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Wybór materiału siewnego to jedna z trudniejszych decyzji, która 
ma ogromny wpływ na  efekt ekonomiczny gospodarstwa. Ostatnie 
lata charakteryzują się zmienną i nieprzewidywalną pogodą, dlatego 
też niezwykle ważne jest, aby wybierać te odmiany, które najlepiej 
odpowiadają specyfice prowadzonej przez Państwa produkcji i de-
dykowane są do konkretnych lokalizacji oraz wymagań glebowych.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i zmieniającym się 
warunkom klimatycznym oraz agrotechnicznym  - prezentujemy 
portfolio najlepszych odmian zbóż ozimych i rzepaków dostęp-
nych w ofercie Agro-Sieci w 2021 roku.

W przygotowanym przez naszych Ekspertów materiale, znajdą  
Państwo topowe odmiany  hodowców polskich i europejskich, które  
odznaczają się wysokim potencjałem plonowania  oraz ponadprze-
ciętną zdrowotnością. Dzięki starannej kontroli plantacji, zastoso-
waniu najnowszych technologii w przygotowaniu nasion oraz użyciu 
najlepszych zapraw nasiennych – gwarantujemy najwyższą jakość  
oferowanego materiału siewnego.

Jesteśmy przekonani, że starannie dobrane i rekomendowane 
przez nas produkty oraz kompleksowe technologie ochrony, nawo-
żenia i dokarmiania roślin pozwolą Państwu uzyskać wysokie plony 
o bardzo dobrej jakości.

Zachęcamy do zapoznania się z nasza ofertą i kontaktu  
z Doradcami Agrotechnicznymi.

Życzymy Państwu udanych wyborów i wspaniałych plonów!

Szanowni Państwo!

Zespół Agro-Sieci
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Polska Firma
Już od 30 lat 

łączymy pokolenia 
pasją do rolnictwa!
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Rzepak ozimy
ARTEMIS F1
hodowca: Limagrain Polska

ARTEMIS TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ – TOP 3 W POLSCE !!!

LG Artemis to jedna z najnowszych  
odmian z odpornością na wirusa żół-
taczki rzepy – TuYV. Jej bardzo wyso-
ki potencjał plonowania potwierdziły 
zarówno badania COBORU jak i wyniki 
plonowania na plantacjach produkcyj-
nych w różnych rejonach Polski.

• bardzo wysokie przezimowanie  
w niekorzystnych warunkach,

• bardzo wysoki potencjał plonowania  
– plon 2019: 128 % wzorca wg. COBORU,

• jedna z pierwszych odmian  
    z odpornością na TuYV,

• wybitna odporność na pekanie łuszczyn  
i osypywanie się nasion,

• wysoka odporność na suchą zgniliznę 
kapustnych – Gen RLM7,

• najlepiej plonuje na średnich i dobrych 
stanowiskach.

Kluczowe cechy:
termin kwitnienia średnio wczesny

termin dojrzewania średnio wczesny

zimnotrwałość bardzo dobra

odporność  
na wyleganie bardzo dobra

zdrowotność bardzo dobra

termin siewu optymalny/  
opóźniony

wymagania glebowe dobre/średnie

obsada 35-50 szt. /m2



reklama artemis
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Rzepak ozimy
ELEVATION
hodowca: IGP Polska

PRZEWYŻSZA PLONEM! NOWOCZESNA ODMIANA POPULACYJNA

ELEVATION to bardzo wyjątkowa 
odmiana populacyjna.   
Dzięki nieco opóźnionej początkowej 
wegetacji wiosennej „omija” krytyczne 
okresy pogodowe związane z  niskimi 
temperaturami. Dzięki  długim, do-
skonale wykształconym  łuszczynom 
zawsze pozytywnie zaskakuje swoim 
wysokim plonem nasion.

• odmiana o bardzo wysokim ponadstan-
dardowym potencjale plonowania,

•  nr 1 w badaniach urzędowych AHDB w 
2017 roku,

• wybitnie wysoka ilość nasion w łuszczy-
nie oraz masa tysiąca nasion,

• bardzo dobry wigor jesienny bez tendencji 
wybijania w pęd,

• nieco późniejszy start w rozwoju wiosen-
nym pozwala uniknąć stresu związanego z 
przymrozkami,

• bardzo dobra odporność na wyleganie – 
średni pokrój roślin,

• niski koszt nasion na 1 ha,

• bardzo wysoka zimotrwałość.

Kluczowe cechy:

termin kwitnienia średnio późny

termin dojrzewania średnio późny

zimnotrwałość bardzo dobra

odporność  
na wyleganie bardzo dobra

zdrowotność bardzo dobra

termin siewu optymalny

wymagania glebowe dobre/średnie

obsada 50 szt. /m2
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Rzepak ozimy
InVigor InV1166 CL
hodowca: BASF

MIESZANIEC DOSKONAŁY DO POLSKICH WARUNKÓW UPRAWY!

InV1166 CL to  odmiana mie-
szańcowa w systemie ochrony  
C l e a r F x x x x x x x x x x x x x i e l d . 
Technologia ta pozwala osią-
gnąć wyższy plon o lepszej 
jakości dzięki doskonałemu 
zwalczaniu chwastów. Ponadprze-
ciętna zimotrwałość oraz wysokie  
i stabilne plonowanie sprawia, że 
świetnie sprawdza się w polskich 
warunkach uprawy. 

• odmiana typu ClearField,

• plonowanie na poziomie mieszańców 
klasycznych,

• najmniej uszkodzeń po zimie w porów-
naniu do klasycznych wzorców COBORU 
według wyników doświadczeń własnych 
Basf z 2021 r.,

• bardzo dobry wigor jesienny,

• wysoka zimotrwałość,

• rośliny średnio wysokie bez tendencji do 
wylegania,

• wysoka zawartość oleju,

• ponadprzeciętna tolerancja na suchą 
zgniliznę kapustnych - Gen RLM7,

• wysoka odporność na osypywanie  
– Pod Shatter.

Kluczowe cechy:

termin kwitnienia średnio wczesny

termin dojrzewania średnio późny

zimnotrwałość bardzo dobra

odporność  
na wyleganie bardzo dobra

zdrowotność bardzo dobra

termin siewu optymalny/ 
opóźniony

wymagania glebowe słabe/średnie

obsada 40-45 szt. /m2



Butisan Star + Kroton + Flexity A5 BASF krzywe JW 2021.indd   1 27.05.2021   13:19



doświadczenie i pasja

Firma rodzinna z polskim kapitałem
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Rzepak ozimy 
DK EXLEVEL F1 - NOWOŚĆ
hodowca: BAYER

PLON NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE!

DK EXLEVEL to mieszaniec kla-
syczny. Posiada unikalną cechę 
Nitrogen Use Efficiency (NUE) czyli 
zdolność roślin do przyswajania 
azotu w korzystnych i niekorzyst-
nych warunkach klimatycznych, 
która umożliwia niezawodną pro-
dukcją i najwyższe plony. 

• mała tendencja do wydłużania łodygi 
przed zimą,

• bardzo dobry wigor jesienny,

• wysoka zimotrwałość,

• rośliny wysokie o wysokiej odporności na 
wyleganie,

• rekordowo wysoka zawartość oleju,

• ponadprzeciętna tolerancja na suchą 
zgniliznę kapustnych - Gen RLM7,

• doskonała odporność na osypywanie,

• nadaje się na wszystkie rodzaje gleb, 
także na mozaiki.

Kluczowe cechy:

termin kwitnienia średnio późny

termin dojrzewania średnio wczesny

zimnotrwałość bardzo dobra

odporność  
na wyleganie bardzo dobra

zdrowotność bardzo dobra

termin siewu optymalny

wymagania glebowe słabe/średnie

obsada 40 szt. /m2
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Rzepak ozimy
OCELOT - NOWOŚĆ
hodowca: DANKO

RZEPAK Z PAZUREM!

Ocelot to nowa odmiana rzepaku 
populacyjnego zarejestrowana  
w Czechach  w 2020 r. o bardzo 
wysokim i stabilnym poziomie 
plonowania wśród odmian po-
pulacyjnych. Posiada wybitną 
zdolność adaptacyjną do różnych 
warunków glebowych i klimatycz-
nych.

• niskie rośliny o niskim osadzeniu pędów     
   bocznych co tworzy zwarty łan  
   o bardzo dobrej sztywności,

• szyjka korzeniowa nisko osadzona,

• wysoka zawartość oleju,  
niska zawartość glukozynolanów,

• grube nasiona – ok 4,5-5 g  
  na poziomie odmian wzorcowych,

• szybki start wiosną,

• wysoka odporność na zgniliznę  
  twardzikową oraz mączniaka rzekomego.

Kluczowe cechy:
termin kwitnienia wczesny

termin dojrzewania wczesny

zimnotrwałość bardzo dobra

odporność  
na wyleganie bardzo dobra

zdrowotność bardzo dobra

termin siewu optymalny

wymagania glebowe słabe/średnie

obsada 60-70 szt. /m2



OCELOT
RZEPAK OZIMY

- rzepak z pazurem!

HODOWCA: DANKO

ZWARTY ŁAN O BARDZO DUŻEJ SZTYWNOŚCI

NISKOOSADZONA SZYJKA KORZENIOWA

WYSOKA ZAWARTOŚĆ OLEJU

GRUBE NASIONA - OK 4,5-5g NA POZIOMIE ODMIAN WZORCOWYCH

SZYBKI START WIOSNĄ

WYSOKA ODPORNOŚĆ NA ZGNILIZNĘ TWARDZIKOWĄ

����������������������������������������ć���
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NOWOŚĆ!
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*Prezentowane materiały mają charakter informacyjny, przed zastosowaniem zapoznaj się z etykietą i instrukcją stosowania prezentowanych produktów

Herbicyd

Nawóz dolistny

Regulacja 
+ Fungicyd

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

Metazachlor 500 SC 1,5 l/ha
Chlomazon 480 EC 0,15 l/ha

Grand Plus 0,2–0,3 l/ha

Navigator 360 SL 0,2-0,3 l/ha
Metazachlor 500 SC 1 – 1,5 l/ha

Graminis 05 EC  1 l/ha

Magnello 350 EC 0,5–0,7 l/ha
AquaFol 7C 0,6 l/ha 

Tebukonazol 250 EW 0,5 – 0,75 l/ha
Praktis  0,25 l/ha 

AquaFol 7C 0,6 l/ha 

Agrochelat R 2 l/ha
GranufolMag 1,5 kg/ha
AsBor + Mo 1-1,5 l/ha

Agrochelat R 2 l/ha
Radical 0,8 l/ha

AsBor + Mo 1 – 1,5  l/ha

            0        5           10          11            12                   14                   18

PROGRAM OCHRONY 
RZEPAKU OZIMEGO JESIENIĄ
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Podstawowym celem firmy Agro-Sieć 
jest dostarczenie klientom artykułów do 
produkcji rolnej najwyższej jakości. Nie 
inaczej jest w przypadku materiału siew-
nego zbóż.  

Marka Nasiona Kujawskie dostarcza 
kwalifikowany materiał siewny, który jest 
początkiem każdej produkcji rolnej, a jego 
dobór i jakość mają ogromny wpływ na 
osiągniecie w gospodarstwie rolnym wy-
sokich plonów najlepszej jakości.

W naszej ofercie znajdują się odmiany  
najlepszych hodowców  polskich i euro-
pejskich. Wybierając odmiany zwracamy 
uwagę na ich indywidualne cechy takie 
jak: wysoki poziom plonowania, lepsze 
wykorzystanie składników pokarmowych, 
podwyższona odporność na powszechnie 
panujące czynniki chorobotwórcze czy to-
lerancja na niesprzyjające warunki glebo-
wo-siedliskowe.

Każdy z etapów wytwarzania dobrej ja-
kości nasion jest procesem kosztownym 
i pracochłonnym, ponieważ już sama pro-
dukcja i przygotowanie materiału siewne-
go wymagają zaawansowanego zaplecza 
technicznego i magazynowego. Ważny 
jest również dostęp do rozbudowanej in-
frastruktury technicznej do czyszczenia, 
zaprawiania, magazynowania oraz dys-
trybucji nasion.

Produkcję Nasion Kujawskich rozpo-
czynamy od starannego wyboru odmian, 
oraz stanowiska pod uprawę. Wszystkie 
oferowane odmiany co roku testujemy 
w  różnych lokalizacjach, efekt można 
obserwować na naszych poletkach de-
monstracyjnych. Zebrany surowiec po do-
kładnej  ocenie jakości trafia do Zakładu 
Produkcji Nasion w Siemoniu. Do czysz-
czenia, zaprawiania i pakowania materia-
łu siewnego wykorzystujemy nowoczesne 

Nasiona Kujawskie
– Oczekuj więcej…
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urządzenia marki CIMBRIA, które charak-
teryzują się wysokimi parametrami i gwa-
rantują, że nasiona wyprodukowane w fir-
mie Agro-Sieć zapewnią sukces na polu 
na samym starcie.

Dodatkowo kwalifikowany materiał 
siewny marki Nasiona Kujawskie to taki, 
który przeszedł pozytywnie ocenę prze-
prowadzaną według zasad określonych 
w obowiązujących przepisach, czyli ocenę 
polową oraz ocenę laboratoryjną i został 
zaopatrzony w  urzędową etykietę nasien-
ną. Cały proces jest nadzorowany i  kon-
trolowany przez Państwową Inspekcję 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Dzięki zaangażowaniu wielu specjali-
stów i wykorzystaniu najnowocześniej-
szego zaplecza technicznego  firma Agro-
-Sieć, staje się producentem materiału 
siewnego najwyższej jakości, spełniając 
oczekiwania najbardziej wymagającego 
klienta.

Autor: Magdalena Płuciennik,  
Manager Działu Nasion  
w Agro-Sieć Sp. z o.o. 
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Pszenica ozima
ASKABAN - NOWOŚĆ
hodowca: KWS ZBOŻA
Pszenica jakościowa (A)

CZARODZIEJ PLONU!

Askaban to unikalne połączenie 
wysokiego plonu, odporności na 
mróz oraz choroby. Dzięki do-
skonałemu wigorowi jesiennemu 
i  wiosennemu doskonale nada-
je się do opóźnionych terminów 
siewu. Charakteryzuje się bardzo 
dobrą odpornością na porastanie 
i osypywanie się nasion. Jest od-
mianą o bardzo wysokiej MTZ oraz 
jedną z najwyższych wartości wy-
równania ziarna

•  wysoka odporność na mróz oraz choroby,

•  bardzo wysoka zimotrwałość,

•  ponadprzeciętna zdrowotność 
na wszystkie najważniejsze choroby,

•  bardzo dobra odporność na porastanie 
oraz osypywanie się ziarna,

•  bardzo wysoki MTZ, jedna z najwyższych 
wartości wyrównania ziarna- 91%.

Kluczowe cechy:
termin kłoszenia średni

termin dojrzewania średni

zimnotrwałość 4,5

wysokość roślin średnia

MTN wysoka

odporność  
na choroby liści wysoka

gęstość wysiewu  
w terminie optymalnym 240-280 szt./m2



R
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Pszenica ozima
KWS EMIL
hodowca: KWS ZBOŻA
Pszenica jakościowa (B)

HARTOWANY MROZEM!

KWS EMIL jest odmianą o dosko-
nałych cechach adaptacyjnych do 
różnych warunków klimatyczno –
glebowych. Posiada sztywne i sta-
bilne źdźbło gwarantując solidną 
odporność przed wyleganiem. Nie 
jest  podatna na rdzę żółtą i bru-
natną, septoriozę plew i brunatną 
plamistość liści.
Bardzo duża odporność na wyma-
rzanie potwierdzona doświadcze-
niami polowymi.

• wysoka zimotrwałość,

• znakomita adaptacja do stanowiska 
glebowego,

•  sztywne i stabilne źdźbło, niskie rośliny 
o solidnej odporności na wyleganie,

•  wysoki potencjał plonowania na obu 
poziomach agrotechniki,

•  na opóźnione siewy po kukurydzy.

Kluczowe cechy:
termin kłoszenia średni

termin dojrzewania średni

zimnotrwałość 5

wysokość roślin średnia

MTN średnia

odporność  
na choroby liści optymalny

gęstość wysiewu  
w terminie optymalnym 300-350 szt./m2
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termin kłoszenia średnio późny

termin dojrzewania średnio późny

zimnotrwałość 5

wysokość roślin średnia

MTN średnia

odporność  
na choroby liści wysoka

gęstość wysiewu  
w terminie optymalnym 320-350 szt./m2

Pszenica ozima
TYTANIKA
hodowca: DANKO
Pszenica jakościowa (A/B)

MOC PLONU, JAKOŚCI I ZDROWOTNOŚCI!

TYTANIKA  posiada bardzo dobrą 
odporność na zakwaszenie gle-
by, co daje możliwość jej uprawy 
na glebach średnich  i słabszych.  
To najnowsza pszenica ozima ho-
dowli Danko o wysokim poziomie 
plonowania zarówno w średnio 
intensywnej jak i intensywnej 
technologii uprawy.
Cechuje się bardzo dobrą zdolno-
ścią krzewienia.

• bardzo dobra zimotrwałość,  
na poziomie 5,

• bardzo dobra odporność na choroby, 
szczególnie na mączniaka prawdziwego, 
choroby podstawy źdźbła oraz rdze,

• doskonale sprawdza się na glebach 
słabych i średnich,

• bardzo dobre parametry jakościowe 
ziarna na pograniczu grupy A/B.

Kluczowe cechy:
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Pszenica ozima
REDUTA - NOWOŚĆ
hodowca: DANKO
Pszenica jakościowa (E/A)

ZAPRAWIONA W BOJU!

Reduta to nowa odmiana psze-
nicy ozimej o wysokiej plenno-
ści i bardzo dobrej zdrowotności.  
Testowana w wielu krajach eu-
ropejskich z uwagi na rewelacyj-
ne parametry jakościowe ziarna 
i doskonałe parametry wypiekowe 
mąki. Dzięki dużej tolerancji na za-
kwaszenie gleb doskonale spraw-
dza się na słabszych glebach 
i  w  gorszej kulturze. Nadaje się 
do późnych siewów po kukurydzy  
i w monokulturze.

• rewelacyjne parametry wypiekowe  
i jakościowe ziarna, na pograniczu E/A,

• doskonała na gleby słabsze i średnie 
z uwagi na dużą tolerancję na zakwasze-
nie gleb,

• bardzo dobrze sprawdza się w monokul-
turze i w późnych siewach,

• bardzo dobra odporność na choroby, 
 a w szczególności na pleśń śniegową, 
DTR, rdzę żółtą, choroby podstawy źdźbła 
oraz fuzariozę kłosów.

Kluczowe cechy:
termin kłoszenia średni

termin dojrzewania średni

zimnotrwałość 4,5

wysokość roślin średnia

MTN średnia

odporność  
na choroby liści wysoka

gęstość wysiewu  
w terminie optymalnym 350-390 szt./m2



REDUTA
PSZENICA OZIMA

-  zaprawiona w boju!
HODOWCA: DANKO

WYSOKIE PARAMETRY WYPIEKOWE I JAKOŚCIOWE ZIARNA

EFEKTYWNA NA GLEBACH SŁABSZYCH I ŚREDNICH 

DOSKONAŁA DO MONOKULTURY I PRZY PÓŹNYCH SIEWACH

BARDZO DOBRA ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
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NOWOŚĆ!
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Pszenżyto ozime
ROTONDO
hodowca: DANKO 
Odmiana w typie „pszennym”

REWELACYJNA KRZEWISTOŚĆ ! REKORDOWY PLON !

Rotondo posiada piękne grube 
ziarno w typie pszennym o wy-
sokiej zawartości białka. Cechu-
je się wysoką krzewistością co 
sprawia, że zalecane jest stoso-
wanie niskich norm wysiewu. Jest 
odmianą o krótkiej, sztywnej sło-
mie i wysokiej mrozoodporności.  
Odmiana nagrodzona złotym  
medalem Targów Polagra 2016.

• rekordowy i stabilny poziom plonowania 
na terenie całej Polski,

• charakterystyczna nadzwyczajna krze-
wistość, przez co zaleca się stosowanie 
niskich norm wysiewu, obniżając jedno-
cześnie koszt zakupu nasion kwalifiko-
wanych,

• bardzo dobra mrozoodporność pozwala 
na uprawę na terenie całego kraju.

Kluczowe cechy:
termin kłoszenia średni

termin dojrzewania średni

zimnotrwałość 5,5

wysokość roślin niskie

MTN wysoka

odporność  
na choroby liści dobra

gęstość wysiewu  
w terminie optymalnym 250-300 szt./m2
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Pszenżyto ozime
MELOMAN   
hodowca: HR Strzelce

PLON JAK Z NUT!

Meloman to odmiana pszenżyta 
o średnim terminie kłoszenia i doj-
rzewania, szczególnie przydatna 
do uprawy na słabych stanowi-
skach ubogich w wodę. Charak-
teryzuje się  wysoką tolerancją 
na zakwaszenie gleby i wysoką 
odpornością na porastanie ziarna 
w kłosie.
Należy do grupy bardzo plennych 
odmian na terenie całego kraju. 
Odmiana o tradycyjnej długości 
źdźbła. 

• doskonałe plonowanie we wszystkich 
rejonach kraju,

• bardzo dobra mrozoodporność,

• bardzo wysoka odporność na choroby 
grzybowe,

• dzięki bardzo wysokiej tolerancji na 
zakwaszenie gleb, udaje się na słabszych 
ubogich stanowiskach.

Kluczowe cechy:
termin kłoszenia średni

termin dojrzewania średni

zimnotrwałość 5,5

wysokość roślin tradycyjna

MTN wysoka

odporność  
na choroby liści wysoka

gęstość wysiewu  
w terminie optymalnym 300-350 szt./m2



R
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R Jęczmień ozimy
BIANCA - NOWOŚĆ
hodowca: STRENG-ENGELEN

PLON JAK MARZENIE!

BIANCA to dwurzędowa odmiana 
jęczmienia ozimego zarejestro-
wana w 2020 r. Rekordowo wy-
soki plon na obu poziomach agro-
techniki świadczy o wyjątkowej 
zdrowotności odmiany. Wyróżnia 
się szczególnie tolerancją na wi-
rusa żółtej mozaiki jęczmienia 
(BaYMV), ale także bardzo dobrym 
wyrównaniem ziarna i jedną z naj-
wyższych not MTZ.

• najwyższe plony ziarna na obu pozio-
mach agrotechniki,

• niezwykle grube ziarno - jedna z najwyż-
szych not MTZ,

• odznacza się tolerancją na wirusa żółtej 
mozaiki jęczmienia,

• bardzo dobra zdrowotność  
- szczególnie na ramularia wywołujące 
plamistości liści.

Kluczowe cechy:
termin kłoszenia średni

termin dojrzewania średnio późny

zimnotrwałość wysoka

wysokość roślin średnia

MTN bardzo wysoka

odporność  
na choroby liści wysoka

gęstość wysiewu  
w terminie optymalnym 340-360 szt./m2
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BIANCA
JĘCZMIEŃ OZIMY

-   plon jak marzenie! 
HODOWCA: DANKO

NAJWYŻSZE PLONY ZIARNA NA OBU POZIOMACH AGROTECHNIKI

NIEZWYKLE GRUBE ZIARNO - JEDNA Z NAJWYŻSZYCH NOT MTZ

ODZNACZA SIĘ TOLERANCJĄ NA WIRUSA ŻÓŁTEJ MOZAIKI JĘCZMIENIA

BARDZO DOBRA ZDROWOTNOŚĆ
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PROGRAM OCHRONY 
ZBÓŻ OZIMYCH JESIENIĄ

AGROCHELAT POTASOWY 
3 kg/ha

*Prezentowane materiały mają charakter informacyjny, przed zastosowaniem zapoznaj się z etykietą i instrukcją stosowania prezentowanych produktów

AGROCHELAT Z Płynny 2 l/ha
AGROCHELAT Cu 1l/ha

AGROCHELAT Mn 1 l/ha

Omnix Power
200ml/100 kg

Łucznik 0,4-0,6 l/ha

Lentipur Flo 500 SC 1,5 l/ha
Flash 500 SC 0,15 – 0,2 l/ha

Herbicyd

Nawóz dolistny

Zaprawa nasienna

            0         5         9        11        13          21             22                  29
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 Zboża ozime takie jak jęczmień ozi-
my, żyto, pszenżyto i pszenica ozima 
to najbardziej popularne uprawy na-
szych pól. Dają one gwarancję wyso-
kich plonów i wydają się łatwymi do 
prowadzenia plantacjami. Niestety, 
zmiany klimatyczne ostatnich lat po-
kazały nam, że pojawiają się nowe za-
grożenia z którymi musimy się zmie-
rzyć już w okresie jesiennym.

Pierwszy z nich to zachwaszcze-
nie: przy terminowych zasiewach 
zbóż trudno wyobrazić sobie brak 
ochrony herbicydowej we wczesnych 
fazach rozwojowych rośliny upraw-
nej. Chwasty takie jak – przetaczniki, 
gwiazdnica czy fiołek polny od sa-
mego początku konkurują ze zbożami 
o przestrzeń życiową powodując ich 
słabsze krzewienie. Dodatkowo prze-
dłużająca się wegetacja powoduje, 
iż nie zwalczane wiosną znajdują się 
w fazach rozwojowych w których do-
stępne herbicydy nie radzą sobie z ich 

skuteczną eliminacją. Podobnie jest 
z chwastami jednoliściennymi takimi 
jak miotła i wyczyniec. Tutaj dodatko-
wym aspektem jest  pojawiająca się 
w ostatnich latach odporność na her-
bicydy sulfonylomocznikowe i inne 
grupy. Właściwie dobrana ochrona 
herbicydowa jesienią jest w tym wy-
padku jedyną drogą na przełamanie 
odporności.

Kolejne z zagrożeń to choroby - cie-
pła i wilgotna aura to doskonałe wa-
runki do rozwoju takich patogenów 
jak: mączniak, rdze, septoriozy, pla-
mistość siatkowa. Przy wczesnych 
zasiewach zbóż nie ma praktycznie 
plantacji, na których nie obserwuje się 
objawów jednej z tych chorób. Pamię-
tajmy o tym, że ich nasilenie powodu-
je osłabienie kondycji upraw a co za 
tym idzie słabsze przezimowanie. Są 
one również początkiem trudnych do 
zwalczenia wczesnych infekcji wio-
sennych.

Jesienna ochrona zbóż ozimych 
– klucz do wysokich plonów!
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Szkodniki - tutaj na przestrzenie 
ostatnich lat pojawiło się najwięcej 
zagrożeń. Głównym z nich są mszyce. 
Oprócz bezpośredniej szkodliwości 
jaką jest wysysanie soków z rośliny 
są one wektorem bardzo groźnej cho-
roby wirusowej – żółtej karłowato-
ści jęczmienia (BYDV), która oprócz 
jęczmienia atakuje również plantacje 
pszenicy i pszenżyta. Powoduje ona 
zatrzymanie wzrostu i karłowatość 
roślin w okresie wiosennym. W minio-
nym roku pojawił się nowy szkodnik 
nie spotykany dotąd na większą ska-
lę – Łokaś Garbatek. Żerowanie jego 
larw powoduje uszkodzenia młodych 
zbóż na naprawdę dużych powierzch-
niach. Na dodatek z powodu wycofa-
nia przez EU wielu skutecznych sub-
stancji aktywnych walka z nim będzie 
naprawdę trudna.

Wszystkie poruszone tutaj tematy 
to tylko niewielki wycinek tego na co 
trzeba zwracać uwagę jesienią na na-

szych polach. Jak widać po wschodach 
roślin do momentu spoczynku zimo-
wego należy nieustannie lustrować 
plantacje w celu uniknięcia przykrych 
niespodzianek, których konsekwencje 
nie będą już do naprawienia w okresie 
wiosennym. 

Jak zwykle nasi Doradcy służą 
pomocą w celu diagnozowania za-
grożeń i wyszukiwania skutecznych 
rozwiązań.

Autor: Mariusz Wypij 
Dyrektor Rozwoju i Agrotechniki 
w Agro-Sieć Sp. z o.o.
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Często zadajemy sobie pytanie: „Dla-
czego wapnować gleby?”. Odpowiedź 
na to pytanie jest bardzo prosta. Nawozy 
wapniowe stosuję się w celu odkwasze-
nia gleb, co ułatwia roślinom pobieranie 
składników pokarmowych, takich jak np.: 
fosfor odpowiedzialnych za rozwój roślin. 
Wapnowanie poprawia zarówno właści-
wości chemiczne jak i biologiczne oraz fi-
zyczne gleb.

W Polsce niestety większość pól jest 
zakwaszona i wymaga wapnowania. Kie-
rując się odpowiedzialnością w rolnictwie 
najlepiej zbadać odczyn pH gleby i dobrać 
najlepszy rodzaj wapna dostosowany do 
potrzeb gleby. Wapnowanie niezmiernie 
ważne jest w przypadku produkcji roślin 
wrażliwych na zbyt kwaśne gleby takich 
jak np.: pszenica, rzepak, jęczmień, burak 
cukrowy, lucerna. W tym celu można wy-
brać wapna firmy Nordkalk. Jednym z bar-
dzo dobrze działających produktów jest 
wapno Nordkalk AtriGran. Jest to natu-
ralne wapno węglanowe o wysokiej reak-

tywności. Może być stosowane interwen-
cyjnie, jak również jako planowany zabieg 
agrotechniczny. Firma Nordkalk wycho-
dząc naprzeciw zróżnicowanym potrze-
bom glebowym dostarcza na rynek wapna 
z rodziny AtriGran takie jak: AtriGran o za-
wartości CaO 50%, AtriGran  Mg o składzie 
30% CaO + 17% MgO oraz AtriGran Humic 
zawierający w swoim składzie 50% CaO, 
jak również dodatkowo kwasy humusowe 
odpowiedzialne za użyźnianie gleb.

Wapnowanie 
– podstawą żyzności gleb!
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Najważniejszym jest dobranie odpo-
wiedniej dawki nawozu tak, aby nie prze-
wapnować gleby. Skutkami zbyt dużej 
ilości wapna może być przesuszenie gle-
by a  nawet zmniejszenie przyswajalno-
ści niektórych składników pokarmowych 
przez rośliny. Pamiętajmy zatem o racjo-
nalnym wapnowaniu opartym na bada-
niach glebowych.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu 
z  naszymi Doradcami, którzy pomogą 
Państwu wybrać najbardziej odpowied-
nie produkty dedykowane do Państwa 
upraw.

Autor: Anna Szatkowska,  
Specjalista ds. sprzedaży Nawozów  
w Agro-Sieć Sp. z o.o. 
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Od 2015 roku wszystkie gospodar-
stwa w Polsce posiadające ponad 15 
ha gruntów ornych są zobowiązane 
do utrzymania obszarów proekolo-
gicznych (EFA). Wymóg ten w więk-
szości przypadków jest realizowany 
poprzez zasiewy tzw. międzyplonów 
ścierniskowych i ozimych. Ich głów-
nym zadaniem jest wiązanie pozo-
stałości azotanu w glebie i okrycie 
powierzchni pola na którym nie jest 
prowadzona uprawa główna.

Niestety, głównie ze względów eko-
nomicznych wielu rolników idzie na 
tzw. minimalizm i w przeważającej 
liczbie przypadków w tym celu sia-
ne są maksymalnie 2 gatunki roślin, 
w tym głównie najtańsza  - gorczyca.

Wbrew pozorom oszczędzanie na 
poplonach to bardzo błędne myśle-
nie. Międzyplony to niebywała okazja 
do tego, aby relatywnie niewielkim 
kosztem zrobić naprawdę dużo do-
brego dla swojej gleby jak i dla całego 

środowiska, które nas otacza. Pomi-
jam już walory estetyczne – pięknie 
kwitnąca facelia, rośliny motylkowe 
i słonecznik to nie jest zbyt częsty wi-
dok na polskiej wsi.

Pamiętajmy, aby w skład mieszanki 
wchodziło jak najwięcej gatunków ro-
ślin. Głównie nie chodzi o to co wyro-
śnie nam nad ziemią, ale o to co dzieje 
się pod powierzchnią gleby.  Ich róż-
ne potrzeby pokarmowe i głębokość 
systemu korzeniowego pozwalają na 
odzyskanie wielu składników pokar-
mowych straconych już dla klasycz-
nych roślin uprawnych. 

Poplony i międzyplony 
– doskonała okazja do poprawy 
żyzności gleby
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Większość gatunków w dobrych 
mieszankach poplonowych ma wła-
ściwości fitosanitarne – ograniczają 
populację nicieni, drutowców i pędra-
ków. Powodują mniejszą presję cho-
rób podstawy źdźbła, kiły, ryzoktonio-
zy czy czarnej nóżki. Różne głębokości  
korzeni powodują też bardzo dobre 
przewietrzanie profilu glebowego 
– co jest nie bez znaczenia przy uży-
waniu przez rolników coraz bardziej 
ciężkiego sprzętu. Szczególnie przy 
tak modnej obecnie uprawie bezor-
kowej – dobre poplony mają nieoce-
niony wręcz wpływ na kondycję gleby.

Oczywiście nikt chyba nie wyobra-
ża sobie dobrej mieszanki bez rośliny 
motylkowej wiążącej azot z powie-
trza, co przy obecnej cenie nawozów 
chyba najłatwiej przeliczyć sobie na 
bezpośredni zysk.

Bardzo ważny aspekt to oczywiście 
ilość  materii organicznej, która po-
zostaje na polu, odpowiedzialnej za 
pojemność wodną i sorpcyjną, a co 
za tym idzie o wiele bogatsze życie 
biologiczne.

W przypadku międzyplonów ozi-
mych uzyskujemy nieocenioną ochro-
nę przed erozją wodną i wietrzną. 
Resztki roślin doskonale zatrzymują 
przed zwiewaniem śniegu, który jest 
głównym źródłem wody wiosennej. 
Gleba na której zasiano bogaty gatun-
kowo międzyplon jest również o wiele 
mniej podatna na tzw. „zbijanie”, co 
jest wiosną 2021 przyczyną wielu pro-
blemów ze wschodami buraków i ku-
kurydzy.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej 
wymienione aspekty nie ma praktycz-
nie argumentów przemawiających 
za tym, aby oszczędzać w momencie 
decyzji o zakupie mieszanki poplo-
nowej. Są to pozorne oszczędności, 
które w  następstwie będą się mściły 
w późniejszym etapie produkcji rolnej.

Autor: Mariusz Wypij 
Dyrektor Rozwoju Agrotechniki 
w Agro-Sieć Sp. z o.o.
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Mieszanka poplonowa
PROTEINY I HUMUS

ZADBAJ O KOLEJNY PLON ZARAZ PO ZBIORACH!

Mieszanka  PROTEINY i HUMUS 
przeznaczona głównie pod upra-
wy zbożowe, kukurydzę i bura-
ki może być wykorzystana jako 
pasza dla zwierząt. Podstawą 
mieszanki poplonowej PROTEINY 
i  HUMUS są gatunki i odmiany 
o  działaniu redukującym wstępo-
waniu mątwika.

•  rośliny pobierają składniki z różnych 
warstw gleby,

• korzenie penetrują różne poziomy  
warstwy ornej,

• uzyskujemy bardzo dobre zacienienie 
gleby,

• jako poplon ozimy doskonale przemarza 
pozostawiając mulcz zapobiegający 
erozji wietrznej,

• mieszanka doskonale sprawdzi się rów-
nież jako wysokoproteinowa (białkowa) 
pasza,

• oddziałując pozytywnie na strukturę 
gleby  mieszanka pozostawia na polu 
wysoką zawartość próchnicy,

• wysoki udział roślin strączkowych wzbo-
gaca stanowisko w azot.

Kluczowe cechy:

GATUNEK UDZIAŁ %

Rodzkiew ol. ROMESA 23

Gorczyca biała BARDENA 23

Groch siewany BATUTA 34

Facelia błękitna ASTA 6

Kapusta pastewna BOMA 6

Gryka 5

Seradela 3

Norma wysiewu: 40 kg- 50 kg na 1 ha

Termin siewu: po zbiorze plonu głównego  
(jak najwcześniej)
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Razem dla Rolnictwa!
- Polskie Składy Rolne świętują  
dziesięciolecie działalności

Współpraca i dynamizm w działa-
niu – te słowa najlepiej charaktery-
zują i podsumowują działalność Pol-
skich Składów Rolnych, które w 2021 
celebrują jubileusz dziesięciolecia.

To, że działamy wspólnie już dzie-
sięć lat, to zasługa nas wszystkich. 
6  czerwca 2011 roku PSR utworzyły  
trzy spółki: Agro-Sieć Sp. z o.o., Agro-
chest Sp. z o.o. i Adler Agro Sp. z o.o. 
Wkrótce potem dołączyła także  firma 
AGROAS Sp. z o.o. 

Determinacja, mobilizacja i zespół 
– dzięki nim przetrwaliśmy. Udało się 
nam to jako jedynym w naszej branży 
w Polsce. Pokazuje to naszą wartość i 
otwartość na nowoczesne rozwiąza-
nia – mówi Pan Tomasz Trzmielewski 
- wiceprezes Polskich Składów Rol-
nych.

Główne cele PSR skupiają się na 
budowaniu silnej pozycji na polskim 
rynku w branży agro poprzez prowa-
dzenie wspólnej polityki zakupowej, 
dostęp do najnowszych rozwiązań w 
zakresie maszyn, techniki rolniczej, 
dostarczanie kompleksowych tech-
nologii ochrony, nawożenia i dokar-
miania roślin oraz wdrażanie zinte-
growanej strategii marketingowej.

Oferta PSR obejmuje kompleksowe 
wsparcie rolników na każdym etapie 
produkcji rolnej - od siewu do zbioru 
plonów. 

Każdy rolnik znajdzie w nas stabil-
nego partnera, z którym będzie mógł 
zaplanować zrównoważony rozwój 
swojego gospodarstwa. Połączone 
działania Polskich Składów Rolnych  
pozwalają świadczyć usługi i sprze-
daż na terenie całej Polski poprzez 
siec oddziałów z własnymi magazy-
nami. 

Dla jakości i komfortu naszych Part-
nerów prowadzimy również sprzedaż 
bezpośrednią przez wyspecjalizowa-
nych Doradców handlowych – pod-
kreśla wiceprezes Trzmielewski.

To co wyróżnia Polskie Składy Rolne 
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to synergia w działaniu, elastyczność 
oraz otwartość na zmieniające się 
potrzeby rolników i nowe wyzwania 
w branży rolniczej.

 Obecnie trwają  intensywne bada-
nia, testowanie nowych produktów 
i  rozwiązań opartych na ochronie 
biologicznej. Szeroko pojęta bioróż-
norodność, nowoczesność, digitali-
zacja – to właśnie w tych obszarach 
szukamy rozwiązań. Uważam, że 
rolnicy – podobnie jak my,  również  
powinni odpowiednio wcześnie re-
agować na nadchodzące zmiany 
związane chociażby ze strategią  
,,Zielonego Ładu”.

Dziś mam taką wizję, aby Grupa PSR 
była znakiem towarowym z literką 
„Q”. Cele w oparciu o zrównoważone 
rolnictwo, wydajne gospodarowanie 
glebą, zasobami naturalnymi, bioróż-
norodnością, ochroną klimatu – chce-
my również w tym uczestniczyć mając 
za wsparcie m.in. produkty biologicz-
ne, produkty ograniczające straty 
azotu, własne rozwiązania z zakresu 
IT – aplikacje, oraz własne standardo-
we rozwiązania chemiczne. 

Mam nadzieję, że dzięki wsparciu 
wszystkich członków PSR już wkrót-
ce odkryjemy nowe - reasumuje Pan 
Tomasz.

                                                                           
Tego życzymy sobie i pozostałym 
członkom PSR! 

Autor: Anna Kołodziejska 
Manager Działu Marketingu  
w Agro- Sieć Sp. z o.o.
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Bądź na bieżąco i obserwuj 
nasze social media!

WWW

Polub - Obserwuj - Udostępniaj!
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Komponenty paszowe i pasze

W Agro-Sieć Sp. z o.o. doskonale wiemy, że po-
przez racjonalne żywienie zwierząt hodowca 
może wpłynąć na rozwój i produkcyjność zwie-
rząt, ich kondycję, zdrowie, a  w konsekwencji 
na opłacalność produkcji. W naszej ofercie po-
siadamy najwyższej jakości pasze oraz kom-
ponenty paszowe dla wszystkich zwierząt 
hodowlanych pochodzące wyłącznie od reno-
mowanych producentów.

W stałej ofercie posiadamy komponenty paszowe:

Sojowa (workowana i luzem) 
Rzepakowa (workowana i luzem) 
Słonecznikowa (luzem)

Kukurydziany
Zbożowy

Pszenne (workowane i luzem)
Żytnie (workowane i luzem)

• Sano
• De Heus
• Cargill

Melasowane (workowane i luzem)
Niemelasowane (workowane i luzem)

Sojowy 

Rzepakowy

Śruty:

Suszony wywar gorzelniany DDGS:

Otręby

Susze z lucerny Susze z traw

Kwaśny węglan

Lizawki/ sól potasowa

Makuchy:

Wysłodki:

Pszenmix (luzem)

Zadbamy o właściwe żywienie Twoich zwierząt!

Zapraszamy do kontaktu z Doradcami Agro-Sieci 
oraz działem komponentów paszowych!

Pasze, koncentraty i premixy
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Skup płodów 
rolnych

Kwidzyn

Białochowo

Salno

Grubno

Siemoń

Działamy na rynku od 30 lat.
Jesteśmy polską firmą rodzinną i pewnym płatnikiem.

Główne punkty skupu

Kwidzyn
Górki

82-500 Kwidzyn
tel. 55 279 08 88

kom. 664 474 686
Kwidzyn@agrosiec.pl

 
Grubno

Grubno 64
86-212 Stolno

kom. 664 144 505
silosy.grubno@agrosiec.pl

Siemoń
Siemoń 9

87-133  Rzęczkowo
kom. 882 021 795 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sezonowe punkty skupu
 

Białochowo
Grubno 64 

Salno
Grubno 64

Prowadzimy obrót rzepakiem, zbożami, 
kukurydzą w ramach umów kontraktowych 
i handlowych. 
Nasza działalność zgodna jest z certyfika-
tem REDcert oraz GMP+, które są gwaran-
cją wysokiej jakości.

Dział obrotu płodami rolnymi 
tel. 56 677 04 75,  
kom. 784 611 012/ 
883 316 251

Zapraszamy do naszych punktów skupu!
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Zapraszamy do 
naszych oddziałów!

Chełmno

Krotoszyn

Jabłonowo Pomorskie

Drobin

Kwidzyn

Łasin

Garbno
Upałty Małe

Malbork

Piła

Łyskowo

www.agrosiec.pl

Oddziały 
Agro-Sieć Sp. z o.o.

Doradcy 
Agro-Sieci  czekają 

na Państwa zapytania
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Agro-Sieć Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 6
86-200 Chełmno
tel. 800 931 169 
sekretariat@agrosiec.pl
 
Sklep firmowy  
ul. Przemysłowa 6
86-200 Chełmno
tel./fax. 56 677 04 80 
sklep@agrosiec.pl 
 
Drobin
ul. Sierpecka 85, 
09-210 Drobin
kom. 664 144 502
drobin@agrosiec.pl
 
Garbno
ul. Garbno 11, 
11-430 Korsze
tel./fax. 89 754 38 98
kom. 664 144 573 
garbno@agrosiec.pl

Jabłonowo Pomorskie
ul. Przemysłowa 19, 
87-330 Jabłonowo  
Pomorskie
tel. 56 498 02 97
jablonowo@agrosiec.pl

Krotoszyn 
Krotoszyn 18, 
88-190 Barcin
tel. 734 417 171
krotoszyn@agrosiec.pl

Kwidzyn
Kwidzyn - Górki, 
82-500 Kwidzyn
tel./fax. 55 279 08 88
kom. 883 316 241
kwidzyn@agrosiec.pl

Łasin
ul. Spółdzielców 2, 
86-320 Łasin
tel./fax. 56 466 47 68
kom. 881 927 360
lasin@agrosiec.pl

Łyskowo
Łyskowo 50, 
89-520 Gostycyn
tel. 883 316 250
lyskowo@agrosiec.pl

Malbork
ul. Zamkowa 15, 
82-200 Malbork
tel. 55 272 20 53
kom. 664 144 510
malbork@agrosiec.pl

Piła
ul. Krzywa 9, 
64-929 Piła
tel./fax. 67 214 20 87
kom. 509 598 800
pila@agrosiec.pl

Upałty Małe k. Giżycka
ul. Upałty Małe 7A, 
11-500 Giżycko
tel. 87 428 16 24

www.agrosiec.pl



Dział Środków Ochrony Roślin 
56 677 04 69 
668 214 839  
sor@agrosiec.pl

Dział Nawozów 
56 677 04 73 
664 144 538 
nawozy@agrosiec.pl

Dział Nasion 
56 677 04 70 
602 148 043 
nasiona@agrosiec.pl

Dział Płodów Rolnych i Pasz 
56 677 04 75 
784 611 012 
plody.rolne@agrosiec.pl

Logistyka 
784 611 141 
logistyka@agrosiec.pl

 
Paliwa  
606 564 631 
paliwa@garosiec.pl

Dział księgowości 
56 677 04 66 
664 144 535

 
Dział Marketingu 
56 677 04 78 
883 316 252 
marketing@agrosiec.pl

Agro-Sieć Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 6
86-200 Chełmno
tel. 800 931 169 
sekretariat@agrosiec.pl

www.agrosiec.pl
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