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Faza rozwojowa, osiągnięta przed zimę oraz zaopatrzenie 
w składniki pokarmowe, są głównymi czynnikami odpo-
wiedzialnymi za dobre przezimowanie plantacji rzepaku. 
Odpowiedni rozwój rzepaku jesienią oraz jego przezimo-
wanie ma decydujący wpływ na potencjalny poziom plo-
nowania. Prawidłowo rozwinięty rzepak powinien przed 
zimą mieć 8-12 liści właściwych, długi system korzeniowy 
i szeroką szyjkę korzeniową. Jesienią pojawiają się też za-
wiązki pędów bocznych oraz kwiatostanów. 
Jesienne nawożenie rzepaku opiera się przede wszystkim 
na zaopatrzeniu w fosfor, potas, magnez i siarkę. Nie nale-
ży jednak zapominać o azocie. W zależności od przebiegu 
pogody i fazy rozwojowej, łan rzepaku może pobrać jesie-
nią od 40 do nawet 100kg N/ha. Do jesiennego nawożenia 
azotem rzepaku powinniśmy podchodzić ostrożnie. Z jed-
nej strony należy unikać przenawożenia tym składnikiem, 
ze względu na ryzyko nadmiernej wybujałości oraz nawod-
nienia, co skutkuje obniżeniem mrozoodporności. Z dru-
giej strony, trzeba zapewnić roślinom zaopatrzenie w azot, 
pozwalające na osiągnięcie odpowiedniej fazy rozwojowej 
przed zimą. Dlatego też zazwyczaj zaleca się zastosowa-
nie azotu jesienią w dawce ok. 40 – 60 kg/ha w zależności 
od stanowiska oraz przedplonu. Wybierając nawóz do je-
siennego nawożenia należy zwrócić uwagę na formy azotu 
w nim występujące. Najbardziej odpowiednie będą nawozy 
o wysokiej zawartości formy amidowej i amonowej, które 
ograniczają ryzyko rozhartowania roślin, np. RSM®.
Długa i ciepła jesień sprzyja pobieraniu azotu. Przy niewy-
starczającym zaopatrzeniu widoczne są objawy niedoboru 
tego składnika, a prawo nie pozwala już na aplikacje nawo-
zów azotowych po 15, 20 lub 25 października, w zależności 
od regionu Polski. Wydłużone, stałe i równomierne zaopa-
trzenie w azot można osiągnąć, stosując inhibitor nitry-
fikacji DMPP (nazwa handlowa – NovaTec® One), łącznie 
z RSM®. DMPP ogranicza aktywność działania bakterii Ni-
tosomonas, spowalniając proces nitryfikacji. Stabilizuje on 
formę amonowa azotu, znacznie ograniczając straty zwią-
zane z wymywaniem i denitryfikacją.

Dzięki temu jesienna dawka azotu będzie stopniowo pobie-
rana przez rośliny, zapewniając odpowiednie zaopatrzenie 
w ten składnik do spoczynku zimowego, bez ryzyka wystą-
pienia głodu azotowego oraz rozhartowania roślin. Młode 
rośliny „chętnie” pobierają formę amonową azotu i jej po-
branie wymaga mniejszego nakładu energii. Częściowe ży-
wienie azotem amonowym pozytywnie wpływa również na 
rozwój systemu korzeniowego, poprawiając pobieranie fos-
foru oraz większości mikroelementów. Odpowiednia strate-
gia nawożenia azotem zwiększa szanse na dobre przezimo-
wanie optymalnie rozwiniętego rzepaku, oraz na jego lepszy 
start od początku wznowienia wiosennej wegetacji.

NovaTec® 10-30 + S
Novatec® 10-30 to nawóz zawierający inhibitor nitryfikacji 
DMPP (stabilizator formy amonowej azotu). Inhibitor ni-
tryfikacji DMPP czasowo blokuje działanie bakterii Nitro-
somonas, przerywając proces nitryfikacji do ok. 3 miesię-
cy. Powoduje to znaczne ograniczenie strat związanych 
z wymywaniem i ulatnianiem się azotu.
Skład:
10% N azot całkowity, w tym 10,0% azot amonowy (NH4-N)
30% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojęt-
nym cytrynianie amonu i w wodzie, w tym:
25,0% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie
6% S siarka rozpuszczalna w wodzie
0,8% DMPP (3,4-Dimethylpyrazolphosphate) – w stosunku 
do zawartości azotu amonowego
Dostępne opakowania: Big Bag 600kg
Zalecenia stosowania:*
Rzepak: ok. 300 kg/ha przedsiewnie
Zboża: ok. 200 -250 kg/ha przedsiewnie
Kukurydza: 120 - 150 kg/ha - łącznie z siewem - zlokalizowane
Buraki cukrowe: 250 -300 kg/ha przedsiewnie
Ziemniaki: 250 -300 kg/ha przed sadzeniem

* Zalecenia mają charakter ogólny. Ostateczna dawka nawozu powinna 
być określana na podstawie dokładnej znajomości stanowiska, uprawia-
nej odmiany oraz kierunku produkcji.

Jesienne nawożenie rzepaku azotem
– Jak zatrzymać azot w glebie?
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Stabilizator azotu oparty na inhibitorze nitryfi kacji DMPP, do stosowania łącznie 
z płynnymi nawozami azotowymi. Poprzez stabilizację formy amonowej,
ogranicza straty azotu oraz znacząco poprawia efektywność nawożenia azotem.

NovaTec® One

NovaTec® One

P.H. Agroskład Sp. j.
Józefi n 39
97-225 Ujazd
tel.: 44 719 24 88
e-mail: biuro@agrosklad.com.pl
www.agrosklad.com.pl
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Odmiana TEMPTATION F1 ATORA F1 DUKE F1 PRINCE F1
UMBERTO 
KWS F1

DK EXTRACT LG ARCHITECT COPERNICUS F1 PANTHEON F1

HOdOwla

TYP Mieszańcowa Mieszańcowa Mieszańcowa Mieszańcowa Mieszańcowa Mieszańcowa Mieszańcowa Mieszańcowa Mieszańcowa

TERmin 
dOJRZEwania Śr. późny Śr. późny Śr. wczesny Śr. wczesny Śr. wczesny Śr. wczesny Śr. wczesny Wczesny Śr. wczesny

WYSOKOSĆ ROŚLIN Wysokie Wysokie Wysokie Średnie Wysokie Średnie Średnie Średnie Wysokie

TERmin SiEwU Optymalny do 
opóźnionego

Optymalny do 
opóźnionego

Optymalny do 
opóźnionego

Optymalny do 
opóźnionego

Optymalny do 
opóźnionego

Optymalny do 
opóźnionego

Wczesny do 
opóźnionego

Optymalny
Wczesny do 

opóźnionego

wYmaGania 
GlEBOwE

B. dobre/ średnie/ 
słabsze

B. dobre/ śred-
nie/ słabsze

B. dobre/ 
średnie/ 
słabsze

B. dobre/ 
średnie/ 
słabsze

B. dobre/ średnie/ 
słabsze

B. dobre/ średnie/ 
słabsze

B. dobre/ średnie/ 
słabsze

B. dobre/ średnie Średnie

CECHY 
WYRóżNIające

Nowość, idealna 
odmiana dla 

różnych poziomów 
technologii uprawy

Ponadprzecięt-
ny potencjał 
plonowania, 

wysoka toleran-
cja na wirusa 

żółtaczki rzepy 
(TuYV)

Podwójna 
odporność 
na choroby: 

wirusowe 
(TuYV) 

i grzybowe 
(gen RLM 7)

Wysoce 
odporny na 
wyleganie, 
odporny 

na wirusa 
żółtaczki 

rzepy (TuYV)

Wysoka 
tolerancja na 

kiłę kapustnych, 
stwierdzona 

odporność na 
suchą zgniliznę 

kapustnych

Odmiana 
o bardzo wysokim 

i stabilnym 
poziomie 

plonowania 
w różnych 
warunkach 

uprawowych

Pierwsza w Polsce 
odmiana z genem 

odporności 
na wirusa 

żółtaczki rzepy 
i odpornością na 
pękanie łuszczyn

Odmiana 
wyhodowana 

w Polsce – idealnie 
przystosowana 
do warunków 
klimatycznych

Imponujące rośliny 
odporne na ugięcie 

łanu

PROfil OdmianY

wYlEGaniE 8,9 8,8 8,9 8,9 8,7 8,5 8,7 8 8,6

ZIMOTRWaŁOŚĆ 8,9 8,9 8,9 8,9 8,7 8,9 8,8 8 8,7

SUCHa ZGniliZna 
KaPUSTnYCH 8,8 8,9 9 8,9 8,8 8,6 8,7 7 9

ZGniliZna 
TwaRdZiKOwa 8,9 8,9 9 8,9 8 8,5 8,8 6,6 8,4

cZeRŃ KRZYżOWYcH 8,9 8,9 8,9 8,9 8,8 8,6 8,8 8 8

Odporność na TuYV
Tolerancja na 

TuYV

Odporność na 
TuYV

Odporność na 
Phoma (gen 

RLM7)

Tolerancja na 
TuYV

Odporność na 
Phoma(gen RLM7)

Odpornośc 
na choroby 

podstawy łodygi 
(gen Rlm3)

Odporność na 
TuYV

ZeSTawieNie odmiaN rZepaku oZimego
odmiany mieszańcowe

NOWOŚĆ!

8 rZepak oZimy



temptation F1 

NOWOŚĆ!

agrotechniKa:
• Wymagania glebowe:  

Bardzo dobre/Średnie/Słabsze
• Termin siewu: Optymalny do opóźnionego
cechy rolnicze:
• mieszaniec z segmentu odmian odpornych 

na TuYV
• duży wigor początkowy i wysoka zdrowotność
• odmiana stabilnie plonująca- czołowe lokaty 

w badaniach rejestrowych, średnio 45,7 dt/ha
• wysoka zawartość tłuszczu 
• odmiana plastyczna - można ją uprawiać  

na stanowiskach od słabszych do dobrych
• równomiernie dojrzewa i szybko oddaje wodę

…W drodze po wysokie plony!
rejeSTracja Polska 2020

profil odmiaNy (Skala od 0 do 9)

wylegaNie 8,8

Zimotrwałść 8,9

Sucha ZgNiliZNa 
kapuSTNych

8,8

ZgNiliZNa 
TwardZikowa

8,9

CZerń krZyżowyCh 8,9

oDporność na tuyV
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atora F1 Duke F1

prince F1 umberto kws F1

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 pogody 

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

słabszych do bardzo dobrych 
• wysoka tolerancja polowa na choroby występujące 

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

agrotechniKa:
• Wymagania glebowe: Bardzo dobre/Średnie
• Termin siewu: Optymalny do opóźnionego
cechy rolnicze:
• 125% wzorca – ponadprzeciętny plon w regionach 

zagrożonych 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 badań 
rejestrowych 47,8 dt/ha

• odmiana odporna na pękanie łuszczyn (duże znaczenie 
przy omłocie) 

• wysoki wigor początkowy 

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 
żółtaczki rzepy (TuYV) 

• bardzo wysoka odporność na najpowszechniejsze 
choroby jak sucha zgnilizna czy zgnilizna twardzikowa 

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

agrotechniKa:
• Wymagania glebowe: Bardzo dobre/Średnie
• Termin siewu: Optymalny/Opóźniony
cechy rolnicze:
• w doświadczeniach rejestrowych COBORU w 2014, 2015, 

2016- średni plon 5,31 t/ha
• przydatna do siewu punktowego i strip-till
• wysoki wigor początkowy i bardzo dobra zimotrwałość
• odporność na suchą zgniliznę kapustnych i choroby 

podstawy łodygi- gen Rlm7 i Rlm3
• cecha S-POD – wysoka odporność na samoistne 

osypywanie nasion
• polecana na dobre stanowiska, ale udaję się także na 

przeciętnych

…Sprawdzona gwiazda na rynku
rejeSTracja Polska 2015

…I wszystko jasne!
rejeSTracja Polska 2019

…Nowa generacja rzepaku! …Potrójna ochrona plonu
rejeSTracja UE 2017
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lg arcHitect copernicus F1

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 powtarzalności w doświadczeniach rejestrowych 
i porejestrowych COBORU w latach 2017 – 132%, 2016 – 
134%, 2015 – 136%

• wybitne przezimowanie
• bardzo wysoka odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie 

nasion w niekorzystnych warunkach podczas zbioru

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 przystosowana 

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

i dojrzewania 

Odkryj kosmiczny plon!
rejeSTracja Polska 2017

rejeSTracja Polska 2017

pantHeon F1 

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” 

wiosennym przymrozkom 
• opóźnione kwitnienie zabezpiecza prze majowymi 

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

Absolutnie najlepszy!
rejeSTracja UE 2014
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ZeSTawieNie odmiaN rZepaku oZimego
odmiany populacyjne

Odmiana GEMINI

NOWOŚĆ!

CHROBRY DERRICK

NOWOŚĆ!

SHERLOCK

HOdOwla

TYP Populacyjna Populacyjna Populacyjna Populacyjna

TERmin dOJRZEwania Średni Średni Śr. wczesny Śr. wczesny

WYSOKOSĆ ROŚLIN Śr. wysokie Wysokie Średnie Niskie

TERmin SiEwU Optymalny Optymalny Optymalny Wczesny/ Lekko opóźniony

wYmaGania GlEBOwE B. dobre/ średnie/ słabsze B. dobre/ średnie/ słabsze Bardzo dobre/ średnie Bardzo dobre/ średnie

CeChY WYRóżNIająCe
Plonuje lepiej

niż połowa odmian mieszańcowych 
zarejestrowanych w kraju

Wysokie plonowanie przy niskich 
wymaganiach glebowych

Jedna z najlepiej plonujących 
odmian w doświadczeniach 

COBORU

Od momentu zarejestrowania 
zawsze w grupie najlepiej 

plonujących odmian COBORU

PROfil OdmianY

wYlEGaniE 8,5 8,5 8,5 7,5

ZIMOTRWaŁOŚĆ 8 8,5 7,5 7,5

SUCHa ZGniliZna KaPUSTnYCH 7,5 7,5 7,5 7,9

ZGniliZna TwaRdZiKOwa 7,4 7,7 8 7,9

CZeRŃ KRZYżOWYCh 8,5 7,1 8 7,9

18 rZepak oZimy



gemini 

agrotechniKa:
• Wymagania glebowe: Bardzo dobre/Średnie/Słabsze
• Termin siewu: Optymalny
cechy rolnicze:
• najwyżej plonująca odmiana populacyjna w roku 2019 

według COBORU
• plonuje lepiej niż ponad połowa odmian 

mieszańcowych zarejestrowanych w kraju
• dobra zimotrwałość 
• plon tłuszczu znacznie powyżej wzorca
• podwyższona odporność na czerń krzyżowych
• wysoka masa tysiąca nasion 

Zyskujesz
podwójnie!

rejeSTracja Polska 2019 

NOWOŚĆ!

cHrobry

Derrick 

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 

agrotechniKa:
• Wymagania glebowe: Bardzo dobre/Średnie
• Termin siewu: Optymalny 
cechy rolnicze:
• najwyżej plonująca odmiana populacyjna 

w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2017 i 2018
• średni start wegetacji na wiosnę, przez co wolniej się 

rozhartowuje i jest mniej narażona na przymrozki
• dobra zimotrwałość, wysoka odporność na wyleganie
• stabilny i bardzo wysoki plon nasion
• wysoka zawartość tłuszczu w nasionach

Król pól!
rejeSTracja Polska 2016

Odmiana populacyjna  
z potencjałem mieszańcowej!

rejeSTracja Polska 2018

sHerlock

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 

Odkryj potęgę plonowania
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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

(mocznik RSM)

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
+ insektycyd

nawożenie Doglebowe i Dolistne – 
zalecenia

metazachlor,
halauksyfen metylu, halauksyfen metylu,

deltametryna,
acetamipryd,
lambda-cyhalotryna

acetamipryd,
lambda-cyhalotryna

acetamipryd,
lambda-cyhalotryna

prochloraz, tebukonazol,
azoksystrobina

beta-cyflutryna
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program ocHrony rzepaku ozimego
PRZYkłaDOWE SUBSTaNCJE akTYWNE DO ZaSTOSOWaNIa

rZepak oZimy 21



0,8–1 l/ha

1–1,25 l/ha0,75–1 l/ha



0,8–1 l/ha

1–1,25 l/ha0,75–1 l/ha
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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.

W ostatnich latach żyto hybrydowe zyskuje coraz większe uznanie wśród rolników, szczególnie producentów trzody chlewnej. 
Dzieje się tak z kilku względów. Po pierwsze okazuje się ono bezkonkurencyjne, jeśli chodzi o poziom plonowania przy 
podobnych nakładach na ha w uprawie na słabych i średniej jakości glebach (w Polsce stanowią ponad 75% powierzchni 
gruntów ornych). Po drugie stanowi ono doskonałą paszę nie tylko dla tuczników, ale też loch i prosiąt - co umożliwia 
rolnikom osiąganie lepszych wyników przy ograniczonych kosztach produkcji. Po trzecie, w ostatnich latach odkryto 
szczególne, prozdrowotne właściwości ziarna żyta stosowanego jako pasza dla trzody chlewnej, co umożliwia 
produkcję mięsa o wyższej jakości przy ograniczeniu  stosowania antybiotyków w leczeniu świń. 

Dzięki nowym odmianom żyta hybrydowego zmniejszysz koszty żywienia i poprawisz status 
zdrowotny zwierząt. Bardzo dobra smakowitość żyta sprawia, że pasza jest chętnie pobierana 
przez zwierzęta, co przyczynia się do wysokich wyników produkcyjnych

* W przypadku powstania piany w skarmianiu „na mokro” należy zmniejszyć udział żyta w paszy. Pienienie można ograniczyć poprzez dodanie 
olejów roślinnych. W przypadku łącznego stosowania żyta i pszenżyta w mieszance paszowej, ze względu na wysoką zawartość polisacharydów 
nieskrobiowych, należy zmniejszyć udział żyta w paszy o 1/3 w stosunku do ilości zastosowanego pszenżyta, np. przy zawartości 30% pszenżyta 
w mieszance paszowej w tuczu końcowym - maksymalny udział żyta nie powinien przekroczyć 40%

 Grupa wiekowa do ... % żyta 

 Cielęta
 0 w paszy dla starterów 

  5-8 w paszy dla cieląt1) 
 Młodzież 40  w paszy treściwej
 Opasy 20 w paszy treściwej (maks. 1,0 kg żyta dziennie) 
 Krowy mleczne 40 w paszy treściwej (maks. 4,0 kg żyta dziennie) 

Źródło danych: normy żywieniowe Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego DLG 2006

Zalecenia stosowania żyta w żywieniu bydła opasowego i krów mlecznych

1)  Z uwagi na brak wyników badań obecnie nie ma pewności co do wartości wyższych 

Zalecenia zastosowania żyta w mieszankach paszowych w żywieniu trzody chlewnej według różnych źródeł 
Grupa wiekowa  Normy żywieniowe Normy żywieniowe Rekomendacje 
/ masa ciała polskie1  niemieckie2*   duńskie3, 4

Tuczniki
28-40 kg m. c. 30% 30% (15-30 kg m. c.) 10%3

40-60 kg m .c. 40% 40% (30-55 kg m. c.) 20-30%3

60-90 kg m. c. 50% 50% (od 55 kg m. c.) do 40%3

od 90 kg m. c. 50% 50% 
Lochy

 
25% 25%

 do 35% lochy w trakcie laktacji
   i do 60% lochy prośne4

Prosięta
do 15 kg m. c. 10% 10%          
od 15 kg m. c. 20% 20% do 10%3

m. c. - masa ciała   
Źródła: 1 Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN, Jabłonna 2015 r.
2 Niemieckie Towarzystwo Rolnicze DLG 2006 r. 
3 SEGES Duński Instytut Badania Świń Bjarne Knudsen 2013 r.   
4 SEGES Duński Instytut Badania Świń 2017 r. biuletyn nr 1104
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żyto HybryDowe w żywieniu zwierząt
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rolnikom osiąganie lepszych wyników przy ograniczonych kosztach produkcji. Po trzecie, w ostatnich latach odkryto 
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4 SEGES Duński Instytut Badania Świń 2017 r. biuletyn nr 1104
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Czym ziarno żyta wyróżnia się od innych zbóż w żywieniu trzody? 

Najwyższa smakowitość wśród zbóż

W ostatnim czasie padł mit o tym, że żyto jest gorzkie, przez co niechętnie pobierane. Badania przeprowadzone na Uniwer-
sytecie Rolniczym w Krakowie przez dr Mariolę Pabiańczyk dowiodły, że żyto jest najchętniej pobieranym zbożem 
spośród podstawowych gatunków zbóż, składającego się z jęczmienia, pszenicy, pszenżyta i kukurydzy. Według nau-
kowców wynika to z najbardziej korzystnego stosunku cukrów prostych do fenoli w ziarnie żyta. Świnie mają bardzo wyczul-
ony zmysł smaku, przez co doskonale potrafi ą rozróżnić nawet niewielkie różnice w smakowitości poszczególnych pasz. 
Chętne pobranie paszy, oznacza lepsze efekty produkcyjne. 

Idealny model aminokwasowy

Zawartość białka jest nieco niższa niż w pszenicy czy pszenżycie ale zawartość lizyny jest na podobnym poziomie jak w psze-
nicy. Stwierdzono również, że model aminokwasów zawartych w życie jest bliski idealnego modelu aminokwasowego, 
wymaganego przez rosnące świnie. Doradcy ds. żywienia już od dawna bilansują pasze dla zwierząt na poziomie 
składników strawnych, w tym poszczególnych aminokwasów, a nie białka ogólnego. Mało tego, często zdarza się w żywieniu 
trzody, że poziom białka ogólnego zamiast pomagać przeszkadza, gdyż nadmiar białka po strawieniu przez świnie jest 
wydalany powodując wzrost poziomu amoniaku w chlewni. Pomijając aspekt fi nansowy związany z taką niegospodarnością, 
automatycznie generujemy na własne życzenie problemy z chorobami płuc. Warto pamiętać o tym, że amoniak wnikający 
do płuc ma właściwości parzące, powoduje mikro-blizny, które otwierają drogę infekcji płucnych mikrobom dostającym się 
do płuc wraz z wdychaną wilgocią i kurzem, którego w chlewni jest zwykle bardzo dużo - czy to ze ściółki, pasz, ale również 
ze złuszczającego się naskórka świń. 

Redukcja salmonelli w mięsie

Kontaminacja świń salmonellą to duży problem dla przemysłu mięsnego. W Niemczech, gdzie monitoruje się poziom zarażeń 
stad salmonellą, sztuki zarażone są ubijane na koniec dnia (czy cyklu ubojowego), a to oznacza problemy logistyczne. Często 
ubojnie płacą rolnikom mniej za świnie zarażone salmonellą. Badania dowiodły, że żyto zawiera dwukrotnie więcej błonnika 
pokarmowego niż inne zboża. Jeszcze do niedawna uważano to za wadę żyta gdyż wielocukry jak np. Fruktany czy Arabi-
noksylany nie są trawione przez enzymy układu pokarmowego świń i jako takie zaliczano do  substancji anty-żywieniowych. 
Jednak badania przeprowadzone na 22 komercyjnych tuczarniach świń w Dolnej Saksonii w Niemczach przez zespół 
prof. Kamphuesa z Wyższej Szkoły Weterynaryjnej w Hanowerze, dowiodły, że zawartość błonnika w życie przekłada się 
na znaczącą redukcję poziomu zarażeń stad salmonellą. Dzieje się tak dlatego, że błonnik trawiony jest w jelicie 
grubym świń przez pożyteczne mikroby, a w efekcie tego powstają tam znaczące ilości kwasu masłowego. Kwas 
masłowy to nowa broń przeciwko bakterii salmonelli u świń. Można go zresztą kupić jako dodatek do pasz albo, jeżeli udział 
żyta w paszy treściwej jest duży tj. 30-40%, pozostawić jego produkcję  samemu zwierzęciu. I to w najwłaściwszym miejscu, 
czyli jelicie grubym, gdzie oprócz innych mikrobów rezydują bakterie salmonelli lub e-coli. Ciekawy jest przykład dwóch ferm 
objętych badaniem, na których ze względu na brak żyta zaczęto podawać inne zboża. W efekcie ferma nr 13 odnotowała 
wzrost infekcji salmonelli z 17 do 39%, natomiast ferma nr 14 z 1 do 27%.
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Poprawa jakości mięsa

Badania dowiodły także, że błonnik z żyta, z którego w procesie fermentacji w jelicie grubym powstaje kwas masłowy ma bezpośredni 
wpływ na jakość mięsa świń. Dzieje się tak dlatego, że kwas masłowy stanowi źródło energii dla komórek nabłonka jelitowego. 
W praktyce oznacza to, że jeśli kwasu masłowego jest w jelicie grubym mało (brak żyta w diecie), dochodzi do zaawansowanych 
procesów złuszczania się nabłonka jelitowego, staje się on martwy gdyż giną komórki z którego jest on zbudowany. Martwy 
nabłonek jest oczywiście rozkładany przez mikroby jelitowe, w wyniku czego powstaje duża ilość tryptofanu z którego rozkładu 
powstaje z kolei skatol, metabolit powszechnie występujący w kale. Skatol przenika przez nabłonek jelitowy do krwiobiegu, organów 
i tkanek miękkich w tym mięsa powodując jego zepsucie. Przy dietach żytnich nabłonek wyścielający jelita jest prawidłowo 
odżywiany, przez co komórki nabłonka w mniejszym stopniu ulegają apoptozie, co powoduje mniejsze łuszczenie 
się nabłonka jelitowego. W efekcie powstaje mniej tryptofanu i skatolu, a mięso ma naturalny, zdrowy zapach.  

Brak problemów z kanibalizmem w stadzie 

Wspomniane wcześniej 3 letnie badania na dużej grupie tuczników przeprowadzone w Niemczech przyniosły zaskakujące efek-
ty. Okazało się, że w stadach karmionych paszami z użyciem 30-40% żyta praktycznie skończyły się problemy z podgryzaniem 
uszu czy ogonów. Świnie były spokojne i mało aktywne. Badacze z uczelni w Hannowerze sprawdzili, co powoduje taki stan 
rzeczy. Okazało się, że wielocukry stanowiące element efektywnego błonnika, po rozpuszczeniu w wodzie, (co ma miejsce po 
tym jak pasza jest pobrana przez zwierzęta) powodują podwyższenie lepkości roztworu paszy. Dzięki temu spowolnieniu 
ulega przepływ treści pokarmowej, co powoduje stabilne uwalnianie cukrów, przez co świnie czują się dłużej syte 
i nieskore do agresji. Zwierzęta na diecie żytniej pobierają paszę i wypoczywają. W efekcie nie tylko kończą się 
problemy z kanibalizmem, ale też zwierzęta lepiej przyrastają. 

         Dział Feed and Food KWS Zboża 
         Mariusz Kopeć

Źródło danych: Viehvermarktung Walsrode-Visselhövede eG, Niemcy 2020 - wartości średnie na podstawie 18 514 sztuk przebadanych świń

Procentowy udział świń zarażonych salmonellą na fermach
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żyto ozime

ZeStawienie oDmian żyta oZimeGo

kws beraDo F1

charaKterystyKa odmiany
• Bardzo wysoki plon ziarna w badaniach rejestrowych 

– średni plon w 2017: 137% a1 i 135% a2 
• Duża odporność na choroby – zabezpieczenie plonu 
• Niskie rośliny: łatwe prowadzenie łanu i odporność 

na wyleganie 
• System PollenPlus chroni łan przed sporyszem

Powyżej oczekiwań 

NOWOŚĆ!

żyto HyBryDowe kwS
• System poLLenpLuS® chroniący łan 

przed sporyszem 
• 100% nasion żyta hybrydowego 

w opakowaniu – nie ma potrzeby 
stosowania 10% dodatku odmiany 
populacyjnej do materiału siewnego

Odmiany hybrydowe Odmiany populacyjne

Odmiana

KWS 
BeradO 

F1
NOWOŚĆ!

KWS 
VinettO 

F1

KWS 
SeraFinO 

F1

Dań-
KOWSKie 
Granat 

Dańkow-
SKie aGat

HOdOwla

wySokość 
rośLin (Cm) 137 143 150 138 135

CeChy użytkowe

Zawartość 
białka  

(Skala 9-ST.)
4 4 3 5 5

TermiN  
kłoSZenia

Średni do 
późnego

Średni do 
późnego

Średni do 
późnego

wczesny Wczesny

mTZ (g) 34,3 34,2 32,8 34,0 34,0

oDporność 
Na wylegaNie 

(Skala 9-ST.)
6,2 6,5 5,5 5,9 5,9

ToleraNcja Na 
ZakwaSZeNie 

gleby  
(Skala 9-ST.)

5 5 4 5,5 5,5

poDatność na 
SporySZ

Niska do 
średniej

Niska do 
średniej

Niska do 
średniej

Niska do 
średniej

Niska do 
średniej

cechy  
wyróżniająCe

Niskie rośliny 
o bardzo 
wysokim 

plonie 
w badaniach 
rejestrowych

Wysoka 
plenność 
połączona 

z odpornością 
na wyleganie

Bardzo dobry 
plon ziarna 

w czasie 
stresu suszy

Duża 
wczesność 

i odporność 
na suszę, 

bardzo dobre 
wyrównanie 

ziarna

Pierwsza 
odmiana żyta 

oDporność na Choroby

mąCZniak  
prawdZiwy 8,6 7,9 7,8 7,7 7,8

rdZa bruNaTNa 7,5 7,5 7,8 7,4 7,2

rDZa źDźbłowa 7,4 7,9 7,6 7,7 7,5

SeptorioZa LiśCi 7,4 7,2 7,3 6,6 6,9

choroby pod-
Stawy źDźbła 8,1 8,1 7,8 7,6 8

ryNchoSpiroZa 7,9 8 8,1 7,2 7,3
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żyto ozime

kws Vinetto F1

charaKterystyKa odmiany
• Pakiet korzystnych cech – wysoki plon ziarna, 

dobra odporność na wyleganie, korzystny profil 
zdrowotnościowy 

• Wysoka jakość technologiczna ziarna
• System PollenPlus chroni łan przed sporyszem

Pakiet korzystnych cech 

DaŃkowskie 
agat 

kws seraFino F1

DaŃkowskie 
granat

charaKterystyKa odmiany
• Pierwsza odmiana żyta populacyjnego sprzedawana 

w jednostkach siewnych 
• Odmiana o nieco skróconym źdźble, przeznaczona do 

uprawy na ziarno 
• Bardzo dobrze się krzewi i znosi rzadsze zasiewy 
• Sprawdza się na bardzo słabych glebach oraz przy 

uprawie w monokulturze zbożowej 
• Posiada wczesny termin kłoszenia i dojrzałości woskowej.

charaKterystyKa odmiany
• Odmiana o wysokiej odporności na okresowe  

niedobory wody
• Wysoki plon ziarna w czasie stresu suszy
• Czołowy plon ziarna w badaniach PDO
• Dobra zdrowotność roślin – wysoka odporność na choroby
• System PollenPlus chroni łan przed sporyszem

charaKterystyKa odmiany
• Nowa odmiana żyta populacyjnego o wyjątkowej 

plenności, również w monokulturze
• Wczesny termin kłoszenia i dojrzewania, przydatna do 

uprawy na słabszych stanowiskach
• Nagrodzona złotym medalem Polagra 2018
• Posiada bardzo dobrą odporność na choroby, szczególnie 

na mączniaka prawdziwego,choroby podstawy źdźbła 
i rdzę źdźbłową 

• Odmiana o nadzwyczajnej krzewistości- zaleca się niską 
normę wysiewu nasion

Idealne na słabe stanowiska 
Stabilne plonowanie 
w czasie stresu suszy

Eksplozja plonu!

NOWOŚĆ!
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żyto ozime
PRZYkłaDOWE SUBSTaNCJE akTYWNE DO ZaSTOSOWaNIa

żyto ozime30





nawożenie Dolistne zbóż
Podstawowym warunkiem uzyskania wysokich i wiernych 
plonów o odpowiedniej jakości jest zaopatrzenie roślin 
w niezbędne do ich rozwoju i plonowania składniki pokar-
mowe. Dotychczasowy system nawożenia jest jeszcze zbyt 
często jednostronny. Obejmuje zaledwie kilka składników, 
a nie uwzględnia mikroelementów. Stosowanie składni-
ków pokarmowych poprzez nawożenie dolistne (głównie 
mikroelementy) jest bardziej efektywne niż nawożenie 
doglebowe. Pomija się bowiem wiele różnych czynników 
jakie występują w glebie i utrudniają ich pobieranie przez 
rośliny. O ile przy doglebowym stosowaniu miedzi należy 
jej zastosować 2-10 kg/ha to przy dolistnym nawożeniu 
wystarczy około 100g/ha w formie chelatowej. 
Uprawy zbóż dominują na większości polskich pól. Tak 
więc uzyskanie wysokiego i dobrego jakościowo plonu 
musi pozytywnie wpłynąć na wynik ekonomiczny go-
spodarstwa. 

jeSień
Najważniejsze mikroskładniki potrzebne dla zbóż w okre-
sie jesiennym to mangan, miedź i molibden. Pierwiastki te 
są m.in. składnikami enzymów odpowiedzialnych za pro-
dukcję cukrów i białek. Zwiększenie ich zawartości obniża 
poziom wody w komórkach, co prowadzi do zagęszczenia 
soków komórkowych. Dzięki temu rośliny są zdecydowa-
nie lepiej przygotowane do zimowania. Pierwszy zabieg 
nawożenia mikroskładnikami warto zacząć od zaprawie-
nia nasion preparatem ADOB Nasiona.
W fazie 4-8 liści należy wykonać zabieg nawożenia do-
listnego. Do tego celu polecam szybkodziałające che-
laty: ADOB Mn IDHA i ADOB Cu IDHA, a w przypadku 
gleb o niskiej zawartości cynku – ADOB Zn IDHA. Zboża, 
które zostały zasiane późno lub miały trudne warun-
ki do wschodów, powinny być pobudzone do rozwoju 
poprzez zastosowanie nawozu Basfoliar 2.0 12-4-6+S. 
Warto pamiętać, że IDHA to syntetyczny czynnik che-
latujący opatentowany przez ADOB. Przyczynia się on 
do wysokiej przyswajalności mikroelementów dla roślin 
oraz szybko ulega biodegradacji w glebie, nie powodu-
jąc uwolnienia metali ciężkich.

wioSNa
W fazie rozwojowej BBCH 25-29 czyli w okresie krzewienia 
tworzy się potencjalny plon zbóż czyli ilość pędów i ziar-
niaków w każdym kłosie. W tej fazie koniecznie należy za-
stosować nawożenie dolistne miedzią i manganem. 
Celem zaopatrzenia rośliny w szerszą gamę mikroele-
mentów oraz większą ilość magnezu zalecamy stosowa-
nie Basfoliaru 36 Extra. Na polach, na których mogą wy-
stępować niedobory fosforu lub potasu niezastąpionym 
uzupełnieniem nawożenia doglebowego jest zastosowa-
nie nawozu ADOB PK w dawce 10l/ha. Coraz częściej spo-
tykamy się z brakami siarki. Ten bardzo istotny składnik 
plonotwórczy można uzupełnić nawozem ADOB Siarka.

objawy Niedoboru magNeZu
Zboża są roślinami wskaźnikowymi, gdyż już we wczesnych 
fazach rozwoju można na nich obserwować typowe objawy 
braku magnezu. Symptomami niedoboru magnezu u zbóż 
jest występowanie na starszych liściach wzdłuż nerwów chlo-
rotycznych plamek (marmurkowatość) i żółtego zabarwienie 
końcówek liści, przy znacznym niedoborze magnezu objawy 
rozszerzają się na młode liście. Pierwsze objawy braku ma-
gnezu można zaobserwować już na trzecim liściu zbóż.  
Zalecenia
Do dolistnego nawożenia zbóż można stosować 5% roztwory 
siarczanu magnezu, ADOB Siarka lub Basfoliar 36 Extra. 

objawy Niedoboru miedZi
Do najbardziej wrażliwych roślin na niedobór miedzi zalicza 
się zboża. Miedź jest mało ruchliwa i dlatego jej brakiem do-
tknięte są przede wszystkim młode liście, na których wystę-
pują zmiany w zabarwieniu (chloroza). Końcówki liści stają się 
białe lub szare, więdną i skręcają się, kłosy przeważnie płonne 
o białym zabarwieniu (choroba nowin). Spada zawartość biał-
ka i aktywność pyłków kwiatowych, spadają także plony. 
Według badań holenderskich plon ziarna zbóż wzrasta, aż 
do uzyskania zawartości miedzi w ziarnie w granicach 4 –5 
mg/kg. Średnie zawartości miedzi w ziarnie zbóż uprawia-
nych w Polsce są niższe i dlatego czynnik ten może ogra-
niczać wysokość uzyskiwanych plonów. 
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Niedobór maNgaNu.
Niedobory manganu występują najczęściej na glebach o od-
czynie obojętnym i zasadowym, w tym środowisku pobiera-
nie manganu jest utrudnione (w przeciweiństwie do innych 
składników pokarmowych). Typowe objawy braku manganu 
obserwuje się na liściach zbóż w postaci nekrotycznych pla-
mek na brzegach liści, które zlewają się i następuje przeła-
manie się liścia. Choroba nasila się w okresie suszy ( sucha 
plamistość liści) i jej pierwsze objawy występują późno, naj-
częściej na liściu flagowym . Dlatego mangan należy zastoso-
wać we wczesnych fazach rozwojowych zbóż.
Optymalnym okresem dokarmiania zbóż nawozami dolistny-
mi jest okres od pełni krzewienia do fazy kłoszenia, w okre-
sie tym zboża należy chronić przed chorobami grzybowymi, 
a więc zabiegi te najlepiej wykonywać łącznie, stosując się do 
zasad o łącznym stosowaniu agrochemikaliów.

Bardzo istotnym okresem w rozwoju zbóż jest okres wy-
pełniania się kłosów, krótko przed tym okresem należy 
dostarczyć roślinom łatwo przyswajalnych składników 
pokarmowych w formie oprysku dolistnego np. Basfo-
liarem 36 Extra razem z nawozem borowym. Zabieg ten 
zagwarantuje uzyskanie większej masy tysiąca ziaren 
i lepsze parametry jakościowe i lepsze zapylanie zbóż. 
W okresie kwitnienia pszenicy wraz z zabiegiem grzybo-
bójczym przeciwko fuzariozom warto zastosować po-
nownie Basfoliar 36 Extra. Uwaga zabiegu te nie wolno 
wykonywać na pszenżycie i życie!
Warto pamiętać, że IDHA to syntetyczny czynnik chela-
tujący opatentowany przez ADOB. Przyczynia się on do 
wysokiej przyswajalności mikroelementów dla roślin oraz 
szybko ulega biodegradacji w glebie, nie powodując uwol-
nienia metali ciężkich.
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Jesienne oDcHwaszczanie zbóż
Z roku na rok zwiększa się grono zwolenników jesiennego 
zwalczania chwastów w zbożach ozimych. Warto pamiętać, 
że zastosowanie dobrego jesiennego herbicydu powoduje, 
że zboża już u progu wiosny pozostają bez konkurencji po-
wodowanej przez uciążliwe chwasty. Rośliny są w lepszej kon-
dycji, a wykonanie zabiegu wiosennego i stres z nim związany, 
nie jest konieczny. W konsekwencji rolnik będzie miał więcej 
czasu i swobody na planowanie wiosennych prac i zabiegów.
Jesienią najważniejszym chwastem, z którym należy się roz-
prawić jest miotła zbożowa. Niestety w tej chwili pozostało już 
tylko kilka substancji działających skutecznie na ten gatunek 
chwastu. Wśród nich należy wymienić chlorotoluron i znany 
od lat preparat . Jesienią bez wzglę-
du na fazę wystarcza dawka 2 l/ha. Preparat słynie również 
z dobrego zwalczania chabra bławatka we wczesnych fazach 
rozwojowych. Jeśli chcemy zwiększyć spektrum zwalczanych 
chwastów warto dodać preparat  
w dawce 75 ml/ha. Jest to absolutna nowość wśród jesien-
nych propozycji odchwaszczania. Preparat jest świetnym 
partnerem do herbicydów zwalczających miotłę.

Kompletnym rozwiązaniem które gwarantuje zwalcze-
nie uciążliwej miotły oraz wielu chwastów dwuliścien-
nych (w tym uciążliwego fiołka polnego), a także prze-
taczników jest . Preparat ten może być 
aplikowany we wczesnych fazach na tzw. szpilkę. W tym 
czasie zwalcza nawet wschodzące samosiewy rzepaku. 
Zastosowany w późniejszych fazach działa nalistnie 
i jest bezwzględny dla chwastów, nawet jeśli ich presja 
jest bardzo duża. Firma Nufarm – producent środka 
Snajper, od kilku lat poddaje preparat testom polowym 
w lokalizacjach o skrajnie wysokim zachwaszczeniu 
różnymi gatunkami. Doświadczenia te są udostępniane 
dla chętnych zwiedzających. Za każdym razem prepa-
rat Snajper jest jednym z najlepszych rozwiązań her-
bicydowych w porównaniu do standardów rynkowych. 
Trzeba pamiętać, że o wysokiej jakości herbicydu decy-
duje nie tylko skład substancji chemicznych, ale rów-
nież właściwie dobrana formulacja.
Bardzo ważnym elementem przygotowania do siewów 
jest wybór właściwej zaprawy nasiennej, która zagwa-

34



rantuje zdrowe wschody, ochroni przed kilkoma pod-
stawowym chorobami.

 75 es to fungicydowa zaprawa na-
sienna w formie emulsji, którą można stosować aż w sied-
miu gatunkach zbóż: pszenica ozima, pszenica jara, prze-
żyto ozime, żyto, jęczmień ozimy, jęczmień jary, przeżyto 
jare. W swoim składzie zawiera dwie substancje aktywne: 
prochloraz oraz tebukonazol, które wzajemnie się uzu-
pełniają i wzmacniają swoje działanie. Prochloraz działa 
wgłębnie, natomiast tebukonazol charakteryzuje się dzia-
łaniem systemicznym. Dzięki takiemu połączeniu substan-
cji Orius Universal zwalcza choroby zarówno odnasienne 
jak i odglebowe m.in. głownię pylącą, śnieć cuchnącą, 
pleśń śniegową zbóż i traw, zgorzel siewek oraz pasiasto-
ści występujące w jęczmieniu.
Orius Universal 75 ES standardowo oferowany jest z na-
wozem donasiennym IMPULSEED, który charakteryzuje się 
unikalną kompozycją składników pokarmowych koniecznych 

w początkowych fazach rozwojowych zbóż. Nawóz zawiera 
w swoim składzie: bor, miedz, mangan, molibden oraz cynk.
Połączenie stosowania obu produktów to pełna ochrona 
oraz optymalne odżywienie w początkowych fazach roz-
wojowych zbóż - kluczowych z punktu widzenia budowy 
potencjału plonowania.

Rok 2020 przyniósł dużo zmian w rejestracjach środ-
ków chemicznych. Wiele substancji, szczególnie tych 
wchodzących w skład insektycydów, musiało zostać 
wycofanych. Z preparatów, które są dosyć bezpieczne 
dla środowiska i posiadają szeroką rejestrację w wielu 
uprawach, warto wymienić Carnadine i Kaiso. Doświad-
czenia prowadzone przez dział techniczny firmy Nufarm 
potwierdzają wysoką skuteczność preparatów stoso-
wanych oddzielnie jak również stosowanych razem w 1 
oprysku na wiele rodzajów szkodników, nawet tych trud-
no zwalczanych przez inne preparaty.



jęczmień ozimy

ZeStawienie oDmian jęCZmienia oZimeGo

sy baracooDa

lg Veronika

charaKterystyKa odmiany
• Nowy standard plonowania wśród 

odmian mieszańcowych Hyvido
• Masa 1000 ziaren oraz masa  

hektolitra duża
• Duża odporność na choroby oraz dobre 

zdolność regeneracyjne po zimie

charaKterystyKa odmiany
• Wysoka odporność na choroby 

(odporność na BaYMV typ 1 – wirus 
żółtej mozaiki jęczmienia, mączniaka, 
rdzę jęczmienia)

• Ponadprzeciętna zimotrwałość 
• Średniowczesna, o krótkim źdźble
• Stabilna w plonowaniu
• Przydatna do uprawy we wszystkich 

rejonach w Polsce

Odmiana mieszańcowa 
jęczmienia ozimego 

HYVIDO trzeciej generacji

Najwyższa zimotrwałość 
w połączeniu z doskonałym 

plonowaniem!

Odmiany 
hybrydowe Odmiany populacyjne

Odmiana SY 
BaracOOda

LG 
VerOnika Padura JakuBuS

kWS 
kOSmOS

Lentia

HOdOwla

Typ  
odmiaNy

Typ 
jednokłosowy

Pastewny, 
wielorzędowy

Pastewny,
2-rzędowy

Pastewny, 
wielorzędowy

Pastewny, 
wielorzędowy

Pastewny,
2-rzędowy

GęStość 
Siewu

190 – 240 
ziaren/m2

250 – 300 
ziaren/m2

320-350 
ziaren/m2

260 – 300 
ziaren/m2

250 – 300 
ziaren/m2

310 – 340 
ziaren/m2

CeChy użytkowe

TermiN  
kłoSZenia Średni Śr. wczesny Śr. późny Średni Śr.późny Śr. wczesny

wySokość 
rośLin

Średnie – 
wysokie

Śr. długie Śr. krótkie
Niskie – 
średnie

Niskie – 
średnie

średnia

maSa  
hekToliTra

Średnia-
wysoka

Średnia Wysoka Średnia Średnia wysoka

wymagaNia 
glebowe

Szerokie 
zdolności 

adaptacyjne
Średnie i dobre 

Szerokie 
zdolności 

adaptacyjne

Polecany do 
uprawy ze 

słabszą glebą

Szerokie 
zdolności 

adaptacyjne

Możliwość 
uprawy na 
słabszych 

stanowiskach

cechy  
wyróżnia-

jąCe

Odporność na 
choroby duża, 
zimotrwałość 
oraz dobre 
zdolności 

regeneracyjne 
po zimie.

Przydatny do 
uprawy na 

terenie całego 
kraju

Doskonała 
stabilność 

i bardzo dobra 
jakość ziarna

Najwyższy 
poziom plono-

wania w do-
świadczeniach 
rejestrowych 
i porejestro-

wych COBORU

Najlepiej 
plonująca 

odmiana jęcz-
mienia w do-

świadczeniach 
rejestrowych

Znakomite 
cechy jako-

ściowe ziarna

oDporność na Choroby

mąCZniak 
prawdZiwy 7 8,5 7 8 7,2 8

pLamiStość 
SiaTkowa 6,5 7,5 8,5 8 7,1 7,5

ryNchoSpi-
roZa 7,5 7,5 8,4 8 8 7,6

rdZa 
karłowa 7,5 8,4 8 8 6,9 7

Wirus żółtej 
mozaiki 

jęczmienie- 
posiada gen 
odporności 

na typ 1

Wirus żółtej 
mozaiki 

jęczmienie- 
posiada gen 
odporności 

na typ 1

Wirus żółtej 
mozaiki 

jęczmienie- 
posiada gen 
odporności 

na typ 1

Odporność 
na wirus 

żółtej mozaiki 
jęczmienia
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jęczmień ozimy

paDura kws kosmos 

charaKterystyKa odmiany
• Stabilnie plonujący jęczmień dwurzędowy 
• Szeroki zakres odporności na choroby jęczmienia, 

szczególnie na rdzę karłowatą
• Bardzo dobra jakość ziarna – najwyższa zawartość 

białka w badaniach rejestrowych COBORU 2018
• Doskonała zimotrwałość

charaKterystyKa odmiany
• Odmiana z największą ilością rekomendacji COBORU – 

polecana do uprawy na terenie 14 województw w 2019 
• Najlepiej plonująca odmiana jęczmienia ozimego 

w doświadczeniach rejestrowych 
• Bardzo dobre parametry zbieranego ziarna
• Odporny na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV ty 

1) – łan zabezpieczony przed chorobą wirusową

Przekonujące grube ziarno! 
typ oDmiany: pastewna, 2-rzędowa 

Kosmiczny wymiar plonu! 
typ oDmiany: pastewna, wielorzędowa 

Jakubus lentia

charaKterystyKa odmiany
• Najwyższy poziom plonowania w doświadczeniach 

rejestrowych i porejestrowych COBORU 
• Typ kompensacyjny, o średniej dojrzałośći i dobrej 

odporności na wyleganie
• Wysoka zimotrwałość
• Bardzo dobra odporność na wszystkie choroby jęczmienia
• Polecany na wszystkie jęczmienne stanowiska, 

w szczególności na rejony ze słabszą glebą i trudniejszymi 
warunkami pogodowymi

charaKterystyKa odmiany
• Imponująca jakość ziarna- MTZ, ciężar właściwy
• Dobra odporność na choroby
• Wysoki plon ziarna
• Odporność na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia 
• Wysoka zimotrwałość - 5
• Dobra odporność na wyleganie

Wzorzec plonowania!
typ oDmiany: pastewna, wielorzędowa

Nowy wymiar plonowania!
typ oDmiany: pastewna, 2-rzędowa 
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jęczmień ozimy

JęczmieŃ ozimy
PRZYkłaDOWE SUBSTaNCJE akTYWNE DO ZaSTOSOWaNIa
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wpływ wapnia i wapnowania 
na plonowanie roślin

Wapń jest dominującym kationem zarówno w kompleksie sorp-
cyjnym, jak i roztworze glebowym gleb uprawnych. O zawarto-
ści wapnia w glebie decyduje głównie rodzaj skały macierzystej, 
z jakiej powstała gleba oraz stopień zaawansowania w niej pro-
cesów wietrzenia i przemywania. Najczęściej zwartość wapnia 
w roztworze glebowym wynosi 200 – 300 mg Ca2+·dm-3. Przy czym 
naturalne i związane z działalnością człowieka procesy powodu-
ją corocznie straty wapnia w glebie na poziomie co najmniej 140 
kg CaO·ha-1, a w warunkach intensywnej uprawy i nawożenia, 
zwłaszcza azotowego, oraz w rejonach silnie zanieczyszczonych 
nawet powyżej 250 kg CaO·ha-1. Straty tego pierwiastka oraz sto-
sowanie nawozów fizjologicznie kwaśnych powodują zakwaszenie 
gleb. ocenia się, że około 80% użytków rolnych polski jest 
w różnym stopniu zakwaszonych (b. kwaśne 29%, kwaśne 
28%, lekko kwaśne 24%). Badania wykonane przez Okręgowe 
Stacje Chemiczno-Rolnicze wykazały, że ponad 50 % gleb Polski 
stanowią gleby bardzo kwaśne i kwaśne. W glebach o pH 5,0 i niż-
szym zwiększa się mobilność glinu, który powoduje zahamowanie 
wzrostu korzeni oraz działa fitotoksycznie na włośniki powodując 
ich zamieranie. Wpływa to niekorzystnie na transport wody i soli 
mineralnych z roztworu glebowego do części nadziemnych ro-
ślin. Duża koncentracja glinu w roztworze glebowym hamuje po-
bieranie oraz transport wapnia i magnezu przez rośliny. Rośliny 
uprawiane na zakwaszonych glebach mają mniejszą odporność 
na suszę, wymarzanie i porażenie przez choroby i szkodniki. Na 
glebach zakwaszonych oprócz nadmiaru kationów wodoru i glinu, 
również zwiększa się stężenie manganu. jedynym skutecznym 
sposobem regulacji odczynu gleby jest zabieg wapnowa-
nia. Dlatego szczególnie ważne jest przekonanie producentów 
rolnych do zwiększenia dawek nawozowych wapna oraz częst-
szego jego stosowania. Wapń zawarty w nawozach wapniowych 
należy traktować jako makropierwiastek i tak samo jak azot, potas 
czy fosfor stosować corocznie. Gleby użytków rolnychpowinny wy-

kazywać wartość pH w granicach 5,5-7,0 (niższa wartość dla gleby 
lekkiej, wyższa - gleby ciężkie). 
poszczególne rośliny uprawne różnią się pod względem 
wymagań dotyczących odczynu gleby o czym należy pa-
miętać planując zastosowanie zabiegu wapnowania 
w płodozmianie. Do roślin rolniczych bardzo korzystnie reagu-
jących na odczyn gleby od pH 6,0 do pH 7,5 należą między inny-
mi pszenica, jęczmień, kukurydza, buraki cukrowe, rzepak, soja 
i inne rośliny motylkowate. Na plantacjach z niedoborem wapnia 
zaobserwowano między innymi zawijanie się łodyg rzepaku tuż 
pod kwiatostanem ku dołowi, co daje efekt zwiędniętej rośliny 
w okresie jego kwitnienia. Natomiast mało wrażliwe na odczyn 
kwaśny (poniżej pH 5,0) są gryka, łubiny, seradela, rzodkiew i rze-
pa czarna. Z zakresem tolerancji roślin na pH gleby związany jest 
w znacznej mierze plon roślin. Rośliny wrażliwe np. kukurydza, 
rzepak, pszenica i burak cukrowy dają najwyższy możliwy plon 
gdy odczyn gleby wynosi około pH 6,8-7,5. Rośliny te pobierają 
znaczne ilości wapnia, który jest kumulowany w organach wege-
tatywnych i generatywnych. Wykazano, że rzepak ozimy na wy-
produkowanie 3 ton nasion wraz z plonem ubocznym akumulu-
je około 124 kg Ca·ha-1 czyli tylko nieznacznie mniej niż potasu 
(153 kg K·ha-1) i kilkukrotnie więcej niż fosforu, którego pobranie 
kształtuje się na poziomie 30 kg P·ha-1. Natomiast dobre zaopa-
trzenie roślin bobowatych (motylkowych) w wapń jest koniecz-
nym warunkiem tworzenia brodawek korzeniowych, w których 
odbywa się wiązanie azotu.

Wapno – polcalc agroLuz Calcium w przypadku roślin bardzo 
wymagających np. rzepak, kukurydza, pszenica, powinno być 
stosowane pod przedplon. Jeżeli nie było one z różnych przyczyn 
w tym okresie zastosowane, optymalnym terminem wapnowa-
nia gleb jest okres pożniwny. Termin ten pozwala na dokładne 
wymieszanie zastosowanego wapna z glebą oraz zapewnia dłuż-
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szy okres na stabilizację odczynu gleby przed siewem lub sadze-
niem roślin uprawnych. Dobre uwilgotnienie gleby w okresie je-
siennym przyczynia się do dobrego rozkładu nawozu – polcalc 
agroLuz Calcium, który wówczas dobrze i szybko działa. Jeżeli 
nie stosujemy nawożenia organicznego (obornik, gnojowica) 
pole można wapnować w zespole uprawek jesiennych przed-
siewnych przed orką siewną lub orką przedzimową. 
Jeżeli okres od zbioru rośli-
ny przedplonowej do siewu 
następnej rośliny w zmiano-
waniu jest stosunkowo krót-
ki, zaleca się zastosowanie 
granulowanego wapna wę-
glanowego polcalc iii Ge-
neracji przedsiewnie lub 
bezpośrednio pod agregat 
uprawowo-siewny ponie-
waż może być ono płytko 
wymieszane z wierzchnią 
5 – 10 cm warstwą gleby. 
polcalc iii Generacji naj-
korzystniej zastosować je-
sienią pogłównie w rzędy 
rosnących roślin ponieważ 
jako wapno węglanowe nie 
powoduje ich poparzenia. 
Wapno to można również 
wysiać w okresie wiosen-
nym. Dawka pogłówna wap-
na węglanowego granulo-
wanego w zależności od 
gatunku uprawianej rośliny 
wynosi od 300 do 1000 
kg·ha-1. Przyjmuje się, iż na glebach o uregulowanym pH dla utrzy-
mania odczynu gleby na stałym poziomie powinno się stosować 
rocznie od 200 kg do 400 kg CaO·ha1. Należy pamiętać, iż nie wolno 
łączyć wapnowania ze stosowaniem nawozów organicznych i mine-
ralnych – azotowych oraz fosforowych niezależnie od terminu prze-
prowadzenia tego zabiegu. Przerwa pomiędzy zastosowaniem tych 
nawozów a wapnowaniem powinna wynosić 4 – 6 tygodni. 

Wapń to nie tylko odczyn gleby. Pierwiastek ten ma ogromne 
znaczenie odżywcze dla roślin oraz wpływa na wytworzenie, bądź 
utrzymanie struktury gruzełkowatej gleby. Struktura ta jest szcze-
gólnie istotna w przypadku gleb lekkich, ponieważ pozwala ona 
na gromadzenie większej ilości wody potrzebnej roślinom do pra-
widłowego wzrostu. Należy wspomnieć, że właśnie gleby lekkie 
stanowią aż 60,8% gleb uprawnych w Polsce. Gleby te są w więk-

szości zakwaszone i ubogie 
w przyswajalny dla roślin 
magnez. Przyjmuje się, 
że 60 % gleb uprawnych 
w Polsce ma bardzo ni-
ską i niską zawartość tego 
makropierwiastka. W przy-
padku gleb o odczynie 
kwaśnym - pH 5,0 i niższym 
drastycznie rosną straty 
magnezu spowodowane 
wymywaniem, a zwiększo-
na dostępność jonów glinu 
pogarsza jego pobieranie. 
Dlatego intensywne nawo-
żenie gleb magnezem bez 
zmiany ich odczynu nie jest 
w pełni skuteczne. W tym 
przypadku najlepszym roz-
wiązaniem jest zastosowa-
nie granulowanego wapna 
magnezowego Supermag. 
Decyzję o wyborze wapna 
nawozowego rolnik powi-
nien podejmować w opar-
ciu o aktualne wyniki ba-

dań próbek gleby wykonywane między innymi przez OSChR. 
Należy pamiętać, że na gleby kwaśne o niskiej zawartości ma-
gnezu zawsze stosujemy węglanowe wapno magnezowe gra-
nulowane Supermag, który zawiera 55  % CaCO3 oraz 42  % 
MgCO3. Pierwiastki te ze względu na sposób obróbki surow-
ca cechują się łatwą przyswajalnością dla roślin. Supermag 
zastosowany w dawce 500-1000 kg/ha podnosi odczyn gleby 
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oraz zwiększy zawartość magnezu przyswajalnego, który w ro-
ślinie spełnia szereg ważnych funkcji fizjologicznych. Pierwia-
stek ten reguluje intensywność fotosyntezy ponieważ warun-
kuje zawartość chlorofilu w liściach. Magnez decyduje także 
o przemianach energetycznych w roślinie, syntezie węglowo-
danów, tłuszczów i białek oraz transporcie asymilatów, ogra-
nicza zawartość azotanów. Wykazano, iż magnez pobudza 
rozwój systemu korzeniowego i procesy pobierania przez ro-
śliny składników pokarmowych z gleby. Granulowane wapno 
magnezowe Supermag podobnie jak polcalc iii Generacji 
stosujemy przedsiewnie bezpośrednio pod agregat uprawo-
wo-siewny ponieważ może być płytko wymieszane z wierzch-
nią 5 – 10 cm warstwą gleby. Nie powinno się stosować wapna 
Supermag pod pług ponieważ głębsze jego przykrycie glebą 
znacznie ograniczy jego funkcję odkwaszającą i nawozową. 
Supermag najlepiej zastosować jesienią pogłównie w rzędy 
rosnących roślin, ponieważ jako wapno węglanowe magne-
zowe nie powoduje ich poparzenia. Wapno to można również 
wysiać w okresie wiosennym. 
W przypadku gleb kwaśnych o wysokiej zawartości magnezu 
wskazane jest zastosowanie granulowanego wapna węglanowe-
go polcalc iii Generacji, które zawiera do 98% CaCO3. 
Supermag oraz polcalc iii Generacji są nawozami granulowa-
nymi o 100% reaktywności, które można stosować pogłównie na 
rosnące rośliny. Dobór dawki nawozów należy dokonać w opar-
ciu o aktualne wyniki badań próbek glebowych oraz tabele daw-
kowania nawozów w systemie Polcalc. 

Od 2020 roku Polcalc Sp. z o.o. wprowadziła do swojej oferty 
preparat bi calc+.  Jest innowacyjne granulowane wapno wę-
glanowe wzbogacone o hiperaktywne szczepy bakterii Bacillus 
sp. oraz kwasy humusowe. 
Nawóz produkowany jest z ekstremalnie rozdrobnionej maczki 
wapiennej (93-98% CaCO3), w której aż 50 % cząstek ma średni-
cę mniejszą niż 0,02 mm. Stopień rozdrobnienia mączki wpływa 
na aktywność chemiczną i szybkość rozpuszczenia w środowi-
sku glebowym. Surowiec ten jest przetwarzany w opracowanej 
przez Polcalc Sp. z o.o. innowacyjnej technologii produkcji i gra-
nulacji, która umożliwia równomierny wysiew nawozu. 

Cechą absolutnie innowacyjną jest zawartość w nawozie skon-
centrowanej (200×106 JTK w każdym gramie nawozu bi calc+) 
kultury bakterii  Bacillus sp.  Mikroorganizmy te przyspieszają 
procesy rozkładu substancji organicznej na prostsze związki do-
stępne dla roślin oraz wzmacniają odporność roślin na choroby 
powodowane przez grzyby i bakterie. Dzięki wapnowaniu nawo-
zem  bi calc+  intensywniej przebiega proces pobierania azotu 
z powietrza przez mikroorganizmy zarówno wolno żyjące, jak 
i symbiotyczne bakterie korzeniowe u roślin motylkowych. 
Dodanie do wapna  bi calc+  nowej generacji substancji humuso-
wych jako pożywki dla bakterii z rodzaju Bacillus sp. utrzymuje ich 
właściwy poziom namnażania, co powoduje wzrost przyswajalności 
składników pokarmowych z gleby o 20-40%. Dodatkowo wapno bi 
calc+ stymuluje rozwój korzeni u roślin uprawnych, co przyczynia 
się do lepszego pobrania składników odżywczych i w końcowym 
efekcie do wzrostu ich  plonowania. Granulowane wapno węgla-
nowe bi calc+ jest całkowicie bezpiecznym nawozem zarówno dla 
zwierząt, roślin jak i organizmów glebowych. Można je stosować od 
wiosny do późnej jesieni w dawce 500-1000 kg·ha-1w zależności od 
odczynu i rodzaju gleby. Nawozu nie należy stosować bezpośred-
nio przed i po aplikacji nawozów mineralnych zawierających fosfor 
oraz azot w formie amonowej czy amidowej, a także nawozów na-
turalnych: obornika, gnojówki, gnojowicy. Zalecana przerwa między 
tymi zabiegami wynosi co najmniej 3-4 tygodnie.
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ZeSTawieNie odmiaN pSZeNicy oZimej

Odmiana SY Yukon

NOWOŚĆ!

RGT 
PRoviSion

NOWOŚĆ!

Su 
ManGold

NOWOŚĆ!

RGT  
MeTRo-

noM
lG JuTTa achiM hondia kWS eMil kWS ahoi

NOWOŚĆ!

eufoRia TonnaGe

HOdOwla

kLaSa jakośCi a a B a B a E/a B a a/E C

Zimotrwałość 
(Skala 9-ST.) 5 4 4,0 4,5 5,5 4,0 5,5 5,5 5,5 5,5-6,0 4

GęStość Siewu 320-360 
ziaren/ m2

320-350 
ziaren/ m2

250 – 290 
ziaren/m2

280-350 
ziaren/ m2

320-350 
ziaren/ m2

270 – 310 
ziaren/m2

320 – 350 
ziaren/m2

320 – 380 
ziaren/m2

320 – 380 
ziaren/m2

225 – 375 
ziaren/m2

310-350 
ziaren/m2

CeChy użytkowe

termin kłoSZenia Późny Średni Śr. wczesny Późny Średni Śr. późny Średni średni wczesny Średni średni

wySokość rośLin 
(cm) 86 89 85 90 89 91 96 87 88 90 86

mTZ (g) 45 44 44 48,2 41 48,0 48,4 44,3 40 48,1 50

oDporność  
Na wylegaNie B. dobra B.dobra wysoka B. dobra B. dobra Dobra Wysoka wysoka wysoka Wysoka dobra

wymagaNia 
glebowe

Średnie 
i dobre

Średnie i dobre
Średnie 
i dobre

Średnie 
i dobre

Średnie 
i dobre

Średnie 
i dobre

Średnie 
i dobre

Słabe 
i średnie

Średnie 
i dobre

Średnie 
i dobre

Słabe 
i średnie

cechy 
wyróżniająCe

Doskonała 
kombinacja 

zimotrwałości 
i zdrowot-

ności. 

Najwyższy 
plon spośród 

odmian 
jakościowych 

z dobrą jakością 
ziarna

Jedna 
z najwyższych 

odporności 
na rdze żółtą 
w krajowym 

Rejestrze

Wybitne plo-
nowanie prze-

wyższające 
inne odmiany 
o zbliżonym 
potencjale 

jakościowym

Odmiana 
zarejestrowa-
na w Polsce 

w 2016, o bar-
dzo dużym 
potencjale 

plonowania

Odmiana 
ekonomiczna 

w uprawie: 
niskie nakłady 

– wysokie 
plonowanie

Piękne, 
grube, dobrze 

wyrównane 
ziarno o małej 
ilości pośladu

Wykorzystuje 
potencjał każ-

dego pola

Odmiana 
a-klasowa 
o bardzo 

wczesnym 
terminie 

dojrzewania

Nowość 
o doskonałym 
plonowaniu, 

toleran-
cyjna na 

wcześniejszy 
i opóźniony 

siew

W doświad-
czeniach 
COBORU 

za rok 2017 
osiągnęła 

niesamowity 
wynik 109 % 
wzorca przy 

uproszczonej 
agrotechnice

oDpornośCi na Choroby

mąCZniak 
prawdZiwy 8 8 7 8 8,2 8,9 8 7 6,5 8,6 8

rdZa bruNaTNa 8,2 7,5 6 7,2 7,9 8 8 7,3 6,5 8,5 8

SeptorioZa LiśCi 7,8 7,5 6,4 7,6 7,6 7,6 6,7 6,3 7 7,1 7,8

SepTorioZa plew 8,2 7,4 6,4 7,5 7,4 7,5 7,5 7,4 7,7 7,8 7

choroby podSTawy 
źDźbła 8 7,6 7,6 7,8 8 5,5 8,4 8,1 8,5 8,3 7,8

FuZarioZa kłoSów 8,2 7,8 7 7,7 7,8 6,3 8,2 7,2 8,5 7,6 8,2

bruNaTNa 
pLamiStość LiśCi 7,9 7,5 7,5 7,5 7,9 6,2 7,8 6,3 7,9 7 7,8
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rgt proVision

charaKterystyKa odmiany
• Najwyższy plon spośród odmian jakościowych, które 

mają zimotrwałość powyżej 3
• Doskonałe wyniki w suszy 2019, dodatkowo stabilne 

we wszystkich badanych lokalizacjach
• Wyróżniająca odporność na mączniaka i fuzariozę
• Dobra jakość i gęstość ziarna
• Nasz odpowiedź na suszę

kLaSa: a 

sy yukon su mangolD

charaKterystyKa odmiany
• Odmiana z bardzo dobrym potencjałem plonowania
• Bardzo dobra odporność na choroby włączając fusarium
• Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie
• Wysoka zawartość białka

charaKterystyKa odmiany
• Ponadprzeciętny poziom plonowania 
• Jedna z najwyższych odporności na wyleganie (8,4) 

w latach 2017–2019,
• Wysoka odporność na choroby kłosa, zwłaszcza fuzariozę 
• Bardzo stabilna liczba opadania, wysoka waga hektolitra 
• Odporność na osypywanie – 9/9 według COBORU

Góry plonu 
i zdrowotności

kLaSa: a 

Król Plonu
kLaSa: B 

pszenica ozima

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

DoSkonałe i pewne 
nowości! 4

45
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rgt metronom acHim

charaKterystyKa odmiany
• Wysoka i stabilna jakość ziarna 
• Sprawdza się na słabszych stanowiskach lepiej niż inne 

pszenice o podobnych parametrach jakościowych 
• Pszenica nowego typu, która w efektywny sposób 

wykorzystuje dostępne zasoby azotu do wytworzenia 
wysokiego plonu 

• Bardzo dobra odporność na choroby – septeriozy 
i mączniaka prawdziwego 

• Posiada jedną z najwyższych tolerancji na jony glinu, 
co oznacza, że można go uprawiać na słabszych 
stanowiskach o niższym odczynie pH 

charaKterystyKa odmiany
• Stabilne parametry jakościowe 
• Pakiet odporności na choroby liści i kłosów
• Odmiana typu „low input” – ekonomiczna w uprawie, 

wierna w plonowaniu 
• Sprawdza się na stanowiskach średnich i dobrych 

o wysokiej presji chorób 
• Bardzo dobra mrozoodporność 

Ustawia rytm 
w każdych warunkach! 

kLaSa: a 

Plon i jakość na 
wyciągnięcie ręki! 

kLaSa: a 

lg Jutta HonDia

charaKterystyKa odmiany
• Najnowsza odmiana o wybitnej zimotrwałości i zdrowotności 
• Najwyżej plonująca odmiana wg COBORU w 2016 roku 

(109% wzorca) 
• Przydatna do uprawy na terenie całego kraju 
• Dość niskie rośliny odporne na wyleganie 
• Intensywnie się regeneruje po zimie, tworząc gęsty łan 

długich kłosów

charaKterystyKa odmiany
• Nagrodzona Złotym Medalem MTP Polagra – Premiery 2016!
• Wysoki poziom plonowania zarówno w Polsce  

jak i w Niemczech
• Rewelacyjne parametry ziarna ocenione  

na pograniczu grupy E/a 
• Ziarno jest grube o bardzo dobrym wyrównaniu  

i obniżonej zawartości pośladu
• Można uprawiać na słabszych stanowiskach glebowych, 

toleruje nieuregulowane pH
• Bardzo dobra zdolność krzewienia 

Wysoka plenność! 
Najlepsza zimotrwałość!

kLaSa: B 

Jakość, plon,
 zdrowotność i zimotrwałość!

kLaSa: E/a 

pszenica ozima

4,5

5,5

4

5,5
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kws emil kws aHoi 

charaKterystyKa odmiany
• Duża odporność na wymarzanie potwierdzona 

doświadczeniami polowymi
• Wysoki potencjał plonowania na obu poziomach 

agrotechniki, możliwość uprawy po kukurydzy
• Znakomita adaptacja do stanowiska glebowego
• Niskie rośliny o solidnej odporności na wyleganie

charaKterystyKa odmiany
• Odmiana a-klasowa o bardzo wczesnym terminie 

dojrzewania
• Wysoka zimotrwałość- oferuje wysokie bezpieczeństwo 

przezimowania
• Wysoka odporność na rdzę żółtą- stabilne plony ziarna 

w trakcie wegetacji z wysoką presją rdzy żółtej

Hartowany mrozem! 
kLaSa: B

Moc wczesnego 
dojrzewania! 

kLaSa: a 

euForia tonnage

charaKterystyKa odmiany
• Doskonałe plonowanie 
• Ciężkie, dobrze wyrównane ziarno 
• Typ łanu: pojedynczego kłosa, z elementami 

kompensacyjnymi 
• Odmiana tolerancyjna zarówno na wczesny i opóźniony siew 
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe i wyleganie 

charaKterystyKa odmiany
• Rekordowy potencjał plonowania
• Bardzo wysoki MTZ
• Wysoka odporność na choroby, szczególnie liści
• Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby
• Przydatność na lżejsze i mniej zasobne gleby

Plon idealny!
kLaSa: a/E 

Przytłaczający tonaż!
kLaSa: C

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

pszenica ozima

5,55,5

45,5-6
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ostroga wileJka

charaKterystyKa odmiany
• Odmiana oścista 
• Najwyższa plenność na terenie całego kraju wśród 

odmian ościstych
• Średniej wysokości, najkrótsza z odmian ościstych
• Jedyna pszenica oścista na LZO w Polsce
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe
• Bardzo wysoka mrozoodporność

charaKterystyKa odmiany
• Najbardziej mrozoodporna odmiana na rynku 

(7,5/9 – w doświadczeniach rejestrowych na Litwie) 
• Odmiana oścista 
• Wysoki potencjał plonowania 
• Bardzo ciężkie ziarno - wysoka waga hektolitra 
• Typ kompensacyjny z elementami typu 

pojedynczego kłosa 

Jakość, 
zimotrwałość, plon 

kLaSa: a

Zimotrwała
kLaSa: a 

balitus

charaKterystyKa odmiany
• Wczesna pszenica jakościowa 
• Bardzo wysoka odporność na wyleganie
• Wysoka odporność na mączniaka i choroby liści

Najlepsza w produkcji 
intensywnej!

kLaSa: a

pszenica ozima

OdpOrnOści na chOrOby

Odmiana OSTROGA WILEJKA BALITUS
mączniak 

prawdziwy 7,1 6,6 8,5

rdza brunatna 8,8 8,2 8

SeptOriOza liści 7 6,8 8,1

SeptOriOza plew 7,6 6,8 7,5

chOrOby pOdStawy 
źdźbła 8,2 8,1 7,8

FuzariOza kłOSów 7,8 7,6 8

brunatna 
plamiStOść liści 8 7,9 7,8

6 7,5

5
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biogen rewital – w trosce o glebę

Gleba to środowisko wzrostu i rozwoju roślin, a jej wła-
ściwości warunkują w dużym stopniu nie tylko plon 
i jego jakość ale także zdrowotność roślin uprawnych 
w trakcie całego okresu wegetacji. należy również pa-
miętać, że żyzność gleby, a więc jej zdolności do zaspa-
kajania potrzeb roślin (składniki pokarmowe, woda, 
powietrze glebowe, ciepło i inne) uzależniona jest od 
wielu czynników. nie zawsze zasobna w składniki po-
karmowe gleba będzie żyzna jeśli inne jej właściwości 
będą niekorzystne. kompleksowa dbałość o glebę, jej 
strukturę, zawartość próchnicy, właściwe stosunki po-
wietrzno-wodne, zasobność składników pokarmowych 
i inne właściwości jest dziś koniecznym elementem no-
woczesnego rolnictwa.

12

BIOGEN REWITAL

Preparat 
do rewitalizacji
środowiska glebowego 

BIOGEN REWITAL charakteryzuje się najbogatszym składem mikrobiologicznym wśród preparatów o podobnym zastosowaniu 
dostępnych na rynku. W jego skład wchodzi kilkanaście niepatogennych szczepów bakterii tlenowych i beztlenowych, w tym 
specy�cznych glebowych, wyhodowanych w laboratorium BIO-GEN. 

Naturalny preparat BIOGEN REWITAL regeneruje zdegradowaną mikro�orę glebową uzupełniając środowisko glebowe o niezbędne 
bakterie glebowe. Innowacyjna formuła biopreparatu wpływa na przyspieszenie rozkładu resztek pożniwnych, a tym samym na 
zwiększenie ilości dostępnych dla roślin składników pokarmowych w glebie. BIOGEN REWITAL wprowadzony do gleby zwiększa jej 
bioróżnorodność, poprawia jej żyzność i strukturę oraz korzystnie wpływa na stosunki wodnopowietrzne.  Struktura gruzełkowata 
gleby tworzy korzystne warunki kiełkowania nasion i prawidłowego rozwoju sytemu korzeniowego roślin. Zwiększona zasobność 
gleby w składniki odżywcze przekłada się na wzrost wartości biologicznej otrzymanych produktów roślinnych. Dzięki bogatemu 
składowi mikrobiologicznemu oraz wysokim zdolnościom bakterii do namnażania preparat BIOGEN REWITAL ogranicza rozwój 
patogennych mikroorganizmów w środowisku glebowym poprawiając tym samym zdrowotność roślin uprawnych.

BIOGEN REWITAL wprowadza do gleby niepatogenne bakterie, które wspomagają regenerację
podłoża, mody�kuje skład gleby oraz wpływa na jej zasiedlenie przez organizmy pożyteczne.

0,5 l

1 l

5 l

30 l

50



Na przestrzeni lat rolnictwo ulega dynamicznym zmianom. 
Wprowadzane są nowe technologie uprawy, nowe odmia-
ny roślin uprawnych, zmienia się podejście do ochrony ro-
ślin. Zmiany te choć z jednej strony stabilizują produkcję 
roślinną i pozwalają niejednokrotnie osiągać lepszy wynik 
finansowy to związane są z pewnymi zagrożeniami, jak np. 
używania ciężkiego sprzętu rolniczego i ugniatanie gleby, 
wprowadzanie do środowiska znacznych ilości agroche-
mikaliów, uprawy w monokulturze często przyczyniają się 
do pogorszenia właściwości gleby. Zdarza się, że mimo 
prowadzenia upraw z największym zaangażowanie i zgod-
nie z najnowszymi trendami producenci nie osiągają za-
mierzonych plonów. Często przyczyną takiego stanu jest 
niewłaściwy stan gleby.
Mało kto zdaje sobie sprawę, że glebę należy traktować jak 
organizm żywy. To właśnie gleba jest miejscem życia wie-
lu organizmów, w tym olbrzymiej liczby mikroorganizmów. 
Skład mikrobiologiczny gleby w dużej mierze determinuję 
jej żyzność. Bowiem na jednym hektarze może być w glebie 
nawet 15 ton bakterii, kilka ton grzybów i wiele innych mi-
kroorganizmów. Jednak nie tylko ich ilość a przede wszyst-
kim skład gatunkowy decydują o żyzności. Zatem dbałość 
o mikroflorę glebową, skład gatunkowy oraz proporcje 
pomiędzy poszczególnymi grupami mikroorganizmów jest 
w nowoczesnym rolnictwie elementem koniecznym.
Odpowiedzią na pytanie: „Jak właściwie dbać o glebę” jest 
preparat BIOGEN REWITAL. Jest to nowoczesny, mikrobiolo-
giczny preparat doglebowy zawierający zestaw wyselekcjono-
wanych, niepatogennych mikroorganizmów oraz specjalną 
pożywkę startową. W efekcie stosowania produkt przywraca 
mikrobiologiczną równowagę gleby, poprawia rozkład mate-
rii organicznej, podnosi żyzność i zwiększa plonowanie.
Produkt BIOGEN REWITAL dzięki bogatemu składowi i wy-
sokiej koncentracji działa wielokierunkowo wpływając ko-
rzystnie na różne procesy przebiegające w glebie:
• Przywraca równowagę mikrobiologiczną gleby. Jest to 

szczególnie ważne na glebach zmęczonych i zdegra-
dowanych (monokultury, erozja, chemizacja itp.).

• Przyspiesza mineralizację resztek pożniwnych, nawo-
zów organicznych, poplonów i innych naturalnych sub-
stancji. W glebie wzrasta ilość kwasów humusowych, co 
wpływa na zwiększenie zdolności gleby do magazyno-
wania wody.

• Korzystnie wpływa na strukturę gleby i jej właściwości 
powietrzno-wodne. 

• W środowisku glebowym uruchamiane są pożądane re-
akcje biochemiczne mające istotny wpływ na gospodar-
kę azotu, fosforu oraz związków siarki. Preparat wpływa 
na możliwość wykorzystania przez rośliny składników 
pokarmowych wcześniej niedostępnych dla roślin.

• Redukcja w środowisku glebowym chorobotwórczych 
dla roślin bakterii, wirusów, grzybów i ograniczenie 
chorób roślin poprzez szybki rozkład materii orga-
nicznej, na której znajdują się zarodniki chorób grzy-
bowych roślin uprawnych.

• Wzrost żyzności gleby a także wzrost plonowania ro-
ślin i opłacalności produkcji.

Produkt BIOGEN REWITAL należy stosować w dawce 1 l/
ha. Zalecana ilość wody 200 do 500 l/ha. Oprysk można 
przeprowadzić w dowolnie wybranej fazie uprawy, a naj-
lepiej w okresie, w którym wykonywanie agrotechnicznych 
zabiegów uprawowych umożliwi dobre i równomierne 
wymieszanie preparatu z glebą. Zabieg można powtarzać 
2-3 razy w okresie wegetacyjnym. Produkt można również 
stosować do podlewania czy moczenia sadzonek stosując 
roztwór o stężeniu 0,2% (2 ml w 1 litrze wody).

13

W skład preparatu wchodzą bakterie z rodzajów: Streptomyces, Pseudomonas, 
Bacillus, Rhodococcus, Cellulomonas, Arthrobacter, Peanibacillus, Pseudonocardia.

Biopreparat BIOGEN REWITAL złożony jest z niepatogennych mikroorganizmów oraz 
pożywki startowej. Koncentracja bakterii w BIOGEN REWITAL jest najwyższa wśród 

8preparatów o podobnym zastosowaniu dostępnych na rynku i wynosi 10 jtk/g. 

Dawkowanie i sposób stosowania

Skład preparatu

Stosowanie BIOGEN REWITAL

Oprysk:  W celu przygotowania roztworu roboczego do oprysku powierzchni 1 ha 
rozcieńczyć 1 l preparatu w 200-500 l wody. Opryskać pole lub plantację w dowolnie 
wybranej fazie uprawy, najlepiej w okresie, w którym wykonywanie agrotechnicznych 
zabiegów uprawowych umożliwi dobre i równomierne wymieszanie preparatu 
z glebą. Zabieg można powtarzać 2-3 razy w okresie wegetacyjnym. 

Podlewanie: W celu przygotowania roztworu do podlewania rozcieńczyć 2 ml 
preparatu w 1 l wody (stężenie 0,2%).

Moczenie: sadzonki, cebule, bulwy, kłącza zalać na okres 4-8 godzin 0,2% roztworem 
(2 ml preparatu rozcieńczyć w 1 l wody).

Uprawy sadownicze: Zalecane stężenie: 0,2% (200 ml preparatu w 100 l wody). 
Zalecana ilość wody: 500 l na 1 hektar. Przed założeniem sadu opryskać oczyszczoną 
z chwastów powierzchnię gleby. Po aplikacji bezzwłocznie wymieszać górną jej 
warstwę, wyrównując powierzchnię pola. W trudnych warunkach uprawy, w kolejnych 
latach uprawy, zwłaszcza na glebach zmęczonych, zabieg można powtórzyć 1-3 razy 
w okresie wegetacyjnym. Preparat mozna stosować w fertygacji.

ź  poprawia żyzność gleby oraz wartość biologiczną produktów roślinnych,

ź przywraca równowagę mikrobiologiczną ekosystemu odbudowując mikro�orę 
gleby zdegradowaną na skutek erozji, pożarów, stosowania środków 
chemicznych i innych czynników,

ź  przyspiesza mineralizację resztek pożniwnych roślin, obornika i innych 
naturalnych nawozów organicznych,

ź  powoduje uwolnienie trudno dostępnych dla roślin składników pokarmowych,

ź  ogranicza przykre zapachy podczas nawożenia pól uprawnych gnojówkami i gnojowicami.

ź  uruchamia w środowisku glebowym reakcje biochemiczne mające istotny wpływ na 
gospodarkę azotu, fosforu oraz związków siarki,

ź  redukuje w środowisku glebowym chorobotwórcze dla roślin bakterie, wirusy i grzyby 
przez co wpływa na zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin,

ź  poprawia zdrowotność roślin uprawnych,
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PSzenżyto ozime

ZeSTawieNie odmiaN 
pSZenżyta oZimeGo

najlepsze odmiany na stanowiska dobre i średnie

kasyno

gringo

belcanto

charaKterystyKa odmiany
• Nowa, krótkosłoma odmiana, o bardzo wysokim poziomie plonowania na 

terenie Polski, Francji, Niemiec, Szwecji, Belgii oraz Luksemburga
• W 2016 roku było najwyżej plonującym pszenżytem w Polsce, sprawdza się 

zarówno w średnio intensywnej jak i intensywnej technologii uprawy
• Wykazuje bardzo dobre właściwości adaptacyjne do różnych warunków 

klimatyczno – glebowych 
• Bardzo dobra zimotrwałość
• Nadzwyczajna zdrowotność, bardzo wysoka MTZ i gęstość w stanie zsypnym – 

ma bardzo dobre właściwości paszowe
• Duża zdolność krzewienia pozwala na znaczne obniżenie kosztów siewu

charaKterystyKa odmiany
• Dobra plenność zarówno w technologii średnio intensywnej, jak i intensywnej
• Odmiana zdrowa i sztywna, jednak w warunkach wysokiego nawożenia 

azotem wymaga skracania źdźbła
• Odmiana bardzo dobrze się krzewi, doskonale znosi rozrzedzony siew,  

jest bardzo dobrym konkurentem dla pszenic paszowych 
• Piękne, zdrowe kłosy i grube ziarno o dobrej gęstości 
• Bardzo dobra krzewistość
• Przeznaczone jest do intensywnej i średnio intensywnej technologii  

uprawy w różnych warunkach klimatyczno – glebowych,  
ze wskazaniem na gleby średnie i dobre

charaKterystyKa odmiany
• Najnowsza odmiana charakteryzująca się rekordowo wysokim poziomem 

plonowania na terenie Polski i Niemiec 
• Bardzo dobre właściwości adaptacyjne do różnych warunków  

klimatyczno – glebowych
• Najlepiej sprawdza się na glebach średniej jakości – klasa IVa i IVb 
• Odmiana o średniej wczesności i o bardzo dobrej odporności na choroby 

(wysoka odporność na choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą i brunatną,  
pleśń śniegową, fuzariozę kłosa) 

• Jedna z najwyższych odporności na porastanie ziarna w kłosie

Pewna wygrana!

Plenne, zdrowe i stoi!

Kumulacja korzyści

Odmiana Kasyno GrinGo Belcanto
NOWOŚĆ!

HOdOwla

Typ odmiaNy krótkosłome krótkosłome Średnie

Zimotrwałość  
(Skala 9-ST.) 5,5 6,0 5,5

GęStość
Siewu

250- 300 
ziaren/m2

300- 350 
ziaren/m2

300-340 ziaren/
m2

CeChy użytkowe

TermiN  
kłoSZenia Średni Średni Średni

wySokość 
rośLin (Cm) 99 97 105

mTZ (g) 47,1 52 46

oDporność 
Na  

wylegaNie 
Dobra Dobra Wysoka

wymagaNia 
glebowe

Średnie 
i dobre

Średnie i dobre Średnie

cechy  
wyróżnia-

jąCe

Najwyżej plo-
nujące pszen-
żyto w Polsce, 
nadzwyczajna 
zdrowotność, 

wybitne 
właściwości 
adaptacyjne

Bardzo dobre 
krzewienie, mak-
symalnie wyko-
rzystuje warunki 

środowiska

Najnowsza 
odmiana 
pszenżyta 

o rekordowym 
plonowaniu na 
terenie Polski 

i Niemiec 

oDporność na Choroby

mąCZniak 
prawdZiwy 7,5 7,8 7,8

rdZa  
bruNaTNa 8,8 8 8,4

SepTorioZa 
LiśCi 7,6 7,2 7,5

SepTorioZa 
plew 7,5 6,9 7

choroby 
podSTawy 

źDźbła
7,7 8,1 8,3

fuZarioZa 
kłoSów 8,2 7,9 7,7

pLeśń  
śnieGowa 8,7 9 8,3

5,5

6

5,5
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PSzenżyto ozime

taDeus

charaKterystyKa odmiany
• Wysoka masa tysiąca ziaren
• Najwyższa odporność na porastanie (7 pkt. 

W skali COBORU)
• Stabilne źdźbło i wysoka odporność na 

wyleganie
• Odmiana o średniej długości słomy

Pan Tadeus, 
nowa klasyka. 

kLaSa: a 

octaVio

charaKterystyKa odmiany
• Numer 1 plonowania (115% wzorca)  

w doświadczeniach rejestrowych COBORU 
w 2016 

• Bardzo wysoka tolerancja na niskie pH gleby
• Wysoka waga hektolitra (ciężkie ziarno) 
• Odmiana w typie krótkosłomym 
• Bardzo dobra odporność na choroby 

grzybowe i porastanie ziarna w kłosie 

Imperium 
plonów

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

ZeStawienie oDmian pSZenżyta oZimeGo
najlepsze odmiany na stanowiska słabsze

Odmiana Tadeus
NOWOŚĆ!

Probus ocTavio
NOWOŚĆ!

avokado claudius

HOdOwla

Typ odmiaNy krótkosłome krótkosłome krótkosłome Tradycyjne Długosłome

Zimotrwałość  
(Skala 9-ST.) 5,5 6 5,5 5,5 5,5

GęStość
Siewu

290-330 
ziaren/m2

300- 350 
ziaren/m2

300- 320 
ziaren/m2

300- 350 
ziaren/m2

300- 350 
ziaren/m2

CeChy użytkowe

TermiN  
kłoSZenia Średni Średnio późny Średni Średni Średnio późny

wySokość 
rośLin (Cm) 95 95 102 108 122

mTZ (g) 43,7 44,9 44,5 48,6 44,0

oDporność 
Na  

wylegaNie 
wysoka wysoka Wysoka Dobra Wysoka

wymagaNia 
glebowe Niskie Przeciętne Niskie Niskie Niskie

cechy  
wyróżnia-

jąCe

Stabilne źdźbło 
i wysoka 

odporność na 
wyleganie 

Bardzo dobra 
odporność na 
choroby grzy-

bowe

Numer 1 
plonowania 

o bardzo wyso-
kiej odporności 
na porastanie 
ziarna w kłosie 

Odmiana 
o tradycyjnej 

długości, 
szczególnie 
zalecana na 
stanowiska 

słabsze. 

Wysoka 
odporność na 

porastanie, 
wysoka ener-

getyczność

oDporność na Choroby

mąCZniak 
prawdZiwy 8 7,6 7,6 8,5 8,1

rdZa  
bruNaTNa 7 8,6 8,2 8,8 8,3

SepTorioZa 
LiśCi 7 7,1 7 7,1 8,6

SepTorioZa 
plew 7,5 8 7,6 8,5 6,5

choroby 
podSTawy 

źDźbła
8 8,6 8,2 8 8,2

fuZarioZa 
kłoSów 8 8 8,1 8,4 8,2

pLeśń  
śnieGowa 9 8,6 8,6 7,3 7,5

5,5

6
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clauDius

meloman

charaKterystyKa odmiany
• Najwyższy plon ziarna, wyjątkowo długi kłos 
• Należy do odmian średnio późnych, wysokich, o niskiej 

podatności na wyleganie 
• Wysoka odporność na choroby liści
• Niskie wymagania glebowe

charaKterystyKa odmiany
• Na Liście Zalecanych Odmian 2019 we wszystkich województwach 
• Doskonałe plonowanie na terenie całego kraju 
• Bardzo dobra mrozoodporność
• Bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby
• Niskie wymagania glebowe

Imponuje plonem!

Nr 1 plonowania 
w Polsce

PSzenżyto ozime

OdpOrnOści na chOrOby

Mączniak prawdziwy 8,1

rdza brunatna 8,3

SeptOriOza liści 7,3

SeptOriOza plew 7,3

chOrOby pOdStawy źdźbła 7,8

FuzariOza kłOSów 8,1

pleśń śniegOwa 7,4

probus

charaKterystyKa odmiany
• Wysoki potencjał plonowania 112% wzorca(COBORU 

doświadczenia rejestrowe) 
• Bardzo dobra odporność na wyleganie
• Bardzo dobra mrozoodporność
• wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby
• Bardzo dobra odporność na choroby grzybowe
• Wysoka masa 1000 nasion

Zdobywca pól 

aVokaDo

charaKterystyKa odmiany
• Nowa odmiana o tradycyjnej długości słomy, szczególnie 

polecana na gleby słabe i bardzo słabe 
• Wysoko i stabilnie plonuje na terenie całego kraju 
• Posiada bardzo dobrą odporność na większość chorób 

pszenżyta, w szczególności na rdzę brunatną, fuzariozę kłosa 
i septeriozę plew 

• Bardzo dobra odporność na porastanie ziarna w kłosie 
• Ziarno posiada wysoki MTZ, dobre wyrównanie i niewielki 

udział pośladu 

Król słabych gleb!

5,55,5

5,55,5
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PSzenżyto ozime

pszenżyto ozime
PRZYkłaDOWE SUBSTaNCJE akTYWNE DO ZaSTOSOWaNIa
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zboża ozime
NaWOŻENIE DOgLEBOWE I DOLISTNE – ZaLECENIa
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WIELOSKŁADNIKOWE
NAWOZY 
DOLISTNE

rzepak



Jak zwiększyć eFektywność nawożenia 
w okresie DeFicytu woDy

jak poDejść Do nawożenia kieDy brakuje woDy
W latach o niewystarczającej ilości opadów planowanie 
nawożenia jest bardzo skomplikowane, ale również nie-
zmiernie ważne. W takich warunkach podstawowym ce-
lem nie powinno być uzyskanie maksymalnych plonów, 
lecz minimalizowanie strat wywołanych stresem, z jedno-
czenie jak najmniejszym obciążeniem dla środowiska na-
turalnego. Jak tego dokonać?
Układając program nawozowy powinno się przede wszyst-
kim dobrze poznać stanowisko, oraz wymagania przyszłej 
rośliny uprawnej. Wymagania pokarmowe i nawozowe roślin 
są ogólnie dostępne, więc z ich znalezieniem nie powinno być 
problemu. Natomiast badanie stanowiska wymaga już nieco 
większej wiedzy z zakresu gleboznawstwa. Jednak informacje, 
które można dzięki temu uzyskać pozwolą precyzyjniej po-
dejść do kwestii żywienia i odżywiania roślin w trakcie sezonu 
wegetacyjnego oraz uodpornić i zwiększyć tolerancję roślin 
na stresy m.in. związane z brakiem odpowiedniej ilości wody.

wiedZa o STaNowiSku To podSTawa
Zanim nawozy zostaną wysiane na pole warto poznać i prze-
analizować cztery z ważniejszych parametrów gleby, które są 
odpowiedzialne za gromadzenie wody i efektywne wykorzy-
stanie składników pokarmowych. Jeżeli, któryś z tych para-
metrów nie będzie odpowiednio funkcjonował lub zostanie 
mocno zachwiany rośliny już od początku wegetacji będą 
słabsze i w konsekwencji mogą wydać niższy plon.

uZiarNieNie gleby
Każdy rodzaj gleby posiada inne właściwości oraz manka-
menty, które warto poprawić. Np. gleby piaszczyste cha-
rakteryzują się dużą przepuszczalnością i przewiewnością, 
niską zawartością próchnicy oraz są ubogie w składniki 
pokarmowe i słabo zatrzymują wodę. W przypadku takich 
gleb warto zastosować zabiegi mające na celu poprawę 
zwięzłości i sorbcji gleby oraz stabilizację próchnicy w gle-
bie. W glebach gliniastych natomiast dużym problemem 
jest nieporowata struktura, która utrudnia penetrację 
korzeni oraz przepływ powietrza i wody. Do poprawy pa-
rametru uziarnienia najlepiej nadają się produkty, które 
w swoim składzie zawierają klinoptylolit oraz humian po-
tasu. Klinoptylolit to rzadki minerał o silnych właściwo-
ściach sorbcyjnych w stosunku do pierwiastków jak i do 
cząsteczek wody. Humian potasu to silnie skoncentrowa-
na frakcja próchnicy, która m.in. będzie zapobiegała dal-
szej degradacji materii organicznej, wpłynie na poprawę 
struktury i stosunków wodno-powietrznych gleby. 

Zawartość próChniCy w GLebie
Próchnica spełnia w glebie bardzo ważną rolę i nie moż-
na niczym jej zastąpić. Na gospodarkę wodną gleby 
wpływa w dwojaki sposób: wiąże około 5-krotnie więcej 
wody niż sama waży oraz sprzyja powstawaniu trwałej 
struktury gruzełkowatej, co zwiększa zdolność retencyj-
ną i usprawnia ruch wody w glebie. 

ostatnie lata pokazały nam, że głównym czynnikiem wpływającym na obniżkę i niesta-
bilność plonów jest woda. brak śnieżnych zim, niska suma opadów w trakcie roku, wy-
sokie temperatury powietrza, które przyśpieszają parowanie wody bezpośrednio z gleby 
spowodowały, że poziom wód gruntowych w polskich glebach mocno się obniżył. Dodat-
kowo silna chemizacja i intensyfikacja upraw oraz eksploatacja pól uprawnych zaburzy-
ły prawidłowe funkcjonowanie gleb i przyczyniły się do spadku jej jakości. te czynniki 
spowodowały że gospodarowanie w dzisiejszych czasach jest bardzo trudne. 

58



Próchnica wpływa także na zwiększenie możliwości sorb-
cyjnych gleby. Zapobiega wypłukiwaniu wielu jonów i decy-
duje o ich dostępności dla roślin. O ten element w glebie 
warto dbać ze szczególną starannością. Gleby z niską za-
wartością próchnicy nigdy nie pozwolą zrealizować rośli-
nom swojego potencjału plonotwórczego, a zastosowane 
nawozy nie zostaną w pełni wykorzystane przez rośliny. 
Jeżeli gospodarstwo nie ma dostępu do nawozów natural-
nych, alternatywą mogą być dobrej jakości nawozy orga-
niczne oparte na węglu organicznym lub silnie skoncen-
trowanym humianie potasu. Warto również pamiętać, że 
regeneracja i przywrócenie gleby do normalnego funkcjo-
nowania wymaga czasu, cierpliwości, niekiedy większych 
nakładów. Ale jest to inwestycja, która szybko się zwróci.

odcZyN gleby
Odczyn gleby powinien być uregulowany w pierwszej 
kolejności, jeszcze przed zastosowaniem nawozów mi-
neralnych. Jeżeli ten parametr zostanie zaniedbany, 
dalsze działania rolników nie mają sensu. Podobnie jak 
w przypadku próchnicy odpowiedni odczyn gleby zwięk-
sza retencję wodną gleby. Warunkiem jest odczyn gleby 
zbliżony do obojętnego lub obojętny oraz dostępność 
jonów Ca++, które tworzą trwałe połączenia pomiędzy 
koloidami glebowymi a związkami humusowymi. Trwałe 
agregaty glebowe kształtują porowatość i strukturę po-
rów glebowych, co decyduje o całokształcie właściwości 
wodno-powietrznych gleby. Odczyn gleby decyduje tak-
że o dostępności i przyswajalności składników pokar-
mowych przez rośliny. Planując wapnowanie należy pa-
miętać, aby wybrać odpowiednią formę nawozu. Wapno 
tlenkowe szybko podnosi pH gleby, ale jednocześnie ne-
gatywnie wpływa na mikrobiologię gleby. Wapno węgla-
nowe ma działanie wolniejsze, jest za to bezpieczniejsze 
dla mikroorganizmów glebowych. 

ZaSobność w SkłaDniki pokarmowe
Dobre zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe sprzyja 
intensywniejszemu wzrostowi części nadziemnych roślin 
i szybszemu zakryciu powierzchni gleby, co ogranicza pa-
rowanie wody z gleby. Spośród składników pokarmowych 
duży udział w ograniczaniu skutków stresu wodnego mają 
fosfor, wapń, magnez i potas. Od dostępności fosforu, 

wapnia i magnezu zależy zasięg i budowa systemu ko-
rzeniowego oraz jego pokrycie włośnikami. Dobrze roz-
budowane korzenie wrastają w głębsze warstwy gleby, co 
przynajmniej częściowo uniezależnia je od okresowych 
niedoborów opadów. Natomiast potas kontroluje turgor 
roślin oraz steruje ruchem aparatów szparkowych, dzięki 
temu rośliny racjonalniej gospodarują wodą.
Warto pamiętać, że każda gleba posiada pewne zasoby 
składników pokarmowych, które należy uwzględnić pod-
czas podejmowania decyzji o nawożeniu. Dla roślin nie 
liczy się całkowita zasobność gleby w poszczególne pier-
wiastki, tylko ta ilość która może zostać przez nie pobrana. 
Rośliny w około 80% pobierają składniki pokarmowe z roz-
tworu glebowego, dlatego ważne jest, aby zadba
o ich dostępność (zwłaszcza NPK) jeszcze przed siewem 
roślin uprawnych. Jednak warto to robić z głową, gdyż za-
równo niedobór, jak i nadmiar składników w glebie może 
mieć niekorzystny, czasami nawet toksyczny wpływ na 
roślinę uprawną oraz utrudniać pobieranie niektórych 
składników, pomimo tego, że te znajdują się w glebie 
w odpowiednich ilościach. Dlatego bardzo ważne jest, aby 
regularnie badać glebę, a dawki nawozów dostosować do 
wymagań rośliny i aktualnych zasobów gleby.

podSumowaNie
Gleba to żywy organizm, w którym wszystkie elementy 
muszą ze sobą ściśle działać, aby roślina z powodzeniem 
mogła zrealizować swój potencjał plonotwórczy. Nawoże-
nie to nie tylko dostarczenie składników mineralnych do 
gleby, to tylko jeden z czynników, które pomagają stwo-
rzyć odpowiednie warunki do rozwoju roślin. 
W latach o niedostatecznej ilości opadów warto skupić się 
na opracowaniu takiego programu nawozowego, który 
będzie przede wszystkim budował chłonny profil glebowy, 
zwiększał retencję wodną, dbał o odpowiednie odżywie-
nie roślin i rozwój systemu korzeniowego oraz ograniczał 
straty składników pokarmowych. Tylko w ten sposób moż-
na zwiększyć opłacalność uprawy oraz mieć satysfakcję 
z osiąganych plonów.

Dr inż. Adela Maziarek
Główny Specjalista ds. żywienia i nawożenia roślin

NaturalCrop Poland
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faz krzewienie pierwsze kolanko

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

22 0,6 4,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,01 0,35,6 16,4 12 12

niki:

Il [%]

2-3 kg/ha

R
NPK 22-12-12 +mikro 

2-4 kg/ha

R
NPK 22-12-12 +mikro 

2-4 kg/ha

R
NPK 22-12-12 +mikro 

1 kg/ha

ADOB® Mn IDHA

1 kg/ha

ADOB® Mn IDHA

0,5 kg/ha

ADOB® Cu IDHA

0,5 kg/ha

ADOB® Cu IDHA

0,5 kg/ha

ADOB® Zn IDHA

WIOSNA

(BBCH) (25-27) (31-39) (51-59)

*

*

*

*

*

NAWÓZ WE
Typ nawozu: B.1.1. Nawozy NPK
NPK (+S) 22-12-12 (+4,1) 
z mikroskładnikami pokarmowymi

10 kg

RolaVit - Zboża
NPK  22-12-12 + mikro

RolaVit - Zboża  NPK 22-12-12 + mikro w podanych 
ilościach i stężeniach może być stosowany do oprysków łącz-
nie z szeroką gamą środków ochrony roślin. Z uwagi na trud-
ność uwzględnienia wszystkich czynników wpływających na 
zabieg tj. temperatura, wilgotność powietrza, jakość wody do 
przygotowania cieczy roboczej, rodzaj i ilość środka ochrony 
roślin, jak również zmiany w wykazie nowo rejestrowanych 
pestycydów zaleca się wykonanie próby mieszania składników 
w małej ilości roztworu przed zabiegiem polowym.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

napełnić zbiornik wodą do 2/3 objętości
włączyć mieszadło
wsypać odmierzoną ilość nawozu
(poczekać do jego całkowitego rozpuszczenia)
wlać roztwór wodny środka ochrony roślin
uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą
wykonać zabieg (nie wolno magazynować 
ww. roztworu)

INSTRUKCJA STOSOWANIA

W pracach z nawozem używać rękawic ochronnych.
Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
Zanieczyszczoną skórę lub oczy wypłukać bieżącą wodą.
W razie potrzeby zgłosić  się do lekarza.
W przypadku rozsypania usunąć na sucho, w przypadku 
rozlania roztworu nawozu zebrać z materiałem pochłaniają-
cym ciecze, a następnie zanieczyszczone miejsce zmyć wodą.

ZALECANE DAWKI I TERMINY STOSOWANIA:

jesień - od fazy 4 liścia  2-3 kg/ha
wiosna - pełnia krzewienia  2-4 kg/ha
wiosna - początek kłoszenia                           2-4 kg/ha

DYSTRYBUTOR:
PH AGROSKŁAD Wł. Jabłoński, J. Kaczuba
97-225 Ujazd, Józefin 39
tel. 44 719 35 74

Nawóz zawiera magnez (Mg).

SKŁAD % w/w

Azot całkowity (N)
Azot amonowy (N-NH4)
Azot amidowy (N-NH2)
Pięciotlenek fosforu (P2O5)

Tlenek potasu (K2O)
Siarka (S)
Bor (B)
Miedź (Cu)
Żelazo (Fe)
Mangan (Mn)
Molibden (Mo)
Cynk (Zn)

rozpuszczalny w obojętnym roztworze
cytrynianu amonu i wodzie
rozpuszczalny w wodzie
rozpuszczalna w wodzie
rozpuszczalny w wodzie
rozpuszczalna w wodzie/schelatowana przez EDTA
rozpuszczalne w wodzie/schelatowane przez EDTA
rozpuszczalny w wodzie/ schelatowany przez EDTA
rozpuszczalny w wodzie
rozpuszczalny w wodzie/ schelatowany przez EDTA

22%
5,6%

16,4%
12%

12%
4,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,3%

0,01%
0,3%

RolaVit - Zboża
NPK  22-12-12 +

 m
ikro

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE

Ro
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2 
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PRODUCENT:
Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Consultingowe 
ADOB Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Kołodzieja 11, 
61-070 Poznań, PL
tel. +48 61 650 31 66 
fax +48 61 650 31 67 
www.adob.com.pl 

Nawóz przechowywac w temperaturze
od -10˚C do +30˚C

137,525 28300100 100 137,5

530

90

70

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)

* * *

* * *

* *

*

*





dubliNo 
…NASyCi StADo!

Sy amboSS 
…RząDzi PloNeM kiSzoNki!

preSTol 
…tRAfNy wybóR!

hodowca: Saatbau Linz

morFoLoGia i Genetyka:
typ ziarna: SD (semi /dent)
typ mieszańca: sc (pojedynczy)
50 000 nasion w jednym worku

Charakterystyka odmiany:
• Wyróżnia się koncentracją energii 
• Znakomity wczesnym wigorem
• Bardzo mocny stay green
• Wysoka tolerancja na fuzariozę  

oraz Helminthosporium turc.
• Bardzo dobra odporność na wyleganie
• Bardzo dobra struktura włókien i kolby

hodowca: Syngenta

morFoLoGia i Genetyka:
typ ziarna: flint
typ mieszańca: sc (pojedynczy)
50 000 nasion w jednym worku

hodowca: Saaten Union

morFoLoGia i Genetyka:
typ ziarna: flint/dent
typ mieszańca: sc (pojedynczy)
50 000 nasion w jednym worku

Charakterystyka odmiany:
• Bardzo stabilny i wysoki potencjał 

plonowania ziarna i jakościowej kiszonki
• Rośliny wysokie nie krzewiące się, o dobrej 

odporności na wyleganie i bardzo dobrym 
stay green

• Mieszaniec toleruje różne warunki stresowe
• Rośliny odporne na choroby fuzaryjne 

i głownię guzowatą

Hitowe oDmiany kukuryDzy

Charakterystyka odmiany:
• Wczesna odmiana o wysokim plonie zielonej masy
• Wysoki plon suchej masy dzięki optymalnej 

zawartości skrobii 
• Duża stabilność plonów
• Wysoki uzysk biogazu
• Bardzo dobre zdolności adaptacyjne do różnych 

rodzajów gleb 

fao 260 fao 240-250

fao 220-230

odmiana dostępna wyłącznie w ph agroskład!



DOSTęPNa RóWNIEŻ 
SPrzeDaż
mobilna 
Zadzwoń do naszych konsultantów!

ujaZd  511198301
TuSZyN  733331103
łowiCZ  511198294

ujaZd
jóZefiN 39

łowiCZ
popów 16a

TuSZyN
uL. świętokrZySka 20

sKlep z częściami 
zamiennymi

• Części zamienne do ciągników 
i kombajnów new holland

• elementy robocze do wszystkich 
marek zachodnich

• Zbiorniki na paliwo Fortis 
i kingspan

• agregaty prądotwórcze  
fogo agrovolT

• nawigacje teejet
• pasy do wszystkich rodzajów pras
• narzędzia sadownicze 

Campagnola (nowość!!!)

i wiele innych…



W OFERCIE SKLEPU CZĘŚCI ZAMIENNYCH AGROSKŁAD

wypożycz

i zDecyDuJ

SekaTor elekTrycZNy 
Campagniola

cena wynajmu Za Dobę 45 pln
cena wynajmu Za 2 TygodNie 450 pln

aGreGat prąDotwórCZy 
trójfazowy 27 kVA ze stabilizacją DVR
cena wynajmu Za Dobę 150 pln
cena wynajmu Za 2 TygodNie 1500 pln

myjka Ciśnieniowa 
NA GORĄCĄ WODĘ THERM 895-1  
Z BĘBNEM NA WĄŻ Kränzle therm-1
cena wynajmu Za Dobę 310 pln
cena wynajmu Za 2 TygodNie 3200 pln

Nawigacja rolNicZa
GPS TeeJet MATRIX

cena wynajmu Za Dobę 110 pln
cena wynajmu Za 2 TygodNie 1100 pln



racJonalne gospoDarowanie woDą w uprawie 
roli z wykorzystaniem minimalneJ obróbki 
gleby tzw. minimum tillage

w mijających latach coraz częściej można zaobserwować 
zmieniające się warunki klimatyczne, bezśnieżne 
i ciepłe zimy, dłuższe okresy suszy zaczynające się już 
w porze wiosny. te czynniki wpływają niekorzystnie na 
glebę, co z kolei przekłada się na jakość i ilość plonów. 
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Rolnicy podejmują wiele wysiłków aby polepszyć stan 
gleby i zabezpieczyć tym samym przed ujemnymi skut-
kami utraty wilgoci. Resztki pożniwne szybciej rozkłada-
ją się gdy gleba jest wilgotna, dlatego zalecane jest, aby 
jako zabieg na polach wykonywać płytkie (na kilka cen-
tymetrów) uprawki pożniwne. W okresach suszy należy 
ograniczyć wszystkie zabiegi do niezbędnego minimum. 
Zaleca się stosować bezorkowy system uprawy, który za-
trzymuje wodę w glebie, nie niszczy jej struktury i ograni-
cza erozję. Niekorzystne warunki atmosferyczne z punk-
tu widzenia produkcji roślinnej występują coraz częściej, 
dlatego istotne jest prowadzenie racjonalnej i przemy-
ślanej uprawy.

W takich warunkach idealnie sprawdzą się siewniki za-
czepiane do siewu uproszczonego marki kuhn. 
Siewniki rzędowe serii eSpro to uniwersalne i wszech-
stronne maszyny rolnicze. Za jednym przejazdem upra-
wiają glebę, dogniatają ją i wysiewają, zapewniając równo-
mierne wschody roślin. Modele RC wyposażone są w dwa 
układy dozowania i aparaty wysiewające , co zwiększa ich 
możliwości a konstrukcja tych siewników pozwala ograni-
czyć zużycie paliwa.

Siewniki serii ESPRO to wielozadaniowe maszyny, które 
pracują precyzyjnie i szybko dzięki sekcjom wysiewają-
cym CROSSFLEX, które dokładnie umieszczają nasiona, 
przy prędkości roboczej do 17 km/h. Jego wyjątkowo 
małe wymagania pod względem siły uciągu zawdzięcza 
specjalnej konstrukcji wału oponowego zamieszczonego 
przed sekcjami wysiewającymi. Są przy tym bardzo łatwe 
w obsłudze, a szybkość ustawień siewnika do warunków 
roboczych można zmienić dzięki konstrukcji oraz zasto-
sowaniu technologii ISOBUS. Takie rozwiązania na pewno 
przypadną Tobie do gustu. 

Uprawa, zagęszczanie gleby i siew podczas jednego prze-
jazdu! Pięć niezależnych sekcji roboczych połączonych 
w jednym zapewnia równomierne wschody. Rozwiązanie 
to sprawdza się w każdych warunkach roboczych:
• po orce, jak również w technologii uproszczonej,
• warunkach większej lub mniejszej ilości resztek pożniwnych,
• na glebach lekkich lub ciężkich

Kluczem do redukcji kosztów związanych z siewem jest 
wał oponowy. Jego unikalna konstrukcja ogranicza do mi-
nimum spychanie gleby przed wałem, co przekłada się 
na zmniejszenie zapotrzebowanie mocy i zużycia paliwa, 
a zwiększa efektywność. Średnica kół dogniatających 900 
mm ogranicza opory toczenia i zapotrzebowanie na moc. 
Stosunkowo wąskie koła (210 mm) i przestrzeń pomiędzy 
nimi (85 mm) zapewnia przemieszczanie się gleby i resz-
tek roślinnych. Pozostawiają także większą przestrzeń dla 
przenikania wody co ogranicza erozję gleby.
Opona o kwadratowym profilu umożliwia równomierne 
dogniatanie gleby na całej szerokości koła i w każdym rzę-
dzie wysiewu, a ostry i głęboki bieżnik dodatkowo spulch-
nia warstwę powierzchniową.

Sekcje wysiewające CROSSFLEX zapewniają precyzję 
i szybkość wysiewu w każdych warunkach. Specjalna wy-
profilowana rura o przekroju krzyżowym, na której zamon-
towane są ramiona redlic – każde na czterech poliureta-
nowych wałkach. Mocno osadzone redlice dopasowują się 
do ukształtowania terenu pod naciskiem (uniemożliwiając 
ślizganie) i za każdym razem powracają do pozycji wyjścio-
wej, co przekłada się na precyzyjny i skuteczny siew.

System ISOBUS to jednolity standard komunikacji po-
między ciągnikiem, maszyną i komputerem. Dzięki nie-
mu można bez problemu zarządzać maszynami kom-
patybilnymi z tym systemem, także siewnikiem ESPRO. 
Wystarczy jeden terminal sterujący KUHN CCI 200 lub 
inny terminal ISOBUS, aby praca operatora maszyny 
była przyjazna i prosta. Łatwy w obsłudze ekran dotyko-
wy z programowalnymi przyciskami umożliwia regulację 
z kabiny ciągnika (np. zmiana dawki wysiewu). Sterowa-
nie siewnikiem może być również manualne (nawet gdy 
funkcje włączone w trybie automatycznym) co pomocne 
jest gdy np. chcemy złożyć znaczniki boczne aby omi-
nąć przeszkodę. Sterowniki posiadają automatyczną se-
kwencję manewrów na nawrotach, aby zapewnić łatwe 
i szybkie zawracanie na krańcach pól.

Siewnik można w prosty sposób przygotować do pracy. 
Uproszczona regulacja zwiększa możliwości ale także 
zapobiega błędom w ustawieniu maszyny. Dwa aparaty 
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dozowania i wysiewu podwajają korzyści jakie płyną ze 
stosowania siewników ESPRO RC - możemy wysiewać na-
siona i nawóz lub nasiona dwóch odmian jednocześnie 
za jednym przejazdem! To duża oszczędność czasu pracy 
rolnika, zużycia paliwa i zwiększenie wydajności. Zbiornik 
o dużej pojemności zapewnia maszynie niezależność przy 
dużych dawkach wysiewu. Dostęp do zbiornika ułatwią 
schodki i boczna platforma zamontowana nad elemen-
tami roboczymi, która składa się automatycznie podczas 
składania maszyny. Otwory wsypowe są szerokie i na ni-
skiej wysokości, dzięki czemu możemy wygodnie napełnić 
lub opróżnić zbiornik. Wewnątrz zbiornika zamocowano 
dwa czujniki, które pomagają kontrolować bez przerwy 
jego napełnienia.

Technologie oraz wysoka jakość części zamiennych jakie 
zastosowano w siewnikach KUHN zapewniają maszyną 
wysoką skuteczność oraz długie użytkowanie bez posto-
jów. Rolnicy mogą korzystać z szerokiej bazy części za-
miennych a usługi serwisowe są łatwo dostępne. Firma 
KUHN oferuje szybkie i niezawodne rozwiązania napraw-
cze we współpracy z autoryzowaną siecią dealerów.

Grupa KUHN to światowy lider w dziedzinie maszyn rol-
niczych np. do uprawy, zbioru zielonek, przy produkcji 
zwierzęcej czy komunalnych. W oferowane maszyny są 
najwyższej jakości i zastosowano w nich innowacyjne roz-
wiązania aby sprostać oczekiwaniom klientów. marka 
khun – Zorientowani na korzyści dla rolnika.
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BąDź zawSze gotowy
Do Prac PolowycH! 
wykonujesz regularnie przeglądy swoich maszyn? 
warto o tym pamiętać, aby korzystać z nich 
GDy Są potrZebne.

oferujemy usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne maszyn 
i urządzeń rolniczych. Dysponujemy dobrze wyposażonym warsztatem 
naprawczym oraz samochodami serwisowymi, umożliwiającymi szybkie 
dotarcie do każdego klienta. przeprowadzamy naprawy w nagłych 
awariach. Zapewniamy niezawodność przeglądu przy zastosowaniu 
najnowszej diagnostyki komputerowej

· profesjonalne wsparcie techniczne 
· brak dodatkowych kosztów przy 

usunięciu usterki 
· możliwość przekazania umowy 

pakietu przy odsprzedaży maszyny 
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wykorzystanie precyzyJnego 
rolnictwa (plm)  
w pracacH polowycH
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New Holland oferuje szeroki wybór intuicyjnych, auto-
matycznych systemów prowadzenia dostosowanych do 
Twoich potrzeb: od początkowego poziomu prowadzenia 
ręcznego poprzez prowadzenie wspomagane, aż do naj-
bardziej zaawansowanych rozwiązań w zakresie w pełni 
zintegrowanych systemów prowadzenia automatycznego 
do wydajnego zarządzania maszyną. Systemy te można 
dostosować do wielu rodzajów sygnałów korekcyjnych 
w zakresie bezwzględnej dokładności od poniżej 20 cm 
do poniżej 2,5 cm w zależności od potrzeb użytkownika. 
New Holland oferuje rozwiązania zoptymalizowane dla 
całej gamy ciągników, kombajnów i wyposażenia do zarzą-
dzania plonami, w tym ich narzędzi.
Systemy PLM korzystnie wpływają na produkcję rolniczą 
i na samą pracę rolników. Redukują koszty operacyjne 
poprzez oszczędności zużycia paliwa oraz zmniejszenie 
kosztów materialnych (np. uzyskanie równoległych prze-
jazdów w czasie pracy w linii prostej, obrotów lub na fali-
stej ziemi). Zwiększają wydajność pracy nawet w trudnych 
warunkach atmosferycznych a operatorzy maszyn mogą 
pracować dłużej w komfortowych warunkach.
Rolnictwo precyzyjne obecnie łączy w sobie klika elemen-
tów, jak prowadzenie automatyczne maszyny i zawraca-
nie z GPS, zmienne ustawienie dawkowanie nawozów czy 
oprysków, precyzyjne sianie nasion, mapowanie plonów. 
Istotną część stanowi także dokumentacja wykonanych 
zabiegów i czasu pracy sprzętów, co również ułatwia 
prowadzenia gospodarstwa. W maszynach marki New 

Holland zastosowano wiele zaawansowanych rozwiązań 
z zakresu PLM, m.in. inteligentne monitory dotykowe serii 
IntelliView™, systemy IntelliSense™ w kombajnach, mapo-
wanie i rejestrowanie plonów, IntelliCruise™ w prasach 
oraz inne, niezwykle przydatne systemy, które tworzą nie-
odzowne wsparcie podczas pracy operatora maszyny.
Nasza kompleksowa oferta rozwiązań do zarządzania 
uprawami roślinnymi pozwala efektywnie wykorzystać 
każdy skrawek pola. Sterownie dozowaniem i sekcjami 
narzędzia zwiększają plony i redukują powstawanie kosz-
townych nakładek i nieobrobionych fragmentów pola. 
Dostępne w kombajnach i samobieżnych sieczkarniach 
systemy monitorowania plonu umożliwiają określenie wy-
dajności pól, a w połączeniu z oprogramowaniem PLM® 
pozwalają na podjęcie kroków w celu poprawy wydajno-
ści fragmentów pola 
o niższych plonach.
Nowoczesna techno-
logia, monitorowania 
wilgoci umożliwia 
precyzyjne dozowa-
nie dodatków przy 
belowaniu, przygo-
towaniu paszy i pro-
wadzeniu zbiorów 
kombajnem, a także 
precyzyjną kalkulację 
kosztów suszenia.

Dzisiejsze czasy w niczym nie 
przypominają rolnictwa z minionych 
dekad. rolnicy posiadający duże areały 
muszę stale rozwiać się i stawiać 
na nowe technologie. w prawdzie 
wiąże się to z wydatkami, jednak 
patrząc z perspektywy przyszłości 
wpłyną korzystnie na oszczędności 
i zwiększenie zysku oraz są motorem 
dalszego rozwoju.
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maszyny budowlane new holland  
to optymalne rozwiązania skierowane 
zarówno do przedsiębiorstw budowlanych, 
gospodarstw rolnych, jak również zakładów 
usług komunalnych. 

multifunkcjonalny sprzęt sprawdza się 
zarówno w transporcie materiałów luźnych, 
pracach konserwatorskich np. przy żywieniu 
zwierząt, drenażu, koszeniu, wykopach, 
wierceniu otworów, odśnieżaniu.

w ofercie między innymi:
• miniładowarki burtowe, kołowe, gąsiennicowe
• minikoparki gąsienicowe
• kompaktowe ładowarki kołowe
• koparko-ładowarki 

New hollaNd 
- maszyny 

BuDowlane
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NEW HOLLAND,  
TWÓJ PARTNER W BIZNESIE

LEKKIE MASZYNY 
BUDOWLANE

ZNAJDŹ SWOJEGO NAJBLIŻSZEGO DEALERA NEW HOLLAND

www.newholland.pl

• ADLER AGRO, Białystok, tel. 85 741 86 50 • AGROBARD, Przytyk, tel. 48 618 09 10 • AGROHANDEL, Legnica, tel. 76 850 61 13 • AGROSKŁAD, Ujazd, 
tel. 44 719 24 88 • AGROS-WROŃSCY, Strzelce Wielkie, tel. 34 311 07 82 • KSIĘŻOPOLSKI, Wiśniew,  tel.  25 741 01 73 • MOTO-AGROMAX, Kielce, tel. 41 303 13 51 
• OSADKOWSKI SA, Oława, tel. 71 313 54 05 • PERKOZ, Brodnica, tel. 56 493 40 57 • POL-AGRA, Płońsk, tel. 23 662 28 42 • PRIMATOR, Czyżew, tel. 86 275 50 09  
• RAITECH, Brzoza (k/Bydgoszczy), tel. 52 381 04 15 • ROLMAX, Świdnik, tel. 81 723 69 60 • ROLSERWIS, Płock, tel. 24 262 50 63 • WIALAN, Tarnów, tel. 14 621 16 66

maszyny budowlane 210x297+5mm 2019.09.27.indd   1 27.09.2019   13:41:55



Tuszyn

SkleP części zamiennycH 

do ciągników i maszyn rolniczych

marKet 

materiały budowlane i wykończeniowe

śroDki ocHrony roślin, nawozy, materiał Siewny

uL. świętokrZySka 20
Tel. +48 42 614 21 60

tuszyn@agrosklad.com.pl

Nowy



Tuszyn

śroDki ocHrony roślin, nawozy, materiał Siewny
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izolacJa cieplna  
buDynków inwentarskicH
iSoVer, LiDer rynku iZoLaCji, opraCował ma-
teriał Z wełny SZkLanej DLa obiektów roLni-
CZyCh. maty aGro 39 Gwarantują trwałość 
i eFektywność iZoLaCji w buDynkaCh inwen-
tarSkiCh, hoDowLanyCh oraZ użytkowyCh. 
Prawidłowa izolacja ferm drobiu, obór, chlewni czy pieczar-
karni, ma niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo hodowli, 
przebieg cyklu hodowlanego, a przede wszystkim koszty 
ogrzewania i chłodzenia budynków. ISOVER oferuje maty 
AGRO 39 z wełny mineralnej szklanej – odpornej na rozwój 
szkodliwych grzybów i pleśni, bezpiecznej dla zwierząt i ła-
twej w montażu. Dodatkowo lekki i sprężysty materiał nie 
obciąży konstrukcji i dopasuje się do ocieplanych przegród 
utrzymując swoje właściwości termoizolacyjne.
Przy użyciu do izolacji budynków wełny ISOVER nie jest wy-
magane dodatkowe wietrzenie w celu eliminacji szkodliwych 
gazów – to przyspiesza moment rozpoczęcia cyklu hodowli.

iZolacja cieplNa budyNków iNweNTarSkich
Źle zaprojektowana izolacja obory może doprowadzić 
u krów do stresu cieplnego. Ze względu na podwyższoną 
temperaturę zmniejsza się m.in. zapotrzebowanie na pa-
szę, w mleku może pojawić się zwiększona liczba komórek 
macierzystych, zaburzeniu może ulec gospodarka hormo-
nalna – pogarsza się skuteczność inseminacji. 
Podwyższanie temperatury wewnątrz budynku spowodowa-
ne jest przepływem energii cieplnej pochodzącej od słońca 
przez nagrzewające się przegrody zewnętrzne oraz pocho-
dzącej z wymiany powietrza poprzez wentylację (napływ cie-
plejszego powietrza zewnętrznego). Najbardziej narażoną na 

oddziaływanie promieniowania słonecznego przegrodą jest 
dach. Powierzchnia dachu w zależności od koloru (zgodnie 
z prawem Stefana Boltzmanna) pochłania więcej lub mniej 
energii cieplnej, dlatego dobór materiału pokryciowego, 
a szczególnie jego barwa mają tak duże znaczenie. Przy naj-
częściej stosowanych ciemnych kolorystycznie pokryciach 
dachowych powierzchnia dachu może rozgrzać się do nawet 
80oC i gdyby nie izolacja termiczna to temperatura wewnątrz 
budynku uległaby znacznemu podwyższeniu, zagrażając tym 
samym dobrostanowi zwierząt. W okresie zimowym izolacja 
termiczna dachu ogranicza możliwość wykraplania się pary 
wodnej na poszyciu wewnętrznym dachu, a tym samym 
chroni przed możliwością zalodzenia lub powstawania so-
pli, kapania skroplin pary wodnej na zwierzęta, a także może 
przyczyniać się do sprawniejszego działania wentylacji. 
Często pojawia się pytanie, z jakich materiałów wykonać 
izolację cieplną dachu? Jest to o tyle trudny wybór ze wzglę-
du na podwyższoną wilgotność w pomieszczeniach budyn-
ków inwentarskich. Firma ISOVER stworzyła specjalną linię 
produktów z wełny szklanej, przeznaczoną do stosowania 
w rolniczych budynkach produkcyjnych, przechowalni-
czych, które zostały poddane atestacji przez GUM, a dzięki 
odpowiednio dobranym parametrom, gwarantują trwałość 
i efektywność systemu izolacji. Materiałem, który doskonale 
nadaje się do tego celu jest wełna szklana Isover Agro. Weł-
na tego typu charakteryzuje się bardzo dobrymi własno-
ściami hydrofobowymi, czyli nie chłonie wilgoci z powietrza 
oraz odporna jest na rozwój grzybów, (co zostało potwier-
dzone specjalnymi testami), które często są szkodliwe dla 
pracowników i zwierząt hodowlanych. www.isover.pl/agro
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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!



w ofercie 
posiadamy 
również:

goTowe mieSZaNki 
poploNowe

Zboża jare

Soja

kukurydZa

p.h. agroskład
Wł. Jabłoński, J. kaczuba Sp.j.

97-225 Ujazd, Józefin 39
tel. 44 719 24 88



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. łowicki, pow. zgierski

Renisław Siekiera
     513 096 717
pow. skierniewicki

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

Szymon Lis
     511 198 265
pow. konecki, pow. brzeziński
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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


