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Firma PH Agroskład posiada w swojej 

ofercie materiał siewny najwyższej 
jakości wyłącznie od sprawdzonych 
i uznanych na rynku producentów. 

Korzyści z jego zastosowania  
przedstawiamy poniżej.

lepsza zdrowotność, 
wyższa odporność 
na choroby i szkodniki, 
co zmniejsza koszty na 
ochronę.

gwaranCja 
jakośCi potwierdzona 
urzędową etykietą na 
każdym worku, na której 
znajdziemy rówież 
najbardziej istotne 
informacje: numer 
partii, MTZ, zdolność 
kiełkowania.pewność uzyskania 

właściwej obsady, 
szybkich i równomiernych 
wschodów, a także 
wyrównanego rozwoju 
łanu i dojrzewania nasion.

zabezpieCzenie 
przed chorobami 
w początkowym okresie 
wegetacji - nasiona 
pokryte są zaprawami 
fungicydowymi.

Zespół Doradców Agrotechnicznych PH Agroskład służy 
pomocą w doborze odmiany, pod kątem stanowiska 
i profilu gospodarstwa.



ochrona zbóż - 2020

Tegoroczna zima, a raczej jej brak budzi wiele obaw wśród 
rolników, którzy regularnie monitorują stan swoich upraw. 
Rośliny nie weszły w stan spoczynku zimowego, a pojawia-
jące się słoneczne dni z temperaturą ok 10°C, zachęca-
ją rośliny do wzrostu. Zjawisko to dotyczy niestety także 
chwastów, których eliminacja tej wiosny będzie podstawo-
wym zabiegiem agrotechnicznym. Dlatego też do ich zwal-
czenia warto sięgnąć po pewne i skuteczne narzędzia.
Firma Nufarm rekomenduje zastosowanie preparatu Sa-
racen Max, który z podwójną siła zwalcza chwasty dwuli-
ścienne w zbożach. W swoim składzie zawiera tribenuron 
metylowy oraz florasulam. Saracen Max jest mistrzem 
w zwalczaniu przytulii czepnej, ale doskonale zwalcza rów-
nież szerokie spektrum innych chwastów łącznie z uciążli-
wym fiołkiem polnym, makiem czy chabrem. Ważną zaletą 
preparatu jest fakt, że można go zastosować na chwasty, 
które znajdują się w późnych fazach rozwojowych, po-
nadto może być stosowany nawet w chłodne wiosenne 
dni, wystarczy, że w ciągu dnia temperatura przekracza 

5°C. W przypadku zwalczania miotły zbożowej warto użyć 
pewny w działaniu herbicyd o nazwie Lentipur Flo zawie-
rający chlorotaluron. W zależności od stanu plantacji oraz 
fazy rozwojowej miotły zbożowej wskazanym może być 
zwiększenie dawki herbicydu Lentipur Flo. W zabiegach 
wczesnowiosennych należy stosować już 2,5l/ha. Oczywi-
ście każde działanie należy poprzedzić dokładną lustracją 
zachwaszczenia.
Objawy chorób grzybowych widoczne były na plantacjach 
już jesienią, niestety przebieg pogody w miesiącu listopa-
dzie oraz grudniu umożliwił im dalszy rozwój. Oceniając 
plantacje w styczniu można stwierdzić, że takie choroby 
jak septorioza paskowana liści, mączniak prawdziwy, rdza 
żółta czy plamistość siatkowa jęczmienia będą stanowiły 
poważne zagrożenie dla upraw wczesną wiosną. Dlate-
go też niezwykle ważnym będzie dobór odpowiedniego, 
kompletnego środka grzybobójczego, który będzie działał 
zapobiegawczo ale także interwenyjnie. Fungicyd Sokół 
Max zawierający w swoim składzie mieszaninę protioko-

6

Wyniki doświadczeń w pszenicy ozimej
Efekt skrócenia łanu – zdjęcia czerwiec 2018

Optimus 0,2l 
+ Stabilan 1l 

kontrola

kontrola Optimus 0,2l 
+ Stabilan 1l 

Wyniki doświadczeń w pszenicy ozimej. Efekt skrócenia łanu – zdjęcia czerwiec 2018
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nazolu oraz fluoksastrobiny doskonale 
zabezpieczy plantację przed chorobami 
grzybowymi. Środek można stosować 
od początku fazy strzelania w źdźbło do 
końca fazy kłoszenia w takich uprawach 
jak: pszenica ozima i jara, pszenżyto ozi-
me i jare, jęczmień jary oraz żyto ozime.
Ubiegły, bardzo suchy rok sprawił, że 
wielu rolników zastanawiało się czy i jak 
skracać zboża. Trudno przewidzieć pogo-
dę na nadchodzący sezon. Prowadzone 
doświadczenia pokazują, że warto stoso-
wać regulację łanu we wczesnych fazach 
rozwojowych, wtedy kiedy jest jeszcze 
wilgoć. Do tak wczesnych zabiegów, w fa-
zie 1 kolanka polecany jest preparat Sta-
bilan 750 SL zawierający chloromekwatu 
chlorek. Polecany jest on szczególnie 
do wysokich odmian pszenic, pszenży-
ta i żyta. Stabilan we wczesnych fazach 
warto stosować na plantacje, które słabo 
się krzewią i są rzadkie. Jeśli mamy z ko-
lei gęste, dobrze rozkrzewione plantacje 
wtedy warto sięgnąć po regulator wzro-
stu o nazwie Optimus 175EC, który spo-
woduje usztywnienie źdźbeł i wpłynie ko-
rzystnie na wyrównanie łanu. Najczęściej 
w praktyce rolnicy stosują mieszaninę 
obydwu preparatów, ale w zaniżonych 
dawkach: Stabilan w dawce 0,8 – 1,0l/
ha + Optimus 0,2 – 0,25 l/ha, w zależ-
ności od sytuacji pogodowej, stanu łanu 
oraz podatności odmiany na wyleganie. 
W jęczmieniach polecany jest Optimus, 
który skutecznie usztywnia źdźbła oraz 
Ephon top, który wzmocni dokłosie.

Łagodna zima może spowodować 
nasilenie występowania szkodników. 
W zbożach do ochrony przed skrzypion-
ką i mszycami Nufarm poleca pyretroidy: 
Kaiso 050EG w dawce 0,1kg/ha, bądź 
Bulldock 025EC w dawce 0,25l/ha.

Pszenica ozima – odmiana Arkadia (bardzo podatna na choroby)

Kontrola ZAMIR 1L ZAMIR 1,25 L

FUZARIOZA KŁOSÓW 
Testy  laboratoryjne   
ograniczenia patogenów  
grzybowych  
(badania in vitro)

Sokół Max 200EC - wysoka 
skuteczność przeciwko chorobom 
liści w pszenicy 

Sokół Max 200EC - wysokie 
przyrosty plonów

Sokół Max 200EC -  wysoka skuteczność przeciwko chorobom liści 
w jęczmieniu

Sokół Max 200EC -  wysoka skuteczność zwalczania najważniejszych 
chorób grzybowych 

rdza  
brunatna

septorioza  
plew

fuzarioza  
kłosów

rdza  
karłowa

rynchosporioza zbóż

brunatna  
plamistość liści

kontrola

Sokół Max 200EC

mączniak  
prawdziwy

septorioza  
liści

plamistość  
siatkowa  

jęczmienia

żródło:  
IOR-Sośnicowice 2007; pszenica ozima; zabieg BBCH 34-55, dawka 1l/ha 

Doświadczenia:  
IOR Sośnicowice

żródło:  
IOR-Sośnicowice 2007; jęczmień jary; zabieg BBCH 34-55, dawka 1l/ha
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plamistość siatkowa rdza jęczmienia mączniak  
prawdziwy

rynchosporioza  
jęczmienia

fuzarioza kłosów pow. ziel. liści

mączniak prawdziwy

100

Sokół Max 1,0 l/haseptorioza  
paskowana

100

prep. porówn.brunatna plamistość  
liści

97

Kontrolardza brunatna
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Ponad

 7%
więcej vs kontrola

Sokół Max 200EC - wysoka skuteczność zwalczania 
najważniejszych chorób grzybowych

Pszenica ozima – odmiana Arkadia (bardzo podatna na choroby)
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żyto oziMe

Odmiana Harenda Quintus KWs mistral Rusałka nimfa

HOdOWla

klasa jakości A/B A A A A

Obsada ziaren szt/m2 450 340-370 360-400 450-500 450-500

WysieW (Kg) 180 -200 170-180 170-200 180 -200 180 -200

cechy użytkowe

teRmin kłoszenia Średnio wczesny Średni
Wczesny do 
średniego

Wczesny Średnia

wysokość Roślin (cm) 91 86 83 90 84

mtz Wysoka Wysoki Wysoka Średnia Średnia

odpoRność na 
Wyleganie

Wysoka Bardzo wysoka Bardzo duża Średnia Średnia

Wymagania glebOWe Średnie Średnie Średnie Średnie Średnie

cechy wyRóżniające
Rewelacyjna 

plenność na terenie 
całego kraju

Odmiana oścista, 
doskonale udaje 
się po każdym 

przedplonie

Wczesny termin 
kłoszenia i średni 

dojrzewania – dłuższy 
czas nalewania ziarna 

Najwyżej plonująca 
odmiana klasy 

A w Polsce w 2016 r

Doskonała jakość 
wypiekowa

zestawienie odmian pszenicy jarej

6 pszeniCa jara KaTaLOG ZBóż JaRyCh SEZON 2020



Harenda
…Medalowe plonowanie w każdym roku! 

Quintus 
…Wybitnie zdrowy i plenny! 

KWS mistral 
…Powiew plonu 

Klasa: a/B
charakterystyka odmiany:
• Rewelacyjna plenność na terenie całego kraju oraz w do-

świadczeniach zagranicznych
• Wysoka masa 1000 ziaren
• Dobre wyrównanie ziarna, duża gęstość w stanie zsypnym 
• Duża odporność na choroby grzybowe 
• Średnie wymagania glebowe
• Bardzo duża tolerancja na zakwaszenie gleby

Klasa: A
charakterystyka odmiany:
• Odmiana oścista 
• Pierwsza pszenica jara łącząca wysoką zdrowotność li-

ścia i kłosa z bardzo wysokim plonem 
• Wysoka odporność na rdzę żółtą oraz brunatną, fuza-

riozę kłosów 
• Toleruje przedplony zbożowe i kukurydziane oraz sta-

nowiska o nadmiernych opadach 

Klasa: A
charakterystyka odmiany:
• Wysoko plonująca pszenica jara 
• Wczesny termin kłoszenia i średni dojrzewania – dłuż-

szy czas nalewania ziarna
• Doskonałe parametry jakościowe – duża liczba opada-

nia oraz wysoka zawartość białka

nowośĆ!

Rdza 
brunatna

Rdza 
brunatna

Rdza 
brunatna

Septorioza 
liści

Septorioza 
liści

Septorioza 
plew

Septorioza 
plew

Choroby 
podstawy 

źdźbła

Choroby 
podstawy 

źdźbła

Fuzarioza 
kłosów

Fuzarioza 
kłosów

Brunatna 
plamistość 
liści (DTR)

Brunatna 
plamistość 
liści (DTR)

8,3

7,9

7,3

7,2

7,2

Septorioza 
liści

8,4

7,8

7,2

8,7

7,6

Choroby 
podstawy 

źdźbła

8,1

7,7

7,7

Fuzarioza 
kłosów

8,4

7,3

7,5

Brunatna 
plamistość 
liści (DTR)

7,3

7pszeniCa jaraKaTaLOG ZBóż JaRyCh SEZON 2020



rusaŁKa 

nimFa 

Klasa: A 
charakterystyka odmiany:
• Doskonałe plonowanie 
• Wczesny termin kłoszenia 
• Wysoka gęstość ziarna 
• Wysoka zawartość białka i glutenu 
• Doskonała do mieszanek

Klasa: A 
charakterystyka odmiany:
• Dorodne, ciężkie ziarno 
• Doskonała jakość wypiekowa 
• Nr 1 plonowania w klasie a w Polsce w 2017 r. 
• Doskonała odporność na mączniaka oraz rdzę żółtą 

i brunatną 

Rdza 
brunatna

Rdza 
brunatna

Septorioza 
liści

Septorioza 
liści

Septorioza 
plew

Septorioza 
plew

Choroby 
podstawy 

źdźbła

Choroby 
podstawy 

źdźbła

Fuzarioza 
kłosów

Fuzarioza 
kłosów

Brunatna 
plamistość 
liści (DTR)

Brunatna 
plamistość 
liści (DTR)

7,5

7,6

6,5

6,4

6,6

6,4

8,4

8,5

7,5

7,6

6,5

6,8
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tridimenol,

tebukonazol,

karboksyna,

sedaksan
fludioksonil pinoksaden

dikamba,

azoksystrobina,

bromukonazol
tebukonazol

cyprokonazol,

prochloraz,
protiokonazol
tebukonazol,
spiroksamina
triadimenol

tebukonazol,
protiokonazol

benzwindyflupyr

trineksapak etylu

00 21 25 29 49 51 55 61
Wschody

Maxim Power

Prokarb 450EC
Elatus Era

Soleil 274EC
Soligor 425EC

pszenica jara
PRZyKŁadOwe SUBSTaNcJe aKTywNe dO ZaSTOSOwaNia

zboża jare
ScHeMaT NawOżeNia

Polifoska®5, Polifoska®6, Polifoska®8, 
Polifoska®M, Polifoska®TYTAN, Amofoska®, 

lub Polidap®, Super FOS DAR 40™ i sól 
potasowa

Zaskan® lub Mocznik.pl®, 
Pulan®, Pulrea®,
Saletrosan®30

RSM®,
Mocznik.pl®,

Pulrea®

NPK

N - pierwsza dawka

N - druga dawka

Mocznik.pl®,

Saletrosan®30,
Saletrosan®26, RSM®+S

N - trzecia dawka

N - na
słomę

Siarczan magnezu
Mocznik +

AgroTop Bor, Adob Cu,
Adob Mn, AgroTop
lub RolaVit zboża

Mocznik +
AgroTop Bor, Adob Cu,

Adob Mn,AgroTop,
lub RolaVit zboża

Salmag®, Saletrzak 27 standard, 
RSM®, RSM®S

9pszeniCa jaraKaTaLOG ZBóż JaRyCh SEZON 2020
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Odmiana RunneR KWS HaRRiS KWS VeRmOnt teKSaS RamzeS

HOdOWla

typ Odmiany Pastewna Pastewna Pastewna Pastewna Pastewna

ObSada ziaRen Szt/m2 270-320 260-300 260-300 300 300

WySieW (Kg) 130-150 110-140 110-140 120-150 120-150

CeChy użytkowe

termin kłoszenia wczesny Wczesny Średni Średni Średnio późny

wysokość roślin (Cm) 71 77 72 70 78

mtz Wysoki Średni Średni Średni Średni

odporność na 
Wyleganie

Wysoka Średnia Wysoka Wysoka Wysoka

Wymagania glebOWe Średnie Średnie Średnie Toleruje słabsze Średnie

CeChy wyróżniająCe

CeChy wyróżniająCe

Nowość, 
zarejestrowany 
w 2018, wzorzec 

COBORU

Zdrowy łan i stabilny 
w latach plon

Łatwa i bezpieczna 
uprawa

Czołowa odmiana 
pod względem 
odporności na 

wyleganie

Bardzo dobra 
odporność na 

choroby grzybowe

zestawienie odmian jęczmienia jareGo
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runner
…Niedościgniony plon! 

KWS HARRIS 
…Siła plonowania i jakości 

charakterystyka odmiany:
• Dwurzędowa odmiana pastewna 
• Rejestracja w 2018 r. 
• Ponadprzeciętna stabilność oraz wysokość plonu 
• Obniżona wysokość roślin 
• Bardzo wysoki MTZ 
• Wczesny zbiór, dzięki czemu jęczmień ten stanowi zna-

komity przedplon dla rzepaku 
• Odmiana bardzo odporna na wyleganie – bardzo do-

brze sprawdza się w intensywnej uprawie

charakterystyka odmiany:
• Odmiana typu pastewnego
• Wysoki i stabilny plon bardzo dobrej jakości 
• Charakteryzuje się grubym ziarnem o bardzo dobrym 

wyrównaniu i wysokiej zawartości białka
• Zdrowy łan – bardzo wysoka odporność na mączniaka 

prawdziwego 
• Proste prowadzenie łanu, możliwość uprawy na moc-

nych stanowiskach z intensywnym nawożeniem

nowośĆ!

Mączniak 
prawdziwy

Mączniak 
prawdziwy

Plamistość 
siatkowa

Plamistość 
siatkowa

Rdza 
jęczmienia

Rdza 
jęczmienia

Ryncho-
sporioza

Ryncho-
sporioza

Ciemno-
brunatna 

plamistość

Ciemno-
brunatna 

plamistość

8

8,4

7,3

7,1

8,2

7,6

8,3

7,9

8,5

7,2
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trineksapak etylu

tebukonazol
prochloraz

spiroksamina
protiokonazol

Saligar 425EC
Prokarb 450EC

00 51 55 61
Wschody

TEKSAS 
charakterystyka odmiany:
• Wysokie i stabilne plonowanie 
• Dobra odporność na wyleganie 
• Niskie źdźbło (70 cm)
• Bardzo dobra odporność na suszę 
• Wczesny termin kłoszenia 

ramzes 
…Skarb faraona
charakterystyka odmiany:
• Wysokie i stabilne plonowanie 
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe 
• Dobra odporność na wyleganie 
• Doskonały także do upraw ekologicznych (wyniki do-

świadczeń ekologicznych prowadzonych przez Cen-
trum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie)

• Wysoka zawartość białka

nowośĆ!

nowośĆ!

Kws Vermont 
…Wysoki plon na każdym polu 
charakterystyka odmiany:
• Odmiana pastewna 
• Stabilne plonowanie – w doświadczeniach rejestro-

wych średni plon przekraczał 9 t z hektara w skali kraju 
• Łatwa i bezpieczna uprawa
• Odporny na wyleganie przed zbiorem 
• Dobry profil zdrowotnościowy 
• Możliwość uprawy na słabszych stanowiskach – tole-

rancyjny na zakwaszenie gleby 

Mączniak 
prawdziwy

Mączniak 
prawdziwy

Mączniak 
prawdziwy

Plamistość 
siatkowa

Plamistość 
siatkowa

Plamistość 
siatkowa

Rdza 
jęczmienia

Rdza 
jęczmienia

Rdza 
jęczmienia

Ryncho-
sporioza

Ryncho-
sporioza

Ryncho-
sporioza

Ciemno-
brunatna 

plamistość

Ciemno-
brunatna 

plamistość

Ciemno-
brunatna 

plamistość

8,6

7,5

8,6

6,9

7,5

8

7,6

8,7

8,6

7,9

8,6

8,4

7,4

7,3

8,7
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trineksapak etylu

tebukonazol
prochloraz

spiroksamina
protiokonazol

Saligar 425EC
Prokarb 450EC

00 51 55 61
Wschody

radeK 
…Plon na okrągło!

ella 
…Plon twoich marzeń! 

soldo 
…Solidna odmiana! 

jęczmień jary
PRZyKŁadOwe SUBSTaNcJe aKTywNe dO ZaSTOSOwaNia

ponadto w oferCie:
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one actiVe zBoŻa
pakiet posiada dwie substancje aktywne 
i jest polecane do zwalczania podstawowych 
chorób grzybowych i szkodników.
zestaw zawiera:
rolaVit zBoŻa (10KG)
tarcza Łan (5l)
BulldocK (1l)

plus actiVe zBoŻa
pakiet posiada trzy substancje aktywne i jest 
polecany do zwalczania chorób podstawy zdźbła, 
mączniaka i septoriozy i szkodników.
zestaw zawiera:
rolaVit zBoŻa (10Kg)
zamir (1l x 5szt.)
BulldocK (1l)

power actiVe zBoŻa
pakiet posiada cztery substancje aktywne 
i jest polecany dla upraw wymagających 
silnej interwencji.
zestaw zawiera:
rolaVit zBoŻa (10KG)
soligor (1l x 4szt.)
BulldocK (1l)

355 
zł/5ha
(71 zł/ha)

610 
zł/5ha
(122 zł/ha)

735 
zł/5ha
(147 zł/ha)

• Kompleksowe zaopatrzenie w składniki pokarmowe
• Redukcja stresów i poprawa procesów fizjologicznych
• Pozytywne zmiany w pokroju roślin i łanu
• Pozytywnie wpływa na poprawę plonowania
• Skuteczna ochrona przed chorobami

GŁówne 
zalety:

Pakiet korzyści na każdą uprawę
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VitalBoX KuKurydza
to alternatywne źródło odżywiania kukurydzy 
w pełny zestaw makro i mikroelementów oraz 
ochronę insekcydową i fungicydową zapewniającą 
uzyskanie wysokiego plonu.
zestaw zawiera:
rolaVit KuKurydza (10Kg)
tazer (5l)
proteus (1l x 3szt.)

VitalBoX rzepaK
to pakiet opracowany dla optymalnego rozruchu 
rzepaku po zimie. Jego działanie oparte jest na 
sygerii zawartych w nim produktów.
zestaw zawiera:
rolaVit rzepaK (10Kg)
tazer (1l x 3szt.)
BulldocK (1l)

995 
zł/3ha
(199 zł/ha)

498 
zł/3ha
(166 zł/ha)

• Kompleksowe zaopatrzenie w składniki pokarmowe
• Poprawa procesów fizjologicznych
• Pozytywnie wpływa na poprawę plonowania
• Kompleksowe zaopatrzenie w składniki pokarmowe

• Skuteczna ochrona przed chorobami
• Właściwe ukształtowanie pokroju po zimie
• Kompleksowe zaopatrzenie w składniki pokarmowe
• Pozytywnie wpływa na poprawę plonowania

GŁówne 
zalety:

GŁówne 
zalety:

*ilość pakietów w cenie promocyjnej ograniczona

Pakiet korzyści na każdą uprawę
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Odmiana
ROmulus 

BRetOn BingO nawigatOR KOzaK 

HOdOwla

typ odmiany żółtoziarnista żółtoziarnista żółtoziarnista żółtoziarnista żółtoziarnista

oBsada ziaren szt/m2 400-450 400-450 450-500 450-500 450-500

wysiew (KG) 150-170 150-170 170-190 170-190 170-190

cecHy uŻytKowe

termin KŁoszenia Średnio wczesny wczesny Bardzo wczesny Średni wczesny

wysoKośĆ roślin (cm) Średnia Średnia wysoki Średnia Średnia

mtz wysoki wysoki wysoki wysoki wysoki

odpornośĆ na 
wyleGanie

Średnia Średnia wysoka wysoka wysoka

wymaGania GleBowe Niskie Niskie Niskie Niskie Niskie

cecHy wyróŻniające

cecHy wyróŻniające
Rekordowo wysoki 
i stabilny poziom 

plonowania

wysoka plenność 
i dobre wyrównanie

Najwyżej i najwierniej 
plonujący owies 

w Polsce

Bardzo wysoka waga 
hektolitra

Nowość, Numer 1 
plonowania w 2017 

zestawienie odmian owsa jareGo
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nawiGator 
...Prosto do sukcesu!
charakterystyka odmiany:
• Odmiana wysoko plonująca
• Odmiana ółto ziarnista
• Wysoka odporność na wyleganie
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe
• Średnia tolerancja na zakwaszenie gleby
• Ziarno dobrze wyrównane o wysokiej gęstości 

KozaK 
…Watażka pól 
charakterystyka odmiany:
• Numer 1 plonowania w Polsce 
• Wczesny termin wiechowania i dojrzewania 
• Ziarno dobrze wyrównane o wysokiej gęstości 
• Niskie wymagania glebowe 
• Bardzo wysoka zawartość tłuszczu 

nowośĆ!

BinGo 
…Trafiony wybór! 
charakterystyka odmiany:
• Najwyżej i najwierniej plonujący owies w Polsce 
• Najmniejszy udział łuski – nr 1 w Polsce
• Jedna z najpopularniejszych odmian owsa w Europie 
• Najczęściej zalecany do uprawy owies w Polsce 
• Odmiana żółtoziarnista, wczesna
• Średnia odporność na wyleganie i zakwaszenie gleby

Mączniak 
prawdziwy

Mączniak 
prawdziwy

Mączniak 
prawdziwy

Septorioza 
liści

Septorioza 
liści

Septorioza 
liści

Rdza 
wieńcowa 

(koronowa)

Rdza 
wieńcowa 

(koronowa)

Rdza 
wieńcowa 

(koronowa)

Rdza 
źdźbłowa

Rdza 
źdźbłowa

Rdza 
źdźbłowa

helminto-
sporioza

helminto-
sporioza

helminto-
sporioza

8,7

8,3

8,7

8,9

7,5

7

8,8

8,4

7,5

8,5

8,4

8,8

7,5

7,4

7,5
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Gizmo 060 FS

trineksapak etylu

00 51 55
Wschody

61

romulus
…Mistrz plonu! 

Breton 
…Piękne, złote, ciężkie ziarno! 

charakterystyka odmiany:
• żółtoziarnista odmiana, równo dojrzewająca 
• Rekordowo wysokie i stabilne plonowanie w latach
• Toleruje okresowe niedobory wody i zakwaszenie gleby
• Wykazuje dobrą odporność na choroby
• Grube ziarno o bardzo wysokiej gęstości w stanie zsyp-

nym, co czyni go przydatnym na cele konsumpcyjne 
• Przydatny do mieszanek zbożowych 

charakterystyka odmiany:
• żółtoziarnista odmiana owsa
• Wysoka plenność na terenie całego kraju
• Wczesny termin wiechowania i dojrzewania
• Bardzo dobra odporność na wyleganie i choroby 

grzybowe
• Ziarno grube i dobrze wyrównane
• Odmiana o niskim udziale łuski

nowośĆ!

Mączniak 
prawdziwy

Mączniak 
prawdziwy

Septorioza 
liści

Septorioza 
liści

Rdza 
wieńcowa 

(koronowa)

Rdza 
wieńcowa 

(koronowa)

Rdza 
źdźbłowa

Rdza 
źdźbłowa

helminto-
sporioza

helminto-
sporioza

7,7

7,8

6,9

7,5

7,6

7,9

7,6

7,9

7,3

7,6
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Gizmo 060 FS

trineksapak etylu

00 51 55
Wschody

61

owies jary
PRZyKŁadOwe SUBSTaNcJe aKTywNe dO ZaSTOSOwaNia
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Odmiana mamut milewO HugO 

HOdOwla

typ odmiany Pastewna Pastewna Pastewna

oBsada ziaren szt/m2 400-450 450-500 450-500

wysiew (KG) 170-200 180-220 180-220

cecHy uŻytKowe

termin KŁoszenia Średnio wczesny wczesny Średni

wysoKośĆ roślin (cm) Średnie wysokie Niskie

mtz wysoki Średni wysoki

odpornośĆ na wyleGanie wysoka Średnia Średnia

wymaGania GleBowe Gleby lekkie Niskie Niskie

cecHy wyróŻniające

cecHy wyróŻniające
wzorzec cOBORU, numer jeden 

na Liście Zalecanych Odmian
Najwcześniejsza odmiana 

w Polsce
Numer 1 plonowania w Polsce 

w 2018

zestawienie odmian pszenŻyta jareGo
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charakterystyka odmiany:
• Podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby
• Odmiana wysokoplonująca
• Jedna z najwcześniejszych odmian w Polsce
• Doskonała również do mieszanek z łubinem 
• Dobra odporność na choroby grzybowe

HuGo 
…Watażka pól 
charakterystyka odmiany:
• Numer 1 plonowania w Polsce w 2018! 
• Najwyższa odporność na choroby: septeriozę plew 

i brunatną plamistość wśród zarejestrowanych odmian
• Dobrze wyrównane ziarno 
• Posiada cechy przewódkowe

nowośĆ!

nowośĆ!mamut 
…Kurs na wysoki plon!

milewo 
…Najwcześniejsze

charakterystyka odmiany:
• Nowa odmiana pszenżyta jarego o nadzwyczajnej 

plenności. Wzorzec COBORU. 
• W czołówce plonowania od 2016 roku
• Odmiana przewódkowa 
• Plonuje wysoko i stabilnie we wszystkich rejonach 

uprawy w Polsce
• Charakteryzuje się wysoką odpornością na choroby 

grzybowe oraz niską podatnością na sporysz

Mączniak 
prawdziwy

Mączniak 
prawdziwy

Mączniak 
prawdziwy

Rdza 
brunatna

Rdza 
brunatna

Rdza 
brunatna

Septorioza 
liści

Septorioza 
liści

Septorioza 
liści

Septorioza 
plew

Septorioza 
plew

Septorioza 
plew

Choroby 
podstawy 

źdźbła

Choroby 
podstawy 

źdźbła

Choroby 
podstawy 

źdźbła

Fuzarioza 
kłosów

Fuzarioza 
kłosów

Fuzarioza 
kłosów

8,4

8,2

8

8,3

8

7,7

7,4

7,1

7,2

7,7

8

8,7

7,3

7,7

7,7

7,7

7,4

8,5
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azyksystrobina

, tebukonazol

, amynopyralid

Mustang Forte 195 SE

Tazer 250 SC
Soligor 425 EC
Zamir 400 EW

Cyperkill Max 500EC

00 51 55 61
Wschody Krzewienie

pszenżyto jare
PRZyKŁadOwe SUBSTaNcJe aKTywNe dO ZaSTOSOwaNia
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azyksystrobina

, tebukonazol

, amynopyralid

Mustang Forte 195 SE

Tazer 250 SC
Soligor 425 EC
Zamir 400 EW

Cyperkill Max 500EC

00 51 55 61
Wschody Krzewienie







BBCH

siew wschody 3.-5 liść
właściwy

rozwój wędów
bocznych

rozwój 
kwiatostanów

rozwój 
strąków

pełna dojrzałość
(nasiona twarde)kwitnienie

13 15 21 29 51 59 60 69 71 79 89

Desykacja:
Roundup Flex 480

Fungicydy:
Amistar Opti 480 SC

Insektycydy:
Decis Mega 50 EW,
Proteus 110 0D

Bulldock 025 EC

Herbicydy:
Boxer 800 EC,

Banolur 600 SC
Command 480 EC,

Fusilade Forte 150 EC

prosulfokarb,
chlomazon

butylu
MCPB

aklonifen

deltametryna

chlorotalonil,
azoksystrobina

tiachlopryd,
deltametryna

beta-cyflutryna

glifosat

Batuta 

astronaute 

charakterystyka odmiany:
• Nadzwyczajna plenność na terenie całego kraju – numer 1 w Polsce! 
• Odmiana żółto nasienna, wąskolistna, przeznaczona do uprawy na suche nasiona 
• Plon nasion i białka ogólnego bardzo duży 
• Bardzo dobra sztywność w czasie kwitnienia i zbioru
• Najwyższa odporność na choroby grzybowe
• Mała skłonność do pękania strąków i osypywania się nasion 

charakterystyka odmiany:
• Najplenniejszy groch w doświadczeniach rejestrowych oraz PDO według COBORU
• Nowość, odmiana zarejestrowana w Polsce w 2017!
• Bardzo wysoki plon nasion i białka
• Nowa odmiana o bardzo dobrej kombinacji cech użytkowych, tj. najwyższy wskaźnik równomierności 

dojrzewania spośród wszystkich odmian w PDO 
• Bardzo dobrze tłumi chwasty przez co doskonale sprawdza się w rolnictwie ekologicznym
• Białokwiatowy, uniwersalny

Groch PRZyKŁadOwe SUBSTaNcJe aKTywNe dO ZaSTOSOwaNia

nowośĆ!
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siew wschody rozwój 
kwiatostanów

rozwój kwitnienie

15 51 60 71

acetamipryd acetamipryd

acetamipryd

Topsin M 500SC
Prokarb 450EC

prochloraz

tiofanat metylowy

WARS 
charakterystyka odmiany:
• Wysokie plonowanie
• Tolerancyjny na choroby fuzaryjne oraz wirusowe 
• Wysokie, sztywne rośliny o niepękających strąkach 
• Niewrażliwy na opóźnienie siewu 
• Odmiana średniowczesna, o jednej z najmniejszych zawartości alkaloidów
• Polecany do uprawy w całym kraju także w uprawie z pszenżytem 
• Nasiona szare, kwiaty niebieskie

Łubin wąskolistny
PRZyKŁadOwe SUBSTaNcJe aKTywNe dO ZaSTOSOwaNia
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marKus

Goliat 

charakterystyka odmiany:
• Rewelacyjne plonowanie – 110% w 2017 roku
• Odmiana populacyjna, plonująca lepiej niż odmiany mieszańcowe
• Dobra odporność na wyleganie 
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania 

charakterystyka odmiany:
• Wysokie plonowanie – 106% w latach 2015 – 2017 
• Wysoka zawartość tłuszczu 
• Średni termin kwitnienia i dojrzewania 
• Wysoka odporność na pękanie łuszczyn i wyleganie 

nowośĆ!

Mocznik.pl® ® ®

 

Mocznik.pl® ® ®

Polifoska®

® Polifoska

, sól potasowa

Mikro Rzepak

®

RSM® ® ® 
®

®

®

® Zaksan® ®

RSM® RSM® ® 

II II II II II II II IIIII I I I I I IIIII III III III III III IIIIIIIII

detalmetryna, zeta-cypermetryna

, detalmetryna

difenkonazol, paklobutazol
Zamir 400 EW
Toprex 375 SC

Topsin M 500 SC
Tazer 250 SC

Proteus 110 OD
Fury 100 EW
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Mocznik.pl® ® ®

 

Mocznik.pl® ® ®

Polifoska®

® Polifoska

, sól potasowa

Mikro Rzepak

®

RSM® ® ® 
®

®

®

® Zaksan® ®

RSM® RSM® ® 

II II II II II II II IIIII I I I I I IIIII III III III III III IIIIIIIII

detalmetryna, zeta-cypermetryna

, detalmetryna

difenkonazol, paklobutazol
Zamir 400 EW
Toprex 375 SC

Topsin M 500 SC
Tazer 250 SC

Proteus 110 OD
Fury 100 EW

SC
H
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N
IA

 R
ZE

PA
KU
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rzepak jary
PRZyKŁadOwe SUBSTaNcJe aKTywNe dO ZaSTOSOwaNia
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amiGo

Fernando

charakterystyka odmiany:
• Odmiana niskotaninowa, niesamokończąca 
• Wysoka odporność na wyleganie
• Bardzo dobra zdrowotność
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania

charakterystyka odmiany:
• Odmiana niskotaninowa 
• Bardzo dobra odporność na choroby 
• Bardzo dobra równomierność dojrzewania 
• Najwyższa zawartość białka 

bobik KaTaLOG ZBóż JaRyCh SEZON 2020



SOJA
WOLNA OD 

GMO

 
tys. nasion

NOWE WIĘKSZE 
JEDNOSTKI

S I E W U
F I X  F E R T I G !

REGINA
Królowa plonów!

wyj¹tkowy potencja³ plonu 
równomierne rozmieszczenie str¹ków 
na roślinie - plon budowany jest 
równomiernie na ca³ej roślinie
niskie rośliny o znakomitej odporności 
na wyleganie
znakomita odpornośæ na pêkanie str¹ków





w oFercie 
posiadamy
równieŻ:

kukurydza

ZBOŻA 
ozime

rzepak

soja
p.H. agroskład

wł. Jabłoński, J. Kaczuba Sp.j.
97-225 Ujazd, Józefin 39, tel. 44 719 24 88



maszyny do 
rozprowadzania 
nawozów naturalnych 
marki joskin

 rozrzutniki:

Wszystkie rozrzutniki z gamy JOSKIN mają bogate wyposa-
żenie standardowe, jak: 
• wałki o giętych zwojach zapewniające dokładne roz-

drabnianie i rozrzucanie na dużej szerokości; 
• wał napędowy i wał Kardana wzmocniony; 
• sterowanie ręczne pracą przenośnika z regulatorem 

przepływu; 
• przenośnik wyposażony w łańcuch pierścieniowy; 
• napinacz przenośnika umieszczony na zewnątrz 

skrzyni i sprężyna wyrównująca łatwo dostępna przy 
regulacji; 

• zawieszenie dyszla z resorami parabolicznymi (zawie-
szenie hydrauliczne w modelach Tandem). 

Firma Joskin oferuje cztery modele rozrzutników (Siro-
ko, Tornado, Ferti-CaP, Ferti- SPaCE) o pojemnościach 
od 8 do 26 m3 i ładowności od 8 do 26T. W zależności 
od modelu i rozrzucanego materiału szerokość rozrzu-
cania zawiera się między 7 a 16m. Modele o wąskich 
skrzyniach na dużych kołach oraz modele z szerokimi 
skrzyniami. Oferta obejmuje maszyny jedno, dwu i trzy-
osiowe. Dwa z modeli występują dodatkowo z wałkami 
rozrzucającymi poziomymi. Poza standardowym wypo-
sażeniem rozrzutnik można doposażyć w deflektory, 
sterowanie, osłony, dodatkowe oświetlenie, zderzaki, 
błotniki, nadstawki itd.

 wozy asenizacyjne:

Gama Joskin oferuje wozy o pojemnościach od 2 500 do 
32 000 litrów. Występują dwa typy konstrukcji - zbiorniki 
samonośne i zbiorniki montowane na ramie. Beczki wy-
posażone są w różne typy zawieszenia z czego najpopu-
larniejszy jest wózek Roll-Over i zawieszenie hydrauliczne. 
Tu również występują maszyny na jednej, dwóch i trzech 
osiach. Beczki oferują trzy rozdaje amortyzacji dyszla, 
pompy próżniowe i przepływowe. Kilka odmian wskaźni-
ków poziomu gnojowicy. Różne rozwiązania włazów. Naj-
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popularniejszymi elementami wyposażenia specjalnego 
są: ramię pompujące Jumbo, turbonapełniacz, mieszadło 
hydrauliczne, pokrywa, oś skrętna.

Zbiorniki od 8 400 litrów wyposażone są przeważnie 
w specjalną ramę spawaną do dennicy, na której moż-
na montować aplikatory i rampy rozlewające. W wozach 
z przykręcanym zbiornikiem uchwyty do montażu tylne-
go wyposażenia spawane są do ramy. Joskin oferuje poza 
rozlewaczami typowymi dla beczek trzy typy osprzętu do 
rozlewania. Są to rampy rozlewające, aplikatory do łąk 
oraz aplikatory doglebowe.

Rampy rozlewające aplikują gnojowicę na glebę. Można 
ich używać na łąkach i młodych uprawach. Najpopularniej-
sze modele to Pendislide (z płozą rozgarniającą), Pendi-
twist, Vogelsang (węże wleczone) oraz rampy wielodyszo-
we. Rozlewanie do 36 m. Najnowszym rozwiązaniem są 
rampy BaSIC montowane na tylnym włazie. Jest to rozwią-
zanie dla osób posiadających wóz bez tylnej ramy.

aplikatory do łąk Multi-action i Solodisc dzięki posiadanym 
płozom lub talerzom tnącym umożliwiają aplikowanie gno-
jowicy do głębokości 6 cm. Szerokość robocza od 3 do 8 m. 

aplikatory doglebowe oferują szerokość pracy 2.7 do 6 m 
z głębokością aplikacji do 18 cm. Najpopularniejszy mo-
del to Terraflex. Ponadto oferujemy Terrasoc i Terradisc. 
Osprzęt do rozlewania wyposażony jest w sekwencyjną 
obsługę hydrauliczną. 

 spulchniarki do łąk:

Dzięki używaniu spulchniarek uzyskujemy dobre spulch-
nianie gleby oraz lepsze utlenianie amoniaku, co łączy się 
z mniejszym zakwaszeniem. Spulchniona gleba łatwiej przy-
swaja wodę i jest wydajniej napowietrzana. Spulchniarka po-
nadto mechanicznie usuwa mech i chwasty. Inna zaletą jest 
rozprowadzenie odchodów ułatwiające ich rozkładanie. 

Osprzęt może być wyposażony poza lemieszami spulch-
niającymi w zgarniaki, łopatki zgarniające i zęby giętkie.
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KuHn czołowy producent 
maszyn rolniczych

 
wszechstronny mechaniczny zestaw 
uprawowo-siewny sitera 

Nowy, mechaniczny siewnik SiTeRa serii 3030 (szero-
kość robocza 3 m) spełnia trzy najważniejsze kryteria 
jakimi kierują się rolnicy przy wyborze maszyny: 
• wysoka jakość siewu dzięki rozwiązaniom stoso-

wanym w siewnikach mechanicznych KUHN: rowko-
we aparaty wysiewające HeLica precyzyjnie dozujące 
każdy rodzaj materiału siewnego oraz dwutalerzowe 
sekcje wysiewające SeedFLeX montowane na rów-
noległoboku z kołem dogniatająco-kopiującym.

• prosta obsługa siewnika za pośrednictwem intu-
icyjnych regulacji ustawień roboczych oraz nowy 
terminal sterujący VT30. Kolorowy ekran dotykowy 

o przekątnej 3.5” obsługuje najważniejsze funkcje 
maszyny: monitorowanie poziomu nasion w zbior-
niku, obroty aparatów wysiewających i automa-
tyczny system tworzenia ścieżek technologicznych. 
Nowy siewnik SiTeRa jest oczywiście kompatybilny 
z aplikacja mobilną KUHN „asystent wysiewu”.

• zoptymalizowana konstrukcja dostosowana do 
każdego ciągnika. Zbiornik został przesunięty do 
przodu, dzięki czemu zestaw jest krótszy i łatwiejszy 
w prowadzeniu. dodatkowo, operator ma lepszą 
widoczność na sekcje wysiewające podczas pracy.

Nowa generacja siewników SiTeRa posiada specjalny 
system szybkiego montażu na maszynie uprawowej - 
bronie wirnikowej HR lub na nowej kompaktowej bro-
nie talerzowej cd. 
Nowa serie bron wirnikowych HR 1020, 1030 i 1040 zo-
stały zaprojektowane do pracy w zestawie z nowymi 
siewnikami SiTeRa. dostępne w szerokościach robo-
czych 3 m, 3.50 m i 4 m mogą pracować z ciągnikami 
o mocy do 300 KM.
Brony wirnikowe mogą być wyposażone w płynną re-
gulację głębokości roboczej, co pozwala dostosować 
uprawę do specyficznych warunków roboczych w po-
szczególnych miejscach pola – głębsza uprawa na zbitej 
glebie i płytsza na glebie zakamienionej.
Kolejnym rozwiązaniem jest nowa włóka wyrównująca 
sterowana manualnie lub hydraulicznie z kabiny ciągni-
ka (płynna regulacja), która może być dostosowana do 
zmieniających się warunków roboczych w obrębie pola. 
włóka posiada regulację kąta natarcia, co pozwala do-
stosować intensywność działania w zależności od ocze-
kiwanego efektu. 
Oprócz bron wirnikowych, firma KUHN oferuje nowe 
kompaktowe brony talerzowe cd serii 1020 dostępne 
w szerokościach roboczych 3 m i 3.50 m i przeznaczo-
ne do szybkiego siewu (do 15 km/h) na lekkich glebach 
z resztkami pożniwnymi.
To narzędzie jest przystosowane do pracy z nowymi 
siewnikami mechanicznymi SiTeRa serii 3030 i nowymi 
siewnikami pneumatycznymi VeNTa serii 1020 i 1030.
duża liczba talerzy (24 i 28 w poszczególnych mode-
lach) zapewnia przygotowanie pulchnego i dokładnie 
wyrównanego łoża siewnego.
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Ząbkowane talerze są rozmieszczone w dwóch rzę-
dach, co zapewnia im łatwiejsze przejście przez resztki 
pożniwne. Każde ramię jest niezależnie montowane na 
rurze o przekroju krzyża, za pomocą poliuretanowych 
wałków, które spełniają rolę amortyzatorów i zapewnia-
ją utrzymanie stałej głębokości roboczej nawet przy du-
żej prędkości jazdy.

 
siewniki do uprawy uproszczonej: 
espro 3000 - 4000r - 6000r - 8000r

Nowy, stworzony całkowicie od podstaw siewnik ESPRO 
został opracowany zdecydowanie z myślą o wysokiej wy-
dajności pracy. Duża prędkość robocza nie oznacza jed-
nak, że zapotrzebowanie maszyny na moc również bę-
dzie wysokie – siewnik o szerokości 6 m może pracować 
z prędkością 13 km/h nawet z ciągnikiem o mocy zaledwie 
200 KM – to mniej niż 35 KM na metr!

W przedniej części siewnika ESPRO znajdują się dwa rzędy 
talerzy uprawowych, które podcinają ściernisko i miesza-
ją resztki pożniwne z wierzchnią warstwą gleby. Średnica 
talerzy 460 mm zapewnia dobre przygotowanie gleby do 
siewu, a ich wklęsły kształt gwarantuje efektywną pracę 
nawet na ciężkich glebach.

Odpowiednie zagęszczenie gleby wokół nasion oraz stała 
głębokość siewu to kluczowe czynniki zapewniające pra-
widłowe kiełkowanie oraz wzrost roślin. Z myślą o stwo-
rzeniu optymalnych warunków, siewniki ESPRO zostały 
wyposażone w wał oponowy pośrodku maszyny, w którym 
każde koło dogniata glebę idealnie w 2 rzędach wysiewu:
1. Koła dogniatające w siewnikach ESPRO są przesunię-

te względem siebie w kierunku tylnym, dzięki czemu 
gleba nie jest spychana i nie nawarstwia się przed wa-
łem, co z kolei powoduje że ciągnik potrzebuje mniej 
mocy do ciągnięcia maszyny.

2. Koła o dużej średnicy 900 mm, mają mniejszy opór 
toczenia w porównaniu z mniejszymi kołami. Zasto-
sowanie opon o szerokości 215 mm pozwoliło zacho-

wać pomiędzy kołami dogniatającymi odstęp 85 mm, 
co zapewnia łatwy przepływ gleby wzdłuż maszyny.

3. Opony kół dogniatających opracowano i wyproduko-
wano specjalnie dla firmy KUhN. Kwadratowy profil 
zapewnia równomierną konsolidację gleby na całej 
szerokości opony. Ostry i głęboki bieżnik dodatkowo 
kruszy bryły gleby, zapewniając optymalne rozdrob-
nienie warstwy siewnej.

Siewniki ESPRO zostały wyposażone w zupełnie nową sek-
cję wysiewającą CROSSFLEX, która gwarantuje stałą głębo-
kość siewu niezależnie od warunków glebowych i prędko-
ści roboczej. Ta unikatowa sekcja wysiewająca stworzona 
przez firmę KUhN składa się z ramienia zamontowane-
go na poliuretanowych rolkach, stabilnie osadzonych na 
specjalnie wyprofilowanej rurze. Podczas gdy redlica ko-
piuje nierówności terenu w górę i w dół, dopasowując 
się do kształtu podłoża, poliuretanowe rolki zachowują 
się jak cztery małe sprężyny, nie ślizgając się jednak po 
powierzchni rury. Redlica za każdym razem natychmiast 
powraca do tej samej pozycji roboczej, zapewniając jed-
nakową głębokość siewu na całym polu i jednocześnie po-
zwalając na zwiększenie prędkości pracy. System CROSS-
FLEX wykorzystuje te same redlice dwutalerzowe, które 
stosowane są w sekcjach wysiewających SEEDFLEX.

Siewnik ESPRO jest kompatybilny z systemem ISOBUS – ma-
szyna może zostać wyposażona w terminal sterujący CCI200 
(pełna komunikacja ISOBUS) lub VT50 (kompatybilny tylko 
z maszynami KUhN ISOBUS). W wyposażeniu opcjonal-
nym dostępny jest także joystick. Niezależnie od wybrane-
go terminala sterującego, operator ma do dyspozycji łatwy 
w obsłudze interfejs obsługiwany za pośrednictwem do-
tykowego ekranu i przycisków programowych. W celu uła-
twienia zawracania na uwrociach siewnik posiada specjalny 
tryb sterowania, w którym po naciśnięciu przycisku podczas 
dojeżdżania do uwrocia, elementy robocze podnoszone są 
automatycznie w określonej kolejności, co umożliwia siew aż 
do samej krawędzi pola. Praca aparatu wysiewającego zo-
staje zatrzymana wraz z uniesieniem przednich talerzy upra-
wowych, co gwarantuje doprowadzenie materiału siewnego 
do gleby, zanim sekcje wysiewające zostaną podniesione 
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– nasiona nie zostaną wysypane na powierzchni gleby. Po 
zakończeniu zawracania, sekwencja jest odwracana. Równie 
nieskomplikowaną czynnością jest próba kręcona, której wy-
konanie zajmuje mniej niż 5 minut.
Przednie talerze, głębokość siewu i nacisk redlic wysiewają-
cych na glebę można regulować za pomocą łatwo dostęp-
nych zacisków na siłownikach hydraulicznych – nie ma po-
trzeby wchodzenia na maszynę, aby ją wyregulować.

Siewniki do siewu uproszczonego ESPRO zostały zaprojekto-
wane z myślą o łatwej konserwacji i niezawodnej pracy przez 
cały sezon. Łożyska talerzy uprawowych i redlic talerzowych 
są całkowicie bezobsługowe (nasmarowane i uszczelnione 
na cały okres eksploatacji). Do minimum ograniczono ilość 
ruchomych elementów, dzięki czemu maszyna ma wyjątko-
wo małe wymagania pod względem konserwacji.

Wyposażenie dodatkowe obejmuje między innymi: 
spulchniacze śladów, przednie koła dogniatające, znaczni-
ki przedwschodowe oraz hydrauliczne lub pneumatyczne 
układy hamulcowe.

 

espro 4000 rc - 6000 rc  
z systemem wysiewu nawozu  
lub drugiego materiału siewnego

Siewnik jest doskonale skierowany do rolników, którzy szu-
kają rozwiązań pozwalających umieszczać nawóz jak najbliżej 
nasion, bez ryzyka spalenia siewek. Innym zastosowaniem tej 
maszyny jest jednoczesny wysiew dwóch gatunków roślin. 
Nawóz lub drugi gatunek roślin, jest umieszczany w glebie 
za pomocą redlic talerzowych, przed kołami dogniatają-
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cymi. Redlice z regulowana głębokością roboczą umiesz-
czają nawóz lub inny materiał siewny dokładnie pomiędzy 
dwiema sekcjami wysiewającymi nasiona. Zbiornik jest po-
dzielony na dwie części w pomysłowy sposób. 

Pozostałe rozwiązania w nowym siewniku ESPRO RC są 
oczywiście takie same, jak w innych modelach: 
• Koła wału o dużej średnicy (900 mm) montowane 

w tzw. offsecie, czyli z przesunięciem przód/tył, wypo-
sażone w opony o specjalnym profilu z głębokim bież-
nikiem, zapewniają dokładne zagęszczenie gleby na 
całej powierzchni oraz zmniejszają zapotrzebowanie 
siewnika na moc pociągową.

• Sekcje wysiewające CROSSFLEX montowane na 
ramie o przekroju krzyżowym, za pomocą poliure-
tanowych amortyzatorów, gwarantują równomier-

ne wschody roślin dzięki temu, że stale utrzymują 
ustawioną głębokość roboczą, niezależnie od pręd-
kości jazdy, warunków glebowych czy temperatury 
powietrza. 

• Bardzo proste regulacje ustawień roboczych, przyja-
zne dla użytkownika terminale sterujące (VT lub CCI) 
oraz magistrala komunikacyjna ISOBUS zapewniają 
wyjątkowy komfort obsługi tej maszyny.

• Wszechstronność zastosowania oraz wygodna ob-
sługa maszyny pozwala na siew szerokiej gamy ma-
teriałów siewnych oraz nawozu z dużą prędkością 
roboczą. Siewnik może być stosowany w każdej tech-
nologii uprawy gleby. W przypadku siewu po orce lub 
na lekkich glebach, maszyna może być wyposażona 
w dodatkowy przedni wał oponowy ze sterowaniem 
naciskiem na glebę z kabiny ciągnika.
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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!



NASI DORADCY 
Z DZIAŁU MASZYN:

Roman Pakuła
     505 549 544
pow. tomaszowski, pow. opoczyński

Karol Przybył 
     509 026 920
pow. piotrkowski,

Grzegorz Sarna
     509 304 356
pow. rawski,

Marcin Klimczak
     509 309 415
pow. skierniewicki, pow. brzeziński

Tomasz Pietrzak
     517 765 125
pow. łowicki, pow. zgierski,

Seweryn Brzeziński
     509 304 345
m. Łódź, pow. łódzki-wschodni, 
pow. pabianicki

Szymon Lis
     511 198 265
maszyny budowlane
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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


