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WSTĘP

Oddajemy do Państwa dyspozycji kolejną edycję naszego katalogu produktowego dedykowanego 
na sezon jesienny.

Dotychczasowa współpraca i zaufanie, którym nas obdarzyliście w ostatnich latach pozwala nam 
sądzić, że nasze starania wychodzą naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Charakter tej publikacji powinien 
wesprzeć producenta w jego dążeniach do osiągnięcia dobrego plonu o pożądanej jakości. Zebrane do-
świadczenie, które razem z Państwem nabywaliśmy w sezonach trudnych, suchych oraz obarczonych 
sporą zmiennością warunków pogodowych, utwierdza nas w przekonaniu, że nie ma programów ide-
alnych. Dlatego informacje zebrane i przedłożone w niniejszym katalogu stanowią podpowiedź, którą 
warto skonsultować z naszym przedstawicielem, który może dokonać korekty zaleceń lub uzupełnić 
w oparciu o sytuację na plantacji. 

Staramy się jak zawsze profesjonalnie oceniać i zalecać rozwiązania, tak żeby Państwa uprawy były 
skutecznie chronione. Dziękujemy za zaufanie jakim nas Państwo obdarzacie i wierzymy w sukces 
naszych Klientów.

Tadeusz Simiński

DRODZY KLIENCI
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Firma AGROAS w nowym sezonie planuje jeszcze bar-
dziej usprawnić dostawy produktów handlowych do na-
szych Klientów.

Dynamicznie rozwijające się działy handlowe, w tym 
dział sprzedaży nasion oraz środków ochrony roślin, 
zwiększenie floty oraz zatrudnienia kierowców, wymu-
siły na Nas ulepszenie organizacji transportu do naszych 
Klientów.

Transport najczęściej realizowany jest do klientów zlo-
kalizowanych na terenie Polski południowej. Dostarcza-
my towar do naszych partnerów zarówno przy granicy 
wschodniej, jak i do tych przy granicy zachodniej. Co-
raz częściej wysyłamy towar do odbiorców na terenie 
całej Polski. Realizujemy zamówienia własnym trans-
portem oraz korzystamy z usług firm zewnętrznych, 
z którymi mamy podpisane umowy świadczenia usług 
logistycznych. Współpracujemy również z firmami  ku-
rierskimi. Mamy podpisane umowy z PKS-em oraz Pocztą 
Polską.

Obecnie praca działu logistyki oparta jest  na dość żmud-
nym i zdefragmentowanym zbieraniu danych z różnych 
źródeł. Sprzedaż nasion, środków ochrony roślin i na-
wozów odbywa się poprzez składanie zamówień przez 
naszych handlowców w formie elektronicznej przez tzw. 
Mobilnego Handlowca. Zamówienia przyjmowane, we-
ryfikowane oraz realizowane są przez dział zamówień, 
który przekazuje zlecenia transportu w formie faktur 
do logistyki, która organizuje transport bezpośrednio 
do Klientów. Cały proces, od zamówienia do rozładunku 
towaru u klienta, trwa od 24 h do 48 h. Składa się na to 
wiele czynników, ale najważniejszym z nich jest sprawne 
i szybkie ustalenie kanału dystrybucji, co przy rosnącej 
skali sprzedaży oraz powiększającym się obszarem dzia-
łania, nastręcza szereg trudności.

Dążąc do poprawy jakości obsługi klienta i skrócenia cza-
su oczekiwania na dostawę zdecydowaliśmy się wdrożyć 
nowatorski system zarządzania obsługą logistyczną pod 
nazwą AS-LOGISTYKA. Do współpracy nad projektem 
zaprosiliśmy firmę informatyczną, która przygotowa-
ła program wspomagający prace związane z realizacją 
zamówień w powiazaniu z obsługą logistyczną dla floty 
samochodowej AGROAS i firm współpracujących.

Zadaniem systemu jest optymalizacja tras przejazdu sa-
mochodów. System dostarcza narzędzi do generowania 
planów tras dystrybucji towarów z uwzględnieniem:

– kolejności złożonych zamówień,
– terminów realizacji,
– stanów magazynowych,
– danych adresowych,
– dostępności floty,
– okien czasowych załadunku i rozładunku.

Magazyn będzie dysponował planem kolejności zała-
dunku towaru do poszczególnych klientów. Kierowca 
dostanie mapę optymalnej trasy przejazdu wraz z ad-
resami rozładunku oraz planowaną godziną dojazdu do 
poszczególnych odbiorców. Poprzez system będzie rów-
nież możliwe informowanie Klienta na jakim etapie jest 
dostarczanie towaru. Odbiorca  zostanie poinformowa-
ny SMS-em o planowanym terminie dostawy z dokładną 
godziną przyjazdu. 

System ten pozwala  skrócić czas dostawy do 24 godzin 
w najbardziej newralgicznym okresie wiosny i jesieni. 
W dążeniu do poprawy jakości naszych usług planujemy 
w najbliższym czasie rozpocząć  budowę nowoczesnych 
magazynów z pełną infrastrukturą logistyczną.

I na koniec cytując fragment z kultowego „MISIA”:  
– mleko, widzi pan, ma najszybszy transport, 
inaczej się zsiada. 

Życząc Państwu i sobie punktualnych dostaw
 Serdecznie pozdrawiam

Jacek Sokoła

AGROAS INWESTUJE W LOGISTYKĘ 
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O agrotechnice uprawy rzepaku każdy z plantatorów 
na pewno wiele słyszał czy też przeczytał w spe-
cjalistycznych poradnikach lub czasopismach rol-

niczych. Kryteria wyboru tej rośliny na swoje pola, miejsce 
w płodozmianie, wyselekcjonowanie odmiany pod kon-
kretne warunki oraz wybór środków ochrony roślin – to 
pytania, które od zawsze nurtują moich klientów.

Rzepak stanowi dość znaczny areał w zasiewach na te-
rytorium Polski, w zależności od roku mieści się w grani-
cach od 700 do ponad 900 tys. hektarów. Jest to roślina 
wdzięczna i opłacalna, potrafi wydać wysokie plony przy 
zachowaniu kryteriów takich jak: 

• stanowisko, rozpoczynając od kompleksu żytniego 
bardzo dobrego po pszenny bardzo dobry ( co wcale 
nie oznacza, że my jako rolnicy nie potrafimy wpro-
wadzić rzepaku na kompleksy gorsze z dobrymi wy-
nikami w plonie),

• wyregulowany odczyn pH gleby. Wysiew na grun-
tach poniżej 5,5 spowoduje gorsze przyswajanie 
makroskładników, którymi nawozimy plantację a co 
za tym idzie gorszy rozwój roślin od samego po-
czątku ich wzrostu. W celu podwyższenia odczynu 
gleby stosujemy wapnowanie, w tym miejscu warto 
podkreślić kilka wskazówek dla rolnika. Po pierw-
sze rzepak to roślina, której wskazane jest podanie 
składnika takiego jak magnez. Mając tu na uwadze 
wątek wapnowania w momencie tego zabiegu mo-
żemy jednocześnie przy zastosowaniu nawozu wap-
niowo-magnezowego unormować pH oraz kationy 

JESIENNA UPRAWA  
I OCHRONA RZEPAKU 

magnezu w kompleksie sorpcyjnym. Zabieg wapno-
wania najlepiej przeprowadzić pod przedplon – czyli 
kolejnym z kryteriów. 

• Rzepak w płodozmianie ma miejsce najczęściej po 
szybko schodzących z pola zbożach takich jak jęcz-
mień ozimy, pszenica ozima i jara, rzadziej owies. Na-
tomiast z przyrodniczego punktu widzenia wartość 
gatunków roślin jako przedplon rzepaku jest wręcz 
odwrotna, rozpoczynając od wczesnych strączko-
wych i wczesne ziemniaki, przez wieloletnie motylko-
we po wyżej wspomniane rośliny zbożowe. Względy 
fitosanitarne również pokazują, że nie należy do-
puszczać do większego udziału rzepaku w rotacji niż 
20 do 25% (czyli co pięć, cztery sezony), a tym bar-
dziej wystrzegać się zasiewu rzepaku po sobie.

W dobrej agrotechnice przyjęło się staranne przygoto-
wanie gleby pod rzepak. Klasyczne zalecenia przewidują 
wykonanie dwóch zespołów uprawowych czyli pożniw-
nego i przedsiewnego, wszystko to warunkowane jest 
terminem zejścia przedplonu z pola. Po wcześniejszej 
orce i doprawieniu gleby wykonujemy siew na głębokość 
1–2 cm. W tym miejscu warto wspomnieć o rozwijającej 
się i wręcz przeciwnej do klasycznych zaleceń – agrotech-
nice uprawy opartej na systemach bezorkowych. Dzieje 
się to najczęściej w dużych gospodarstwach rolnych ( nie 
jest to oczywiście regułą), w momencie późnych zbiorów 
przedplonu oraz dużego areału zasiewu rzepaku. Upra-
wa ta wykonywana jest wtedy poprzez zerwanie ścier-
niska talerzówką lub kultywatorem o sztywnych zębach. 
Siew następuje zestawem do uprawy uproszczonej. 

Jak ważnym elementem jest siew rzepaku pewnie prze-
konało się wielu z nas. Wzrost i właściwy pokrój rośliny 
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oraz wpływ na efektywność pozostałych czynników 
plonotwórczych determinuje właśnie ten zabieg. Prawi-
dłowo prowadzony rzepak do spoczynku zimowego po-
winien wykształcić rozetę na poziomie 8–9 liści, dotyczy 
to tak samo odmian populacyjnych jak i mieszańcowych. 
Kiedy mowa o odmianach mam ochotę pochylić się nad 
jedną z odmian rzepaków mieszańcowych, która bardzo 
mnie zaciekawiła. Artemis – bo o nim mowa, ze znanej 
nam wszystkim hodowli Limagrain. Jest kilka cech, które 
chciałbym wyszczególnić. 

Na początku artykułu przedstawiałem warunki stanowi-
skowe pod rzepak ozimy, stąd też zatrzymałem się na 
tej konkretnej odmianie ponieważ polecana jest na te-
ren całej Polski. Możliwość siewu na tak dużym terenie 
zyskuje również przez to że elastycznie dopasowuje się 
do jego terminu. Na północy optymalnym terminem sie-
wu jest 15 sierpień, przez środek Polski przechodzi pas 
gdzie zaleca się wysiewać rzepak do 20 sierpnia, nato-
miast południowy zachód rządzi się terminami do 25 
sierpnia. LG Artemis wychodzi nam naprzeciw z możli-
wością dopasowania do klasy bonitacyjnej oraz terminu 
siewu. Przypominając sobie przebieg pogody z ubiegłych 
lat a były to długie i ciepłe jesienne dni, zwracać musimy 
uwagę na charakter i ilość występowania szkodników. 
W przypadku tej odmiany mamy odporność na wirus 
żółtaczki rzepy – TuYV, nośnikiem tego patogenu są 
mszyce, które przy ciepłym przebiegu jesieni występu-
ją na większości plantacji na terenie Polski. W przypad-
ku rzepaków następną z pozycji przy wyborze, o której 
musimy pamiętać to genetyka a konkretnie odporność 
na suchą zgniliznę kapustnych. Artemis daje nam pew-
ność w tym temacie ponieważ posiada gen RLM 7. 
Sprawy takie jak odporność na pękanie łuszczyn, termin 

kwitnienia jak i dojrzałość techniczna do zbioru na pozio-
mie średniowczesnym klasyfikują go według mnie wśród 
odmian najwyżej plonujących. Lg Artemis potwierdza to 
w badaniach COBORU ze wszystkich lokalizacji – znajdu-
je się w czołówce.

Agrotechnika rzepaku to również ochrona poprzez stoso-
wanie środków ochrony roślin, już na etapie uprawy suge-
rując się głównie przebiegiem pogody oraz w dużej mierze 
wilgotnością gleby musimy zdecydować się na wariant 
herbicydowy przed lub powschodowy. Niejako standar-
dem, utartym i sprawdzonym jest rozwiązanie oparte na 
metazachlorze z chlomazonem. W przypadku produktów 
i dawek, które poleciłbym na to rozwiązanie są:

Macho 500 SC 1,6 L + Chlomazon 480 EC 0,2L

Powyższa kombinacja spokojnie poradzi sobie z chwa-
stami takimi jak: gwiazdnica pospolita, jasnota purpuro-
wa, mak polny, maruna bezwonna, tobołki polne, prze-
tacznik perski, przytulia czepna, tasznik pospolity.

W przypadku plantacji zagrożonych presją chwastów: 
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różo-
wa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła 
zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, 
przytulia czepna, szarłat szorstki, rumianek pospolity, 
tasznik pospolity.

Polecam zastosować również przedwschodowo produkt 
Butisan Star 416 SC w dawce do 3,0 L (produkt ten ma 
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również zastosowanie powschodowe z ograniczeniami 
co do faz rozwojowych poszczególnych chwastów).
Rozwiązanie powschodowe do wyczyszczenia plantacji 
rzepaku ozimego czy do poprawek, ale zdecydowanie 
bardziej do zastosowania jako główne rozwiązanie her-
bicydowe to kombinacja:

Butisan Star 416 SC 1,5L + Navigator 360 SL 0,2 L
Rozwiązanie ma możliwość stosowania do fazy BBCH 14 
(4 liście właściwe).

Standardowym zabiegiem w uprawie rzepaku ozimego 
jest odchwaszczanie plantacji z samosiewów zbóż czy też 
w mniejszej skali z perzu właściwego, w tych przypadkach 
dobrym rozwiązaniem będzie produkt Graminis 05EC 
w dawce 1 L (samosiewy zbóż) oraz do 1,5 L (perz wła-
ściwy). Produkt ten ma również rejestrację wiosenną, co 
w przypadku niewykonania zabiegu jesienią nie eliminuje 
go z zastosowania w naszej uprawie.

Rzepak ozimy to roślina, w której ważnym elementem 
agrotechniki jest ochrona fungicydowa przed suchą zgni-
lizną kapustnych, czernią krzyżowych i mączniakiem rze-
komym oraz wyregulowanie pokroju jeszcze jesienią. Stąd 
też kilka, moim zdaniem ciekawych pozycji do osiągnięcia 
zamierzonych efektów grzybobójczych i regulacyjnych:
Tilmor 240 EC w dawce 0,75 L
Magnello 350 EC w dawce 0,8 L 

W każdym z podanych produktów znajdziemy dwa inne 
triazole, w obu przypadkach regulacyjnie zadziała tebu-
konazol, natomiast wzmacniająco fungicydowo w Til-
morze – protiokonazol.
W przypadku Magnello do tebukonazolu w produkcie 
mamy rewelacyjny difenokonazol, działający typowo 
fungicydowo w tym rozwiązaniu.

Na plantacjach wysianych na kompleksach słabszych 
oraz z mniejszą presją chorób, gdzie stosujemy łagod-
niejszą ochronę środkami polecam rozwiązanie:

Kosa 250 EW w dawce od 0,75 L do 1 L (250 gram tebu-
konazolu w produkcie, działa fungicydowo i regulacyjnie) 
Zabiegi fungicydowe i regulacyjne najlepiej przeprowa-
dzać w fazie BBCH 14–18 tj 4–8 liści właściwych, podkre-
ślenia wymaga fakt, że lustrując plantację przed zabiegiem 
oceniamy termin zabiegu określając fazę na najbardziej 
posuniętych w rozwoju roślinach, kiedy właśnie te rośliny 
osiągają odpowiednią fazę dokonujemy zabiegu.

Do zabiegów z fungicydem wskazany jest w celu zaspo-
kojenia wymagań rzepaku pod kątem pierwiastka jakim 
jest bor dodatek Asbor 1,5 L.

Ze względu na derogację ustawy o zaprawach neoniko-
tynoidowych na terytorium Polski i możliwość zakupu 
nasion rzepaku zaprawionego popularnym Cruiserem 
(tiametoksam) oraz nowym produktem o nazwie Buteo 
Star (flupyradifuron) mamy możliwość zabezpieczenia 
naszych plantacji od śmietki kapuścianej i pchełek rze-
pakowej i ziemnej. 

W przypadku wystąpienia tych szkodników oraz mszyc 
w późniejszym okresie, w fazie kilku liści właściwych, od 
fazy BBCH 13 mamy możliwość zastosowania rozwiązań 
opartych na produktach: Sparviero – 0,075 l/ha lub 
Inazuma 130 WG w dawce 0,25–0,3 kg

Robert Jeziorowski,
przedstawiciel handlowy AGROAS



Faza rozwojowa, osiągnięta przed zimą oraz zaopatrzenie w składniki pokarmowe, są głównymi czynnikami odpowiedzialnymi 
za dobre przezimowanie plantacji rzepaku.  

Odpowiedni rozwój rzepaku jesienią oraz jego przezimowanie ma decydujący wpływ na potencjalny poziom plonowania. 
Prawidłowo rozwinięty rzepak powinien przed zimą mieć 8-12 liści właściwych, długi system korzeniowy i szeroką szyjkę 
korzeniową. Jesienią pojawiają się też zawiązki pędów bocznych oraz kwiatostanów. 

Jesienne nawożenie rzepaku opiera się przede wszystkim na zaopatrzeniu w fosfor, potas, magnez i siarkę. Nie należy 
jednak zapominać o azocie. W zależności od przebiegu pogody i fazy rozwojowej, łan rzepaku może pobrać jesienią od 
40 do nawet 100kg N/ha. Do jesiennego nawożenia azotem rzepaku powinniśmy podchodzić ostrożnie. Z jednej strony 
należy unikać przenawożenia tym składnikiem, ze względu na ryzyko nadmiernej wybujałości oraz nawodnienia, co 
skutkuje obniżeniem mrozoodporności. Z drugiej strony, trzeba zapewnić roślinom zaopatrzenie w azot, pozwalające 
na osiągnięcie odpowiedniej fazy rozwojowej przed zimą. Dlatego też zazwyczaj zaleca się zastosowanie azotu jesienią 
w dawce ok. 40 – 60 kg/ha w zależności od stanowiska oraz przedplonu. Wybierając nawóz do jesiennego nawożenia 
należy zwrócić uwagę na formy azotu w nim występujące. Najbardziej odpowiednie będą nawozy o wysokiej zawartości 
formy amidowej i amonowej, które ograniczają ryzyko rozhartowania roślin, np. RSM®

Długa i ciepła jesień sprzyja pobieraniu azotu. Przy niewystarczającym zaopatrzeniu 
widoczne są objawy niedoboru tego składnika, a prawo nie pozwala już na aplikację 
nawozów azotowych po 15, 20 lub 25 października, w zależności od regionu Polski. 
Wydłużone, stałe i równomierne zaopatrzenie w azot można osiągnąć, stosując 
inhibitor nitryfi kacji DMPP (nazwa handlowa – NovaTec® One), łącznie z RSM® 
(dawkowanie – tabela 1). DMPP ogranicza aktywność działania bakterii Nitosomonas, 
spowalniając proces nitryfi kacji. Stabilizuje on formę amonową azotu, znacznie 
ograniczając straty związane z wymywaniem i denitryfi kacją. Dzięki temu jesienna 
dawka azotu będzie stopniowo pobierana przez rośliny, zapewniając odpowiednie 
zaopatrzenie w ten składnik do spoczynku zimowego, bez ryzyka wystąpienia głodu 
azotowego oraz rozhartowania roślin. Młode rośliny „chętnie” pobierają formę 
amonową azotu i jej pobranie wymaga mniejszego nakładu energii. Częściowe 
żywienie azotem amonowym pozytywnie wpływa również na rozwój systemu 
korzeniowego, poprawiając pobieranie fosforu oraz większości mikroelementów. 

Odpowiednia strategia nawożenia azotem zwiększa szansę na dobre przezimowanie 
optymalnie rozwiniętego rzepaku, oraz na jego lepszy start od początku wznowienia 
wiosennej wegetacji. 

Tabela 1. Zalecenia stosowania NovaTec® One

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

Jesienne nawożenie rzepaku 
azotem – jak  zatrzymać azot 
w glebie?
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RZEPAK OZIMY ARTEMIS

TYP ODMIANY:  MIESZANIEC F1

   
CHARAKTERYSTYKA:

   Najnowsza odmiana z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy – TuYV
   Artemis posiada gen Rlm7, co daje rzepakowi odporność na suchą zgniliznę kapustnych
   Wysoka odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach pogodowych 
   Odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania – średni plon 2017/2018 – 120% wzorca
   Bardzo wysokie przezimowanie w niekorzystnych warunkach – doświadczenia COBORU 2018  
oraz doświadczenia własne LG 2017 i 2018

NORMA WYSIEWU:

   wczesny termin siewu: 35–40 szt/m2

   optymalny termin siewu: 40–45 szt/m2

   opóźniony termin siewu: 45–50 szt/m2

Średni plon Artemis – 2017/2018 –  
120% wzorca – 49,3 dt/ha,  2019 – 128 % wzorca – 45,1 dt/ha 

Odmiana Kwitnienie Dojrzewanie
Odporność  

na  
wyleganie

Odporność  
na suchą 
zgniliznę 

kapustnych

Kompleks 
glebowy

Zimo- 
trwałość Plonowanie

 Mieszniec F1
średnio- 
wczesny

 średnio-  
wczesny

bardzo dobra
doskonała 

Rlm 7
średni/dobry bardzo dobra

2017/2018 – 
120% wzorca 

49,3 dt/ha, 
2019 – 128 % 

wzorca –  
45,1 dt/ha

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

Bardzo wysokie
plonowanie 

Odporność na TUYV
– wirusa żółtaczki
rzepy  

Wysoka odporność
na suchą zgniliznę
kapustnych
– gen RLM 7   

tel. (77) 415 57 00
fax (77) 424 06 01
biuro@agroas.pl

Nowa Wieś Mała 27b
49-200 Grodków
www.agroas.pl

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

rzepak – w punkt 

ARTEMIS – strzał w dziesiątkę
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Odmiana Kwitnienie Dojrzewanie
Odporność  

na  
wyleganie

Odporność  
na suchą 
zgniliznę 

kapustnych

Kompleks 
glebowy

Zimo- 
trwałość Plonowanie

 Mieszniec F1
średnio- 
wczesny

 średnio-  
wczesny

bardzo dobra
doskonała 

Rlm 7
średni/dobry bardzo dobra

2017/2018 – 
120% wzorca 

49,3 dt/ha, 
2019 – 128 % 

wzorca –  
45,1 dt/ha

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

Bardzo wysokie
plonowanie 

Odporność na TUYV
– wirusa żółtaczki
rzepy  

Wysoka odporność
na suchą zgniliznę
kapustnych
– gen RLM 7   

tel. (77) 415 57 00
fax (77) 424 06 01
biuro@agroas.pl

Nowa Wieś Mała 27b
49-200 Grodków
www.agroas.pl

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

rzepak – w punkt 

ARTEMIS – strzał w dziesiątkę
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TYP ODMIANY:  MIESZANIEC F1

   
CHARAKTERYSTYKA:

   wysoki potencjał plonowania
  doskonały wigor jesienny i rozwój roślin przed zimą
   wysoka tolerancja roślin rzepaku ozimego na niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe w okresie zimy
   odmiana zdolna do szybszej regeneracji po zimie na skutek szybkiego przyrostu biomasy
   posiada bardzo dobry profil zdrowotny oraz doskonałą odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion
   termin kwitnienia – średniopóźny
   termin dojrzewania – średniowczesny 
   doskonała odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion
   średnia zawartość tłuszczu w nasionach
   polecany również na słabsze stanowiska glebowe – gleby lekkie

NORMA WYSIEWU:

   wczesny termin siewu: 35–40 szt/m2

   optymalny termin siewu: 40–45 szt/m2

   opóźniony termin siewu: 45–50 szt/m2

Średni plon DK EXTENSO – 2019  
– 109% wzorca 4,23 t/ha Doświadczenia Rozpoznawcze

Odmiana Kwitnienie Dojrzewanie
Odporność 

na  
wyleganie

Odporność 
na suchą 
zgniliznę 

kapustnych

Odporność 
na pękanie 

łuszczyn 
 i osypywa-
nie nasion

Kompleks 
glebowy

Wysokość 
roślin

Zimo- 
trwałość Plonowanie

 Mieszniec F1
średnio-  

późny
 średnio-  
wczesny

średnie doskonała doskonała
słaby, średni, 
dobry, bardzo 

dobry

średnio- 
wysokie

doskonała

Średni plon 
DK EXTENSO 
– 2019 – 109% 

wzorca  
4,23 t/ha 

Doświadczenia 
Rozpoznawcze

Odmiana Kwitnienie Dojrzewanie
Odporność 

na  
wyleganie

Odporność 
na suchą 
zgniliznę 

kapustnych

Kompleks 
glebowy

Wysokość 
roślin

Zimo- 
trwałość Plonowanie

Mieszaniec F1 
typu 

Clearfield

średnio- 
wczesny

średnio- 
późny

bardzo dobra bardzo dobra
słaby, średni, 

dobre
średnia/ 
wysoka

wysoka

2019 – 127% 
wzorca – 32,6 
dt/ha Badania 
własne BASF 
– WZORZEC 
– ŚREDNIA 

PLONOWANIA 
20 ODMIAN CL

RZEPAK OZIMY DK EXTENSO
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TYP ODMIANY:  MIESZANIEC F1 typu Clearfield

   
CHARAKTERYSTYKA:

  bardzo dobry wigor jesienny
  wysoka zimotrwałość 
  rośliny średnio wysokie bez tendencji do wylegania 
  wysoka zawartość oleju 
  podwyższona tolerancja na suchą zgniliznę kapustnych (obecność genu Rlm7)
  termin kwitnienia – średniowczesny
  termin dojrzewania – średniopóźny

NORMA WYSIEWU:

  wczesny termin siewu: 35–40 szt/m2

  optymalny termin siewu: 40–45 szt/m2

  opóźniony termin siewu: 45–50 szt/m2

Średni plon INVIGOR 
– 127% wzorca – 32,6 dt/ha Badania własne BASF – WZORZEC  

– ŚREDNIA PLONOWANIA 20 ODMIAN CL

Odmiana Kwitnienie Dojrzewanie
Odporność 

na  
wyleganie

Odporność 
na suchą 
zgniliznę 

kapustnych

Odporność 
na pękanie 

łuszczyn 
 i osypywa-
nie nasion

Kompleks 
glebowy

Wysokość 
roślin

Zimo- 
trwałość Plonowanie

 Mieszniec F1
średnio-  

późny
 średnio-  
wczesny

średnie doskonała doskonała
słaby, średni, 
dobry, bardzo 

dobry

średnio- 
wysokie

doskonała

Średni plon 
DK EXTENSO 
– 2019 – 109% 

wzorca  
4,23 t/ha 

Doświadczenia 
Rozpoznawcze

Odmiana Kwitnienie Dojrzewanie
Odporność 

na  
wyleganie

Odporność 
na suchą 
zgniliznę 

kapustnych

Kompleks 
glebowy

Wysokość 
roślin

Zimo- 
trwałość Plonowanie

Mieszaniec F1 
typu 

Clearfield

średnio- 
wczesny

średnio- 
późny

bardzo dobra bardzo dobra
słaby, średni, 

dobre
średnia/ 
wysoka

wysoka

2019 – 127% 
wzorca – 32,6 
dt/ha Badania 
własne BASF 
– WZORZEC 
– ŚREDNIA 

PLONOWANIA 
20 ODMIAN CL

RZEPAK OZIMY INVIGOR InV 1166 CL
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ZALECENIA OCHRONY RZEPAKU – JESIEŃ

HERBICYDY FUNGICYDY

INSEKTYCYDYNAWOZY 
I STYMULATORY

AsBor 1–2l/ha
Nutricomplex 7:12:40 – 3kg/ha

Delfan Plus 2l/ha lub Rooter 1l/ha

Sparviero – 0,075l/ha
Inazuma 130WG – 0,3kg/ha

NERO 424 EC – 2,5–3l/ha
Grand Plus – 0,3l/ha

Butisan Star 416 SC – 2–3l/ha
Navigator 360 SL – 0,3l/ha

Chlomazon 480EC – 0,2– 0,25L/ha
Macho 500 SC – 2l/ha
Grand Plus – 0,3l/ha

Macho 500 SC – 2l/ha
Navigator 360 SL – 0,3l/ha

Magnello – 0,8l/ha
Tilmor 240 EC – 0,75l/ha
Kosa 250 EW – 0,75l/ha

00 04 06 13 14 18 19
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ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) – 24 g/l 
petoksamid (związek z grupy chloroacetamidów) – 400 g/l
OPIS DZIAŁANIA:
NERO 424 EC jest środkiem chwastobójczym w formie 
koncentratu do sporządzania emulsji
wodnej, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do 
zwalczania niektórych jednorocznych
chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych w rze-
paku ozimym.
Środek pobierany jest poprzez korzenie i hipokotyl kieł-
kujących chwastów, najskuteczniej zwalcza chwasty do 
fazy pierwszych liści.

NERO 424 EC

Substancja czynna petoksamid hamuje podział komórek 
i biosyntezę lipidów i zapobiega wschodom chwastów. 
Późniejsze wschody chwastów są opóźnione przez kil-
ka tygodni dzięki obecności herbicydów w ziemi. Z kolei 
chlomazon hamuje w chwastach biosyntezę karoteno-
idów i biosyntezę chlorofilu. Dzięki działaniu herbicydu 
wschody chwastów są opóźnione lub zatrzymane. Jeśli 
chwasty wschodzą to ich liście wykazują objawy chloro-
zy i są podatne na zniszczenie.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opry-
skiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY:
Środek Nero 424 EC jest herbicydem doglebowym dzia-
łającym na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania.
Chwasty wrażliwe:

 miotła zbożowa, wiechlina roczna, tasznik pospolity,
przytulia czepna, jasnota biała, jasnota różowa, maruna 
bezwonna, rumianek pospolity, rumian polny, niezapo-
minajka polna, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, prze-
tacznik perski
STOSOWANIE ŚRODKA
rzepak ozimy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 
3,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
2,5–3,0 l/ha.
Termin stosowania środka: stosować bezpośrednio po 
siewie rzepaku (najpóźniej do 3 dni), na starannie upra-
wioną (bez grud) glebę.
Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha. 
Herbicyd polecany do stosowania bezpośrednio po sie-
wie rzepaku.





Chwasty wrażliwe:
 gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, 

maruna bezwonna, tobołki polne, przetacznik perski, 
przytulia czepna
Chwasty średnio wrażliwe:

 chaber bławatek
Chwasty oporne:

 fiołek polny, samosiewy zbóż
STOSOWANIE ŚRODKA:

 rzepak ozimy
Pojedyncze stosowanie: 2,0 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.
Łączne stosowanie:
Macho 500 SC + Chlomazon 480 EC Macho 500 SC 1,6 
l/ha + Chlomazon480 EC 0,2 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku 
(maksymalnie 3 dni po wysianiu), na starannie upra-
wioną (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.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ: 
metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 
500 g/l
OPIS DZIAŁANIA:
Macho 500 SC jest herbicydem w postaci koncentratu 
rozpuszczalnego w wodzie stosowanym doglebowo 
lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych 
chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.
Herbicyd selektywny o działaniu układowym, pobie-
ranym przez korzenie i hypokotyl, hamującym kiełko-
wanie chwastów. Efektem działania środka jest brak 
chwastów na polu, lub silnie ograniczony wzrost i roz-
wój siewek co prowadzi do stopniowego ich zamiera-
nia.
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 średnio wrażliwe:

 fiołek polny, niezapominajka polna, samosiewy zbóż 
zastosowanie w mieszaninie

MACHO 500 SC



Nawozy z Puław – jakość i gwarancja plonu
Warunkiem dobrego wykorzystania składników pokarmowych 
z nawozów jest ich właściwy dobór i odpowiednie dawkowanie.

Skuteczne nawozy na każde pole
Grupa Azoty PUŁAWY od lat oferuje nawozy, które wykazują wysoką 
efektywność, są łatwe w użyciu i sprawdzają się na każdym polu. 
Istotny jest jednak dobór odpowiedniej formy azotu zastosowanej 
w nawozie i oszacowanie dawki oraz terminu jej aplikacji. Dobierając 
nawóz należy zwrócić uwagę na obecność składników towarzyszących.

Uniwersalność nawozów z Puław
Nawozy azotowe mogą zawierać trzy formy tego pierwiastka w róż-
nych proporcjach: amonową NH4

+, saletrzaną (azotanową) NO3
– i ami-

dową (mocznikową) NH2. Dwie pierwsze to formy mineralne, które 
rośliny mogą pobrać z gleby, natomiast trzecia jest formą orga-
niczną, która aby mogła być dostępna dla roślin, musi ulec w gle-
bie hydrolizie.

Grupa Azoty PUŁAWY oferuje następujące rodzaje nawozów:
• szybkodziałające, uniwersalne, tj. Pulan®, szczególnie pole-

cane do wczesnowiosennego i wiosennego nawożenia roślin.
• wolnodziałające, tj. Pulrea®, Pulgran®, zawierające amidową 

formę azotu. Można je stosować pod wszystkie rośliny.
• uniwersalne, płynne nawozy azotowe oparte na trzech for-

mach tego pierwiastka, tj. RSM® i RSM® S. Odpowiednie pro-
porcje poszczególnych form azotu powodują, że po aplikacji 
składnik ten pozostaje przez długi czas dostępny dla roślin.

• zawierające siarkę, tj. Pulsar®, RSM® S oraz Pulgran® S. Siarka 
bierze udział w najważniejszych procesach życiowych rośliny, 
przez co decyduje o wielkości i jakości plonu.

Pulgran® S – nowy produkt zawierający siarkę
Nawóz ten zawiera 36% azotu w dwóch formach: 30% postaci ami-
dowej i 6% amonowej oraz siarkę w formie siarczanowej (21%) SO3, 
tj. 8,4% S. Zaletą Pulgran® S jest jego uziarnienie wynoszące 3 – 5 mm, 
min. 90%, dzięki czemu nawóz sprawdza się również przy szerokich 
ścieżkach technologicznych. Zastosowana w Pulgran® S forma ami-
dowa azotu oraz dodatek siarki powodują, że może być z powodze-
niem wykorzystywany w wielu gospodarstwach.

Jak działa azot zawarty w Pulgran® S?

Z uwagi na to, że większa część azotu zawartego w nawozie wystę-
puje w formie amidowej, produkt ten wykazuje wiele cech upodob-
niających go do mocznika. Na dostępność azotu dla roślin wpływ 

mają m.in.: wilgotność gleby oraz aktywność ureazy (rodzaj enzymu), 
która jest uzależniona przede wszystkim od temperatury gleby. 
Skąd taka zależność? Pastylki Pulgran® S trafiając do gleby muszą 
ulec rozpuszczeniu. Za przekształcenie mocznika w węglan amonu 
odpowiedzialna jest ureaza, która musi znajdować się w glebie. Roz-
pad węglanu amonu uwalnia jony amonowe, które są przyswajalne 
przez rośliny z gleby. Powszechnie formę amonową azotu zalicza 
się do form wolnodziałających. Jeśli jednak nawóz zawierający tę 
formę zastosujemy w wyższych temperaturach gleby, rośliny mają 
do dyspozycji jon amonowy stosunkowo szybko. Dla przykładu: przy 
temperaturze gleby 2° C hydroliza mocznika następuje po czterech 
dniach, natomiast w temperaturze 20° C już po upływie jednego dnia.

Jak i kiedy stosować Pulgran® S?
Pulgran® S możemy stosować pod wszystkie rośliny, szczególnie przy-
datny jest do nawożenia roślin zbożowych, kukurydzy i ziemniaków. 
Nawóz można również wykorzystać do nawożenia rzepaku i buraków.

Planując wiosenne nawożenie ozimin należy przede wszystkim 
ocenić stan roślin po zimie. Jest to szczególnie ważne, jeśli chcemy 
wysiać Pulgran® S w pierwszej dawce. Plantacje ozimin rzepaku czy 
zbóż wymagają szybkiej interwencji, kiedy są uszkodzone lub słabe. 
Do zasilenia roślin najlepiej wybrać nawozy zawierające azotany, jak 
np. Pulan® czy RSM®. Takie działanie ułatwi roślinom szybką rege-
nerację. Ze względu na to, że dostępność azotu z nawozu Pulgran® S 
zależy od temperatury gleby (im jest ona niższa, tym wolniej nastę-
puje rozkład), warto go stosować w drugiej dawce. Wysoką efek-
tywność nawożenia można uzyskać, wysiewając nawóz na wilgotną 
glebę. W przypadku chłodnej wiosny należy znacznie przyspieszyć 
termin jego aplikacji. Przy stosowaniu Pulgran® S w uprawie kuku-
rydzy, zbóż jarych, czy buraków cukrowych, warto stosować nawóz 
doglebowo, ponieważ zwiększa to jego efektywność.

Azot i siarka w Pulgran® S
Z uwagi na fakt, że metabolizm siarki i azotu są ze sobą powiązane, 
niezbędne jest jednoczesne dostarczanie tych składników roślinom. 
Z dawką 60 kg N/ha, czyli około 170 kg nawozu Pulgran® S, równo-
cześnie dostarczamy roślinom około 14 kg łatwo dostępnej siarki. 
Korzystne proporcje siarki do azotu w Pulgran® S pozwalają na bez-
pieczne stosowanie tego nawozu, z korzyścią dla upraw i rolnika.

Nawozy z Puław 
– jakość i gwarancja plonu





19

KOSA 250 EW
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN – FUNGICYDY

Choroby można zwalczać w następujących terminach:
 Jesienią – w fazie 4–8 liści rzepaku. Sucha zgnilizna ka-

pustnych,czerń krzyżowych Zalecana dawka: 0,75 l/ha. 
Stosowanie środka jesienią poprawia również zimotrwa-
łość roślin poprzez pobudzenie systemu korzeniowego 
i zahamowanie wzrostu łodygi.

 Wiosną – w początkowej fazie wzrostu pędu główne-
go. Sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyzowych. Zale-
cana 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.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
tebukonazol – 250 g w 1 litrze środka.

OPIS DZIAŁANIA:
Środek grzybobójczy w formie płyn do sporządzania 
emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania 
zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszeni-
cy ozimej i rzepaku ozimego przed chorobami grzybo-
wymi.

ZAKRES STOSOWANIA:
PSZENICA OZIMA 

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

Zalecana dawka: 1,0 l/ha.
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpie-
nia pierwszych objawów choroby; od początku strzela-
nia w źdźbło do końca fazy kłoszenia.

RZEPAK OZIMY
Środek stosować maksymalnie dwa razy w okresie we-
getacji.
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GRAND PLUS

Często zdarza się, że deszcz wypłukuje je w głąb gleby 
jeszcze zanim zaczną one efektywnie działać. Wypłu-
kiwanie to może wywoływać również fitotoksyczność 
jak to się dzieje w przypadku chlomazonu stosowanego 
w rzepaku.
 
DZIAŁANIE:
Zabieg z Grand Plus powoduje:
Równomierne i dokładne pokrycie traktowanej powierzchni.
Polepszenie skuteczności agrochemikaliów stosowanych 
na lekko zbryloną glebę.
Szybkie przenikanie stosowanych agrochemikaliów na 
niewielką głębokość zapobiegające ulatnianiu się sub-
stancji aktywnych do atmosfery, ich foto – degradacji 
oraz wypłukiwaniu przez deszcz w głębsze warstwy. Po-
lecamy do łącznego stosowania z preparatami doglebo-
wymi (NERO, REACTOR, NASPAR itp).

ZAWARTOŚĆ:
Wysokiej czystości olej parafinowy
Emulgator, pochodna etoksylowanego alkoholu Glikol 
etylenowy
Polisorbat w postaci blokowego kopolimeru

OPIS DZIAŁANIA:
Grand Plus jest adjuwantem przeznaczonym do łączne-
go stosowania z produktami agrochemicznymi, którego 
zadaniem jest zatrzymanie ich we wierzchnich war-
stwach gleby i zapobieżenie ich ewentualnej degradacji. 
Stosowanie środka wiosną wpływa również na skrócenie 
łodygi i usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza się 
zagrożenie wyleganiem.
Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.

ZASTOSOWANIE:
Efektywność wielu zabiegów zależy od równomierno-
ści pokrycia gleby oraz od trwałości agrochemikaliów 
zalegających na jej powierzchni.
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NUTRICOMPLEX

Nutricomplex 7-12-40 polecany jesienią do rzepaku. 
 Zagęszcza sok komórkowy – lepsza odporność na  

wymarzanie.
 Wspomaga gromadzenie materiałów zapasowych

(cukrów) – lepszy start na wiosę.
 Rekomendowany przy opóźnionych siewach, słabych

wschodach, suszy, małej zawartości potasu w glebie. 
 Zalecana dawka 3 kg/ha od 3–4 liścia. 



22

GRAMINIS 05 EC

Zastosowanie środka w terminie jesiennym:
Chwasty wrażliwe: w dawce 1,5 l/ha – samosiewy zbóż 
ozimych, wyczyniec polny w dawce 1,0 l/ha – miotła 
zbożowa, samosiewy pszenicy ozimej

ZASTOSOWANIE:
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samo-
bieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. 

RZEPAK OZIMY 
 Zabieg jesienny 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 
1,5 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastoso-
wania: 1,0–1,5 l/ha. 
Termin stosowania: 
Zabieg wykonać jesienią od fazy jednego liścia do fazy 
początku rozwoju pędów bocznych (BBCH 11 – 21).
Zalecana ilość wody: 
200–400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Lub 

 Zabieg wiosenny 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 
1,2 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastoso-
wania: 1,0–1,2 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. 
 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 
rzepaku ozimego: 1.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
chizalofop-P-etylowy (związek z grupy pochodnych 
kwasów arylofenoksypropionowych) – 50 g/l (5,3%) 

DZIAŁANIE:
Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany 
nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania emulsji 
wodnej.

DZIAŁANIE NA CHWASTY:
Środek pobierany jest bardzo szybko przez liście, a na-
stępnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwa-
stów, 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. Pełny efekt jest widoczny po 
około 3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody. 
Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dosta-
tecznie wilgotna gleba przyśpieszają działanie środka. 
Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, 
ale nie obniżają jego skuteczności. Opady deszczu wy-
stępujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na 
działanie środka. Perz właściwy jest najbardziej wrażli-
wy w fazie 4–6 liści właściwych. 
Zastosowanie środka w terminie wiosennym:
Chwasty wrażliwe: w dawce 3,0 l/ha – perz właściwy 
w dawce 1,2 l/ha – miotła zbożowa w dawce 1,0 l/ha – 
wyczyniec polny 
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DELFAN PLUS 6

PROLINA I HYDROKSYPROLINA
 Osmoprotektant przeciwko stresowi osmotycznemu 

(susza, przymrozki).
 Regulacja równowagi wodnej i odżywiania.
 Zapylanie (ochrona pyłku przed mrozem).

ALANINA
 Synteza chlorofilu. 
 Fotosynteza. 
 Wiązanie CO2

 
Więcej chlorofilu = więcej cukrów = lepszy start na wio-
snę. Więcej osmoprotektantów = większa tolerancja ma 
mróz.
Lepsze pobieranie i transport azotu oraz lepszy metabo-
lizn Ni C = szybsze budowanie plonu.

Zalecenia stosowania jesienią Delfanu Plus: 
 Rzepak – 2l/ha z fungicydami

Zalecana kombinacja 2l/h Delfan Plus + Nutricomplex 
7-12-40 3kg/ha + fungicyd

 Zboża – 2l/ha
Razem z herbicydami powschodowymi przy późnych 
zabiegach (3 liście).
Przy późnych siewach oraz słabych wschodach do 
wzmocnienia wzrostu przed zimą (3–4 liście).
Zalecana kombinacja Delfan Plus 2l/ha + Nutricomplex 
7-12-40 3 kg/ha.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
azot organiczny 100% rozpuszczalny w wodzie: 108 g/l 
(p % w/w)
24% wolnych aminokwasów typu L-a
w tym niezbędne dla rzepaku:
KWAS GLUTAMINOWY

 Prekursor wszystkich pozostałych aminokwasów. 
 Pobieranie azotu mineralnego.
 Synteza chlorofilu
 Metabolizm i magazynowanie azotu oraz węgla.

GLICYNA
 Czynnik kompleksujący. 
 Penetracja i transport kationów. 
 Odporność na stres.
 Rozwój pąków liści.
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ROOTER

 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.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
13,0% pięciotlenkufosforu (P0) rozpuszczalnego 
w wodzie, 5,0% tlenku potasu (KO) rozpuszczalnego 
w wodzie

Rooter został wyprodukowany w oparciu o unikalną
i opatentowaną technologię PhysioActivator™. Stymu-
luje rozwój systemu korzeniowego, przyspiesza jego re-
generację, poprawia pobieranie składników mineralnych
z gleby.

DZIAŁANIE:
Preparat aktywujący wzrost i rozwój systemu korzenio-
wego oraz pobieranie składników mineralnych. Przezna-
czony do stosowania dolistnego.

ZASTOSOWANIE:
Rooter stymuluje rozwój systemu korzeniowego, przy-
spiesza jego regenerację, poprawia pobieranie składni-
ków mineralnych z gleby. Przekłada się to na:

 lepsze zawiązanie łuszczyn w rzepaku oraz strąków 
w uprawie roślin motylkowych

 przyspieszeniu wzrostu w początkowych fazach 
uprawy buraka cukrowego i kukurydzy

 utrzymaniu przez rośliny wysokiego wigoru podczas
okresu wegetacji.



po połączeniu UPL i Arysta LifeScience

  Silny, dobrze rozbudowany system korzeniowy 
  Lepsze krzewienie zbóż, większa średnica szyjki korzeniowej rzepaku
  Efektywne wykorzystanie składników mineralnych

UPL Polska Sp. z o.o., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, www.upl-ltd.pl 

Korzeń to serce rośliny

BIOSTYMULATORROOTER

Rooter A4 UPL JW 2020.indd   1 02.01.2020   15:59
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Dobrze rozwinięty i aktywnie pobierający składniki po-
karmowe system korzeniowy to gwarancja lepszego 
odżywienia mineralnego rośliny i zaopatrzenia w wodę 
a także bardziej efektywnego wykorzystania nawozów.

6 powodów, dlaczego warto zastosować ROOTER: 
 Silnie aktywuje rozwój systemu korzeniowego (zwięk-

sza się zarówno masa systemu korzeniowego jak i dłu-
gość korzenia palowego). 

 Jest skuteczny zarówno w warunkach dużej wilgot-
ności gleby, jak i przy niedoborach opadów. 

 Zwiększa efektywność nawożenia doglebowego – 
poprawia pobierania składników mineralnych również 
w temperaturze niższej od optymalnej (ma to szczegól-
ne znaczenie dla pobierania fosforu i potasu. 

 Zwiększa odporność roślin na stresy abiotyczne, 
szczególnie suszę. 

 W uprawie rzepaku zwiększa średnicę szyjki korzenio-
wej nie stymulując nadmiernego wzrostu wegetatywne-
go i nie powodując wyższego osadzenia pąka wierzchoł-
kowego rzepaku.

JAK ZWIĘKSZYĆ SZANSE NA DOBRE 
PRZEZIMOWANIE RZEPAKU I ZBÓŻ?

 W uprawie zbóż poprawia ich krzewienie.

Rooter to płynny preparat aktywujący wzrost i rozwój 
systemu korzeniowego oraz pobieranie składników mi-
neralnych z gleby. Podstawowym składnikiem jest GA 
142 – biologicznie aktywny filtrat z alg Ascophyllum no-
dosum. Preparat został również wzbogacony o składniki 
mineralne – fosfor (13% m/m) i potas (5% m/m) waż-
ne nie tylko dla prawidłowego rozwoju systemu korze-
niowego rzepaku, ale i dla przyszłego plonowania. Algi 
są niezwykle bogatym źródłem substancji biologicznie 
czynnych – oligosacharydów, aminokwasów, betain, wi-
tamin i fitohormonów.

Zastosowanie biostymulatora Rooter: 
 Rzepak ozimy: 1–2 zabiegi jesienią w fazie 4–5 liści, 

wiosną po rozpoczęciu wegetacji. 
 Zboża: 1–2 zabiegi od fazy 3 liści do końca krzewienia-

Dawka: 1 l/ha.

po połączeniu UPL i Arysta LifeScience

  Silny, dobrze rozbudowany system korzeniowy 
  Lepsze krzewienie zbóż, większa średnica szyjki korzeniowej rzepaku
  Efektywne wykorzystanie składników mineralnych

UPL Polska Sp. z o.o., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, www.upl-ltd.pl 

Korzeń to serce rośliny

BIOSTYMULATORROOTER
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W ostatnich latach wykonano 40 doświadczeń w upra-
wie rzepaku ozimego z biostymulatorem Rooter  
(9 dośw. ścisłych: UP Poznań, UP Wrocław, KWS Lo-
chow, ZDOO Masłowice; 22 dośw. ścisłych w stacjach 
COBORU, dośw. wdrożeniowe w 9 lokalizacjach).

Średnia z pomiarów z 40 dośw. wykazała: 
1. Wzrost masy systemu korzeniowego o 20%.
2. Większa średnica szyjki korzeniowej o 10%.
3. Wzrost świeżej masy części nadziemnej rzepaku o 24%.
4. Nie zaobserwowano nadmiernej stymulacji wzrostu 
wysokości wyniesienia pąka wierzchołkowego.
5. Wzrost długości korzenia palowego o 7% (średni 
przyrost z 6 dośw.). 
6. Wiosną rzepak lepiej i szybciej się zregenerował dając: 

 więcej rozgałęzień bocznych I rzędu (średniwzrost – 
11% w stosunku do kontroli) oraz 

 więcej zawiązanych łuszczyn (średni wzrost – 
8%w porównaniu do kontroli) co przyczynia się 
dowzrostu plonu. 

W latach 2012–2014 wykonano 10 doświadczeń w upra-
wie pszenicy ozimej z biostymulatorem Rooter (7 dośw. 
ścisłych: UP Wrocław, KWS Lochow, ZDOO Masłowice; 
dośw. wdrożeniowe w 3 lokalizacjach).

Średnia z pomiarów z 10 dośw. wykazała:
1. Wzrost masy systemu korzeniowego średnio o 22%.
2. Więcej rozkrzewień na roślinę (średnio +0,3 rozkrze-
wienia).
3. Zastosowanie Rootera jesienią wpłynęło pozytywnie 
na wiosenny wzrost roślin.

Doświadczenia ścisłe wskazują na wzrost: 
 ilości kłosów na m2 (średnio o 5% więcej) 
 ilości ziarniaków na kłos (średnio o 5% więcej) 
 plonu (średnio 6% – 4,5 dt/ ha więcej)

Do wzrostu plonu przyczynia się również wyższa masa 
1000 ziaren.
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MAGNELLO 350 EC

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego za-
stosowania: 0,8 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 
2 (po jednym na jesień i wiosnę). Odstęp między zabie-
gami: 90 dni. Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha. 

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęsz-
czenia. 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH:
difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 100 g/l 
(9,9%) tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l 
(24,8%)

DZIAŁANIE:
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.

ZASTOSOWANIE:
 Rzepak ozimy 

Sucha zgnilizna kapustnych
Termin stosowania:

 stosowanie jesienią: 
środek stosować od stadium 4 do 8 liści rzepaku (BBCH 
14–18). Stosowanie środka jesienią poprawia również 
zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie systemu korze-
niowego i zahamowanie wzrostu łodygi.

 stosowanie wiosną:
 środek stosować od fazy wydłużania pędu głównego 
(widoczne pierwsze międzywęźle) do początku kwitnie-
nia rzepaku (BBCH 31–59). Stosowanie środka wiosną 
wpływa również na skrócenie łodyg i usztywnienie roślin, 
dzięki czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem. 
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AsBor 150 PŁYNNY
NAWOZY DOLISTNE

Nawóz AsBor jest wysokoskoncentrowanym nawozem 
dolistnym przeznaczonym do nawożenia upraw szcze-
-gólnie wrażliwych na niedobór boru: rzepaku, bura-
ków cukrowych i pastewnych, ziemniaków, kukurydzy, 
roślin strączkowych, lucerny, upraw sadowniczych 
i warzywniczych. 
Nawóz AsBor zalecany jest do kilkukrotnego oprysku 
ze względu na ograniczoną możliwość przemieszcza-
nia się boru w roślinie. Bor zawarty w nawozie reguluje 
aktywność auksyn, bierze udział w powstawaniu polis 
charydów ściany komórkowej oraz w procesie wzrostu 
(podziały komórkowe, wzrost łagiewki pyłkowej).
Nawóz AsBor oferowany jest wyłącznie w formie płyn-
nej. Jest to stabilny roztwór o dużej efektywności sto-
sowania. Zaleca się również łączne stosowanie z innymi 
agrochemikaliami, doskonale sprawdza się w połącze-
niu z innymi mikroelementami.
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Składniki

Uprawa

Zboża 0,3 200–300

Kukurydza

Ziemniaki

Termin
zabiegu

Forma płynna
dawka (L/Ha)

Ciecz użytkowa
(L/Ha)

Wiosną: Faza 1–2 kolanka
do liścia flagowego

Faza 4–6 liści
Faza zawierania międzyrzędzi

Faza 4–6 liści
Faza 6–8 liści

Wiosną: Zakrywanie międzyrzędzi
Początek tworzenia bulw
Po kwitnieniu

1
1
1

200–300
200–300
200–300

200–300
200–300
200–300
200–300

200–300
200–300

200–300
200–300

2
2

0,5
1

1,5
1,5
1

Jesienią: faza 4–8 liści
Wiosną: po ruszeniu wegetacji
2 Tygodnie po ruszeniu wegetacji
Faza zielonego pąka

Rzepak

Buraki
cukrowe

78

50 11 15

5,8 7,8
Azot całkowity

(N)

Zawartość w 
G/L

Zawartość 
w % wagowych

Zawartość 
w % objętościowych

Rozpuszczalny 
w wodzieBor
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NAWOŻENIE RZEPAKU JESIEŃ 2020

Wygląda na dzisiaj, że mamy kolejny trzeci już rok 
delikatnie mówiąc z deficytem wody. Wiosna 
bardzo sucha  bez opadów, dobrze tylko, że nie 

mamy jeszcze wysokich temperatur około 30°C, podob-
nie jak w ubiegłym roku. Jakie będą żniwa i jakie warunki 
glebowe czekać na nas będą w okresie siewu rzepaku to 
niewiadoma. Na pewno po raz kolejny musimy zastoso-
wać technologię nawożenia taką, która możliwie najmniej 
szkodliwie wpłynie na gospodarkę wodną rośliny upraw-
nej, a wręcz pomoże jej przetrwać krytyczne momenty. 
Zaproponujemy możliwie najkorzystniejszą z technologii.

Przedsiewnie proponujemy 250 kg KORN-KALI jako na-
wóz potasowy z dodatkiem magnezu, siarki oraz sodu. 
Magnez jest budulcem chlorofilu, siarka składnikiem biał-
ka – czyli składnikiem budulcowym oraz aktywnie wspo-
maga przemianę azotu (pobieranie) natomiast sód wspo-
maga roślinę w walce z niedoborami wody. Jest to moim 
zdaniem aktualnie najlepszy nawóz potasowy propono-
wanym do sprzedaży na naszym rynku rolniczym.

Drugim nawozem, który pokryje zapotrzebowanie 
rzepaku na kolejne dwa makroskładniki jest POLDAP 
np. 18-46 lub FOSFORAN AMONU np. 12–52, 18–46. 
Dawka proponowana przez nas to 200 kg/ha. Dawka 
ta zapewnia ilości startowe azotu (około 40 kg) raz bli-
sko 100 kg fosforu. Taka ilość fosforu pozwoli rzepakowi 
bezpiecznie przezimować oraz zmierzyć się z okresowy-
mi niedoborami wody.

Drugim wariantem nawożenia przedsiewnego jaki pro-
ponujemy to zastosowanie nawozu wieloskładnikowego 
jakim jest POLIFOSKA 6 lub nawozu do niej składowo 
zbliżonego. Dawka w wysokości 350 kg/ha pozwoli 

liczyć na uzyskanie zadowalających efektów plonotwór-
czych. Jest to wariant dla „leniwych” rolników, który nie 
pozwala na dostosowanie dawki poszczególnego ma-
kroskładnika do aktualnej zasobności gleby (w oparciu 
o badania chemiczne gleby). Zakładam, że ustalenie 
dawki nawozu opieramy o aktualne mapy zasobności 
glebowej w naszym gospodarstwie.

Ostatnie lata pokazały, że ważnym jest dostarczenie 
nawozu azotowego rzepakowi jeszcze jesienią przed 
zakończeniem wegetacji. W ubiegłym sezonie wegetacja 
zimowa nie ustała, a rzepak do listopada do lutego był 
na „głodzie” azotowym. Dwuletnie doświadczenia w na-
szym gospodarstwie pokazują, iż zastosowanie dawki 
azotu w październiku w wysokości 40 kg N uchroniło 
rzepak przed brakiem azotu, plantacja zachowała kolor 
ciemnozielony, a zastosowanie w pełnej dawce środka 
skracającego nie spowodowało jej wybiegnięcia. W tej 
sytuacji najlepiej sprawdziły się dwa nawozy, a mianowi-
cie SALETROSAN 26 oraz RSM 32 z dodatkiem inhibi-
tora NovaTek One. Proponowana dawka SALETROSANU 
26 to 150 kg/ha lub 100 litrów RSM 32 z inhibitorem. Tak 
ilość nawozu azotowego jesienią (ok. 20 października) 
nie powinna szkodliwie wpłynąć na procesy przezimo-
wania plantacji rzepaku.

Na koniec chciałbym zaznaczyć, że wszystkie te roz-
ważania na temat zastosowania ilości i rodzaju nawozu 
w rzepaku muszą opierać się o badanie chemiczne gleby, 
a zwłaszcza o poziom Ph. Nawożeniu wapnem był po-
święcony kwartalnik „WIOSNA 2020” i proponuję powró-
cić do lektury po żniwach (wówczas najlepiej, najtaniej 
i najszybciej możemy uzupełnić braki wapna i magnezu 
w glebie).
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ZASOBNOŚĆ STANOWISKA A SUSZA

Kolejny rok w rolnictwie po raz kolejny uwidacznia 
błędy jakie popełniamy my rolnicy w uprawie ro-
ślin. Choć susza jest głównym sprawcą niskich plo-

nów, to i my dokładamy cegiełkę do tego. W jaki sposób? 
Proszę Państwa, każdy kto gospodaruje wie, że aby gle-
ba dobrze rodziła musi zawierać składniki pokarmowe 
niezbędne dla prawidłowego wzrostu roślin. Każda ro-
ślina potrzebuje makro i mikroelementów w odpowied-
nich ilościach i to my poprzez budowę zasobności i od-
powiednie nawożenie jesteśmy jej w stanie to zapewnić. 

Z punktu widzenia dostępności składników – w wa-
runkach niedoboru wody – najkorzystniejszym mo-
mentem podania roślinom ozimym nawożenia 
potasem i fosforem jest okres przedsiewny. Kiedy 
najkorzystniej – w trakcie uprawy ścierniskowej w za-
chowane ścieżki przejazdowe. Celem tak szybkiego 
wysiewu nawozów jest możliwość kilkukrotnego 
przemieszania składników pokarmowych na głębo-
kość uprawy, co skutkuje rozmieszczeniem składnika 
nie tylko w górnej warstwie gleby (3–5 cm) ale i głę-
biej (np. orka czy agregat na 25 cm) Tak rozmiesz-
czone składniki powodują, że system korzeniowy „pe-
netruję” glebę do głębszych warstwach, a co za tym 
idzie ma dostęp do wilgoci glebowej. 

Susza i niska wilgotność gleby skłania do większego 
zainteresowania składnikami pokarmowymi, które 
w głównej mierze odpowiadają za gospodarkę wod-
ną w roślinie. Było to widać po zeszłym sezonie gdzie 
bardzo dużo nawozów na bazie potasu Państwo sto-
sowaliście m.in. Korn-Kali, które oprócz potasu zawie-
ra również magnez i siarkę z minerału kizeryt jak i sód 

wspomagający działanie potasu w latach suchych. 
Zrównoważone nawożenie to podstawa dobrego od-
żywienia już od samego początku wzrostu każdej ro-
śliny. Dostarczenie wszystkich skł. pokarmowych już 
jesienią daje Państwu właśnie Korn-Kali, gdzie zasto-
sowanie pełnej dawki potasu daje również potrzebne 
wstępne dawki magnezu i siarki jesienią. Powoduje to 
lepsze wykorzystanie azotu, wzrost systemu korzenio-
wego, lepszą fotosyntezę czy lepsze przygotowanie 
do spoczynku zimowego. Kolejnym nawozem który 
Państwo używacie to ESTA Kieserit – naturalne źródło 
magnezu i siarki tak bardzo potrzebne w naszych gle-
bach z racji małej zasobności w siarkę i magnez. Skład-
niki te należy stosować w dużych ilościach dla rzepaku, 
kukurydzy czy buraka cukrowgo. Rośliny z duża ilością 
biomasy potrzebują dużo magnezu, aby cała „fabryka” 
rośliny, czyli liście mogła pracować na 100% i fotosyn-
teza przebiegała bez zakłóceń.

ZALECENIA NA LATA SUCHE:

Rzepak, zboża
• Korn-Kali – najlepsze rozwiązanie to nawożenie 
na ściernisko, ewentualnie na 2–3 tyg. przed siewem. 
Jeżeli Korn-Kali jest traktowane jako wiosenne na-
wożenie uzupełniające to w lata suche przy ograni-
czonych opadach wiosennych radzę przenieść nawo-
żenie na późną jesień. – ESTA Kieserit – przy dużych 
niedoborach Mg i S stosować jesienią przedsiewnie, 
ew. pogłównie. W przypadku stosowania Korn-Kali 
jesienią nawożenie ESTA Kieserit stosować wczesną 
wiosną, najlepiej na 2–3 tyg. przed pierwszą dawką 
N lub wcześniej.
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&
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Więcej informacji na stronie 
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ZAPAMIĘTAJ!
Plon budują składniki pokarmowe czyli 
odżywianie roślin, a ŚOR mają ten plon 
utrzymać przed spadkiem potencjału 
ze względu na wystąpienie choroby 
czy szkodnika. Dobrze odżywione ro-
śliny (nawożenie zbilansowane) są też 
mniej podatne na choroby grzybowe.

Kukurydza, burak cukrowy, zboża jare
• Korn-Kali na glebach mocniejszych przy niskim po-
ziomie zasobności w potas Korn-Kali radzę stosować 
już jesienią pod orkę zimową ewentualnie na słabszych 
stanowiskach jesienią na orkę zimową. Ewentualny 
podział dawki to 50–75% jesień, 25–50% wczesna 
wiosna, – lata suche 100% jesień. – Korn-Kali – wio-
sną stosować nawożenie na co najmniej miesiąc przed 
siewem danej rośliny, aby mieć pewność, że nawóz 
skorzysta z wiosennych opadów – pod warunkiem, że 
wystąpią. 

Dr Radosław Witczak, 
Marketing Manager K+S Polska
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OCHRONA PSZENICY

Pszenica ozima jest najczęściej uprawianym gatun-
kiem zboża na świecie. Rocznie na świecie sieje się 
jej w przybliżeniu 220 milionów hektarów. Wyko-

rzystuje się ją do celów spożywczych, paszowych oraz 
energetycznych. 

Pszenica jest najbardziej wymagającą rośliną spośród 
wszystkich gatunków zbóż. Potrzebuje gleb o min. 
średniej zawartości składników odżywczych z uregu-
lowanym pH od 5,3 do 7,5 do oraz równomiernych 
opadów przez cały okres wegetacji w ilości 220–
240 mm/m2. 

Dobierając odmiany pszenic należy zwrócić uwagę na 
wiele czynników takich jak klasa bonitacyjna gleby, 
wspomniany odczyn pH roztworu glebowego, wa-
runki pogodowe w danym regionie oraz przedplon na 
polu. Ten ostatni wiąże się również z terminem siewu 
pszenicy np. po kukurydzy i burakach przy normal-
nym przebiegu pogody siew taki można zaliczyć już 
jako termin opóźniony. W południowo-zachodnich re-
gionach Polski optymalnym termin wysiewu trwa od 
25 września do 16 października, a opóźniony do 25 
października. Patrząc jednak na anomalny przebieg 
pogody na przełomie 2019 i 2020 roku nawet psze-
nica siana końcem listopada potrafiła się rozkrzewić 
i dobrze przezimować. 

Decydując się na uprawę pszenicy ozimej należy się 
zastanowić na jakie cele będzie przeznaczone jej ziar-
no. W zależności od późniejszego zastosowania wy-
różnia się grupy pszenic: 

A –  jakościowe,
B –  chlebowe,
C –  nie spełniające wymogów jakościowych 

(paszowe),
E –  elitarne
K –  tzw. ciasteczkowe (mało białka, dużo skrobii)

Wcześniej wspomniany przedplon ma bardzo duże 
znaczenie. Najkorzystniejsze warunki do rozwoju 
rośliny uprawnej pozostawia min. burak, ziemniak, 
rzepak, groch i inne motylkowe. Niekorzystnie jest 
uprawiać pszenicę po innych zbożach, szczególnie ży-
cie i pszenżycie. Dobierając odmiany pszenic po tych 
przedplonach warto zwracać uwagę na zwiększoną 
odporność na choroby grzybowe, które częściej wy-
stępują w monokulturach. 

Z terminem siewu wiąże się również ilość wysiewu 
na m2. Przy wczesnym siewie można zaniżyć normę od 
220–250 szt./m2, optymalny termin to 250–280 szt/m2, 
natomiast opóźniony siew to 280–360 szt./m2, a nawet 
450 szt./m2 w zależności od odmiany. Przy obliczaniu 
normy wysiewu należy także wziąć pod uwagę zdolność 
krzewienia poszczególnych odmian oraz wigor jesienny. 
Na późniejsze terminy siewów należy wybrać pszenice 
o silnym wigorze jesiennym jak np. odmiana ASKABAN 
– nowość w naszej firmie. W doświadczeniach z opóź-
nionym terminem siewu przewyższała plonem inne ba-
dane odmiany.

Ilość wysiewu można wyliczyć z następującego wzoru:

Ilość wysiewu [kg/ha] =
obsada [szt./m2] × MTZ [g]

zdolność kiełkowania
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Wybierając odmianę należy także kierować się zimo-
trwałością. Niestety ciężko przewidzieć przebieg po-
gody w okresie jesienno-zimowym podczas zakupu 
nasion, a nie każda zima może być tak łagodna jak 
poprzednia. Warto wysiewać pszenicę, która w 9-cio 
stopniowej skali zimotrwałości ma przynajmniej 4, jak 
np. PATRAS lub 4,5 – ASKABAN

Uprawa ziemi pod siew pszenicy uzależniona jest od 
przedplonu, rodzaju gleby, wilgotności. W przypadku 
stanowiska gdzie przedplony schodzą szybciej z pola 
warto zmieszać ziemię zaraz po zbiorze za pomocą 
agregatu ścierniskowego, ewentualnie talerzówką. 
Pozwoli to na wymieszanie się resztek pożniwnych 
z ziemią i kiełkowanie nasion chwastów. Szybciej skieł-
kowane nieporządane rośliny będą później łatwiej-
sze do zniszczenia przy uprawach przedsiewnych co 
przełoży się na mniejszą ilość chwastów do później-
szego zwalczania herbicydowego. Jeżeli zostaje dużo 
resztek pożniwnych i stosuje się uprawę bezorkową, 
warto wykonać oprysk ścierni roztworem mocznika 
lub RSM z ewentualnym dodatkiem preparatów przy-
spieszających rozkład słomy np. Humistar. Więcej 
rozłożonej słomy to więcej próchnicy co przekłada się 
na lepszą dostępność składników odżywczych i więk-
szą pojemność wodną gleby oraz łatwiejszą uprawę 
(brak wystającej słomy).

Ważnym aspektem jest także odpowiednie nawoże-
nie przedsiewne fosforem i potasem. Pszenica ozima 
na wytworzenie jednej tony ziarna i ekwiwalentu sło-
my potrzebuje 9–11 kg fosforu (P2O5). Należy pamię-
tać, że dużą ilość tego pierwiastka wywozi się z pola 

razem z plonem. Planując dawkę należy uwzględnić 
zawartość fosforu w glebie. Składnik ten w posta-
ci fosforanu amonu lub NPK należy podać w całości 
10–14 dni przed planowanym wysiewem. Pełni on 
ważną rolę w roślinie pobudzając do wzrostu system 
korzeniowy. Dobrze rozwinięte korzenie przekłada-
ją się na lepszy dostęp składników odżywczych oraz 
wody, co jest ważne w warunkach suszy. Potas na-
tomiast reguluję gospodarkę wodną w roślinie zwięk-
szając jej odporność na okresowe niedobory wody. Do 
wytworzenia jednej tony ziarna pszenica potrzebuje 
tego pierwiastka w ilości 15–22 kg K2O/ha. Potas na 
glebach ciężkich można podać w jednej dawce przed-
siewnie a na glebach lekkich w proporcji 50% jesień 
i 50% wiosna np. stosując Korn-Kali, który posiada 
w składzie dodatkowo sód, magnez i siarkę. 

Uprawiając pszenicę po dobrych przedplonach moż-
na pominąć dawkę azotu. W przypadku gorszych sta-
nowisk np. po zbożach należy podać azot w ilości ok. 
20–30 kgN/ha.

Jeżeli chodzi o zwalczanie chwastów w pszenicy 
ozimej to można wykonywać zabiegi herbicydowe 
jesienią oraz wiosną. Badania wieloletnie wskazują 
na lepsze efekty zwalczania chwastów jesienią niż 
wiosną. Niesie to ze sobą dużo lepszy rozwój rośliny 
uprawnej. Pszenica nie mająca konkurencji na polu 
lepiej się rozwija, wytwarza większy system korzenio-
wy, dokrzewia się bez problemów co przekłada się na 
większą zdrowotność i dobre przezimowanie. Zabiegi 
wiosenne powinny byś traktowane jako ewentualna 
poprawka. 
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Do podstawowych substancji zwalczających chwasty 
jesienią zaliczamy:

• Prosulfukarb, zwalcza takie chwast jak: gwiazd-
nica pospolita, jasnota purpurowa, miotła zbożowa, 
przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytu-
lia czepna. 
Dostępny w Professional

• Diflufenikan, zwalcza: fiołek polny, gwiazdnica 
pospolita, komosa biała, tasznik pospolity
Chwasty średnio wrażliwe: jasnota purpurowa, prze-
tacznik perski, przytulia czepna
Dostępny w Flash 500 SC

• Flufenacet, który zwalcza m.in. miotłę zbożową 
Dostępny w Fluent 500 S.C.

• Tribenuron metylowy zwalcza: chaber bławatek, 
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa bia-
ła, mak polny, poziewnik szorstki, rumian polny, rumia-
nek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity
Dostępny w Tribe 75 WG

• Diflufenikan + Flufenacet zwalcza: bodziszek drob-
ny, bylica piołun, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, ja-
snota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła 
zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik per-
ski, przytulia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, 
rzodkiew świrzepa, tasznik pospolity, tobołki polne, wy-
czyniec polny
Dostępny w Arnold, Łucznik, Komplet 560 S.C.

• Flufenacet + Metrybuzyna zwalcza: bodziszek drob-
ny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, 
maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, 
samosiewy rzepaku, rumian polny, tasznik pospolity
Chwasty średnio wrażliwe: Fiołek polny, przytulia czepna
Dostępne w Expert Met 56 WG

• Flufenacet + Diflufenikan + Metrybuzyna zwal-
cza: Bodziszek porozcinany, chaber bławatek, fiołek 
polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota 
purpurowa, maruna bezwonna, mak polny, miotła 
zbożowa, przytulia czepna, przetacznik bluszczyko-
wy, przetacznik perski, przetacznik polny, rumian po-
lny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik 
pospolity, tobołki polne.
Dostępne w Bacara Trio 515 S.C.

• Chlorotoluron zwalcza: chaber bławatek, gwiazd-
nica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, miotła 
zbożowa, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki po-
lne, wyczyniec polny 
Dostępny w Lentipur Flo 500 S.C. 

WAŻNE! Stosując chlorotoluron w pszenicy ozi-
mej należy się upewnić czy dana odmiana nie jest 
wrażliwa na tą substancję.

Paweł Dziergas,
przedstawiciel handlowy AGROAS
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zimotrwałość 

magiczna pszenica

ASKABAN – czarodziej plonu 

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

Nowa Wieś Mała 27b
49-200 Grodków
www.agroas.pl

tel. (77) 415 57 70
fax (77) 400 47 49
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Pszenica Askaban – Nowość (A)

Cechy:

  Doskonały wigor jesienny i wiosenny – nadaje się do 
opóźnionych terminów siewu

  Ponadprzeciętna zdrowotność na wszystkie naj-
ważniejsze choroby

  Unikalne połączenie wysokiego plonu oraz odpor-
ności na mróz i choroby

Zalecana norma wysiewu przez Hodowcę:

Zalecana norma wysiewu w terminie 
wczesny 230–240 nasion m2

optymalny 240–280 nasion/m2

późny 280–360 nasion/m2

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy wysoka

wysokaFuzarioza kłosów

Rdza żółta

Septorioza plew

Septorioza liści 

bardzo wysoka

średnia do wysokiej

średnia do wysokiej

wysokaRdza brunatna

Ważniejsze cechy rolnicze

Termin kłoszenia średniowczesny

średniowczesnyTermin dojrzewania

Odporność na wyleganie wysoka do bardzo wysokiej

Wysokość rośliny

Zimotrwałość

Liczba opadania

średnia

4,5

wysoka

wysokiMTZ
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Pszenica Euforia – (A/E)
Idealny plon.

Cechy: Zalecana norma wysiewu przez Hodowcę:

  wysoka liczba opadania 225–375 nasion/m2

  wysoka zawartość glutenu

  wysoki MTZ
  wysokie wyrównanie

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy wysoka

wysokaRdza brunatna

Septorioza liści

Septorioza plew

Brunatna plamistość liści

średnia

wysoka

średnia

wysoka

Choroby podstawy źdźbła wysoka

wysokaRdza żółta

Fuzarioza kłosów

Ważniejsze cechy rolnicze

Termin kłoszenia średni

średniTermin dojrzewania

Wysokość rośliny średnia

Zimotrwałość

odporność na zakwaszanie gleby

odporność na wyleganie

bardzo dobra 5,5–6 

wysoka

wysoka

wysokaPorastanie ziarna w kłosie

Odmiana o doskonałym plonowaniu i zimotrwałości 5,5–6.
Tolerancyjna na wczesne i opóźnione terminy siewu.
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Pszenica Wilejka Oścista – (A)
Zimy się nie boi.

Cechy: Zalecana norma wysiewu przez Hodowcę:

  wysoka liczba opadania 320–360 ziaren/m2

  wysoka zawartość glutenu

  wysoki MTZ
  wysoka waga hektolitra 

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy średnia

wysokaRdza brunatna

Septorioza liści

Septorioza plew

Brunatna plamistość liści

średnia

wysoka

wysoka

dobra

Choroby podstawy źdźbła wysoka

średniaRdza żółta

Fuzarioza kłosów

Ważniejsze cechy rolnicze

Termin kłoszenia średni

średniTermin dojrzewania

Wysokość rośliny średnia – średnio wysoka

Zimotrwałość

odporność na zakwaszanie gleby

odporność na wyleganie

bardzo dobra 7,5 

dobra 

średnia

wysokaLiczba opadania

Odmiana oścista o rewelacyjnej zimotrwałości 7,5.
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Pszenica Comandor – (A)
Z tego ziarna będzie dobry chleb.

Cechy: Zalecana norma wysiewu przez Hodowcę:

  wysoka liczba opadania (na poziomie grupy E) 320–360 ziaren/m2

  wysoka zawartość glutenu

  bardzo dobre wyrównanie
  wysoka zawartość białka

  wysoka gęstość
  nadzwyczajna szklistość ziarna

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy dobra

wysokaRdza brunatna

Septorioza liści

Septorioza plew

Brunatna plamistość liści

średnia

dobra

wysoka

dobra

Choroby podstawy źdźbła wysoka

wysokaRdza żółta

Fuzarioza kłosów

Ważniejsze cechy rolnicze

Termin kłoszenia średnio późny

średnio późnyTermin dojrzewania

Wysokość rośliny średnia

Zimotrwałość

Zdolność krzewienia

odporność na porastanie ziarna w kłosie

odporność na zakwaszanie gleby

bardzo dobra 4,5 

bardzo dobra 

duża

dobra

średni MTN

Najnowsza pszenica ozima Danko o wysokim poziomie plonowania zarejestrowana w Polsce w 2018.
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Pszenica Expo – (E)
Nowy wymiar jakości

Cechy: Zalecana norma wysiewu przez Hodowcę:

  bardzo wysoka liczba opadania Wczesny siew 260–280 nasion/m2

  wysoka zawartość białka Optymalny siew 300–330 nasion/m2

  wysoka wydajność mąki T550 Późny siew 380–450 nasion/m2
  bardzo wysoki wskaźnik sedymentacji DTR – średnia

  bardzo wysoka objętość chleba ze 100 g mąki

Odporność na choroby

Mączniak wysoka 

wysokaRdza brunatna

Septorioza liści średnia-wysoka

wysoka

Choroby podstawy źdźbła średnia

średniaDTR

Fuzarioza kłosów

Ważniejsze cechy rolnicze

Termin kłoszenia średni 

średni Termin dojrzewania

Wysokość rośliny średnia

średnia

Zimotrwałość bardzo dobra 5 

średni – wysokiMTN

Odporność na wyleganie 

tolerancja na CTU ( Chlorotoluron)

Wysoka zimotrwałość odpowiednik 5 pkt. w skali COBORU.
Ulepszone plonowanie w stosunki do innych odmian elitarnych.
Odporna i zdrowa odmiana, szczególnie na fuzarium i mączniaka.
Pozwala uzyskać wysoki i zdrowy plon, również na nieco słabszych stanowiskach uprawowych.
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Pszenica Turandot – (A)
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Pszenica Patras – (A)



45

Pszenica Alexander – (B)
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Pszenica Rotax – (B)
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Pszenica Solindo – Nowość (A/B)
Cechy:

  Odmiana wczesna, o szybkim terminie kłoszenia i dojrzewania
  Odmiana niska o wysokiej tolerancji na wyleganie 
  Bardzo dobra plenność i korzystna reakcja odmiany na intensywną agrotechnikę
  Dzięki ościstym kłosom rekomendowana do uprawy w sąsiedztwie lasów oraz na 

polach zagrożonych przez zwierzynę łowną
  Nadaje się do uprawy na wszystkich stanowiskach glebowych 
  Odmiana znajduje się aktualnie w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU

Odporność na choroby

Rdza żółta wysoka

średniaRdza brunatna

Septorioza

Fuzarium

Chlorotoluron

wysoka

wysoka

odporna

średniaChoroby podstawy źdźbła 

Ważniejsze cechy rolnicze

Termin kłoszenia wczesny

wczesnyTermin dojrzewania

Długość źdźbła krótkie

Skłonność do wylegania

Odporność na porastanie

Krzewienie

MTZ

Wymagania glebowe

Trudność omłotu

mała

średnia

dobre

średnia 

średnie/niskie

bardzo łatwy

3,5Mrozoodporność
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Pszenica Lennox – (E)
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 pszenica jara – zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, śnieć 
gładka.
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 na-
czyniu.
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 180FS.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNYCH: 
protiokonazol (substancja z grupy triazoli) – 37,5 g/l  
fluoksastrobina (substancja z grupy strobilurin) – 37,5 g/l 
tebukonazol (substancja z grupy triazoli) – 5 g/l

OPIS DZIAŁANIA:
SCENIC 080 FS jest zaprawą grzybobójczą w formie 
płynnego koncentratu zawiesinowego do zaprawiania 
ziarna. Środek o działaniu powierzchniowym i układo-
wym przeznaczony do ochrony ziarna siewnego zbóż, 
przez zaprawianie w zaprawiarkach przystosowanych 
dozapraw ciekłych i zawiesinowych.

STOSOWANIE ŚRODKA:
 pszenica ozima – pleśń śniegowa, zgorzel siewek, 

śnieć cuchnąca, śnieć gładka, septoriozy liści, głownia 
pyląca Maksymalna dawka dla jednorazowego zasto-
sowania: 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, głow-
nia źdźbłowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 
100 ml środka/100 kg ziarna z dodatkiem 500 ml wody.

SCENIC 080 FS
standardowa 3 składnikowa zaprawa





Nie zapOMNIX
o ochronie korzeni!

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie. www.rolnictwoodpowiedzialne.pl

Moc zakorzenienia 

Wigor roślin 

Intensywny wzrost 
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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).
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   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
 
 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 .

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.

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

   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
 
 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 .

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.

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



   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
 
 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 .

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.

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

Dopasujemy nawóz do twoich potrzeb!
Informacje techniczne i handlowe: 
tel.: 600 837 695,  668 835 209, 600 039 618 
Omya Sp. z o.o. ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, tel. 22 525 89 00, 

www.omya.pl
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ODMIANA 03, ŚRODEK WAPNUJĄCY, 
G1, 3b WAPIEŃ DOLOMITOWY – ROZDROBNIONY

Magnez (Mg) stanowi główny element budulcowy chlorofilu 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 dotyczy 
zarówno gleb lekkich jak i ciężkich. Niedobory magnezu szcze-
gólnie 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. 
Istotnym 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 powoduje 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
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- 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

Dopasujemy nawóz do twoich potrzeb!
Informacje techniczne i handlowe: 
tel.: 600 837 695,  668 835 209, 600 039 618 
Omya Sp. z o.o. ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, tel. 22 525 89 00, 

www.omya.pl
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 jęczmień jary – pasiastość liści jęczmienia, mączniak 
prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia 
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 
150 ml/100 kg ziarna siewnego.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
75–150 ml/100 kg ziarna siewnego.
Stosowanie w mieszaninie ze środkiem Kinto Duo 080 FS

 pszenica ozima – septorioza liści Maksymalna/zale-
cana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Systiva 333 FS 150 ml + Kinto Duo 080 FS 200 ml/100 
kg ziarna siewnego.

 jęczmień ozimy – mączniak prawdziwy zbóż i traw, 
plamistość siatkowa jęczmienia
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego za-
sto sowania:
Systiva 333 FS 150 ml + Kinto Duo 080 FS 250 ml/100 
kg ziarna siewnego.

 jęczmień jary – pasiastość liści jęczmienia 
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego za-
sto sowania: Systiva 333 FS 75 ml + Kinto Duo 080 FS 
200 ml/100kg ziarna siewnego.
Fungicyd używany w formie zaprawiania ziarna przed 
siewem, polecany do stosowania razem z typową za-
prawa nasienną.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ: 
fluksapyroksad (substancja z grupy karboksyamidów) 
– 333 g/l

OPIS DZIAŁANIA:
Fungicyd w postaci płynnego koncentratu zawiesino-
wego o działaniu systemicznym,
przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego zbóż 
ozimych i jarych przed chorobami
grzybowymi w zaprawiarkach przystosowanych do za-
praw ciekłych i zawiesinowych.
Fungicyd przeznaczony jest do zwalczania chorób od-
nasiennych oraz chorób liści.

STOSOWANIE ŚRODKA:
 pszenica ozima

– septorioza liści, pleśń śniegowa
Ponadto środek wykazuje średni poziom zwalczania 
mączniaka prawdziwego.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego za-
stosowania:
150 ml/100 kg ziarna siewnego.

 jęczmień ozimy – pasiastość liści jęczmienia, mącz-
niak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęcz-
mienia, pleśń śniegowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego za-
stosowania:
150 ml/100 kg ziarna siewnego.

SYSTIVA 333 FS
ZAPRAWA – FUNGICYD



Chwasty wrażliwe:
 chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różo-

wa, komosa biała
 miotła zbożowa, rumian polny, tasznik pospolity, to-

bołki polne, wyczyniec polny
Chwasty średnio wrażliwe:

 przetacznik polny
Chwasty średnio odporne:

 bodziszek drobny, samosiewy rzepaku (w fazie kieł-
kowania)
Chwasty odporne:

 dymnica pospolita, fiołek polny, mak polny, przytulia 
czepna

STOSOWANIE ŚRODKA:
 pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień ozimy
 jesienią od fazy 3 liści zbóż do wystąpienia przymroz-

ków (faza 3 liści ma miejsce wówczas, gdy liść trzeci 
jest dłuższy od drugiego i przestaje rosnąć).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
2 l/ha. Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: niskociśnieniowe.

 wiosną, bezpośrednio po rozpoczęciu wegetacji zbóż,
do pełni fazy krzewienia.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 
3 l/ha. Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: niskociśnieniowe.

Produkt najlepiej stosować w mieszankach z DFF i ewen-
tualnie niewielką ilością chlorosulfuronu.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ: 
fchlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) 
– 500 g/l.

DZIAŁANIE:
LENTIPUR FLO 500 SC jest środkiem chwastobójczym 
w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcień-
czania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, prze-
znaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz jedno-
rocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, 
pszenżycie ozimym, życie, jęczmieniu ozimym.
Pobierany jest przez korzenie i liście chwastów.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opry-
skiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY:
Substancja czynna chlorotoluron jest inhibitorem pro-
cesu fotosyntezy. Objawem działania herbicydu jest 
chloroza liści roślin wrażliwych, a następnie ich zamie-
ranie. Środek działa również w niskich temperaturach. 
Chwasty dwuliścienne niszczy najskuteczniej od fazy 
kiełkowania do fazy 6 liści, a chwasty jednoliścienne od 
fazy kiełkowania do końca fazy krzewienia.

LENTIPUR FLO 500 SC
STANDARD DO ZWALCZANIA MIOTŁY ZBOŻOWEJ  
I NIEKTÓRYCH DWULIŚCIENNYCH
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NAWOŻENIE PSZENICY OZIMEJ

Biorąc pod uwagę aktualna sytuację pogodową 
chciałbym zaproponować technologię nawożenia 
pszenicy ozimej w sezonie 2020/2021. Rozpoczy-

nając od nawożenia potasowego w postaci Korn-Kali 
200 kg/ha. Nawóz ten zawiera 40% K2O oraz magnez, 
siarkę i sód Wszystkie te pierwiastki odgrywają dużą role 
w przemianie materii, są składnikiem budulcowym ko-
mórek i tkanek oraz wspomagają w przemianach i przy-
swajaniu azotu przez roślinę. Możemy również zasto-
sować sól potasową 60% w dawce 150 kg/ha, ale nie 
posiada ona w sobie wymienionych powyżej dodatków. 

Nawożenie fosforowe proponuję wykonać przy po-
mocy POLDAPU NP. 18–46 lub FOSDARU (superfosfat 
40% P205). Jednak stawiałbym na POLIDAP w dawce 
200 kg/ha ponieważ dostarczymy dodatkowo azotu 
w dawce 36 kg. Azot zastosowany w dawce na „ścierni-
sko” oraz przedsiewnie pozwoli w całości pokryć zapo-
trzebowanie do końca sezonu jesiennego dla pszenicy.

Gospodarstwa które prowadza nawożenie precyzyjne 
tj. oparte na aktualnych badaniach glebowych – ma-
pach zasobności stosują nawozy jednoskładnikowe 

(jak powyżej) w różnych dawkach dostosowanych do 
aktualnej zasobności glebowej. Nawożenie takie zapew-
nia ograniczenie kosztów w gospodarstwie na nawoże-
nie oraz precyzyjne pokrycie zapotrzebowania na dany 
pierwiastek roślinie uprawnej. Takich gospodarstw w na-
szym terenie jest coraz więcej i to nie są tylko gospodar-
stwa wielkoobszarowe (każdy dzisiaj liczy koszty).

Dla gospodarstw które w dalszym ciągu stosują nawo-
żenie przedsiewne jednorazowe za pomocą nawozów 
wieloskładnikowych proponuje zastosowanie POLIFOSKI 
6 w dawce 300 kg/ha lub AMOFOSKĘ NPK 4-16-18 
w dawce 400 kg/ha. Zbilansowanie składników w pro-
ponowanych nawozach gwarantuje pokrycie zapotrze-
bowania dla pszenicy, a dobra ich rozpuszczalność po-
zwoli roślinie dobrze przygotować się do zimy. Tak 
wyglądałoby nawożenie przedsiewne pszenicy ozimej, 
ale warto byłoby późną jesienią dostarczyć roślinie siarki 
i magnezu. Idealnym rozwiązaniem jest wysiew pogłów-
ny KISERYTU – granulowanego siarczanu magnezu. Na-
wóz wyprodukowany z naturalnej kopaliny zawierający 
siarkę i magnez w postaci granulatu. Dawka propono-
wana wynosi 100 kg/ha.

PPoolliiddaapp  220000  kkgg//hhaa

KKoorrnn--KKaallii  220000  kkgg//hhaa

PPoolliiffoosskkaa  66  330000  kkgg//hhaa
SSaalleettrraa  220000  kkgg//hhaa

SSaalleettrroossaann  2266  225500  kkgg//hhaa

RRSSMM  SS  220000  ll//hhaa

KKiisseerryytt  110000  kkgg//hhaa

SSaalleettrraa  220000  kkgg//hhaa

RRSSMM  3322  ++  NNoovvaaTTeecc  OOnnee  220000ll//hhaa

SSaalleettrroossaann  3300  220000  kkgg//hhaa

MMoocczznniikk  4466%%  115500  kkgg//hhaa

SSaallmmaagg  110000  kkgg//hhaa

CCaann  2277  110000  kkgg//hhaa

CCaannwwiill  110000  kkgg//hhaa
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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 SKOCZYLIŃSKI
maciej.skoczylinski@agroas.pl
tel. 608 036 762 

 

 

 

MATEUSZ HANCZYN

tel.  668 022 272 
mateusz.hanczyn@agroas.pl 17

WALDEMAR OŚLAK
waldemar.oslak@agroas.pl
tel. 797 272 564

16
MARCIN FIDOS
marcin.fidos@agroas.pl 
tel. 668 004 212

14

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

 13

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

3

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

9

MACIEJ SZAFRAN
maciej.szafran@agroas.pl 
tel. 797 273 765 

11

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

12
Robert Jeziorowski
robert.jeziorowski@agroas.pl 
tel. 

19

MARCIN 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 SKOCZYLIŃSKI
maciej.skoczylinski@agroas.pl
tel. 608 036 762 

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

7

BARTŁOMIEJ SOBOTA
bartlomiej.sobota@agroas.pl
tel. 538 437 238 

6

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

2

5

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

1515

ANNA STEFAN
anna.stefan@agroas.pl
tel. 882 772 081 

4

REGION
 WSCHODNI

REGION 
CENTRUM

REGION 
ZACHODNI

KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI
krzysztof.leszczynski@agroas.pl
tel. 602 793 686

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

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI B2B – OBSŁUGA SKLEPÓW ZEWNĘTRZNYCH
 I PUNKTÓW HANDLOWYCH
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1. POWIAT BOLESŁAWIECKI
 Gmina:
  Bolesławiec
  Gromadka
  Nowogrodziec
  Osiecznica
  Warta Bolesławiecka

2.  POWIAT DZIERŻONIOWSKI
 Gmina:
  Bielawa
  Dzierżoniów
  Łagiewniki
  Niemcza
  Pieszyce
  Piława Górna

3. POWIAT GŁOGOWSKI
 Gmina:
  Głogów
  Jerzmanowa
  Kotla
  Pęcław
  Żukowice

4. POWIAT GÓROWSKI
 Gmina:
  Góra
  Jemielno
  Niechlów
  Wąsosz

5. POWIAT JAWORSKI
 Gmina:
  Bolków
  Jawor
  Męcinka
  Mściwojów
  Paszowice
  Wądroże Wielkie

6. POWIAT JELENIOGÓRSKI
 Gmina:
  Janowice Wielkie
  Jelenia Góra
  Jeżów Sudecki
  Karpacz
  Kowary
  Mysłakowice
  Piechowice
  Podgórzyn
  Stara Kamienica
  Szklarska Poręba

7. POWIAT 
 KAMIENNOGÓRSKI
 Gmina:
  Kamienna Góra
  Lubawka
  Marciszów

8. POWIAT KŁODZKI
 Gmina:
  Bystrzyca Kłodzka
  Duszniki Zdrój
  Kłodzko
  Kudowa Zdrój
  Lądek Zdrój
  Lewin Kłodzki
  Międzylesie
  Nowa Ruda
  Polanica Zdrój
  Radków
  Stronie Śląskie
  Szczytna

9. POWIAT LEGNICKI
 Gmina:
  Chojnów
  Krotoszyce
  Kunice
  Legnica
  Legnickie Pole
  Miłkowice
  Prochowice
  Ruja

10. POWIAT LUBAŃSKI
 Gmina:
  Leśna
  Lubań
  Olszyna
  Platerówka
  Siekierczyn
  Świeradów Zdrój

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

WOJ. OPOLSKIE

27. POWIAT BRZESKI
 Gmina:
  Brzeg
  Grodków
  Lewin Brzeski
  Lubsza
  Olszanka
  Skarbimierz

28. POWIAT GŁUBCZYCKI
 Gmina:
  Baborów
  Branice
  Głubczyce
  Kietrz

29. POWIAT 
 KĘDZIERZYŃSKO-
 KOZIELSKI
 Gmina:
  Bierawa
  Cisek
  Kędzierzyn-Koźle
  Pawłowiczki
  Polska Cerekiew
  Reńska Wieś

30. POWIAT KLUCZBORSKI
 Gmina:
  Byczyna
  Kluczbork
  Lasowice Wielkie
  Wołczyn

31. POWIAT KRAPKOWICKI
 Gmina:
  Gogolin
  Krapkowice
  Strzeleczki
  Walce
  Zdzieszowice

32. POWIAT NAMYSŁOWSKI
 Gmina:
  Domaszowice
  Namysłów
  Pokój
  Świerczów
  Wilków

33. POWIAT NYSKI
 Gmina:
  Głuchołazy
  Kamiennik
  Korfantów
  Łambinowice
  Nysa
  Otmuchów 

 

 

 

11. POWIAT LUBIŃSKI
 Gmina:
  Lubin
  Rudna
  Ścinawa

12. POWIAT LWÓWECKI
 Gmina:
  Gryfów Śląski
  Lubomierz
  Lwówek Śląski
  Mirsk
  Wleń

13. POWIAT MILICKI
 Gmina:
  Cieszków
  Krośnice
  Milicz

14. POWIAT OLEŚNICKI
 Gmina:
  Bierutów
  Dobroszyce
  Dziadowa Kłoda
  Międzybórz
  Oleśnica
  Syców
  Twardogóra

15. POWIAT OŁAWSKI
 Gmina:
  Domaniów
  Jelcz Laskowice
  Oława

16. POWIAT POLKOWICKI
 Gmina:
  Chocianów
  Gaworzyce
  Grębocice
  Polkowice
  Przemków
  Radwanice

17. POWIAT STRZELIŃSKI
 Gmina:
  Borów
  Kondratowice
  Przeworno
  Strzelin
  Wiązów

18. POWIAT ŚREDZKI
 Gmina:
  Kostomłoty
  Malczyce
  Miękinia
  Środa Śląska
  Udanin

19. POWIAT ŚWIDNICKI
 Gmina:
  Dobromierz
  Jaworzyna Śląska
  Marcinowice
  Strzegom
  Świdnica
  Świebodzice
  Żarów

20. POWIAT TRZBNICKI
 Gmina:
  Oborniki Śląskie
  Prusice
  Trzebnica
  Wisznia Mała
  Zawonia
  Żmigród

21. POWIAT WAŁBRZYSKI
 Gmina:
  Boguszów Gorce
  Czarny Bór
  Głuszyca
  Jedlina Zdrój
  Mieroszów
  Stare Bogaczowice
  Szczawno-Zdrój
  Walim
  Wałbrzych

22. POWIAT WOŁOWSKI
 Gmina:
  Brzeg Dolny
  Wińsko
  Wołów

23. POWIAT WROCŁAWSKI
 Gmina:
  Czernica
  Długołęka
  Jordanów Śląski
  Kąty Wrocławskie
  Kobierzyce
  Mietków
  Siechnice
  Sobótka
  Wrocław
  Żórawina

24. POWIAT ZĄBKOWICKI
 Gmina:
  Bardo
  Ciepłowody
  Kamieniec Ząbkowicki
  Stoszowice
  Ząbkowice Śląskie
  Ziębice
  Złoty Stok

25. POWIAT ZGORZELECKI
 Gmina:
  Bogatynia
  Pieńsk
  Sulików
  Węgliniec
  Zawidów
  Zgorzelec

26. POWIAT ZŁOTORYJSKI
 Gmina:
  Pielgrzymka
  Świerzawa
  Wojcieszów
  Zagrodno
  Złotoryja

  Paczków
  Pakosławice
  Skoroszyce

34. POWIAT OLESKI
 Gmina:
  Dobrodzień
  Gorzów Śląski
  Olesno
  Praszka
  Radłów
  Rudniki
  Zębowice

35. POWIAT OPOLSKI
 Gmina:
  Chrząstowice
  Dąbrowa
  Dobrzeń Wielki
  Komprachcice
  Łubniany
  Murów
  Niemodlin
  Opole
  Ozimek
  Popielów
  Pruszków
  Tarnów Opolski
  Tułowice
  Turawa

36. POWIAT PRUDNICKI
 Gmina:
  Biała
  Głogówek
  Lubrza
  Prudnik

37. POWIAT STRZELECKI
 Gmina:
  Izbicko
  Jemielnica
  Kolonowskie
  Leśnica
  Strzelce Opolskie
  Ujazd
  Zawadzkie

WOJ. ŚLĄSKIE

38. POWIAT CIESZYŃSKI
 Gmina:
  Brenna
  Chybie
  Cieszyn
  Dębowiec
  Goleszów
  Hażlach
  Istebna
  Skoczów
  Strumień
  Ustroń
  Wisła
  Zebrzydowice

39. POWIAT GLIWICKI
 Gmina:
  Gierałtowice
  Gliwice
  Knurów
  Pilchowice
  Pyskowice
  Rudzieniec
  Sośnicowice
  Toszek
  Wielowieś

40. POWIAT KŁOBUCKI
 Gmina:
  Kłobuck
  Krzepice
  Lipie
  Miedźno
  Opatów
  Panki
  Popów
  Przystajń
  Wręczyca Wielka

41. POWIAT LUBLINIECKI
 Gmina:
  Boronów
  Ciasna
  Herby
  Kochanowice
  Koszęcin
  Lubliniec
  Pawonków
  Woźniki

42. POWIAT MIKOŁOWSKI
 Gmina:
  Mikołów
  Ornotowice
  Łaziska Górne
  Wyry
  Orzesze

43. POWIAT LUBLINIECKI
 Gmina:
  Boronów
  Ciasna
  Herby
  Kochanowice
  Koszęcin
  Lubliniec
  Pawonków
  Woźniki

44. POWIAT RACIBORSKI
 Gmina:
  Krzanowice
  Krzyżanowice
  Kuźnia Raciborska
  Kornowac
  Nędza
  Pietrowice Wielkie
  Racibórz
  Rudnik

45. POWIAT RYBNICKI
 Gmina:
  Czerwionka-Leszczyna
  Gaszowice
  Lyski
  Rybnik
  Świerklany
  Jejkowice

46. POWIAT 
 TARNOGÓRSKI
 Gmina:
  Kalety
  Krupski Młyn
  Miasteczko Śląskie
  Ożarowice
  Radzionków
  Świerklaniec
  Tarnowskie Góry
  Tworóg
  Zbrosławice

47. POWIAT 
 WODZISŁAWSKI
 Gmina:
  Godów
  Gorzyce
  Lubomia
  Marklowice
  Mszana
  Pszów
  Radlin
  Rydułtowy
  Wodzisław Śląski

48. POWIAT PSZCZYŃSKI
 Gmina:
  Goczałkowice-Zdrój
  Kobiór
  Miedźna
  Pawłowice
  Pszczyna
  Suszec

50. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI
 Gmina:
  Pilica
  Poręba
  Szczekociny
  Włodowice
  Zawiercie
  Żarnowiec

 

WOJ. WIELKOPOLSKIE

38. POWIAT KĘPIŃSKI
 Gmina:
  Baranów
  Bralin
  Kępno
  Łęka Opatowska
  Perzów
  Rychtal
  Trzcinica



ZESTAW MASZYN DO OCHRONY ROŚLIN 
idealny na duże gospodarstwa

+48 795 107 313

Skontaktuj się z nami  
i poznaj naszą ofertę!

Jeden z największych i najnowocześniejszych opryskiwaczy na rynku
Horsch Leeb 12 TD o pojemności 12.000 litrów na zawieszeniu typu Tandem 
z najlepszym ciągnikiem CLAAS AXION serii 800



 www.agroas.pl

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

 (77) 415 57 00    (77) 424 06 01
 49-200 Grodków, Nowa Wieś Mała 16

 (77) 415 57 70    (77) 400 47 49
biuro@agroas.pl

ODDZIAŁ NAMYSŁÓW (Kamienna 21c)
Tel. 507 890 366
baza.namyslow@agroas.pl

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

ODDZIAŁ GOŁACZÓW  
Tel. (76) 744 10 41  
baza.golaczow@agroas.pl 

BAZA WÓJTOWICE  
Tel. (77) 541 83 53  
baza.wojtowice@agroas.pl 

BAZA KORFANTÓW  
Tel. (77) 431 94 82  
baza.korfantow@agroas.pl

BAZA NOWA WIEŚ MAŁA  
Tel. (77) 424 17 85  
baza.nwm@agroas.pl 

BAZA TWORZYJANÓW  
Tel. (74) 642 10 60  
baza.tworzyjanow@agroas.pl 

BAZA STRZEGOM  
Tel. 668 831 683  
baza.strzegom@agroas.pl 

BAZA BŁAŻEJOWICE  
Tel. 882 059 965  
baza.blazejowice@agroas.pl

BAZA BĄKÓW  
Tel. (77) 415 20 46  
baza.bakow@agroas.pl 

BAZA RADZIKOWICE  
Tel. (77) 433 96 24  
baza.radzikowice@agroas.pl 

BAZA OLSZANKA  
Tel. 883 349 667  
baza.olszanka@agroas.pl

 

Zapraszamy do naszych oddziałów

Namysłów

Gołaczów
Legnica

Brzeg

Opole

Kędzierzyn-Koźle

Kietrz

Nysa

Wrocław

Świdnica

Strzegom
Tworzyjanów

Korfantów

Olszanka
Błażejowice

Radzikowice

Grodków

Nowa Wieś Mała

Wójtowice

Bąków

A4

A4
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