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Szanowni Klienci,
Serdecznie dziękuję za współpracę i  zaufanie, którym nas Pań-
stwo obdarzyli, wybierając naszą ofertę. Dzisiejszy rynek oraz 
zmiany, jakie niesie za sobą postęp w hodowli, doświadczalnic-
twie, prawie oraz stosowaniu pestycydów, wpływają na port-
folio, które Państwu oferujemy. Nasz zespół produktowy na co 
dzień analizuje dostępne na rynku produkty i  weryfikuje port-
folio dostawców, starając się wybrać z setek produktów te naj-

lepsze, które spełnią Państwa oczekiwania. Zmiany w  przepisach dotyczących 
stosowania nawozów azotowych zaskutkowały wprowadzeniem inhibitorów do 
naszej stałej oferty. Inhibitor nitryfikacji NovaTec One na dobre wszedł do sprze-
daży i jest bezwzględnie stosowany z RSM-em, inhibitor ureazy Limus stosowany 
z mocznikiem zwiększa dostępność tegoż nawozu dla roślin i ogranicza negatyw-
ne dla środowiska skutki jego stosowania.

Ograniczenie w stosowaniu substancji z grupy triazoli, a także innych fungicydów 
też zmusiło wszystkich do poszukiwania skutecznych rozwiązań, które ochronią 
uprawy. Dziś nasza firma może poszczycić się jednym z  najlepszych rozwiązań 
w  ochronie fungicydowej pszenicy, kombinacja substancji protiokonazol, me-
trafenon oraz spiroksamina w zestawie Kroton + Flexity bezwzględnie rozprawia 
się z chorobami podstawy źdźbła, mączniakiem, rdzą brunatną, septoriozą, a tak-
że wieloma innymi patogenami.

Kolejne doskonałe rozwiązanie w ochronie fungicydowej pszenicy i  innych zbóż 
to Myresa Pro + Imbrex zawierające mefentriflukonazol, fluksapyroksad, rozwią-
zanie stosowane od fazy krzewienia do fazy kwitnienia o bardzo szerokim spek-
trum działania w ochronie przed patogenami grzybowymi.

Nasz zespół dostarczy Państwu już w  tym sezonie doskonałe preparaty z  gru-
py produktów biologicznych o  właściwościach biocydów, biofungicydów, które 
wspólnie z naszymi partnerami z PSR-ów testowaliśmy w poprzednich latach na 
naszych plantacjach.

Oferta nasienna, a w szczególności nasiona kukurydzy wyselekcjonowane z wielu 
hodowli dostępnych na naszym rynku, gwarantuje najwyższą jakość plonu i odpo-
wiada na zapotrzebowanie najbardziej wymagających klientów.

Cieszymy się, że nasza oferta znajduje tak wielu nabywców, oferta, która uwzględ-
nia potrzeby klienta, klienta bardzo wymagającego, który wie, że w AGROAS pra-
cują na jego korzyść i na wspólny sukces.

Dziękujemy i zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

Tadeusz Simiński
dyrektor handlowy



Czynniki wpływające 
na zwiększenie 
plonowania kukurydzy
Nawożenie
Kukurydza, aby wytworzyć jedną tonę ziarna 
wraz z  odpowiednią ilością zielonej masy, po-
trzebuje od 20 do nawet 32 kg azotu (N), od 10 
do 15 kg fosforu (P₂O₅), od 20 do 35 kg pota-
su (K₂O), od 5 do 10 kg magnezu (MgO), od 5 
do 10 kg siarki (SO₃) oraz od 5 do 10 kg wapnia 
(CaO). Dawkowanie nawozów mineralnych za-
leżne będzie w dużej mierze od zasobności gle-
by w wymienione składniki pokarmowe. 

W  praktyce rolniczej zapotrzebowanie na azot 
zaspokajane jest przedsiewnie, poprzez zasto-
sowanie mocznika w dawce 350–400 kg/ha. Al-
ternatywą jest zastosowanie dawek dzielonych 
po 200 kg przed siewem i po siewie. Tu należy 
wspomnieć, że możemy ten nawóz stosować już 
tylko z inhibitorami, czyli substancjami chemicz-
nymi, które spowalniają proces przemian azotu 
z formy amidowej do formy amonowej i następ-
nie azotanowej. Inną opcją jest przedsiewne 
zastosowanie roztworu saletrzano-moczniko-
wego (RSM) o stężeniu 32% w dawce 440–500 
l/ha. Możemy to zrobić pod warunkiem użycia 
do RSM-u  inhibitora NovaTec One w  dawce 
1,5 l/ha i wymieszaniu nawozu z glebą. 

W  fosfor kukurydza jest zaopatrywana naj-
częściej poprzez zastosowanie Polidapu do 
siewnika w dawce 150 kg/ha, alternatywą jest 
zastosowanie w  takiej samej ilości fosforanu 
amonu DAP 18 46 (NP) lub fosforanu amonu 
MAP 12 52 (NP) w dawce 130 kg/ha. 

Składniki takie jak potas, siarka i magnez może-
my dostarczyć roślinom przedsiewnie, pod po-
stacią nawozu Korn-Kali, który zawiera również 
sód. Dawka na hektar wynosi od 300 do 400 kg. 

Ważnym składnikiem pokarmowym jest też 
wapń. Polecamy przedsiewne zastosowanie 
wapna węglanowego luzem w ilości 2 t/ha pod 
postacią nawozu Nordkalk Standard lub wap-
na Lhoist Bukowa. Jeszcze raz podkreślamy, że 
dawki nawozów mineralnych powinny uwzględ-
niać zawartość poszczególnych składników po-
karmowych w  glebie. Te podane przez nas są 
stosowane przez naszych klientów najczęściej 
i są gwarancją dobrego plonu.

Dobór odmian do siewu
Oczywiście odpowiednie nawożenie to tylko 
jedna ze składowych dobrego plonowania kuku-
rydzy. Równie ważny jest dobór odpowiednich 
odmian do siewu. Odmiany możemy podzielić 
pod względem przeznaczenia na ziarnowe i  ki-
szonkowe, pod względem typu ziarna na flinto-
we (mają więcej skrobi szklistej) i dentowe (typu 
„koński ząb” – mają więcej skrobi mączystej), pod 
względem typu kolby na fixowe (określona wiel-
kość kolby) i  flexowe (im lepsze warunki, tym 
większa kolba) oraz w zależności od wczesności, 
czyli długości okresu wegetacji (FAO), na wcze-
sne, średnio wczesne, średnio późne i późne. 

Bez względu na podział należy pamiętać, że na 
dobrych glebach w zależności od charakterysty-
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ki danej odmiany stosujemy większą obsadę – od 
85 do 95 tys. roślin na hektar. Natomiast w przy-
padku słabych stanowisk obsada jest mniejsza 
i wynosi od 75 do maksymalnie 85 tys. roślin/ha. 

Musimy zadać sobie pytanie, którą zatem odmia-
nę do siewu powinniśmy wybrać. Postaramy się 
Państwu w tym pomóc, ponieważ firma AGROAS 
ma w swojej ofercie bardzo szeroką paletę od-
mian kukurydzy różnych hodowców, która na 
pewno sprosta wszystkim oczekiwaniom. 

MAS 11.K  hodowli Maisadour jest ziarnową 
odmianą kukurydzy. Zarówno ziarno, jak i kolba 
są typu pośredniego. Jest to wczesna odmiana 
kukurydzy (FAO 220), która doskonale spraw-
dzi się zarówno na dobrych, jak i słabych stano-
wiskach. Niewątpliwą zaletą tej odmiany jest 
bardzo dobry stosunek plonu do wczesności. 
Ponadto MAS 11.K charakteryzuje się dobrą to-
lerancją na niedobory wody. Rośliny te szybko 
oddają wodę, co daje gwarancję niskiej wilgot-
ności podczas zbioru.

LUXURI hodowli Lidea (marka Caussade Semen-
ces Pro) jest ziarnową odmianą średnio wczesną 
(FAO 230) o flintowym ziarnie i kolbie typu flex. 
Bardzo dobrze sprawdza się na lepszych stano-
wiskach (od IVb, ale w  dobrej kulturze). Jest to 
dobra odmiana grysowa. Rośliny są kompaktowe 
z  nisko osadzonymi kolbami. Ziarno ma wysoką 
gęstość i dużą masę, co gwarantuje satysfakcjo-
nujący plon. 

Kolejną odmianą tego samego hodowcy jest 
odmiana średnio wczesna CHIANTI (FAO 240) 
o przeznaczeniu na ziarno. Kolba typu flex jest 
upakowana ziarnem typu flint. Odmiana ta do-
brze sprawdzi się zarówno na glebie słabej, jak 
i  dobrej. Cechuje się wysokim poziomem plo-
nowania, nawet przy trudniejszych warunkach 
pogodowych. Jej ziarno bardzo łatwo oddaje 
wodę, co sprawia, że omłot jest szybszy.

Hodowla Limagrain ma w swojej ofercie jedną 
z najlepszych średnio wczesnych (FAO 240) ku-

kurydz ziarnowych, a  mianowicie LG 31.205. 
Odmiana ta ma ziarno typu pośredniego oraz 
kolbę typu flex. Charakteryzuje się bardzo wy-
sokim potencjałem plonowania, bardzo do-
brym wigorem oraz odpornością na choroby. 
Cechuje się dużą odpornością na wyleganie. 
Ważną zaletą jest to, że dobrze radzi sobie na 
każdych stanowiskach.

Jeśli chodzi o hodowcę Dekalb (Bayer), to pole-
camy Państwu średnio wczesną ziarnówkę (FAO 
240/250) DKC 3400. Odmiana ta ma ziarno typu 
dent i  kolbę typu fix. Poradzi sobie w  różnych 
warunkach glebowych. Jej niewątpliwą zaletą 
będzie niska wilgotność ziarna podczas omłotu, 
co znacząco zmniejszy koszty suszenia. Kukury-
dza ta ma dobrą odporność na żółtą plamistość 
liści kukurydzy, a choroba ta, jak wiemy, znaczą-
co obniża plon.

Kolejnym przedstawicielem kukurydzy ziar-
nowej o dentowym ziarnie jest średnio późna 
(FAO 270) odmiana ES BROADWAY. Należy 
wspomnieć, że hodowle Euralis i Caussade po-
łączyły się i od 15 kwietnia 2021 roku działają 
wspólnie pod nazwą Lidea. Kukurydza ta, o kol-
bie typu flex, dobrze nadaje się na słabe gle-
by, jednak swój ogromny potencjał plonowa-
nia w pełni ujawnia na lepszych stanowiskach. 
Odmiana ta ma wysoką zdrowotność roślin. 
Odporność na głownię kukurydzy i  fusarium 
graminearum  jest duża. Ziarno jest zdrowe 
i ciężkie, z dużym udziałem skrobi mączystej, co 
ułatwia oddawanie wody i dosuszanie.

Mamy dla Państwa również propozycję kuku-
rydzy kiszonkowej z  Hodowli Roślin Smolice, 
a  mianowicie SM VARSOVIA. Jest to odmia-
na średnio wczesna (FAO 250), posiada ziar-
no typu pośredniego, ale ze zdecydowaną 
przewagą flinta. Kolba jest typu fix. Wysokie 
rośliny zapewnią Państwu dużą ilość zielonej 
masy, która będzie charakteryzować się dobrą 
strawnością. Jak wiemy, odpowiedniej jakości 
kiszonka to klucz do sukcesu w produkcji bydła 
mlecznego i opasowego.
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Dla klientów preferujących kukurydzę na kiszon-
kę z hodowli zagranicznych mamy w ofercie od-
mianę MAS 26.B hodowli Maisadour. To średnio 
wczesna odmiana kukurydzy (FAO 250) o flinto-
wym ziarnie i kolbie w typie fix. Odmiana ta nie 
boi się chłodów. Ma dobry wigor początkowy, 
wysoki plon zielonej masy, bardzo grube ziarno 
oraz dobry Stay Green. Odmiana ta gwarantuje 
wysoką wartość żywieniową kiszonki.

Większość oferowanych odmian kukurydzy to 
odmiany wczesne lub średnio wczesne. Propo-
nujemy je nie bez powodu. Otóż w  rolnictwie 
należy myśleć strategicznie. Wcześniejsze FAO 
daje nam gwarancję szybszego zbioru, co spra-
wi, że spokojnie zasiejemy zboże ozime. Kuku-
rydze o dłuższym okresie wegetacyjnym nie da-
dzą nam takiej możliwości.

Ochrona herbicydowa
Skuteczna walka z chwastami stanowi ważny ele-
ment wpływający na plon. Chwasty w  uprawie 
kukurydzy stanowią dla niej konkurencję, pobie-
rając składniki pokarmowe i wodę. Proponujemy 
Państwu powschodowe zwalczanie chwastów 
w fazie około 3. liścia kukurydzy, ponieważ wte-
dy skuteczność zabiegu jest największa. Zale-
camy zastosowanie Camix 560 SE (S-metola-
chlor 500 g, mezotrion 60 g) w dawce od 1,5 do 
2 l/ha w  mieszance ze środkiem zawierającym 
nikosulfuron o stężeniu przynajmniej 4% (40 g/l) 
1  l/ha oraz adiuwant olejowy – Olemix 84EC 
1 l/ha. Przy występowaniu silnego zachwaszcze-
nia, zwłaszcza rdestem powojowym, chwastnicą 
czy ostrożniem, proponujemy zwalczanie daw-
kami dzielonymi: przed wschodami 2 l Camix 
+ 0,3 l Grand Plus na hektar, a  po wschodach 
1 l/ha Nikosulfuron + 1 l/ha Olemix w fazie 4–7 
liści kukurydzy. Są to najczęściej proponowane 
przez nas formy zwalczania chwastów w  upra-
wie kukurydzy. Jako powschodowe rozwiąza-
nie możemy zastosować również Elumis 105 
OD w  dawce od 1 l do 1,5 l/ha w  fazie 2 do 8 
liści rośliny uprawnej. W firmie AGROAS znajdą 
Państwo także inne rozwiązania herbicydowe 
zarówno przedwschodowe, jak i powschodowe. 

Nawożenie dolistne
Odpowiednie nawożenie dolistne mikro- i ma-
kroelementami stanowi jeden ze składowych 
sukcesu w  uprawie kukurydzy. Sam cynk nie 
zdziała jednak cudów. Nie możemy również 
zapomnieć o  innych pierwiastkach, takich jak 
mangan, bor, a także azot, potas czy fosfor, któ-
rych uzupełnienie powinno także odbywać się 
drogą dolistną. 

Kiedy kukurydza znajduje się w  fazie 2–3 liści, 
wspomożemy jej rozwój oraz wzmocnimy przed 
ubocznym działaniem herbicydów, stosując 1  l 
Nutriboru w  mieszane z  2 l Twintechu (Zn, 
Mn). W fazie 4–6 liści, po zastosowaniu oprysku 
herbicydowego, należy podać preparat nalistny 
Delfan Plus w  dawce 1,5 l/ha wraz z  Twinte-
chem 1 l/ha oraz Nutricomplex zrównoważony 
18-18-18 w dawce 3 kg/ha.

Alternatywą jest zastosowanie technologii 
Adob. W opcji pierwszej proponujemy zastoso-
wanie dwóch zabiegów (na 3. i 6. liść), w skład 
których będzie wchodzić: 5 kg siarczanu ma-
gnezu, 3 kg Adob Mikro Kukurydza oraz 2 kg 
Adob Mikro Profit 18-18-18. W  opcji drugiej 
będą to dwa zabiegi oparte na: 5 kg siarczanu 
magnezu, 5 l Basfoliaru 36 Extra, 1,5 kg Adob 
Zn oraz 0,5 l Asbor Adob.

Zastosowanie jednej z  powyższych metod na-
wożenia dolistnego zaspokoi zapotrzebowanie 
roślin na mikro- i makroskładniki, co niewątpli-
wie przyczyni się do proporcjonalnego wzrostu 
plonu kukurydzy. Mamy nadzieję, że ten arty-
kuł pomoże Państwu w pojęciu decyzji zaku-
powych. Staramy się, aby współpraca z  firmą 
AGROAS była na najwyższym poziomie meryto-
rycznym.

Renata Makowska 
przedstawiciel handlowy, doradca klienta

Paweł Wójcik
sprzedawca Oddział Ziemiełowice

doktor nauk rolniczych Sebastian Środoń 
przedstawiciel handlowy, doradca klienta
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ES BROADWAY
FAO 270

Morfologia i genetyka:
  ziarno typu dent,
 kolba typu flex,
  mieszaniec pojedynczy (S.C.) – Tropical Dent,
  roślina wysoka.

Opis odmiany:
  odmiana z grupy średnio późnej – najwyżej plonująca odmiana 

doświadczenia rejestrowe 2020,
  posiada bardzo dobry wigor początkowy,
  chociaż jest odmianą wysoką, jest bardzo odporna na łamanie, 

wyleganie przed zbiorem i na wyleganie korzeniowe,
  wysoka zdrowotność roślin na głownie kukurydzy i fusarium 

graminearum, 
  zdrowe ciężkie ziarno z dużym udziałem skrobi mączystej,  

co ułatwia oddawanie wody i dosuszanie.

Zalecana obsada roślin:
70 000–80 000 szt./ha.

Wymagania glebowe:
Odmiana polecana do uprawy na wszystkich klasach gleb,  
także słabych i mozaikowych.

KOMPONENTY PLONU

2515 376

Liczba 
rzędów MTN 

Liczba 
nasion 
w rzędzie 
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Morfologia i genetyka:
 ziarno typu flint,
 mieszaniec pojedynczy,
 roślina średniowysoka.

Opis odmiany:
  nowa, szybko dojrzewająca odmiana, nadająca się  

do uprawy w całej Polsce,
  odmiana stabilnie i regularnie plonująca,  

polecana na średnie i dobre stanowiska,
  wysoka gęstość i duża masa tysiąca nasion gwarantuje  

uzyskanie satysfakcjonującego plonu nawet w przypadku  
zmniejszonej obsady roślin,

  ziarno typu flint z wysoką zawartością skrobi szklistej  
predysponuje odmianę na cele grysowe,

  rośliny o kompaktowym pokroju z nisko zawieszonymi 
kolbami, tolerancyjne na fuzariozy i głownie.

Zalecana obsada roślin:
75 000–90 000 szt./ha. 

Wymagania glebowe:
Odmiana rekomendowana na gleby od kl. I do IV a  
utrzymane w dobrej kulturze rolnej. 

LUXURI CS
FAO 230

KOMPONENTY PLONU

2914 300

Liczba 
rzędów MTN 

Liczba 
nasion 
w rzędzie 
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CHIANTI CS

Morfologia i genetyka:
  ziarno typu flint,
  mieszaniec pojedynczy,
  roślina średniowysoka.

Opis odmiany:
  odmiana z grupy średnio wczesnej, szybko oddająca wodę,  

co pozwala na uprawę na ziarno także w rejonach o krótszym 
okresie wegetacji i terminowy zbiór,

  wysoko produktywna odmiana ziarnowa z nowej linii  
genetycznej polecana szczególnie do gospodarstw  
prowadzących intensywną technologię produkcji, 

  ziarno typu flint, łatwo wymłacalne, przeznaczone  
do przerobu młynarskiego, 

  w pełni zaziarnione kolby typu flex i ciężkie ziarno zapewniają 
wysoki poziom plonowania nawet przy niekorzystnych  
warunkach pogodowych w trakcie wegetacji. 

 
Zalecana obsada roślin:
80 000–90 000 szt./ha.

Wymagania glebowe:
Odmiana polecana do uprawy na wszystkich klasach gleb,  
także słabych i mozaikowych.

FAO 240

KOMPONENTY PLONU

3214 325

Liczba 
rzędów MTN 

Liczba 
nasion 
w rzędzie 
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Morfologia i genetyka:
 ziarno typu flint–dent,
 mieszaniec pojedynczy,
 roślina średniowysoka.

Użytkowanie:
Na ziarno i kiszonkę.

Opis odmiany:
  bardzo wysoki potencjał plonowania w grupie odmian 

średnio wczesnych, 
  bardzo dobry wigor początkowy roślin,
  wyjątkowa zdrowotność roślin,
  stabilność i regularność plonowania,
  sprawdza się w każdych warunkach glebowych, 
  rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

Zalecana obsada roślin:
80 000 – 85 000 szt./ha. 

Wymagania glebowe:
Odmiana polecana do uprawy na wszystkich klasach gleb,  
także słabych i mozaikowych.

LG 31.205
FAO 240

KOMPONENTY PLONU

3014–16 310–320

Liczba 
rzędów MTN 

Liczba 
nasion 
w rzędzie 
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MAS 11.K

Morfologia i genetyka:
  ziarno typu flint–dent,
  mieszaniec pojedynczy,
  roślina średniowysoka.

Opis odmiany:
  doskonały stosunek plonu do wczesności,  

konkurencyjny plon ziarna w bardzo wczesnej grupie,
  dobra tolerancja na niedobór wody, nadaje się  

do środowiska podatnego na suszę,
  dobre oddawanie wody, gwarancja niskiej  

wilgotności zbioru,
  dobra tolerancja na fuzariozę kolby. 

Zalecana obsada roślin:
85 000–95 000 szt./ha.

Wymagania glebowe:
Odmiana polecana do uprawy na wszystkich klasach gleb,  
także słabych i mozaikowych.

FAO 220

KOMPONENTY PLONU

28–3214–16 290–310

Liczba 
rzędów MTN 

Liczba 
nasion 
w rzędzie 
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Morfologia i genetyka:
 ziarno typu flint,
 mieszaniec pojedynczy,
 roślina wysoka.

Użytkowanie:
Na kiszonkę.

Opis odmiany:
  wysoki plon zielonej masy, 
  energetyczna kiszonka, bardzo grube ziarno,
  bardzo dobry wigor początkowy, nie boi się chłodów,
  dobra odporność na fuzariozę łodyg i kolb  

oraz żółtą plamistość liści.

Zalecana obsada roślin:
80 000 – 90 000 szt./ha. 

Wymagania glebowe:
Odmiana polecana do uprawy na wszystkich klasach gleb,  
także słabych i mozaikowych.

MAS 26.B
FAO 250–260

KOMPONENTY PLONU

28–3214–16 330–350

Liczba 
rzędów MTN 

Liczba 
nasion 
w rzędzie 
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Morfologia i genetyka:
 ziarno typu dent,
 kolba typu fix,
 mieszaniec pojedynczy SC,
 roślina średniowysoka.

Opis odmiany:
  bardzo wysoki i stabilny poziom plonowania na wszystkich 

typach stanowisk,
  dobry wigor wiosenny i tolerancja na niskie temperatury,
  rośliny średniowysokie o nisko zawieszonych kolbach,
  wysoka tolerancja na wyleganie łodygowe i korzeniowe,
  wysoka zdrowotność roślin (zawiera gen HT1, który zapewnia 

tolerancję na określone rasy patogena wywołującego żółtą 
plamistość liści kukurydzy, zwaną również helmintosporioza),

  bardzo dobra tolerancja na stresowe warunki uprawowe – susza.

Zalecana obsada roślin:
  optymalne warunki – 85 000 szt./ha. 
  niedobory wody – 75 000 szt./ha.

Wymagania glebowe:
Odmiana polecana do uprawy na wszystkich klasach gleb,  
także słabych i mozaikowych.

DKC 3400
FAO 240–250

KOMPONENTY PLONU

32–3616–18 300

Liczba 
rzędów MTN 

Liczba 
nasion 
w rzędzie 

KUKURYDZA |  odmiany

13

NOWOŚĆ
REJESTRACJA 2021



SM VARSOVIA

Morfologia i genetyka:
  ziarno typu pośredniego z przewagą flinta,
  kolba typu fix,
  mieszaniec trójliniowy (TC),
 roślina wysoka (297 cm).

Opis odmiany:
    najwyższy plon suchej i świeżej masy (badania COBORU  

2019–2020),
   wysokie, bogato ulistnione rośliny o bardzo dobrej strawności,
   bardzo dobry wczesny wigor i szybki wzrost,
   bardzo dobra tolerancja na okresowe niedobory wody,
   tolerancja na warunki stresowe – wysoka do bardzo wysokiej,  

co umożliwia siewy nawet na bardzo słabych stanowiskach.

Użytkowanie: na kiszonkę.

Zalecana obsada roślin:
  gleby słabe – 79 000–83 000 szt./ha,
  gleby dobre – 84 000–86 000 szt./ha.

Wymagania glebowe:
Odmiana polecana do uprawy na wszystkich klasach gleb, także słabych i mozaikowych.

FAO 250

KOMPONENTY PLONU

32–3616

Liczba 
rzędów

Liczba 
nasion 
w rzędzie 

NOWOŚĆ
REJESTRACJA 2021
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Dobry start rośliny  
to początek sukcesu
Okres jesiennych zasiewów już za nami, zaczynamy planować zasiewy wiosenne. Prowadząc 
uprawy, wiemy jak ważne jest dostarczenie roślinom odpowiednich składników do ich odży-
wienia. Jednym z podstawowych sposobów ich uzupełnienia jest nawożenie nawozami natu-
ralnymi oraz nawozami mineralnymi. Dostarczenie makroelementów roślinom nie zaspakaja 
ich wszystkich fundamentalnych potrzeb. Roślinie do życia niezbędne są: woda, powietrze, 
światło, temperatura oraz nawożenie. Pogoda nas nie rozpieszcza, a  lata poprzednie na-
uczyły nas, że nic nie jest przewidywalne. Deficyt wody w  zasobach gruntowych stał się 
w ostatnich czasach tematem numer jeden. 

|  WIOSNA 2022 15

Artykuł sponsorowany

Okres zbioru kukurydzy w  pełni, a  my już myślimy, 
jak wspomóc rośliny w następnym sezonie, by uzy-
skać maksymalne plony. Coraz częściej wiosenna 
pogoda nas zaskakuje, a wykorzystane wody w tym 
okresie staje się bardzo ważne. Staramy się, by rośli-
ny silnie rozbudowały system korzeniowy, wspoma-
gamy je przez biostymulację i  racjonalnie wykorzy-
stujemy każdy litr wody.

Roślina pobiera całą gamę mikro- i  makroskładni-
ków. Różne rośliny mają swoje ulubione mikroele-
menty. W uprawie kukurydzy istotny jest cynk (Zn). 
Bardzo ważne jest jego dostarczenie w pierwszych 
fazach rozwoju rośliny. Od fazy 2–3 liści (BBCH 
12–13) cynk odpowiada za funkcjonowanie komó-
rek merystematycznych znajdujących się w  korze-
niach. Doświadczenia wykazały, że rośliny wcześnie 
zaopatrzone w ten pierwiastek tworzą bardziej roz-
budowany system korzeniowy. Dzięki temu już małe 
rośliny są bardziej odporne na stres, który występu-
je z powodu niedoborów wody. Rozwinięty system 
korzeniowy w  tak małej roślinie powoduje lepsze 
wykorzystanie wody z głębszych partii gleby. W tej 
fazie rozwojowej nie jest jednak możliwe efektywne 
dolistne dokarmianie kukurydzy cynkiem. 

Niemniej nie można zapomnieć o tym, jak pozytywnie 
wpływa na rozwój początkowy kukurydzy nawożenia 
ultrazlokalizowane. Pozwala ono na  efektywne do-
starczenie składników pokarmowych w  bezpośred-
nim sąsiedztwie nasion. 

Należy zadać sobie pytanie: Gdzie znaleźć najlepiej 
przyswajalny i  najlepiej pobierany nawóz na rynku? 
Tu naprzeciw wychodzi Timac Agro Polska, która od 

ponad 60 lat dostarcza rolnikom odpowiednich i inno-
wacyjnych rozwiązań. W swojej ofercie posiada nawóz 
PHYSIOSTART w formie mikrogranulatu, który prze-
znaczony jest do aplikacji startowej podczas siewu 
punktowego kukurydzy, buraka cukrowego, rzepaku 
oraz warzyw. Nawóz w swoim składzie zawiera odpo-
wiednio dobraną koncentracje łatwo przyswajalnych 
składników pokarmowych: azotu, fosforu, siarki i wap-
nia oraz cynku. Posiada także w  swoim składzie uni-
kalny kompleks PHYSIO+, który wspiera fizjologiczną 
stymulację wczesnego rozwoju rośliny. Kompleks ten 
oparty na współdziałaniu aminopuryny i wapnia, po-
chodzącego z wysoko reaktywnego węglanu wapnia 
– MEZOCALC, zapewnia intensywny rozwój systemu 
korzeniowego. Kompleks PHYSIO+ pozwala roślinom 
na lepsze pobieranie wapnia. Zapobiega również 
wystąpieniu tzw. efektu leniwego korzenia – rośli-
ny budują system korzeniowy pomimo luksusowych 
warunków – optymalną dostępnością składników 
pokarmowych. Precyzyjne dozowanie nawozu ze spe-
cjalnego aplikatora w bezpośredniej bliskości nasion 
powoduje natychmiastową dostępność składników 
oraz ich błyskawiczne pobieranie. W efekcie rośliny są 
lepiej odżywione już od początku wegetacji. 

Precyzyjne podany azot i  fosfor wspierają począt-
kowy rozwój roślin. Wapń niweluje efekt zasolenia 
w obrębie ziarniaka, a siarka wspiera pobranie azo-
tu. Cynk łącznie z PHYSIO+ wspiera aktywnie rozwój 
korzenia, a  idealnie dopasowany skład odżywia na-
szą roślinę w tak ważnym etapie rozwojowym. Już 
niewielka ilość, tj. 25 kg/ha, pozwoli na efektywne 
nawożenie startowe w uprawie kukurydzy.

mgr inż. Weronika Dobrowolska-Szamałek
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SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 HERBICYD

CAMIX 560 SE
CAMIX 560 SE jest środkiem chwastobójczym, w postaci zawiesinoemulsji  
do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony  
do przedwschodowego i powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych 
oraz dwuliściennych w kukurydzy. 

DZIAŁANIE: 
CAMIX 560 SE jest środkiem chwastobójczym, 
w postaci zawiesinoemulsji do rozcieńczania wodą, 
stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do 
przedwschodowego i powschodowego zwalczania chwastów 
jednoliściennych oraz dwuliściennych w kukurydzy. 

CHWASTY WRAŻLIWE: 
  w dawce 2,0 l/ha: blekot pospolity, bniec biały, bodziszek 

drobny (zwalczany tylko przedwschodowo), fiołek polny, 
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita 
(zwalczana tylko przedwschodowo), komosa biała, 
krzywoszyj polny, mak polny, maruna bezwonna, psianka 
czarna, przetacznik perski, rumian polny, szarłat szorstki, 
tasznik pospolity, wyki, 

  w dawce 2,5 l/ha: blekot pospolity, bniec biały, 
bodziszek drobny (zwalczany tylko przedwschodowo), 
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gorczyca polna, 
gwiazdnica pospolita, iglica pospolita (zwalczana tylko 
przedwschodowo), jasnota purpurowa, komosa biała, 
krzywoszyj polny, mak polny, maruna bezwonna, psianka 
czarna, przetacznik perski, rdest kolankowaty, rumian 
polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik 
pospolity, włośnice, wyki. 

CHWASTY ŚREDNIO WRAŻLIWE: 
rdest powojowaty, rdest ptasi. 

CHWASTY ODPORNE: 
ostrożeń polny, perz właściwy, chwasty wieloletnie i głęboko 
korzeniące się.

KUKURYDZA |  środki ochrony
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mezotrion
(związek z grupy trójketonów) 

 60 g/l (5,63%)  

S-metolachlor
(związek z grupy chloroaceto-anilidów)

 500 g/l (46,95%)

|  WIOSNA 2022 

1

2

3

1

2

3

1

2

3



SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 HERBICYD

IKANOS 040 OD 
Środek chwastobójczy w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, 
stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania 
niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate)  
oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.
Do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

STOSOWANIE:
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu 
opryskiwaczy polowych. 

DZIAŁANIE: 
Ikanos 040 OD jest selektywnym herbicydem o działaniu  
systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko  
przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje 
zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie 
się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20–25 dniach od zabiegu. Środek działa 
najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda 
przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić. Środek najskuteczniej 
zwalcza chwastnicę jednostronną oraz inne chwasty prosowate w fazie od 3 liści do końca 
fazy krzewienia, natomiast roczne chwasty dwuliścienne w fazie 2–4 liści. 

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, wiechlina roczna, włośnica okółkowa, 
włośnica sina, włośnica zielona, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa 
wielonasienna, maruna bezwonna, rdest szczawiolistny, szarłat szorstki, tasznik 
pospolity, tobołki polne, bodziszek drobny, samosiewy rzepaku, jasnota purpurowa.
Chwasty średnio wrażliwe: perz właściwy, sorgo alpejskie. 
Chwasty odporne: przetacznik perski, rdest ptasi, rdest powojowy, psianka czarna 
oraz chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści). 

ZAKRES STOSOWANIA:
Kukurydza

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Zabieg wykonać po wschodach 

w fazie 2–7 liści kukurydzy (BBCH 12–17).
  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Uwaga: W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu 

środka mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie 
wzrostu roślin. Objawy te nie wpływają na plonowanie roślin.

KUKURYDZA |  środki ochrony
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nikosulfuron
(związek z grupy pochodnych 
sulfonylomocznika)

 40 g/l (4,36%)



SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 HERBICYD

ELUMIS 105 OD
Elumis 105 OD jest środkiem chwastobójczym, koncentratem 
w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, 
przeznaczonym do powschodowego zwalczania perzu właściwego i innych  
chwastów jednoliściennych oraz chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy.

STOSOWANIE:
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu
opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE:
Chwasty wrażliwe:

  dwuliścienne: dymnica pospolita, fiołek polny, fiołek  
trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota 
purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, maruna 
morska, przetacznik perski, przytulia czepna, psianka 
czarna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rumian polny 
(w dawce 1,5 l/ha), rumianek pospolity (w dawce 1,5 l/ha), 
rumianek bezpromieniowy, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, 
tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

  jednoliścienne: chwastnica jednostronna, wiechlina roczna, 
perz właściwy (w dawce 1,5 l/ha).

Chwasty średnio wrażliwe:
rdest powojowaty, ostrożeń polny, rumian polny (w niższej dawce 1,0 l/ha), 
rumianek pospolity (w niższej dawce 1,0 l/ha).

ZAKRES STOSOWANIA:
Kukurydza

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 –1,5 l/ha.
  Termin stosowania: zabieg można wykonać po wschodach kukurydzy 

(od fazy 2 liści do fazy 8 liści rośliny uprawnej, BBCH12–18).
  Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

KUKURYDZA |  środki ochrony
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mezotrion
(związek z grupy trójketonów)

 75 g/l (7,73%)

nikosulfuron
(związek z grupy pochodnych  
sulfonylomocznika)

 30 g/l (3,09%)



 ADIUWANT

PH EFFECTIVE
Kondycjoner (adiuwant) poprawiający parametry jakościowe 
cieczy roboczej.

DZIAŁANIE:
  obniża pH cieczy opryskowej, 
 poprawia jakość wody – sekwestruje jony wapnia i magnezu zawarte w twardej wodzie,
  zawiera niejonowy surfaktant, który redukuje napięcie powierzchniowe cieczy 

i zwiększa efektywność stosowanych środków,
  poprawia stabilność cieczy roboczej, szczególnie w przypadkach tworzenia 

kilkuelementowych mieszanin zbiornikowych, 
  produkt posiada indykator pH (barwnik), ułatwiający dawkowanie. 

ZAKRES STOSOWANIA:
  dawka 0,05%–0,1% v/v, (50–100 ml preparatu na każde 100 l cieczy opryskowej),
  PH Effective reguluje parametry jakościowe wody – dawkę produktu należy dobierać 

w zależności od zalecanego dla danej substancji aktywnej poziomu pH:

Optymalne przedziały pH dla grup preparatów

Insektycydy 4,5–5,5

Fungicydy 5,5–6,0

Retardanty 5,5–6,4

Herbicydy 6,0–6,5

  Stosowanie twardej wody powoduje obniżenie skuteczności wielu substancji aktywnych 
poprzez ich wiązanie się w twardej wodzie z kationami magnezu i wapnia. Optymalnym 
przedziałem twardości wody używanej do oprysków jest woda miękka i średnio twarda.

Przedziały twardości wody wg zawartości CaCO3 

Rodzaj wody CaCO3 gr/l (ppm)

Bardzo miękka 0–89

Miękka 89–179

Średnio twarda 179–268

Twarda 268–357

Bardzo Twarda 357–535
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W celu prawidłowego 
przygotowania cieczy 
opryskowej kondycjoner 
PH Effective powinien być 
stosowany bezpośrednio 
do wody, jako pierwszy 
komponent mieszaniny 
zbiornikowej. 



ZAWARTOŚĆ:

 ADIUWANT

OLEMIX 84 EC
Adiuwant – preparat wspomagający w formie płynu, przeznaczony do łącznego 
stosowania z cieczą użytkową środków chwastobójczych.

DZIAŁANIE:
  obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej 

środków ochrony roślin,
  zmniejszenie zmywania środka przez opady deszczu 

i silną rosę,
  poprawa równomierności pokrycia cieczą użytkową 

powierzchni opryskiwanych liści chwastów,
  zwiększenie skuteczności działania środków 

chwastobójczych, co pozwala na obniżenie dotychczas 
zalecanych dawek.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI:
  preparat OLEMIX 84 EC należy stosować łącznie ze 

środkami chwastobójczymi, dla których producent zaleca 
używanie olejowego środka zwilżająco-przyczepnego 
(adiuwanta), 

  Zalecana dawka: 1,5 l/ha, w 200–300 l wody/ha.

Sporządzanie cieczy użytkowej
Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Przystępując do sporządzania 
cieczy użytkowej, dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Ciecz użytkową danego środka 
chwastobójczego przygotować zgodnie z obowiązującą etykietą – instrukcją stosowania 
w połowie wymaganej ilości wody i dokładnie wymieszać, następnie wlać do zbiornika 
opryskiwacza (z wyłączonym mieszadłem) odmierzoną ilość prepataru OLEMIX 84 EC, 
uzupełnić wodą do wymaganej ilości, ciągle dokładnie mieszając. Opróżnione opakowania 
przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą 
użytkową. Opryskiwać z wyłączonym mieszadłem. W przypadku przerw w pracy przed 
ponownym przystąpieniem do opryskiwania ciecz użytkową sporządzać bezpośrednio 
przed zabiegiem. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni 
poprzednio opryskiwanej. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Wodę zużytą do mycia 
aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki 
ochrony osobistej. 
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olej mineralny  
SAE 10/95
(destylat ropy naftowej zawierający 
węglowodory parafinowe)

 84%



 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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Zbliżamy się do wiosny, a więc do kolejnych decyzji, kiedy, jak 
i czym nawozić nasze rośliny. Aby dobrze podejść do tematu, 
najpierw należy ocenić stan naszych ozimin i ustalić, jaki real-
ny plon możemy z nich osiągnąć. Następnie trzeba przeana-
lizować zasobność stanowiska oraz sprawdzić, jakie nawozy 
i w jakiej ilości zaaplikowaliśmy przed siewem lub pogłównie 
jesienią. Kolejnym krokiem jest wyznaczenie plonu, jaki chce-
my osiągnąć, by móc z wiosny podać odpowiednią uzupełnia-
jącą dawkę składników pokarmowych. Głównym składnikiem 
podawanym z wiosny jest azot (N). Ważne jednak, aby pamię-
tać, że nie samym azotem żyje roślina! Należy mieć na uwadze 
fakt, że aby roślina mogła pobrać azot z gleby, gleba musi być 
chociażby odpowiednio zasobna w potas. Potas jako składnik 
pokarmowy najbardziej odpowiada za „wpompowanie” for-
my NO₃- do rośliny. Brak potasu będzie skutkował mniejszym, 
a zatem gorszym pobraniem i wykorzystaniem azotu. W lata 
z  suchą wiosną warto zadbać o potas, gdyż jest to składnik 
najważniejszy pod względem efektywnego wykorzystania 
wody – transpiracja, a  także transport asymilatów razem 
z magnezem i fosforem. Kolejnymi składnikami pokarmowy-
mi potrzebnymi do efektywniejszego wykorzystania azotu 
są magnez i siarka podawane wiosną. Oba te składniki nale-
ży stosować w odpowiedniej proporcji do azotu, szczególnie 
jeśli nie znamy zasobności gleby. W  wypadku roślin wyma-
gających, jeśli chodzi o siarkę, np. rzepaku, proporcja między 
N:S to 4:1, a magnezu to N:Mg 4:1. W wypadku zbóż: N:S to 
6:1, a N:Mg to 6–7:1. Dobre zaopatrzenie w magnez to lepsza 

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

wydajność fotosyntezy, a zatem cała „fabryka” rośliny pracuje 
na 100%. Zdrowa roślina lepiej zimuje i jest mniej podatna na 
choroby czy szkodniki.

Zalecenia
Rrzepak ozimy, zboża ozime:
   Korn-Kali – 100–250 kg/ha w zależności od zasobności 

i  proporcji dostępnego potasu do azotu. Często sto-
sowany w wiosennym uzupełnieniu nawożenia jesien-
nego NPK ze względu na potas, magnez i  siarkę jako 
źródło efektywnego pobierania azotu.

  ESTA Kieserit – 150–250 kg/ha w zależności od potrzeb 
rośliny i zasobności stanowiska. Najlepszy moment na 
zastosowanie to bardzo wczesna wiosna, co najmniej 
2–3 tyg. przed I dawką azotu.

Uprawy jare – kukurydza, burak cukrowy, zboża jare:
  Korn-Kali – 250–600 kg/ha w zależności od zasobności 

i proporcji dostępnego potasu do azotu. Im wcześniej 
z  wiosny, tym lepiej, dajemy czas na rozpuszczenie 
i przemieszczenie.

  ESTA Kieserit – 150–300 kg/ha w zależności od potrzeb 
rośliny i  zasobności stanowiska. Najlepszy moment 
na zastosowanie to – tak jak w  przypadku Korn-Kali – 
wczesna wiosna, ewentualnie pogłównie.

dr inż. Radosław Witczak 
K+S Polska

Wiosenne nawożenie Korn-Kali i ESTA Kieserit

Artykuł sponsorowany
A

A



Dolistne
dokarmianie
rzepaku wiosną
Intensywny rozwój roślin rzepaku na wiosnę 
wymaga wysokiego nawożenia. Oprócz pod-
stawowych składników, takich jak azot, fos-
for, potas i siarka, stosowanych pogłównie 
na glebę, należy mocno zwrócić uwagę na 
dolistne dokarmianie roślin makro- i mikro-
elementami oraz biostymulatorami. 

Ma to duży wpływ nie tylko na uzupełnienie 
substancji odżywczych w roślinie po zimie, lecz 
także na pobieranie i wykorzystanie składników 
pokarmowych z gleby, co w późniejszych okre-
sach rozwoju ma duży wpływ na rozwój roślin 
w niesprzyjających warunkach, takich jak np. su-
sza lub nadmiar wody w krótkich okresach.

Nawożenie dolistne roślin wczesną wiosną przy 
ruszeniu wegetacji umożliwia w szybki sposób 
dostarczenie składników pokarmowych roślinie 
w momencie, gdy nie może ich jeszcze pobrać 
z gleby, ze względu na słabo rozwinięty system 
korzeniowy czy niesprzyjające warunki pogo-
dowe lub kiedy niektóre niezbędne pierwiastki 
występują w profilu glebowym w bardzo ma-
łych ilościach.

O efektywności dokarmiania dolistnego roślin, 
w tym przypadku rzepaku, decydują rodzaje 
zastosowanego nawozu dolistnego i biostymu-

latora, które różnią się składem i jakością oraz 
sposobem przenikania substancji odżywczych 
w głąb rośliny poprzez liście.

Nasza firma proponuje nawozy dolistne i bio-
stymulatory firm Tradecorp, Compo i Adob. Są 
to jedne z najlepszych jakościowo produktów 
o wysokiej przyswajalności składników dostęp-
nych na polskim rynku.

W uprawie rzepaku ozimego polecamy kilka 
rozwiązań.

Cyprian Pawlikowski
Tomasz Helak
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 9 Lepsze kwitnienie i wypełnienie łuszczyn 
 9 Stymulowanie przyrostu ziarna w 
łuszczynie

 9 Ochrona przed stresem: susza, zimno, 
przymrozki

 9 Idealne połączenie: algi + schelatowane 
mikroelementy

phylgreen adara plus
Optymalny wzrost i rozwój

Skontaktuj się z nami:
Antoni Nowosad tel. 533 306 553 

www.tradecorp.com.pl

Oficialne doświadczenie, rzepak odm. 
Atora, COBORU Radostowo, 2017

+ 20,4%
+ 770 Kg/ha

TR
ADECORP

R
E

C
O

M M E N D AT
I O

N

Oprysk 2 L/ha na
opadanie płatka 

łączony z fungicydem 
(kompatybilny 
z większością 

agrochemikaliów)



Ochrona rzepaku
ozimego przed
wiosennymi 
szkodnikami
Ochrona plantacji rzepaku ozimego na wio-
snę przed nalatującymi szkodliwymi insek-
tami jest podstawowym elementem, który 
warunkuje uzyskanie wysokiego plonu na-
sion o  odpowiedniej jakości. Wiosną plan-
tacje rzepaku atakuje kilkanaście gatunków 
szkodników, które mogą spowodować duże 
straty w  plonie, w  przypadku nalotów sło-
dyszka rzepakowego straty mogą sięgnąć 
nawet 100%, dlatego w takich przypadkach 
jest niezbędna ochrona insektycydowa, aby 
wykluczyć i zminimalizować ubytki w plonie 
głównym.

Do podstawowych szkodników „odwiedzają-
cych” plantacje rzepaku wczesną wiosną należy 
chowacz brukwiaczek, który pojawia się już 
początkiem marca (BBCH 20–29). Próg szkodli-
wości to 10 chrząszczy w żółtym naczyniu w cią-
gu 3 dni lub 2–4 chrząszcze na 25 roślin. Kolej-
ny to chowacz czterozębny, który nalatuje na 
przełomie marca i kwietnia (BBCH 25–39). Próg 
szkodliwości to 20 chrząszczy w żółtym naczy-
niu w ciągu 3 dni lub 6 chrząszczy na 25 roślin. 
Do zwalczania obydwu tych agrofagów firma 
AGROAS proponuje preparat CARNADINE 200 

SL w dawce 0,3 l/ha. Jest to insektycyd w for-
mie koncentratu rozpuszczalnego w  wodzie 
(SL) o  działaniu kontaktowym i  żołądkowym. 
Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie 
i układowo.

Następnym bardzo groźnym szkodnikiem, któ-
ry niezwalczany przy dużych nalotach, w skraj-
nym przypadku może się przyczynić nawet do 
100% strat w plonie, jest słodyszek rzepako-
wy. Naloty obserwujemy przy zwartym kwiato-
stanie (BBCH 50–52), gdzie próg szkodliwości 
wynosi 1 chrząszcz na roślinie, a  przy luźnym 
kwiatostanie (BBCH 53–59) próg szkodliwości 
to 3–5 chrząszczy na roślinie. W  tym okresie 
powinniśmy zastosować taką mieszankę prepa-

Chowacz
podobnik
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ratów, jak KESTREL 200 SL w dawce 0,18 l/ha 
+ SUPER CYPER 500 w dawce 0,05 l/ha. Mie-
szaninę stosować po wystąpieniu chrząszczy 
na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wy-
konać od fazy, gdy pąki kwiatowe zamknięte 
są w  liściach, do otwarcia pierwszych kwiatów 
(BBCH 50–59).

Ostatnie dwa znaczące szkodniki występujące 
w rzepaku na wiosnę to chowacz podobnik, któ-
rego naloty obserwujemy na przełomie kwietnia 
i  maja (BBCH 60–69) – próg szkodliwości to 4 
chrząszcze na 25 roślinach – oraz pryszczarek 
kapustnik pojawiający się już od początku kwit-
nienia i  opadania płatków kwiatowych (BBCH 
65–69). Próg szkodliwości to 1 owad dorosły na 
4 rośliny. W  celu zwalczenia tych szkodliwych 
owadów powinniśmy zastosować SEKIL 20 SP 
w  dawce 0,12 kg/ha, który jest insektycydem 
w  formie proszku rozpuszczalnego w  wodzie, 
o  działaniu kontaktowym i  żołądkowym, prze-
znaczonym do zwalczania szkodników ssących 
i gryzących. Na roślinie działa powierzchniowo, 
wgłębnie i systemicznie.

Oczywiście przy stosowaniu wszystkich wyżej 
wymienionych insektycydów nie możemy zapo-
mnieć o okresach prewencji i karencji zgodnie 
z  etykietami stosowania. W  przypadku roślin 
kwitnących zabiegi należy wykonywać bez-
względnie po oblocie owadów zapylających, 
takich jak między innymi pszczoły.

Podczas podejmowania decyzji o  przeprowa-
dzeniu zabiegu zwalczającego szkodniki na 
plantacji rzepaku pomocne mogą być żółte na-
czynia, które są najprostszym sposobem oceny 
progu ekonomicznej szkodliwości występowa-
nia poszczególnych agrofagów w danym czasie 
na polu. Podczas stosowania żółtych naczyń po-
winniśmy przestrzegać kilku zasad: 

•  pojemniki powinny być barwy żółtej, zbliżonej 
do koloru kwiatów rzepaku; 

•  pojemniki przy górnych krawędziach na ob-
wodzie powinny mieć otwory, aby podczas 
opadów ciecz nie wylewała się z miski wraz ze 
złapanymi szkodnikami;

•  do wody dodajemy kilka kropel płynu do na-
czyń, który zmniejsza napięcie powierzch-
niowe, a  podczas stosowania misek wczesną 
wiosną, kiedy występują jeszcze przymrozki, 
napełniamy je płynem zimowym do szyb sa-
mochodowych, aby ciecz nie zamarzła;

•  wysokość pojemników musi być na tym sa-
mym poziomie co roślina uprawna, a wraz z jej 
wzrostem należy ją regulować; 

•  naczynia ustawiamy około 20 metrów w głąb 
pola od brzegu plantacji; 

•  przy dużym areale ustawiamy klika naczyń 
z każdej strony plantacji; 

•  naczynia kontrolujemy regularnie każdego 
dnia w godzinach południowych.

Tomasz Helak
Cyprian Pawlikowski

Słodyszek
rzepakowy

Pryszczarek
kapustnik
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Ochrona rzepaku
przed chorobami 
grzybowymi
Wiosenna ochrona plantacji rzepaku ozime-
go przed grzybami to jeden z  najważniej-
szych, obok zwalczania szkodników, zabiegów 
ochrony roślin w tym okresie wegetacyjnym. 
Pomijając go, narażamy się na straty w  plo-
nie głównym sięgające nawet 80%, dlatego 
chcielibyśmy przedstawić Państwu konkretne 
rozwiązania fungicydowe proponowane przez 
firmę AGROAS.

Na wiosnę podczas wegetacji roślin rzepaku 
ozimego możemy wydzielić dwa wiodące ter-
miny stosowania fungicydów, tzn. fazę formo-
wania i wzrostu łodygi (BBCH 31–39) oraz fazę 
kwitnienia i zawiązywania pierwszych łuszczyn 
(BBCH 61–79).

Najgroźniejszą chorobą rzepaku występującą 
jesienią oraz wczesną wiosną jest sucha zgnili-
zna kapustnych, która rozwija się już w tempe-
raturze około 5°C. Pojawia się ona w momencie 
ruszenia wegetacji i  fazie formowania łodyg 
(BBCH 31–39). Objawia się jasnobrązowymi 
owalnymi plamami z  czarnymi punktami (tzw. 
piknidiami) na powierzchni liści. Warunki sprzy-
jające to częste opady deszczu, monokultura 
rzepaku, uszkodzenia przez szkodniki, tempe-
ratura 5–25°C .

Druga z  ważnych chorób pojawiających się już 
w tym okresie (BBCH 31–39) oraz później w fazie 
kwitnienia do opadania płatków po zawiązywanie 
łuszczyn (BBCH 65–71) to czerń krzyżowych, ob-
jawia się ona na liściach owalnymi ciemnobrunat-
nymi plamami z żółtą obwódką, na łodygach na-
tomiast występują podłużne ostre plamy, czarne 
lub bladoszare, a na łuszczynach – plamy podłuż-
ne lub owalne. Nasiona w  porażonych łuszczy-
nach są drobne i niedojrzałe. Warunki sprzyjające 
tej chorobie to ciepła i wilgotna pogoda, częste 
opady, uszkodzenia w  późniejszej fazie spowo-
dowane przez szkodniki łuszczynowe, np. prysz-
czarka kapustnika, chowacza podobnika, mszyce, 
a  także niesprzyjające warunki pogodowe typu 
grad czy błędy w agrotechnice typu zagęszczony 
siew lub nieprawidłowy płodozmian.

Sucha zgnilizna kapustnych
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Trzecią z  chorób występującą w  fazie wzro-
stu pędu głównego (BBCH 31–39) jest cylin-
drosporioza, którą cechuje pojawianie się na 
liściach plam w  postaci koncentrycznie uło-
żonych białych skupisk. Podczas dalszego roz-
woju kutikula pęka, a liście ulegają deformacji, 
następnie zamierają i nie opadają z łodyg. Roz-
wojowi tej choroby sprzyjają, szczególnie po ła-
godnych zimach, wysoka wilgotność, uszkodze-
nia mechaniczne i działalność szkodników.

Czwartą chorobą, która pojawia się już we wcze-
snych fazach (BBCH 31–39) i  mocno uaktywnia 
się też w późniejszej fazie rozwoju rośliny – na po-
czątku kwitnienia i zawiązywania łuszczyn (BBCH 
61–71) – jest szara pleśń. Zainfekowane tą cho-
robą liście przybierają kolor szarobrunatny i stop-
niowo gniją, na łodygach i  łuszczynach pojawia-
ją się jasnobrunatne rozległe plamy z  brunatną 
obwódką, z  piknidiami na powierzchni. Warunki 

Piknidia na liścieniu

sprzyjające to duża wilgotność, uszkodzenia ro-
ślin, umiarkowana temperatura.

Wszystkie te choroby pojawiają się głównie 
w początkowych fazach rozwoju rzepaku wiosną 
w czasie wzrostu pędu głównego i podczas for-
mowania łodyg, dlatego w celu zwalczania i za-
pobiegania tych patogenów należałoby zasto-
sować fungicydy, takie jak MAGNELLO 350 EC 
w dawce 0,8 l/ha. Środek ten trzeba stosować 
od fazy wydłużania pędu głównego (widoczne 
pierwsze międzywęźle) do początku kwitnienia 
rzepaku (BBCH 31–59). Stosowanie tego środ-
ka wiosną wpływa również na skrócenie łodyg 
i usztywnienie roślin, dzięki czemu zmniejsza się 
zagrożenie wyleganiem. Możemy zastosować 
także Amistar Gold Max w dawce 1 l/ha, który 
jest zalecany do użycia od widocznego pierw-
szego międzywęźla do fazy widocznych poje-
dynczych pąków kwiatowych (BBCH 31–55). 
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Kolejnym rozwiązaniem jest zastosowanie tebu-
konazolu w dawce 0,5 l/ha w mieszance z CA-
RYX 240 Sl w dawce 0,5 l/ha lub CARYX solo 
w  dawce 1 l/ha. Oprysk rzepaku należy wyko-
nać na początku fazy wydłużania się pędu głów-
nego (BBCH 32–35). Zabieg wykonany wiosną 
wpływa na zmianę pokroju roślin i zahamowanie 
wzrostu łodygi, co w efekcie prowadzi do zwięk-
szenia plonu nasion.

Taka mieszanina preparatów zwiększa spektrum 
zwalczanych chorób grzybowych.

Ostatnią bardzo ważną chorobą, obok szarej 
pleśni, która pojawia się w późniejszych fazach 
rozwojowych rzepaku, a ma ogromny wpływ na 
plon, jest zgnilizna twardzikowa. Próg szkodli-
wości zgnilizny twardzikowej wynosi 1% poraże-
nia roślin w fazie BBCH 55–65. Choroba ta jest 
trudna do rozpoznania. Zainfekowane liście bru-
natnieją, zamierają i w końcowym efekcie gniją. 
Na łodygach pojawiają się białoszare, niekiedy 
koncentryczne plamy, które obejmują całość lub 
część obwodu pędu. Infekcja najczęściej rozpo-
czyna się w miejscu rozgałęzień łodyg i u nasady 
ogonków liściowych. Plamy pokrywa biała wato-
wata grzybnia, która atakuje i przerasta wnętrze 
łodygi, niszcząc wewnętrzną strukturę tkanki, 
łuszczyny natomiast wypełnione są białą grzyb-
nią. Pomiędzy nasionami są widoczne małe ku-
liste sklerocja. Rozwojowi zgnilizny sprzyja tem-
peratura powietrza i gleby powyżej 12°C, duże 
zachmurzenie i mało światła.

W uprawie rzepaku jednym z najbardziej newral-
gicznych momentów ochrony jest faza opadania 
płatka i  zawiązywania łuszczyn. Firma AGROAS 
proponuje następujące rozwiązania fungicydo-
we do zastosowania w  tej fazie rozwojowej 
rzepaku:

a)  TAZER 250 SC w dawce 0,5 l/ha w miesza-
ninie z tebukonazolem 0,5 l/ha (250 s.a.) – 
środek stosować zapobiegawczo lub natych-
miast po wystąpieniu pierwszych objawów 
chorób, od początku do końca fazy kwitnienia 

(BBCH 61–69). W przypadku wystąpienia tyl-
ko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić 
do późniejszych faz kwitnienia (BBCH 66–69).

 

b)  TAZER 250 SC w dawce 0,5 l/ha w mieszani-
nie z Praktis 250 EC w dawce 0,5 l/ha – śro-
dek stosować zapobiegawczo lub z  chwilą 
wystąpienia pierwszych objawów choroby, 
od początku do końca fazy kwitnienia rzepa-
ku (BBCH 60–69).

c)  PROPULSE 250 SE w dawce 1 l/ha – preparat 
stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu 
pierwszych objawów, od fazy luźnego kwiato-
stanu do końca fazy kwitnienia (BBCH 57–69).

Bardzo ważną zasadą, którą należy się kie-
rować, stosując środki ochrony roślin, jest 
taki dobór produktów, by w kolejnych zabie-
gach nie powtarzać tych samych substancji 
aktywnych.

Tomasz Helak
Cyprian Pawlikowski
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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

Antoni Nowosad 
tel. +48 888 682 401   

antoni.nowosad@tradecorp.rovensa.com



 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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“This campaign roots were very strong and tillering was perfect, even spring drought was 
 less harmful than in the neighbouring field. In the end I got a first-class grain and good yield! 
The application of Humifirst in straw decomposition was a good decision to make last year.
I will repeat, for sure!”

Szybsza mineralizacja 
i udostępnienie 
składników
pokarmowych

 
 

Lepsza 
retencja wody

Przyspiesza
rozkład resztek 
pożniwnych

Zwiększa 
rozwój życia 
mikrobiologicznego. 
Lepsze 
napowietrzenie
i struktura gleby

Wzmacnia rozwój
systemu 
korzeniowego i 
pobór składników 
pokarmowych

Szybszy start 
roślin i lepszy plon 
w roku następnym

humistar ®

Zastosuj już teraz na resztki pożniwne.
Zbieraj lepsze plony.

“Dałem Humistar na resztki po zbożu w zeszłym roku. Pól pola - Humistar, pól pola - kontrola. 
Posiałem na tym polu rzepak. Pierwsze efekty było widać na wiosnę. Korzenie po Humistarze 

były lepiej rozwinięte, ziemia pulchniejsza, a same rośliny wydawały się bardziej wytrzymałe na
przymrozki niż na kontroli. Spodziewam się też większego plonu po Humistarze. 

Na następny sezon wezmę go na wszystkie pola!”

 

 

 

 

 Gleba ciężka i zbita
 Nierozłożone resztki pożniwne 

 Słabszy rozwój
 Resztki słomy ciągle na powierzchni

 Gleba napowietrzona z dobrą
strukturą 
Rozłożone resztki pożniwne 
Lepszy sytstem korzeniowy

 Rośliny lepiej rozwinięte
 Słoma rozłożona

Zastosowanie Humistar’u w dawce 5-10 L/ha na resztki pożniwne podnosi zawartość
materii organicznej w glebie oraz plon następnych upraw  

Analiza gleby wiosną w roku N +1

Materia organiczna (%)

Humistar 10 L/haKontrola

Litwa, 2013-14

(%)

2.86

2.82

2.78

2.74

Jęczmień jary - plon w roku N +1

Przyrost plonu (T/ha)

Humistar 10 L/haAN 100 kg/ha

Estonia, 2015-16

(T/ha) 
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+ 1,4 T/ha

humistar ®

Kontrola Tradecorp Kontrola Tradecorp

Mniej włośników

1. Napełnij zbiornik opryskiwacza roztworem mocznika lub RSM
2. Dodaj Humistar w dawce 5-7 l/ha
3. Opryskaj słomę
4. Wymieszaj płytko słomę z glebą

Instrukcja stosowania:

SKŁAD
166 g/lKwasy humusowe (15,0 % w/w)

133 g/lKwasu huminowe (12,0 % w/w) 

33 g/l 3,0 % w/w)Kwasy fulwowe

Kontakt z naszymi przedstawicielami:
Antoni Nowosad: +48 533 306 553

Tomasz Bolek: +48 881 950 676
www.tradecorp.com.pl

 Tradecorp Polska 
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Mniej włośników

1. Napełnij zbiornik opryskiwacza roztworem mocznika lub RSM
2. Dodaj Humistar w dawce 5-7 l/ha
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SKŁAD
166 g/lKwasy humusowe (15,0 % w/w)
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33 g/l 3,0 % w/w)Kwasy fulwowe

Kontakt z naszymi przedstawicielami:
Antoni Nowosad: +48 533 306 553

Tomasz Bolek: +48 881 950 676
www.tradecorp.com.pl

 Tradecorp Polska 
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SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 FUNGICYD

TAZER 250 SC 
Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania 
wodą, o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczo, 
w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywnych. Przeznaczony do 
stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych (pomidor pod osłonami). 

ZAKRES STOSOWANIA: 
Rzepak ozimy 

  Choroby: czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna 
kapustnych, zgnilizna twardzikowa. 

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 1,0 l/ha. 

  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo  
lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów 
chorób, od początku do końca fazy kwitnienia 
(BBCH 61–69). W przypadku wystąpienia tylko czerni 
krzyżowych zabieg można opóźnić do późniejszych faz 
kwitnienia (BBCH 66–69). 

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha. 
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste. 

Kukurydza 
  Choroby: żółta plamistość liści kukurydzy, drobna 

plamistość liści kukurydzy. 
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego 

zastosowania: 1,0 l/ha. 
  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub 

natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, 
od początku fazy 9 kolanek do końca fazy dojrzałości 
fizjologicznej ziarniaków, gdy widoczne punkty u podstawy 
ziarniaka zawierają około 60% suchej masy (BBCH 39–87). 

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. 
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 21–42 dni. 
  Zalecana ilość wody: 100–400 l/ha. 
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
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azoksystrobina
(związek z grupy strobiluryn) 

 250 g/l (22,81%)



SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 INSEKTYCYD

SEKIL 20 SP 
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

DZIAŁANIE: 
SEKIL 20 SP jest insektycydem w formie proszku 
rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym 
i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników 
ssących i gryzących. Na roślinie działa powierzchniowo, 
wgłębnie i systemicznie. Stosowany jest przy użyciu 
samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, 
samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych 
oraz opryskiwaczy ręcznych. 

ZAKRES STOSOWANIA: 
Rzepak ozimy 
Słodyszek rzepakowy 

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 kg/ha. 
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08–0,12 kg/ha. 

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego 
nalotu szkodnika na plantację. 

  Termin stosowania: Opryskiwać w momencie nalotu szkodnika 
na plantację od fazy zwartego kwiatostanu do początku kwitnienia 
rzepaku. 

Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik 
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 kg/ha. 
  Liczba zabiegów: 1. 
  Termin stosowania: zabieg wykonać w początkowym okresie 

opadania płatków kwiatowych. 

Chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny 
   Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 kg/ha. 
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20–0,25 kg/ha. 
  Termin stosowania: Opryskiwać przed złożeniem jaj przez 

chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od początku fazy wydłużania 
pędu do fazy, gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30–50). 

  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.
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acetamipryd
(związek z grupy pochodnych  
neonikotynoidów) 

 200 g/kg (20%)  



SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 INSEKTYCYD

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:

 INSEKTYCYD

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:

 FUNGICYD

AMISTAR GOLD MAX 
Koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC),  
o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego,  
a także interwencyjnego. Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna 
azoksystrobina zaliczana jest do grupy 11, natomiast substancja czynna 
difenokonazol zaliczana jest do grupy 3.

STOSOWANIE:
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu 
samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

ZAKRES STOSOWANIA:
Rzepak ozimy
Sucha zgnilizna kapustnych

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego 
zastosowania: 1,0 l/ha.

  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub 
natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby: 
JESIEŃ – od fazy 4 liści rzepaku do końca wegetacji 
jesiennej (BBCH 14–29), 
WIOSNA – od fazy widocznego pierwszego międzywęźla 
do fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych 
na głównym kwiatostanie (BBCH 31–55).

  Liczba zabiegów: 2.

Zgnilizna twardzikowa
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego 

zastosowania: 1,0 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub 

natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, 
od początku do końca fazy kwitnienia rzepaku (BBCH 61–69).

  Liczba zabiegów: 1.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 

2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg wiosną).
  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
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azoksystrobina
(związek z grupy strobiluryn)

 125 g/l (11,4%)

difenokonazol
(związek z grupy triazoli)

 125 g/l (11,4%)



SUBSTANCJE 
AKTYWNE:
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 FUNGICYD

ORIUS EXTRA 250 EW 
Środek grzybobójczy w formie emulsji olejowej w wodzie do sporządzania emulsji 
wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego 
w ochronie pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, jęczmienia ozimego oraz rzepaku 
ozimego przed chorobami grzybowymi. 

STOSOWANIE:
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu 
opryskiwaczy polowych.

ZAKRES STOSOWANIA: 
Pszenica ozima 
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza 
paskowana liści, fuzarioza kłosów 

Jęczmień ozimy, jęczmień jary 
 Mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia 

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. 
  Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca 

fazy kwitnienia (BBCH 30–69), zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu 
pierwszych objawów chorób. 

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

 
Rzepak ozimy
Sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych 

  1. termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu 
pierwszych objawów chorób jesienią w fazie 2–8 liści rzepaku (BBCH 12–18). 

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 co 2 lata. 

  2. termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu 
pierwszych objawów chorób JESIENIĄ w fazie 2–8 liści rzepaku (BBCH 12–18), 
a następnie WIOSNĄ od początku wydłużania pędu głównego do końca fazy kwitnienia 
(BBCH 30–69) lub WIOSNĄ od fazy żółtego pąka do fazy opadania pierwszych płatków 
kwiatowych (BBCH 59–69)

Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg 

wiosną) co 3 lata. 

tebukonazol
(fungicyd z grupy triazoli)

 250 g/l (26,02%)   



SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 FUNGICYD

PABLO 250 SC 
FUNGICYD w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny 
do rozcieńczania wodą (SC) o działaniu wgłębnym i systemicznym, 
do stosowania głównie zapobiegawczego.

STOSOWANIE:
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników 
profesjonalnych.

ZAKRES STOSOWANIA:
Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy,  
jęczmień jary, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, żyto ozime
Mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści, rdza 
brunatna, septorioza liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, 
czerń kłosów

  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8–1,0 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.
  Termin stosowania środka: Środek stosować od końca fazy 

krzewienia do końca fazy kłoszenia. Zalecane jest stosowanie go 
zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów, ale już 
w mieszance, np. z protiokonazolem lub tebukonazolem.

Rzepak ozimy
Czerń krzyżowych, szara pleśń

  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8–1,0 l/ha. 
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego 
zagrożenia chorobami.

  Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegawczo 
lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, 
od fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych do fazy 
wykształcenia pierwszych łuszczyn rzepaku.

Zgnilizna twardzikowa
  Zalecana dawka: 1 l/ha – najlepiej w mieszance protiokonazolem 

lub tebukonazolem.

Pablo 250 SC posiada rejestrację dla wielu warzyw, takich jak fasola, 
cebula, pomidor, groch, marchew i inne.
Szczegóły rejestracji w etykiecie rejestracyjnej produktu.

RZEPAK |  środki ochrony

44 WIOSNA 2022 |

azoksystrobina
(związek z grupy strobiluryn) 

 250 g/l  



SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 FUNGICYD

PROPULSE 250 SE 
FUNGICYD w formie zawiesino-emulsji (SE), o działaniu układowym,  
do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego 
przed chorobami grzybowymi.

STOSOWANIE:
Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu 
samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych z zamkniętą kabiną dla operatora.

ZAKRES STOSOWANIA:
Rzepak ozimy
Zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego 
stosowania: 1,0 l/ha

  Termin stosowania: Zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, 
od fazy luźnego kwiatostanu do końca fazy kwitnienia (BBCH 57–69).

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

Rzepak jary
Czerń krzyżowych

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha.
  Termin stosowania środka: Środek zastosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu 

pierwszych objawów choroby, od fazy luźnego kwiatostanu do końca fazy kwitnienia 
(BBCH 57–69).

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

Kukurydza
Żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha.
  Termin stosowania środka: Zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów 

choroby, od fazy początku wzrostu źdźbła do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
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fluopyram
(związek z grupy benzamidów)

 125 g/l (11,77%)

protiokonazol
(związek z grupy triazoli)

 125 g/l (11,77%)



SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 FUNGICYD

PRAKTIS 
Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) 
o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego 
oraz wyniszczającego. Zawiera substancję czynną protiokonazol 
należącą do grupy FRAC 3. 

STOSOWANIE:
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu 
samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. 

ZAKRES STOSOWANIA:
Pszenica ozima 
Rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana pszenicy

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

  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się 
pierwszych objawów chorób: od fazy 1. kolanka do fazy 3. kolanka (BBCH 31–33) oraz 
od fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego do fazy początku kłoszenia (BBCH 39–49). 

  Liczba zabiegów: 2. 

Fuzarioza kłosów 
  Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha. 
  Termin stosowania: zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów 

choroby: od fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego do fazy nabrzmiałej pochwy 
liściowej (BBCH 39–43) oraz od fazy, gdy odsłonięte jest 30% kwiatostanu do pełni fazy 
kwitnienia (BBCH 53–65). 

  Liczba zabiegów: 2. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. 
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni. 
  Zalecana ilość wody: 200–500 l/ha. 

Rzepak ozimy 
Zgnilizna twardzikowa 

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha. 
  Termin stosowania: zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów 

choroby, od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 60–69). 
  Zalecana ilość wody: 200–500 l/ha. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. 
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
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protiokonazol
(substancja z grupy triazoli)

 250 g/l (25%)



SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 FUNGICYD

SUPER CYPER 500 EC 
Super Cyper 500 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu 
do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, 
przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych 
i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo. 

STOSOWANIE:
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu 
opryskiwaczy polowych. 

ZAKRES STOSOWANIA:
Pszenica ozima, pszenica jara 
Mszyca zbożowa 

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha. 
  Termin stosowania: po wykłoszeniu, nie później niż do 

okresu dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 59–73). 
  Liczba zabiegów: 2. 
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni. 

Skrzypionki 
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha. 
  Termin stosowania: od początku wylęgania się larw (pszenica w fazie BBCH 39–65). 
  Liczba zabiegów: 2. 
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. 

Rzepak ozimy 
Słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny – ograniczenie występowania 

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha. 
  Termin stosowania: zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (BBCH 39–59). 
  Liczba zabiegów: 2. 
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni. 

Chowacz podobnik 
  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha. 
  Termin stosowania: w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (BBCH 65–67). 
  Liczba zabiegów: 2. 
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni. 
  Zalecana ilość wody: 300–400 l/ha. 
  Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokropliste. 
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
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cypermetryna
(związek z grupy pyretroidów)

 500 g/l (51,6%)



SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 REGULATOR WZROSTU

CARYX 240 SL
Środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin oraz jednocześnie  
z grupy preparatów grzybobójczych w formie koncentratu rozpuszczalnego  
w wodzie o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, 
interwencyjnego i wyniszczającego w uprawie rzepaku ozimego 
przed chorobami grzybowymi. 

DZIAŁANIE:
Środek zawiera dwie substancje czynne: chlorek mepikwatu, 
który hamuje biosyntezę giberelin, co w efekcie powoduje 
powstanie jesienią zwartej rozety (pędu z liśćmi) tuż nad 
ziemią. Rośliny takie charakteryzuje większa odporność na 
mrozy oraz lepszy rozwój w okresie wiosennym; metkonazol, 
który zwalcza choroby grzybowe oraz dodatkowo pełni 
funkcję regulatora wzrostu. Obie substancje działają 
plonotwórczo, zwiększając pozyskiwaną masę nasion 
rzepaku. 

ZAKRES STOSOWANIA:
Rzepak ozimy
JESIEŃ
Sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów: 1. 
  Termin stosowania: Opryskiwać rośliny rzepaku w fazie 4–6 liści (BBCH 14–16). 

Zabieg wykonany jesienią wpływa na zmianę pokroju roślin, pobudzenie systemu 
korzeniowego, wytworzenie zwartej rozety liści oraz zahamowanie wzrostu łodygi,  
co w efekcie poprawia zimotrwałość roślin rzepaku i zwiększa plon nasion.

WIOSNA
Sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 –1,4 l/ha.
  Maksymalna liczba zabiegów: 1.
  Termin stosowania: Opryskiwać rośliny rzepaku na początku fazy wydłużania się pędu 

głównego (BBCH 32–35). Wysokość dawki dostosować do stopnia nasilenia chorób 
w danym regionie oraz wrażliwości na choroby uprawianej odmiany. 
Zabieg wykonany wiosną wpływa na zmianę pokroju roślin, zahamowanie wzrostu łodygi, 
co w efekcie prowadzi do zwiększenia plonu nasion. 

  Zalecana ilość wody: 200 –400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
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chlorek mepikwatu
(związek z grupy piperydyn – 
pentametylenoimin)

 210 g/l (19,1%)

metkonazol
(związek z grupy triazoli)

 30 g/l (2,7%)



SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 INSEKTYCYD

CARNADINE
Insektycyd w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie (SL), o działaniu 
kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i układowo. 
Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna acetamipryd zaliczana jest do grupy 
neonikotynoidów (grupa 4A).

STOSOWANIE: 
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych 
lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych. 

ZAKRES STOSOWANIA:
Rzepak ozimy 
Chowacz brukwiaczek 

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha. 
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 

0,15–0,3 l/ha. 
  Liczba zabiegów: 1. 
  Termin stosowania: po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, 

zgodnie z sygnalizacją. Zabieg wykonać w fazie wydłużania 
pędu, od momentu, gdy widoczne jest pierwsze 
międzywęźle, do fazy 9 międzywęźli (BBCH 31–39). 

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

Chowacz czterozębny 
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha. 
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15–0,3 l/ha. 
  Liczba zabiegów: 1. 
  Termin stosowania: od fazy, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle, do fazy „żółtego 

pąka”, gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 31–59). 
  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha. 
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Słodyszek rzepakowy 
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha. 
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,18–0,3 l/ha. 
  Liczba zabiegów: 1. 
  Termin stosowania: po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją. 

Zabieg wykonać od fazy, gdy pąki kwiatowe zamknięte są w liściach do otwarcia 
pierwszych kwiatów (BBCH 50–60). 
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acetamipryd
(związek z grupy neonikotynoidów)

 200 g/l (17,6%)

W celu ochrony wód 
gruntowych środków 
zawierających substancję 
czynną acetamipryd 
zastosowanych w uprawie 
jabłoni w dawce 0,4 l/ha, 
nie stosować częściej 
niż co drugi sezon 
na tym samym obszarze.



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

Szukaj nas na:

  Nufarm Polska – YouTube

 facebok.com/nufarmpolska

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.

CEL – OCHRONA WYSOKICH 
PLONÓW PRZED SZKODNIKAMI!
CEL  OCHRONA WYSOKICH  OCHRONA WYSOKICH  OCHRONA WYSOKICH 
PLONÓW PRZED SZKODNIKAMI!PLONÓW PRZED SZKODNIKAMI!PLONÓW PRZED SZKODNIKAMI!

Środek owadobójczy w formie koncentratu 
rozpuszczalnego w wodzie (SL), o działaniu 
kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie 
działa powierzchniowo, wgłębnie i układowo.

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

INSEKTYCYD

NOWY ACETAMIPRYD

Targeted protection,
thanks to Carnadine
Optati accus, netureperum acerferios et que volorer chitet 
antem a et auditae eiuntum, iduciatia vel int prore nonecab 
imporeste conseror reptaturis et aliquunt, int.Sus eaque 
commolu ptatis voluptatibus il magnient aspiduciur?

Carnadine rzepak 210x143 Nufarm TZ 2019.indd   1 18.02.2019   13:12

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

Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik 
  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15–0,3 l/ha. 
  Liczba zabiegów: 1.
  Termin stosowania: od początku fazy kwitnienia, gdy jest co najmniej 10% otwartych 

kwiatów na głównym kwiatostanie (faza początku kwitnienia), do początku fazy 
rozwoju owoców, gdy 10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 61–71). 

  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha. 
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 
  Maksymalna liczba zabiegów w rzepaku ozimym w sezonie wegetacyjnym: 2. 
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

RZEPAK |  środki ochrony







Zamir 400 EW to elastyczny termin stosowania z możliwością
indywidualnego dopasowania do warunków na każdym polu

Termin stosowania:
stosować zapobiegawczo 
lub po wystąpieniu pierwszych 
objawów chorób, od początku 
fazy wydłużania pędu głównego 
do końca fazy wzrostu pędu 
głównego(BBCH 30-39).

Zalecana dawka: 1,5 L/ha.

Termin stosowania:
od początku fazy strzelania w źdźbło
do końca fazy kłoszenia.

Zalecana dawka: 1 L/ha.

  W warunkach sprzyjających  
rozwojowi septoriozy plew i fuzariozy  
kłosów w pszenicy ozimej termin zabiegu  
można wydłużyć do końca fazy 
kwitnienia (BBCH 69). 

RZEPAK OZIMY

PSZENICA OZIMA

Termin stosowania:
stosować zapobiegawczo 
lub po wystąpieniu pierwszych  
objawów chorób, od początku 
do pełni fazy kwitnienia (BBCH 61-65).

Zalecana dawka: 1,5 L/ha.

Zamir® 400 EW:

•  Doskonała skuteczność na najważniejsze choroby 
 rzepaku ozimego, pszenicy ozimej i jęczmienia 
jarego.

• Działanie zapobiegawcze i interwencyjne.

•  Szeroki zakres i termin aplikacji w rzepaku  
ozimym  oraz zbożach.

NIEPOHAMOWANA SIŁA

FUNGICYD

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.

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

Szukaj nas na:

Nufarm Polska - YouTube

facebook.com/nufarmpolska

WARTO PAMIĘTAĆ O ZACHOWANIU 
ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI

sucha zgnilizna
kapustnych,

czerń
krzyżowych,
szara pleśń.

zgnilizna
twardzikowa,

czerń 
krzyżowych,
szara pleśń.

Mączniak 
prawdziwy zbóż

i traw, rdza brunatna
pszenicy septorioza 

paskowana liści 
pszenicy, septorio-
za plew, fuzarioza 

kłosów.
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Ochrona
zbóż

Sprzyjające warunki pogodowe w  miesią-
cach wrześniu i  październiku pozwoliły na 
zasianie pszenicy w  Polsce w  znaczącej 
większości. Siew w  terminach wczesnych 
i  optymalnych ma ogromne znaczenie dla 
przezimowania pszenic oraz kondycji, w  ja-
kiej rozpoczną wegetację wiosenną. Aktu-
alna sytuacja ekonomiczna na rynku zbóż 
wspiera wybieranie pszenicy jako tej upra-
wy, która ma przynieść rolnikowi konkretny 
zarobek mimo poniesionych – czasem zna-
czących – kosztów produkcji.

Ochrona fungicydowa
Do nakładów, jakie rolnik musi ponieść w okresie 
wiosennym, należą zabiegi fungicydowe, które 
w Polsce wykonuje się nierzadko trzy razy, tzw. t1, 
t2, t3. Ważne, aby wybór odpowiedniej technolo-
gii ochrony grzybobójczej był uzasadniony warun-
kami pogodowymi wpływającymi na presję cho-
rób oraz użyciem odpowiednich substancji, a idąc 
dalej – odpowiednich produktów, w których sto-
sunek ceny do jakości musi być ekonomicznie uza-
sadniony. Firma AGROAS na sezon wiosenny 2022 
ma do zaoferowania dwa pakiety ochronne. Na 
zabieg t1 w pszenicach przeznaczonych do inten-
sywnej produkcji proponujemy ochronę plus, czy-
li Kroton + Flexity z firmy BASF, w którego skład 
wchodzą następujące substancje: 

•  protiokonazol 160 g/l
•  spiroksamina 300 g/l
•  metrafenon 300 g/l

To rozwiązanie ukierunkowane jest na szyb-
kie i  efektywne zwalczanie fuzarioz, łamliwo-
ści podstawy źdźbła i  jego fuzaryjnej zgorzeli, 
a  także mączniaka prawdziwego. Dodatkowo 
przyczynia się do zatrzymania rozwoju infekcji 
septorioz i rdzy.

W uprawach mniej intensywnych proponujemy 
na zabieg t1 ochronę podstawową, czyli środek 
Fossa 633 EC, który w swoim składzie posiada 
następujące substancje:

•  prochloraz 300 g/l
•  fenpropidyna 333 g/l

Produkt Fossa sprawdzi się w walce między in-
nymi z  chorobami podsuszkowymi oraz mącz-
niakiem.

PSZENICA |  wiedza
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W okresie pojawienia się liścia flagowego (BBCH 
37–39) zazwyczaj temperatura powietrza wzra-
sta, co stwarza korzystne warunki do rozwoju 
chorób grzybowych, w szczególności septoriozy 
paskowanej liści oraz rdzy brunatnej i żółtej. Na 
zabieg t2 proponujemy ochronę plus, czyli pak 
Myresa + Imbrex z firmy BASF, który posiada na-
stępujące substancje: 

•  Revysol 
•  Xemium

Pak Myresa Pro i Xemium to rewolucyjne połą-
czenie najlepszych substancji czynnych z  grup 
triazoli i  karboksyamidów, zapewniające sku-
teczną i  pewną ochronę przed szerokim spek-
trum chorób.
W  pakiecie ochrony podstawowej polecamy 
na t2 preparat Soligor 425 EC, w którego skład 
wchodzą następujące substancje: 

•   protiokonazol 53 g/l
•  spiroksamina 223 g/l
•  tebukonazol 148 g/l

Zabieg t3 to przede wszystkim ochrona przed 
fuzariozą kłosów. Sprawdzi się tu Kosa 250 EW 
z substancją czynną: tebukonazol 250 g/l.

Ochrona insektycydowa, regulacja łanu 
i dokarmianie dolistnie
Do zabiegów fungicydowych warto dodać py-
retroidy. Preparaty takie jak Super Cyper, Deka 
czy Globe skutecznie radzą sobie ze zwalcza-
niem szkodników, m.in. skrzypionki czy mszycy.
Do regulacji łanu polecamy produkty Stiff 250 
EC i  250 EC oparte na trineksapaku etylu 250 
g/l wspomagane chlorkiem chloromekwatu, 
czyli preparatem Antywylegacz 725 SL.

Dodatkowe nawożenie dolistnie opieramy na 
produktach zawierających pełno schelatyzowa-
ne mikro- i  makroelementy, m.in. Adob Mikro 
Zboże oraz Adob Profit 18-18-18, Adob Profit 
10-40-8, oraz Adob Profit 4-12-38.
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ANABEL (E)

Charakterystyka:
  odmiana bardzo plenna, sprawdza się również 

na stanowiskach mozaikowych,
  elitarna jakość zbieranego ziarna,
  wysoka odporność na choroby, szczególnie mączniak 

i rdza żółta,
  rośliny średniej wysokości o bardzo dobrej tolerancji 

na wyleganie.

Norma wysiewu:
  340–360 szt./m²

PSZENICA JARA

Ważniejsze cechy rolnicze:

Termin  
kłoszenia

Termin 
dojrzewania MTZ Długość 

źdźbła

Odporność  
na

wyleganie
Krzewienie

Odporność 
na 

porastanie

Zawartość 
białka

Ilość 
glutenu

mokrego

bardzo 
wczesny wczesny średni średnia bardzo 

dobra
 bardzo 
dobre średnia bardzo 

wysoka 
bardzo 
wysoka

Odporność na choroby:

Mączniak 
prawdziwy

Fuzarioza 
kłosów

Rdza 
brunatna

Rdza 
żółta

Septorioza 
plew

Septorioza 
liści

Brunatna 
plamistość 

liści

Choroby 
podstawy 

źdźbła

bardzo
dobra

bardzo
dobra

bardzo
dobra

bardzo
dobra

 bardzo
dobra dobra bardzo

dobra
bardzo 
dobra
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SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 FUNGICYD

BIROMIL 75 WG
Biromil 75 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul  
do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym,  
do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego  
w ochronie zbóż ozimych przed chorobami grzybowymi. 

STOSOWANIE:
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu 
samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

ZAKRES STOSOWANIA:
Pszenica ozima
Łamliwość źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, 
mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna 
plamistość liści

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7–1,0 kg/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy strzelania  

w źdźbło do początku fazy drugiego kolanka (BBCH 30–32).
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Jęczmień ozimy
Łamliwość źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw,  
plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha.
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7–1,0 kg/ha.
   Termin stosowania: Do zwalczania łamliwości źdźbła środek stosować od początku 

fazy strzelania w źdźbło do początku fazy drugiego kolanka (BBCH 30–32).  
Do zwalczania pozostałych chorób stosować zapobiegawczo lub natychmiast 
po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło 
do początku fazy kłoszenia (BBCH 30–51).

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200–400 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
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cyprodynil
(związek z grupy anilinopirimidyn)

 750 g/kg (75%)



SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 FUNGICYD

IMBREX XE 
Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej  
o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego  
i interwencyjnego w ochronie przed chorobami powodowanymi  
przez grzyby.

STOSOWANIE:
Środek do stosowania przy użyciu samobieżnych 
lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

ZAKRES STOSOWANIA:
Pszenica ozima
Mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania),  
septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż (średni 
poziom zwalczania), brunatna plamistość liści (ograniczenie występowania), łamliwość 
źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania)

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
  Termin stosowania: zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów 

chorób, od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia 
(BBCH 69).

  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 21 dni.
  Zalecana ilość wody: 100–300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Jęczmień ozimy
Mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa 
jęczmienia, rdza jęczmienia, ramularioza, rynchosporioza zbóż

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
  Termin stosowania: zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, 

od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 21 dni.
  Zalecana ilość wody: 100–300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Jęczmień jary
Plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
  Termin stosowania: zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, 

od fazy widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
  Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 21 dni.
  Zalecana ilość wody: 100–300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
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fluksapyroksad
(związek z grupy karboksyamidów)

 62,5 g/l (6,33%)





SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 FUNGICYD

MYRESA PRO 
Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC),  
o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego  
oraz wyniszczającego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby. 
Substancja czynna mefentriflukonazol należy do grupy FRAC 3.

STOSOWANIE:
Środek do stosowania przy użyciu samobieżnego 
lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

ZAKRES STOSOWANIA:
Pszenica ozima
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści 
pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż

Pszenżyto ozime
Septoriozy liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż

Jęczmień ozimy
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa 
jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż 
(średni poziom zwalczania), ramularia

Jęczmień jary
Mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa 
jęczmienia (średni poziom zwalczania), rynchosporioza zbóż 
(średni poziom zwalczania), ramularia

  Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
  Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą 

wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania  
w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  Zalecana ilość wody: 100–300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
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mefentriflukonazol
(związek z grupy triazoli)

100 g/l (10,07%)



Zestaw fungicydowy do ochrony pszenicy ozimej i jęczmienia jarego przed szerokim  
spektrum chorób grzybowych.Zawiera 3 substancje czynne z różnych grup chemicznych:

  protiokonazol 160 g/l   spiroksamina 300,0 g/l   metrafenon 300 g/l   

Kroton® ukierunkowany jest na szybkie i efektywne zwalczenie fuzarioz, łamliwości podstawy 
źdźbła i jego fuzaryjnej zgorzeli, a także mączniaka prawdziwego. Dodatkowo przyczynia się do 
zatrzymania rozwoju infekcji septorioz i rdzy. Flexity® 300 SC działa szczególnie silnie przeciwko 
mączniakowi i łamliwości podstawy źdźbła.

Pełne spektrum zwalczanych patogenów

Plon

Zalecenia stosowania

Zastosowany fungicyd musi zwalczać szerokie spektrum chorób.  
Główny cel to choroby podstawy źdźbła i utrzymanie zdrowych liści.

Pągów, Pamiątkowo, Sośnicowice 2018. Pszenica ozima, n=3.

Pierwszy zabieg

  łamliwość  
podstawy źdźbła

mączniak  
prawdziwy

plamistość  
siatkowa

brunatna  
plamistość liści

 
rynchosporioza

  rdza  
brunatna

  fuzaryjna zgorzel 
podstawy źdźbła

  septorioza  
liści

kontrola

Terminy zabiegów: BBCH 29-31

spiroksamina  
+ protiokonazol + biksafen

1,2 l/ha

spiroksamina  
+protiokonazol + biksafen

1,0 l/ha

protiokonazol 
+spiroksamina

1,0 l/ha

Kroton + Flexity
0,75 + 0,25 l/ha
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SUBSTANCJE 
AKTYWNE:

 HERBICYD

PURO MAXX
HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granul 
rozpuszczalnych w wodzie (SG). Zawiera substancje czynne zaliczane do inhibitorów 
syntazy acetylomleczanowej (ALS), co prowadzi do blokowania biosyntezy 
aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek,  
w efekcie do zahamowania rozwoju i wzrostu chwastów.

STOSOWANIE:
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników 
profesjonalnych.

DZIAŁANIE:
Środek pobierany jest poprzez liście, w mniejszym stopniu 
poprzez korzenie chwastów. W roślinie przemieszczany jest 
do stref wzrostowych. Najskuteczniej niszczy chwasty roczne 
intensywnie rosnące, od fazy wschodów do fazy 6 liści.

CHWASTY:
Chaber bławatek, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, 
mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, przetacznik perski, rumianek, tasznik 
pospolity, jasnota purpurowa

ZAKRES STOSOWANIA:
Pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary

  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 40–60 g/ha.  
Dawkę środka dobrać do występujących na polu gatunków chwastów.

  Termin stosowania: Stosować wiosną, od fazy gdy widoczne jest 3. rozkrzewienie,  
do fazy widocznego języczka liścia flagowego (BBCH 23–39).

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

NASTĘPSTWO ROŚLIN:
Po zbiorze rośliny uprawnej, w której zastosowano środek, jako rośliny następcze w tym 
samym roku można uprawiać zboża, rzepak ozimy lub bobik.

W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji potraktowanej 
środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby, po zaoraniu 
plantacji oraz wykonaniu uprawy gleby, po upływie 3 miesięcy od zastosowania środka 
można uprawiać zboża, a po upływie 6 miesięcy – zboża oraz rzepak ozimy i bobik. 
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florasulam 
(substancja z grupy triazolopirymidyn)

 104 g/kg

tribenuron metylowy 
(związek z grupy pochodnych 
sulfonylomocznika)

 250 g/kg



NovaTec® One – 
efektywne nawożenie 
azotowe
NovaTec® One, stabilizator azotu oparty na inhibitorze nitryfikacji DMPP, przeznaczony 
do stosowania łącznie z płynnymi nawozami azotowymi RSM®.

Azot to składnik niezbędny dla roślin. Aby uzy-
skać wysokie plony o dobrej jakości, azot należy 
wprowadzać do upraw przy pomocy technologii 
zwiększających efektywność jego wykorzysta-
nia z nawozów. Dzięki zastosowaniu NovaTec® 
One optymalnie zaopatrzysz rośliny w azot oraz 
ograniczysz straty azotu związane z  wymywa-
niem i ulatnianiem do atmosfery.

Stabilizacja azotu 
Azot występuje w  glebie w  formie azotano-
wej i amonowej. Obydwie formy są pobierane 
przez rośliny, jednak tylko forma amonowa nie 
podlega procesom wymywania i  ulatniania. 
W  normalnych warunkach panujących w  gle-

bie azot amonowy przekształcany jest do for-
my azotanowej w procesie nitryfikacji. Niczym 
nieograniczony proces nitryfikacji przebiega 
bardzo szybko (2–4 tygodnie). NovaTec® One 
spowalnia proces nitryfikacji, opóźniając sku-
tecznie utlenianie jonów NH₄+ do jonów NO₃- , 
dzięki czemu azot utrzymywany jest w  strefie 
systemu korzeniowego roślin uprawnych.

NovaTec® One – czym jest?
NovaTec® One to stabilizator azotu zawierający 
DMPP (3,4-dimethylpyrazolphosphate), najefek-
tywniejszą substancję wśród inhibitorów nitryfi-
kacji. NovaTec® One przeznaczony jest do stoso-
wania łącznie z  RSM® oraz płynnymi nawozami 

Tabela nr 2. Pszenica ozima, dawka azotu 170 kg/ha, dawka NovaTec One 7 l/t RSM

Tabela nr 1. Rzepak ozimy, dawka azotu 200 kg/ha, dawka NovaTec One 7 l/t RSM
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organicznymi (gnojowica, gnojówka). NovaTec® 
One może być stosowany we wszystkich upra-
wach, działa bardzo skutecznie i  odpowiednio 
długo – do 70 dni, zapewniając roślinom harmo-
nijne i ciągłe zaopatrzenie w azot. 

Proponowane rozwiązania 
NovaTec® One może być stosowany zarówno 
w  wiosennym, jak i  jesiennym nawożeniu azo-
towym. Przy zastosowaniu NovaTec® One je-
sienią razem z RSM® azot będzie stabilizowany 
do wczesnej wiosny. W  kontekście dyrektywy 
azotanowej (termin stosowania nawozów azo-
towych od 1 marca) zastosowanie inhibitora 
przyniesie korzystne rezultaty, zapewniając ro-
ślinom dobry start w wegetację.

Inhibitor nitryfikacji
DMPP (3,4-dimethylpyrosolphosphate)  
– 24,9%

Gęstość: 1,070 kg/m3

PH 4,5–5,5

Zalecane stosowania:

Rodzaj nawozu
Średnia dawka 

NovaTec® 
[l/t nawozu]

RSM®28 6,3

RSM®30 6,7

RSM®32 7,2

Dostępne opakowania: 20 l

Wpływ zastosowanego 
nawożenia azotowego 

na wymywanie N

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

NovaTec® One

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

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

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

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



Nutrimix® fl uid
Skład:
 2,0 % Cu miedź* (27g Cu/l)
 3,0 % Mn mangan* (40g Mn/l)
 0,032 % Mo molibden (0,4g Mo/l)
 2,0 % Zn cynk* (27g Zn/l)       *Chelat EDTA

Ciężar właściwy: 1,35kg/l

Nutrimix® complete
Skład:
 3,0% Cu miedź*
 4,0% Mn mangan*
 3,0% Zn cynk*
 0,04% Mo molibden
 3,0% Fe żelazo*
 3,0% MgO magnez
 13,0% S  siarka 
 3,5% N azot               * chelat EDTA

Nutribor® fl uid
Skład:
 8,0% B bor (101g/l)
 0,1% Mn mangan* (1,3g/l)
 0,04% Mo molibden (0,5g/l)
 0,1% Zn cynk* (1,3g/l)          * chelat EDTA
  
Ciężar właściwy: 1,27kg/l

Zalecenia – Nutribor/Nutribor fl uid:

Uprawa Dawka 
jednorazowa 

kg/ha, l/ha

Maksymalna 
dawka roczna 

kg/ha, l/ha

Rzepak 3,0 6,0

Burak cukrowy 3,0 6,0

Ziemniak 0,5 2,0

Kukurydza 0,5 2,0

Słonecznik 1,0 4,0

Warzywa 
kapustne

1,0 4,0

Zalecenia – Nutrimix/Nutrimix complete/Nutrimix fl uid

Uprawa Dawka 
jednorazowa 

kg/ha, l/ha

Maksymalna 
dawka roczna 

kg/ha, l/ha

Pszenica ozima 1-1,5 3

Jęczmień ozimy 1-1,5 3

Jęczmień jary 1 2

Owies 1 2

Żyto 1 2

Pszenżyto 1-1,5 3

Kukurydza 0,5-1 1

Nutribor®

 Skład:              
 8% B bor
 1% Mn mangan*
 0,04% Mo molibden
 0,1% Zn cynk*
 5% MgO magnez
 9% S siarka
 6% N azot               * chelat EDTA

Mikroskładnikowe 
nawozy dolistne dla rolnictwa

Nutrimix®

Skład:                                                             
 3,0% Cu miedź*
 4,0% Mn mangan*
 3,0% Zn cynk*
 0,04% Mo molibden
 15,0% S siarka
 8% N azot  * chelat 
EDTA

Zalecenia – Nutrimix/Nutrimix complete/Nutrimix fl uid

Nutrimix
Skład:                                                             
 3,0% Cu 
 4,0% Mn 
 3,0% Zn 
 0,04% Mo 
 15,0% S 
 8% N 
EDTA

NutrimixNutrimix
Skład:
 3,0% Cu 
 4,0% Mn 
 3,0% Zn 
 0,04% Mo 
 3,0% Fe 
 3,0% MgO 
 13,0% S  
 3,5% N 

Nutrimix
Skład:
 2,0 % Cu 
 3,0 % Mn 
 0,032 % Mo 
 2,0 % Zn 

Ciężar właściwy: 1,35kg/l

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

AGROAS sp. z o.o. sp.k.
Nowa Wieś Mała 27b
49-200 Grodków
tel. 77 42 41 775       
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CLAAS TRION

Obecny od niedawna na rynku kombajn 
CLAAS TRION zbiera bardzo pochlebne 
recenzje. Polski oddział CLAAS prze-
testował go na wielu gospodarstwach 
rolnych w ramach tzw. DEMO TOUR. Zo-
baczmy, jak najnowsza maszyna spraw-
dziła się w praktyce.

Kombajn TRION został stworzony z  myślą 
o  różnych gospodarstwach – od małych, 
rodzinnych po duże, wielkoobszarowe 
przedsiębiorstwa rolne oraz firmy usłu-
gowe. Głównym celem projektowym było 
zwiększenie wydajności, poprawa komfor-
tu, zmniejszenie zarówno czasu na obsłu-
gę, jak i zużycia paliwa, zwiększenie jakości 
słomy oraz ułatwienie adaptacji do różnych 
roślin. Kombajn można skonfigurować na 
wiele sposobów, w  zależności od potrzeb 
danego gospodarstwa. Może to być maszy-
na bardzo prosta, pod zboże, ale da się ją 
przygotować również do kukurydzy, trawy, 
soi. Oferowane są ponadto różne warianty 
podwozia oraz różne systemy omłotowo-
-separujące. W ostatnim czasie CLAAS Pol-
ska przeprowadził demonstracje polowe 

Duża wydajność, niskie straty i wysoka jakość 
ziarna – taki jest nowy kombajn CLAAS TRION 
w oczach testujących go użytkowników.
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modelu TRION 660 w  trzech różnych go-
spodarstwach rolnych, w  różnych warun-
kach i  w  różnych regionach Polski. Współ-
uczestnikiem testów był znany youtuber 
Mateusz Misiak (Matheo780).

Po pierwsze – zwiększona efektywność
Nowa seria kombajnów TRION w nowator-
ski sposób łączy wydajność z efektywnością 
i sprawdza się na każdym polu. Przezbroje-
nie maszyny z  jednego rodzaju rośliny na 
drugi odbywa się w  szybki i  łatwy sposób. 
Młocarnia charakteryzuje się dużą prze-
pustowością. Samoczynnie uczące się sys-
temy wspomagania operatora pomagają 
w efektywnym i komfortowym zbiorze plo-
nów. W  trakcie testów polowych na polu 
rzepaku pana Łukasza Czupryna w  woje-
wództwie zachodniopomorskim kombajn 
TRION 660 został szczególnie doceniony 
za wysoką wydajność w rzepaku (od 17–18 
ton na godzinę), bardzo dobrą jakość ziarna 
oraz niskie straty, nieprzekraczające 1%.

Wydajność serii TRION w każdych warunkach 
zbioru sprawia, że kompromisy pomiędzy 
efektywnością a produktywnością należą już 
do przeszłości. Przyczynia się do tego spraw-
dzona technologia omłotu APS w połączeniu 
z systemem czyszczenia JET STREAM, która 
znacznie wpływa na jakość pozyskiwanego 
ziarna i słomy. Docenił to szczególnie pan Je-
rzy Kubacki z  województwa wielkopolskie-
go, który zwrócił uwagę na wysoką jakość 
słomy oraz równy i  wąski pokos. W  gospo-
darstwie pana Jerzego jakość słomy ma duże 
znaczenie, ponieważ jest wykorzystywana 
w hodowli 700 sztuk bydła.

Testujący docenili także wielkość zbiornika 
(dostępne są pojemności od 8000 do 12 000 
litrów) oraz szybkość rozładunku – 130 li-
trów/sekundę. W  oczach Mateusza Misiaka 
(Matheo780 na YouTubie) uznanie zyskała 

rura rozładunkowa wyposażona w ruchomą 
końcówkę, która pozwala na precyzyjne na-
pełnianie przyczep i  regulację strumienia.

Po drugie – precyzja i komfort
Podczas testów TRION 660 w  wojewódz-
twie małopolskim na polach pana Marcina 
Zagały szczególnie doceniono znakomitą 
widoczność z  nowej kabiny, która została 
całkowicie przeprojektowana, dzięki czemu 
jest teraz o  wiele większa w  porównaniu 
z  kombajnami serii TUCANO. W  wyposaże-
niu standardowym znajdziemy nową klima-
tyzację z całkowicie nowym prowadzeniem 
powietrza, duże schowki, aktywnie chło-
dzony schowek na napoje o  pojemności 
30 litrów czy też jasny wyświetlacz CEBIS 
o wysokiej rozdzielczości. To właśnie na tym 
ekranie wyświetlają się wszystkie parametry 
dotyczące pracy kombajnu, a  także samo-
uczącego się systemu CEMOS AUTOMATIC. 
Jego funkcje automatyki wspierają operato-
ra na bieżąco podczas wykonywania wszyst-
kich prac. Pan Jerzy Kubacki z Wielkopolski 
był pod wrażeniem płynnej pracy kombajnu 
TRION wyposażonego w  CEMOS. Na pod-
stawie wielkości docelowych – takich jak ja-
kość ziarna, jakość omłotu, czystość, jakość 
słomy i  przepustowość – system sprawdza 
czujniki i ustawienia. Optymalizuje maszynę 
na bieżąco aż do technicznych granic wy-
dajności. Automatyczne przestrajanie usta-
wień w  czasie pracy i  dostosowywanie ich 
do warunków na polu docenił szczególnie 
pan Marcina Zagała podczas pracy na wznie-
sieniach w Małopolsce.

Dużym wsparciem dla operatora są syste-
my automatycznego prowadzenia. „TRION 
można wyposażyć w  trzy automatyczne 
systemy kierowania, z których korzysta się 
zależnie od zastosowania: cyfrowy AUTO 
PILOT, sterowany satelitarnie GPS PILOT 
CEMIS 1200 oraz elektroniczno-optyczny 
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LASER PILOT, który na życzenie można wyposa-
żyć w FIELD SCANNER” – wyjaśnia Andrzej Kul-
czyński z CLAAS. Jak skwitował to Łukasz Czu-
pryn z  gminy Rymań, testujący CLAAS TRION: 
„CEMOS AUTOMATIC powoduje, że w  trakcie 
pracy prawie można odpocząć”.

Po trzecie – uniwersalność
Kombajny TRION można łączyć z  wieloma 
przyrządami roboczymi CLAAS. Oprócz przy-
rządów żniwnych ze ślimakiem CERIO ze sta-
łym stołem dostępne są również przyrządy 
żniwne VARIO, przyrządy żniwne taśmowe 
CONVIO oraz przyrządy żniwne składane. Do 
zbioru upraw rosnących blisko ziemi, takich 
jak groch czy soja, przeznaczona jest seria MA-
XLEX ze ślimakiem wciągającym oraz taśmo-
wy CONVIO FLEX, oba z  elastycznym stołem. 
Ofertę przyrządów żniwnych uzupełniają zry-
wacze CORIO i  CORIO CONSPEED do zbioru 
kukurydzy na ziarno oraz SUNSPEED do zbio-
ru słonecznika. Istnieje również możliwość 
dostarczenia podbieracza SWATH UP. Dzięki 
automatycznemu rozpoznawaniu przyrządu 
roboczego TRION zawsze wie, jaki osprzęt jest 
zamontowany, i  automatycznie dostosowuje 
do niego wymagane ustawienia.

Przestawianie całej maszyny odbywa się kom-
fortowo i  wygodnie, a  liczbę obrotów dosto-
sowuje się nawet bez użycia narzędzi. Jednym 

chwytem można wymienić 63% powierzchni 
klepiska. „Przestawianie wysokości walca wcią-
gającego odbywa się bez użycia narzędzi. Od-
powiednie położenie jest zaznaczone nalepką” 
– wyjaśnia Andrzej Kulczyński. – „Zmiana seg-
mentów klepiska wstępnego odbywa się łatwo 
poprzez chwytacz kamieni. Segment klepiska 
głównego stanowi 63% całego klepiska i  daje 
się łatwo wyciągnąć z  boku. I  tak po zbiorze 
zbóż TRION jest już gotowy na kukurydzę” – 
dodaje.

Po czwarte – łatwe czyszczenie 
i szybka konserwacja
Na potrzeby zbioru materiału siewnego lub 
pod koniec sezonu konieczne jest całkowite 
wyczyszczenie maszyny. W tym celu TRION za-
pewnia nieograniczony dostęp do wszystkich 
komponentów. Na młocarni, po obu stronach 
maszyny, znajdują się duże otwory konserwa-
cyjne. Wokół skrzyni sitowej, rotorów i  zbior-
nika ziarna znajduje się również wystarczająca 
ilość wolnego miejsca dla wszystkich czynności 
związanych z czyszczeniem. Pan Marcin Zagała 
zwrócił szczególną uwagę na możliwość szyb-
kiego (w pięć minut) oczyszczenia i przesmaro-
wania maszyny. To jednak nie wszystko. CLAAS, 
wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klien-
tów, wprowadził trzy poziomy usług serwiso-
wo-gwarancyjnych MAXI CARE wraz z wydłużo-
nymi i rozszerzonymi okresami obsługi.
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Jak wygląda CLAAS TRION na tle innych modeli kombajnów

Od kilku miesięcy posiadamy w  swojej ofercie zupełnie 

nowe modele kombajnów CLAAS TRION, które zastąpiły 

produkowane do niedawna kombajny serii TUCANO. 

TRION jest zupełnie nową konstrukcją kombajnu i jeszcze 

spora liczba klientów nie wie, do czego można porównać 

dany model kombajnu w odniesieniu do wcześniej produ-

kowanych kombajnów lub tych z aktualnej oferty. 

Jak poruszać się w tak bogatej ofercie maszyn CLAAS 
przy wyborze nowego kombajnu?
 
Pomoże nam w  tym poniższe zestawienie porównaw-

cze podstawowych parametrów najczęściej kupowanych 

kombajnów CLAAS starych i nowych modeli.

Nazwa / Model Starsze modele kombajnów Nowe modele kombajnów

Model / Parametr Tucano 420 Lexion 620 TRION 520 TRION 530 Lexion 5300

moc silnika 245 KM 313 KM 258 KM 306 KM 313 KM

system chłodzenia i wentylacji DYNAMIC COOLING – – – – W standardzie

szerokość młocarni 1,32 m 1,42 m 1,42 m 1,42 m 1,42 m

średnica bębna młocarni 450 mm 600 mm 600 mm 600 mm 755 mm

powierzchnia młocarni z APS 1,22 m² 1,44 m² 1,44 m² 1,44 m² 1,69 m²

ilość klawiszy 5 5 5 5 5

powierzchnia separacji / powierzchnia oddzielania 5,8 m² 6,25 m² 6,25 m² 6,25 m² 6,46 m²

powierzchnia sit / oddzielanie finalne 4,7 m² 4,8 m² 5,1 m 5,1 m 5,1 m²

system czyszczenia JET STREAM – – W standardzie W standardzie W standardzie

zbiornik ziarna 7 500 L 8 000 L 8 000 L 9 000 L 9 000 L

rozrzutnik promieniowy – – Możliwy Możliwy Możliwy

systemy automatyki pracy młocarni i separacji – – Możliwy Możliwy Możliwy

system automatyki jazdy CRUISE PILOT – – Możliwy Możliwy Możliwy

podwozie gąsienicowe TERRA TRACK – – – Możliwy Możliwy

Nazwa / Model Starsze modele kombajnów Nowe modele kombajnów

Model / Parametr Tucano 440 Lexion 650 TRION 640 TRION 650 Lexion 6600

moc silnika 286 KM 354 KM 306 KM 354 KM 354 KM

system chłodzenia i wentylacji DYNAMIC COOLING – – – – W standardzie

szerokość młocarni 1,58 m 1,7 m 1,7 m 1,7 m 1,7 m

średnica bębna młocarni 450 mm 600 mm 600 mm 600 mm 755 mm

powierzchnia młocarni z „APS” 1,46 m² 1,71 m² 1,71 m² 1,71 m² 2,02 m²

ilość klawiszy 6 6 6 6 6

powierzchnia separacji / powierzchnia oddzielania 7,0 m² 7,48 m² 7,48 m² 7,48 m² 7,62 m²

powierzchnia sit / oddzielanie finalne 5,65 m² 5,8 m² 5,8 m² 5,8 m² 6,2 m²

system czyszczenia JET STREAM – – W standardzie W standardzie W standardzie

zbiornik ziarna 9 000 L 9 000 L 9 000 L 10 500 L 10 000 L

rozrzutnik promieniowy – – Możliwy Możliwy Możliwy

systemy automatyki pracy młocarni i separacji – – Możliwy Możliwy Możliwy

system automatyki jazdy CRUISE PILOT – – Możliwy Możliwy Możliwy

podwozie gąsienicowe TERRA TRACK – – – Możliwy Możliwy

Nazwa / Model Starsze modele kombajnów Hybrydowych Nowe modele kombajnów Hybrydowych

Model / Parametr Tucano 570 Tucano 580 Lexion 750 TRION 720 TRION 750 Lexion 7500

moc silnika 354 KM 381 KM 435 KM 367 KM 435 KM 462 KM

system chłodzenia i wentylacji DYNAMIC COOLING – – W standardzie – – W standardzie

szerokość młocarni 1,58 m 1,58 m 1,42 m 1,42 m 1,42 m 1,42 m

średnica bębna młocarni 450 mm 450 mm 600 mm 600 mm 600 mm 755 mm

powierzchnia młocarni z APS 1,44 m² 1,44 m² 1,44 m² 1,44 m² 1,44 m² 1,69 m²

ilość rotorów separujących 1 1 2 1 2 2

średnica rotora / powierzchnia oddzielania 570 mm/2,58 m² 570 mm/2,58 m² 445 mm/3,0 m 570 mm/2,58 m² 445 mm/3,0 m 445 mm/3,0 m

powierzchnia sit / oddzielanie finalne 5,65 m² 5,65 m² 5,1 m² 5,1 m² 5,1 m² 5,1 m²

system czyszczenia JET STREAM – – W standardzie W standardzie W standardzie W standardzie

zbiornik ziarna 10 000 L 10 000 L 10 000 L 10 500 L 12 000 L 11 000 L

rozrzutnik promieniowy – – Możliwy Możliwy Możliwy Możliwy

systemy automatyki pracy młocarni i separacji – – Możliwy Możliwy Możliwy Możliwy

system automatyki jazdy CRUISE PILOT – – Możliwy Możliwy Możliwy Możliwy

podwozie gąsienicowe TERRA TRACK – – Możliwy Możliwy Możliwy Możliwy

Porównanie podstawowych parametrów nowych modeli TRION do starszych modeli i nowych modeli kombajnów
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JUŻ DZIŚ PRZYGOTUJ
SWÓJ KOMBAJN 
DO ŻNIW 2022 
I  ZAPEWNIJ SOBIE
BEZPROBLEMOWE
ZBIORY

 1000 zł*

* w a r t o ś ć  p r z e g l ą d u  n i e  m o ż e  b y ć  n i ż s z a  n i ż  1 0 0 0  z ł
s z c z e g ó ł y  u  d o r a d c ó w  s e r w i s o w y c h

ODDZIAŁ
NOWA WIEŚ MAŁA
Nowa Wieś  Mała 27B

49-200  Grodków

tel .  48  (77)  42  41  792

ODDZIAŁ
GOŁACZÓW
Gołaczów 41a

59-225  Chojnów

tel .  48  507  878  864

ODDZIAŁ
TWORZYJANÓW
Tworzyjanów 41

58-124  Marcinowice 

tel .  48  505  989  464

ODDZIAŁ
ZIEMIEŁOWICE
Ziemiełowice 36

46-100  Namysłów

tel .  48  780  058  401

Oferta ważna 
do 31.03.2022r.

 

P R Z E G LĄD  P OŻN I W N Y





 

REGION CENTRUM

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

REGION ZACHODNI

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

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

 

 

 

MATEUSZ HANCZYN

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

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

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

14

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

 13

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

3
KA

s.pl 
RENATA MAKOWS
renata.makowska@agroa
tel. 539 966 341

9

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

12

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

19
ROBERT JEZIOROWSKI

DANIEL JĘDROSEK

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

8

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

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

7

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

6

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

2

5

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

1515

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

18

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

10

ANNA JUREK
anna.jurek@agroas.pl
tel. 882 772 081 

4

REGION
 WSCHODNI

REGION 
CENTRUM

REGION 
ZACHODNI

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

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

PRZEDSTA A
 I PUNKTÓW HANDLOWYCH

 

  Gromadka
  Nowogrodziec
  Osiecznica

 
  Bielawa

  Niemcza
  Pieszyce

  
  Jerzmanowa
  Kotla

  
  Jemielno

  
  Jawor

  Paszowice

  Janowice Wielkie

  Karpacz
  Kowary

  Piechowice

  

I

  

  
  Krotoszyce

  Legnica
  Legnickie Pole

  Prochowice

  

  Olszyna

 
  Brzeg

  Lewin Brzeski

  Olszanka

 

  Branice

  Kietrz

 KOZIELSKI
 
  Bierawa
  Cisek

  Polska Cerekiew

 
  Byczyna

  Lasowice Wielkie

 
  Gogolin
  Krapkowice

  Walce

 
  Domaszowice

 

  Kamiennik

  Nysa

 

 

 

 

 

  Mirsk

 

  Milicz

 

 

  Jelcz Laskowice

 

  Gaworzyce

  Polkowice

  Radwanice

 

  Kondratowice
  Przeworno

 

  Malczyce

  Udanin

 

  Marcinowice

 

 

  Walim

 
  Brzeg Dolny

 
  Czernica

 
  Bardo

 
  Bogatynia

 
  Pielgrzymka

 

  Olesno
  Praszka

 

  Komprachcice

  Niemodlin
  Opole
  Ozimek

 

 

  Jemielnica
  Kolonowskie

  Ujazd

 
  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



 

REGION CENTRUM

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

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

MACIEJ SKOCZYLI SKI
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tel. 608 036 762 
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2
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REGION 
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 I PUNKTÓW HANDLOWYCH
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  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



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

TOMASZ DANEK

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

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

DZIAŁ HANDLOWY MASZYN
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Rabat do 25%*

Filtry CLAAS ORIGINAL chronią silnik przed zanieczyszczeniem, dbają o długotrwałe 
bezpieczeństwo pracy i są optymalnie dopasowane do wydajności maszyn CLAAS. 
W naszej ofercie znajdziesz filtry:

4  Paliwa
4  Oleju silnikowego
4  Oleju hydrauliki
4  Powietrza silnika
4  Klimatyzacji

Filtry CLAAS ORIGINAL.

*Akcja ważna do odwołania lub do wyczerpania zapasów. Lista filtrów objętych rabatami dostępna u Autoryzowanych Dealerów Marki CLAAS biorących udział w akcji. 
Wysokość rabatu może różnić się w zależności od rodzaju filtra.

claas.pl



 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




