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BONUSY, RABATY, NAGRODY
Każda firma chce docenić Klienta za wkład w budowanie marki. 
Firmy czynią to w  różnoraki sposób, AGROAS również chciał 
pokazać swoim kontrahentom, że docenia lojalnych Klientów, 
tworząc swój autorski program lojalnościowy – AGROPULA, 
z dużą pulą nagród do odebrania. 

Nasz katalog nagród, który będziemy dostosowywać do potrzeb 
naszych Klientów, niesie ze sobą paletę nagród, w której każdy 
zainteresowany znajdzie coś dla siebie: od zabawek przez sprzęt 
sportowy, artykuły AGD, narzędzia po wycieczki turystyczne. Oprócz 
wielu wspaniałych nagród Agropula poprzez specjalnie dedykowa-
ną stronę www daje Klientowi możliwość ciągłego analizowania 
swoich transakcji handlowych, monitorowania zdobytych punktów 
oraz sprawnej komunikacji.

SKRÓCONY REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1.  Program AGROPULA jest programem lojalnościowym prowadzonym 
przez AGROAS sp. z o.o. sp.k., z siedzibą z Nowej Wsi Małej 27B, 49-200 Grodków.

 2.  Program przeznaczony jest dla osoby prowadzącej gospodarstwo rolne, działalność 
gospodarczą, spółdzielnie i spółki.

 3.  Aby wziąć udział w Programie, należy zadeklarować chęć uczestnictwa poprzez 
wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.

 4.  Uczestnik, który spełnił warunki udziału w Programie, otrzyma Kartę członkowską.
 5.  Zakup poszczególnych produktów objętych Programem jest nagradzany punktami. 

Aktualna liczba punktów zależy od przynależności do danej grupy towarów. 

 6.  Momentem zdobycia punktów potencjalnych jest wystawienie faktury, a zdobycia 
punktów rzeczywistych uprawniających do wydania nagrody jest dokonanie 
terminowej płatności za zakupy.

 7.  Lista nagród możliwych do zamówienia jest zawarta w Katalogu Nagród.
 8.  Aby otrzymać Nagrodę, Uczestnik powinien spełnić określone warunki:
  –  posiadać odpowiednią liczbę punktów i dokonać płatności najpóźniej 14 dni od dnia 

jej wymagalności,
  –  poprawnie złożyć zamówienie w panelu Klienta i zapłacić 1 złoty brutto za wybraną 

Nagrodę.
 9.  Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
 10.  Punkty w  czasie trwania Programu nie przepadają.
 11.  Regulamin dostępny jest na stronie www.agropula.pl lub www.agroas.pl.

Magdalena Włodarkiewicz, kierownik projektu AGROPULA
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Szanowny Kliencie,
Kolejna edycja naszego jesiennego wydania katalogu produkto-
wego jest, jak zawsze, dobrą okazją do podziękowania za dotych-
czasową współpracę, za zaufanie i partnerstwo biznesowe.

Rok 2021 to kolejny rok, który zdominowała pandemia koronawi-
rusa, pandemia, która wywróciła nasze życie do góry nogami, ale 
zwróciła nam także uwagę na ważne kwestie związane z naszą 
planetą i  bezpieczeństwem biologicznym całego ekosystemu. 

W  ramach „Zielonego Ładu” i  celu, jaki założyła sobie wspólnota narodów 
Europy, a  mianowicie osiągnięcia neutralności klimatycznej, utrzymania bioróż-
norodności, rolnictwo zobligowane jest do wdrożenia wielu zmian. Skupiając się 
na Strategii „Od pola do stołu”, która zakłada przejście na zrównoważony system 
żywnościowy w UE, który powinien zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe oraz 
dostęp do zdrowej żywności w  oparciu o  wytyczne oraz cele takie jak zmniej-
szenie stosowania pestycydów o 50%, zmniejszenie stosowania nawozów o 20%, 
zmniejszenie stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych stosowanych 
w  hodowli zwierząt gospodarskich. Ważnym celem z  punktu widzenia naszego 
polskiego rolnictwa wydaje się zwiększenie udziału upraw ekologicznych do 25% 
całkowitej powierzchni użytków rolnych. Celem strategii „Od pola do stołu” jest 
promocja o charakterze globalnym zrównoważonego systemu żywienia, współ-
praca z partnerami spoza obszaru UE oraz wprowadzanie podobnych standardów 
na świecie. 

Te wszystkie cele stanowią przed nami wyzwania, które obligują także nas do 
wdrażania rozwiązań, które zastąpią wycofywane z użytkowania pestycydy, roz-
wiązań, które w dalszym ciągu zapewnią odpowiedni poziom intensywności pro-
dukcji roślinnej.

Już dziś testujemy produkty oparte na organizmach bakteryjnych, które ograni-
czą występowanie wielu patogenów grzybowych, które mogą wpłynąć korzystnie 
na występowanie szkodników w uprawach zbóż i rzepaku. Wyrażamy przekona-
nie, że już kolejny rok przyniesie nam nowe skuteczne rozwiązania, które zapro-
ponujemy Państwu w ochronie i uprawie roślin. Skutecznie wdrożyliśmy stabiliza-
tor azotu oparty o inhibitor nitryfikacji DMPP, który oferujemy naszym klientom 
do stosowania wraz z nawożeniem RSM-em. NovaTec One stosuje się dziś nie tyl-
ko z nawozem płynnym, jakim jest RSM, ale także z nawozami organicznymi typu 
gnojowica i gnojówka, działanie inhibitora NovaTec One stabilizuje dostępność 
azotu do 70 dni, pozwalając na równomierny pobór przez roślinę, ograniczając 
jego straty.

Zapraszamy do współpracy i liczymy na Państwa przychylność w doborze partnera 
w nadchodzącym jesiennym sezonie.

Tadeusz Simiński
dyrektor handlowy



Jesienne
nawożenie
rzepaku
Odpowiednie warunki dla roślin już od po-
czątku wegetacji to podstawa dla ich póź-
niejszego prawidłowego rozwoju, a  co za 
tym idzie również podstawa dla końcowego 
wysokiego plonu. Zbilansowane oraz pod-
parte badaniami gleby nawożenie to bardzo 
ważny aspekt w  uprawie rzepaku. Jesienią 
przede wszystkim zadbajmy o zaopatrzenie 
w fosfor oraz potas. 

Przedsiewnie proponujemy 250 kg Korn-Kali 
jako nawóz potasowy z dodatkiem magnezu, 
siarki oraz sodu. Magnez jest budulcem chlo-
rofilu, siarka składnikiem białka – czyli skład-
nikiem budulcowym oraz aktywnie wspoma-
ga przemianę azotu (pobieranie), natomiast 
sód wspomaga roślinę w  walce z  niedobo-
rami wody. Jest to moim zdaniem aktualnie 
najlepszy nawóz potasowy proponowany do 
sprzedaży na naszym rynku rolniczym.

Drugim nawozem, który pokryje zapotrzebo-
wanie rzepaku na kolejne dwa makroskładniki, 
jest POLDAP NP. 18–46 lub FOSFORAN AMO-
NU NP. 12–52, 18–46. Dawka proponowana 
przez nas to 200  kg/ha. Dawka ta zapewnia 
ilości startowe azotu (około 40 kg) oraz blisko 
100 kg fosforu. Taka ilość fosforu pozwoli rze-

pakowi bezpiecznie przezimować oraz zmierzyć 
się z okresowymi niedoborami wody.

Drugim wariantem nawożenia przedsiewnego, 
jaki proponujemy, jest zastosowanie nawozu 
wieloskładnikowego, jakim jest POLIFOSKA 6 
lub nawozu do niej składowo zbliżonego. Daw-
ka 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 po-
szczególnego makroskładnika do aktualnej za-
sobności gleby (w oparciu o badania chemiczne 
gleby). Zakładam, że ustalenie dawki nawozu 
opieramy o  aktualne mapy zasobności glebo-
wej w naszym gospodarstwie.

Ostatnie lata pokazały, że ważne jest dostarcze-
nie nawozu azotowego rzepakowi jeszcze jesie-
nią przed zakończeniem wegetacji. W ubiegłym 
sezonie wegetacja zimowa nie ustała, a rzepak 
od listopada do lutego był na „głodzie’’ azo-
towym. Dwuletnie doświadczenia w  naszym 
gospodarstwie pokazują iż zastosowanie daw-
ki azotu w  październiku w  wysokości 40 kg N 
uchroniło rzepak przed brakiem azotu, plan-
tacja zachowała kolor ciemnozielony, a  zasto-
sowanie w  pełnej dawce środka skracającego 
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spowodowało jej wybiegnięcia. W tej sytuacji 
najlepiej sprawdziły się dwa nawozy, a miano-
wicie SALETROSAN 26 oraz RSM 32 z  dodat-
kiem inhibitora NovaTec One. Proponowana 
dawka saletrosanu 26 to 150 kg/ha lub 100 
litrów RSM 32 z inhibitorem. Taka ilość nawozu 
azotowego jesienią (ok. 20 października) nie 
powinna szkodliwie wpłynąć na procesy prze-
zimowania plantacji rzepaku.

Na koniec chciałbym zaznaczyć, że wszystkie 
te rozważania na temat zastosowania ilości 
i rodzaju nawozu w rzepaku muszą opierać się 
o badanie chemiczne gleby, a zwłaszcza o po-
ziom pH. Nawożeniu wapnem był poświęcony 
kwartalnik „WIOSNA‘’ 2020 i proponuję powró-
cić do lektury po żniwach  (wówczas najlepiej, 
najtaniej i najszybciej możemy uzupełnić braki 
wapna i magnezu w glebie).

Robert Mazur
dyrektor działu Nawozów
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Jesienne nawożenie rzepaku 
azotem – jak zatrzymać azot 
w glebie?

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 mają decydujący wpływ na 
potencjalny poziom plonowania. Prawidłowo rozwinięty rzepak powinien przed zimą mieć 
8–12 lisci właściwych, długi system korzeniowy i szeroką szyjkę korzeniową. Jesienią poja-
wiają 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 100 kg N/ha. Do je-
siennego nawożenia azotem rzepaku powin-
niśmy podchodzić ostrożnie. Z  jednej strony 
należy unikać przenawożenia tym składnikiem, 
ze względu na ryzyko nadmiernej wybujało-
ści oraz nawodnienia, co skutkuje obniżeniem 
mrozoodporności. Z  drugiej strony, trzeba za-
pewnić roślinom zaopatrzenie w azot, pozwa-
lające na osiągnięcie odpowiedniej fazy rozwo-
jowej 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 odpo-
wiednie będą nawozy o  wysokiej zawartości 
formy amidowej i amonowej, które ograniczają 
ryzyko rozhartowania roślin, np. RSM®.

Długa i  ciepła jesień sprzyja pobieraniu azo-
tu. Przy niewystarczającym zaopatrzeniu wi-
doczne są objawy niedoboru tego składnika, 
a prawo nie pozwala już na aplikację nawozów 

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
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w glebie?
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RSM® 32 9,5 7,2

Jesienne nawożenie rzepaku 
azotem – jak  zatrzymać azot 
w glebie?
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azotowych po 15, 20 lub 25 października, w za-
leżności od regionu Polski. Wydłużone, stałe 
i  równomierne zaopatrzenie w  azot można 
osiągnąć, stosując inhibitor nitryfikacji DMPP 
(nazwa handlowa – NovaTec® One), łącznie 
z RSM® (dawkowanie – tabela 1). DMPP ograni-
cza aktywność działania bakterii Nitrosomonas, 
spowalniając proces nitryfikacji. Stabilizuje on 
formę amonową azotu, znacznie ograniczając 
straty związane z wymywaniem i denitryfikacją. 
Dzięki temu jesienna dawka azotu będzie stop-
niowo 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 amo-
nową azotu i  jej pobranie wymaga mniejszego 
nakładu energii. Częściowe żywienie azotem 
amonowym pozytywnie wpływa również na 
rozwój systemu korzeniowego, poprawiając 
pobieranie fosforu oraz większości mikroele-
mentów. 

Odpowiednia strategia nawożenia azotem 
zwiększa szansę na dobre przezimowanie opty-
malnie rozwiniętego rzepaku oraz na jego lep-
szy start od początku wznowienia wiosennej 
wegetacji.

Tabela 1. Zalecenia stosowania NovaTec® One

Rodzaj nawozu
Zalecana dawka NovaTec® One

[l/1000 l 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

Skuteczność inhibitora nitryfikacji NovaTec® One potwierdzają doświadczenia polowe, które 
przeprowadziliśmy w sezonie 2020 w gospodarstwach, które obsługujemy.

Tabela 2. Schemat doświadczenia

  Jesień N1 N2

Kontrola –
Saletrosan 26 
(100 kg N/ha)

Saletrosan 26 
(100 kg N/ha)

Doświadczenie
RSM + NovaTec® One 

(60 kg N/ha)
Saletrosan 26 
(90 kg N/ha)

RSM 32 
(50 kg N/ha)

Tabela 3. Plon rzepaku ozimego 2020 – doświadczenie AGROAS

Kontrola [dt/ha]
Doświadczenie 

[dt/ha]
Przyrost plonu 

[kg/ha]

28,00 37,40 940



Stabilizator azotu, oparty na inhibitorze 
nitryfi kacji DMPP, do stosowania łącznie 
z płynnymi nawozami azotowymi

NovaTec® One

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

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

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

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

Zalecenia stosowania:

NovaTec® One

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

Dystrybucja:

Skład:
Inhibitor Nitryfi kacji DMPP – 24,9%

Rodzaj nawozu
Zalecana dawka NovaTec® One 

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

[l/t nawozu]

RSM® S (26N) 7,5 5,9

RSM® 28 8,1 6,3

RSM® 30 8,7 6,7

RSM® 32 9,5 7,2

28% N, 30% N, 32% N 26% N + 3% S

Nowoczesne standardy nawożenia

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

WPŁYNIE 
NA URODZAJ
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Jesienna ochrona
rzepaku

Zasiewy rzepaku w  sezonie 2020/21 zma-
gały się ze zmiennymi warunkami atmosfe-
rycznymi. Na południu Polski producentom 
rzepaku udało się w  90% zasiać tę roślinę 
w terminie agrotechnicznym do 30 sierpnia, 
po którym to wystąpiły miejscowe obfite 
opady deszczu. Pozostali rolnicy z większym 
lub mniejszym powodzeniem obsiali planta-
cję do 10 września.

Możemy przyjąć, że wrzesień 2020 roku w więk-
szości gospodarstw, które odwiedzam i lustru-
ję ich plantację, sprzyjał rozwojowi rzepaku. 
Faza 4–6 liści właściwych rzepaku przypadała 
na trzecią dekadę września, plantatorzy wyko-
nali zabiegi fungicydowe połączone z odżywia-
niem mikroelementowym oraz ze zwalczaniem 
śmietki oraz mszyc. 

Załamanie pogody związane z  intensywnymi 
opadami deszczu, które nastąpiło w październi-
ku, spowodowało szereg zjawisk na plantacjach 
rzepaku. Obniżenie temperatury oraz nagro-
madzenie wody w glebie spowolniło wegetację 
rzepaku, nastąpiło drastyczne przyhamowanie 
wzrostu oraz pojawienie się niedoborów. Po 
pierwsze azotu, który przemieścił się głębiej 
w  profilu glebowym. Fosforu, gdzie spadek 
temperatury ograniczył pobieranie przez ro-
śliny rzepaku, co spowodowało ograniczenie 
wzrostu wegetatywnych części, czyli korzeni 

rzepaku, a  na liściach ukazały się fioletowe 
przebarwienia.

W dalszym jesiennym okresie plantacje rzepa-
ku nie były w stanie nadrobić październikowe-
go wyhamowania wzrostu, w  stan spoczynku 
zimowego rośliny wchodziły z  bardzo zróżni-
cowanym pokrojem i  ilością ulistnienia. W  za-
leżności od miejsca, zaczynając od południa 
regionu, plantacje potrafiły wygenerować 4–5 
liści właściwych do maksymalnie 10 na półno-
cy. Okres od początku grudnia do końca lutego 
2021 roku to czas zimy z kilkunastoma mroźny-
mi dobami. Rolnicy z utęsknieniem oczekiwali, 
co pokaże się spod znikającej okrywy śnieżnej, 
po to żeby sprawdzić, wspólnie ocenić stan 
plantacji i  zaplanować strategię na zbudowa-
nie plonu po ciężkiej w warunki pogodowe je-
sieni.

Koniec końców na wiosnę rzepaki wyglądają 
nie najgorzej. Niskie temperatury spowolniły 
rozwój, jednak obfitość wilgoci i kilka ciepłych 
dni dały możliwość nadgonienia strat z jesieni. 
Przyzwyczailiśmy się do bardzo wysokich tem-
peratur wiosną, w  tym roku wystąpiło natural-
ne dla naszej szerokości geograficznej przed-
wiośnie i  rośliny to chyba czują. Wzrost jest 
umiarkowany, ale stały i  jedynym problemem 
pozostaje utrudnione poruszanie się maszyna-
mi po mokrej glebie. 
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Jak ważnym elementem jest siew rzepaku, 
pewnie przekonało się wielu z nas. Wzrost i wła-
ściwy pokrój rośliny oraz wpływ na efektyw-
ność pozostałych czynników plonotwórczych 
determinuje właśnie ten zabieg. Prawidłowo 
prowadzony rzepak do spoczynku zimowego 
powinien wykształcić rozetę na poziomie 8–9 li-
ści, dotyczy to tak samo odmian populacyjnych, 
jak i mieszańcowych. 

Kiedy mowa o odmianach, mam ochotę pochy-
lić się nad jedną z odmian rzepaków mieszańco-
wych, która bardzo mnie zaciekawiła. Artemis 
– bo o nim mowa, ze znanej nam wszystkim ho-
dowli Limagrain. Jest kilka cech, które chciałbym 
wyszczególnić. 

Na początku artykułu przedstawiałem warunki 
panujące w zeszłym roku podczas siewu, stąd 
też zatrzymałem się na tej konkretnej odmia-
nie, ponieważ polecana jest na teren całej 
Polski. Możliwość siewu na tak dużym terenie 
zyskuje również przez to, że elastycznie dopa-
sowuje się do jego terminu. Na północy opty-
malnym terminem siewu jest 15 sierpnia, przez 
środek Polski przechodzi pas, gdzie zaleca się 
wysiewać rzepak do 20 sierpnia, natomiast 
południowy zachód rządzi się terminami do 
25 sierpnia. LG Artemis wychodzi nam naprze-
ciw z  możliwością dopasowania do klasy bo-
nitacyjnej oraz terminu siewu. Przypominając 

sobie przebieg pogody z ubiegłych lat, a były 
to długie i  ciepłe jesienne dni, zwracać musi-
my 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 występują na 
większości plantacji na terenie Polski. W przy-
padku rzepaków następną z  pozycji przy wy-
borze, o której musimy pamiętać, jest genety-
ka, a konkretnie odporność na suchą zgniliznę 
kapustnych. Artemis daje nam pewność w tym 
temacie, ponieważ posiada gen RLM 7. Spra-
wy takie jak odporność na pękanie łuszczyn, 
termin kwitnienia oraz  dojrzałość techniczna 
do zbioru na poziomie średniowczesnym kla-
syfikują go według mnie wśród odmian naj-
wyżej plonujących. LG Artemis potwierdza to 
w badaniach COBORU ze wszystkich lokalizacji 
– znajduje się w czołówce.

Agrotechnika rzepaku to również ochrona po-
przez stosowanie środków ochrony roślin, już 
na etapie uprawy sugerując się głównie prze-
biegiem pogody oraz w dużej mierze wilgotno-
ścią gleby, musimy zdecydować się na wariant 
herbicydowy przed- lub powschodowy. 

Niejako standardem, utartym i  sprawdzonym, 
jest rozwiązanie oparte na metazachlorze 
z chlomazonem. W przypadku produktów i da-
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wek, które poleciłbym na to rozwiązanie, są: 
„Metazachlor 500” 1,6 l + „Chlomazon 480” 0,2 l.

Powyższa kombinacja spokojnie poradzi nam 
sobie z  chwastami, takimi jak: gwiazdnica po-
spolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna 
bezwonna, tobołki polne, przetacznik perski, 
przytulia czepna, tasznik pospolity.

W  przypadku plantacji zagrożonych presją 
chwastów: gwiazdnica pospolita, jasnota pur-
purowa, jasnota różowa, komosa biała, mak 
polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, 
przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, 
przytulia czepna, szarłat szorstki, rumianek po-
spolity, tasznik pospolity, polecam zastosować 
również przedwschodowo produkt Butisan 
Star 416 SC w dawce do 3,0 l (produkt ten ma 
również zastosowanie powschodowe z ograni-
czeniami co do faz rozwojowych poszczegól-
nych chwastów).

Rozwiązanie powschodowe do wyczyszczenia 
plantacji rzepaku ozimego czy do poprawek, 
ale zdecydowanie bardziej do zastosowania 
jako główne rozwiązanie herbicydowe to kom-
binacja Butisan Star 416 S.C. 1,5 l + Navigator 
360 SL 0,2 l. Rozwiązanie ma możliwość stoso-
wania do fazy BBCH 14 (4 liście właściwe).

Standardowym zabiegiem w  uprawie rzepaku 
ozimego jest odchwaszczanie plantacji z samo-
siewów zbóż czy też, w mniejszej skali, z perzu 
właściwego, w  tych przypadkach dobrym roz-
wiązaniem będzie produkt Graminis 05EC 
w  dawce 1 l (samosiewy zbóż) oraz do 1,5 l 
(perz właściwy). Produkt ten ma również reje-
strację wiosenną, co w  przypadku niewykona-
nia zabiegu jesienią nie eliminuje go z zastoso-
wania w naszej uprawie.

Rzepak ozimy to roślina, w  której ważnym 
elementem agrotechniki jest ochrona fun-
gicydowa przed suchą zgnilizną kapustnych, 
czernią krzyżowych i mączniakiem rzekomym 
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 daw-
ce 0,8 l. W  każdym z  podanych produktów 
znajdziemy dwa inne triazole, w  obu przypad-
kach regulacyjnie zadziała tebukonazol, nato-
miast wzmacniająco fungicydowo w  Tilmorze 
– protiokonazol.

W porównaniu Magnello do tebukonazolu w pro-
dukcie mamy rewelacyjny difenokonazol, działa-
jący typowo fungicydowo w tym rozwiązaniu.

Na plantacjach wysianych na kompleksach słab-
szych oraz z mniejszą presją chorób, gdzie stosu-
jemy łagodniejszą ochronę środkami, polecam 
rozwiązanie Kosa 250 EW w dawce od 0,75 l do 
1 l (250 g tebukonazolu w produkcie działająco 
fungicydowo i regulacyjnie). Zabiegi fungicydo-
we i  regulacyjne najlepiej przeprowadzać w fa-
zie 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 ro-
ślinach, kiedy właśnie te rośliny osiągają odpo-
wiednią fazę, dokonujemy zabiegu.

Do zabiegów z fungicydem wskazany jest w celu 
zaspokojenia wymagań rzepaku pod kątem pier-
wiastka, jakim jest bor, dodatek Asbor 1,5 l. 

Pomimo wycofania zapraw neonikotynoido-
wych, istnieje możliwość zakupu nasion rzepa-
ku zaprawionego produktami o nazwie Buteo 
Star (flupyradifuron) lub Lumiposa 625 FS 
(cyjanotraniliprol). Mamy więc możliwość za-
bezpieczenia naszych plantacji przed śmietką 
kapuścianą oraz pchełką rzepakową i ziemną.

W  przypadku wystąpienia tych szkodników 
oraz mszyc w późniejszym okresie, w fazie kilku 
liści właściwych, od fazy BBCH 13 mamy możli-
wość zastosowania rozwiązań opartych na pro-
duktach Globe 0,075 l lub Inazuma 130 WG 
w dawce 0,25–0,3 kg.
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RZEPAK |  skala BBCH



ARTEMIS
RZEPAK OZIMY

 TYP: MIESZANIEC F1

Norma wysiewu:

  wczesny termin: 
35–40 roślin/m²

  optymalny termin: 
40–45 roślin/m²

  opóźniony termin: 
45–50 roślin/m²

14
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Charakterystyka:
  najnowsza odmiana z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy – TuYV,
  posiada gen Rlm7, co daje rzepakowi odporność na suchą  

zgniliznę kapustnych,
  wysoka odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion  

w niekorzystnych warunkach pogodowych, 
  odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania –  

rekomendowana przez Polskie Stowarzyszenie Producentów  
Oleju (PSPO) do uprawy na terenie kraju 2020 r. – jako odmiana  
nr 3 na 77 odmian mieszańcowych,

  bardzo wysokie przezimowanie w niekorzystnych warunkach,
  wysoka zawartość tłuszczu w badaniach rejestrowanych  

COBORU 2017 – 48,6; 2018 – 48,3%.

Średni plon ARTEMIS:
 2020 – 114% wzorca – 53,6 dt/ha 
 2019 – 128% wzorca – 45,1 dt/ha 

 

Termin
kwitnienia

Termin 
dojrzewania

Odporność  
na 

wyleganie

Odporność  
na suchą  
zgniliznę  

kapustnych

Kompleks 
glebowy

Wysokość 
roślin

Zimo- 
trwałość

średnio 
wczesny

średnio 
wczesny

bardzo dobra
doskonała 

(posiada gen 
Rlm7)

średni /  
dobry

średnia /  
wysoka

bardzo dobra 



 strzał w dziesiątkę

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

Bardzo wysokie
plonowanie 

Odporność na TUYV
– wirusa żółtaczki
rzepy  

Wysoka odporność
na suchą zgniliznę
kapustnych
– gen RLM 7   

ARTEMIS 
RZEPAK



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,
  średnia zawartość tłuszczu w nasionach,
  polecany również na słabsze stanowiska glebowe – gleby lekkie.

Średni plon DK EXTENSO:
 2019 – 109% wzorca 

Termin
kwitnienia

Termin 
dojrzewania

Odporność  
na 

wyleganie

Odporność  
na suchą  
zgniliznę  

kapustnych

Kompleks 
glebowy

Wysokość 
roślin

Zimo- 
trwałość

średnio 
późny

średnio 
wczesny

średnie doskonała
 słaby, średni, 
dobry, bardzo 

dobry

średnio- 
wysokie

doskonała

DK EXTENSO
RZEPAK OZIMY

 TYP: MIESZANIEC F1

Norma wysiewu:

  wczesny termin: 
35–40 roślin/m²

  optymalny termin: 
40–45 roślin/m²

  opóźniony termin: 
45–50 roślin/m²

16
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RZEPAK OZIMY

INVIGOR INV 1166 CL

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 – średnio wczesny,
 termin dojrzewania – średnio późny.

 
Średni plon INVIGOR:

  2020 – 127% wzorca – 32,6 dt/ha (badania własne BASF – 
wzorzec – średnia plonowania 20 odmian CL)

Termin
kwitnienia

Termin 
dojrzewania

Odporność  
na 

wyleganie

Odporność  
na suchą  
zgniliznę  

kapustnych

Kompleks 
glebowy

Wysokość 
roślin

Zimo- 
trwałość

średnio 
wczesny

średnio 
późny

bardzo dobra bardzo dobra
 słaby, średni, 

dobry
średnia /  
wysoka

wysoka

 TYP: MIESZANIEC F1 Clearfield

Norma wysiewu:

  wczesny termin: 
35–40 roślin/m²

  optymalny termin: 
40–45 roślin/m²

  opóźniony termin: 
45–50 roślin/m²
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Charakterystyka:
  odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania,
  posiada wybitną adaptację do trudnych warunków  

glebowych i pogodowych, zawdzięcza to silnemu systemowi  
korzeniowemu,

  bardzo niskie rośliny przed zimą, z nisko osadzoną szyjką  
korzeniową,

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

Średni plon OCELOT:
 2020 – 109% wzorca 50,0 dt/ha

 

Termin
kwitnienia

Termin 
dojrzewania

Odporność  
na 

wyleganie

Odporność  
na suchą  
zgniliznę  

kapustnych

Kompleks 
glebowy Zimotrwałość

wczesny dość wczesny bardzo dobra
średnia 

do wysokiej
 słabe /  
średnie

bardzo dobra

OCELOT NOWOŚĆ
RZEPAK OZIMY

 TYP: POPULACYJNY

Norma wysiewu:

  wczesny termin: 
40–45 roślin/m²

  optymalny termin: 
45–50 roślin/m²

  opóźniony termin: 
50–55 roślin/m²

18
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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

OCELOT
rzepak z pazurem

Wybitna adaptacja 
do trudnych warunków 
pogodowych i glebowych

Bardzo wysoki 
potencjał 
plonowania

Niski przed zimą 
z nisko osadzoną 
szyjką korzeniową

RZEPAK OZIMY



RZEPAK OZIMY

ELEVATION

Charakterystyka:
 bardzo wysoki plon,
 bardzo wysoka zawartość oleju, 
 długie łuszczyny o bardzo wysokiej liczbie nasion, 
 bardzo dobry wigor jesienny,
  korzystny pokrój – jesienią silnie ulistniona rozeta,  

wiosną znaczna ilość pędów bocznych,
 znakomite przezimowanie. 

Średni plon ELEVATION 
(urzędowe badania rejestrowe AHDB):

 2018 – 105% wzorca – 5,4 t/ha
 2019 – 102% wzorca – 5,3 t/ha

Termin
kwitnienia

Termin 
dojrzewania

Odporność  
na 

wyleganie

Odporność  
na suchą  
zgniliznę  

kapustnych

Kompleks 
glebowy

Wysokość 
roślin

Zimo- 
trwałość

średnio 
późny

średnio  
wczesny

bardzo 
dobra

bardzo 
dobra

średnie /  
bardzo dobre

średnia / 
wysoka

wysoka

 TYP: POPULACYJNY

Norma wysiewu:

  wczesny termin: 
40–45 roślin/m²

  optymalny termin: 
45–50 roślin/m²

  opóźniony termin: 
50–55 roślin/m²

20
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 ADIUWANT

GRAND PLUS
Adiuwant do herbicydów doglebowych

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

ZALETY:
  równomierne i dokładne pokrycie traktowanej 

powierzchni,
  polepszenie skuteczności agrochemikaliów stosowanych 

na lekko zbryloną glebę,
  szybkie przenikanie stosowanych agrochemikaliów 

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

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

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

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

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

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

Szukaj nas na:Szukaj nas na:

  Nufarm Polska – YouTube

 facebok.com/nufarmpolska

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 rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków 
bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Uwaga! PAMIĘTAJ O NIŻSZYCH DAWKACH PREPARATU:
samosiewy zbóż, chwasty prosowate 0,63-0,83 l/ha, 
perz 1,75 l/ha

Siła, Uniwersalność, Szybkość 
– dzięki nowej zaawansowanej technologii:

CELUJE W CHWASTY JEDNOLIŚCIENNE

Fusilade 210x143 Nufarm NOWE JW 2019.indd   1 26.02.2019   13:50
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delfan®    plus

• Udowodnione wzmocnienie 
roślin  na stres wynikający 
z przebiegu pogody (susza, 
przymrozki, gwałtowne zmiany 
temperatury, niska emisja 
światła) oraz na stres po 
zabiegach herbicydowych 

• Gwarantowana:
Wysoka koncentracja
24% wolnych aminokwasów 
typu - Lα

Partner dla Twoich fungicydów, regulatorów wzrostu, 
insektycydów i herbicydów

+0,45 t/ha
Średni wzrost plonu

Niezależne doświadczenia potwierdzają, że nawet przy 
wysokich plonach na kontroli Delfan plus osiagnął 

wzrost plonu! 
20 doświadczeń przez 6 lat w Europie i w Polsce

+0,6 t/ha
Wzrost plonu

3 l/ha Delfan Plus z fungicydami, Francja 2015
Pszenica (8.4 t/ha vs 9 t/ha)

Dolistny 

ODŻYWC
ZY 

Program

Więcej informacji?
Andrzej Zbroja (region Polska południowa)

tel 609 476 339
e-mail: azbroja@tradecorp.sapec.pt

tradecorp.com.pl



SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 FUNGICYD

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

ZAKRES STOSOWANIA: 
Pszenica ozima 

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

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

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

Rzepak ozimy 
  Środek stosować maksymalnie dwa razy w okresie 

wegetacji. 
  Choroby można zwalczać w następujących terminach:  

JESIENIĄ – w fazie 4–8 liści rzepaku. Sucha zgnilizna 
kapustnych, czerń krzyżowych. 
Zalecana dawka: 0,75 l/ha. 
Stosowanie środka jesienią poprawia również 
zimotrwałość roślin poprzez pobudzenie systemu 
korzeniowego i zahamowanie wzrostu łodygi. 
 
WIOSNĄ – w początkowej fazie wzrostu pędu głównego. 
Sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych.  
Zalecana dawka: 1,0 l/ha.  
Stosowanie środka wiosną wpływa również na skrócenie 
łodygi i usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza się 
zagrożenie wyleganiem.  
Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.

UWAGI:
  Środek stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi 

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

  Środek stosować w temperaturze powyżej 12°C.
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tebukonazol
 250 g/l   



SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 FUNGICYD

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

ZAKRES STOSOWANIA: 
Rzepak ozimy 
Sucha zgnilizna kapustnych 

  Termin stosowania:
a)  JESIEŃ: środek stosować od stadium 

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

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

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

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

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

Rzepak jary, rzepak ozimy 
Sucha zgnilizna kapustnych 

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

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

  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha. 
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. 
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difenokonazol
(związek z grupy triazoli)

 100 g/l 

tebukonazol
(związek z grupy triazoli)

 250 g/l 



SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 HERBICYD

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

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

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

ZAKRES STOSOWANIA:
Rzepak ozimy

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

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

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

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

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

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

  Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
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chizalofop-P-etylowy
(związek z grupy pochodnych kwasów 
arylofenoksypropionowych) 

 50 g/l (5,3%)



SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 HERBICYD

NERO 424 EC  
Do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. Jest środkiem 
chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, 
stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania niektórych jednorocznych 
chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych (głównie w okresie  
ich kiełkowania) w rzepaku ozimym. 

DZIAŁANIE:
Pobierany jest poprzez korzenie i hipokotyl kiełkujących 
chwastów, najskuteczniej zwalcza chwasty do fazy 
pierwszych liści. Substancja czynna petoksamid hamuje 
podział komórek i biosyntezę lipidów i zapobiega wschodom 
chwastów. Późniejsze wschody chwastów są opóźnione przez 
kilka tygodni dzięki obecności herbicydów w ziemi. Z kolei 
chlomazon hamuje w chwastach biosyntezę karotenoidów 
i biosyntezę chlorofilu. Dzięki działaniu herbicydu wschody 
chwastów są opóźnione lub zatrzymane. Jeśli chwasty 
wschodzą, to ich liście wykazują objawy chlorozy i są podatne 
na zniszczenie. Środek przeznaczony do stosowania przy 
użyciu opryskiwaczy polowych.

CHWASTY WRAŻLIWE: 
miotła zbożowa, wiechlina roczna, tasznik pospolity, przytulia czepna,
jasnota biała, jasnota różowa, maruna bezwonna, rumianek pospolity,
rumian polny, niezapominajka polna, gwiazdnica pospolita, tobołki polne,  
przetacznik perski

ZAKRES STOSOWANIA:
Rzepak ozimy

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5–3,0 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Termin stosowania środka: stosować bezpośrednio po siewie rzepaku  

(najpóźniej do 3 dni), na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
  Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
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chlomazon 
(związek z grupy trójketonów) 

 24 g/l (2,32%)  

petoksamid
(związek z grupy chloroacetamidów)

 400 g/l (38,65%)





SUBSTANCJE 
AKTYWNE:
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diflufenikan
(związek z grupy fenoksynikotynoanilidów)

 200 g/l (16,20%) 

flufenacet
(związek z grupy oksyacetamidów)

 400 g/l (32,41%)

 HERBICYD

ŁUCZNIK  
Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo i nalistnie, 
w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC). Zgodnie z klasyfikacją 
HRAC substancja czynna diflufenikan zaliczana jest do grupy F1, a substancja 
czynna flufenacet do grupy K3. 

DZIAŁANIE:
Środek zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się substancje 
biologicznie czynne o różnym mechanizmie działania. 
Diflufenikan jest herbicydem o działaniu kontaktowym.  
Po zastosowaniu pozostaje przez dłuższy czas na powierzchni 
gleby, wytwarzając cienką warstwę, która działa kontaktowo 
na wschodzące młode, aktywnie rosnące chwasty. 
Diflufenikan zapewnia ochronę do 8 tygodni po zastosowaniu. 
Flufenacet jest herbicydem o działaniu układowym. 
Pobierany jest głównie przez korzenie i część pod liścieniami kiełkujących chwastów. 
Diflufenikan i flufenacet pozostają aktywne w glebie przez wiele tygodni po zabiegu, 
co powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym 
okresie. Wysokiej skuteczności środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Najlepszy 
efekt chwastobójczy uzyskuje się, stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych 
chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po wschodach, w fazie siewek. 

CHWASTY WRAŻLIWE: 
Zastosowanie przed wchodami zbóż: gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, przytulia 
czepna, wyczyniec polny.
Zastosowanie po wschodach zbóż: bodziszek drobny, bylica piołun, fiołek polny, gwiazdnica 
pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, maruna nadmorska, miotła 
zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, rumian polny, 
rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny.

CHWASTY ŚREDNIOWRAŻLIWE:
chaber bławatek, samosiewy rzepaku, samosiew zbóż jarych 

ZAKRES STOSOWANIA: 
Pszenica ozima, jęczmień ozimy 

   Termin stosowania: a) środek stosować przed wschodami zbóż (BBCH 00–09) 
lub b) środek stosować od fazy pierwszego liścia do fazy czwartego liścia (BBCH 10–14) 

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. 
  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha. 
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.



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

ŁUCZNIK 

Celuj w chwast z precyzją mistrza!

Herbicyd 
dwuskładnikowy

Działa układowo 
i kontaktowo

Szybko pobierany 
przez korzenie
i nadziemne części
chwastów

diflufenikan 200 g/l, flufenacet 400 g/l



SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

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

ŁUCZNIK 

Celuj w chwast z precyzją mistrza!

Herbicyd 
dwuskładnikowy

Działa układowo 
i kontaktowo

Szybko pobierany 
przez korzenie
i nadziemne części
chwastów

diflufenikan 200 g/l, flufenacet 400 g/l
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diflufenikan
(związek z grupy fenoksynikotynoanilidów)

flufenacet
(związek z grupy oksyacetamidów)

metrybuzyna
(związek z grupy triazynonów)

 HERBICYD

BACARA TRIO 516 SC  
Herbicyd selektywny o działaniu układowym, w formie stężonej zawiesiny do 
rozcieńczania wodą. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna diflufenikan 
zaliczana jest do grupy F1, substancja czynna flufenacet do grupy F3, a substancja 
czynna metrybuzyna do grupy C1.
 

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

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

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

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

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



SUBSTANCJE 
AKTYWNE:
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pięciotlenkufosforu (P₂0₅)
(rozpuszczalny w wodzie)

 13,0%

tlenek potasu (K₂O)
(rozpuszczalny w wodzie)

 5,0% 

 BIOSTYMULATOR 

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

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

ZAKRES STOSOWANIA: 
Rzepak ozimy

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

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

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

Kukurydza
   Termin stosowania: w fazie 4–8 liści.

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

Groch, soja, bobik, łubin
   Termin stosowania: od fazy 2–4 liści właściwych oraz od początku do pełni kwitnienia.

po połączeniu UPL i Arysta LifeScience

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

w  różnych dawkach dostosowanych do ak-
tualnej zasobności glebowej. Nawożenie 
takie zapewnia ograniczenie kosztów w go-
spodarstwie na nawożenie oraz precyzyjne 
pokrycie zapotrzebowania na dany pierwia-
stek roślinie uprawnej. Takich gospodarstw 
w naszym terenie jest coraz więcej i  to nie 
są tylko gospodarstwa wielkoobszarowe 
(każdy dzisiaj liczy koszty).

Dla gospodarstw, które w  dalszym ciągu 
stosują nawożenie przedsiewne jednora-
zowe za pomocą nawozów wieloskładniko-
wych proponuję zastosowanie POLIFOSKI 
6 w  dawce 300  kg/ha lub AMOFOSKĘ NPK 
4-16-18 w  dawce 400  kg/ha. Zbilansowanie 
składników w  proponowanych nawozach 
gwarantuje pokrycie zapotrzebowania dla 
pszenicy, a  dobra ich rozpuszczalność po-
zwoli roślinie dobrze przygotować się do 
zimy. Tak wyglądałoby nawożenie przed-
siewne pszenicy ozimej, ale warto byłoby 
późną jesienią dostarczyć roślinie siarki 
i magnezu. Idealnym rozwiązaniem jest wy-
siew pogłówny KIZERYTU – granulowanego 
siarczanu magnezu. Nawóz wyprodukowa-
ny z  naturalnej kopaliny zawierający siarkę 
i  magnez w  postaci granulatu. Dawka pro-
ponowana wynosi 100 kg/ha.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację pogo-
dową, chciałbym zaproponować technolo-
gię nawożenia pszenicy ozimej w  sezonie 
2020/2021. Rozpoczynając od nawożenia 
potasowego w postaci Korn-kali 200 kg/ha. 
Nawóz ten zawiera 40% K₂O oraz magnez, 
siarkę i  sód. Wszystkie te pierwiastki od-
grywają dużą rolę w przemianie materii, są 
składnikiem budulcowym komórek i tkanek 
oraz pomagają w przemianach i przyswaja-
niu azotu przez roślinę. Możemy również 
zastosować sól potasową 60% w  dawce 
150 kg/ha, ale nie posiada ona w sobie wy-
mienionych powyżej dodatków.
 
Nawożenie fosforowe proponuję wyko-
nać przy pomocy POLIDAPU 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 „ściernisko‘’ oraz przedsiewnie pozwoli 
w całości pokryć zapotrzebowanie do końca 
sezonu jesiennego dla pszenicy.

Gospodarstwa, które prowadzą nawożenie 
precyzyjne, tj. oparte na aktualnych bada-
niach glebowych – mapach zasobności – sto-
sują nawozy jednoskładnikowe (jak powyżej) 
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Roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM®) coraz 
częściej wykorzystujemy na naszych polach. 
Nawożenie płynnym azotem daje dużo korzy-
ści, a nieumiejętne stosowanie niesie pewne ry-
zyko. Warto więc poznać RSM®, aby móc odpo-
wiednio postępować i w pełni wykorzystywać 
walory tego produktu.

Dlaczego RSM®?

Roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM®) to idealne rozwiązanie 
nawozowe niezbędne w uprawie zbóż w tym kukurydzy, rzepa-
ku, buraków cukrowych, ziemniaków, użytków zielonych oraz 
upraw warzywniczych i sadowniczych. Cechą wyjątkową nawozu 
jest jego skład. Zawiera trzy formy azotu w bardzo korzystnych 
proporcjach tj. formę: amidową NH

2
 (50%), azotanową (NO

3
-) 

(25%) i amonową (NH
4

+) (25%). To połączenie powoduje możli-
wość wykorzystania roztworu saletrzano–mocznikowego (RSM®)  
praktycznie w każdym momencie wegetacji. Odpowiednio do-
brane proporcje poszczególnych form azotu oraz płynna formuła 
umożliwiają pobranie pierwiastka w każdych warunkach pogodo-
wych. Forma azotanowa zawarta w nawozie zapewnia szybką do-
stępność pierwiastka, natomiast amidowa wykazuje sukcesywne 
uwalnianie składnika do gleby, przez co wydłuża okres działania 
nawozu. Dzięki temu rośliny przez długi czas mają dostęp do azo-
tu, co z kolei pozytywnie wpływa na przyszły plon roślin.

Dlaczego nawóz w płynie?

Płynna forma nawozu pozwala na równomierne rozprowadze-
nie cieczy roboczej po całej powierzchni pola, nawet w miej-
scach mało dostępnych, jak miedze, rowy, słupy, zagłębienia 
terenu, czego efektem jest znacznie lepsze wyrównanie roślin 
na plantacji. Ponadto ułatwia przemieszczanie się nawozu do 
strefy ukorzeniania się roślin. Nawóz ten można wykorzystywać 
w warunkach okresowego niedoboru wody, co stanowi prze-
wagę dla stałych nawozów azotowych, które wymagają odpo-
wiedniej wilgotności gleby, aby mogły się rozpuścić. Niemniej 
pozytywne efekty stosowania nawożenia w takich warunkach 
w dużej mierze uzależnione są od występowania rosy i kolej-
nych opadów.

Praktyczne podejście do nawożenia RSM®

Roztwór saletrzano-mocznikowy(RSM®) powinien być stoso-
wany na suche rośliny, najlepiej w dni pochmurne, gdy tempe-
ratura powietrza nie przekracza 20°C, a względna wilgotność 
powietrza jest wyższa niż 60 proc. Z tego względu należy uni-
kać stosowania nawozu w godzinach porannych, ze względu 
na rosę, oraz południowych z uwagi na temperaturę powietrza 
oraz duże nasłonecznienie. Nawóz można stosować praktycz-
nie w każdym terminie agrotechnicznym (wg technologii nawo-
żenia). Poniżej kilka wskazówek dotyczących stosowania RSM®: 

l   jest to nawóz doglebowy, nie dolistny pomimo płynnej formuły,

l  wykorzystując RSM® wiosną przed ruszeniem wegetacji, jako dawkę 

startową w oziminach, nie należy obawiać się poparzenia roślin pomimo 

tego, że rośliny są często zaszronione,

l  we wczesnych fazach rozwojowych zbóż (I, II dawka N) aplikację RSM® 

wykonujemy za pomocą dysz, III dawka N – za pomocą węży rozlewowych,

l   rzepak ozimy jest wrażliwy na stosowanie RSM® w fazie wschodów do fazy 

6 liści. Z tego względu nie powinno się wówczas stosować RSM®. Przed 

wschodami rzepaku można bezpiecznie stosować produkt,

l  nie należy obawiać się wysokich temperatur podczas nawożenia RSM® 

węzami rozlewającymi, ponieważ nawóz jest aplikowany poniżej liści 

biorących udział w asymilacji (10-15 cm od powierzchni gleby). Brak węży 

rozlewających to duże ryzyko poparzenia roślin,

l   aplikacja RSM® to dobre rozwiązanie wspomagające mineralizację resz-

tek pożniwnych,

l   łączne stosowanie z pestycydami czy nawozami dolistnymi niesie za 

sobą zwiększone ryzyko poparzenia roślin,

l   łączenie RSM® z niektórymi substancjami czynnymi środków ochrony 

roślin może pogorszyć ich skuteczność,

l  łączenie RSM® z solami, np. siarczan magnezu może powodować wytrą-

canie się osadu,

l  optymalne wyniki można uzyskać stosując nawóz na zdrowe rośliny, 

mające dobry turgor.

Stosowanie RSM® w gospodarstwie to oszczędność czasu i pie-
niędzy. Ponadto jest to „ukłon” w stronę środowiska. Płynny 
azot jest lepiej wykorzystywany przez rośliny, co wpływa na 
obniżenie zawartości azotu mineralnego w glebie po zbiorze 
roślin, a tym samym ogranicza straty pierwiastka na skutek 
przemieszczania do wód gruntowych.

RSM® – doskonałe rozwiązanie
na Twoim polu



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

www.omya.pl

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

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

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

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



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

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

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

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

  I jeszcze jedna uwaga:

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

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

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

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

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

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

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

NIE WSZYSTKO KREDA, CO KREDĄ ZWĄ
 
 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 
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 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. 
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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 doty-
czy zarówno gleb lekkich, jak i ciężkich. Niedobory magnezu 
szczególnie dotkliwie odczuwają rośliny w początkowym okresie 
wzrostu i rozwoju.

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

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

OMYA AGRODOL® – RO
Nawóz węglanowy wapniowo-magnezowy nieregulowany

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

Omya Agrodol® 03 – RO (dostępny luzem)

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

www.omya.pl
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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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Siejemy rzepak i zboża
ozime z K+S Polska
Patrząc na ostatnie lata w rolnictwie, można stwierdzić, że nie ma powtarzalności. To, co 
zaczyna nam się sprawdzać w jednym sezonie wegetacyjnym, nie zawsze jest dobre w kolej-
nym. Przygotowując się do nowego sezonu wegetacyjnego, powinniśmy mieć już zaplanowa-
ne pewne decyzje, które w wieloleciu nam się sprawdzają i dają pozytywny efekt. 

Zawsze należy pamiętać, że uprawa, czy też se-
zon przykładowo pod rzepak, zaczyna się, gdy 
na polu pozostaje ściernisko po roślinie przed-
plonowej. Jest to najbardziej korzystny mo-
ment na rozpoczęcie prawidłowej agrotech-
niki. Przystępując do uprawek pożniwnych, 
warto wykorzystać ten termin na zastosowa-
nie nawożenia w  głównej mierze fosforem 
i  potasem oraz – o  czym często zapomina-
my – magnezem i siarką, które również w po-
czątkowym wzroście jesiennym potrzebne są 
roślinom. Wykorzystanie istniejących ścieżek 
przejazdowych po roślinie przedplonowej, na-
stępnie zerwanie ścierniska, a  w  konsekwen-
cji orka lub głębokie spulchnienie powoduje 
kilkukrotne mieszanie się nawozów w  war-
stwie uprawowej. Sprawia to, że nawozy są 
równomiernie rozmieszczone w  profilu gle-
bowym, a  nie skumulowane w  górnej (5–10 
cm) warstwie gleby. System korzeniowy za-
czyna „szukać” składników, a nie dostaje je „na 
tacy” w pobliże nasiona czy ziarniaka. Skutku-
je to rozleniwieniem systemu korzeniowego 
i  w  razie trudnych warunków (susza, niskie 
temperatury, uszkodzenia przez szkodniki) 
rośliny są mniej odporne. Pełne planowanie 
całej uprawy, jak zawsze, powinno się odbyć 
na podstawie pobranych i  oznaczonych prób 
glebowych. Zasobność gleby, resztki roślinne, 
poplony czy też nawozy naturalne powinny 
być wliczone w  przyszłe wyliczenie potrzeb 

nawożenia. Patrząc na składniki pokarmowe, 
jak już wspomniałem, należy zadbać o  jesien-
ne zastosowanie fosforu i  potasu według po-
trzeb. Potas jako składnik odpowiedzialny za 
pobranie azotu w formie azotanowej powinien 
być w glebie w  ilości co najmniej średniej. Za-
pewni to pełne wykorzystanie potencjału upra-
wianej rośliny.  Również takie składniki, jak 
magnez i  siarka powinny brać udział w  jesien-
nym nawożeniu. Dawka Mg i S powinna być do-
stosowana do potrzeb danej rośliny, niemniej 
głównym wyznacznikiem może być pobranie 
azotu w  okresie jesiennym – im więcej azotu, 
tym większe dawki S i Mg powinny znajdować 
się w  glebie. Składniki te lepiej przygotowują 
rośliny do spoczynku zimowego, wspomagają 
w  zdrowotności (S  – składnik antyseptyczny). 
Lepsza fotosynteza dzięki Mg i  S  będzie ko-
rzystniej wpływała na pozytywny rozwój rośli-
ny i lepszą odporność na niekorzystne warunki 
występujące w okresie zimowania. Rzepak czy 
pszenica by móc dobrze plonować, potrzebuje 
dostępu do wszystkich składników pokarmo-
wych, szczególnie makroelementów w dużych 
i  zbilansowanych ilościach. Brak któregokol-
wiek ze składników będzie powodował szereg 
reakcji niosących za sobą nieodwracalny spa-
dek plonu, jakości czy zdrowotności rośliny. 
Dobrze zastosowane nawożenie to 40–50% 
całego sukcesu w osiąganiu wysokich  plonów 
i tutaj nie możemy pozwolić sobie na błędy.
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K+S Polska sp. z o.o. 
A K+S Company

SUPERPRODUKTY 
KONTRA  
SUPERWROGOWIE
Bez szans na wymarzanie,  
niedobór składników i suszę!

25 % MgO · 50 % SO₃

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

www.ks-polska.com/superprodukty 
 K+S Polska

Nawożenie kukurydzy, ziemniaków 
i buraków cukrowych – kiedy potas?
Nawożenie potasem pod wymienione rośliny 
też należy zacząć już jesienią. Na stanowiskach 
mocniejszych dawką 75%, a  na słabszych 50% 
pełnej zakładanej dawki potasu najlepiej już na 
ściernisko lub przed orką zimową. Pozostałą 
część zastosować wiosną na co najmniej 1 mie-
siąc przed planowanym siewem kukurydzy czy 
buraków cukrowych. W  ziemniaku dawka wio-
senna potasu powinna być zastosowana w for-
mie siarczanu potasu (KaliSOP) ze względu na 
formę siarczanową. Dlaczego tak wcześnie 
– przykładowo burak cukrowy ok. 60% wody 
i składnika pokarmowego pobiera z głębokości 
powyżej 15–20 cm, i to tam powinny znajdować 
się składniki pokarmowe.

Moc 4 składników z Korn-Kali
Korn-Kali posiada 4 składniki pokarmowe do-
brane w  taki sposób, aby większości roślin 
uprawnych zapewnić zbilansowane nawoże-
nie. Stosunek K₂O do MgO to 6,6:1, gdzie więk-
szość roślin uprawnych wykazuje zapotrzebo-
wanie na te składniki jak 6:1. W  przypadku 
K₂O do S jest jak 8:1, a rośliny potrzebują ok. 
5:1. Patrząc więc na skład Korn-Kali (40% K₂O, 
6% MgO, 12,5% SO₃, 4 % Na₂O) i potrzeby ro-
ślin, jest to bardzo dobry nawóz względem 
większości roślin uprawnych. Drodzy Państwo, 
miejcie na uwadze, że przy pełnym nawoże-
niu potasem jesienią (120–160  kg K₂O), do-
starczamy takich ilości Mg (18–24 kg Mg) i S 
(15–20  kg  S), które zaspokajają jesienne po-
trzeby roślin. 
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Zasobność gleby a nawożenie
Doświadczenie jakie przeprowadziliśmy przez 
ostatnie kilka lat w OODR Łosiów (Opolszczy-
zna) w  pszenicy ozimej, pokazują kilka wnio-
sków. Gleba na jakiej uprawiano pszenicę cha-
rakteryzuje się wysokimi lub bardzo wysokimi 
zasobnościami w  fosfor, potas i  magnez oraz 
optymalnym pH dla tej klasy gleby. Niemniej 
dostarczając dodatkowe ilości potasu czy ma-
gnezu i  siarki notowany jest wzrost plonów 
i to znaczący. Przyrost plonu pszenicy w ciągu 
ostatnich 3 lat – należy zaznaczyć, że były to 
lata w większości suche, był znaczący. Różnica 
między zastosowaniem 200 kg/ha Korn-Kali 
a  kontrolą bez nawożenia potasem, magne-
zem i  siarką wyniosła aż 17%. Świadczy to 
o  tym, że nawet niewielkie startowe nawo-
żenie składnikami pokarmowymi na glebach 
zasobnych wpływa w  konsekwencji na lepszy 
i wyższy plon. 

Dodatkowe zastosowanie 150 kg/ha ESTA Kie-
serit wiosną, tak jak to zalecamy spowodowało 
jeszcze wyższy – 24% przyrost plonu w porów-
naniu do kontroli bez nawożenia K, Mg, S. Prze-
liczając to na konkretne pieniądze to inwestycja 
w 200 kg Korn-Kali i 150 kg ESTA Kieserit to wy-
datek ok. 450 zł. Patrząc na średni wzrost plonu 
o 1,65 t/ha po 900 zł daje nam to ok. 1500 zł. 

Zysk ok. 1000 zł z hektara daje do myślenia na-
wet na zasobnych stanowiskach…

Dzięki produktom K+S  w  łatwy sposób wspo-
możemy roślinę już od jesieni w „walce” z nie-
korzystnymi warunkami jakie czyhają na nią 
przez cały okres wzrostu. Mróz, brak składni-
ków pokarmowych czy okresowe susze dla ro-
śliny to kolejny stres, który można ograniczyć 
stosując Korn-Kali, ESTA Kieserit czy EPSO Top 
w uprawie wszystkich roślin.

Zasobność stanowiska: pH – 6,85; P₂O₅ – 32,4 mg BW; 
K₂O – 27 mg BW; Mg – 7,2 mg BW

Siejemy rzepak i zboża ozime z K+S Polska 

Patrząc na ostatnie lata w rolnictwie można stwierdzić, że nie ma powtarzalności. To co zaczyna nam się sprawdzać w jednym 
sezonie wegetacyjnym, nie zawsze jest dobre w kolejnym. Przygotowując się do nowego sezonu wegetacyjnego powinniśmy 
mieć już zaplanowane pewne decyzje, które w wieloleciu nam się sprawdzają i dają pozytywny efekt. Zawsze należy pamiętać, 
że uprawa, czy też sezon przykładowo pod rzepak zaczyna się, gdy na polu pozostaje ściernisko po roślinie przedplonowej. 
Jest to najbardziej korzystny moment na rozpoczęcie prawidłowej agrotechniki. Przystępując do uprawek pożniwnych warto 
wykorzystać ten termin na zastosowanie nawożenia w głównej mierze fosforem i potasem oraz o czym często zapominamy 
magnezem i siarką które również w początkowym wzroście jesiennym potrzebne są roślinom. Wykorzystanie istniejących 
ścieżek przejazdowych po roślinie przedplonowej, następnie zerwanie ścierniska, a w konsekwencji orka lub głębokie 
spulchnienie powoduje kilkukrotne mieszanie się nawozów w warstwie uprawowej. Sprawia to, że nawozy są równomiernie 
rozmieszczone w profilu glebowym a nie skumulowane w górnej (5-10cm) warstwie gleby. System korzeniowy zaczyna 
„szukać” składników a nie dostaje je „na tacy” w pobliże nasiona czy ziarniaka. Skutkuje to rozleniwieniem systemu 
korzeniowego i w razie trudnych warunków (susza, niskie temperatury, uszkodzenia przez szkodniki) rośliny są mniej odporne. 
Pełne planowanie całej uprawy jak zawsze powinno się odbyć na podstawie pobranych i oznaczonych prób glebowych. 
Zasobność gleby, resztki roślinne, poplony czy też nawozy naturalne powinny być wliczone w przyszłe wyliczenie potrzeb 
nawożenia. Patrząc na składniki pokarmowe jak już wspomniałem, należy zadbać o jesienne zastosowanie fosforu i potasu 
według potrzeb. Potas jako składnik odpowiedzialny za pobranie azotu w formie azotanowej powinien być w glebie w ilości 
co najmniej średniej. Zapewni to pełne wykorzystanie potencjału uprawianej rośliny.  Również takie składniki jak magnez i 
siarka powinny brać udział w jesiennym nawożeniu. Dawka Mg i S powinna być dostosowana do potrzeb danej rośliny, 
niemniej głównym wyznacznikiem może być pobranie azotu w okresie jesiennym – im więcej azotu tym większe dawki S i Mg 
powinny znajdować się w glebie. Składniki te lepiej przygotowują rośliny do spoczynku zimowego, wspomagają w 
zdrowotności (S – składnik antyseptyczny). Lepsza fotosynteza dzięki Mg i S będzie korzystniej wpływała na pozytywny rozwój 
rośliny i lepszą odporność na niekorzystne warunki występujące w okresie zimowania. Rzepak czy pszenica by móc dobrze 
plonować potrzebuje dostępu do wszystkich składników pokarmowych szczególnie makroelementów w dużych i 
zbilansowanych ilościach. Brak któregokolwiek ze składników będzie powodował szereg reakcji niosących za sobą 
nieodwracalny spadek plonu, jakości czy zdrowotność rośliny. Dobrze zastosowane nawożenie to 40-50% całego sukcesu w 
osiąganiu wysokich  plonów i tutaj nie możemy pozwolić sobie na błędy. 

Nawożenie kukurydzy, ziemniaków i buraków cukrowych – kiedy potas? 

Nawożenie potasem pod wymienione rośliny też należy zacząć już jesienią. Na stanowiskach mocniejszych dawką 75%, a na 
słabszych 50% pełnej zakładanej dawki potasu najlepiej już na ściernisko lub przed orką zimową. Pozostałą część zastosować 
wiosną na co najmniej 1 miesiąc przed planowanym siewem kukurydzy czy buraków cukrowych. W ziemniaku dawka 
wiosenna potasu powinna być zastosowana w formie siarczanu potasu (KaliSOP) ze względu na formę siarczanową. Dlaczego 
tak wcześnie – przykładowo burak cukrowy ok. 60% wody i składnika pokarmowego pobiera z głębokości powyżej 15-20 cm, 
i to tam powinny znajdować się składniki pokarmowe. 

Moc 4 składników z Korn-Kali 

Korn-Kali posiada 4 składniki pokarmowe dobrane w taki sposób, aby większości roślin uprawnych zapewnić zbilansowanie 
nawożenie. Stosunek K₂O do MgO to 6,6:1 gdzie większość roślin uprawnych wykazuje zapotrzebowanie na te składniki jak 
6:1. W przypadku K₂O do S jest jak 8:1 a rośliny potrzebują ok 5:1. Patrząc więc na skład Korn-Kali (40 % K₂O, 6 % MgO, 12,5 
% SO₃, 4 % Na₂O) i potrzeby roślin jest to bardzo dobry nawóz względem większości roślin uprawnych. Drodzy Państwo miejcie 
na uwadze, że przy pełnym nawożeniu potasem jesienią (120-160 kg K2O) dostarczamy takich ilości Mg (18-24 kg Mg) i S (15-
20 kg S) które zaspokajają jesienne potrzeby roślin.  
 
Zasobność gleby a nawożenie 
 
Doświadczenie jakie przeprowadziliśmy przez ostatnie 
kilka lat w OODR Łosiów (Opolszczyzna) w pszenicy 
ozimej, pokazują kilka wniosków. Gleba na jakiej 
uprawiano pszenicę charakteryzuje się wysokimi lub 
bardzo wysokimi zasobnościami w fosfor, potas i magnez 
oraz optymalnym pH dla tej klasy gleby. Niemniej 
dostarczając dodatkowe ilości potasu czy magnezu i siarki 
notowany jest wzrost plonów i to znaczący. Przyrost plonu 
pszenicy w ciągu ostatnich 3 lat – należy zaznaczyć, że były 
to lata w większości suche był znaczący. Różnica między 
zastosowaniem 200 kg/ha Korn-Kali a kontrolą bez 
nawożenia potasem, magnezem i siarką wyniosła aż 17%. 
Świadczy to o tym, że nawet niewielkie startowe 
nawożenie składnikami pokarmowymi na glebach 
zasobnych wpływa w konsekwencji na lepszy i wyższy 
plon.  

 
Zasobność stanowiska: pH – 6,85; P2O5 – 32,4mg BW; 
K2O – 27mg BW; Mg – 7,2mg BW 
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Plonowanie pszenicy ozimej 2018-2020 w OODR 
Łosiów, Opolszczyzna

17%

24%

Dr inż. Radosław Witczak 
 Marketing Manager K+S Polska

WARTO ZAPAMIĘTAĆ!

Dobre zaopatrzenie roślin w POTAS 
zwiększa reakcję na nawożenie AZOTEM,  

a dobre zaopatrzenie w AZOT  
zwiększa efektywność nawożenia POTASEM.
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Pszenica jest najbardziej wymagającą ro-
śliną spośród wszystkich gatunków zbóż. 
Potrzebuje gleb o  min. średniej zawartości 
składników odżywczych z  uregulowanym 
pH oraz równomiernych opadów przez cały 
okres wegetacji w ilości 220–240 mm/m². 

Dobierając odmiany pszenicy, należy zwrócić 
uwagę na wiele czynników, takich jak klasa boni-
tacyjna gleby, wspomniany odczyn pH roztworu 
glebowego, warunki pogodowe w danym regio-
nie oraz przedplon na polu. Ten ostatni wiąże się 
również z  terminem siewu pszenicy np. po ku-
kurydzy i  burakach przy normalnym przebiegu 
pogody siew taki można zaliczyć już jako termin 
opóźniony. W  południowo-zachodnich regio-
nach Polski optymalny termin wysiewu trwa od 
25 września do 16 października, a opóźniony do 
25 października. Pogoda jesienią 2020 roku wy-
musiła na rolnikach niestety także siewy w póź-
niejszym terminie, już po 25 października. Moż-
na podzielić okresy siewów pszenicy na przed 
deszczem w połowie października i po opadach. 
Wcześniejsze siewy pszenicy były możliwe po 
praktycznie wszystkich przedplonach, z wyjąt-
kiem kukurydzy, ziemniaków i buraków. W więk-
szości plantacje zasiane w  tym okresie miały 
dobre i  równomierne wschody i  cechowały się 
wysokim wigorem. W  niektórych przypadkach 

po opadach deszczu, szczególnie na ciężkich 
i mokrych ziemiach, doszło do „zaklepania” ziar-
na, co było przyczyną nierównomiernych wscho-
dów i  butwienia nasion. Na początku drugiej 
dekady października sytuacja na polach znacz-
nie się pogorszyła ze względu na ciągłe opady 
deszczu. Wzrastający poziom wód w  rowach 
i  rzekach spowodował wystąpienie wody z  ko-
ryt, powodując powodzie i lokalne podtopienia. 
Na tych polach niestety trzeba było zlikwidować 
uprawy bądź ponownie zasiać po zejściu wody 
i  przeschnięciu ziemi. Intensywne opady desz-
czu utrudniały zbiory kukurydzy i  ziemniaków, 
co hamowało siewy ozimin. W niektórych przy-
padkach rolnicy kosili kukurydzę nawet w poło-
wie grudnia, co uniemożliwiło zasianie pszenicy 
ozimej. Ciężkie warunki polowe końcem paź-
dziernika i w listopadzie utrudniały prawidłowe 
przygotowanie ziemi. Bardzo często stosowano 
uprawę bez pługa, jedynie agregat uprawowy, 
a nawet tylko przejazdy talerzówką. Siew odby-
wał się w mokrą ziemię i tzw. grudę, co powodo-
wało nierównomierne rozmieszczenie nasion na 
różnych głębokościach, a nawet na powierzchni 
pola. Pszenica zasiana w tym okresie miała nie-
korzystne warunki do wschodów ze względu 
na niską temperaturę i opady zimnego deszczu. 
Odnotowano również wymoknięcia, szczegól-
nie w  zagłębieniach terenu, gdzie zbierała się 

Jesienna
ochrona
pszenicy
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woda. Zboża wchodziły w zimę w fazie od szpilki 
po 2–3 rozkrzewienia w  zależności od terminu 
siewu, choć niektóre wzeszły dopiero wczesną 
wiosną po zejściu pokrywy śnieżnej. Ogólnie 
pomimo trudnych warunków większość pszenic 
przezimowała w dobrej kondycji.

Z terminem siewu wiąże się również ilość wysie-
wu 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 za-
leżności od odmiany. Przy obliczaniu normy wy-
siewu należy także wziąć pod uwagę zdolność 
krzewienia poszczególnych odmian oraz wigor 
jesienny. Na późniejsze terminy siewów należy 
wybrać pszenicę o  silnym wigorze jesiennym, 
jak np. odmiana Askaban . W doświadczeniach 
z  opóźnionym terminem siewu przewyższała 
plonem inne badane odmiany.

Ilość wysiewu można wyliczyć z następującego 
wzoru:

Ilość wysiewu kg/ha = obsada (szt. na m²)  
x MTZ (g) / zdolność kiełkowania 

Wybierając odmianę, należy także kierować się 
zimotrwałością. Niestety ciężko przewidzieć 
przebieg pogody w  okresie jesienno-zimowym 
podczas zakupu nasion. Jak wcześniej wspo-
mniano, ubiegła jesień nie sprzyjała zasiewom 
ze względu na deszczową aurę, która uniemożli-
wiała siew w optymalnym terminie, szczególnie 
po kukurydzy. Warto wysiewać pszenicę, która 
w 9-stopniowej skali zimotrwałości ma przynaj-
mniej 4, jak np. Patras lub 4,5 – Askaban.

Uprawa ziemi pod siew pszenicy uzależniona 
jest od przedplonu, rodzaju gleby, wilgotno-
ści. W przypadku stanowiska, gdzie przedplony 
schodzą szybciej z pola, warto zmieszać ziemię 
zaraz po zbiorze za pomocą agregatu ścierni-
skowego, ewentualnie talerzówką. Pozwoli to 
na wymieszanie się resztek pożniwnych z  zie-
mią i  kiełkowanie nasion chwastów. Szybciej 

skiełkowane niepożądane rośliny będą później 
łatwiejsze do zniszczenia przy uprawach przed-
siewnych, co przełoży się na mniejszą ilość 
chwastów do późniejszego zwalczania herbi-
cydowego. Jeżeli zostaje dużo resztek pożniw-
nych i stosuje się uprawę bezorkową, warto wy-
konać oprysk ścierni roztworem mocznika lub 
RSM z  ewentualnym dodatkiem preparatów 
przyspieszających rozkład słomy, np. Humistar. 
Więcej rozłożonej słomy to więcej próchnicy, co 
przekłada się na lepszą dostępność składników 
odżywczych i większą pojemność wodną gleby 
oraz łatwiejszą uprawę (brak wystającej słomy).

Ważnym aspektem jest także odpowiednie 
nawożenie przedsiewne fosforem i  potasem. 
Pszenica ozima na wytworzenie 1 tony ziarna 
i ekwiwalentu słomy potrzebuje 9–11 kg fosforu 
(P₂O₅). Należy pamiętać, że dużą ilość tego pier-
wiastka wywozi się z pola razem z plonem. Pla-
nując dawkę, należy uwzględnić zawartość fos-
foru w glebie. Składnik ten w postaci 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 przekła-
dają się na lepszy dostęp składników odżywczych 
oraz wody, co jest ważne w warunkach suszy. Po-
tas natomiast reguluje gospodarkę wodną w ro-
ślinie, zwiększając jej odporność na okresowe 
niedobory wody. Do wytworzenia 1 t ziarna psze-
nica potrzebuje tego pierwiastka w ilości 15–22 
kg K₂O/ha. Potas na glebach ciężkich można po-
dać w jednej dawce przedsiewnie, a na glebach 
lekkich w proporcji 50% jesień i 50% wiosna, np. 
stosując Korn-Kali, który posiada w składzie do-
datkowo sód, magnez i siarkę. 

Uprawiając pszenicę po dobrych przedplonach, 
można pominąć dawkę azotu. W  przypadku 
gorszych stanowisk, np. po zbożach, należy po-
dać azot w ilości ok. 20–30 kg N/ha.

Jeżeli chodzi o  zwalczanie chwastów w  psze-
nicy ozimej, to można wykonywać zabiegi her-
bicydowe jesienią oraz wiosną. Badania wie-
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loletnie wskazują na lepsze efekty zwalczania 
chwastów jesienią niż wiosną. Niesie to ze sobą 
dużo lepszy rozwój rośliny uprawnej. Pszenica 
niemająca konkurencji na polu lepiej się roz-
wija, wytwarza większy system korzeniowy, 
dokrzewia się bez problemów, co przekłada się 
na większą zdrowotność i  dobre przezimowa-
nie. Zabiegi wiosenne powinny być traktowane 
jako ewentualna poprawka.

Niestety ubiegła jesień nie rozpieszczała rolników 
w  optymalne warunki do wykonania zabiegu. 
Wcześniej zasiane pszenice udało się opryskać 
herbicydami, które w  dużej większości wyelimi-
nowały chwasty. Problemem okazały się planta-
cje zasiane w późniejszym terminie, w których nie 
udało się w 100% wykonać zabiegu ze względu 
na niekorzystny przebieg pogody i niedostatecz-
nie doprawioną ziemię. Jednak na polach, gdzie 
zabieg został wykonany, pomimo braku ideal-
nych warunków i  tak odnotowano dużo mniej 
chwastów niż na polach, gdzie nie było ochrony 
herbicydowej. Należy podkreślić , że chwasty nie 
potrzebują tak dobrych warunków jak pszenica, 
aby rosnąć. Jak widać, zimna i deszczowa wiosna 
również nie sprzyjała opryskom chwastobójczym. 
Brak zabiegu jesiennego skutkował niekiedy po-
wstaniem „dywanu” z chwastów, który zagłuszał 
pszenicę. Dlatego warto, kiedy to możliwe, za-
bezpieczyć rośliny uprawne przed niepotrzebną 
konkurencją już jesienią.

Do podstawowych substancji zwalczających 
chwasty jesienią zaliczamy:

 Prosulfukarb, zwalcza takie chwasty, jak: 
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, 
miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, 
przetacznik perski, przytulia czepna. 
Dostępny w Professional.

 Diflufenikan, zwalcza: fiołek polny, gwiazd-
nica pospolita, komosa biała, tasznik pospo-
lity. Chwasty średnio wrażliwe: jasnota pur-
purowa, przetacznik perski, przytulia czepna.
Dostępny w Flash 500 SC.

 Flufenacet, który zwalcza m.in. miotłę zbożową, 
Dostępny w Fluent 500 SC.

 Tribenuron metylowy zwalcza: chaber bła-
watek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpu-
rowa, komosa biała, mak polny, poziewnik 
szorstki, rumian polny, rumianek pospolity, 
samosiewy rzepaku, tasznik pospolity.
Dostępny w Tribe 75 WG.

 Diflufenikan + Flufenacet zwalcza: bodziszek 
drobny, bylica piołun, fiołek polny, gwiazdni-
ca pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, 
maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacz-
nik bluszczykowy, przetacznik perski, przytu-
lia czepna, rumian polny, rumianek pospolity, 
rzodkiew świrzepa, tasznik pospolity, tobołki 
polne, wyczyniec polny.
Dostępny w preparacie Łucznik.

 Flufenacet + Metrybuzyna zwalcza: bodzi-
szek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota 
purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, 
miotła zbożowa, przetacznik perski, samosie-
wy rzepaku, rumian polny, tasznik pospolity. 
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, przy-
tulia czepna.
Dostępne w Expert Met 56 WG.

 Flufenacet + Diflufenikan + Metrybuzyna 
zwalcza: bodziszek porozcinany, chaber bła-
watek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, 
jasnota różowa, jasnota purpurowa, maruna 
bezwonna, mak polny, miotła zbożowa, przy-
tulia czepna, przetacznik bluszczykowy, prze-
tacznik perski, przetacznik polny, rumian pol-
ny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, 
tasznik pospolity, tobołki polne.
Dostępne w Bacara Trio 515 SC.

 Chlorotoluron zwalcza: chaber bławatek, 
gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komo-
sa biała, miotła zbożowa, rumian polny, tasz-
nik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny. 
Dostępny w Lentipur Flo 500 SC. 

WAŻNE! Stosując chlorotoluron w pszenicy 
ozimej, należy się upewnić, czy dana odmiana 
nie jest wrażliwa na tę substancję.

Doradca handlowy AGROAS
Paweł Dziergas
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Polskie Składy Rolne 
obchodzą dziesięciolecie!

Co było impulsem do założenia spółki Polskie 
Składy Rolne?

Branża rolnicza od kilkunastu już lat jest dyna-
micznie rozwijającą się gałęzią polskiej gospodar-
ki. Firmy zajmujące się zaopatrzeniem rolnictwa 
na naszym rynku wyrosły głównie z mniejszych 
przedsiębiorstw rodzinnych obsługujących wy-
brane regiony kraju. Wspólne działania pozwolił 
nam wyjść naprzeciw rosnącym oczekiwaniom 
klientów na terenie całego kraju.

Zbudowanie silnej pozycji na polskim rynku 
zaopatrzenia rolnego poprzez prowadzenie 
wspólnej polityki zakupowej, dostępności do 
najnowszych rozwiązań w  zakresie maszyn, 
techniki rolniczej, produktów ochrony roślin 
oraz wdrażanie zintegrowanej strategii marke-
tingowej to główne założenia Polskich Składów 
Rolniczych.

Z jakich spółek obecnie składają się Polskie 
Składy Rolne sp. z o.o.? 

Obecnie w  skład Polskich Składów Rolnych 
wchodzą 4 firmy – AgroAs sp. z  o.o. sp.k., 
Agrochest sp. z o.o., Agrosieć sp. z o.o. oraz 
Adler Agro sp. z o.o.

PSR (Polskie Składy Rolne) zostały utwo-
rzone 6. czerwca 2011 roku i  w  tym roku 
obchodzą swoje dziesięciolecie. O  tym, 
jak się rozwinęli i o planach na przyszłość 
rozmawiamy z  Tomaszem Trzmielewskim, 
wiceprezesem PSR.

To, że jesteśmy wspólnie już 10 lat to zasłu-
ga nas wszystkich. Determinacja, mobilizacja, 
zgrany zespół, to główne czynniki dzięki którym 
przetrwaliśmy, zresztą jako jedyna taka grupa 
w Polsce. Obecnie generujemy ponad 1,5 mld 
złotych przychodu, zatrudniamy ponad 700 
osób, jesteśmy ważnym graczem na polskim 
rynku rolniczym.

Jaka jest oferta spółki dla producentów 
rolnych?

Każdy rolnik znajdzie w  nas stabilnego part-
nera, z którym będzie mógł zaplanować zrów-
noważony rozwój swojego gospodarstwa. Od 
najwyższej klasy sprzętu rolniczego umożliwia-
jącego efektywną, racjonalną i  ekonomiczną 
agrotechnikę, po zbiór i  sprzedaż płodów rol-
nych. Oferujemy doskonałej jakości nasiona, są 
to wyselekcjonowane odmiany wyróżniające 
się wysokim potencjałem plonowania i  odpor-
nością, najlepszych hodowców krajowych, jak 
i  zagranicznych. W  ofercie posiadamy środki 
ochrony roślin i nawozy czołowych światowych 
producentów, niezbędne w każdym gospodar-
stwie. Prowadzimy całoroczny skup zbóż i  na-
sion oleistych w ponad 20% realizowany koleją, 
oferujemy atrakcyjne ceny i warunki płatności.
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Nasza oferta to nie tylko sprzedaż ale przede 
wszystkim doradztwo. Prowadzimy szeroko za-
krojone prace badawczo-rozwojowe na obsłu-
giwanym terenie w celu usprawnienia procesu 
produkcyjnego, zarówno zabiegów chemicz-
nych, jak i techniki uprawy gleby, wykorzystując 
przy tym najnowsze rozwiązania. Zdobyte do-
świadczenie wspiera proces sprzedaży i przygo-
towanie oferty dla naszych klientów, a przede 
wszystkim pomaga nam lepiej zrozumieć ich 
potrzeby. Gwarantujemy indywidualne podej-
ście, zapewniając wsparcie i  rozwój naszych 
klientów.

Jaki rejon kraju spółka obejmuje swoim 
działaniem?

Obecnie poprzez wspólne działania członków 
PSR świadczymy swoje usługi praktycznie na 
terenie całego kraju. Poprzez sieć oddziałów 
z  własnymi magazynami, zespołem handlow-
ców i doradców technicznych, który liczy obec-
nie blisko 200 osób w terenie jesteśmy w stanie 
zapewnić najlepszą jakość i komfort obsługi na-
szych partnerów.

W  jaki segment spółka chce inwestować? 
Czy chcecie rozszerzyć ofertę doradczą?

Aplikacje, rozwój myśli i techniki w zakresie sze-
roko pojętych usług rolniczych to segment na 
który stawiamy i który chcemy rozwijać. Obec-
nie wdrażamy najnowsze rozwiązania z zakresu 
IT w oparciu o własne doświadczenia, wkracza-
my w nowy etap rozwoju. Przykładem jest na-
sza platforma, aplikacja umożliwiająca jeszcze 
lepszą współpracę z  naszymi bezpośrednimi 
klientami – polskimi rolnikami. 
 
Jak spółka przygotowuje się do wprowa-
dzenia Zielonego Ładu? Czy jesteście na to 
gotowi?

Tak, zgodnie z  Dyrektywą UE, „Zielony Ład” 
powoli staje się determinującym trendem. 
Jednak w Polsce nadal dominującym modelem 

jest stosowanie klasycznych środków ochron-
nych opartych na syntetycznych substancjach 
aktywnych. Prawdopodobnie ten trend się 
zmieni. Dlatego my jako organizacja - PSR mu-
simy być na to przygotowani. Obecnie trwa-
ją intensywne badania, testowanie nowych 
produktów opartych na ochronie biologicz-
nej, edukacja i  współpraca ze środowiskiem 
naukowym w  tym zakresie pozwoli nam jesz-
cze lepiej przygotować się do nadchodzących 
zmian. Wiemy, że wkrótce może się okazać, 
że bez alternatywnych źródeł ochrony trudno 
będzie poradzić sobie z  rozwojem rolnictwa. 
Szczególnie w krajach UE. Tak,,jesteśmy goto-
wi na nowe uwarunkowania polskiego i unijne-
go rolnictwa. 
 
Jakie cele i  wyzwania stawiacie sobie na 
kolejne 10 lat?

Na przyszłość patrzymy z  optymizmem. Na 
pewno będziemy dążyli do tego, żeby jeszcze 
bardziej skonsolidować firmy w  ramach Grupy 
PSR, w tym także w aspekcie finansowym.
 
Nasze prace zawsze prowadzone są w  oparciu 
o aktualne potrzeby rolnictwa a także wprowa-
dzane przez Unię Europejską wymogi ochrony 
środowiska, mamy na uwadze takie zagadnie-
nia jak zrównoważone rolnictwo, wydajne go-
spodarowanie glebą, zasobami naturalnymi, 
bioróżnorodnością, ochroną klimatu – chcemy 
również w tym uczestniczyć. 

Już dziś sami opracowujemy nowe produkty 
biologiczne, które będą skuteczne i  bezpiecz-
ne dla środowiska. Natomiast postęp tech-
nologiczny wymusza poszukiwania nowych 
rozwiązań takich jak automatyzacja procesów 
produkcji, aplikacje mobilne czy wykorzystanie 
dronów i GPS w sektorze rolnym. Wyzwań jest 
wiele ale jestem przekonany iż razem uda nam 
się im sprostać. 

Dziękujemy za rozmowę!
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87-805 Włocławek
www.anwil.pl

anwil@anwil.pl
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napędzamy przyszłość 
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Charakterystyka:
   doskonały wigor jesienny i wiosenny – nadaje się  

na opóźnione terminy siewu,
   ponadprzeciętna zdrowotność na wszystkie najważniejsze 

choroby,
   unikalne połączenie wysokiego plonu oraz odporności  

na mróz i choroby.

Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin  
kłoszenia

Termin 
dojrzewania MTZ

Odporność  
na

wyleganie

Liczba
opadania

Wysokość 
roślin

Zimo- 
trwałość

średnio 
wczesny

średnio 
wczesny

wysoki
wysoka do  

bardzo wysokiej
 wysoka średnia 4,5

Odporność na choroby:

Mączniak 
prawdziwy

Fuzarioza 
kłosów Rdza brunatna Rdza żółta Septorioza plew Septorioza liści

wysoka wysoka wysoka bardzo wysoka
 średnia 

do wysokiej 
średnia 

do wysokiej

ASKABAN (A)

Norma wysiewu:

  wczesny termin: 
230–240 nasion/m²

  optymalny termin: 
240–280 nasion/m²

  opóźniony termin: 
280–360 nasion/m²
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czarodziej plonu 

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

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

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

Wysoki plon

Ponadprzeciętna
zdrowotność 

Wysoka
zimotrwałość 

ASKABAN
PSZENICA



EUFORIA (A/E)

Norma wysiewu:

  wczesny termin: 
225–300 nasion/m²

  optymalny termin: 
300–350 nasion/m²

  opóźniony termin: 
350–400 nasion/m²

54

PSZENICA |  odmiany

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

 

Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin  
kłoszenia

Termin 
dojrzewania

Odporność 
na porastanie 

ziarna  
w kłosie

Odporność  
na

wyleganie

Odporność na 
zakwaszanie 

gleby

Wysokość 
roślin

Zimo- 
trwałość

średni średni wysoka wysoka  wysoka średnia
bardzo wysoka 

5,5–6 

Odporność na choroby:

Mączniak 
prawdziwy

Fuzarioza 
kłosów

Rdza 
brunatna

Rdza 
żółta

Septorioza 
plew

Septorioza 
liści

Brunatna 
plamistość 

liści

Choroby 
podstawy 

źdźbła

wysoka wysoka wysoka
bardzo 
wysoka

 wysoka średnia średnia wysoka



TURANDOT (A)

Norma wysiewu:

  wczesny termin: 
260–300 nasion/m²

  optymalny termin: 
330–350 nasion/m²

  opóźniony termin: 
360–450 nasion/m²
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Charakterystyka:
  wysoka zdrowotność i jakość,
  przydatna również do uprawy w późniejszym terminie siewu 

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

i nadrabiania pewnych niedociągnięć.

Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin  
kłoszenia

Termin 
dojrzewania MTN Liczba

opadania
Wysokość  

roślin Zimotrwałość

średni średni wysoki  wysoka średnia dobra 4

Odporność na choroby:

Mączniak 
prawdziwy

Fuzarioza 
kłosów

Rdza 
brunatna

Rdza 
żółta

Septorioza 
plew

Septorioza 
liści

Choroby 
podstawy 

źdźbła

wysoka wysoka wysoka wysoka  wysoka wysoka wysoka



PATRAS (A)

Charakterystyka:
  typ pojedynczo-kłosowy z dobrą stabilnością plonu ziarna 

i szybkim napełnieniem ziarna,
  szybki rozwój początkowy,
  dobra zdrowotność liści,
  dobra tolerancja na fuzariozę,
  rośliny niskie, 
  łatwy omłot dzięki równomiernej dojrzałości roślin.

 

Norma wysiewu:

  wczesny termin: 
250–300 nasion/m²

  optymalny termin: 
300–350 nasion/m²

  opóźniony termin: 
350–400 nasion/m²
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Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin  
kłoszenia

Termin 
dojrzewania MTN Potencjał 

plonowania
Zawartość 

białka
Zawartość 

glutenu

Odporność  
na

wyleganie

Liczba
opadania

Wysokość 
roślin

Zimo- 
trwałość

średnio 
wczesny

średnio 
wczesny

wysoka wysoki wysoka wysoka
średnia

do wysokiej
wysoka średnia dobra 4

Odporność na choroby:

Mączniak 
prawdziwy

Fuzarioza 
kłosów

Rdza 
brunatna

Septorioza 
plew

Septorioza 
liści

Brunatna
plamistość 

liści

Choroby
podstawy 

źdźbła

dobra dobra dobra
 średnia

do dobrej
średnia dobra wysoka



Charakterystyka:
   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.

SOLINDO OŚCISTA (A/B)

Norma wysiewu:

  wczesny termin: 
230–240 nasion/m²

  optymalny termin: 
240–280 nasion/m²

  opóźniony termin: 
280–360 nasion/m²
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Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin  
kłoszenia

Termin 
dojrzewania MTZ Długość 

źdźbła

Skłonność 
do  

wylegania 
Krzewienie

Odporność 
na  

porastanie

Wymagania 
glebowe

Trudność 
omłotu

Zimo- 
trwałość

wczesny wczesny średnia krótkie mała dobre średnia
średnie /

niskie
bardzo 
łatwy

3,5

Odporność na choroby:

Rdza 
brunatna

Rdza 
żółta Septorioza Fuzarium Chlorotoluron

Choroby
podstawy

źdźbła

średnia wysoka wysoka wysoka odporna średnia



WILEJKA
OŚCISTA (A/E)

Norma wysiewu:

  wczesny termin: 
225–300 nasion/m²

  optymalny termin: 
300–350 nasion/m²

  opóźniony termin: 
350–380 nasion/m²
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Charakterystyka:
 odmiana oścista o rewelacyjnej zimotrwałości 7,5,
 wysoka liczba opadania,
 wysoka zawartość glutenu,
 wysoka waga hektolitra,
 wysoki MTZ.

 

Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin  
kłoszenia

Termin 
dojrzewania

Liczba
opadania

Odporność  
na

wyleganie

Odporność na 
zakwaszanie 

gleby

Wysokość 
roślin

Zimo- 
trwałość

średni średni wysoka średnia  dobra
średnia / 

średnio wysoka
bardzo dobra 

7,5 

Odporność na choroby:

Mączniak 
prawdziwy

Fuzarioza 
kłosów

Rdza 
brunatna

Rdza 
żółta

Septorioza 
plew

Septorioza 
liści

Brunatna 
plamistość 

liści

Choroby 
podstawy 

źdźbła

średnia dobra wysoka średnia  wysoka średnia wysoka wysoka



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

parametrami piekarniczymi,
 odmiana o łuskowej słomie i dużej zdrowotności.

Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin  
kłoszenia

Termin 
dojrzewania MTZ Zawartość

białka
Liczba

opadania

Podatność  
na

wyleganie

Wysokość 
roślin

średni średni wysoki bardzo wysoka wysoka niska niska

Odporność na choroby:

Mączniak 
prawdziwy

Fuzarioza 
kłosów

Rdza 
brunatna

Septorioza 
liści

średnia średnia niska średnia

LENNOX PRZEWÓDKOWA (E)

Norma wysiewu:

  wczesny termin: 
360–400 nasion/m²

  optymalny termin: 
400–420 nasion/m²

  opóźniony termin: 
420–450 nasion/m²
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SUBSTANCJE 
AKTYWNE:
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diflufenikan
(związek z grupy  
fenoksynikotynoanilidów)

 500 g/l (42,2%)

 HERBICYD 

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

 

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

CHWASTY WRAŻLIWE:
Gwiazdnica pospolita.

CHWASTY ŚREDNIOWRAŻLIWE:
Przytulia czepna. 

CHWASTY ŚREDNIOODPORNE:
Miotła zbożowa. 

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

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

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

NUTRICOMPLEX 
Nawóz krystaliczny NPK z mikroelementami  
rozpuszczalny w wodzie.

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

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

  0,06% Żelazo (Fe) rozpuszczalne w wodzie schelatowane przez EDTA
  0,04% Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie schelatowany przez EDTA
  0,02% Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie schelatowany przez EDTA
  0,01% Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie schelatowana przez EDTA
  0,02% Bor (B) rozpuszczalny w wodzie
  0,003% Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie



SUBSTANCJE 
AKTYWNE:
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protiokonazol
(substancja z grupy triazoli)

 37,5 g/l

fluoksastrobina
(substancja z grupy strobiluryn) 

 37,5 g/l

tebukonazol
(substancja z grupy triazoli)

 5 g/l

 STANDARDOWA 3-SKŁADNIKOWA ZAPRAWA 

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

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

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

Pszenżyto ozime
pleśń śniegowa, zgorzel siewek

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

Żyto ozime
pleśń śniegowa, zgorzel siewek, głownia źdźbłowa

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

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

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





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 

Zaprawa zbożowa zapewniająca:



SUBSTANCJE 
AKTYWNE:
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fluksapyroksad
(substancja z grupy karboksyamidów) 

 333 g/l (28,76%) 

 FUNGICYD 

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

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

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

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

  Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 

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

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

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

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

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

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

Żyto ozime 
pleśń śniegowa zbóż i traw, rynchosporioza zbóż. 

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

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

Do stosowania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych. 

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 

Zaprawa zbożowa zapewniająca:
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CLAAS ARION 400
popularne, wszechstronne ciągniki 
z nową klasą emisji spalin Stage V 
i nowym flagowym modelem

Klasa średnia wśród naszych ciągników

Artykuł sponsorowany

A

A

Nawet 155 KM z systemem CPM
Z okazji wprowadzenia normy emisji spalin 
Stage  V firma CLAAS wyposaża swoje cią-
gniki serii ARION 400 w szereg nowych po-
prawiających osiągi parametrów. Od teraz 
siedem modeli oferuje zakres mocy mak-
symalnej od 90 do 155  KM z  CPM zgodnie 
z normą ECE R120. Nowy okręt flagowy se-
rii, ciągnik ARION 470, osiąga tym samym 
maksymalną moc 155 KM i maksymalny mo-
ment obrotowy 631 Nm z CPM.

Czterocylindrowy silnik FPT o  pojemności 
4,5  litra pracuje we wszystkich modelach 
serii – od najmniejszego ARION 410 do naj-
mocniejszego ARION 470 – i  wykorzystuje 
najnowocześniejszą technologię czteroza-
worową oraz turbosprężarki z  chłodzeniem 
powietrza doładowania. Od modelu ARION 
430 turbosprężarki są wyposażone w zawór 
Wastegate. Spaliny są oczyszczane zgodnie 
z  normą Stage  V dzięki efektywnemu połą-
czeniu technologii SCRoF (SCR on Filters) 
i  katalizatora oksydacyjnego. Tym samym 
silniki pracują nie tylko czysto, ale również 
bardzo wydajnie, wykazując niskie zużycie 
oleju napędowego i AdBlue. Zbiornik paliwa 

Patrząc na ostatnie lata w rolnictwie, można stwierdzić, że nie ma powtarzalności. To, co 
zaczyna nam się sprawdzać w jednym sezonie wegetacyjnym, nie zawsze jest dobre w kolej-
nym. Przygotowując się do nowego sezonu wegetacyjnego, powinniśmy mieć już zaplanowa-
ne pewne decyzje, które w wieloleciu nam się sprawdzają i dają pozytywny efekt. 
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wynoszący od 140 do 190 litrów wystarczy 
nawet na długie dni pracy, a zbiornik AdBlue 
o pojemności od 17 do 22 litrów trzeba uzu-
pełniać maksymalnie przy co drugim tanko-
waniu oleju napędowego.

Wszystkie silniki charakteryzują się dużą 
łatwością serwisowania. Okres między wy-
mianami oleju wynosi 600 godzin pracy. 
Dzięki cyklonowemu separatorowi wstęp-
nemu, który usuwa już z zasysanego powie-
trza około 90 procent zanieczyszczeń, łatwo 
dostępny przed pakietem chłodnic filtr po-
wietrza rzadko wymaga czyszczenia. W celu 
łatwego przedmuchania chłodnic istnieje 
możliwość ich otwarcia.

Wydajna przekładnia
Od modelu ARION 430 Klienci mają do wy-
boru dwie sprawdzone i  bardzo wydajne 
przekładnie przełączane pod obciążeniem. 
Przekładnia QUADRISHIFT (montowana se-
ryjnie w  ARION 410 i  ARION 420) oferuje 
16 biegów do przodu i 16 do tyłu z podzia-
łem na cztery zakresy po cztery biegi pod 
obciążeniem. Opcjonalna przekładnia HE-
XASHIFT z sześcioma biegami pod obciąże-
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niem posiada 24 biegi do przodu i do tyłu. 
Dla obu wariantów przekładni dostępna 
jest opcja biegów pełzających do 150 m/h. 
Prędkość maksymalną 40 km/h HEXASHIFT 
osiąga przy 1840 obr./min. 

Dzięki automatyce QUADRACTIV lub HE-
XACTIV obie przekładnie można ustawić 
w taki sposób, aby automatycznie zmieniały 
się tylko biegi pod obciążeniem (tryb polo-
wy) albo też biegi pod obciążeniem i zakresy 
(tryb drogowy), przy czym przy zmianie za-
kresów zawsze wybrany zostaje odpowiedni 
bieg pod obciążeniem. Jednocześnie moż-
liwe jest zaprogramowanie trzech trybów 
pracy przekładni (tryb w pełni automatyczny, 
tryb WOM, tryb użytkownika) odpowiednio 
do różnego rodzaju prac. Wymaga to wypo-

sażenia ciągnika ARION 400 w CLAAS INFOR-
MATION SYSTEM (CIS).

Zmiana kierunku jazdy poprzez rewer-
ser REVERSHIFT odbywa się komfortowo 
przy użyciu dźwigni na konsoli kierownicy, 
a opcjonalnie także za pomocą dźwigni wie-
lofunkcyjnej w  prawym podłokietniku – to 
szczególnie praktyczne rozwiązanie w przy-
padku prac z ładowaczem czołowym. W CIS 
można łatwo i  indywidualnie zaprogra-
mować odpowiednie biegi do manewrów 
skręcenia podczas pracy z  ładowaczem 
czołowym lub na uwrociach, a  także dwa 
biegi startowe. Jeden przy ręcznej, dru-
gi przy automatycznej zmianie przełożeń. 
Dodatkowo istnieje możliwość regulacji 
czułości rewersera w dziewięciu stopniach. 

67



68 JESIEŃ  2021 |

Automatyka HEXACTIV umożliwia również za-
programowanie prędkości tempomatu.

Dalszą poprawę komfortu zapewnia funkcja 
SMART STOP. Po wciśnięciu pedału hamulca aż 
do zatrzymania sprzęgło zostaje automatycz-
nie rozłączone, a po jego puszczeniu na zapro-
gramowanym biegu dla ruszania automatycz-
nie załączone.

Kompaktowe, zwrotne i wytrzymałe
Ciągniki serii ARION 400 wyróżniają się długim 
rozstawem osi wynoszącym 2,49 m (ARION 410 
i ARION 420) lub 2,53 m (ARION 430 – ARION 
470) przy niewielkiej długości całkowitej. W po-
łączeniu z kątem skrętu kół przednich wynoszą-
cym do 55 stopni pozwala to uzyskać niezwykłą 

zwrotność, którą wspiera nowy zależny od kąta 
skrętu kierownicy system załączania i rozłącza-
nia napędu na wszystkie koła oraz dostępne na 
życzenie zmienne przełożenie układu kierowni-
czego. Poza tym pomimo kompaktowych wy-
miarów zapewniony jest bezpieczny transport 
dołączanych narzędzi oraz wysoka stabilność 
podczas prac z  ładowaczem czołowym. Przy-
czynia się do tego także statyczny rozkład masy 
wynoszący 50:50 bez balastu.

Dopuszczalna masa całkowita została zwiększo-
na do 9 t, co pozwala na uzyskanie ładowności 
do 3,8  t. Do najwyższych obciążeń przystoso-
wana jest także nowa opcjonalna pompa Load 
Sensing o  wydatku 150  l/min. Już przy oszczę-
dzającej paliwo prędkości silnika 1600 obr./min 
pompa oferuje przepływ 110 l/min. W sumie do-
stępne są zatem cztery opcje pomp, dwie z obie-
giem otwartym z  wydatkiem 60 lub 100  l/min, 
oraz Load Sensing z wydatkiem 110 l/min i 150 l/
min. Oba warianty Load Sensing oferują również 
zwiększony udźwig z tyłu wynoszący do 6,25 t.

Kolejnym dużym plusem jest pełna integracja 
podnośnika przedniego i  dostępny fabrycz-
nie ładowacz czołowy. Oba urządzenia można 
wygodnie obsługiwać za pomocą dźwigni wie-

Przegląd serii ARION 400:

Modele ARION 410 ARION 420 ARION 430 ARION 440 ARION 450 ARION 460 ARION 470

Silnik Czterocylindrowy silnik FTP o poj. 4,5 l zgodny ze Stage V

Moc znamionowa 90 KM 100 KM 115 KM 115 KM 125 KM 135 KM 145 KM

Moc maksymalna 
z CPM

– – – 125 KM 135 KM 145 KM 155 KM

Maks. moment 
obrotowy

405 Nm 434 Nm 505 Nm 539 Nm 573 Nm 615 Nm 631 Nm

Przekładnia
QUADRISHIFT 16/16; 

opcjonalnie biegi pełzające
QUADRISHIFT 16/16 lub HEXASHIFT 24/24;  

opcjonalnie biegi pełzające

Rozstaw osi 2,49 m 2,53 m

Masa własna 4,8 t 5,2–5,3 t

Dopuszczalna 
masa całkowita

8,5 t 9 t

Artykuł sponsorowany
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lofunkcyjnej, przy czym dla ładowaczy czoło-
wych możliwa jest obsługa przy użyciu joystic-
ka ELECTROPILOT (CIS lub CIS+) lub FLEXPILOT. 
Obsługa nie wymaga zatem zmieniania uchwy-
tu. Możliwe jest teraz indywidualne dopasowa-
nie sposobu reagowania joysticka ELECTRO-
PILOT do potrzeb operatora, a  nowy system 
automatycznego wykrywania ładowacza czoło-
wego eliminuje konieczność ręcznego przełą-
czania funkcji hydraulicznych.

Komfort szyty na miarę
Podobnie jak poprzednia seria, także nowe cią-
gniki z serii ARION 400 Stage V mogą być spe-
cyfikowane w  najróżniejszych konfiguracjach 
w zależności od życzeń Klienta i obszaru użyt-
kowania. Dla zwiększenia komfortu opcjonal-
nie dostępna jest amortyzowana oś przednia 
PROACTIV, mechaniczna dwupunktowa amor-
tyzacja kabiny oraz różne opcje foteli. Zarówno 
podnośniki, jak i  ładowacze czołowe CLAAS są 
wyposażone w system tłumienia drgań.

Ponadto oprócz seryjnej kabiny z wysokim da-
chem i standardowym lub szklanym szyberda-
chem, ciągniki serii ARION 400 mogą zostać 
wyposażone w  kabinę z  niskim dachem lub 
w  innowacyjną kabinę PANORAMIC. Ta ostat-
nia oferuje nie tylko bezkonkurencyjną w  tej 
klasie ciągników widoczność na wszystkie 
strony, ale również doskonały widok na unie-
sione narzędzia ładowacza czołowego dzięki 
panoramicznej szybie przedniej o  powierzch-
ni 2,41  m2. Drzwi o  szerokim kącie otwarcia 
umożliwiają wygodne i  bezpieczne wchodze-
nie i  wychodzenie. Specjalnie do prac komu-
nalnych w niektórych modelach dostępna jest 
kabina 5-słupkowa z odporną na pękanie szybą 
boczną z poliwęglanu. Opcjonalnie dla wszyst-
kich wariantów kabiny można zamówić pakiet 
oświetlenia LED.

Wyposażenie standardowe kabiny może zostać 
wzbogacone o  pakiety CIS i  CIS+. Oba pakiety 
obejmują dźwignię wielofunkcyjną z 10 elemen-
tami obsługowymi w  prawym podłokietniku 

oraz monitor roboczy w prawym słupku A, który 
w  wyposażeniu CIS+ oferuje standardowo ko-
lorowy wyświetlacz CIS o  wysokim kontraście 
(opcjonalny dla wyposażenia CIS). W wyposaże-
niu CIS+ obecne są również elektrohydrauliczne 
zawory. Ponadto opcją wyposażenia CIS+ jest 
system zarządzania na uwrociach CLAAS SEQU-
ENCE MANAGEMENT (CSM).

Dostępny fabrycznie system kierowania
Wszystkie ciągniki ARION 400 zgodne z normą 
emisji spalin Stage  V można fabrycznie wypo-
sażyć w system prowadzenia po śladzie CLAAS, 
który jest obsługiwany i  wyświetlany na ter-
minalu. Jako sygnały korekcyjne poza SATCOR 
i  OMNISTAR dostępne są różne sygnały RTK. 
Dzięki funkcji AUTO TURN proces zawracania 
na uwrociach po zezwoleniu od operatora prze-
biega w  sposób całkowicie zautomatyzowany. 
Dodatkowo ciągnik może zostać wyposażony w 
instalację ISOBUS, w tym celu z tyłu dostępne 
jest gniazdo ISOBUS, a wewnątrz kabiny złą-
cze IN CAB za pomocą którego można podpiąć 
dowolny terminal do obsługi maszyn ISOBUS. 
Dla wygody obsługi można dowolnie przypisać 
cztery przyciski funkcyjne, co oferuje unikalną 
w  tej klasie wygodę obsługi, szczególnie pod-
czas obsługi maszyn towarzyszących z ISOBUS. 
Opcją zwiększającą komfort jest możliwość za-
mówienia kamery montowanej na dachu oraz 
monitora do wyświetlenia obrazu z tyłu ciągnika.

Także dla serii ARION 400 zgodnej ze Stage V 
standardowo dostępna jest automatyczna do-
kumentacja za pośrednictwem TELEMATICS.
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PRZEDSTA A
 I PUNKTÓW HANDLOWYCH

 

  Gromadka
  Nowogrodziec
  Osiecznica

 
  Bielawa

  Niemcza
  Pieszyce

  
  Jerzmanowa
  Kotla

  
  Jemielno

  
  Jawor

  Paszowice

  Janowice Wielkie

  Karpacz
  Kowary

  Piechowice

  

I

  

  
  Krotoszyce

  Legnica
  Legnickie Pole

  Prochowice

  

  Olszyna

 
  Brzeg

  Lewin Brzeski

  Olszanka

 

  Branice

  Kietrz

 KOZIELSKI
 
  Bierawa
  Cisek

  Polska Cerekiew

 
  Byczyna

  Lasowice Wielkie

 
  Gogolin
  Krapkowice

  Walce

 
  Domaszowice

 

  Kamiennik

  Nysa

 

 

 

 

 

  Mirsk

 

  Milicz

 

 

  Jelcz Laskowice

 

  Gaworzyce

  Polkowice

  Radwanice

 

  Kondratowice
  Przeworno

 

  Malczyce

  Udanin

 

  Marcinowice

 

 

  Walim

 
  Brzeg Dolny

 
  Czernica

 
  Bardo

 
  Bogatynia

 
  Pielgrzymka

 

  Olesno
  Praszka

 

  Komprachcice

  Niemodlin
  Opole
  Ozimek

 

 

  Jemielnica
  Kolonowskie

  Ujazd

 
  Brenna

  Cieszyn

 

  Gliwice

  Pilchowice
  Pyskowice

  Toszek

 

  Krzepice
  Lipie

  Panki

 

  Ciasna

  Kochanowice

 

  Ornotowice

  Wyry
  Orzesze

 

  Ciasna

  Kochanowice

 
  Krzanowice

  Kornowac

  Pietrowice Wielkie

 

  Gaszowice
  Lyski

  Jejkowice

 
  Kalety

 

  Gorzyce

  Marklowice
  Mszana

  Radlin

 

  Pszczyna

 
  Pilica

 
 

  Bralin

  Rychtal
  Trzcinica

Kudowa-Zdrój

Duszniki-Zdrój

Lądek-Zdrój

Polanica-Zdrój
49. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI

50. POWIAT KĘPIŃSKI
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  Paszowice

  Janowice Wielkie

  Karpacz
  Kowary

  Piechowice

  

I

  

  
  Krotoszyce

  Legnica
  Legnickie Pole

  Prochowice

  

  Olszyna

 
  Brzeg

  Lewin Brzeski

  Olszanka

 

  Branice

  Kietrz

 KOZIELSKI
 
  Bierawa
  Cisek

  Polska Cerekiew

 
  Byczyna

  Lasowice Wielkie

 
  Gogolin
  Krapkowice

  Walce

 
  Domaszowice

 

  Kamiennik

  Nysa

 

 

 

 

 

  Mirsk

 

  Milicz

 

 

  Jelcz Laskowice

 

  Gaworzyce

  Polkowice

  Radwanice

 

  Kondratowice
  Przeworno

 

  Malczyce

  Udanin

 

  Marcinowice

 

 

  Walim

 
  Brzeg Dolny

 
  Czernica

 
  Bardo

 
  Bogatynia

 
  Pielgrzymka

 

  Olesno
  Praszka

 

  Komprachcice

  Niemodlin
  Opole
  Ozimek

 

 

  Jemielnica
  Kolonowskie

  Ujazd

 
  Brenna

  Cieszyn

 

  Gliwice

  Pilchowice
  Pyskowice

  Toszek

 

  Krzepice
  Lipie

  Panki

 

  Ciasna

  Kochanowice

 

  Ornotowice

  Wyry
  Orzesze

 

  Ciasna

  Kochanowice

 
  Krzanowice

  Kornowac

  Pietrowice Wielkie

 

  Gaszowice
  Lyski

  Jejkowice

 
  Kalety

 

  Gorzyce

  Marklowice
  Mszana

  Radlin

 

  Pszczyna

 
  Pilica

 
 

  Bralin

  Rychtal
  Trzcinica

Kudowa-Zdrój

Duszniki-Zdrój

Lądek-Zdrój

Polanica-Zdrój
49. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI

50. POWIAT KĘPIŃSKI



2
KRZYSZTOF SIEKIERKA
Przedstawiciel handlowy 
krzysztof.siekierka@agroas.pl 
tel. 795 107 310

3

MICHAŁ GIZIŃSKI

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

KRZYSZTOF WICHER

pawel2.mazur@agroas.pl 

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

5 Przedstawiciel handlowy 

tel. 692 969 933

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

PH / Kierownik terenowy
michal.marzecki@agroas.pl 
tel. 608 668 734

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

9 Przedstawiciel handlowy
krzysztof.wicher@agroas.pl 
tel. 507 890 366

TOMASZ STOLARCZYK
Przedstawiciel handlowy
tomasz.stolarczyk@agroas.pl 
tel. 728 389 004

TOMASZ PELIKAN
Kierownik Oddziału ZiemiełowiceKierownik Oddziału Gołaczów
tomasz.pelikan@agroas.pl 
tel. 780 058 401

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

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

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

Ziemiełowice13

Gołaczów12



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszamy do naszych oddziałów

Namysłów

Gołaczów
Legnica

Brzeg

Opole

Kędzierzyn-Koźle

Kietrz

Nysa

Wrocław

Świdnica

Strzegom
Tworzyjanów

Korfantów

Olszanka

Ziemiełowice

Błażejowice

Radzikowice

Grodków

Nowa Wieś Mała

Wójtowice

Bąków

A4

A4




