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spis treści

NAWÓZ WE
Typ nawozu: B.1.1. Nawozy NPK
NPK 12-12-22 z mikroskładnikami pokarmowymi

RolaVit - Rzepak
NPK 12-12-22  + mikro

2-3 kg/ha

RolaVit Rzepak 
NPK 12-12-22 +mikro 

2-4 kg/ha

RolaVit Rzepak 
NPK 12-12-22 +mikro 

2-4 kg/ha

RolaVit Rzepak 
NPK 12-12-22 +mikro 

1,5 l/ha

ADOB® Bor 

1,5 l/ha

ADOB® Bor 

1,5 l/ha

ADOB® Bor 

1 kg/ha

ADOB® Mn IDHA

1 kg/ha

ADOB® Mn IDHA

1 kg/ha

ADOB® Mn IDHA

0,1 l/ha

ADOB®        Mo2.0

0,1 l/ha

ADOB®        Mo2.0

0,5 kg/ha

ADOB® Zn IDHA

0,5 kg/ha

ADOB® Fe IDHA

faza 4-8 liści ruszenie wegetacji wydłużenie pędu zielony pąk

N MgO S B Cu Fe Mn Mo ZnN-NH4 N-NH2 P O2 5 K O2

12 0,6 0,5 3 0,1 0,1 0,3 0,01 0,11,4 10,6 12 22

Składniki:

Ilość [%]

JESIEŃ WIOSNA

(BBCH) (30-39) (50-59)
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spis treści

rzepak



ODMIANA ATORA F1 SHERPA F1
DUKE F1

PRINCE F1 CROQUET 
F1

CROME F1
ANTHONY PRESIDENT 

F1

HODOWLA

TYP Mieszańcowa Mieszańcowa Mieszańcowa Mieszańcowa Mieszańcowa Mieszańcowa Populacyjna Mieszańcowa

ZIMOTRWAŁOŚĆ
Bardzo 
dobra

Bardzo 
dobra

Bardzo 
dobra

Bardzo 
dobra

Bardzo 
dobra

Bardzo 
dobra

Bardzo 
dobra

Dobra

TERMIN DOJRZEWANIA 
Średnio 
późny

Średnio 
wczesny

Średnio 
wczesny

Średnio 
wczesny

Średnio 
wczesny

Średnio 
wczesny

Średnio 
wczesny

Średnio 
wczesny

WYSOKOSĆ ROŚLIN Wysokie Średnie Wysokie Średnie Wysokie Średnie
Średnio 
wysokie

Wysokie

TERMIN SIEWU 
Optymalny do 
opóźnionego

Optymalny do 
opóźnionego

Optymalny do 
opóźnionego

Optymalny do 
opóźnionego

Optymalny do 
opóźnionego

Optymalny do 
opóźnionego

Optymalny do 
opóźnionego

Optymalny do 
opóźnionego

WYMAGANIA 
GLEBOWE

Bardzo dobre/ 
średnie/ 
słabsze

Bardzo dobre/ 
średnie/ 
słabsze

Bardzo dobre/ 
średnie/ 
słabsze

Bardzo dobre/ 
średnie/ 
słabsze

Bardzo dobre/ 
średnie/ 
słabsze

Bardzo dobre/ 
średnie/ 
słabsze

Średnie/ 
słabsze

Bardzo dobre/ 
średnie

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE 

Ponadprze-
ciętny poten-
cjał plonowa-
nia, wysoka 

tolerancja na 
wirusa żół-
taczki rzepy 

(TuYV)

Bardzo 
dobrze rozwi-
nięty system 
korzeniowy 
(przewaga 
na glebach 

mozaikowa-
tych)

Podwójna 
odporność 
na choroby: 

wirusowe 
(TuYV) i grzy-

bowe (gen 
RLM 7)

Wysoce 
odporny na 
wyleganie, 
odporny na 
wirusa żół-
taczki rzepy 

(TuYV)

Wysoka tole-
rancja na kiłę 
kapustnych, 
stwierdzona 
odporność 
na suchą 
zgniliznę 

kapustnych

Nowość wy-
soce odporna 
na specyficz-
ne rasy kiły 
kapustnych

Dobrze tole-
ruje wysokie 
nawożenie 
gnojowicą

Wysokie 
i potężne 

rośliny o dużej 
liczbie pędów 

bocznych

PANTHEON 
F1

COPERNICUS 
F1 CHROBRY MONOLIT KONKRET

LG 
ARCHITECT 

F1
QUARTZ SHERLOCK CULT JETSET

Mieszańcowa Mieszańcowa Populacyjna Populacyjna Mieszańcowa Mieszańcowa Populacyjna Populacyjna Populacyjna Populacyjna

Bardzo 
dobra

Bardzo 
dobra

Bardzo 
dobra

Bardzo 
dobra

Bardzo dobra
Bardzo 
dobra

Bardzo 
dobra

Bardzo 
dobra

Bardzo 
dobra

Bardzo 
dobra

Średnio 
wczesny

Wczesny Średni Średni Średni
Średnio 
wczesny

Średni
Bardzo 

wczesny
Wczesny

Średnio 
wczesny

Wysokie Średnie Wysokie Średnie Średnie Średnie Niskie Niskie
Średnio 
niskie

Średnie

Wczesny do 
opóźnionego

Optymalny Optymalny Optymalny Optymalny
Wczesny do 

opóźnionego
Wczesny/ 

Optymalny
Wczesny/ Lekko 

opóźniony
Optymalny do 
opóźnionego

Bardzo wczesny 
do opóźnionego

Średnie
Bardzo dobre/ 

średnie

Bardzo dobre/ 
średnie/ 
słabsze

Bardzo dobre/ 
średnie/ 
słabsze

Bardzo 
dobre/ 
średnie

Bardzo dobre/ 
średnie/ słabsze

Bardzo 
dobre/ 
średnie

Bardzo dobre/ 
średnie

Średnie
Bardzo dobre/ 

średnie/ 
słabsze

Imponują-
ce rośliny 

odporne na 
ugięcie łanu

Odmiana 
wyhodowa-
na w Polsce 
– idealnie 

przystosowana 
do warunków 
klimatycznych

Wysokie 
plonowanie 
przy niskich 

wymaga-
niach glebo-

wych

Znakomicie 
toleruje 

słabe i mo-
zaikowate 

gleby

Wysoki 
potencjał 

plonowania, 
sprawdzony 
w polskich 
warunkach

Pierwsza 
w Polsce 
odmiana 

z genem od-
porności na 
wirusa żół-
taczki rzepy 

i odpornością 
na pękanie 

łuszczyn

Spowolnio-
ny wigor 

wiosenny – 
odporny na 

wtórne prze-
marznięcia 

wiosną

Od momentu 
zarejestrowa-

nia zawsze 
w grupie naj-

lepiej plonują-
cych odmian 

COBORU

Stabilny 
poziom plo-

nowania

Nie wymaga 
jesiennej 
regulacji 
wzrostu

Zestawienie odmian rZepaku
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PANTHEON 
F1

COPERNICUS 
F1 CHROBRY MONOLIT KONKRET

LG 
ARCHITECT 

F1
QUARTZ SHERLOCK CULT JETSET

Mieszańcowa Mieszańcowa Populacyjna Populacyjna Mieszańcowa Mieszańcowa Populacyjna Populacyjna Populacyjna Populacyjna

Bardzo 
dobra

Bardzo 
dobra

Bardzo 
dobra

Bardzo 
dobra

Bardzo dobra
Bardzo 
dobra

Bardzo 
dobra

Bardzo 
dobra

Bardzo 
dobra

Bardzo 
dobra

Średnio 
wczesny

Wczesny Średni Średni Średni
Średnio 
wczesny

Średni
Bardzo 

wczesny
Wczesny

Średnio 
wczesny

Wysokie Średnie Wysokie Średnie Średnie Średnie Niskie Niskie
Średnio 
niskie

Średnie

Wczesny do 
opóźnionego

Optymalny Optymalny Optymalny Optymalny
Wczesny do 

opóźnionego
Wczesny/ 

Optymalny
Wczesny/ Lekko 

opóźniony
Optymalny do 
opóźnionego

Bardzo wczesny 
do opóźnionego

Średnie
Bardzo dobre/ 

średnie

Bardzo dobre/ 
średnie/ 
słabsze

Bardzo dobre/ 
średnie/ 
słabsze

Bardzo 
dobre/ 
średnie

Bardzo dobre/ 
średnie/ słabsze

Bardzo 
dobre/ 
średnie

Bardzo dobre/ 
średnie

Średnie
Bardzo dobre/ 

średnie/ 
słabsze

Imponują-
ce rośliny 

odporne na 
ugięcie łanu

Odmiana 
wyhodowa-
na w Polsce 
– idealnie 

przystosowana 
do warunków 
klimatycznych

Wysokie 
plonowanie 
przy niskich 

wymaga-
niach glebo-

wych

Znakomicie 
toleruje 

słabe i mo-
zaikowate 

gleby

Wysoki 
potencjał 

plonowania, 
sprawdzony 
w polskich 
warunkach

Pierwsza 
w Polsce 
odmiana 

z genem od-
porności na 
wirusa żół-
taczki rzepy 

i odpornością 
na pękanie 

łuszczyn

Spowolnio-
ny wigor 

wiosenny – 
odporny na 

wtórne prze-
marznięcia 

wiosną

Od momentu 
zarejestrowa-

nia zawsze 
w grupie naj-

lepiej plonują-
cych odmian 

COBORU

Stabilny 
poziom plo-

nowania

Nie wymaga 
jesiennej 
regulacji 
wzrostu

Zestawienie odmian rZepaku
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wapnowanie gleby – 
podstawowy czynnik agrotechniczny

 Zakwaszenie gleby obniża jej jakość

Z badań przeprowadzonych przez Okręgowe Stacje Che-
miczno Rolnicze wynika, że ponad połowa gleb w Polsce 
ma odczyn kwaśny i bardzo kwaśny. Najsilniejsze za-
kwaszenie występuje w województwach: łódzkim, mało-
polskim i podkarpackim, natomiast najmniejsze w woje-
wództwie opolskim i kujawsko – pomorskim. Odczyn jest 
podstawowym i najłatwiej mierzalnym wskaźnikiem jako-
ści gleby, a wartości poniżej pH 4,5 wskazują na możliwość 
degradacji środowiska glebowego. Na stanowiskach silnie 
zakwaszonych straty składników pokarmowych przekra-
czają 10% w odniesieniu do ich rzeczywistego zużycia. 

Z powodu zakwaszenia rośliny mają osłabiony system ko-
rzeniowy, gorzej pobierają wodę i składniki pokarmowe, 
liście pobierają mniej CO2 co w konsekwencji prowadzi 
do redukcji plonu i osłabienia parametrów jakościowych. 
Wapnowanie zwiększa przyswajalność makroelementów, 
poprawia się także struktura gleby – tworzą się gruzełki 
oraz zwiększa się aktywność biologiczna.
Aby odpowiednio dobrać dawkę wapna należy najpierw 
wykonać analizę chemiczną gleby w celu ustalenia jej ak-
tualnego pH. Badanie umożliwi poznanie odczynu gleby 
i dobór odpowiedniego rodzaju wapna. Ważne w plano-
wanej regulacji odczynu jest określenie zasobności przy-
swajalnego magnezu. Gdy mamy do czynienia również 
z jego niedoborem należy wysiać nawóz wapniowo ma-
gnezowy. Najlepiej taką próbkę pobrać po żniwach, gdy 
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gleba nie jest jeszcze nawożona. Wtedy też jest najlep-
szy termin na wykonanie zabiegu wapnowania – pozwa-
la łagodnie ustabilizować odczyn. Wapno można wysiać 
również wiosną, trzeba jednak pamiętać, że nie można 
tego zabiegu wykonywać na krótko przed siewem roślin 
jarych, gdyż może to utrudniać wschody. Daje jednak do-
bre rezultaty, gdy chcemy ratować plony ozimin. Stoso-
wane w tradycyjnych metodach wapnowania nawozy są 
obecnie dynamicznie wypierane poprzez nowe produkty 
charakteryzujące się wysoką reaktywnością. Obecne na 
rynku wapna granulowane można stosować bez względu 
na fazę rozwojową rośliny, co pozwala na wysiew mniej-
szych ilości w krótszym czasie, bardziej precyzyjnymi roz-
siewaczami. Wytwarzane wapna nawozowe pozwalają na 
utrzymanie właściwej zasadowości użytków rolnych oraz 
wzbogacenie ich w potrzebne składniki pokarmowe.

 technologie wapnowania rzepaku

Rzepak jest rośliną bardzo wrażliwą na kwaśny od-
czyn gleby, a także wykazuje duże zapotrzebowanie na 
wapń. Monitorowanie stanu kwasowości gleby powin-
no nastąpić rok przed planowanym siewem. Dla pra-

widłowego wzrostu rzepaku gleba powinna mieć ure-
gulowany odczyn, najlepiej w zakresie 6,0 – 7,0, tylko 
takie pH stwarza optymalne warunki do wzrostu sys-
temu korzeniowego oraz umożliwia prawidłowe pobie-
ranie składników pokarmowych, w tym wapnia, które-
go faza krytyczna przypada w okresie formowania się 
łuszczyn. Regulacja odczynu w odpowiednim terminie 
poprawia strukturę gleby, a tym samym zwiększa ilość 
wody zakumulowanej z zapasów zimowych, umożliwia 
prawidłowe przezimowanie i pobieranie składników 
pokarmowych z głębszych warstw gleby. Wykonanie 
zabiegu w okresie bezpośrednio po zbiorze przedplo-
nu jest trudne z przyczyn agrotechnicznych – bardzo 
krótki czas na przeprowadzenie wapnowania i nawoże-
nia podstawowego, a ponadto może zakłócić wschody, 
gospodarkę fosforem i mikroskładnikami. W przypad-
ku zaobserwowania w okresie wegetacji specyficznych 
objawów nadmiernej kwasowości gleby, które zagrażają 
utracie plonu należy zwapnować plantację, lecz dopiero 
od momentu wytworzenia przez rośliny rozety jesien-
nej, a najlepiej przed fazą spoczynku zimowego. Zabieg 
sprowadza się wtedy do zastosowania nawozów wap-
niowych węglanowych, charakteryzujących się dużą re-
aktywnością i powinny być zastosowane w ograniczonej 
dawce, a rośliny w trakcie zabiegu suche.
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atora F1
…Sprawdzona gwiazda na rynku

Hodowca: Rapool
odmiana: Mieszańcowa
rejestracja: Polska 2015
agrotechnika:
• Wymagania glebowe: Bardzo dobre/Średnie/Słabsze
• Termin siewu: Optymalny do opóźnionego
cechy rolnicze:
• ponadprzeciętny i niezawodny poziom plonowania, 

średnio 120% wzorca
• stabilny rozwój niezależny od warunków klimatycznych
• doskonale radzi sobie z nietypowym przebiegiem po-

gody w okresie zimy 
• toleruje okresowe susze
• może być uprawiana na różnych stanowiskach od słab-

szych do bardzo dobrych 
• wysoka tolerancja polowa na choroby występujące 

w uprawie rzepaku, w tym wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) 

sHerpa F1
…Silny system korzeniowy!

Hodowca: Rapool
odmiana: Mieszańcowa
rejestracja: Polska 2012
agrotechnika:
• Wymagania glebowe: Bardzo dobre/Średnie/Słabsze
• Termin siewu: Optymalny do opóźnionego
cechy rolnicze:
• odmiana wszechstronna, dobrze sprawdzająca się 

w zróżnicowanych warunkach 
• bardzo dobry wczesny wigor 
• posiada silny system korzeniowy – doskonale radzi so-

bie w warunkach obniżonej podaży wody 
• wykazuje przewagę na mozaikach glebowych 
• najwyższa zimotrwałość i stabilny plon 

Sucha zgnilizna 
kapustnych 

Zgnilizna 
twardzikowa

Czerń 
krzyżowych 

· tolerancja tuYV

8,98,88,9

Sucha zgnilizna 
kapustnych 

Zgnilizna 
twardzikowa

Czerń 
krzyżowych 

8,98,98,8
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duke F1 NOWOśĆ!
…I wszystko jasne!

Hodowca: Rapool
odmiana: Mieszańcowa
rejestracja: Polska 2019
agrotechnika:
• Wymagania glebowe: Bardzo dobre/Średnie
• Termin siewu: Optymalny do opóźnionego
cechy rolnicze:
• 125% wzorca - ponadprzeciętny plon w regionach za-

grożonych mszycami 
• doskonała kombinacja - podwójna odporność na choroby:

 – wirusowe - odporność na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV)
 – grzybowe - odporność na suchą zgniliznę (Phoma) 
gen RLM 

• niezawodność plonowania – średni plon w latach ba-
dań rejestrowych 47,8 dt/ha

• odmiana odporna na pękanie łuszczyn (duże znacze-
nie przy omłocie) 

• wysoki wigor początkowy 

priNce F1
…Nowa generacja rzepaku! 

Hodowca: Rapool
odmiana: Mieszańcowa
agrotechnika:
• Wymagania glebowe: Bardzo dobre/Średnie/Słabsze
• Termin siewu: Optymalny do opóźnionego
cechy rolnicze:
• jedna z pierwszych w Europie odmian mieszańcowych 

w typie kompaktowym z odpornością na wirusa żół-
taczki rzepy (TuYV) 

• bardzo wysoka odporność na najpowszechniejsze cho-
roby jak sucha zgnilizna czy zgnilizna twardzikowa 

• szybko buduje biomasę jesienią, tworząc płaską rozetę 
• rośliny średniej wysokości, odporne na wyleganie 

Sucha zgnilizna 
kapustnych 

Zgnilizna 
twardzikowa

Czerń 
krzyżowych 

· Odporność na TuYV · Odporność na Phoma (gen RLM7)

8,999

Sucha zgnilizna 
kapustnych 

Zgnilizna 
twardzikowa

Czerń 
krzyżowych 

· Odporność na TuYV

98,98,9
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crOQUet F1 
…Jakość w walce z kiłą

Hodowca: Rapool
odmiana: Mieszańcowa
rejestracja: UE 2016
agrotechnika:
• Wymagania glebowe: Bardzo dobre/Średnie/Słabsze
• Termin siewu: Optymalny do opóźnionego
cechy rolnicze:
• posiada nowy rodzaj odporności na suchą zgniliznę 

kapustnych (APR37) – genetycznie różny od wszelkich 
znanych odporności polegający na ochronie podstawy 
łodygi przed infekcją 

• wysoka odporność na specyficzne rasy kiły kapustnych 
• szybki jesienny rozwój 
• średniowczesny w kwitnieniu i dojrzewaniu 

crOMe F1 NOWOśĆ!
…Nowa generacja plonu

Hodowca: Rapool
odmiana: Mieszańcowa
agrotechnika:
• Wymagania glebowe: Bardzo dobre/Średnie
• Termin siewu: Optymalny do opóźnionego
cechy rolnicze:
• najnowsza propozycja, wysoce odporna na specyficzne 

rasy kiły kapusty 
• szybkie równomierne kiełkowanie, wysoki wigor po-

czątkowy 
• dynamiczny rozwój jesienny 
• wczesne kwitnienie 
• może być uprawiany na wszystkich rodzajach gleb

Sucha zgnilizna 
kapustnych 

Zgnilizna 
twardzikowa

Czerń 
krzyżowych 

· Odporność na kiłę kapusty · Odporność na Phoma (APR37)

98,99

Sucha zgnilizna 
kapustnych 

Zgnilizna 
twardzikowa

Czerń 
krzyżowych 

· Odporność na kiłę kapusty

8,88,98,7
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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?
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antHonY
...Wysoce uniwersalny

Hodowca: Saatbau 
odmiana: Populacyjna
rejestracja: Austria 2012
agrotechnika:
• Wymagania glebowe: Średnie/Słabsze
• Termin siewu: Średni do opóźnionego
cechy rolnicze:
• wysoki potencjał plonowania 
• dobrze znosi opóźnienie siewu 
• wysoka odporność na choroby – szczególnie na suchą 

zgniliznę kapustnych (Phoma) 
• dobrze toleruje nawożenie gnojowicą 
• wysoka odporność na wyleganie
• bardzo dobra zimotrwałość 

president F1
...Silna władza w polu!

Hodowca: Saatbau 
odmiana: Mieszańcowa
rejestracja: UE 2015
agrotechnika:
• Wymagania glebowe: Bardzo dobre/Średnie
• Termin siewu: Optymalny do opóźnionego
cechy rolnicze:
• wysokie i potężne rośliny o dużej liczbie pędów bocznych 
• wysoki jesienny wigor 
• bardzo dobry na gleby ciężkie, zlewne, a także w przy-

padku stosowania uproszczeń uprawowych 
• doskonale daje sobie radę również na lżejszych i mniej 

zasobnych stanowiskach 
• najlepiej kompensuje redukcję plonowania w przypad-

ku opóźnienia terminu siewu 

Sucha zgnilizna 
kapustnych 

Zgnilizna 
twardzikowa

Czerń 
krzyżowych 

8,37,58

Sucha zgnilizna 
kapustnych 

Zgnilizna 
twardzikowa

Czerń 
krzyżowych 

· Odporność na Phoma (gen RLM7)

8,18,59
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pantHeon F1 
...Absolutnie najlepszy! 

Hodowca: Saatbau 
odmiana: Mieszańcowa
rejestracja: UE 2014 
agrotechnika:
• Wymagania glebowe: Średnie
• Termin siewu: Wczesny do opóźnionego
cechy rolnicze:
• najnowsza generacja odmian 
• wysoki jesienny wigor pozwala na szerokie okno wysiewu 
• wolniejszy wiosenny start powoduje, że „ucieka” wio-

sennym przymrozkom 
• opóźnione kwitnienie zabezpiecza prze majowymi ude-

rzeniami niskich temperatur 
• rośliny dobrze zbudowane, odporne na ugięcie łanu 

cOperNicUs F1 
…Odkryj kosmiczny plon!

Hodowca: HR Strzelce
odmiana: Mieszańcowa
rejestracja: Polska 2017
agrotechnika:
• Wymagania glebowe: Bardzo dobre/Średnie
• Termin siewu: Optymalny
cechy rolnicze: 
• Nowość w ofercie HR Strzelce 
• wybitnie wysoki potencjał plonowania
• odmiana wyhodowana w Polsce, idealnie przystosowa-

na do lokalnych warunków uprawy
• doskonale sprawdza się na lżejszych glebach 
• rośliny średniej wysokości, o średnim terminie kwitnie-

nia i dojrzewania 

NOWOśĆ!

Sucha zgnilizna 
kapustnych 

Zgnilizna 
twardzikowa

Czerń 
krzyżowych 

· Odporność na Phoma (gen RLM7)

88,49

Sucha zgnilizna 
kapustnych 

Zgnilizna 
twardzikowa

Czerń 
krzyżowych 

86,67
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cHrOBrY
...Król pól!

Hodowca: HR Strzelce
odmiana: Populacyjna
rejestracja: Polska 2016
agrotechnika:
• Wymagania glebowe: Bardzo dobre/Średnie/Dobre
• Termin siewu: Optymalny
cechy rolnicze:
• bardzo dobre plonowanie 
• doskonała zimotrwałość 
• niskie wymagania glebowe 
• odmiana pochodząca z krzyżówki z Monolitem 
• bardzo dobra odporność na wyleganie

monoLit
...Siła stabilności! 

Hodowca: HR Strzelce
odmiana: Populacyjna
rejestracja: Polska 2008
agrotechnika:
• Wymagania glebowe: Bardzo dobre/Średnie/Słabsze
• Termin siewu: Optymalny
cechy rolnicze:
• niezawodne i wysokie plonowanie 
• znakomicie toleruje gleby słabe i mozaikowate 
• doskonała zimotrwałość

Sucha zgnilizna 
kapustnych 

Zgnilizna 
twardzikowa

Czerń 
krzyżowych 

7,17,77,5

Sucha zgnilizna 
kapustnych 

Zgnilizna 
twardzikowa

Czerń 
krzyżowych 

6,57,78,1
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konkret F1 
…i wiesz co siejesz!

Hodowca: HR Strzelce
odmiana: Mieszańcowa
rejestracja: Polska 2013 
agrotechnika:
• Wymagania glebowe: Bardzo dobre/Średnie
• Termin siewu: Optymalny
cechy rolnicze:
• bardzo wysoki potencjał plonowania – w doświadcze-

niach COBORU do 138% wzorca 
• wysoka zawartość tłuszczu (46,2%) 
• niska zawartość glukozynolanów 
• bardzo dobra zimotrwałość 

QUArtZ 
…Wyciśniesz więcej

Hodowca: KWS
odmiana: Populacyjna
rejestracja: Polska 2013 
agrotechnika:
• Wymagania glebowe: Bardzo dobre/Średnie
• Termin siewu: Wczesny/ Optymalny 
cechy rolnicze: 
• najwyżej plonująca odmiana populacyjna spośród za-

rejestrowanych w KR COBORU w roku 2013
• wykazuje najwyższą zimotrwałość w badaniach COBO-

RU w najtrudniejszych sezonach 
• duże zdolności regeneracyjne roślin 
• synchroniczne kwitnienie – nie odnawia się po kwitnieniu 

Sucha zgnilizna 
kapustnych 

Zgnilizna 
twardzikowa

Czerń 
krzyżowych 

87,88,5

Sucha zgnilizna 
kapustnych 

Zgnilizna 
twardzikowa

Czerń 
krzyżowych 

8,18,27,5
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sHerLOcK
...Odkryj potęgę plonowania

Hodowca: KWS
odmiana: Populacyjna
rejestracja: Polska 2010
agrotechnika:
• Wymagania glebowe: Bardzo dobre/Średnie
• Termin siewu: Wczesny/ lekko opóźniony 
cechy rolnicze: 
• pożądany typ rozwoju jesiennego 
• bardzo dobra zimotrwałość 
• duże zdolności regeneracyjne roślin 
• stabilne i wysokie plonowanie 

LG ArcHitect 

Hodowca: Limagrain 
odmiana: Mieszańcowa 
rejestracja: Polska 2017
agrotechnika:
• Wymagania glebowe: Bardzo dobre/Średnie/ Słabsze
• Termin siewu: Wczesny do opóźnionego 
cechy rolnicze: 
• odmiana odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) 
• od trzech lat  na pierwszym miejscu w  Polsce  pod 

względem plonowania przy dużej regularności i powta-
rzalności w doświadczeniach rejestrowych i porejestro-
wych COBORU w  latach 2017 – 132%, 2016 – 134%, 
2015 – 136%

• wybitne przezimowanie
• bardzo wysoka odporność na pękanie łuszczyn i osypywa-

nie nasion w niekorzystnych warunkach podczas zbioru

Sucha zgnilizna 
kapustnych 

Zgnilizna 
twardzikowa

Czerń 
krzyżowych 

7,97,97,9

Sucha zgnilizna 
kapustnych 

Zgnilizna 
twardzikowa

Czerń 
krzyżowych 

· Odporność na TuYV

8,88,88,7
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cULt 
…Rzepak bogów

Hodowca: Syngenta
odmiana: Populacyjna
agrotechnika:
• Wymagania glebowe: Średnie
• Termin siewu: Optymalny do opóźnionego
cechy rolnicze:
• odmiana wczesna 
• dobra odporność na suchą zgniliznę kapustnych i wy-

leganie 
• stabilnie plonująca 

Jetset 
…Potencjał hybrydy

Hodowca: R.A.G.T. Semences
odmiana: Populacyjna
rejestracja: Francja 2010 
agrotechnika:
• Wymagania glebowe: Bardzo dobre/Średnie/Słabsze
• Termin siewu: Bardzo wczesny do opóźnionego
cechy rolnicze:
• wysoki i stabilny potencjał plonu wynikający z wysokiej 

masy tysiąca ziaren 
• szybki i intensywny rozwój jesienny 
• wysoka zdrowotność o odporność na choroby (szcze-

gólnie zgniliznę twardzikową i cylindrosporiozę)
• nie wymaga jesiennej regulacji wzrostu 

Sucha zgnilizna 
kapustnych 

Zgnilizna 
twardzikowa

Czerń 
krzyżowych 

7,67,47,5

Sucha zgnilizna 
kapustnych 

Zgnilizna 
twardzikowa

Czerń 
krzyżowych 

7,87,97,8
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RolaVit Rzepak
+mikro 2-3kg/h
Agrotop 15-18-18
+mikro 2-4kg/h
Basfoliar® 2.0
12-4-6+S 5l/ha
ADOB®Bor 
1,5-2l/ha
ADOB® Mn IDHA 
1kg/ha
ADOB® 2.0 Mo 
0,1l/ha
AgroTop Bor 
+ fungicyd

RolaVit Rzepak
+mikro 2-3kg/h
Basfoliar® 2.0
12-4-6+S 5l/ha
ADOB®Bor 1,5-2l/ha
ADOB® Mn IDHA 
1kg/ha
ADOB® 2.0 Mo 0,1l/ha
AgroTop Bor 
+ fungicyd
+ insektycyd

RolaVit Rzepak
+mikro 2-4kg/h
Basfoliar® 2.0 36 Extra 
5l/ha
ADOB®Bor 1,5-2l/ha
ADOB® 2.0 Zn IDHA 
0,5kg/ha
AgroTop Bor 
+ insektycyd

FertiNA 0-20-36 
+ mikro 3-5kg/h
FertiNA 10-5-40 3-5kg/ha

Nawożenie doglebowe 
i dolistne – zalecenia
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5l/ha
ADOB®Bor 1,5-2l/ha
ADOB® 2.0 Zn IDHA 
0,5kg/ha
AgroTop Bor 
+ insektycyd
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+ mikro 3-5kg/h
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program ochrony rzepaku ozimego
PRZyKŁadowe suBstaNcje aKtywNe do ZastosowaNia
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50

Płatność kartą

Profesjonalny 
montaż drzwi,
okien, paneli

Dojazd do klienta Doradztwo

Transport

Raty

Szeroka oferta 
materiałów  

budowlanych  
i wykończeniowych

 
 

 
 

Materiały budowlane
Od ponad 25 lat specjalizujemy się w sprzedaży materiałów budowlanych wykoń-
czeniowych od fundamentu, aż po dach. Współpracujemy z największymi na świe-
cie producentami.
Sprzedaż prowadzimy w centrali w Ujeździe oraz w markecie budowlanym Maj-
ster Plus w Tuszynie, gdzie oprócz materiałów budowlanych i nawozów oferujemy 
panele podłogowe, podłogi drewniane, drzwi wewnętrzne, zewnętrzne, okna, far-
by, systemy dociepleń, materiały instalacyjne, hydrauliczne, elektryczne, systemy 
zamocowań i wiele innych.

Ujazd tel. 500 061 976, tuszyn tel. 506 451 213
ZAprAsZAMY DO sKOrZYstANiA Z NAsZeJ OFertY!





Kultywatory ścierniskowe 
zębowe firmy Kuhn

Odpowiednia pielęgnacja gleby pomiędzy kolejnymi wysie-
wami ułatwia zwalczanie chwastów i szkodników, wspomaga 
rozkład resztek pożniwnych oraz zapewnia prawidłowe przy-
gotowanie gleby pod uprawę. KUHN oferuje rozwiązania do 
uprawy pożniwnej umożliwiające mieszanie resztek i zagęsz-
czanie gleby podczas jednego przejazdu. Uniwersalne kulty-
watory zębowe i talerzowe to proste, wytrzymałe i wydajne 
narzędzia zapewniające wysoką jakość wykonywanej pracy. 

Kultywatory ścierniskowe KUHN w skrócie:
modele Liczba zębów szerokość robocza (m)
cuLtiMeR M 300 7 3,00

cuLtiMeR L 300 10 3,00

cuLtiMeR L 350 12 3,50

cuLtiMeR L 400R 13 4,00

cuLtiMeR L 500R 16 5,00

cuLtiMeR L 4000 13 4,00

cuLtiMeR L 5000 16 5,00

cuLtiMeR L 6000 19 5,85

Kultywator ścierniskowy zapewniający wyjątkową wszech-
stronność zastosowania, od płytkiego podcięcia ścierni-
ska po głębokie rozluźnienie gleby. Nowe zęby „600 kg” 
nie wykazują drgań przy uprawie ciężkiej gleby.

 
Gwarancja stałej głębokości roboczej 
dzięki zębom o nacisku 600 kg

1. Nowy system zabezpieczenia mechanicznego z podwój-
ną sprężyną gwarantuje utrzymanie zębów na stałej głę-
bokości roboczej. Pracujące pod naciskiem 600 kg zęby, 
zapewniają jednorodny rezultat pracy na głębokości do 
35 cm w każdej glebie, zwłaszcza zakamienionej.

2. W tej niezawodnej konstrukcji wykorzystano najwyższej 
jakości materiały. Ząb i kołnierz są wykonane ze stali 
kutej matrycowo.

3. Zęby z zabezpieczeniem typu NSM nie wymagają kon-
serwacji, co upraszcza obsługę maszyny.

Aby uzyskać jak najlepszy efekt uprawy gleby, zasadnicze 
znaczenie ma dostosowanie do warunków pracy.
• Gęsiostopa przeznaczona do płytkiej uprawę ściernika 

na głębokości od 3 do 7 cm.
• Boczne lemiesze na zębach do głębszej uprawy ścierni-

ka na głębokości od 5 do 15 cm.
• Samo dłuto o szerokości 80 mm doskonale nadaje się 

do głębokiej uprawy nawet do 25 cm.
• Do głębokiego rozluźniania gleby firma KUHN stworzy-

ła dłuto o szerokości 50 mm.

 3 zabiegi podczas jednego przejazdu

1. Intensywne mieszanie lub spulchnianie gleby:
• 3 rzędy zębów w modelu CULTIMER L,
• 2 rzędy zębów w modelu CULTIMER M.

2. Wyrównywanie powierzchni 
3. Zagęszczanie gleby

 
Wysoki prześwit pod ramą pozwala 
na pracę w każdych warunkach

Prześwit wynoszący 85 cm umożliwia pracę przy dużej ilo-
ści resztek pożniwnych.
Szeroki rozstaw zębów w każdym rzędzie i pomiędzy rzę-
dami minimalizuje ryzyko zapychania maszyny.
Optymalne rozmieszczenie zębów: co 30 cm w modelu 
CULTIMER L (43 cm w modelu CULTIMER M), pozwala 
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maszynie radzić sobie z dużą ilością resztek pożniwnych, 
nawet podczas pracy ze znaczną prędkością.

 
Dokładne wyrównanie gleby zapew-
nia wysoką jakość uprawy ścierniska

Do uzyskania dobrych rezultatów konieczne jest odpo-
wiednie wyrównanie gleby i prawidłowe rozprowadze-
nie słomy. Wał działa bardziej wydajnie na płaskich po-
wierzchniach. Jego nacisk na glebę jest równomierny, co 
zapobiega przemieszczanie luźnej gleby przez wiatr. 
Centralny układ regulacji sekcji wyrównujących glebę za 
pomocą korby, zapewnia większą precyzję ustawień ro-
boczych i komfort obsługi. Co więcej, talerze wyrównujące 
nie wymagają konserwacji.

talerze wyrównujące są zamontowane na amortyza-
torach elastomerowych, co pozwala im pracować w każ-
dych warunkach roboczych, zarówno na glebie zakamie-
nionej, jak i z resztkami pożniwnymi. Do pracy w glebie 
bez kamieni talerze mogą być montowane bez systemu 
zabezpieczającego.

Zęby wyrównujące dostępne w modelach CULTIMER 
M 100 i CULTIMER L 100/100R stanowią ekonomiczną al-
ternatywę dla talerzy, idealnie nadającą się do pracy na 
glebach lekkich i średnich. Ich elastyczność gwarantuje 
skuteczne wyrównywanie powierzchni niezależnie od 
prędkości roboczej oraz pozwala na bezpieczną pracę 
w przypadku gleb kamienistych.

 wszechstronne zastosowanie

Modele CULTIMER M i L pozwalają uprawiać glebę na wie-
le sposobów.
powierzchniowa uprawa ścierniska bezpośrednio 
po żniwach: pozwala stworzyć idealne warunki do kieł-
kowania chwastów i samosiewów. Jednocześnie, słoma 
zostaje wymieszana z glebą, co przyspiesza proces roz-
kładu materii organicznej.

Głęboka uprawa ścierniska z zachowaniem okrywy 
roślinnej: uprawa gleby na głębokości od 10 do 15 cm 

zapewnia dobre warunki wzrostu roślin międzyplono-
wych i jednocześnie likwiduje niepożądane gatunki roślin.
Co więcej, kultywator CULTIMER może zostać wyposażony 
w siewnik SH, pozwalający na wysiew poplonu w jednym 
przejeździe z uprawą ścierniska. Jest to doskonały sposób 
na optymalizację czasu i kosztów pracy.

Głęboka uprawa gleby: jesienią lub wczesną wiosną po-
zwala poprawić strukturę gleby i przygotować ją do siewu. 
W zależności od rodzaju gleby, głębokość robocza może 
być regulowana w zakresie od 10 do 35 cm w celu stworze-
nia odpowiednich warunków do uprawy danego gatunku. 
Pozwala zlikwidować okrywę roślinną i chwasty oraz za-
pewnia uzyskanie odpowiedniej porowatości, która będzie 
zapobiegać zastojom wody na powierzchni podczas zimy.

 cultimer dla każdego gospodarstwa

• cULtiMer M 300: MODeL ZAWiesZANY Z rAMĄ sZtYWNĄ 
Dostosowany do ciągników o mocy od 75 do 135 KM 
(55 – 99 kW)

• cULtiMer L 300 – 350: MODeL ZAWiesZANY Z rAMĄ sZtYWNĄ 
Dostosowany do ciągników o mocy od 120 do 210 KM 
(88 – 155 Kw)

• cULtiMer L 400r - 500r: MODeL ZAWiesZANY Z rAMĄ sKŁADANĄ 
Dostosowany do ciągników o mocy od 160 do 300 KM 
(118 - 221 kW)

• cULtiMer L 4000 - 5000 - 6000: MODeL pÓŁZAWiesZANY 
Dostosowany do ciągników o mocy od 160 do 420 KM 
(120 - 313 kW)

Możliwość wyboru spośród 5 wałów dogniatających (wał 
rurowy, T-Ring, T-Liner, Packliner, HD-Liner 600) pozwala 
dostosować maszynę do różnych rodzajów gleby.
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Kombajny zbożowe

 tc

Udoskonalony kombajn TC osiąga znakomite wyniki pracy 
w każdych warunkach przy zbiorze różnych zbóż. Uzysku-
je także, niezrównaną wydajność bez nadmiernych strat 
przy bardzo dobrej jakości ziarna i słomy. Następnym 
wyróżnikiem jest całkowicie nowa kabina Harvest Suite™. 
Ustanawia ona innowacyjny, wiodący w tej klasie kom-
bajnów poziom komfortu i widoczności. Nie mniej ważny 
jest bardzo szeroki wybór wyposażenia, co oznacza, iż dla 
każdego klienta znajdzie się model spełniający jego spe-
cyficzne wymagania.

 Doskonała produktywność

Oferując cztery lub pięć klawiszy wytrząsacza słomy oraz 
obszar separacji dochodzący do 6,69 m², całkowicie nowe 
modele TC gwarantują znakomite osiągi podczas żniw.

 świetna jakość ziarna i słomy

Dwukaskadowy układ czyszczący jest wyposażony w regu-
lowane sito wstępne a przepływ powietrza przez sita wy-
musza łopatkowy wentylator wydmuchujący plewy i zgoni-
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ny na zewnątrz kombajnu. Co z tego wynika? Czyste ziarno 
w zbiorniku. Opcja Smart Sieve™ zapewnia skuteczniejsze 
czyszczenie podczas pracy w terenie pofalowanym.

 
cX5 & cX6 - Wszechstronność dostęp-
na w standardzie

Kombajny CX5 i CX6 marki New Holland łączą w sobie ele-
ganckie wzornictwo z praktycznymi elementami, aby ułatwić 
konserwację, poprawić widoczność oraz ułatwić czyszczenie 
i magazynowanie maszyny. Dzięki kabinie Harvest Suite™ 
Deluxe modele CX5 i CX6 wyróżnia również większy komfort 
pracy operatora. Mniej widoczne natomiast są modyfikacje 
wprowadzone z myślą o ograniczeniu przestojów. Zmniejszo-
no liczbę punktów smarowania, a funkcja automatycznego 
czyszczenia pozwala skrócić czas przejścia ze zbioru jednej 
uprawy roślinnej na zbiór innej, tym samym zwiększając ela-
styczność zastosowań maszyny przy zbiorze różnych roślin.

 Doskonała wydajność

Nowe kombajny CX5 i CX6 wyróżniają się nadzwyczajną wy-
dajnością podczas żniw. Zaawansowana konstrukcja mło-
carni oraz zespołu czyszczącego pozwala na zwiększenie 
przepustowości, umożliwiając szybką jazdę podczas zbiorów 
i osiąganie wysokiej wydajności dziennej. Całkowita wydaj-
ność czyszczenia została znacznie zwiększona dzięki inno-
wacyjnemu systemowi kaskadowemu Triple-Clean™, który 
zwiększa efektywność działania układu sitowego o 15%.

 
Najszersza uniwersalność w swojej 
klasie

Elastyczność przy zmianie rodzaju plonu nigdy nie była 
tak wysoka; jest to zapewnione dzięki łatwej wymianie ele-
mentów klepiska. Ponadto łatwy w użyciu zestaw ustawień 
dostosowanych do poszczególnych typów roślin pozwala 
uzyskać optymalną wydajność kombajnu CX niezależnie 
od rodzaju i stanu plonu. Bogaty wybór zespołów żniw-
nych do zbioru zbóż i kukurydzy zapewnia maksymalną 
wszechstronność kombajnu.
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Nowe rolujące prasy pasowe. 
Nowa jakość w formowaniu bel

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii pasów rolują-
cych najnowsza generacja pras wprowadza formowanie bel 
na nowy poziom i pozwala zwiększyć wydajność belowania 
nawet o 20%, a stopień zgniotu beli nawet o 5%. Ponadto 
operator może wybierać pomiędzy maksymalną szeroko-
ścią beli 150 cm lub 180 cm, dopasowując ją do swoich po-
trzeb. Rolujące prasy pasowe Roll-Belt zachwycają również 
swoim charakterystycznym, opływowym kształtem, wprowa-
dzając elegancję do procesu belowania.

 Wyśmienita wydajność
Szukasz wydajnej prasy zmiennokomorowej? Sięgnij po 
rolujące prasy pasowe Roll-Belt marki New Holland. Mo-
dernizacja podbieracza pozwala zwiększyć wydajność 
procesu belowania nawet o 20%. Dzięki temu każde 
pole możesz obrobić nawet o 20% szybciej zwiększyć 
wydajność dzienną o 20%! Wyższa przepustowość pra-
sy pozwala na zebranie większej ilości materiału roślin-

nego w optymalnych warunkach. Pomocna w tym jest 
pomocnicza rolka podająca, która zwiększa efektywność 
podawania materiału do rotora. Z już wyśmienitego cza-
su owijania beli urwano jeszcze parę sekund, aby jeszcze 
bardziej skrócić proces belowania.

 Jakość bel
Rolujące prasy pasowe Roll-Belt gwarantują najwyższą 
jakość belowania. Zawsze. Umieszczone z obu stron ko-
mory prasy czujniki gęstości zapewniają jednolity stopień 
zgniotu beli i pozwalają operatorowi wybrać odpowiednią 
gęstość rdzenia beli. Miękki rdzeń jest idealnym rozwią-
zaniem w celu lepszego napowietrzenia beli, gdy jest ona 
używana jako karma, natomiast gęsty rdzeń wyśmienicie 
się sprawdza przy przechowywaniu, transporcie i przeła-
dunku bel. Bezszwowe pasy są sterowane poprzez sze-
reg czujników, aby zapewnić naprężenie konieczne dla 
osiągnięcia wymaganego stopniu zgniotu i uformowanie 
gęstych bel, które z łatwością pokonają trudy przeładunku 
i transportu. Jednolite owinięcie bel wieńczy dzieło.

prAsY rOLL-BeLt
Nowa jakość w formowaniu bel
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 Gama pługów pM, pH i pX

Gama zawieszanych obracalnych pługów New Holland 
dzieli się na trzy serie: PM - do standardowych warunków 
roboczych, PH - do ciężkich warunków oraz PX - do bar-
dzo ciężkich warunków. Dostępna w szeregu rozmiarów 
od trzech po cztery, pięć i sześć skib. Gama wyposażona 
jest w standardzie w śrubowe zabezpieczenie przed ka-
mieniami. Dla użytkowników pracujących na silnie zaka-
mienionych glebach lub wolących pozostawać w kabinie, 
dostępne jest opcjonalne hydrauliczne zabezpieczenie 
przed kamieniami. We wszystkich trzech seriach oferowa-
na jest stała szerokość robocza.

   cechy
• Dostępne trzy różne rodzaje dłut 
• Łatwa konfiguracja w standardzie
• Dostępne różne typy korpusów
• Szeroka oferta kół podporowych

Zawieszane pługi 
obracalne

kultywatory 
ścierniskowe

 
Kultywatory ścierniskowe  
st, st c i stX V

Seria trzech modeli kultywatorów ścierniskowych zo-
stała zaprojektowana do pracy w różnych warunkach 
glebowych. Seria ST, dostępna jest w szerokościach ro-
boczych trzy i cztery metry, sztywnej lub składanej hy-
draulicznie z zabezpieczeniem przeciw-kamieniom na 
kołek ścinany lub sprężynowym typu non-stop. Środ-
kowa seria ST C posiada zęby w kształcie litery C, po-
prawiające wydajność kultywacji, i występuje w trzech 
wariantach - z ramą sztywną, składaną hydraulicznie 
lub składaną hydraulicznie z podwoziem. Seria pięciu 
modeli oferuje szerokości robocze od trzech do sied-
miu metrówz zabezpieczeniem jak w poprzednim mo-
delu. Seria pięciu modeli STX V ultra wysokowydajnych 
kultywatorów ścierniskowych STX V może być dostoso-
wana do pracy w najcięższych warunkach ściernisko-
wych. Dostępna w szerokościach roboczych od trzech 
do siedmiu metrów, z wibrującymi zębami, które sku-
tecznie mieszają pozostałości, przyspieszając proces 
ich rozkładu. Modele tej serii dostępne są w wersji 
sztywnej, składanej hydraulicznie lub składanej hy-
draulicznie z podwoziem.

   cechy
• Do wyboru są różne rodzaje wałów roboczych 

• Wysokiej jakości zęby zapewniają jednolitą 
głębokość roboczą 

• Trwałe elementy robocze wykonane ze stali 
hartowanej 

• Zabezpieczenie przeciążeniowe zębów Non
-Stop lub śruba ścinająca
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Nowa seria ładowarek 
teleskopowych tH: 
prymus pod każdym 
względem

Nowe ładowarki serii TH posiada-
ją całkowicie nowe przekładnie 4x3 
i 6x3 PowerShift™, zwiększające 
płynność przełączania biegów i zmia-
ny kierunku jazdy, co przekłada się 
na lepsze prowadzenie. Spełniają one normę emisji spalin 
Tier 4B. Wyróżniają je lepsze osiągi i ekonomika pracy, co 
przekłada się na większy komfort i niższe koszty eksploata-
cji. Pod względem wyciszenia i komfortu najnowsze kabiny 
mogą stanowić przykład do naśladowania dla konkurencji. 
Poszerzona gama obejmuje sześć modeli maszyn - 
TH6.32, TH6.36, TH7.32, TH7.37, TH7.42 i TH9.35 - w róż-
nych wersjach: S, Classic, Plus oraz Elite. W sumie do dys-
pozycji mamy czternaście różnych wersji o wysięgu od 
sześciu do dziewięciu metrów, które sprostają życzeniom 
każdego klienta.

 prosta eksploatacja
Przestoje są wrogiem wydajności, dlatego też wszystkie 
ładowarki teleskopowe serii TH zostały skonstruowane 
z myślą o ograniczeniu okresowych przeglądów i ich 
optymalizacji. Uproszczono codzienne kontrole i prace 
konserwacyjne, a tym samym ułatwiono dbanie o ma-
szynę w okresie pomiędzy przeglądami, które wydłużo-
no do 600 godzin.

 Jakość na najwyższym poziomie
Ładowarki teleskopowe serii TH są wyposażone w spawany 
przy użyciu robotów wysięgnik w kształcie litery „U”, który 
wyróżnia niezwykła sztywność i wytrzymałość. Podwozie 
w kształcie litery H cechuje ogromna odporność na skręca-
nie i zdolność pracy w najtrudniejszych warunkach. Marka 
New Holland nieustannie podejmuje wysiłki ukierunkowa-
ne na poprawę jakości i w latach 2012-2013 zainwestowała 
w nową, specjalną linię produkcyjną ładowarek serii TH.

Ładowarka 
teleskopowa
serii tH
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KOMPLETNA OFERTA MASZYN  
DLA TWOJEGO GOSPODARSTWA

Kompletna oferta maszyn New Holland 
jest gwarancją niezawodności, najwyższej 
wydajności i  satysfakcjonujących efektów. 
Jesteśmy partnerem, na którym możesz 
polegać w Twojej codziennej pracy.

Implements_Circle Brand_COM 210x210+5mm 20.05.2019.indd   1 20.05.2019   16:15:21



 idealne do twoich potrzeb
Wielu przedsiębiorców potrzebuje ładowarki oferującej 
wszechstronność, aby wykonać znacznie szerszy zakres 
prac, niż tylko przenoszenie luźnego materiału. Typowe 
alternatywne rozwiązania to stopniowanie i poziomowa-
nie, możliwość chwytania dużych przedmiotów, takich 
jak pnie i betonowe elementy, oraz przyczepność i moc 
do popychania materiałów lub obiektów. Dzięki łyżce 4 
w 1, koparko-ładowarka będzie odznaczać się wyjątko-
wą wydajnością przy wykorzystaniu tylko jednego na-
rzędzia. Wybierz łyżkę 6 w 1, a będziesz mieć możliwość 
opuszczenia regulowanych wideł do palet, które idealnie 
nadają się do ładunków na paletach bez konieczności 
posiadania dedykowanego pojazdu. Ramię kopar-
ki może być wyposażona w szeroki wachlarz łyżek 
dopasowanych do wykopów, oczyszczania prze-
pustów wodnych, kopania rowów i innych prac. 
Można zamocować świdry glebowe, młoty hydrau-
liczne i inne niezliczone narzędzia. Duży zasięg 

standardowej, jak i teleskopowej łyżki koparki, wynoszą-
cy aż 6529 mm, pozwala sięgać daleko i kopać głęboko 
w porównaniu z wieloma konwencjonalnymi koparkami. 
Koparko-ładowarka nie uznaje żadnych kompromisów. 

 Wbudowana wszechstronność
Koparko-ładowarki New Holland stanowią uniwersalny 
wybór do ładowania, stopniowania, chwytania, podnosze-
nia, wykopywania, kopania, sadzenia i wiercenia otworów, 
a ta lista jeszcze się nie kończy. Przedsiębiorstwa rolnicze, 
ogrodnicze, zajmujące się architekturą krajobrazu lub od-
wadnianiem i nawadnianiem potrzebują wszechstronne-
go i oszczędnego sprzętu. Ta koparkoładowarka umożli-
wia wybór różnych specyfikacji ładowarki i koparki. Model 
B115 C ze sterowanymi wszystkimi kołami doskonale 
sprawuje się w wymagających warunkach, bez zbędnych 
kompromisów w kwestii zwrotności. Podstawowe modele 
B100 C są przystępne cenowo, jednocześnie posiadając 
wysoką specyfikację standardową, która jest do-
pasowana do szerokiego zakresu potrzeb. 
Koparko-ładowarka z serii C dostęp-
na jest u wybranych dealerów 
New Holland Agriculture – 
to inwestycja, której ni-
gdy nie braknie pracy.

Koparko-ładowarki

soJa
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p.H. Agroskład
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tel. 44 719 24 88
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NASI DORADCY 
AGROTECHNICZNI:

Piotr Wlazło

Dawid Ruszkiewicz

Tomasz Grzybowski

Karol Gładki

Robert Orliński

Łukasz Rozpędek

511 941 752

509 908 063

735 916 826

734 403 645

506 451 213

509 819 176

Paweł Kotynia
535 789 113

NASZE ODDZIAŁY

CENTRALA ODDZIAŁ TUSZYN

 
tel. +48 44 719 24 88

agrosklad@agrosklad.com.pl

Tuszyn, ul. Świętokrzyska 20 
Majster Plus  

tel. +48 42 614 21 60 
tuszyn@agrosklad.com.pl

Łowicz, Popów 16A 
tel. +48 46 837 37 24 

lowicz@agrosklad.com.pl

ODDZIAŁ ŁOWICZ

NAWOZY, NASIONA, 
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
nawozy@agrosklad.com.pl 
tel. +48 44 719 24 88

CIĄGNIKI I MASZYNY ROLNICZE
maszyny@agrosklad.com.pl 
tel. +48 44 719 35 75

SKLEP CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
sklep@agrosklad.com.pl 
tel. +48 44 719 22 98

SERWIS CIĄGNIKÓW  
I MASZYN ROLNICZYCH 
serwis@agrosklad.com.pl 
tel. +48 44 719 20 29

MATERIAŁY BUDOWLANE 
budowlany@agrosklad.com.pl 
tel. +48 44 725 95 22

Znajdź nas na Facebook: facebook.com/agrosklad


