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

RolaVit - Rzepak
NPK 12-12-22 + mikro

RolaVit Rzepak
NPK 12-12-22 +mikro

2-3 kg/ha

RolaVit Rzepak
NPK 12-12-22 +mikro

RolaVit Rzepak
NPK 12-12-22 +mikro

2-4 kg/ha

2-4 kg/ha

ADOB® Bor

*

ADOB® Bor

*

ADOB® Bor

*

ADOB® Mn IDHA

*

ADOB® Mn IDHA

*

ADOB® Mn IDHA

*

ADOB®

*

ADOB®

*
ADOB® Zn IDHA

*

ADOB® Fe IDHA

*

1,5 l/ha
1 kg/ha

2.0

0,1 l/ha

Mo

1,5 l/ha
1 kg/ha

2.0

0,1 l/ha

Mo

1,5 l/ha
1 kg/ha

0,5 kg/ha
0,5 kg/ha
JESIEŃ

WIOSNA

faza 4-8 liści

ruszenie wegetacji

(BBCH)

wydłużenie pędu

zielony pąk

(30-39)

Składniki:

N

Ilość [%]
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N-NH4 N-NH2 P2 O5 K2O MgO S
1,4

10,6

12

22

0,6 0,5

(50-59)

B

Cu

Fe

Mn

3

0,1

0,1

0,3 0,01 0,1

Mo

Zn

500zł

sklep.agrosklad.com.pl

*Promocja nie dotyczy zakupu siatki i folii
*Bon obniża rachunek o 500zł przy dokonanych zakupach
jednorazowo w kwocie powyżej 5 tyś brutto

do wykorzystania w
sklepach części zamiennych

Teraz zakupy także on-line!

BON

WIELOSKŁADNIKOWE

NAWOZY
DOLISTNE

rzepak

Poletka demonstracyjne
ODR w Bratoszewicach!

Przedsiębiorstwo AGROSKŁAD wraz z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach od kilku lat
współpracuje przy tworzeniu poletek demonstracyjnych,
które zlokalizowane są w gminie Stryków (pow. zgierski)
w województwie łódzkim. Obecnie teren doświadczeń
obejmuje obszar ok. 8 ha. Nasza firma dostarcza kwalifikowany materiał siewny, środki ochrony roślin oraz nawozy. Wspieramy i pomagamy w doborze najlepszych produktów, stale monitorując rozwój roślin. Wszystkie zabiegi
chemiczne – fungicydowe czy insektycydowe – wykonywane są na bieżąco, skutecznie zwalczając powstałe agrofagi.
Na poletkach prezentowana jest kolekcja kilkunastu odmian najczęściej uprawianych roślin m.in. zbóż ozimych
i jarych, rzepaku ozimego, kukurydzy, łubinów, grochu,
bobiku, soi, gryki, gorczycy czy sorgo. Różne kombinacje
zabiegów chemicznych w tych uprawach pozwalają ocenić
działanie systemu ochrony. Dodatkowo rośliny wysiewane
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Sprawdź c h
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w rzepaka
piszczy

są w odmiennej kulturze gleby, aby lepiej sprawdzić jak
dana odmiana poradzi sobie w różnorodnych warunkach
glebowych. Takie doświadczenia stanowią nieocenione
źródło informacji zarówno dla Państwa, jak i dla nas.
W tym sezonie na poletkach wśród rzepaków możemy
zobaczyć nowość w ofercie Agroskładu – odmianę STEFANO z hodowli KWS, który dostępna jest wyłącznie w
naszej sieci dystrybucji.
STEFANO KWS F1 to odmiana mieszańcowa z najnowszej
linii genetycznej KWS. Wytwarza długie, średnio wąskie
łuszczyny o dość krótkiej szypułce i długim dzióbku. Rzepak
STEFANO ma znaczną liczbę rozgałęzień produktowych,
przez co silnie zwiera łan. Ekspansywny rozwój rośliny powoduje szybkie przykrycie międzyrzędzi przy siewie punktowym, co zapobiega wyleganiu. Najważniejsze cechy:
• Nr 1 w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU 2016, 4,36t/ha i 114% wzorca

•
•
•
•
•
•
•
•

Polecana na typowe stanowiska pod rzepak ozimy, ale
udaje się też na stanowiskach przeciętnych (kl. II-IVb+)
Bardzo elastyczny termin wysiewu
Wysoka biomasa i duża liczba rozgałęzień produktowych
Znakomita zimotrwałość i odporność na wyleganie
Wysoka odporność na samoistne osypywanie nasion – cecha S-POD
Zrównoważony typ rozwoju wiosennego
Szybko regeneruje aparat asymilacyjny po zimie
Średnia wieloletnia z doświadczeń COBORU (2014/2019)
to 4,8 t/ha i 112%

Zdrowy, zimotrwały i wydajny – taki jest
rzepak STEFANO!
Przebieg pogody dla całego okresu wegetacji roślin trudno przewidzieć, natomiast dzięki wiedzy o odmianie mo-

żemy określić zachowanie roślin na naszych polach. W takiej sytuacji możemy skutecznie zaplanować nawożenie,
regulację łanu czy ochronę, co przełoży się na wyższy plon
i zyski. Warto wybierać sprawdzone odmiany właściwie
dostosowane do naszych warunków glebowych.
Każdy zainteresowany rolnik może przyjechać na poletka i
sprawdzić, jak wybrana odmiana zboża, rzepaku czy kukurydzy rośnie lub też reaguje na zastosowaną technologię
nawożenia. ŁODR od nie dawna prowadzi także winnicę
oraz sad, gdzie posadzono kilkanaście starych odmian jabłoni, śliw czy grusz. Łąki kwietne, które zasiano korzystnie
wpływają na pracę owadów zapylających.
Zapraszamy wszystkich do obserwowania relacji z poletek dostępnych na naszym firmowym kanale FB/agrosklad
oraz na stronie www.agrosklad.com.pl/aktualnosci, aby na
bieżąco śledzić rozwój roślin czy występowanie i zwalczanie agrofagów.
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Zestawienie odmian rzepaku ozimego
odmiany mieszańcowe

STEFANO
KWS F1

Odmiana

UMBERTO KWS TEMPTATION
F1
F1

ATORA F1

DUKE F1

LG ARCHITECT

NOWOŚĆ!

NEON F1

COPERNICUS
F1

NOWOŚĆ!

Hodowla

TYP

Mieszańcowa

Mieszańcowa

Mieszańcowa

Mieszańcowa

Mieszańcowa

Mieszańcowa

Mieszańcowa

Mieszańcowa

TERMIN
DOJRZEWANIA

Średni

Średnio wczesny

Średnio późny

Średnio późny

Średnio wczesny

Średnio wczesny

Średni

Średni

WYSOKOSĆ ROŚLIN

Wysokie

Wysokie

Wysokie

Wysokie

Wysokie

Średnie

Średnie

Średnie

TERMIN SIEWU

optymalny

Optymalny do
opóźnionego

Optymalny do
opóźnionego

Optymalny do
opóźnionego

Optymalny do
opóźnionego

Wczesny do
opóźnionego

Optymalny

Optymalny

WYMAGANIA
GLEBOWE

Bardzo dobre/
średnie/

Bardzo dobre/
średnie/ słabsze

Bardzo dobre/
średnie/ słabsze

Bardzo dobre/
średnie/ słabsze

Bardzo dobre/
średnie/ słabsze

Bardzo dobre/
średnie/ słabsze

Bardzo dobre/
średnie/

Bardzo dobre/
średnie

Cechy
wyróżniające

Odporność na
suchą zgniliznę
kapustnych
i choroby
podstawy łodygigen Rlm7

Ponadprzeciętny
potencjał
plonowania,
wysoka tolerancja
na wirusa żółtaczki
rzepy (TuYV)

Podwójna
odporność na
choroby: wirusowe
(TuYV) i grzybowe
(gen RLM 7)

Pierwsza w Polsce
odmiana z genem
odporności
na wirusa
żółtaczki rzepy
i odpornością na
pękanie łuszczyn

Wysoka odporność
na wyleganie
i tolerancja
na okresowe
niedobory wody

Odmiana
wyhodowana
w Polsce – idealnie
przystosowana
do warunków
klimatycznych

WYLEGANIE

9

8,7

8,9

8,8

8,9

8,7

9

8

ZIMOTRWAŁOŚĆ

9

8,7

8,9

8,9

8,9

8,8

9

8

SUCHA ZGNILIZNA
KAPUSTNYCH

8,9

8,8

8,8

8,9

9

8,7

7

7

ZGNILIZNA
TWARDZIKOWA

8

8

8,9

8,9

9

8,8

7

6,6

8,8

8,8

8,9

8,9

8,9

8,8

7

8

Wysoka odporność
na osypywanie
nasion, posiada
gen odporności
Rlm7

Odporność na
Phoma(gen RLM7)
Odporność na
choroby podstawy
łodygi (gen Rlm3)

Tolerancja na TuYV

Tolerancja na TuYV

Odporność na
TuYV
Odporność na
Phoma(gen RLM7)

Odporność na
TuYV

Wysoka tolerancja
na kiłę kapustOdmiana odporna
nych, stwierdzona
na TuYV
odporność na suchą
zgniliznę kapustnych

Profil Odmiany

CZERŃ KRZYŻOWYCH
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odmiany mieszańcowe

Najważniejsze to dobry start
roślin rzepaku
Lepsze pobieranie składników pokarmowych
Głębiej sięgające korzenie włośnikowe

Lepsze wyrównanie wschodów
Zwiększona tolerancja na czynniki stresowe

Silny rozwój młodych roślin
Prawidłowy i równomierny wzrost powierzchni blaszek
liściowych i w efekcie duża średnica rozety
Środek grzybobójczy
Ochrona młodych roślin przed wczesnymi chorobami
grzybowymi
Lepiej rozwinięte korzenie
Wzmocniony system korzeniowy i dużo drobnych rozgałęzień
sprawia, że rośliny mają silniejszy wigor

Zn Mn
Cynk i Mangan

•
•

wyrównane
wschody
odporność na
warunki stresowe

•
•

Biostymulator
wzrostu

silny i rozbudowany
system korzeniowy
optymalne pobieranie
składników
pokarmowych i wody

•
•

Fungicyd

ochrona przed
chorobami
grzybowymi
bezpieczeństwo
rozwoju młodych
roślin
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NOWOŚĆ!
dostępna tylko u Nas
Głobino
110% - 4,29t/ha

STEFANO
KWS F1
…Zdrowy, zimotrwały,
wydajny!
Rejestracja Polska 2017

Agrotechnika:

• Wymagania glebowe: Bardzo dobre/Średnie
• Termin siewu: Optymalny do opóźnionego

Prusim
103% - 4,64t/ha
Kołbacz
108% - 5,47t/ha

Piecki
113% - 4,30t/ha

Grochów Szlachecki
99% - 4,11t/ha

Puławy
113% - 4,30t/ha

Kowalów
103% - 3,87t/ha
Gola
102% - 4,11t/ha

Staw
104% - 4,40t/ha

Charbielin
113% - 4,00t/ha

Cechy rolnicze:

• Nr 1 w doświadczeniach rozpoznawczych
COBORU 2016; 4,36 t/ha i 114% wzorca
• Polecana na typowe stanowiska pod rzepak
ozimy, ale udaje się też na stanowiskach
przeciętnych (kl. II-IV b+)
• Bardzo dobra zimotrwałość
• Odporność na suchą zgniliznę kapustnych
i choroby podstawy łodygi – gen Rlm7
• Cecha S-POD - wysoka odporność na
samoistne osypywanie nasion
• Wysoka odporność na wyleganie
• Wysoka MTN w plonie nasion
• W pełni zrestorowana odmiana
mieszańcowa w typie OGURA
• Zawiera zaprawę INITIO
• Średnia wieloletnia z doświadczeń COBORU
(2014/2019) to 4,8 t/ha i 112%

Przysiersk
113% - 4,32t/ha

Kietrz
103% - 4,35t/ha

Ugory
99% - 4,08t/ha

Stanowice
104% - 4,28t/ha

Wyniki plonowania odmiany STEFANO KWS F1 z wybranych doświadczeń łanowych
KWS Agroservice, zbiór 2019, plon [t/ha] i [%] średniego plonu z doświadczenia

Chrząstowo
110% - 4,38t/ha
Prusim
103% - 4,93t/ha

Radostowo
121% - 3,52t/ha

Wrócikowo
114% - 4,67t/ha

Głodowo
111% - 4,61t/ha
Świebodzin
112% - 4,20t/ha

Kawęczyn
132% - 4,72t/ha

Śrem Wójt.
133% - 4,45t/ha

Cicibór Duży
110% - 3,88t/ha

Tarnów
111% - 4,08t/ha
Pawłowice
128% - 4,56t/ha

Przecław
109% - 5,31t/ha

Wyniki plonowania odmiany STEFANO KWS F1 z doświadczeń PDO COBORU,
zbiór 2019 [%]wzorca, plon [t/ha]
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odmiany mieszańcowe

TEMPTATION F1

ATORA F1

…W drodze po wysokie plony!

…Sprawdzona gwiazda na rynku

Rejestracja Polska 2020

Rejestracja Polska 2015

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, średni plon względny
123 % wzorca (46,6 dt/ha)
• bardzo wysoka zawartość oleju i dobra zimotrwałość
• odmiana plastyczna- można ją uprawiać na stanowiskach
od słabszych do dobrych
• równomiernie dojrzewa i szybko oddaje wodę

Agrotechnika:
• Wymagania glebowe: Bardzo dobre/Średnie/Słabsze
• Termin siewu: Optymalny do opóźnionego
Cechy rolnicze:
• bardo wysoki potencjał plonowania, średnio 116% wzorca
• średni plon bezwzględny na poziomie 45,9 dt/ha
• bardzo wysoka zawartość oleju niezależnie od przebiegu
warunków pogodowych
• 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)

DUKE F1

PRINCE F1

…I wszystko jasne!

…Nowa generacja rzepaku!

Rejestracja Polska 2019

Rejestracja Polska 2017

Agrotechnika:
• Wymagania glebowe: Bardzo dobre/Średnie
• Termin siewu: Optymalny do opóźnionego
Cechy rolnicze:
• wzorzec w oficjalnych badaniach COBORU
• 126% 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 Rlm7
• niezawodność plonowania – średni plon w latach badań
rejestrowych 47,4 dt/ha
• odmiana odporna na pękanie łuszczyn (duże znaczenie przy
omłocie)
• wysoki wigor początkowy
• wysoka zawartość oleju w nasionach i bardzo dobra
zimotrwałość

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
• bardzo wysoki potencjał plonowania, średni plon
względny 120% wzorca
• szybko buduje biomasę jesienią, tworząc płaską rozetę
• rośliny średniej wysokości, odporne na wyleganie
• wysoka zawartość oleju w nasionach

rzepak o z i m y

odmiany mieszańcowe
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UMBERTO KWS F1

LG ARCHITECT

…Potrójna ochrona plonu

Rejestracja Polska 2017

Rejestracja UE 2017

Agrotechnika:
Agrotechnika:
•• Wymagania
Wymaganiaglebowe:
glebowe:Bardzo
Bardzodobre/Średnie
dobre/Średnie/ Słabsze
•• Termin
Terminsiewu:
siewu:Optymalny/Opóźniony
Wczesny do opóźnionego
Cechy
Cechyrolnicze:
rolnicze:
•• wodmiana
doświadczeniach
odporna na
rejestrowych
wirusa żółtaczki
COBORU
rzepy w
(TuYV)
2014, 2015,
• 2016od trzech
średni
lat plon
na pierwszym
5,31 t/ha miejscu w Polsce pod względem
• przydatna
plonowania
doprzy
siewu
dużej
punktowego
regularności
i strip-till
i powtarzalności
• wysoki
w doświadczeniach
wigor początkowy
rejestrowych
i bardzo
i porejestrowych
dobra zimotrwałość
COBORU
• odporność
w latach 2017
na suchą
– 132%,zgniliznę
2016 – 134%,
kapustnych
2015 – i136%
choroby
• podstawy
wybitne przezimowanie
łodygi- gen Rlm7 i Rlm3
•• cecha
bardzo
S-POD
wysoka
– wysoka
odporność
odporność
na pękanie
na samoistne
łuszczyn i osypywanie
osypywanie
nasion w niekorzystnych
nasion
warunkach podczas zbioru
• polecana na dobre stanowiska, ale udaję się także na
przeciętnych

NEON F1

COPERNICUS F1

Świeci przykładem

Odkryj kosmiczny plon!

Rejestracja Polska 2021

Rejestracja Polska 2017

Agrotechnika:
• Wymagania glebowe: Średnie
• Termin siewu: Optymalny do opóźnionego
Cechy rolnicze:
• wysoki potencjał plonowania
• toleruje okresowe niedobory wody
• silny wigor jesienny i wiosenny
• bardzo dobra odporność na wyleganie
• dobra zimotrwałość

NOWOŚĆ!
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odmiany mieszańcowe

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:
• 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

Mikroelementy jak polisa na
dobre przezimowanie rzepaku
Dr Błażej Chudziński, Dyrektor sprzedaży ADOB

Mikroelementy jak polisa na dobre przezimowanie rzepaku
Ostatnie dwa sezony pod względem warunków do siewu
nie były dla ozimin korzystne – a w szczególności dla rzepaku. Problem był podstawowy – jak kraj długi i szeroki
- susza. W efekcie obserwowaliśmy skrajności. Część producentów rzepaku zdecydowała się na opóźnienie siewu
w oczekiwaniu na upragniony deszcz. Efektem były niewyrównane wschody, czy to z powodu złego przygotowania
gleby do siewu (na polach były widoczne bryły ziemi, a rzepak lubi pole równe jak stół) czy też zbyt późnego siewu –
nawet po 10. września. Tam rośliny były jesienią słabe (6-8
liści), niewyrównane i obserwowaliśmy problemy z obsadą. Problemy ze wschodami były tym większe, im dłużej
nasiona czekały na wilgoć. Drugą skrajnością minionej jesieni były bardzo wczesne siewy rzepaków nawet między
10-15 sierpnia. Zrobili tak niektórzy rolnicy chcąc uniknąć
„powtórki z rozrywki” z bardzo suchego początku jesieni
2016 r. Była też całkiem spora część plantacji wysianych
w optymalnym terminie, tj. do końca sierpnia, gdzie jeśli
udało się po siewie „złapać” trochę wilgoci potrzebnej do
wschodów – rośliny jesienią były dobrze rozwinięte przed
zimą i wykształciły rozetę 8-10 liści.

Jesienne manewry: cel – dobre przezimowanie
i wysoki plon
Pojawiające się coraz częściej różne ekstrema pogodowe,
jak choćby susze w okresie siewu rzepaku, powodują że
należy jeszcze większą wagę przyłożyć do odpowiedniego
przygotowania roślin do zimy. Niekiedy pogody nie przeskoczymy – pamiętny sezon 2012 – kiedy wymarzły nie tylko rzepaki, ale także zboża ozime. Jednak musimy zrobić
wszystko, aby jak najlepiej przygotować rośliny na różne
warunki – nawet skrajne – jakie mogą wystąpić podczas
zimy. W tym kontekście istotne są takie czynniki, jak:
• wybór odpowiedniej odmiany;
• optymalne przygotowanie stanowiska do siewu (np.
w przypadku uprawy płużnej, zagregatowanie pługa
z wałem w celu zagęszczenia gleby i przeprowadzenie
siewu natychmiast po orce – wtedy oszczędzamy wilgoć w glebie lub stosowanie uproszczeń uprawowych);
• optymalna obsada roślin dostosowana do odmiany
i stanowiska – zbyt duża obsada roślin powoduje konkurencję między nimi o wodę i składniki pokarmowe;
• odpowiednio zbilansowane nawożenie NPK, ale także
siarką, magnezem i mikroelementami, takimi jak bor,
mangan, molibden, miedź;
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•
•

stosowanie regulatorów wzrostu, które obniżają zawartość giberelin w roślinach – fitohormonów odpowiedzialnych m.in. za wzrost wydłużeniowy;
zwalczanie chwastów, chorób i szkodników.

Dobrze odżywione rośliny lepiej zimują
Bardzo ważną rolę spośród wymienionych czynników
wpływających na przezimowanie rzepaku odgrywa odpowiednio zbilansowane nawożenie. Oprócz kluczowych makroskładników, takich jak azot, potas i fosfor,
bardzo ważną rolę dla rzepaku odgrywają siarka i magnez oraz mikroelementy, takie jak: bor, mangan, molibden, miedź. Nie bez powodu mówi się, że jesienią rzepak
wytwarza fundamenty plonu, choć będziemy go zbierać
dopiero w lipcu. Przede wszystkim musimy zadbać o silny
i głęboki system korzeniowy – tutaj ogromną rolę odgrywa fosfor i potas, dlatego powinny być już podane przed
siewem – oraz rozetę około 10 liści z nisko osadzonym
stożkiem wzrostu i szyjką korzeniową grubości ok. 12-

15 mm. Aby te cele osiągnąć musimy rzepakowi podać
oprócz wspomnianego potasu i fosforu, także azot oraz
siarkę, magnez i mikroelementy. Rzepak w zależności od
stanowiska, obsady i stopnia rozwoju roślin przed zimą
może jesienią pobrać ok. 60 do nawet ponad 100 kg/
ha N, 60-90 kg/ha K2O, 20-40 kg/ha P2O5 oraz po ok.
10-15 kg/ha siarki i magnezu.
Wielu producentów koncentruje się tylko na samym
azocie, który wprawdzie jest jednym z najważniejszych
pierwiastków plonotwórczych, ale zbyt wysokie nawożenie nim jesienią sprzyja wybujałości roślin, co m.in.
może pogorszyć ich zimotrwałość. Poza tym sam azot
nie zdziała cudów, aby rzepak wykształcił jesienią silne i zdrowe rośliny o głębokim systemie korzeniowym
potrzebne są także P, K, Mg, S i mikroskładniki, jak np.:
bor, mangan, miedź, molibden, które mogą także wpłynąć bezpośrednio na podwyższenie zimotrwałości.
Przykładowo gromadzenie jonów potasu w komórkach
obniża temperaturę ich zamarzania, a fosfor m.in. likwiduje niekorzystne efekty działania niskiej temperatury na aparat fotosyntetyczny.
Bor - większa odporność na mróz
Bardzo ważną rolę w kształtowaniu odporności rzepaku
na mróz i polepszeniu zimotrwałości, ma stosowanie jesienią mikroelementów. Dotyczy to zwłaszcza boru, który
ułatwia gromadzenie cukrów rozpuszczalnych – to jeden
z ważniejszych procesów podczas hartowania na mróz –
oraz siarki. Bor zastosowany jesienią zagęszcza soki
komórkowe, co wpływa korzystnie na przezimowanie roślin. Jest on także odpowiedzialny za budowę
struktury ścian komórkowych, stymuluje wzrost korzeni,
a po zapyleniu jest odpowiedzialny za wzrost łagiewki
pyłkowej. Bor jest mało mobilny w roślinie, a objawy jego
niedoboru są najpierw widoczne na młodszych organach.
Koniecznie należy go podawać rzepakowi kilka razy w sezonie – pierwszy raz jesienią, później wiosną 2-3- krotnie.
Pamiętajmy, także że dobrze zaopatrzone w bor rośliny
będą pobierały efektywnie z gleby fosfor, a dobrze odżywione obydwoma składnikami będą także bardziej tolerancyjne na mrozy. Jesienią powinniśmy dostarczyć
rzepakowi ok. 200-300 g/ha boru, zwłaszcza jeśli zaobserwujemy jego niedobory na roślinach.
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Mangan – silny system korzeniowy i większa
odporność na stresy
Oprócz boru bardzo istotną rolę odgrywa także mangan.
Rośliny nim nawożone budują silny system korzeniowy i są bardziej odporne na czynniki stresowe, takie jak
np. mróz czy susza. Mangan podany rzepakowi jesienią
zwiększa zimotrwałość roślin. Wpływa on także na lepsze
wykorzystanie azotu zastosowanego w nawozach. Mangan jest bardzo ważnym mikroskładnikiem w procesie
fotosyntezy, odpowiada za syntezę chlorofilu i węglowodanów, wpływa także na wzrost korzeni i pędów poprzez
udział w syntezie auksyn (hormony roślinne stymulujące
wzrost roślin). W roślinie jest składnikiem o małej mobilności – przy niedoborze nie przemieszcza się z organów
starszych do młodszych. Jesienna dawka manganu dla
rzepaku wynosi ok. 100-150 g/ha.
Molibden i miedź – lepsze wykorzystanie azotu i odporność na choroby
Z punktu widzenia jak najbardziej optymalnego przygotowania rzepaku do zimy warto jesienią podać oprócz
boru i manganu, także molibden i miedź. Molibden

odpowiedzialny jest za gospodarkę azotową rośliny,
ale bierze także udział w przemianach fosforu, wchodzi w skład chlorofilu i ułatwia przyswajanie żelaza. Jest
słabo mobilny w roślinie – przy niedoborze nie przemieszcza się z organów starszych do młodszych. Molibden pobierany jest z gleby przy wysokim pH, zatem jego
niedobór możemy zaobserwować na glebach kwaśnych
– charakterystyczne dla niego są wygięte w kształcie łyżeczki liście. Jesienią wystarczającą dawką molibdenu dla rzepaku jest ok. 10 g/ha.
Z kolei miedź jest niezbędna do optymalnego pobrania
azotu mineralnego, bierze także udział w oddychaniu roślin czy procesie fotosyntezy. Jej zastosowanie jesienią
w rzepaku zwiększa zimotrwałość roślin oraz ich odporność na choroby. Dobrze przemieszcza się w roślinie –
jest transportowana ze starszych liści do młodszych. Jej
dawka jesienią w rzepaku wynosi ok. 40 g/ha.
Zaledwie kilka mikroskładników, a tak ogromne znaczenie dla polepszenia przezimowania rzepaku. Jeśli zdecydujemy się na ich dostarczenie dolistne, wówczas można to zaplanować razem z zabiegiem regulacji pokroju
roślin, czyli skracaniem, połączonym z ochroną fungicydową, który wykonujemy w fazie od 4 do 8 liści rzepaku
(BBCH 14-18).

Do nawożenia jesiennego rzepaku
rekomendujemy nasze następujące produkty:
A) w technologii nawozów płynnych
• Basfoliar® 2.0 12-4-6 + S w dawce 5/ha
• Solubor® DF lub ADOB® Bor w dawce
1,5kg/l na ha
• ADOB® Mn IDHA w dawce 1 kg/ha
• ADOB® 2.0 Mo w dawce 0,1 l/ha
B) w technologii nawozów stałych
• ADOB Mikro Rzepak w dawce 2 kg/ha
• ADOB ProFit 10-40-8 + mikro w dawce 3 kg/ha.
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Rzepak, jak odnieść sukces w uprawie
i zapewnić sobie wysokie plony
Rzepak ozimy w Polsce jest bardzo często uprawiany. Wymaga gleb o dobrej strukturze, zasobnych w wodę i składniki pokarmowe o wysokiej kulturze i uregulowanym pH.
Ważne aby również w uprawie stosować odpowiednie
zmianowanie, ponieważ uprawa rzepaku po sobie niestety przynosi wiele niekorzystnych skutków, takich jak wyjałowienie gleby, kumulacja chorób (kiła kapustowatych,
Sclerotinia) i szkodników (śmietka, chowacze, słodyszek).
Rzepak ozimy spełnia zazwyczaj rolę rośliny stosowanej
zamiennie w uprawach zbóż. Uprawa rzepaku po sobie
lub zbyt częste wracanie z jego uprawą może powodować
również znaczący spadek plonów.
Aby zapewnić odpowiednią strukturę gleby, jej zdrowotność i zasobność w dostępne składniki pokarmowe należy
zastosować doglebowo nawożenie wapniem, które ma na
celu poprawę pH gleby, ale także uzupełnienie składników
pokarmowych w wapń oraz ma za zadanie udostępnienie składników pokarmowych dla roślin oraz wspieranie
życia biologicznego, koniecznego do prawidłowego wzrostu i plonowania roślin. Do tego celu doskonale sprawdzi
się bi calc+, wapno granulowane, które kompleksowo dba
o rośliny i glebę, bowiem zawiera wysokiej jakości węglan
wapnia oraz bakterie wspierające przyswajanie przez rośliny azotu i fosforu, pozostawiając glebę w doskonałej
czystości fitosanitarnej, ograniczając w naturalny sposób
choroby. Preparatami również polecanymi do stosowania
doglebowego w uprawie rzepaku są: Lignohumat Super
- wysoce skoncentrowane kwasy humusowe, bi azot, bi
fosfor (bakterie udostepniające roślinom azot i fosfor,
sprzyjając możliwości obniżenia dawek nawozów sztucznych). Aby ograniczyć występowanie kiły w rzepaku, warto
zastosować preparat bi protect i bi safe.
Szkodniki w rzepaku mogą spowodować dość wysokie
straty w plonowaniu, dlatego należy w naturalny sposób
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ograniczać ich występowanie. Do tego celu doskonale
sprawdzają się preparaty bakteryjne bi terra i bi root,
które stosowane profilaktycznie powodują rozkład materii organicznej w glebie źródła zimowania i zerowania
szkodników powodując środowisko uprawy rzepaku nieatrakcyjnym dla szkodnika, w związku z tym namnaża się
on w mniejszym stopniu. Preparaty bakteryjne stanowią
doskonałe uzupełnienie działania insektycydów, których
można stosować mniej z racji mniejszej ilości występujących szkodników.
Rzepak wymaga dużej ilości wilgoci. Aby rozpocząć kiełkowanie rzepak potrzebuje 48–52% wody w stosunku do
masy nasiona, jednak z powodu małej siły ssącej nasion
zawartość wody w glebie powinna wynosić co najmniej
32–35%. Aby zapewnić odpowiednie kiełkowanie roślinom rzepaku, należy odpowiednio przygotować glebę.
Aby zapewnić prawidłowy wzrost młodym roślinom, zarówno jesienią, jak i wiosną zaleca się oprysk induktorem
odporności nanogro aqua i nawozem mikroelementowym SOLER R. W czasie wegetacji od wiosny, aby rośliny miały odpowiedni wzrost w czasie niedoborów wody
należy rzepak zabezpieczyć przed utratą wody stosując
nawóz N Turgor (dolistny nawóz azotowy z ustabilizowanym azotem do 100 dni i mikroelementami zapobiegającymi m.in. odwadnianiu rośliny w czasie suszy i upałów).
Stosowanie N Turgor sprzyja dostępności azotu dla rośliny nawet w czasie kiedy ten z gleby jest niedostępny
(upał, susza), co jest ważne szczególnie w czasie kwitnienia i zawiązywania łuszczyn.
Rzepak w czasie wegetacji wymaga wielu oprysków insektycydami, fungicydami i nawozami dolistnymi, dlatego do
przygotowania dobrej jakości cieczy roboczej polecane
jest stosowanie kondycjonera wody full kondycja, który zapewnia wykonanie skutecznego oprysku, jak również

zapewnia roślinom działanie antystresowe w czasie oprysku, ponieważ zawiera w swym składzie jako jedyny na
rynku kwasy fulwowe (odmiana kwasów humusowych).
Po zbiorze rzepaku, na polu pozostaje duża ilość korzeni i łodyg, mogą one być doskonałym materiałem organicznym poprawiającym zasobność gleby, ale tylko jeśli
zostaną odpowiednio rozłożone i zmineralizowane. Do
tego celu służy specjalnie opracowany kompleksowy
nawóz azotowy full terminator, który dostarcza azot
niezbędny mikroorganizmom do rozkładania materii organicznej. Aby zwiększyć tempo rozkładu i mineralizacji
resztek warto zastosować preparat bakteryjny bi słoma,
który wpłynie korzystnie na rozkład słomy i pozostawi
pole w dobrej kondycji fitosanitarnej, co przełoży się na
lepszą zdrowotność roślin następczych.
Aby zapobiegać obniżkom ilości i jakości plonu związanym z warunkami stresowymi w trakcie wegetacji należy
wczesną wiosną wykonać oprysk stymulatorem wzrostu
nanogro aqua i preparatem Naturalny Plon, który
zawiera w swym składzie unikalne połączenie aminokwasów i ekstraktów z alg z kwasami humusowymi najnowszej generacji. Naturalny Plon oprócz działania
antystresowego i regeneracyjnego wpływa również korzystnie gdy jest stosowany jako dodatek do oprysków
ŚOR (oprócz herbicydów). Pozwala on lepiej wnikać
substancjom czynnym oraz działa ochronnie na roślinę
uprawną. Jest również niezastąpiony po stresach związanych z przymrozkami, suszą i poparzeniem przez słońce
czy środki chemiczne.
Po kwitnieniu warto rośliny rzepaku wesprzeć w budowaniu łuszczyn nawozem wapniowym dolistnym Calory, który będzie wspomagał plonowanie i tworzenie się nasion.
Wiecej na www.agrarius.eu
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Zestawienie odmian rzepaku ozimego
odmiany populacyjne

DERRICK

SHERLOCK

Populacyjna

Populacyjna

Populacyjna

Bardzo dobra

Bardzo dobra

Dobra

Bardzo dobra

TERMIN DOJRZEWANIA

średni

Średni

Średnio wczesny

Bardzo wczesny

WYSOKOSĆ ROŚLIN

Średnio wysokie

Średnio wysokie

średnie

Niskie

TERMIN SIEWU

Optymalny/
opóźniony

Optymalny

optymalny

Wczesny/ Lekko opóźniony

WYMAGANIA GLEBOWE

Bardzo dobre/ średnie

B. dobre/ średnie/ słabsze

Bardzo dobre/ średnie

Bardzo dobre/ średnie

Cechy wyróżniające

Odporność na TuYV

Plonuje lepiej
niż połowa odmian mieszańcowych
zarejestrowanych w kraju

Jedna z najlepiej plonujących
odmian w doświadczeniach
COBORU

Od momentu zarejestrowania
zawsze w grupie najlepiej
plonujących odmian COBORU

KEPLER

GEMINI

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

TYP

Populacyjna

ZIMOTRWAŁOŚĆ

Odmiana

Hodowla

Profil Odmiany
WYLEGANIE

8,5

8,5

8,5

7,5

ZIMOTRWAŁOŚĆ

9

8

7,5

7,5

SUCHA ZGNILIZNA KAPUSTNYCH

8,5

7,5

7,5

7,9

ZGNILIZNA TWARDZIKOWA

8,5

7,4

8

7,9

CZERŃ KRZYŻOWYCH

7,8

8,5

8

7,9

Ponadto w ofercie:
Chrobry Monolit
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odmiany populacyjne

KEPLER
Odporny
na TuYV

Plon w kosmos!

Nr 1

GEMINI
Zyskujesz
podwójnie!

plonowania

Rejestracja Polska 2021

Rejestracja Polska 2019

Agrotechnika:
• Wymagania glebowe: Średnie
• Termin siewu: Optymalny do opóźnionego
Cechy rolnicze:
• pierwsza w Polsce populacyjna odmiana z genem
odporności na TuYV (wirusa żółtaczki rzepy)
• do ponad 1300 kg z hektara więcej niż wzorcowe
odmiany populacyjne (wg COBORU)
• najlepiej plonująca odmiana populacyjna (wg COBORU)
• silny wigor jesienny i wiosenny
• odporność na wyleganie
• wysoka zimotrwałość

NOWOŚĆ!

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

NOWOŚĆ!

DERRICK

SHERLOCK

Odmiana populacyjna
z potencjałem mieszańcowej!

Odkryj potęgę plonowania
Rejestracja Polska 2010

Rejestracja Polska 2018

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

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

rzepak o z i m y

odmiany populacyjne
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Nawożenie doglebowe i dolistne –
zalecenia

(mocznik RSM)

RolaVit Rzepak
+mikro 2-3kg/h
Basfoliar® 2.0
12-4-6+S 5l/ha
ADOB®Bor 1,5-2l/ha
RolaVit Rzepak
+mikro 2-3kg/h
Agrotop 15-18-18
+mikro 2-4kg/h
®

Basfoliar 2.0
12-4-6+S 5l/ha
Yara Vita
Brassitler Pro 1-2l
ADOB®Bor
1,5-2l/ha
ADOB® Mn IDHA
1kg/ha
ADOB® 2.0 Mo
0,1l/ha
AgroTop Bor
+ fungicyd
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ADOB® Mn IDHA
1kg/ha

Yara Vita
Brassitler Pro 1-2l

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

RolaVit Rzepak
+mikro 2-4kg/h

FertiNA 10-5-40 3-5kg/ha

Basfoliar® 2.0 36 Extra
5l/ha
ADOB®Bor 1,5-2l/ha

ADOB® 2.0 Mo 0,1l/ha

ADOB® 2.0 Zn IDHA
0,5kg/ha

AgroTop Bor
+ fungicyd
+ insektycyd

AgroTop Bor
+ insektycyd

+ insektycyd

Program ochrony rzepaku ozimego

FUNGICYDY INSEKTYCYDY

DESYKACJA

Przykładowe substancje aktywne do zastosowania

deltametryna,
acetamipryd,
lambda-cyhalotryna

acetamipryd,
lambda-cyhalotryna

deltametryna

acetamipryd,
lambda-cyhalotryna

prochloraz, tebukonazol,
azoksystrobina

halauksyfen metylu,

dimaksystrobina, boscalid

HERBICYDY

metazachlor,
Arylex,

metazachlor,

rzepak o z i m y
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NovaTec One
®

Stabilizator azotu oparty na inhibitorze nitryfikacji DMPP, do stosowania łącznie
z płynnymi nawozami azotowymi. Poprzez stabilizację formy amonowej,
ogranicza straty azotu oraz znacząco poprawia efektywność nawożenia azotem.
NovaTec® One

Dystrybucja:

P.H. Agroskład Sp. j.

Więcej informacji www.compo-expert.pl

Józefin 39
97-225 Ujazd
tel.: 44 719 24 88
e-mail: biuro@agrosklad.com.pl
www.agrosklad.com.pl

Skuteczna ochrona herbicydowa rzepaku
dostosowana do różnych potrzeb
Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym prowadzimy w przeciwieństwie do zbóż ozimych niemal
w całości jesienią. W ostatnich latach coraz większym uznaniem cieszą się zabiegi powschodowe,
które sukcesywnie wypierają zabiegi posiewne. Dlaczego tak się dzieje?
Korzyści jesiennych zabiegów powschodowych
Przy stosowaniu herbicydów posiewnych, nierzadko występują problemy z fitotoksycznością dla rzepaku (np. spowodowaną nadmiernymi opadami deszczu i przepłukaniem substancji aktywnych herbicydów w strefę korzeniową rzepaku – jesień 2017 r.; jesień 2020 r.) lub
komplikacje związane ze skutecznością substancji czynnych stosowanych doglebowo (przesuszona gleba – jesień 2018 r.; 2019 r.) i co
za tym idzie koniecznością wykonania zabiegu korekcyjnego jeszcze
jesienią lub wiosną po ruszeniu wegetacji. Właściwą alternatywą dla
kombinacji posiewnych jest wykonanie jesiennego zabiegu powschodowego. Zabieg taki, z uwagi na głównie nalistne działanie herbicydów, jest praktycznie niezależny od warunków wilgotnościowych

(co jest istotne w warunkach suszy) i eliminuje ryzyko fitotoksyczności
charakterystycznej dla popularnych środków posiewnych.
Wariant powschodowy niesie ze sobą także inne korzyści w porównaniu do zabiegów posiewnych, ponieważ wykonujemy go już po
dokonaniu oceny wschodów rzepaku, jak i rodzaju oraz stopnia zachwaszczenia. W przypadku rozwiązań doglebowych stosowanych
do trzech dni po siewie, herbicydy stosujemy niejako w ciemno, nie
wiedząc jaki będzie poziom wschodów rzepaku, a w przypadku trudnych warunków pogodowych nie mamy gwarancji, że plantacja będzie dobrze rokowała. W takiej sytuacji, aplikacja posiewna ogranicza dobór potencjalnej rośliny następczej w przypadku konieczności
przesiewów.

Najgroźniejsze chwasty dla rzepaku

chaber bławatek

dymnica pospolita

fiołek polny

jasnoty

mak polny

przytulia czepna

chwasty rumianowate

stulicha psia

tasznik pospolity

Fot. Rafał Kowalski

bodziszki

Więcej na corteva.pl

Navigator™ 360 SL w czterech opcjach
Najpopularniejszym herbicydem stosowanym w rzepaku ozimym,
przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych jesienią,
jest od lat Navigator™ 360 SL zawierający trzy substancje biologicznie czynne: aminopyralid, chlopyralid, pikloram [wszystkie grupa 4 (dawniej O) wg HRAC]. Jego renoma wynika przede wszystkim
z elastyczności stosowania tego produktu, jest on bowiem świetnym
partnerem do mieszanin zbiornikowych, np. z herbicydami zawierającymi metazachlor. Taka mieszanina umożliwia zwalczenie chabra
bławatka, chwastów rumianowatych, fiołka polnego, gwiazdnicy pospolitej, jasnot, komosy białej, maku polnego, niezapominajki polnej,
przytulii czepnej i innych. W trakcie aplikacji chwasty powinny powschodzić i znajdować się w fazie do 2 liści właściwych.
Inna opcja to stosowanie Navigatora 360 SL z produktem zwalczającym samosiewy zbóż – Perenalem 104 EC. Należy nadmienić, że
w doświadczeniach polowych została przebadana także mieszanina
trzech produktów: Navigator™ 360 SL + herbicyd zawierający metazachlor 500 SC + Perenal™ 104 EC. Wówczas w jednym zabiegu kompleksowo eliminujemy chwasty dwuliścienne oraz samosiewy zbóż.
Kolejna możliwość, to użycie Navigatora 360 SL w sekwencji zabiegów,
wtedy posiewnie stosujemy herbicydy zawierające, np. chlomazon
w celu zwalczenia gwiazdnicy pospolitej, chwastów kapustowatych
(tasznika pospolitego, tobołków polnych), a następnie powschodowo
do fazy 4 liści właściwych rzepaku aplikujemy Navigator™ 360 SL uzupełniając zakres zwalczanych chwastów dwuliściennych.

Perenal™ 104 EC niezawodny od lat
Środek Perenal™ 104 EC stosujemy powschodowo, niezależnie od
fazy rozwojowej rośliny uprawnej, co umożliwia eliminację szybko
rozwijających się samosiewów zbóż (np. w uprawach bezorkowych),
w najwcześniejszych fazach rozwojowych rzepaku, co jest niezwykle
istotne w odróżnieniu od innych graminicydów, przy których musimy
poczekać na odpowiednią fazę rośliny uprawnej.

Belkar™ i Kliper™ w pakiecie
W odpowiedzi na narastającą presję bodziszków, jasnot czy komosy białej, jesienią 2019 r. Corteva Agriscience™ wprowadziła zupełnie
nowe rozwiązanie do ochrony rzepaku ozimego bazujące na innowacyjnej substancji biologicznie czynnej – Arylex™ active.
Jest to pakiet dwóch herbicydów: Belkar™ oraz Kliper™. Połączenie
tych preparatów dostarcza w sumie 4 substancje aktywne pobierane zarówno przez liście, jak i korzenie chwastów: Arylex™ active, pikloram, aminopyralid [wszystkie grupa 4 (dawniej O) wg HRAC] oraz
metazachlor [grupa 15 (dawniej K3) wg HRAC].
Ponadto, wnosimy 2 odmienne, uzupełniające się mechanizmy działania na chwasty dwuliścienne, dzięki temu wspieramy programy

zapobiegające występowaniu odporności chwastów i umożliwiamy
eliminację roślin niepożądanych już uodpornionych na herbicydy
o innym mechanizmie działania (np. mak polny, chwasty rumianowate, chaber bławatek – została potwierdzona ich odporność w Polsce
na preparaty z grupy sulfonylomoczników [grupa 2 (dawniej B) wg
HRAC].
Zestaw Belkar™ + Kliper™ umożliwia zwalczenie wielu kluczowych
chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym jesienią, np. przytulii
czepnej, chwastów rumianowatych, maku polnego, chabra bławatka, jasnot, fiołka polnego, chwastów kapustowatych (tasznik pospolity, tobołki polne, stulicha psia). Zestaw ten wyróżnia się skuteczną
eliminacją bodziszków powschodowo – tego do tej pory nie było!
Są co prawda na rynku substancje aktywne zalecane jako działające na bodziszki w rzepaku jesienią, ale są to substancje aplikowane
posiewnie, co w przypadku wspomnianych suchych jesieni bywa zawodne.

Błyskawiczne działanie na chwasty, czyli to,
co tygryski lubią najbardziej!
Dzięki zawartości Arylex™ active, pierwsze objawy działania pakietu
herbicydowego Belkar™ + Kliper™ na chwasty pojawiają się praktycznie już kilka godzin po aplikacji. Typowe symptomy obserwowane na
polu, to zahamowanie wzrostu roślin niepożądanych, deformacje liści
oraz całych roślin, a także przebarwienia chwastów.
Mieszaninę stosujemy powschodowo od fazy 2 liści właściwych rzepaku ozimego (od BBCH 12). Bardzo ważne jest, aby w trakcie aplikacji rośliny rzepaku osiągnęły fazę co najmniej 2 liści właściwych.

A co zrobić gdy jesienny zabieg herbicydowy się
nie udał lub w ogóle nie został wykonany?
Gdybyście Państwo z różnych przyczyn nie wykonali jesiennego
zabiegu zwalczającego chwasty lub wybrali inne rozwiązanie, to
w sytuacji konieczności korekty herbicydowej, z pomocą przychodzi
preparat Korvetto™, który skutecznie eliminuje chwasty w uprawach
rzepaku ozimego wiosną.

Uwaga!
Przy stosowaniu mieszanin zbiornikowych należy przestrzegać
zaleceń z etykiet produktów wchodzących w skład
mieszaniny.
Rafał Kowalski
Senior Agronomist
Corteva Agriscience

Więcej na corteva.pl
™ Znaki towarowe należące do Corteva Agriscience i jej podmiotów stowarzyszonych.
©2021 Corteva.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie
i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
®
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Zakład Produkcji Nawozów Wapniowych w Lubieniu Kujawskim
Kaliska, ul. Przemysłowa 6
87-840 Lubień Kujawski

Dział Handlowy: 880 880 801
e-mail: polcalc@polcalc.pl
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W OFERCIE
POSIADAMY
RÓWNIEŻ:
ZBOŻA
JARE i ozime
SOJA
KUKURYDZA
GOTOWE MIESZANKI
POPLONOWE

P.H. Agroskład
Wł. Jabłoński, J. Kaczuba Sp.j.
97-225 Ujazd, Józefin 39
tel. 44 719 24 88

Tri-Max NSH jest zamontowany z
nowym, 2-D systemem zębów, które
pozwalają na przesunięcie zębów, 20 cm
:DâVNâDGDVLĆ]HVWDORZHJREĆEQDRZ\PLDUDFK[PPNWyU\PRĤHE\þZ\SHâ
w poziome i 30 cm w pionowe. W
QLRQ\ZRGüFRGRGDMHGRGDWNRZHMZDJL%ĆEHQZ\SRVDĤRQDMHVWZQRĤHRZ\PLD
U]HPPNWyUHSRZLĆNV]DMüEĆEHQGRĘUHGQLF\PP
przypadku wykonania głębszej uprawy,
0D[L&XWPRĤHSUDFRZDþ]SUĆGNRĘFLüNPJRG]
=âDWZRĘFLüPRĤQDX]\VNDþZ\GDMQRĘþQDSR]LRPLHKDQDJRG]aż do 30 cm, może być wyposażony w
:\VRNDSUĆGNRĘþURERF]DPDV]\Q\Z\PDJDâD]DVWRVRZDQLDVWDORZHMRVLEĆEQDR
wąskie czuby, 50x20 mm
ĘUHGQLF\PPRUD]Z\WU]\PDâ\FKGREU]H]DEH]SLHF]RQ\FKâRĤ\VNRZDĎ0D[L&XW

Wał
posia
stalo
wym

Innowacyjna technologia uprawy gleby
rodem z Danii – wał Dalbo
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NSH

Opcjonalnie: (model 3 metrowy)
może posiadać wał kruszący rurowy
do zamontowania za wałem T
.

Tri-Max Classic z zabezpieczeniem na kołki ścinające:
Z przyjemnością informujemy Państwa, że nasza firma pracy na głębokości 25 cm. Tarcze mieszają pod kątem poTypdystrybutorem duńskiego
Szer.
robocza
Ilość zębów
Ilość
tarczgładką i wyz glebą i pozostawiają
powierzchnię
została
producenta
agregatów zostałości
równaną.
T-ring kontroluje głębokość
i konsoliduje grunt.
uprawowych
300 i wałów uprawowych DAL-BO.
3,00 m
11Wał
szt.
8 szt.
Na przestrzeni lat firma przeszła rozwój od niewielkiego, Tri-Max NSH jest zmontowany z nowym, 2-D systemem
410-Hydr.
4,10 m produ- zębów,15które
szt.pozwalają na przesunięcie
11 szt.zębów 20 cm
regionalnego
przedsiębiorstwa do nowoczesnego
centa maszyn, zorientowanego na eksport i rozwój no- w poziomie i 30 cm w pionie.
0D[L&XWZW\WRQLX
MaxiCut może być używany w uprawie kukurydzy, rzepaku,
wych produktów z obszernej oferty wałów i kultywatorów
zbóż, warzyw, słoneczniku, tytoniu itp. Montaż wału możliwy
do uprawy przedsiewnej.
Już dzisiaj zapraszamy naszych klientów do przetestowania jest z tyłu lub z przodu ciągnika. Wał wyposażony jest w spemaszyn DALBO, takich jak: agregat uprawowy Tri-Max 300, cjalnie hartowane noże, które przy prędkości roboczej 18-25
km/h, zapewniają pożądany sposób pocięcia i wymieszania
wał nożowy MaxiCut 300, wał przedni FrontFlex 3 m.
Tri-Max to ciężki kultywator ścierniskowy. Składa się z 3 rzę- ścierniska. Pozostałości roślin są krojone, kruszone i pozopowierzchni, w kontakcie
glebą rozpoczyna
dów,
zabezpieczonych zębów oraz
wału T-ring.
Specjalnie za- stawione
Typ
Szer.
robocza
Ilość na
zębów
Ilość ztarcz
projektowane narzędzia robocze doskonale mieszają ścierń się praca mikroorganizmów. Bęben daje nacisk 1000 kg/
300 roślin. 85-cm wysokość prześwitu
3,00 mpozwala na metr roboczy
11 szt.
8 szt. jest utrzymanie
wału. Głównym jego zadaniem
i pozostałości
przepływ
pod urządzeniem dużej ilości4,10
resztekm
nawet przy w glebie
410-Hydr.
15mineralizacji
szt. i powstrzymanie
11 strat
szt.azotu

Cięża
1550
2460

Tri-Max Plus NSH 2-D zabezpieczenie hydrauliczne.
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Cięża
2050
3000

z częściami
sklep 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…

Łowicz
Popów 16a

dostępna również

Sprzedaż
mobilna

Zadzwoń do naszych konsultantów!
Ujazd

511198301

Tuszyn

733331103

Łowicz

511198294

Tuszyn
ul. Świętokrzyska 20

Ujazd
Józefin 39

Autoryzowany
serwis ciągników
i maszyn rolniczych
Wydłużone świadczenie
pogwarancyjne ciągników
New Holland
•
•
•
•

Profesjonalne wsparcie
techniczne
Brak zmartwień o dodatkowe koszty
związane z usunięciem usterki
Przekazanie umowy nowemu nabywcy
przy odsprzedaży maszyny
Wysoka jakość naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym

Pakiety dedykowane
ciągnikom New Holland!
•
•

pakiet zapewnia stały
koszt przeglądów,
Twój ciągnik jest pod stałą opieką autoryzowanego serwisu

Diagnostyka mocy silnika.
Oferujemy diagnostykę mocy silnika w ciągnikach
wszystkich marek.
Diagnostyka przed zakupem ciągnika
używanego.
Nie kupuj kota w worku! Zweryfikujemy stan maszyny, którą wybrałeś.
Profesjonalna karta kontrolna wraz z specjalistycznymi narzędziami (hamowania, EST, Datar) w rękach doświadczonego mechanika pozwoli Ci uniknąć zbędnych wydatków po zakupie.
Usuwanie szkód komunikacyjnych.
Miałeś wypadek, w którym ucierpiał Twój ciągnik
lub inna maszyna? Pomożemy Ci w likwidacji szkody każdej maszyny rolniczej:
• skompletujemy z Tobą dokumenty
do likwidacji szkody,
• oszacujemy jej wielkość,
• ustalimy koszty z ubezpieczycielem,
• naprawimy uszkodzoną maszynę,
• rozliczymy szkodę bezgotówkowo
z zakładem ubezpieczeń.
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Campagnola profesjonalne
i niezawodne urządzenia
do cięcia sadów
Sekatory elektryczne i pneumatyczne marki Campagnola do profesjonalnego przycinania gałęzi są doskonałym rozwiązaniem dla sadowników, którzy chcą pracować bez użycia kompresorów napędzanych
silnikiem lub podłączonych do ciągnika.
Wszystkie modele są odpowiednie do przycinania między innymi
• w sadach,
• szkółkach ogrodniczych,
• przy produkcji i pielęgnacji roślin ozdobnych.

Chcesz poznać więcej szczegółów
dotyczących modeli sekatorów?
zobacz specyfikacje:

www.campagnola.pl
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Już teraz przygotuj się
z nami na przycinkę drzew
i krzewów owocowych!

Przetestuj
sekator

przed zakupem
Grzegorz Sarna
509 304 356

Sadzarki Ferrari
- niezawodność i wysoka jakość
Włoska firma Ferrari zajmuje się głównie produkcją sadzarek do warzyw z rozsad. Konstrukcja maszyn pozwala na wysadzanie warzyw wielu gatunków między
innymi: kapusty, brokułów, pomidorów, sałaty, selera. Wysokie standardy, jakość, niezawodność i innowacyjność
stawiają firmę Ferrari w czołówce producentów sadzarek.
Sadzarka karuzelowa F MAX dostępna w Rolserwis w wersji 2, 3 i 4 - karuzelowej.
W standardowym wyposażeniu posiada system napędowy, który daje możliwość zastosowania różnych rodzajów
zębatek, pozwalających na szeroki zakres regulacji rozstawu roślin w rzędzie. Skokowy ruch karuzeli pozwala
na sadzenie świeżo podlanych rozsad, bez przyklejania
się sadzonek do kubełków. Gumowe koła dogniatające
zapewniają mniejsze oblepienie ziemią oraz poprawiają
podsiąkanie, które polepsza równomierność wzrostu.
Główne korzyści z zastosowania sadzarki F MAX to:
szybkość pracy nawet do 5000 sadzonek na godzinę
w rzędzie dla danej sekcji,
duży zakres regulacji odległości między sadzonkami od 16
cm do 57 cm (co 2 cm),
stały spadek roślin z karuzeli w miejsce wysadzenia dzięki
ruchowi zegarowemu sekcji.
Dwurzędowa sadzarka Multipla
Wyposażona jest w kroje talerzowe, koła gumowe 580
i podwójne stoły FMAX. Dwurzędowa sekcja wysadzająca
pozwala operatorowi na równoczesne sadzenie w dwóch
rzędach, co daje około 3 500 sadzonek, czyli 1 750 roślin
w jednym rzędzie w ciągu godziny. Elektroniczny regulator
rozstawu sadzonek pozwala na zachowanie odpowiednich
odległości roślin w rzędzie. Odległość między rzędami wynosi od 38 cm do 58 cm. Wyściełane, miękkie i wodoodporne siedzenia zapewniają komfort pracy operatora.
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z najlepszym• Wszechstronność
na rynku systemem
malowania.
Powłoka
antykorozyjna
chemoutwardzalna
zapewnia
zapewnia
wyposażenie
w tylne
wyjścia instalacji
elektrycznej i hamulcowej.
Podpinaszna
drugą
przyczepę i gotowe.
trwałość i odporność
promieniowanie
UV. Jednym słowem - u nas farba się trzyma!
IOSENNE OFERTY
WIOSENNE
OFERTY
• O bezpieczeństwo
zadbają
klasowe
osie światowego
producenta
z niezawodnymi hamulcami
Design wyróżniający
się na tle
nudnej
konkurencji.
Nowoczesny
i bezkompromisowo
piękny!
zasilanymi prosto z instalacji dwuobwodowej, system automatycznego odcięcia
wywrotu,
RAMA
I PODŁOGA
Burty RAL 9006 a podwozie i plandeka w kolorze RAL 7016 to wyróżnik elegancji
i nowy
lider stylu.
RAMA
I PODŁOGA

NOWY
JAKOŚCI
NOWYWZORZEC
WZORZEC
JAKOŚCI
oświetlenie LED jak i osłony tylnych lamp, które też są w standardzie.

WZORZEC JAKOŚCI

OSIE JEZDNE
UKŁAD HAMULCOWY

• Komfort docenicie używając uniwersalnych zamków burt z centralnym ryglowaniem
czy spiralnych przyłączy do elektryki. Błotniki kół tylnych, kliny podporowe, szyber zsypowy
do ziarna, drabina i stopnie do inspekcji skrzyni ładunkowej też znaczy komfortowo.
• Żywotność to przede wszystkim optymalne połączenie wysokiej jakości komponentów
z najlepszym na rynku systemem malowania. Powłoka antykorozyjna chemoutwardzalna zapewnia
SIŁOWNIK WYWROTU
trwałość i odporność na promieniowanie UV. Jednym słowem - u nas farba się trzyma!
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Sieczkarnie samobieżne
FR FORAGE CRUISER STAGE V
Niezrównana wydajność
Marka New Holland jest liderem w sektorze sieczkarni od
przeszło pół wieku, oferując szereg nowatorskich rozwiązań, które zrewolucjonizowały sposób zbioru pasz. Sieczkarnie FR Forage Cruiser korzystają z rozwiązań poprawiających produktywność, takich jak stworzone przez FPT
Industrial silniki Cursor 13, 16 i V20, które wyposażono
w spełniającą wymogi normy Stage V technologię ECOBlue™ HI-eSCR 2. Układ utrzymuje imponującą wydajność
i niskie zużycie paliwa, których oczekujesz od maszyn z serii
FR. Zgodnie ze Strategią Lidera w Zakresie Czystej Energii
New Holland jest zaangażowana w zwiększanie wydajności
rolnictwa przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska.
Sprawdzona technologia ECOBlue™ wykorzystuje AdBlue
w celu przetworzenia szkodliwych tlenków azotu znajdujących się w gazach spalinowych w nieszkodliwą wodę i azot.
Ten system neutralizacji spalin jest oddzielony od silnika co
oznacza, że silnik zasysa jedynie czyste, świeże powietrze.
Jaki jest tego efekt? Czysto pracujące jednostki napędowe
o lepszych osiągach i zużywające mniej paliwa.

Nowoczesna technologia MetaLoc™ chroni sieczkarnię FR
przed potencjalnym trwałym uszkodzeniem przez metalowe
przedmioty. Opatentowany system Variflow™ zmianę położenia dmuchawy oraz walcy zgniatacza ze zbioru kukurydzy
na zbiór trawy w czasie poniżej 2 minut bez użycia narzędzi.
Oszczędność czasu, dzięki której zarobisz więcej.

Doskonała jakość zbiorów
Opatentowana technologia HydroLoc™ gwarantuje stałą długość cięcia niezależnie od przerobu i rodzaju zbioru.
Z kolei system ActiveLOC™ automatycznie dopasowuje długość cięcia do rzeczywistej wilgotności materiału roślinnego,
zapewniając najwyższą jakość sieczki. Automatyczna regulacja pozwala osiągnąć najlepszą w klasie skuteczność cięcia,
a w połączeniu z jednolitą jakością rozdrabniania ziaren - uzyskiwaną dzięki nowemu, wysoko wydajnemu zgniataczowi
DuraCracker™- zapewnia najwyższą jakość pasz i biomasy.

Najlepsza w klasie jakość cięcia przy zbiorze
kukurydzy.
Wiodący w branży system HydroLoc™ zapewnia stałą
długość cięcia niezależnie od rodzaju uprawy roślinnej
i wahań obciążenia. Jednak jakość bez wydajności jest niewiele warta. Sieczkarnie z serii FR to maszyny o wprost
nienasyconym apetycie. Przetworzą każdą ilość paszy, gdy
tylko trafi do ich pojemnego wnętrza. Jaki jest tego efekt?
Najwyższej jakości kiszonka, łatwo trawiona: zarówno
w żołądkach zwykłych zwierząt hodowlanych, jak i w nowoczesnych elektrowniach opalanych biomasą.

Niższe koszty eksploatacji to większe zyski.
We wszystkich modelach z serii zastosowano technologię
ECOBlue™ HI-eSCR 2 w celu spełnienia najbardziej restrykcyjnych wymogów normy emisji Stage V. Jednocześnie sieczkarnie utrzymują doskonałą wydajność, których oczekujesz
od tych maszyn. Wzrost wydajności i zmniejszenie kosztów.
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Absolutna przyjemność z jazdy
Doskonała widoczność we wszystkich kierunkach pozwala
dokładnie podbierać i odprowadzać zbiory. Kabina, w całości przeprojektowana, zapewnia operatorowi pełną kontrolę nad pracą maszyny. Nowy podłokietnik to wzorzec
ergonomii — wszystkie najważniejsze elementy sterujące rozmieszczono intuicyjnie, w zasięgu ręki. Dodatkowe
elementy wyposażenia to ultraszeroki, kolorowy monitor
dotykowy IntelliView™ IV oraz nowy podłokietnik, który zapewnia operatorowi natychmiastowy podgląd wszystkich
kluczowych parametrów roboczych. Funkcja automatycznego napełniania przyczepy IntelliFill™ pozwala skoncentrować się na zasadniczej pracy — zbieraniu i koszeniu.

Bogata oferta spełniająca życzenia każdego
klienta.
Sieczkarnie FR mogą ją zapewnić dzięki niezrównanej wydajności rozdrabniania. Usługodawcy chcą mieć możliwość
błyskawicznej zmiany konfiguracji maszyny, w zależności od

zbieranego materiału roślinnego, aby ograniczyć przestoje do minimum. Sieczkarnie FR sprostają tym wymaganiom
dzięki zastosowaniu wiodącej w branży technologii Variflow™.
• Układ Variflow™ usprawnił przepływ materiału roślinnego ze zgniatacza na przyczepę, dzięki czemu
przypadki zapchania podczas zbioru trawy stały się
przeszłością. Umożliwia operatorowi zmianę pozycji
dmuchawy w zależności od zbieranego plonu. Układ
obejmuje pojedyncze ustawienie do zbioru kukurydzy
i dwa do zbioru trawy: jedno do ciężkiej trawy z pierwszego pokosu i drugie, które praktycznie eliminuje odległość między dmuchawą a modułem przetwarzającym, do lekkiej sieczki z drugiego i trzeciego pokosu,
która jest kierowana bezpośrednio do rury wyładowczej. W trybie zbioru trawy dmuchawa znajduje się 20
cm bliżej głowicy tnącej i zapewnia oszczędność nawet
40 KM mocy, co zwiększa ogólną wydajność maszyny.
• Zabezpieczenie maszyny dzięki układowi MetaLoc™
oferuje on podział dolnej rolki podającej na sześć stref
wykrywania przedmiotów metalowych. Rolki podające
zostają zatrzymane w ciągu 300 milisekund od chwili
wykrycia metalu. Lokalizacja obcych materiałów odbywa się na monitorze IntelliView™ IV. Układ odwracania
kierunku obrotów automatycznie usuwa materiał roślinny. Czułość systemu może być precyzyjnie regulowana przez operatora. System MetaLoc™ chroni sieczkarnię FR oraz bydło klienta.
• Wyjątkowo szeroki kąt obrotu rury wyładowczej 210°
umożliwia napełnianie przyczep zarówno z prawej, jak
i z lewej strony. Położenie spoczynkowe rury wyładowczej zapewnia również bezpieczny transport. Wzmocniona rura wyładowcza o wysokiej wytrzymałości zapewnia precyzyjne napełnianie. Możliwość napełniania
przyczep o najwyższych burtach dzięki podniesieniu
rury wyładowczej do maksymalnie 6,4 m.
Wydajne przekazywanie mocy.
Dzięki zastosowaniu silników rzędowych można zapewnić
wydajne przekazywanie mocy silnika na podzespoły napędowe oraz na układ jezdny co pozwala na pełne wykorzystanie potencjału sieczkarni FR Forage Cruiser. Koncepcja
silnika rzędowego oraz logiki bezpośredniego układu napędowego gwarantuje to i o wiele więcej.

•

•

•

Opcjonalny napęd na cztery koła o 100% mechanicznym przenoszeniu mocy pozwala pracować nawet
w najtrudniejszych warunkach. Opcjonalny układ Terralock™ steruje włączaniem napędu na 4 koła w zależności od prędkości jazdy i działania układu kierowniczego
w celu zwiększenia zdolności manewrowych maszyny.
W przypadku pracy z użyciem dużych hederów i w trudnych warunkach można skorzystać z opcjonalnego
układu Dual Drive, czyli dodatkowego napędu hydrostatycznego, który zapewni przyrost mocy wymagany do
prawidłowej i wydajnej pracy zespołu żniwnego. Układ
Dual Drive umożliwia również sterowanie prędkością
hedera podczas pracy w polu, niezależnie od prędkości
obrotowej rolek podających, aby precyzyjnie regulować
napełnianie hedera i zwiększyć wydajność maszyny.
Zastosowanie pojedynczego pasa napędowego wykluczyło straty spotykane w układach z pośrednią skrzynią
przekładniową i zapewniło przekazywanie 100% mocy
do głowicy tnącej, zgniatacza i dmuchawy, dając niesamowitą wydajność roboczą maszyny. Model FR920
wyposażono we wzmocnione klinowe pasy napędowe
9HB, które przekazują całą moc bez najmniejszych strat.

Najkrótszy promień skrętu
Kompaktowa konstrukcja i znakomita geometria sterowania sieczkarni FR pozwala uzyskać kąt skrętu 55°
oraz imponujący promień skrętu 6,4 m. Znakomita
zwrotność zwiększa sprawność manewrowania i przyspiesza przestawianie rzędów na uwrociu. Stożkowa
konstrukcja tyłu i ograniczony zwis minimalizują ryzyko
uszkodzenia przez przyczepy.
Przestronna i cicha. Twoje polowe biuro.
Asortyment sieczkarni samobieżnych FR stworzy Ci dom
poza domem podczas długich dni pracy. Przestronna
kabina zapewnia doskonałą widoczność 360°, którą możesz się rozkoszować w spokoju, jaki zapewnia niemal
wyciszona kabina, tylko 76 dBA. Nowe wnętrze inspirowane motoryzacją,nowoczesna ciemnoszara kolorystyka, która została rozszerzona na siedzisko, podsufitkę
i podłokietnik. Luksusowa skórzana kierownica i dwukolorowe skórzane fotele dopełniają ekskluzywności premium w Twoim terenowym biurze.
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ASORTYMENT MODELI
CX7 I CX8
Nadzwyczajna wydajność
Seria kombajnów CX7 i CX8 zasługuje w pełni na ten tytuł,
będąc najsilniejszymi w tradycyjnej wersji kombajnami na
świecie o mocy sięgającej 460KM. Obejmują pięć różnych
maszyn, które wyróżniają się najlepszą w klasie wydajnością. Wybór obejmuje pięć lub sześć wytrząsaczy słomy
i pełną gamę opcji, dzięki czemu bez trudu skonfigurujesz
maszynę pod kątem prowadzonej działalności.
Niższe koszty eksploatacji
W serii CX wykorzystano wiodącą w tej branży technologię zapewniającą zgodność z normami emisji spalin. Cała
seria CX wyposażona została w technologię ECOBlue™
HI-eSCR 2, spełniającą wymogi najbardziej restrykcyjnej
normy emisji spalin Stage V, jednocześnie zachowując wydajność, do jakiej przyzwyczajeni są użytkownicy maszyn
z serii CX. W połączeniu z niską częstotliwością serwisowania (co 600 motogodzin), kombajny z tej serii pomagają
zmniejszyć koszty oraz generować większe zyski.
Komfortowe warunki pracy
Kabina Harvest Suite™ Ultra została zaprojektowana
w celu zapewnienia najwyższej ergonomii i wygody w użytkowaniu. Kubatura jej to 3,7 m³ i 6,3 m² powierzchni przeszklonej (niemal 7% więcej niż we wcześniejszych modelach), oferuje dodatkową przestrzeń i lepszą widoczność,
co przekłada się na komfort i dokładność pracy. Przy natężeniu hałasu nie przekraczającym 73 dBA, jest najcichszą
kabiną na rynku. Jeżeli prowadzisz zbiory w nocy, to pakiet
świateł LED zapewni idealne oświetlenie w miejscu pracy.
Temu wszystkiemu towarzyszy nowe, inspirowane przemysłem motoryzacyjnym wnętrze.
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Hedery zbożowe Varifeed™ : przystosowane
do wszystkich gatunków upraw
Modele hederów Varifeed™ o szerokościach 10,67
i 12,50 m są wyposażone w nowy, przenośnik ślimakowy z przesuniętym względem środka podziałem, który
zapewnia maksymalną wydajność zespołu żniwnego
i mniejsze zużycie energii. Gama modeli gwarantuje
optymalną jakość zbioru i równomierne cięcie na polach z roślinami o różnej wysokości. Stół z listwą nożową może być wysuwany o 575 mm, gwarantując idealne
podawanie. Przenośnik ślimakowo-palcowy o średnicy
660 mm z wysokimi zwojami zapewnia szybkie i płynne
podawanie. Chowane palce podające pomiędzy każdym
zwojem równomiernie przemieszczają materiał do środka zespołu żniwnego zapewniając delikatny oraz ciągły
przepływ materiału. Nowe, opcjonalne kosy boczne z 36
nożami zostały przeprojektowane i mają nisko położony
układ napędowy. Nowa, lżejsza konstrukcja ułatwia ich
podłączenie do zespołu żniwnego Varifeed™, zapewniając jeszcze bardziej przyjazną dla użytkownika obsługę.
Ulepszone prowadzenie węży hydraulicznych pomaga
zminimalizować gromadzenie się zanieczyszczeń podczas zbioru. Sterowane przełącznikiem na prawej konsoli, gwarantują wydajniejszy zbiór rzepaku a gdy nie
są potrzebne, można je przechowywać na specjalnym
wsporniku na ramie hedera.
Inteligentne działanie
Marka New Holland opracowała technologie wspomagające operatorów w uzyskaniu efektywnych i wydajnych
zbiorów podczas pracy na polach o zróżnicowanym plonowaniu. Technologia IntelliCruise™ II wykorzystuje szereg

czujników, które automatycznie optymalizują wydajność
pracy kombajnu CX, umożliwia wybór jednego spośród
trzech trybów jazdy:
• Maksymalna wydajność. Podczas pracy w wąskim oknie
pogodowym lub w celu optymalizacji usług rolniczych
można wybrać ustawienie maksymalnej wydajności
kombajnu. Funkcja ta zapewnia ustawienie prędkości
kombajnu gwarantującej pełne wykorzystanie mocy silnika, przez co pracuje on z maksymalnym obciążeniem.
• Stała przepustowość. Dla zachowania jednolitych parametrów roboczych kombajnu opracowane zostało
ustawienie stałej przepustowości. Tryb ten różnicuje
prędkość jazdy w taki sposób, aby zachować zadane
natężenie przepływu masy roślinnej.
• Ograniczenie strat. Każde ziarno jest na wagę złota. Na
potrzeby zbiorów, w których nadrzędnym celem jest
minimalizacja strat ziarna, opracowane zostało specjalne ustawienie kontrolujące prędkość jazdy w taki sposób, aby straty nie przekraczały ustalonego limitu.
Najwyższa wydajność omłotu w swojej klasie
Omłot jest kluczowy kiedy liczy się każde ziarno. Dzięki
czterobębnowej technologii możliwe jest delikatne i efektywne młócenie. Ogromny bęben młócący o średnicy
750 mm młóci nawet najtwardsze kłosy w niezrównanym
tempie. Kąt opasania klepiska wynoszący 111° poprawia
separację i znacznie zwiększa dostępną powierzchnię klepiska: w modelach z 6 wytrząsaczami jest ona równa 1,18
m2 zaś w modelach z 5 wytrząsaczami wynosi 0,98 m2.
• Bęben Ultra-Flow™ - Podzielony na segmenty bęben
posiada przesunięte cepy, które pozwalają zbierać
wszystkie uprawy drobnoziarniste. Bęben może być
skonfigurowany do zbioru kukurydzy. System zapewnia
płynniejszy przepływ masy żniwnej, co przekłada się na
mniejszy hałas w kabinie, zmniejszone zużycie paliwa
i redukcję zatorów. Przy zbiorze rzepaku pozwala on
zwiększyć wydajność o nawet 10%, a przy okazji cechuje go większa wytrzymałość.
• Wytrząsacze słomy Opti-Speed™ o zmiennej prędkości
stanowiące wyposażenie seryjne we wszystkich kombajnach z serii CX, automatycznie dostosowują się do
warunków pracy zapewniając wzrost wydajności nawet

o 10%. Wystarczy wybrać nastawę dla pszenicy, kukurydzy, czy rzepaku, a Twój CX7 lub CX8 automatycznie
dostosuje szybkość wytrząsacza słomy do wskazanego
zboża.
• Technologia Opti-Fan™ kompensuje wpływ grawitacji na materiał, wystarczy wybrać pożądaną prędkość
wentylatora, gdy maszyna znajduje się na płaskim terenie, a system przeprowadzi jej automatyczną regulację
podczas jazdy w górę lub w dół zbocza w celu utrzymania stałej wydajności czyszczenia. Podczas jazdy w górę
zbocza, prędkość wentylatora zostaje zmniejszona, aby
zapobiec stratom ziarna z sit. Natomiast podczas jazdy
w dół zbocza prędkość wentylatora wzrasta zapobiegając kumulacji materiału na sitach.
Zintegrowane czujniki ilości i wilgotności
zebranego ziarna.
• Pomiar wilgotności w czasie rzeczywistym - Próbki są
pobierane co 30 sekund, a dane są przesyłane do monitora IntelliView™ IV. Operator jest informowany na
bieżąco i może odpowiednio dostosować parametry
maszyny.
• Mapowanie ilości zebranego ziarna- Ekskluzywny, opatentowany czujnik plonów o wysokiej dokładności, jest
powszechnie uznawany za najlepszy w klasie. Czujnik
generuje niezwykle dokładne pomiary plonów, niezależnie od wilgotności obecnej w ziarnie, co więcej, kalibracja jest wykonywana zaledwie raz na sezon.
Układy prowadzenia New Holland przystosowane do twoich potrzeb.
Firma New Holland oferuje wszechstronny pakiet rozwiązań w zakresie prowadzenia zarówno ręcznego, jak i wspomaganego. Kombajn CX7 lub CX8 można zamówić w fabryce z całkowicie zintegrowanym automatycznym układem
prowadzenia IntelliSteer®, dzięki któremu oszczędności
zaczną się już od pierwszego przebiegu. IntelliSteer jest
całkowicie kompatybilny z najbardziej dokładnymi sygnałami korekcji RTK, gwarantując dokładność 1–2 cm. System
automatycznego prowadzenia SmartSteer™ do zespołów
żniwnych do kukurydzy to jedna z wielu dostępnych opcji,
które zwiększają wydajność i sprawność zbiorów.
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TERRASEM – Efektywny siew w jednym
przejeździe roboczym
Siew w uproszczonej technologii cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a producenci prześcigają się w opracowywaniu kolejnych nowości. Zmniejszenie czasu pracy
i kosztów przejazdów to główne zalety tej metody ponieważ wszystkie czynności – siew,
spulchnianie gleby, a także nawożenie – wykonywane są za jednym przejazdem. Uprawa
uproszczona korzystnie wpływa na utrzymanie wilgotności w glebie, co też jest ważne
przy coraz bardziej niestabilnych warunkach pogodowych.

Doskonałym narzędziem do siewu w mulcz jest
siewnik TERRASEM marki Pottinger. Ta przemyślana
koncepcja łączy w sobie wszystkie kroki robocze, uprawę,
ugniecenie wtórne i wysiew. Efektywna krótka brona talerzowa, niepowtarzalny wał oponowy Packera, jak również perfekcyjna szyna wysiewająca gwarantują optymalny efekt pracy. Uniwersalne siewniki TERRASEM idealnie
dają się wpasować w każdą koncepcję uprawy gleby zapewniając jednocześnie oszczędność kosztów niezależnie
od tego czy jest to wysiew w mulcz czy wysiew tradycyjny.
Dostępne jest kilka wersji siewnika:
• modele sztywne TERRASEM R3 i R4 montowane na
sztywnej ramie;
• modele składane TERRRASEM C4/ C6/ C8/ C9 przy transporcie po drodze elementy robocze są podnoszone do
góry co zmniejsza jego szerokość roboczą do 3m;
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•

modele z podsiewem nawozu TERRASEM FERTILIZER
R3/ C4/ C6/ C8/ C9
Każdy z siewników TERRASEM można dostosować do
swoich możliwości i potrzeb. Wszystkie maszyny cechuje
wysoka precyzja siana. Wielkowymiarowy zbiornik na
ziarno i inteligenta obsługa znacząco ułatwiają pracę. Wysiew nasion i nawozu razem dzięki precyzyjnym redlicom
DUAL DISC. Dzięki inteligentnej obsłudze – systemom nawigacji i sterownikom ISOBUS – można w prosty i łatwy
sposób zarządzać wszystkimi elementami maszyny.
Perfekcyjne przygotowanie gleby do siewu
Za przygotowanie podłoża do siewu odpowiedzialna jest
dwurzędowa brona talerzowa z gładkimi lub ząbkowanymi
talerzami o średnicy 510 mm, które spulchniają glebę na
całej powierzchni. Pole przygotowane do wysiewu tworzy

obraz gleby o optymalnej drobnej strukturze. Taka brona
doskonale sprawdza się też na glebach ciężkich i przy dużej ilości resztek pożniwnych. Zabezpieczenie przeciwkamieniowe NONSTOP z gumowymi elementami zapewnia
właściwe zagłębienie talerzy. Precyzyjny siew gwarantują podwójne redlice talerzowe DUAL DISC z ustawieniem talerzy
typu Offset (zawieszone pojedynczo w równoległoboku).
Sprawdzone podwozie – wał oponowy Packera
Wał oponowy, który pełni rolę podwozia osadzony jest
między broną talerzową a jednostką wysiewają. Zoptymalizowana geometria zawieszenia zwiększa prześwit na
uwrociu i przy transporcie. Podwozie jest wyposażone
w ogumienie 425/55 R17. Ugniecenie wtórne następuje
przed wysiewem, każdorazowo na czterech rzędach wysiewu. Płynna i hydrauliczna regulacja głębokości roboczej
niezależnie od ustawień drugiego rzędu talerzy. Maszyna
standardowo wyposażona po obu stronach w sprężynowane blachy skrajne. W opcji montaż blachy przedniej
oraz blachy wyrównującej przed wałem Packera.
Wysoka wydajność i precyzja dozowania
Wielowymiarowy zbiornik na ziarno o pojemności od
3000 do 5100 litrów można w łatwy sposób za pomocą
ładowarki, worków typu Big Bag lub przy użyciu hydraulicznego ślimaka. Wygodna zwijana plandeka chroni zbiornik przed kurzem i deszczem. Standardowa platforma załadunku ułatwia otwieranie pokrywy zbiornika i kontrolę
procesu napełniania. Pod platformą zamocowano dużą
skrzynkę na narzędzia. Maszyny wyposażone w hydrauliczną dmuchawę zapewniają spokojną pracę i dokładność wysiewu. Specjalne nakładki rozdzielacza pozwalają
na siew w różnych szerokościach rzędów. W zależności od
modelu siewniki TERRASEM wyposażone są w jeden lub
dwa systemy dozowania wykonane z nierdzewnej stali.
Napęd dozowania następuje elektrycznie i jest sterowany
przez czujniki radarowe lub sygnał ISOBUS z ciągnika. Regulację wysiewu można wykonać z kabiny ciągnika. Automatyczny włącznik kół wysiewających z seryjnym dozowaniem wstępnym zapewnia wysiew bez pozostawiania luk.
Siewniki TERRASEM precyzyjnie dopasowują się do
konturów gleby (także nierówności terenu wzdłuż kierun-

ku jazdy) dzięki połączeniu pojedynczych jednostek wysiewających przez 3-punktowe zawieszenie na ramie Packera. Poczwórny przegub między szyną wysiewającą i wałem
oponowym zapewnia dokładnie taki sam nacisk redlicy na
każdym elemencie wysiewu i przez to dokładne równej głębokości odłożenie ziarna. Boczne składane elementy brony
talerzowej, packera i szyny wysiewającej kopiują kontury
gleby. Możliwości wychylenia w górę są nieograniczone, natomiast w dół wychylenie może wynosić do 40.
Inteligenta obsługa – rolnictwo
precyzyjne GPS
Jednostki wysiewające można w zależności od naszych
potrzeb wyposażyć w wygodne terminale i sterowniki ARTIS, ARTIS PLUS czy ISOBUS CCI, aby w łatwy sposób
obsługiwać kompleksowo maszynę z poziomu operatora. Dzięki takim rozwiązaniom sprawdzimy np. płynność
przepływu materiału siewnego, stan wypełnienia, kontrolę
dmuchawy czy wałka dozującego, nie wysiadając z ciągnika. Sterowniki serii ISOBUS CCI zawierają wszystkie funkcje terminalu POWER CONTROL oraz umożliwiają pracę
wszystkich maszyn pracujących w systemie ISOBUS różnych producentów. System SPEED COMPLETE w pełni
usprawnia sterowanie i zarządzanie jednostką wysiewają.
Przygotowanie za pomocą kart aplikacji warunków glebowych dla poszczególnych parceli daje pełną kontrolę
na pracą jednostki wysiewającej. Sterowanie przez GPS
stop/start dozowanie na uwrociu, uwzględnienie zróżnicowania gleby, dopasowanie do pola ilości nasion na m2
to tylko niektóre z głównych zalet. Stosowanie systemów
precyzyjnego rolnictwa/GPS znacząco przekłada się na
oszczędności w gospodarstwie.
Wszystkie siewniki mulczowe TERRASEM łączą w jednym obróbkę ziemi, utwardzanie i wysiew o szerokości
roboczej 3–9 m. Poza dokładnym odkładaniem materiału
siewnego dzięki równolegle prowadzonym rzędom podwójnych redlic talerzowych DUAL-DISC z wodzącymi rolkami głębokościowymi, maszyny przekonują wyjątkowym
dopasowaniem do podłoża, centralną regulacją docisku
redlic od 40 do 120 kg/redlicę, pojemnym zbiornikiem
na materiał siewny i inteligentną obsługą. TERRASEM to
Twoja recepta na sukces!
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CIĄGNIKI DEMONSTRACYJNE
DOSTĘPNE W SEZONIE 2021
W WERSJI BLUE POWER

T5.140 Dynamic Command stworzono, aby zapewnić
wysoką wydajność podczas wykonywania rozmaitych prac
rolniczych: od zastosowań polowych, prac z ładowaczem
czołowym, aż po szybki transport. Ten model ciągnika napędzany jest czterocylindrowym silnikiem FPT Industrial
NEF o pojemności 4,5 litra, o maksymalnej mocy 140 KM
z idealną krzywą mocy, zapewniającą moc szczytową na
poziomie 1800 obr./min. W pełni odpowiada to większości powszechnie używanych prędkości silnika zarówno
w przypadku WOM, jak i trybu drogowego. Przekładnia Dynamic Command™ 24x24 umożliwia korzystanie z ośmiu
biegów pod obciążeniem bez zmiany zakresu. Dzięki wielu
prędkościom dostępnym w każdym z trzech zakresów od48

powiadającym najczęstszym sytuacjom, nie musisz zmieniać zakresu w czasie pracy. W rezultacie zyskujesz większą wydajność w polu i na drodze.
Co dodatkowo wyróżnia ten ciągnik?
• monitor dotykowy IntelliViewTM IV – umożliwia łatwe programowanie szeregu różnych ścieżek prowadzenia, które dostosowują się do zmieniających warunków pracy
• amortyzowana oś przednia
• zintegrowany przedni TUZ z systemem zarządzania
• 16 szt. świateł LED
• gniazdo ISOBUS

T6.180 Dynamic command to flagowy model z serii T6 z 6-cylindrowym silnikiem o maksymalnej mocy
z funkcją EMP wynoszącej 175KM z nową ośmiozakresową półautomatyczną przekładnią typu powershift
Dynamic CommandTM ze zmianą biegów za pomocą
ruchomego joystica przy użyciu technologii podwójnego sprzęgła i automatyczną zmianą 3 zakresów, co
zapewnia zawsze najlepszy bieg do wykonywanego
zadania. Zaprojektowane pod kątem szybkiej zmiany
biegów sprzęgła w połączeniu z automatyczną skrzynią
biegów zapewniają zawsze idealne przełożenie i ograniczają konieczność ingerencji ze strony operatora.
Przekłada się to na wysoką wydajność i ograniczenie
zmęczenia użytkownika. Silnik NEF spełnia wymogi
normy emisji spalin Stage V dzięki bezobsługowemu
i wysoko wydajnemu układowi neutralizacji spalin SCR.
W połączeniu z przekładnią Dynamic Command silnik
podnosi poprzeczkę w zakresie sprawności i pozwala
zredukować zużycie paliwa nawet o 9%.
Co dodatkowo wyróżnia ten ciągnik?
• pełne prowadzenie czyli nawigacja satelitarna z dokładnością do 2,5 cm!
• monitor dotykowy IntelliViewTM IV – umożliwia łatwe programowanie szeregu różnych ścieżek prowadzenia, które dostosowują się do zmieniających warunków pracy
• amortyzowana oś przednia klasy 4 Terraglide
• 4 elektrohydrauliczne tylne zawory hydraliki zewnętrznej z zaworem rozdzielczym
• zintegrowany przedni TUZ z systemem zarządzania
T7.270 AutoCommand o mocy maksymalnej 270KM
wyposażony jest w 6-cylindrowy silnik ECOBlue™ HI-eSCR NEF spełniający najnowsze, bardziej restrykcyjne
wymogi norm emisyjnych Tier 4B, dzięki temu zużycie
oleju napędowego i AdBlue jest takie samo lub niższe
w porównaniu do wersji Tier 4A. Prostsza instalacja silnika zapewnia większy potencjał mocy, zaś uproszczony
układ chłodzenia – bardziej wydajną pracę. Główną zaletą przekładni bezstopniowej AutoCommand są cztery bezpośrednie punkty napędu, zapewniające 100%

sprawności mechanicznej. Punkty te zostały precyzyjnie dopracowane, aby idealnie pasowały do najczęściej
używanych prędkości podczas ciężkich prac wymagających dużej siły uciągu, prac uprawowych i polowych tj.
formowanie bel, koszenie oraz szybkiego transportu.
Co dodatkowo wyróżnia ten ciągnik?
• pełne prowadzenie czyli nawigacja satelitarna z dokładnością do 2,5 cm!
• monitor dotykowy IntelliViewTM IV – umożliwia łatwe programowanie szeregu różnych ścieżek prowadzenia, które dostosowują się do zmieniających warunków pracy
• amortyzowana oś przednia klasy 4 Terraglide z hamulcami
• 4 elektrohydrauliczne tylne zawory hydraliki zewnętrznej z zaworem rozdzielczym
• zintegrowany przedni TUZ z systemem zarządzania
FUNKCJE KONFIGURACJI BLUE POWER
• Charakterystyczny ciemnoniebieski lakier metaliczny
• Chromowana osłona chłodnicy
• Srebrne obręcze kół
• Przyciągające wzrok trójwymiarowy liść i logo New Holland
• Skórzany fotel z wychylanym zagłówkiem i gruba markowa wykładzina dywanowa Blue Power
• Jasnosrebrne wykończenie świateł roboczych kabiny
Każdy z modeli demonstracyjnych posiada KABINĘ HORIZON™ I PODŁOKIETNIK SIDEWINDER™ II
Jednoczęściowa szyba przednia zapewnia świetny widok
w każdą pogodę i niezależnie od warunków terenowych.
Osłona przeciwsłoneczna chroni operatora przed najostrzejszymi promieniami. Całkowicie otwierane, przezroczyste okno dachowe, które zapewni idealną widoczność
także wtedy, gdy będziesz patrzeć przez nie siedząc wygodnie w fotelu. Niski poziom hałasu, wynoszący dla modelu T6 i T7 zaledwie 69 dBA, a dla T5 72 dBA, zapewnia
komfort porozumiewania się choćby szeptem.
Wszystkie podstawowe elementy sterujące dostępne są
na podłokietniku: przepustnica oraz sterowanie skrzynią
biegów i hydrauliką. Elementy sterujące są intuicyjne i łatwo dostępne. Możesz swobodnie ustawić podłokietnik
w odpowiadającym Ci położeniu.
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Maszyny używane
Wyprzedaż ubiegłorocznych modeli
oraz pojazdów używanych

FABRYCZNIE NOWY AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY 3,00M LEMTECH

7 400,00 zł (netto)

Parametry techniczne:
• dwa rzędy zębów sprężynowych
• regulacja głębokości
• hydropak
• belka automatyczna oraz łącznik do siewnika
• dwa wały przednie strunowe
• wał tylny rurowy
• regulacja stopki pod siewnik
• tylna belka z regulacją

•
•
•
•
•
•
•

szerokość robocza 3,00m
ilość sprężyn 22
zapotrzebowanie mocy 90- 120 KM
wydajność (ha/h) 2,00 – 2,90
masa 800 kg
rok prod. 2018
producent LEMTECH

FABRYCZNIE NOWY AGREGAT UPRAWOWY RYLEC XL 4,5M Z WAŁEM
PRZEDNIM I GĘSIOSTOPKĄ AKPIL

17 999,00 zł (netto)

Parametry techniczne:
• szerokość robocza 4,5m
• głębokość robocza max 150mm
• liczba wałków strunowych 8+4
• głębokość robocza wałków 60mm
• szerokość transportowa 2,5m
• zapotrzebowanie mocy 100 KM
• 4 rzędy zębów typ „S” (32x10mm) ze
wzmocnieniem oczkowym + gęsiostopka
(szer. 10 cm)
• wał przedni płaskownikowy Ø 280mm,
• wał tylny podwójny strunowy Ø 280mm
z regulacją docisku,
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• sworznie zaczepowe KAT. II i III,
• hydraulicznie składany do transportu – 2
siłowniki,
• mechaniczna blokada w transporcie
• szerokość transportowa 2,5m,
• masa 1,520 kg
• rok prod. 2019
• producent AKPIL

FABRYCZNIE NOWA KOSIARKA ROTACYJNA Z-001 1,65M KOWALSCY

3 500,00 zł (netto)

Parametry techniczne:
• szerokość koszenia 1,65m
• ilość noży 6 (94*40*3, fi 19,2)
• zapotrzebowanie mocy (kW/KM) 30/40
• prędkość obrotowa WOM 540 obr./min.
• wysokość cięcia 42 i 32 mm
• liczba bębnów 2

•
•
•
•
•

wydajność ok 1,7 ha/h
prędkość robocza do 15 km/h
masa 320 kg
rok prod. 2019
producent Kowalscy

FABRYCZNIE NOWY AGREGAT TALERZOWY GEPARD 2,7M 560MM Z WAŁEM
RUROWYM, DEFLEKTORY, HYDROPACK AKPIL

18 900,00 zł (netto)

Parametry techniczne:
• szerokość robocza 2,70m
• średnica talerzy 455-510-560
• liczba talerzy 22
• talerz uzębiony ø 560×4 mm typ I,
• rozstaw między rzędami talerzy 75 cm,
• podziałka poprzeczna talerzy 25 cm,
• mechaniczna regulacja kąta natarcia talerzy,
• regulacja odległości wału doprawiającego
względem wału talerzowego,
• gumowe zabezpieczenie każdego talerza
35×160 mm,

• łożyskowanie bezobsługowe z zabezpieczeniem kasetowym,
• mechaniczna regulacja głębokości na wale,
• sworznie zaczepowe KAT. II,
• deflektory boczne płytowe z gumowym zabezpieczeniem, regulowane mechanicznie,
• zapotrzebowanie mocy 75 KM
• masa 1100 kg
• rok prod. 2019
• producent AKPIL

FABRYCZNIE NOWA ŁADOWARKA B100C C

zapytaj o cenę >>>

44 719 35 75

Wyposażenie::
• silnik 4 –cylindrowy FPT o pojemności 3,4 l,
moc 98 KM
• udźwig ładowarki 3 450 kg do wysokości
maksymalnej
• regulowane pochylenie kierownicy, amortyzowany fotel
• kabina z klimatyzacją
• skrzynka narzędziowa z narzędziami
• podwójny akumulator 12 V 60 AH (600+600 A)
• przekładnia automatyczna Powershift (4 zakresy ) 40 km/h

• hydrauliczna blokada transportowa wysięgnika koparki , sterowana z poziomu kabiny
• funkcja GLIDE RIDE – amortyzacja ładunku
łyżki ładowarki podczas jazdy
• rozdzielacz 3-sekcyjny do łyżki 6w1
• zawory bezpieczeństwa dla łyżek 6w1
• wysuwne ramie koparki
• łyżka koparkowa 457 mm
• łyżka przednia 6w1
• koła tylne 18.4-26
• koła przednie 320/80-18

Maszyny u ży w a ne
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FABRYCZNIE NOWA ŁADOWARKA B110 C

zapytaj o cenę >>>

44 719 35 75

Wyposażenie:
• silnik 4 –cylindrowy FPT , moc 111 KM
• udźwig ładowarki 3 450 kg do wysokości
maksymalnej
• uregulowane pochylenie kierownicy, amortyzowany fotel
• kabina z klimatyzacją
• skrzynka narzędziowa z narzędziami
• podwójny akumulator 12 V 60 AH (600+600 A)
• przekładnia automatyczna Powershift (4 zakresy ) 40 km/h

• hydrauliczna blokada transportowa wysięgnika koparki , sterowana z poziomu kabiny
• funkcja GLIDE RIDE – amortyzacja ładunku
łyżki ładowarki podczas jazdy
• rozdzielacz 3-sekcyjny do łyżki 6w1
• zawory bezpieczeństwa dla łyżek 6w1
• wysuwne ramie koparki
• łyżka koparkowa 457 mm
• łyżka przednia 6w1

FABRYCZNIE NOWA ŁADOWARKA L218

zapytaj o cenę >>>

44 719 35 75

Wyposażenie:
• silnik ISM 4-cylindrowy o pojemności 2,2 l
i mocy 61 KM
• hydrostatyczny napęd łańcuchowy z pojedyncza przekładnią redukcyjną
• komfortowy fotel operatora
• dodatkowe oświetlenie
• kabina klimatyzowana, radio
• lampa ostrzegawcza

•
•
•
•

amortyzacja łyżki
sterowanie el-hydraulicznie
dwa zakresy prędkości
łyżka przednia 183 cm o niskim profilu z listwą
• pompa hydrauliki o wydajności 78 l/min
• koła 10*16,5 Premium 640TW

FABRYCZNIE NOWA PRASA ROLUJĄCA ROLL BALER 125 NEW HOLLAND

105 900,00 zł (netto)

Parametry techniczne:
• prasa DEMO (przepracowane 6 godzin, zrobiła 130 bel)
• wyprodukowana w październiku 2017 roku
• komora walcowa (18 rolek, o średnicy 200
mm)
• średnica beli 125 cm
• podbieracz o szerokości 2,3 m
• rolka przeciwwietrzna
• koła 500/60-22,5
• skrętne koła podbieracza
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

owijanie siatką
automatyczne smarowanie
podłoga opuszczana
funkcja hydraulicznego rozłączania rotora
dolny zaczep sworzniowy
wyrzutnik bel
kolorowy monitor Isobus InteliView IV
hydrauliczna blokada tylnej klapy
rotor CropCuter z 20 nożami
nóż zabezpieczony na pojedynczej sprężynie

FABRYCZNIE NOWY AGREGAT PODORYWKOWY 2,2M LEMTECH

7 000,00 zł (netto)

Parametry techniczne:
• szerokość robocza 2,20m
• liczba zębów 5
• liczba talerzy 6
• zapotrzebowanie mocy 65-80 KM
• dwa rzędy zębów
• zabezpieczenia kołowe – zrywalne
• automatyczna belka zaczepowa
• rama główna wykonana z profilu o ściance 8mm

• rząd talerzy zagarniający ułożyskowany
z możliwością smarowania i regulacji pracy
o średnicy 460mm
• regulowana głębokość pracy na tylnym wale
• masa 800 kg
• rok prod. 2018
• producent LEMTECH

FABRYCZNIE NOWY AGREGAT UPRAWOWO-SIEWNY VENTO VT 2,7 GRANO SYSTEM

12 299,00 zł (netto)

Parametry techniczne:
• dwa rzędy zębów
• wał tylni rurowy
• dwa wały przednie strunowe o średnicy
320 mm
• hydropack
• liczba sprężyn 20
• zapotrzebowanie mocy 80-100 KM

•
•
•
•

wydajność efektywna (ha/h) 1,8 – 2,5
masa 750 kg
rok prod. 2014
producent Grano System

FABRYCZNIE NOWY CIĄGNIK T4.75 S – Z KLIMATYZACJĄ

108 900,00 zł (netto)

Wyposażenie:
• mechaniczny rewers
• klimatyzacja
• moc znamionowa (kW/KM) 55/75 KM
• silnik 3-cylindrowy o pojemności skokowej
2930
• maks. moment obrotowy (Nm przy obr./
min) 341 przy 1400

• udźwig tylnego układu zawieszenia do 3000 kg
• układ Lift-O-MaticTM
• łatwa i prosta obsługa w codziennym użytkowaniu

Maszyny u ży w a ne
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FABRYCZNIE NOWY CIĄGNIK T6.125 S

zapytaj o cenę >>>

44 719 35 75

Wyposażenie:
• przedni tuz
• amortyzowana przednia oś
• skrzynia 16×16
• moc 125 KM
• Silnik Tier 4B ECOBlue™ HI-eSCR,
• silnik 4-cylindrowy o poj. skokowej 4485 cm3

• maks. moment obrotowy (Nm przy obr./
min) 528 przy 1500
• przestronna kabina Horizon
• wszechstronna maszyna do każdego zadania

FABRYCZNIE NOWY CIĄGNIK T7.165 S

zapytaj o cenę >>>

44 719 35 75

Wyposażenie:
• przedni tuz
• amortyzowana przednia oś
• skrzynia 19×6
• moc maksymalna 165 KM
• udźwig do 8257 kg

• silnik 6-cylindrowy o poj. skokowej 6728 cm3
• maks. moment obrotowy (Nm przy obr./min)
700 przy 1500
• przestronna kabina Horizon
• duża moc i wydajność

FABRYCZNIE NOWY CIĄGNIK T7.210

zapytaj o cenę >>>

44 719 35 75

Wyposażenie:
• wersja standard
• silnik 6-cylindrowy o poj. skokowej 6728 cm3
• Silniki ECOBlue™ HI-eSCR Nef
• moc maksymalna 210 KM
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•
•
•
•

przestronna kabina Horizon
przekładnia Power Command
udźwig do 8257 kg
duża moc i wydajność

FABRYCZNIE NOWY CIĄGNIK TD5.85 – Z KLIMATYZACJĄ

125 500,00 zł (netto)

Wyposażenie:
• klimatyzacja
• fotel dla pasażera
• moc 85 KM
• maks. moment obrotowy (Nm przy obr./min)
351 przy 1500

• silnik 4-cylindrowy o pojemności skokowej
3400
• przekładnia Synchro ShuttleTM
• najwyższe parametry w swojej klasie
• funkcjonalny i stylowy

FABRYCZNIE NOWY KOMBAJN TC 5.70

zapytaj o cenę >>>

44 719 35 75

Wyposażenie:
• roto separator
• przednie koła 750
• heder 4,5m
• szarpacz słomy
• sita elektryczne

•
•
•
•
•
•

szybkozłącze hydrauliki hedera
klimatyzacja
szybka regulacja ustawień kombajnu
pojemność zbiornika ziarna 5200l
silnik 6-cylindrowy Nef
układ wtryskowy Common Rail

FABRYCZNIE NOWY ŁADOWACZ CZOŁOWY TRACLIFT 240 SL Q-TECH GROUP

21 700,00 zł (netto)

Parametry techniczne:
• wysokość podnoszenia w oku wysięgnika
(mm) 3745
• wysokość załadunku (mm) 3500
• wysokość przy max. Wychyle (mm) 2900
• kąt zamknięcia łopaty w pozycji dolnej 48o

•
•
•
•
•
•

kąt wychylenia łopaty w pozycji górnej 66o
udźwig w pozycji dolnej (kg) 2500
udźwig w pozycji górnej (kg) 1600
waga wysięgnika (kg) 585
rok prod. 2015
producent Q-Tech Group
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FABRYCZNIE NOWY ŁADOWACZ CZOŁOWY TRACLIFT 260 SLX Q-TECH GROUP

20 800,00 zł (netto)

Parametry techniczne:
• wysokość podnoszenia w oku wysięgnika
(mm) 3815
• wysokość załadunku (mm) 3500
• wysokość przy max. Wychyle (mm) 2900
• kąt zamknięcia łopaty w pozycji dolnej 48o
• kąt wychylenia łopaty w pozycji górnej 66o

•
•
•
•
•

udźwig w pozycji dolnej (kg) 2850
udźwig w pozycji górnej (kg) 1700
waga wysięgnika (kg) 585
rok prod. 2014
producent Q-Tech Group

FABRYCZNIE NOWY PŁUG ODŚNIEŻNY PUV-2600 PRONAR

11 800,00 zł (netto)

Parametry techniczne:
• zapotrzebowanie mocy (KM) 80-150
• masa (kg) 565-650
• szerokość robocza 2320
• zasilanie elektryczne (V) 12
• zasilanie hydrauliczne (MPa) 16-20
• prędkość robocza (km/h) max. 10

• wysokość robocza (mm) 835
• rok prod. 2015
• producent Pronar

FABRYCZNIE NOWY ROZSIEWACZ NAWOZÓW SIEW XL 600 L AKPIL

5 700,00 zł (netto)

Parametry techniczne:
• 2 tarcze wysiewające zapewniające równomierny wysiew
• okienka kontrolne 2 szt.
• przekładnia bezobsługowa
• hydrauliczne otwieranie i zamykanie otworów
dozujących lewej i prawej strony
• mieszadło do nawozów
• sita wykonane ze stali kwasoodpornej
• otwierane sita skrzyni ładunkowej
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• łopatki wysiewające, tarcze oraz osłony wykonane ze stali kwasoodpornej
• oświetlenie drogowe
• tabela wysiewu i ustawień
• pojemność zbiornika 600 l
• szerokość wysiewu 12-24
• zapotrzebowanie mocy 60/44 (KM/kW)
• masa 200 kg
• rok prod. 2019
• producent Akpil

FABRYCZNIE NOWY SIEWNIK ECOLINE 300 KONGSKILDE

23 700,00 zł (netto)

Parametry techniczne:
• szerokość robocza 3,00m
• szerokość transportowa 3,00m
• pojemność zbiornika na nasiona 555 l
• ilość redlic typu stopkowego 19/21/23/25/29
• ilość redlic tarczowych pojedynczych 19/21/23
• liczba rzędów 2

•
•
•
•
•
•
•

odstęp pomiędzy rzędami 33cm
wysokość 1,45m
wysokość napełniania 1,28m
koła wysiewające – kołeczkowe
masa 820kg
rok prod. 2014
producent Kongskilde

FABRYCZNIE NOWY SIEWNIK POPLONÓW 150/6/2,2 ALFA UNIA

4 250,00 zł (netto)

Parametry techniczne:
• liczba redlic 6
• szerokość robocza 2,20m
• pojemność zbiornika 150dm3
• masa 90kg
• koło napędowe
• elementy rozpraszające poplon, nawóz
• wałek mieszadła

•
•
•
•

zbiornik metalowy, lakierowany
regulacja wysiewu poprzez wysuw wałka
elementy mocujące do ramy agregatu KOS
roweczkowe aparaty wysiewające, typu FUZJER
• rok prod. 2017
• producent Unia Group

ZESTAW UPRAWOWO-SIEWNY POTTINGER WERSJA DEMO

162 900 zł (netto)

Wyposażenie:
Agregat FOX 300 D
• wyposażony w wał gumowy
• talerze o średnicy 410 mm
• głębokość pracy 3-8 cm
Siewnik pneumatyczny Aerosem 3002 AAD
• wydatek od 1,5 do 340 kg/ha przy 12 km/h
• pojemność zbiornika 1250 l

•
•
•
•
•
•
•

podwójne redlice talerzowe 24 szt.
elektryczny napęd dozowania
Power Control
ścieżki elektryczne
znaczniki hydrauliczne
komputer ISOBUS
możliwość siewu kukurydzy

Maszyny u ży w a ne
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KLIENCI INDYWIDUALNI / WYKONAWCY / ROLNICY
Materiały do budowy domu
Od ponad 30 lat specjalizujemy się w sprzedaży materiałów budowlanych od
fundamentu, aż po dach. Współpracujemy z największymi na świecie producentami.
Ujazd

Tuszyn

budowlany@agrosklad.com.pl

tuszyn@agrosklad.com.pl

44 719 24 88

42 215 51 84

Rokiciny
Pabianice

Rzgów

Dłutów

stała opieka
handlowca

dojazd
do klienta

pomoc
w przygotowaniu
kosztorysu

Tuszyn

Budziszewice
Ujazd

Czarnocin
Będków

Lubochnia

Tomaszów
Mazowiecki

Moszczenica
Grabica

Wolbórz

Doradcy Budowlani
sprzedaż detaliczna, inwestycyjna
Michał Szczepański

500 061 976
nadzór nad
realizacją
inwestycji

gwarancja
zakupu i stałej
obsługi
po zakupowej

możliwość
finansowania
inwestycji

michal.szczepanski@agrosklad.com.pl
gminy Ujazd, Tomaszów Maz., Lubochnia,

Będków, Rokiciny, Budziszewice, Wolbórz

Dawid Karp

511 198 338
dawid.karp@agrosklad.com.pl
gminy Ujazd, Tomaszów Maz., Lubochnia,
Będków, Rokiciny, Budziszewice, Wolbórz

atrakcyjne
warunki
współpracy

58

Łukasz Rozpędek
transport
HDS

506 451 213
lukasz.rozpedek@agrosklad.com.pl
gmina Tuszyn, Rzgów, Czarnocin,
Moszczenica, Grabica, Dłutów, Pabianice

Materiały
wykończeniowe
Szukasz materiałów wykończeniowych i inspiracji - zapraszamy
do naszego marketu budowlanego Majster Plus w Tuszynie.
Znajdziesz tu panele podłogowe, podłogi drewniane, drzwi
wewnętrzne oraz zewnętrzne, okna, farby, systemy dociepleń,
materiały instalacyjne, hydrauliczne, elektryczne,
systemy zamocowań i wiele innych.

42 215 51 84
tuszyn@majsterplus.com

W ofercie posiadamy
1. MATERIAŁY ŚCIENNE
- PUSTAKI CERAMICZNE
- BETON KOMÓRKOWY
- CEGŁA KLINKIEROWA
- BLOCZKI BETONOWE
2. POKRYCIA DACHOWE
- BLACHODACHÓWKA
- PŁYTA EUROFALA
- PŁYTA WARSTWOWA
(OBORNICKA)
- GONTY DACHOWE
- DACHÓWKA CERAMICZNA
- PŁYTA DACHOWA

3. CEMENT
4. WAPNO
5. MATERIAŁY IZOLACYJNE
- WEŁNY MINERALNE
- STYROPIANY
-TERMOIZOLACJE
6. CHEMIA BUDOWLANA
7. KOSTKA BRUKOWA
8.PŁYTY GIPSOWE I PROFILE
DO ZABUDOWY G-K

I wiele innych
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NASI DORADCY
AGROTECHNICZNI:

NASI DORADCY
Z DZIAŁU MASZYN:
Roman Pakuła

Piotr Wlazło

505 549 544
pow. tomaszowski, pow. opoczyński

511 941 752

Dawid Ruszkiewicz
509 908 063

Tomasz Grzybowski
735 916 826

Karol Gładki

Karol Przybył
509 026 920
pow. piotrkowski,

Grzegorz Sarna
509 304 356
pow. rawski,

Marcin Klimczak

734 403 645

Łukasz Rozpędek
506 451 213

Robert Orliński
509 819 176

Dawid Ruszkiewicz
535 789 113

509 309 415
pow. łowicki, pow. zgierski

Renisław Siekiera
513 096 717
pow. skierniewicki

Seweryn Brzeziński
509 304 345
m. Łódź, pow. łodzki wsch.
(gm. Koluszki, gm. Andrespol,
gm. Nowosolna), m. Łodź, pow. brzeziński

Szymon Lis
511 198 265
pow. konecki, pow. łódzki wsch.
(gm. Rzgów, gm. Tuszyn, gm. Brójce),
pow. pabianicki

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

CIĄGNIKI I MASZYNY ROLNICZE

SKLEP CZĘŚCI ZAMIENNYCH

maszyny@agrosklad.com.pl
tel. +48 44 719 35 75

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

NASZE ODDZIAŁY
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CENTRALA

ODDZIAŁ TUSZYN

ODDZIAŁ ŁOWICZ

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

