwarzając 
cienką warstwę, która działa kontaktowo na wschodzące 
młode, aktywnie rosnące chwasty. Największy efekt 
chwastobójczy uzyskuje się, stosując środek we wczesnych 
fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania 
lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek. Diflufenikan 
zapewnia ochronę do 8 tygodni po zastosowaniu.

CHWASTY WRAŻLIWE:
Gwiazdnica pospolita.

CHWASTY ŚREDNIOWRAŻLIWE:
Przytulia czepna. 

CHWASTY ŚREDNIOODPORNE:
Miotła zbożowa. 

ZAKRES STOSOWANIA: 
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego 
opryskiwacza polowego. 
Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime 

   Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,28 l/ha. 
   Termin stosowania: środek stosować po siewie zbóż, ale przed wschodami zbóż

(BBCH 00–09). 
   Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha. 
   Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 
   Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

difl ufenikan
(związek z grupy 
fenoksynikotynoanilidów)

 500 g/l (42,2%)
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kukurydza

rzepak ozimy

truskawka
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QUANTIS
®

  
 

 

 

Mniejszy stres



 NAWÓZ 

NUTRICOMPLEX 
Nawóz krystaliczny NPK z mikroelementami 
rozpuszczalny w wodzie.

DZIAŁANIE:
Nutricomplex stanowi zestaw nawozów rozpuszczalnych w wodzie do odżywiania 
roślin poprzez fertygację lub nawożenie dolistne. Nutricomplex został przygotowany 
z surowców o najwyższym stopniu czystości, w pełni rozpuszczalnych w wodzie 
i wzbogacony o mikroelementy. Wykorzystanie różnych form azotu zapewnia szybkie 
i zrównoważone dostarczanie tego składnika roślinom. Niska zawartość biuretu w azocie 
mocznikowym ogranicza możliwość wystąpienia fitotoksyczności. Fosfor występuje 
w formie w pełni rozpuszczalnej w wodzie i szybko asymilowanej przez rośliny. 
Potas w formie azotanowej jest całkowicie wolny od chlorków i stanowi najlepsze 
źródło tego składnika dla roślin. Odpowiednie zbilansowanie poszczególnych makro- 
i mikroskładników we wszystkich formulacjach Nutricomplex umożliwia dostosowanie
nawożenia do zapotrzebowania roślin w różnych fazach rozwoju.

GŁÓWNE ZALETY:
  w pełni rozpuszczalne w wodzie
  wysokiej jakości surowce użyte do produkcji nawozów
  pełne i zbilansowane odżywienie roślin
  wzbogacone o wysokiej jakości tradecorpowe mikroelementy
  bezpieczne w użyciu w fertygacji i aplikacjach dolistnych
  wolne od chloru, sodu i węglanów
  kwaśny odczyn i niskie EC roztworów
  łatwe do rozpoznania – każda formulacja w innym kolorze
  niezbrylające się, łatwe w przechowywaniu i transporcie

  0,06% żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie schelatowane przez EDTA
  0,04% mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie schelatowany przez EDTA
  0,02% cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie schelatowany przez EDTA
  0,01% miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie schelatowana przez EDTA
  0,02% bor (B) rozpuszczalny w wodzie
  0,003% molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie
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SUBSTANCJE
AKTYWNE:

 HERBICYD 

BEFLEX 500 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

 

BeFlex 500 SC jest herbicydem selektywnym o działaniu 
układowym, pobieranym przez korzenie wschodzących 
chwastów i częściowo poprzez liście. Skuteczność działania 
środka jest niezależna od temperatury otoczenia, niemniej nie 
zaleca się stosowania środka w temperaturze powyżej 25 °C.

STOSOWANIE ŚRODKA:
Dawka 0,25 l/ha:

   Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, fi ołek polny, 
jasnota purpurowa, komosa biała, samosiewy rzepaku, 
tasznik pospolity

   Chwasty średniowrażliwe: miotła zbożowa, przetacznik perski 
Dawka 0,5 l/ha:

   Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, fi ołek polny, jasnota purpurowa, komosa 
biała, miotła zbożowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity

STOSOWANIE ŚRODKA:
Pszenica ozima, jęczmień ozimy

   Termin stosowania: środek stosować jesienią od fazy, gdy z pochewki liścieniowej 
wydobywa się pierwszy liść (szpilkowanie) do fazy widocznego 5. rozkrzewienia rośliny 
uprawnej (BBCH 10–25).

   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
   Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25–0,5 l/ha.
   Liczba zabiegów: 1.
   Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN:
Środek BeFlex 500 SC nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Po 
zbiorze roślin chronionych środkiem BeFlex 500 SC można uprawiać wszystkie rośliny 
stosowane we właściwym zmianowaniu.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji potraktowanej środkiem 
BeFlex 500 SC w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki po 
wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny.

befl ubutamid 
(związek z grupy amidów)

 500 g/l (43,46%)
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SUBSTANCJE
AKTYWNE:

protiokonazol
(substancja z grupy triazoli)

 37,5 g/l

fl uoksastrobina
(substancja z grupy strobiluryn) 

 37,5 g/l

tebukonazol
(substancja z grupy triazoli)

 5 g/l

 STANDARDOWA 3-SKŁADNIKOWA ZAPRAWA 

SCENIC 080 FS
SCENIC 080 FS jest zaprawą grzybobójczą w formie płynnego koncentratu 
zawiesinowego do zaprawiania ziarna. Środek o działaniu powierzchniowym
i układowym przeznaczony do ochrony ziarna siewnego zbóż, przez zaprawianie
w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.

ZAKRES STOSOWANIA:
Pszenica ozima
pleśń śniegowa, zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć gładka, 
septoriozy liści, głownia pyląca

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
100 ml środka /100 kg ziarna z dodatkiem 500 ml wody.

Pszenżyto ozime
pleśń śniegowa, zgorzel siewek

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
100 ml środka/100 kg ziarna z dodatkiem 500 ml wody.

Żyto ozime
pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia źdźbłowa

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
100 ml środka/100 kg ziarna z dodatkiem 500 ml wody.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ:
Zawartość opakowania przed użyciem wstrząsnąć. 
Zawiesinę do zaprawiania sporządzić w osobnym naczyniu. 
Naczynie wypełnić zalecaną ilością wody, następnie dodać 
odpowiednią ilość środka Scenic 080 FS. Dopiero wówczas 
zawiesinę dobrze wymieszać i wlać do zbiornika zaprawiarki, 
włączając automatyczne mieszadło.

Szczególnie polecana do zaprawiania pszenic ozimych 
w normalnych i opóźnionych terminach siewu.
Do pszenic wcześniej sianych polecamy Bayten 180 FS.
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SUBSTANCJE
AKTYWNE:

fl uksapyroksad
(substancja z grupy karboksyamidów) 

 333 g/l (28,76%) 

 FUNGICYD 

SYSTIVA 333 FS
Zaprawa nasienna w postaci płynnego koncentratu zawiesinowego (FS), o działaniu 
układowym, przeznaczona do zaprawiania materiału siewnego w ochronie przed 
chorobami powodowanymi przez grzyby. Środek przeznaczony jest do zwalczania 
chorób zbóż przenoszonych z materiałem siewnym oraz występujących głównie 
na liściach w fazie wschodów i w późniejszym okresie wegetacji. 

ZAKRES STOSOWANIA:
Pszenica ozima 
pleśń śniegowa zbóż i traw, septorioza paskowana liści 
pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw 

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 150 ml / 100 kg ziarna siewnego. 

  Maksymalna ilość cieczy użytkowej (środek + woda): 
1200 ml / 100 kg ziarna siewnego. 

  Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 

Jęczmień ozimy 
pleśń śniegowa zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa 
jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia, rynchosporioza zbóż 

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml / 100 kg ziarna 
siewnego. 

  Maksymalna ilość cieczy użytkowej (środek + woda): 1200 ml / 100 kg ziarna siewnego. 
  Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 

Jęczmień jary 
mączniak prawdziwy zbóż i traw, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa 
jęczmienia, rynchosporioza zbóż. 

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 ml / 100 kg ziarna 
siewnego. 

  Maksymalna ilość cieczy użytkowej (środek + woda): 1200 ml / 100 kg ziarna siewnego. 
  Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 

Żyto ozime 
pleśń śniegowa zbóż i traw, rynchosporioza zbóż. 

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 ml/100 kg ziarna 
siewnego. 

  Maksymalna ilość cieczy użytkowej (środek + woda): 1200 ml / 100 kg ziarna siewnego. 
  Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Do stosowania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych. 
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Nowe szerokości gąsienic 
dla dużych ciągników 

AXION TERRA TRAC 
fi rmy CLAAS
Dzięki dwóm nowym szerokościom gąsie-
nic duże ciągniki AXION TERRA TRAC fi rmy 
CLAAS w przyszłości mogą być wykorzysty-
wane w jeszcze bardziej wszechstronny i przy-
jazny dla gleby sposób.
 
Od momentu wprowadzenia AXION TERRA 
TRAC na rynek w 2019 roku te duże ciągniki pół-
gąsienicowe z pełną amortyzacją cieszą się zain-
teresowaniem w  gospodarstwach rolnych i  fi r-
mach usługowych w całej Europie, a od 2022 roku 
również na wybranych rynkach na innych konty-
nentach. Dzięki doskonałej ochronie gleby, wyjąt-
kowemu przyleganiu do podłoża ze 120-milime-
trowym skokiem zawieszenia oraz najwyższemu 
komfortowi jazdy z  prędkością maksymalną do 
40 km/h, ciągniki oprócz prac wymagających du-
żej i średniej siły uciągu mogą być wykorzystane 
większej liczby zadań: rozsiewanie nawozów or-
ganicznych i mineralnych na polach uprawnych 
i użytkach zielonych, przeładunek zboża lub bu-
raków cukrowych w  łańcuchu transportowym, 
a nawet koszenie łąk.
 
Aby zapewnić jeszcze bardziej wszechstronne 
i chroniące glebę użytkowanie, poza gąsienica-
mi o szerokości 635 mm i 735 mm dostępne są 
teraz dwa kolejne warianty. Dla bezproblemo-
wej pracy w uprawach rzędowych, na przykład 
przy nawożeniu organicznym lub pracach z piel-
nikami, CLAAS oferuje teraz gąsienicę o szero-
kości 457 mm. Ponadto już od jesieni 2021 r. 
dostępne są gąsienice o  szerokości 890  mm, 

z którymi ciągnik AXION TERRA TRAC również 
nie przekroczy szerokości zewnętrznej 3 m. Gą-
sienice szczególnie dobrze nadają się do stoso-
wania na gruntach ornych i użytkach zielonych, 
tworząc jedynie minimalne koleiny. Dzięki ak-
tywnemu sterowaniu gąsienicami podczas wy-
konywania zakrętów nie dochodzi do zrywania 
wierzchniej warstwy gleby lub darni podczas 
ostrego skręcania.
 
Zarówno wąskie taśmy o szerokości 457 mm, jak 
i  standardowe gąsienice o  szerokości 635 mm 
i 735 mm na wybranych rynkach, np. w Austra-
lii, mogą być teraz dostarczane także z 3-metro-
wym rozstawem gąsienic. Umożliwia to pracę 
w systemie Controlled Traffi  c Farming i  jeszcze 
większą zwrotność.
 
Kolejną nowością jest możliwość wyposażenia 
AXION TERRA TRAC w układ regulacji ciśnienia 
w oponach CLAAS CTIC na przedniej osi. Pompo-
wanie opon przednich odbywa się poprzez sprę-
żarkę pneumatycznego układu hamulcowego.
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CLAAS oferuje AXION TERRA TRAC w dwóch wariantach:

Model Maks. moc silnika Przekładnia
Dopuszczalna masa 
całkowita

AXION 930 TERRA TRAC 355 KM
Przekładnia bezstopniowa CMATIC, 
40 km/h

22 000 t

AXION 960 TERRA TRAC 445 KM
Przekładnia bezstopniowa CMATIC, 
40 km/h

22 000 t
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28% N, 30% N, 32% N 26% N + 3% S

Nowoczesne standardy nawożenia

www.grupaazoty.com www.nawozy.eu agro@grupaazoty.com

WPŁYNIE 
NA URODZAJ



Nowa Wieś Mała 27b

49-200 Grodków 

tel. (77) 415 57 00

tel. (77) 415 57 70

biuro@agroas.pl

www.agroas.pl

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



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

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

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

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

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

Ziemi owice13

Go aczów12

D LOW ASZ







 www.agroas.pl

AGROAS sp. z o.o. sp.k.
 49-200 Grodków, Nowa Wieś Ma³a 27b

 (77) 415 57 00    (77) 415 57 70
biuro@agroas.pl

ODDZIA£ ZIEMIE£OWICE
46-100 Namys³ów
Tel. (77) 40 37 880
ziemielowice@agroas.pl

ODDZIA£ GRODKÓW 
Tel. (77) 415 57 00 
biuro@agroas.pl 

ODDZIA£ GO£ACZÓW 
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 MA£A 
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 B£A¯EJOWICE 
Tel. 882 059 965 
baza.blazejowice@agroas.pl

BAZA B¥KÓW 
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


