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Otwarte

wśród atrakcji zaplanowaliśmy m.in.:
•	 liczne	konkursy	z	nagrodami	dla	dzieci	i	dorosłych	
•	 atrakcje	dla	najmłodszych	-	zjeżdżalnia,	malowanie	

twarzy,	animatorzy
•	 catering
•	 oferty	cenowe	na	wybrane	produkty	tylko	w	dniu	

imprezy
•	 niespodzianka!

ZaprasZamy



ZobacZcie co urosło na poletkach 
w bratosZewicach – Dni pola 29-30.06.2021 r.

Nie	tak	dawno,	w	dniach	29-30	czerwca	mogliśmy	uczest-
niczyć	w	Dniach	Pola	organizowanych	wspólnie	w	Łódzkim	
Ośrodkiem	Doradztwa	Rolniczego.	W	czasie	tego	eventu	
odbyła	się	konferencja	z	ciekawymi	wykładami	dotyczący-
mi	postępu	hodowlanego	w	produkcji	roślinnej,	podczas	
której	dostarczono	solidną	dawkę	wiedzy	m.in.	na	temat	
innowacyjnych	 produktów	 nawozowych	 czy	 wykorzysta-
nia	nowoczesnych	 rozwiązań	 –	 rolnictwo	precyzyjne	 czy	
monitoring	pól	przy	użyciu	drona.	Mimo	wysokich	tempe-
ratur	 frekwencja	 była	wysoka.	 Licznie	 odwiedzający	 sto-

iska	wystawców	np.	firm	nasiennych	 (KWS)	czy	chemicz-
nych	(CIECH,	AGRARIUS)	korzystali	z	obecności	doradców	
i	 chętnie	 zadawali	 pytania.	 Nasze	 stoisko	 również	 pre-
zentowało	się	okazale,	a	maszyny	–	ciągniki	New	Holland	
w	wyjątkowej	serii	Blue	Power	z	metalizowanym	lakierem	
cieszyły	się	bardzo	dużym	zainteresowaniem!
Sezon	wakacyjny	 to	 zawsze	 czas	 zbioru	 zbóż	 i	 rzepaku.	
Dojrzałe	 łany	 i	słoneczna	sucha	pogoda	sprzyja	żniwom.	
Po	 zbiorze	 na	 stronie	 Łódzkiego	 Ośrodka	 Doradztwa	
Rolniczego	zostaną	zamieszczone	wyniki	plonowania	dla	
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poszczególnych	gatunków	upraw	oraz	zastosowana	tech-
nika	 nawożenia.	 Na	 podstawie	 tych	 informacji	 możemy	
dostosować	właściwą	odmianę	do	warunków	glebowych	
na	naszych	polach	uprawnych,	a	to	zdecydowanie	ułatwi	
decyzję	przy	kupnie	materiału	siewnego	na	kolejny	sezon.
Czas	żniw	to	również	dobry	moment,	aby	zastanowić	się	
nad	wyborem	ozimin.	Choć	nie	 jesteśmy	w	stanie	prze-
widzieć	pogody	to	jednak	odpowiedni	wybór	odmiany	na	
zimową	uprawę	 –	wysoka	 zimotrwałość	 i	 odporność	na	
choroby	–	ma	kluczowe	znaczenie.	W	trosce	o	poprawę	
jakości	i	ilości	plonowania	warto	postawić	na	sprawdzone	
już	odmiany	 jęczmienia	czy	pszenżyta	np.	 (wpisać	 to	co	
było	zasiane	na	poletkach	i	jest	dostępne	u	nas	w	dalszej	
sprzedaży,	co	polecamy).,	które	będą	wytrzymałe	i	zapew-
nia	uzyskanie	wysokich	plonów.	A	to	możemy	ocenić	na	
podstawie	wyników	 udostępnionych	 przez	 ŁODR.	 Firmy	
nasienne	 stale	 dostosowują	 ofertę	 materiału	 siewnego	
do	potrzeb	i	oczekiwań	rolników,	dlatego	także	w	tym	se-
zonie	mamy	kilka	nowości	w	ofercie:	(wypisać	nasze	pole-
cane	nowości)
Przed	nami	jeszcze	wiele	pracy	przy	koszeniu	kukurydzy	
czy	przygotowaniu	pół	pod	siew	zimowy	ale	więcej	o	tym	
opowiemy	już	wkrótce.	Bądźcie	na	bieżąco	z	nami	obser-
wując	nasz	profil	FB/Agroskład.
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Teraz zakupy Także on-line!
sklep.agrosklad.com.pl



żyto ozime

zestawienie odmian żyta ozimego

KWS BERADO F1

Charakterystyka odmiany
• Bardzo wysoki plon ziarna w badaniach rejestro-

wych – 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 

KWS IGOR F1

Charakterystyka odmiany
• Nowość na rynku w Polsce - rejestracja 2021r.
• Bardzo wysoki potencjał plonowania
• Bardzo dobra reakcja na wysoki poziom 

agrotechniki - dobry wybór do intensywnych 
technologii prowadzenia łanu 

• Niskie rośliny o dużej odporności na wyleganie 
- łatwe prowadzenie łanu

• System PollenPlus chroni łan przed sporyszem
• Bardzo duża odporność na pleśń śniegową

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  
IgOr  

F1
NOWOŚĆ!

KWS 
BeradO 

F1

KWS 
VInettO 

F1

KWS 
SeraFInO 

F1

Dań-
KOWSKIe 
granat 

Dańkow-
SKIe agat

HOdOwla

wysokość 
roślin (cm) 136 137 143 150 138 135

cechy Użytkowe

zawartość 
biaŁka  

(skala 9-st.)
1 4 4 3 5 5

termin  
kŁoszenia Późny

Średni do 
późnego

Średni do 
późnego

Średni do 
późnego

Wczesny Wczesny

mtz (g) 30,3 34,3 34,2 32,8 34,0 34,0

odporność 
na wyleganie 

(skala 9-st.)
6,5 6,2 6,5 5,5 5,9 5,9

tolerancja na 
zakwaszenie 

gleby  
(skala 9-st.)

4 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

Niska do 
średniej

cechy  
wyróżniające

Bardzo wyso-
ki potencjał 
plonowania 
oraz bardzo 
duża odpor-

ność na pleśń 
śniegową

Niskie rośliny 
o bardzo wy-
sokim plonie 
w badaniach 
rejestrowych

Wysoka plen-
ność 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 
populacyjne-
go w jednost-

kach siew-
nych 

odporność na choroby

mączniak  
prawdziwy 8,0 8,6 7,9 7,8 7,7 7,8

rdza brUnatna 6,3 7,5 7,5 7,8 7,4 7,2

rdza źdźbŁowa 7,2 7,4 7,9 7,6 7,7 7,5

septorioza liści 7,4 7,4 7,2 7,3 6,6 6,9

choroby pod-
stawy źdźbŁa 7,5 8,1 8,1 7,8 7,6 8

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

KWS VINETTO F1

Charakterystyka odmiany
• Najlepsza odmiana żyta w Polsce - według oficjalnych 

List Odmian Zalecanych polecana do uprawy aż w 15 
województwach

• Pakiet korzystnych cech – wysoki plon ziarna, 
dobra odporność na wyleganie, korzystny profil 
zdrowotnościowy 

• Czołowy i stabilny plon ziarna również w czasie stresu 
suszy

• 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 ozime12
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stymulAcjA  
tO juŻ stAnDArD! 

Jak	 pokazują	 obserwacje	 z	 kilku	 ostatnich	 lat	 problemy	
ze	wschodami	 i	wzrostem	młodych	roślin	rolniczych	wy-
stępują	na	większości	pól	uprawnych	w	Polsce.	Zarówno	
w	 okresie	 jesiennym	 (rośliny	 ozime),	 jak	 i	 wiosną	 (rośli-
ny	 jare)	 występuje	 szereg	 niekorzystnych	 warunków	 do	
kiełkowania	 i	wzrostu	 roślin.	 Zbyt	wysoka	 lub	 zbyt	niska	
temperatura,	 nadmierna	 wilgotność	 lub	 coraz	 bardziej	
dokuczliwa	susza	powodują,	że	wysiany	materiał	kiełkuje	
zbyt	wolno	lub	w	niskim	procencie.
Na	 rynku	 w	 ostatnich	 latach	 pojawiło	 się	 wiele	 produk-
tów	stymulujących	wzrost	 i	 rozwój	 roślin.	Przeważnie	są	
to	 produkty	 oparte	 na	 składnikach	 odżywczych	 (makro	
i	 mikroelementach),	 aminokwasach	 (pochodzenia	 zwie-
rzęcego	 i	 roślinnego),	 kwasach	 humusowych,	 wyciągach	
z	roślin.	Na	rynku	pojawiają	się	również	liczne	preparaty	
algowe	 lub	 inne,	 oparte	na	 związkach	 chemicznych,	po-
wodujących	 wzmocnienie	 roślin	 lub	 określone	 reakcje	
fizjologiczne	oraz	preparaty,	których	działanie	polega	na	
wspomaganiu	wzrostu	roślin	działaniem	różnego	rodzaju	
mikroorganizmów.
Do	stosowania	stymulatorów	coraz	bardziej	się	przyzwy-
czajamy,	ale	czy	ich	stosowanie	jest	konieczne?	
Z	tym	pytaniem	często	zmaga	się	wielu	producentów	rol-
nych.	Biorąc	pod	uwagę	coraz	wyższe	wymagania	co	do	
jakości	plonów	oraz	coraz	mniej	przewidywalne	warunki	
uprawy	odpowiedź	jest	prosta	tak!

Stosowanie	 stymulatorów	 zawsze	 korzystnie	 wpływa	 na	
rośliny	(warto	jednak	zapoznać	się	z	oferowanymi	na	ryn-
ku	produktami	i	wybrać	te,	które	są	bezpieczne	w	stoso-
waniu	(nie	pozostawiają	szkodliwych	pozostałości),	spraw-
dzone,	 poparte	 badaniami,	 posiadające	 odpowiednie	
rejestracje	i	wysoką	jakość).
W	 dzisiejszym	 nowoczesnym	 rolnictwie	 i	 ogrodnictwie	
stosowanie	wszelkiego	 rodzaju	produktów	wspomagają-
cych	rośliny	należy	traktować	jak	kolejny,	standardowy	za-
bieg	agrotechniczny,	a	nie	jak	coś	dodatkowego	(czyli	jako	
pewnego	rodzaju	fanaberię	 lub	dodatek),	który	zwiększa	
koszty	 produkcji.	 Oczywiście	 zakup	 odpowiedniego	 sty-
mulatora	wiąże	się	z	poniesieniem	dodatkowych	kosztów,	
ale	to	tylko	pozory,	ponieważ	rośliny	o	lepiej	rozwiniętym	
systemie	 korzeniowym	 intensywniej	 wykorzystują	 wodę	
i	składniki	pokarmowe	(więc	można	stosować	niższe	daw-
ki	nawozów),	rośliny	są	silniejsze	i	odporniejsze	na	presję	
chorób	i	szkodników	(stosujemy	mniej	oprysków)	i	dodat-
kowo	zwiększamy	plonowanie	(ilość	 i	 jakość	plonu),	więc	
korzyść	finansowa	ze	sprzedanych	plonów	jest	oczywista.	
Warto	również	wspomnieć,	że	często	stymulatory	chronią	
nawet	przed	całkowitą	utratą	plonów,	bo	pomagają	prze-
trwać	 roślinom	okresy	 zimy	 -	 zapobiegają	przemarzaniu	
(wzmacniając	rośliny	wcześniej)	i	suszy	-	roślina	gromadzi	
więcej	wody,	a	silny	system	korzeniowy	dociera	do	głęb-
szych	i	bardziej	wilgotnych	warstw	gleby.	
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Jak	zatem	wspomagać	rośliny	aby	uchronić	je	przed	skut-
kami	 wszelkiego	 rodzaju	 stresów?	 Już	 od	 15	 lat	 polska	
firma	Agrarius	wprowadza	na	rynek	produkty	pozwalają-
ce	na	bezpieczne	i	skuteczne	wsparcie	dla	roślin	i	gleby.	
Preparaty	 oferowane	 przez	 Agrarius	 łączy	 maksymalna	
skuteczność	 działania	 poparta	 wieloletnimi	 badaniami,	
doświadczeniami	oraz	wysoka	jakość.	Oferowane	produk-
ty	w	naturalny	sposób	wspomagają	wzrost	i	rozwój	roślin	
uprawnych	oraz	chronią	je	przed	negatywnymi	skutkami	
czynników	stresogennych.	Są	jednocześnie	w	100%	bez-
pieczne	dla	ludzi,	środowiska,	roślin	oraz	zwierząt.	
Nowoczesnym,	 innowacyjnym	 i	 unikalnym	 preparatem	
jest	 nanogro	 swoisty	 aktywator	 wzrostu	 i	 plonowania	
oraz	induktor	odporności	roślin	na	warunki	stresowe.	Wy-
stępuje	w	 dwóch	 odmianach:	nanogro aqua	 (preparat	
do	opryskiwania	roślin	rolniczych	i	ogrodniczych)	i	nano-
gro forte superstrat	 (do	 zaprawiania	 materiału	 siew-
nego).	 Zastosowanie	 tego	 stymulatora	 już	 w	momencie	
zaprawiania	nasion	(ziarna)	powoduje	wyrównane	i	szyb-
kie	wschody	(nawet	pomimo	niesprzyjających	warunków	
pogodowych),	dobre	korzenienie	się,	gromadzenie	wielu	
substancji	odżywczych	w	młodej	roślinie.	

Zaprawienie	nanogro forte 
superstart	 materiału	 siew-
nego	 powoduje	maksymal-
ne	 wykorzystanie	 poten-
cjału	 nasion	 do	 pęcznienia	
nawet	przy	minimalnej	ilości	
wody	 i	 aktywację	 enzymów	
hydrolitycznych,	 dzięki	 któ-
rym	 następuje	 uruchomie-
nie	materiałów	zapasowych	
i	wzmocnienie	metabolizmu	
nasienia	 (ziarna).	 Dzięki	
tym	 przemianom	następuje	
wzrost	 embrionalny,	 wydłu-

żeniowy,	wytwarza	się	kiełek,	a	następnie	siewka	zdolna	do	
fotosyntezy.	 Intensyfikują	 się	 również	 procesy	 oddechowe	
powodujące	zwiększenie	produkcji	energii	potrzebnej	do	róż-
nych	procesów	fizjologicznych,	które	koordynują	między	in-
nymi	syntezę	i	transport	regulatorów	wzrostu	oraz	substancji	
odżywczych.	Nasiona	poddane	działaniu	nanogro wschodzą	
szybko,	równomiernie,	a	odsetek	tych	skiełkowanych	jest	bar-
dzo	wysoki.	Zaprawianie	materiału	siewnego	nanogro forte 
superstart zaleca	się	łączyć	z	zaprawianiem	standardowym.
Preparat	nanogro aqua	
to	 z	 kolei	 innowacyjna,	
swoista	 szczepionka	 uod-
parniająca	 rośliny.	 Działa-
nie	 preparatu	 opiera	 się	
na	działaniu	stymulującym	
nanogro,	 które	 ukierun-
kowuje	 roślinę	 na	 działa-
nie	obronne	 i	 antystreso-
we.	Dodatek	do nanogro 
aqua	 substancji	 humu-
sowych	 (pochodzących	
z	 przerobu	 ligniny,	 a	 nie	
z	 leonardytów)	wzmacnia	
roślinę	 poprzez	 szybkie	
odżywienie	 i	 działa	 anty-
stresowo.	 Kwasy	 humusowe	 dodatkowo	 tworzą	 barierę	
ochronną	 na	 powierzchni	 roślin,	 chroniąc	 je	 przed	 nad-
miernym	promieniowaniem,	nadmierną	 transpiracją	oraz	
przed	 atakami	 chorób	 i	 szkodników.	 Ułatwiają	 wnikanie	
substancji	 aktywnych	 do	 rośliny,	 szczególnie	 gdy	 nano-
gro aqua	jest	stosowane	z	nawozami	dolistnymi	lub	ŚOR.	
Kwasy	humusowe	działają	również	stymulująco	na	rośliny.	
Działanie	nanogro aqua	przejawia	się	szybkim	wzrostem	
roślin,	 szczególnie	 w	 najważniejszych	 fazach	 ich	 rozwoju	
oraz	 gromadzeniem	 substancji	 odżywczych	 i	 przetwarza-
niem	ich	w	wysoki	i	doskonały	jakościowo	plon.
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Reakcją	rośliny	na	działanie	nanogro aqua	jest	wzrost	ko-
rzeni	 i	 części	 nadziemnej.	 Szczególnie	ważne	 jest	 również	
działanie	regeneracyjne	(np.:	po	przymrozkach	lub	gradobi-
ciu)	oraz	wspomaganie	rośliny	w	walce	o	przetrwanie	w	cza-
sie	suszy.	Preparat	chroni	roślinę	przed	ewentualnymi	stre-
sami	środowiskowymi	już	od	samego	początku	ich	rozwoju	
(susza,	mróz	itp.).	Podwyższona	jest	również	odporność	ro-
ślin	na	porażenia	przez	choroby	i	szkodniki,	co	wykazały	wie-
loletnie	badania	i	doświadczenia	przeprowadzane	zarówno	
w	 Polsce,	 jak	 i	 za	 granicą.	Mechanizm	 działania	nanogro 
aqua	to	zwiększenie	grubości	ścian	komórkowych,	zmaga-
zynowanie	w	roślinie	cukrów	 i	 składników	odżywczych,	za-
gęszczenie	 soku	 komórkowego,	 wytworzenie	 naturalnych	
barier	ochronnych:	włosków,	wosku	itp.
Dzięki	 swemu	 unikatowemu	 składowi	 i	 działaniu	nanogro	
wyróżnia	się	na	tle	innych	stymulatorów	wzrostu.	nanogro	
zawiera	w	swym	składzie	siarczany	metali	w	stężeniach	nano-
molowych	(1-9	M)	 i	kwasy	humusowe	najnowszej	generacji	
pochodzące	z	przetworzonej	ligniny.	Siła	działania	nanogro	
jest	 wielokrotnie	 większa	 niż	 innych	 stymulatorów	 i	 środ-
ków	wspomagających	uprawę	roślin	oferowanych	na	rynku.	
Długotrwałe	działanie	preparatu	opiera	się	na	działaniu	we-
wnątrzkomórkowym,	stymulującym	i	uodparniającym,	które	
ukierunkowuje	roślinę	na	działanie	obronne	i	antystresowe.	
Mechanizmem	działania	nanogro	 jest	wyzwolenie	natural-
nych	 sił	 witalnych	 rośliny	 i	 wzmocnienie	 jej	 odporności	 na	
niesprzyjające	 warunki	 uprawy,	 takie	 jak:	 stresy	 termiczne,	
susza,	nadmiar	wody,	uszkodzenia	mechaniczne,	nadmierne	
nasłonecznienie,	atak	szkodników	i	patogenów	oraz	inne,	na	
które	roślina	jest	narażona	w	sezonie	wegetacyjnym.	nano-
gro	działa	więc	jak	pewnego	rodzaju	„szczepionka”	przyspie-
szając	rozwój	rośliny	i	zwiększając	jej	odporność	na	sytuacje	
stresowe.	 Im	wcześniej	 zastosuje	 się	nanogro w	uprawie,	
tym	lepsza	jest	jego	skuteczność	(im	młodsze	rośliny,	tym	le-
piej	się	wzmocnią),	a	jak	dowodzą	badania	naukowe,	to	wła-
śnie	stresy	są	główną	globalną	przyczyną	strat	plonów.

nanogro	wpływa	również	korzystnie	na	wzrost	plonowa-
nia	 i	 polepszenie	 jakości	 otrzymanego	 plonu.	 Pierwszą	
reakcją	 rośliny	 na	 działanie	nanogro	 jest	wzrost	 korze-
ni	 na	 długość	 oraz	 wytwarzanie	 korzeni	 włośnikowych	
odpowiedzialnych	 za	 pobieranie	 wody	 i	 substancji	 po-
karmowych,	następną	 reakcją	 rośliny	 jest	wzrost	pędów	
liści	i	pąków	kwiatowych.	Rośliny	potraktowane	nanogro	
charakteryzują	 się	dobrym	wzrostem,	krzewieniem	 i	ob-
fitym	kwitnieniem	oraz	wiązaniem	owoców	 (również	na-
sion	i	ziaren).	nanogro	przeznaczone	jest	do	stosowania	
we	 wszystkich	 rodzajach	 upraw.	 W	 uprawach	 ozimych	
zastosowane	jesienią	na	młode	rośliny	zapewnia	 im	lep-
sze	przezimowanie	i	szybszy	rozwój	na	wiosnę.	nanogro 
forte superstrat zastosowane	 do	 zaprawiania	 nasion	
(ziarna)	zapewnia	roślinie	 lepsze	warunki	wzrostu	 już	na	
starcie,	czyli	w	fazie	kiełkowania.	Jest	to	w	pełni	bezpiecz-
ny	 produkt.	 Nowoczesna	 i	 unikalna	 formuła	 preparatu	
zastosowanego	na	materiał	siewny	powoduje	uwolnienie	
naturalnego	potencjału	rośliny,	która	wykorzystuje	maksy-
malnie	jej	zapisany	genetycznie	potencjał.	
nanogro forte superstart można	 z	 powodzeniem	 łą-
czyć	 z	 chemicznymi	 zaprawami	 nasiennymi	 i	 nawozami	
donasiennymi,	 co	 jak	pokazują	badania	naukowe	powo-
duje	zwiększenie	skuteczności	tych	drugich.	
Z	wieloletnich	wyników	badań	prowadzonych	na	polach	
uprawnych	 wynika	 ponadto,	 że	 oprócz	 każdorazowego	
wzrostu	plonu,	od	min.	5%	przy	idealnych	warunkach	gle-
bowych	i	pogodowych,	nawet	do	20%	przy	słabych	warun-
kach,	uzyskany	plon	wykazywał	się	wyższymi	parametrami	
jakościowymi,	takimi	jak:	wyższa	zawartość	cukrów,	skrobi,	
glutenu,	oleju,	białka.	
Aby	wykorzystać	w	pełni	potencjał	roślin	uprawnych	zale-
ca	się	stosowanie	nanoro	forte	superstart	do	zaprawiania	
materiału	siewnego	(rośliny	ozime	i	jare)	i	nanogro aqua	
do	oprysku	roślin	w	czasie	wegetacji.	

Więcej na www.agrarius.eu i www.nanogro.eu
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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 
• Średnio wczesna, 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!
typ odmiany: pastewna,	wielorzędowa

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

Duża 
odporność 
na choroby, 

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 

jęczmienia - 
posiada gen 
odporności 

na typ 1

Wirus żółtej 
mozaiki 

jęczmienia - 
posiada gen 
odporności 

na typ 1

Wirus żółtej 
mozaiki 

jęczmienia - 
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 typ 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 dojrzałości 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
PrZykłaDOWe SuBSTaNCJe akTyWNe DO ZaSTOSOWaNia
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zestawienie odmian pszenicy ozimej

Odmiana Kariatyda

NOWOŚĆ!

Sy 
yuKon

rGt 
ProviSion

rGt  
Metro-

noM
LG Jutta achiM hondia KWS eMiL KWS 

FenoMen
euForia tonnaGe

HOdOwla

klasa jakości a/e A A A B A e/a B A a/e C

zimotrwaŁość 
(skala 9-st.) 5 5 4 4,5 5,5 4,0 5,5 5,5 4,5 5,5-6,0 4

gęstość siewU 300-350
ziaren/ m2

320-360 
ziaren/ m2

320-350 
ziaren/ m2

280-350 
ziaren/ m2

320-350 
ziaren/ m2

270 – 310 
ziaren/m2

320 – 350 
ziaren/m2

320 – 380 
ziaren/m2

280 – 330 
ziaren/m2

225 – 375 
ziaren/m2

310-350 
ziaren/m2

cechy Użytkowe

termin kŁoszenia Wczesny Późny Średni Późny Średni Śr. późny Średni Średni Wczesny Średni Średni

wysokość roślin 
(cm) 92 86 89 90 89 91 96 87 84 90 86

mtz (g) 44,7 45 44 48,2 41 48,0 48,4 44,3 47,0 48,1 50

odporność  
na wyleganie Dobra B. dobra B.dobra 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

Odporna na 
susze oraz 

bardzo dobra 
odporność na 

choroby

Doskonała 
kombinacja 

zimotrwałości 
i zdrowot-

ności

Najwyższy 
plon spośród 

odmian 
jakościowych 

z dobrą jakością 
ziarna

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  

każdego pola

Ostka, która 
nie ustępuje 

w plonowaniu 
odmianom 
bezostnym

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 8,2 8 8 8 8,2 8,9 8 7 7,8 8,6 8

rdza brUnatna 6,5 8,2 7,5 7,2 7,9 8 8 7,3 7,8 8,5 8

septorioza liści 7,0 7,8 7,5 7,6 7,6 7,6 6,7 6,3 6,9 7,1 7,8

septorioza plew 7,9 8,2 7,4 7,5 7,4 7,5 7,5 7,4 7,0 7,8 7

choroby podstawy 
źdźbŁa 7,7 8 7,6 7,8 8 5,5 8,4 8,1 7,3 8,3 7,8

fUzarioza kŁosów 7,7 8,2 7,8 7,7 7,8 6,3 8,2 7,2 6,5 7,6 8,2

brUnatna 
plamistość liści 7,4 7,9 7,5 7,5 7,9 6,2 7,8 6,3 8,3 7 7,8
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pszeniCa ozima

RGT PROVISION

KAriAtyDA 

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
• Nasza odpowiedź na suszę

Charakterystyka odmiany
• Najnowsza, jakościowa pszenica ozima hodowli 

Danko zarejestrowana w Polsce w 2020 roku
• Wysoki poziom plonowania zarówno w średnio 

intensywnej, jak i intensywnej technologii uprawy
• Wczesna, co jest szczególnie ważne w uprawie na 

glebach słabszych oraz w latach suchych
• Średnia długość słomy i dobra odporność na 

wyleganie
• Odmiana o dobrej odporności na choroby
• Bardzo dobra zdolność krzewienia, przydatna 

do opóźnionych siewów, zwłaszcza po kukurydzy 
i burakach

• Ziarno kariatydy jest ładne i grube (MTZ na poziomie 
pszenicy Hondia)

Zbierz prowizję 
ze swojego pola!

klasa: A 

Plenna, zdrowa, 
jakościowa! 

klasa: a/e 

sy yuKOn

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
• Ziarno o bardzo dobrych parametrach jakościowych

Góry plonu 
i zdrowotności

klasa: A 

NOWOŚĆ!

4

5 5

Kariatyda - odmiana 
na zmieniające się czasy i klimat
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pszeniCa ozima

AcHim

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 

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 

5,5

4

5,5

rGt metrOnOm

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 – septoriozy 
i mączniaka prawdziwego 

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

Ustawia rytm 
w każdych warunkach! 

klasa: A 

4,5
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KWs emil

KWs FenOmen

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
• Bardzo dobre parametry jakościowe ziarna, 
• Wysokie i stabilne plonowanie na terenie całego kraju
• Dobry wybór do uprawy w rejonach narażonych na 

szkody łowieckie
• Ostka, która nie ustępuje w plonowaniu odmianom 

bezostnym
• Wybitna odporność na wyleganie, przeznaczona do 

intensywnej uprawy 

Hartowany mrozem! 
klasa: B

Fenomenalna ostka 
jakościowa!

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 wysoka MTZ
• Wysoko 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

5,5

5,5

4

5,5-6
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pszeniCa ozima

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 

OdpOrnOści na chOrOby

Odmiana OSTROGA WILEJKA
mączniak prawdziwy 7,1 6,6

rdza brunatna 8,8 8,2

SeptOriOza liści 7 6,8

SeptOriOza plew 7,6 6,8

chOrOby pOdStawy źdźbła 8,2 8,1

FuzariOza kłOSów 7,8 7,6

brunatna plamiStOść liści 8 7,9

6 7,5
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pszeniCa ozima

pszenicA OzimA
PrZykłaDOWe SuBSTaNCJe akTyWNe DO ZaSTOSOWaNia
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jesiennA suplementAcjA zBóŻ miKrOelementAmi

Wybierasz	najlepsze	odmiany	do	siewu,	dbasz	o	uregulowany	
odczyn,	zasobność	gleby	w	potas,	fosfor,	magnez.	Chronisz	
plantacje	od	 szkodników,	 chorób.	Eliminujesz	 konkurencje	
chwastów	wykonując	zabiegi	odchwaszczania.	Wszystko	po	
to,	gdyż	doskonale	zdajesz	sobie	sprawę	z	tego,	że	w	okresie	
jesiennym	ustala	się	potencjał	plonowania	upraw	ozimych.	
Przy	 takiej	 strategii	 nie	 można	 zapomnieć	 o	 dokarmianiu	
zbóż	mikroelementami.	Dlaczego?	Ponieważ	coraz	częściej	
mikroelementy	to	deficytowe	składniki	limitujące	plon,	a	na-

leży	pamiętać,	że	tak	jak	mówi	prawo	minimum	Liebiga,	to	
składnik,	którego	jest	najmniej,	najsilniej	ogranicza	plonowa-
nie	roślin.	Z	drugiej	strony	warto	mieć	świadomość,	że	cał-
kowite	zapotrzebowanie	zbóż	na	mikroelementy,	możemy	
zaspokoić	w	100	%	poprzez	nawożenie	dolistne.

konieczność czy zbędny wydatek?
W	 strategii	 prowadzenia	 zbóż	 w	 systemie	 intensywnym	
nawożenie	mikroelementami	to	już	standard	agrotechnicz-

jeśli marzysz o rekordowych plonach to musisz 
dbać o każdy szczegół agrotechniki. dlatego pod-
czas jesiennej wegetacji zbóż nie możesz pominąć 
dokarmiania dolistnego mikroelementami. 

Rośliny traktowane jesienią mikroelementami lepiej znoszą nagłe spadki temperatur
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ny.	Istnieje	szereg	argumentów	świadczących	o	potrzebie	
przeprowadzania	takich	aplikacji.	Poznaj	najważniejsze.	
1.	 Większość	gleb	w	Polsce	naturalnie	 jest	uboga	w	mi-

kroelementy.	By	się	o	 tym	przekonać	warto	wykonać	
choć	raz	na	kilka	lat	odpowiednie	badania	glebowe.	

2.	 Plantatorzy	osiągają	coraz	wyższe	plony	zbóż.	Na	wypro-
dukowanie	każdej	dodatkowej	tony	ziarna,	rośliny	potrze-
bują	też	coraz	większej	puli	mikroelementów.	Gleba	to	nie	
studnia	bez	dna.	Bilans	musi	być	w	równowadze.	Dlatego	
należy	zadbać	o	zwrot	wyniesionych	z	pola	składników.	

3.	 Należy	 pamiętać,	 że	 dostępność	 mikroelementów	
silnie	 jest	 uzależniona	od	odczynu	 gleby.	 Przyswa-
jalność	większości	 z	nich	 (oprócz	molibdenu)	 słab-
nie	wraz	ze	wzrostem	pH.	Jeśli	regularnie	wapnowa-
ne	są	gleby	i	ich	odczyn	jest	zbliżony	do	obojętnego	
to	rośliny	mogą	mieć	problem	z	pobieraniem	wielu	
mikroelementów.	

4.	 Rolnicy	coraz	rzadziej	stosują	nawozy	naturalne	(obor-

nik,	 gnojowica,	 kompost).	 Tym	 samym	 utracili	 źródło	
wielu	cennych	składników	pokarmowych.

5.	 Należy	mieć	świadomość,	że	pierwiastki	takie	jak	man-
gan,	cynk,	molibden	czy	miedź	mają	istotny	wpływ	na	
gospodarkę	azotową	roślin.	Rośliny	dobrze	odżywione	
tymi	mikroelementami	 efektywniej	 wykorzystują	 azot	
i	pozostałe	składniki	mineralne.	

6.	 Mikroelementy	 (np.	 cynku,	miedź	 czy	mangan)	 wpły-
wają	 także	 pozytywnie	 na	 tworzenie	 naturalnych	 ba-
rier	 obronnych	 w	 roślinie	 i	 tym	 samym	 ograniczają	

rozwój	wielu	patogenów.	Pomagają	również	roślinom	
zwiększyć	tolerancję	na	stres	np.	spowodowany	niedo-
borem	wody	czy	reakcją	roślin	na	chłody,	nadmierne	
opady,	uszkodzenia	itp.	

7.	 Cynk,	 bor,	miedź,	mangan	 stymulują	 rozwój	 systemu	
korzeniowego.	Im	lepiej	ukorzenione	rośliny,	tym	mają	
większy	 wigor	 jesienny	 i	 dzięki	 temu	 stają	 się	 mniej	
wrażliwe	na	czynniki	stresowe.

Krzewienie to dobry moment na aplikacje nawozami dolistnymi
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8.	 Większość	mikroelementów	ma	także	wpływ	na	prze-
zimowanie	 zbóż.	 Pomagają	 gromadzić	 cukry	 i	 białka,	
dzięki	 czemu	 sok	 komórkowy	 jest	 bardziej	 stężony	
i	mniej	podatny	na	zamarzanie.	W	ogólnym	zarysie	do-
brze	odżywione	rośliny	mikroelementami	mają	zwięk-
szoną	 tolerancję	 na	 działanie	 niskiej	 temperatury.	
Z	kolei	mniej	uszkodzone	rośliny	wcześniej	wznawiają	
wegetację	i	szybciej	na	wiosnę	się	regenerują.	

Powyższe	argumenty	świadczą	o	tym,	że	 jesienne	zabie-
gi	dokarmiania	mikroelementami	 to	niezbędny	wydatek,	
lecz	 koszty	 na	 nie	 poniesione	 rekompensuje	 uzyskana	
zwyżka	polonów	i	to	często	z	nad	wiązką.	

kiedy jesienią wykonać zabieg nawożenia 
dolistnego zbóż?
Przy	intensywnej	produkcji	i	przy	planowanych	na	wiosnę	
wysokich	dawkach	azotu,	nie	możemy	zapomnieć	o	naj-
ważniejszych	mikropierwiastkach.	Są	to	miedź	(Cu),	man-
gan	(Mn)	oraz	cynk	(Zn).	Przez	całą	wegetację	rośliny	zbo-
żowe	potrzebują	600–900	g/ha	manganu,	200–600	g/ha	
cynku	oraz	40–80	g/ha	miedzi.
Ze	zbóż	ozimych	najbardziej	wrażliwe	na	ich	niedobór	są	
pszenica	oraz	jęczmień.	Za	zabiegi	dokarmiania	odwdzię-
czy	 się	 także	 pszenżyto	 oraz	 żyto,	 zwłaszcza	 odmiany	
mieszańcowe.	Gatunki	te	uprawia	się	na	lżejszych	i	mniej	
zasobnych	 w	 próchnicę	 stanowiskach,	 a	 więc	 i	 ubogich	
w	mikroelementy.
Faza	4.	liścia	jest	dobrym	momentem	na	rozpoczęcie	pro-
gramu	 dokarmiania	 dolistnego	 zbóż.	 Rośliny	 wówczas	
wchodzą	w	newralgiczny	okres	jakim	jest	faza	krzewienia.	
Dobre	ożywienie	roślin	w	tym	okresie	pozytywnie	wpływa	
na	kształtowanie	się	węzła	krzewienia,	w	którym	gromadzą	
się	składniki	zapasowe.	Takie	aplikacje	prowokują	także	ro-
śliny	do	wyprodukowania	silniejszych	źdźbeł	o	dużym	po-
tencjale	plonowania.	Na	tym	etapie	rośliny	mają	już	sporą	
powierzchnię	 liści,	 co	umożliwia	pobranie	zastosowanych	
składników	pokarmowych.	Aplikacje	 takie	można	wykony-
wać	 do	 2-3	 tygodni	 przed	 spodziewanym	przejściem	 ro-
ślin	w	spoczynek	zimowy.	Decydując	się	na	termin	zabie-
gu	zwracać	uwagę	należy	na	prawdopodobne	już	jesienią	
przymrozki.	Na	2	-3	dni	przed	i	po	ich	wystąpieniu	należy	
się	wstrzymać	z	zabiegami	nawożenia	dolistnego.	

który nawóz będzie odpowiedni?
Wybór	 nawozów	 jest	 bardzo	 duży.	 Należy	 stawiać	 na	
sprawdzone	 preparaty,	 w	 których	 składniki	 pokarmowe	
występują	 w	 najbardziej	 przyswajalnych	 dla	 roślin	 for-
mach.	W	przypadku	mikroelementów	takimi	 formami	są	
chelaty.	 Chemicznie	 tworzą	 je	 wszystkie	 mikroelementy	
oprócz	molibdenu	i	boru.	Jednak	chelat	chelatowi	nie	rów-
ny.	Dlatego	dogłębnie	należy	 zapoznać	 się	 z	wybranymi	
produktami	i	przestudiować	ich	charakterystykę.	
Do	jesiennego	dokarmiania	upraw	zbożowych	szczególnie	
polecane	są	nawozy	wieloskładnikowe.	Przykładem	takiego	
specjalistycznego	produktu	jest	ADOB®	Mikro	Zboże,	które-
go	skład	jest	precyzyjnie	opracowany	i	dostosowany	do	po-
trzeb	pokarmowych	zbóż.	Nawóz	jest	w	postaci	stałej,	kry-
stalicznej,	całkowicie	rozpuszczalny	w	wodzie.	Zawiera	azot	
(N),	potas	 (K),	 siarkę	 (S)	oraz	duże	 ilości	mikroelementów	
szczególnie	istotnych	dla	prawidłowego	rozwoju	i	wysokie-
go	 plonowania	 zbóż,	 czyli	 cynk	 (Zn),	miedź	 (Cu),	mangan	
(Mn),	molibden	(Mo)	i	żelazo	(Fe).	Mikroelementy	w	nawo-
zie	(poza	molibdenem)	są	schelatowane	przez EDTA,	dzięki	
czemu	są	łatwo	i	szybko	dostępne	dla	roślin.
Drugą	propozycją	jest	Basfoliar®	2.0	36	Extra	-	lider	na	rynku	
nawozów	dolistnych.	Jest	to	płynny	nawóz	charakteryzujący	
się	dużą	zawartością	azotu	(N),	magnezu	(Mg)	oraz	manganu	
(Mn),	zawiera	także	w	składzie	bor	(B),	cynk	(Zn),	miedź	(Cu),	
molibden	 (Mo)	 i	 żelazo	 (Fe),	 czyli	 komplet	 najważniejszych	
mikroelementów.	W	 tym	produkcie	 z	 kolei	mikroelementy	
(poza	borem	i	molibdenem)	są	schelatowane	nowoczesnym,	
biodegradowalnym	 czynnikiem	 chelatującym	 IDHA,	 dzięki	
czemu	rośliny	mogą	szybko	i	sprawnie	je	pobrać.
Wybierać	można	 także	 z	 gamy	 nawozów	 ADOB®	 ProFit.	
Produkty	z	tej	serii	mają	zróżnicowaną	i	zbilansowaną	za-
wartość	makroelementów,	stąd	bywają	przydatne	w	przy-
padkach	stwierdzonego	deficytu,	któregoś	z	nich	np.	fos-
foru	czy	potasu.	
W	szczególnych	przypadkach,	głównie	przy	 spodziewanych	
problemach	z	dostępnością	któregoś	z	mikroelementów	(lub	
co	gorsza	przy	stwierdzeniu	objawów	niedoborów)	warto	się-
gnąć	po	nawozy	jednoskładnikowe	takie	jak:	ADOB®	Cu IDHA,	
ADOB®	Mn	IDHA,	ADOB®	2.0	Mo.	Dzięki	czemu	najszybciej	in-
terwencyjnie	zareagujemy	na	zaistniały	problem	i	uratujemy	
plantacje	przed	obniżką	potencjału	plonowania.

Dr BłAŻej cHuDziŃsKi, DyreKtOr sprzeDAŻy ADOB
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zestawienie odmian pszenżyta ozimego
najlepsze odmiany na stanowiska dobre i średnie

Odmiana Mondeo
NOWOŚĆ!

Kasyno GrinGo Belcanto

HOdOwla

typ odmiany krótkosłome krótkosłome krótkosłome Średnie

zimotrwaŁość 
(skala 9-st.) 5,5 5,5 6,0 5,5

gęstość  
siewU 300- 350 ziaren/m2 250- 300 ziaren/m2 300- 350 ziaren/m2 300-340 ziaren/m2

cechy Użytkowe

termin  
kŁoszenia Średni Średni Średni Średni

wysokość 
roślin (cm) 100 99 97 105

mtz (g) 46,2 47,1 52 46

odporność  
na wyleganie 7,2 6,6 7,7 7,5

wymagania 
glebowe Średnie i dobre Średnie i dobre Średnie i dobre Średnie

cechy  
wyróżniające

Charakteryzuje 
się rekordowo 

wysokim poziomem 
plonowania

Najwyżej plonujące 
pszenżyto w Polsce, 

nadzwyczajna 
zdrowotność, 

wybitne właściwości 
adaptacyjne

Bardzo dobre krze-
wienie, maksymalnie 
wykorzystuje warunki 

środowiska

Najnowsza 
odmiana pszenżyta 
o rekordowym plo-
nowaniu na terenie 

Polski i Niemiec 

odporność na choroby

mączniak 
prawdziwy 7,6 7,5 7,8 7,8

rdza  
brUnatna 8,9 8,8 8 8,4

septorioza 
liści 7,3 7,6 7,2 7,5

septorioza 
Plew 7,5 7,5 6,9 7

choroby 
podstawy 

źdźbŁa
8,5 7,7 8,1 8,3

fUzarioza 
kŁosów 8,1 8,2 7,9 7,7

pleśń  
śniegowa 8,2 8,7 9 8,3

pszenżyto ozime

mOnDeO

Charakterystyka odmiany
• Mondeo to nowe pszenżyto ozime 

charakteryzujące się rekordowo wysokim 
poziomem plonowania

• Zarejestrowane w Szwecji oraz w pierwszym 
roku badań rejestrowych w Polsce

• Najlepiej sprawdza się na glebach średniej 
jakości i lepszych iiia i ivb

• Bardzo dobra odporność na choroby i bardzo 
wysoka odporność na porastanie

• Pszenżyto niewysokie, o bardzo dobrej 
sztywności

• Ziarno tej odmiany jest piękne, grube, 
o wysokiej MTZ

Niezawodne 
w każdych 

warunkach!

5,5

NOWOŚĆ!
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pszenżyto ozime

GRINGO

BelcAntO

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 
• 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 

Plenne, zdrowe i stoi!

Kumulacja korzyści

pszenżyto ozime

KAsynO 

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

Pewna wygrana!
6

5,5

5,5
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pszenżyto ozime

tADeus

Charakterystyka odmiany
• Wysoka masa 1000 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 

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 

zestawienie odmian pszenżyta ozimego
najlepsze odmiany na stanowiska słabsze

Odmiana Tadeus Probus ocTavio 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

5,5
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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

OctAViO

Charakterystyka odmiany
• Numer 1 plonowania (115% wzorca) w doświadczeniach 

rejestrowych COBOru w 2016 r.
• 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

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 septoriozę plew 

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

udział pośladu 

Król słabych gleb!

5,56

5,55,5
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SEKRET 

Charakterystyka odmiany
• Doskonałe plonowanie na terenie całego kraju 
• Bardzo wysoka odporność na choroby 
• Najwyższa odporność na porastanie ziarna w kłosie 
• Bardzo dobra wartość paszowa 

Klucz do sukcesu 

OdpOrnOści na chOrOby

Mączniak prawdziwy 8

rdza brunatna 8

SeptOriOza liści 8,1

SeptOriOza plew 8,2

chOrOby pOdStawy źdźbła 8,9

FuzariOza kłOSów 8

pleśń śniegOwa 7,9

5,5

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





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
la

Vi
t -

 Zb
oż

a
NP

K 
 2

2-
12

-1
2 

+
 m

ik
ro

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…



premierA nOWeGO ciĄGniKA 
t7 HeAVy Duty
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marka new holland agriculture podczas wir-
tualnej premiery “intelligent farming all_
ways”, która na celu miała podkreślenie wizji 
rolnictwa 4.0 oraz jej zaangażowanie w szersze 
udostępnienie zalet technologii rolnictwa pre-
cyzyjnego zaprezentowała nowy flagowy cią-
gnik t7 heavy duty (hd). 

Nowy	 ciągnik	 T7	HD	 zachował	mocne	 osiągi,	 wyjątkową	
zwrotność	 oraz	 niebywałą	 wszechstronność,	 które	 są	
znakiem	 rozpoznawczym	 tej	maszyny.	Zmianom	podda-
no	kabinę	zapewniając	 lepszą	pracę	użytkownikowi	oraz	
wprowadzono	 najnowszej	 generacji	 system	 -	 PLM	 Intel-
ligence.	Maszyna	sprawdzi	 się	 idealnie	w	przypadku	du-
żych	gospodarstw	 i	usługodawców	wymagających	wielo-
zadaniowości	 oraz	 poszukujących	 większego	 komfortu,	
efektywności	i	wydajności	produkcyjnej.	
–	 Zapytaliśmy	naszych	Klientów,	 czego	oczekiwaliby	od	
swojego	przyszłego	ciągnika,	a	następnie	na	podstawie	
ich	odpowiedzi	opracowaliśmy	nową	generację	ciągnika	
T7	 HD,	 będącego	 ucieleśnieniem	 wszystkiego,	 o	 czym	
marzyli	 –	mówi	 Sean	 Lennon,	New	Holland	Agriculture	
Vice	 President	 Europe.	 –	 Zaprojektowaliśmy	 zupełnie	
nową	kabinę	Horizon	Ultra,	zapewniającą	użytkownikom	
najlepsze	możliwe	wrażenia	 z	pracy,	dzięki	przestrzeni,	
komfortowi	oraz	jakości	wykończenia,	o	które	prosili.	Jest	
to	również	najcichsza	kabina	na	rynku.	Na	szczycie	tych	
udoskonaleń	 znalazł	 się	 najnowszej	 generacji	 system	
PLM	 Intelligence,	 który	 ułatwi	 rolnikom	dostęp	 do	 roz-
wiązań	 inteligentnego	rolnictwa,	stanowiąc	 istotną	war-
tość	dodaną	w	zakresie	lepszego	podejmowania	decyzji	
oraz	 dokładnego	 wykonywania	 prac,	 zwiększenia	 efek-
tywności	i	wydajności	produkcyjnej.	

nowa kabina horizon Ultra
Ciągnik	T7	HD	z	zewnątrz	za	sprawą	kompaktowego	i	stylo-
wego	wyglądu	może	wydawać	się	taki	sam,	jak	poprzednia	
seria	–	wyjaśnia	Oscar	Baroncelli,	New	Holland	Agriculture	
Tractors	Product	Management	Leader	Global	–	jednak	zo-
stał	on	całkowicie	przeprojektowany	w	środku:	z	poprzed-
nim	modelem	łączy	go	zaledwie	2%	części!	Jest	ciągnikiem	
bardziej	skomunikowanym	niż	kiedykolwiek,	stanowi	nowy	
rekord	jako	najbardziej	cichy	ciągnik	w	sektorze,	ze	swoimi	

66	dBA	głośności.	Wierzymy,	że	odmieni	on	doświadcze-
nia	naszych	Klientów	podczas	pracy	na	polu.	W	ciągniku	
T7	HD	zachowano	charakterystyczne	dla	serii	T7	poczucie	
wygody,	oferując	przestronne	środowisko	pracy,	w	którym	
operator	czuje	się	bardziej	swobodnie.	Kabina	została	wy-
dłużona	 w	 celu	 zapewnienia	 dodatkowego	 miejsca	 dla	
pasażera	oraz	większej	powierzchni	podłogi.	Klienci	doce-
nią	 dużą	 ilość	 dostępnego	miejsca	 do	 przechowywania:	
30-litrowy	schowek	za	fotelem,	w	którym	można	komfor-
towo	przechować	rzeczy	podręczne	operatora;	12-litrową	
chłodziarkę;	 zamykany	pokrywą	schowek	za	 fotelem	pa-
sażera	z	portem	ładowania	USB	oraz	głównym	gniazdem	
zasilania;	otwarte	schowki	do	przechowywania	po	prawej	
stronie	kabiny	oraz	siatkowy	schowek	w	podsufitce.	Nowe	
wzornictwo	dodatkowo	poprawiło	widoczność	do	przodu	
oraz	w	dół	na	tylny	zaczep	i	narzędzie,	kamery	zaś	pozwa-
lają	na	obserwację	obszaru	dookoła	ciągnika.	Nowy	pakiet	
reflektorów	roboczych,	zawierający	nawet	24	świateł	LED,	
zapewnia	doskonałą	widoczność	obszaru	dookoła	ciągni-
ka	 i	 zamontowanego	 osprzętu	 również	 w	 nocy.	 Kabina	
zapewnia	niezwykle	komfortowe	środowisko	pracy,	oferu-
jąc	przestronną	przestrzeń	oraz	intuicyjną	obsługę,	dzięki	
ergonomicznie	 rozmieszczonym	 elementom	 sterowania	
na	 nowym	 podłokietniku	 SideWinder	 Ultra,	 jak	 również	
przyjaznemu	użytkownikowi	12-calowemu	wyświetlaczowi	
IntelliView	12.	Elementy	sterowania	można	konfigurować	
w	celu	dostosowania	 ich	do	preferencji	operatora,	a	 ich	
personalizacja	jest	tak	prosta	i	szeroka,	jak	to	tylko	możli-
we.	Wyświetlacz	CentreView	umieszczony	na	środku	kie-
rownicy	–	nowość	w	sektorze	–	zapewnia	bardzo	wyraźne	
pole	widzenia.	Nowa,	wiodąca	w	tej	klasie	automatyczna	
klimatyzacja	 strefowa,	 charakteryzująca	 się	 o	 35%	więk-
szą	wydajnością	w	porównaniu	do	poprzedniego	modelu,	
z	łatwością	utrzymuje	komfortową	temperaturę	o	każdej	
porze	roku.	Najwyższej	klasy	fotele	Auto	Comfort	wyposa-
żone	są	w	boczne	zawieszenie	oraz	układ	klimatyzacji,	od-
prowadzający	wilgoć	w	upały	lub	rozgrzewający	w	chłodne	
poranki.	Zaawansowane	funkcje	łączności	kabiny	Horizon	
Ultra	 umożliwią	 Klientom	 bezproblemowe	 przeniesienie	
ich	 cyfrowego	życia	na	pokład	ciągnika.	Urządzenie	mo-
bilne	użytkownika	automatycznie	będzie	łączyć	się	z	ekra-
nem	w	ciągniku,	dzięki	czemu	możliwa	będzie	jego	obsłu-
ga	za	pośrednictwem	przycisku	na	podłokietniku.	
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plm intelligence: w kierUnkU rolnictwa 4.0 
Ciągnik	 T7	HD	wprowadza	 najnowszej	 generacji	 system	
PLM	 Intelligence.	 Oznacza	 to	 przejście	 z	 tradycyjnych	
praktyk	uprawy	do	rolnictwa	4.0,	w	którym	system	Preci-
sion	and	 Interconnected	Farming	pomaga	rolnikom	pla-
nować	 z	 wyprzedzeniem	 wszystkie	 operacje,	 zarządzać	
w	 czasie	 rzeczywistym	 zachowaniem	 i	 osiągami	 każdej	
z	maszyn	oraz	uzyskać	maksymalną	precyzję	i	wydajność.
Najnowszej	 generacji	 system	 PLM	 Intelligence	 to	 nowy	
układ	 elektroniczny,	 który	 zostanie	 zastosowany	 w	 ca-
łym	nowym	sprzęcie	marki	New	Holland	nowej	generacji,	
dzięki	 czemu	Klienci	 przesiadając	 się	 z	maszyny	na	ma-
szynę	napotkają	tę	samą	 logikę	 i	z	 łatwością	będą	mogli	
uzyskać	dostęp	do	danych,	aby	jeszcze	wydajniej	wykony-
wać	swoją	pracę.	Jest	to	część	strategii	marki	New	Holland	
mającej	 na	 celu	 integrację	 technologii	 cyfrowych.	 Dzięki	
nowoczesnym	 i	 łatwym	w	 użyciu	 rozwiązaniom,	 uczynią	
one	 rolnictwo	 bardziej	 odpowiedzialne.	 Technologia	 cy-
frowa	 obejmuje	 zastosowania	 tradycyjnego	 rolnictwa	
precyzyjnego	mającego	na	celu	ułatwienie	życia	operato-
rowi	przy	jednoczesnej	optymalizacji	plonu	oraz	kosztów.	
Rozwiązania	oparte	na	łączności	i	monitorowaniu	skiero-
wane	 na	 zwiększenie	wydajności	 produkcyjnej	maszyny,	
jak	również	bazujące	na	technologii	chmury	rozwiązania	
z	zakresu	analizy	danych	oraz	planowania,	mają	na	celu	
ułatwienie	 podejmowania	 decyzji	 dotyczących	 zarządza-
nia	gospodarstwem.

Za	 pośrednictwem	 aplikacji	 MyNewHolland	 Klienci	
mogą	 zarejestrować	 swoją	maszynę	 i	wyszukać	 infor-
macje	 techniczne	 na	 jej	 temat,	 jak	 również	 uzyskać	
dostęp	 do	 portalu	MyPLMConnect,	 na	 którym	 w	 jed-
nym	 środowisku	 operacyjnym	mogą	 zarządzać	 swoją	
flotą	 oraz	 danymi	 gospodarstwa.	Marka	New	Holland	
wprowadza	 również	 nowy	 odbiornik	 PLM	 Cygnus,	
stanowiący	 rdzeń	 udoskonalonego	 układu	 automa-
tycznego	 prowadzenia	 w	 ciągnikach	marki	 wyposażo-
nych	w	system	PLM	 Intelligence.	Dostarcza	on	 rzetel-
nych	 informacji	 o	 położeniu,	 zapewnia	 kompensację	
zmian	ukształtowania	 terenu	oraz	pomaga	w	szybkim	
ustaleniu	 linii	 prowadzenia,	 umożliwiając	 dokładne	
i	 niezawodne	 prowadzenie.	 Zaawansowana	 łączność	
marki	New	Holland	wspomaga	Klientów	również	w	mi-
nimalizacji	 przestojów.	 Maszyna	 jest	 skomunikowana	
z	 rolnikiem	oraz	dealerem,	którzy	mogą	monitorować	
lokalizację	 oraz	 status	 zarejestrowanych	 i	 skomuni-
kowanych	 jednostek.	Mogą	oni	 przeprowadzić	 zdalną	
diagnostykę	za	pośrednictwem	narzędzia	New	Holland	
Remote	 Assistance,	 jak	 również	 wspomóc	 operatora	
znajdującego	 się	 w	 kabinie	 za	 pośrednictwem	 funkcji	
IntelliView	Connect,	która	umożliwia	prowadzenie	sesji	
współdzielenia	 ekranu.	 Maszyna	 skomunikowana	 jest	
również	z	systemem	New	Holland	Control	Room,	który	
ostrzega	dealera	o	kodach	błędów,	proponuje	rozwią-
zania,	a	nawet	zapobiega	potencjalnym	usterkom.
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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 autoryzowa-
nym punkcie serwisowym

pakiety dedykowane 
ciągnikom new holland!

• pakiet zapewnia stały 
koszt przeglądów,

• Twój ciągnik jest pod stałą opieką autory-
zowanego serwisu

diagnostyka mocy silnika.
Oferujemy diagnostykę mocy silnika w ciągnikach 
wszystkich marek.

diagnostyka przed zakupem ciągnika 
używanego.
Nie kupuj kota w worku! Zweryfikujemy stan ma-
szyny, którą wybrałeś.
Profesjonalna karta kontrolna wraz z specjalistycz-
nymi narzędziami (hamowania, eST, Datar) w rę-
kach doświadczonego mechanika pozwoli Ci unik-
nąć zbędnych wydatków po zakupie.

Usuwanie szkód komunikacyjnych.
Miałeś wypadek, w którym ucierpiał Twój ciągnik 
lub inna maszyna? Pomożemy Ci w likwidacji szko-
dy 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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WeiDemAnn next GenerAtiOn -
łADOWArKA przeGuBOWA 1390

silnik odpowiedni do każdego 
zastosowania.
Podstawową	 jednostką	 w	 ładowarce	 Wiedemann	 1390	
jest	silnik	o	mocy	18,4	kW	/	25	KM,	spełniający	normę	emi-
sji	spalin	Stage	V,	która	nie	wymaga	żadnego	dodatkowe-
go	układu	przetwarzania	spalin.
W	opcjach	dostępne	są	następujące	rodzaje	silników:
•	 33,3	kW/	45	KM,
•	 40,1	kW/	54,5	KM
W	przypadku	tych	dwóch	silników	zastosowano	filtr	czą-
stek	 stałych	 silnika	wysokoprężnego	 (DPF)	w	połączeniu	
z	katalizatorem	oksydacyjnym	(DOC).

weidemann ecdrive - napęd jezdny sterowany 
elektronicznie.
W	ładowarce	1390	zastosowany	został	napęd	jezdny	ste-
rowany	elektronicznie	ecDrive	 (Electronic	Control	Drive)	
z	4	trybami	jazdy:
•	 trybem	automatycznym	i	Eco	w	standardzie,
•	 trybem	osprzętu	dodatkowego	lub	M-Drive	-	opcjonalnie.
Tryb	 automatyczny	 wykorzystuje	 100%	 mocy	 maszyny.	
W	 trybie	 Eco	 po	 osiągnięciu	 żądanej	 prędkości	 jazdy,	
prędkość	obrotowa	silnika	redukowana	jest	do	2200	obr./
min.,	 co	pozwala	 na	 zmniejszenie	 hałasu	 i	 oszczędność	
paliwa.	 Pozostałe	 dwa	 tryby	przeznaczone	 są	do	użycia	
osprzętu	dodatkowego,	obsługiwanego	hydraulicznie.

dzięki serii 13 firma weidemann od wielu lat wpisuje się istotnie w sektor 
rolniczy, jeździecki, komunalny i handlowo - przemysłowy. szereg prac 
nad udoskonalaniem modeli 13 zaowocował stworzeniem udoskonalonej 
ładowarki 1390, o niezwykłej różnorodności konfiguracji i możliwości roz-
maitych zastosowań.
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najważniejsze rozwiązania,	 na	 które	 należy	 zwrócić	
uwagę,	w	modelu	1390	to	między	innymi:
• elektryczny hamulec postojowy	 wyposażony	
w	funkcje	auto-hold	i	hill-hold,	zapewniający	bezpie-
czeństwo	i	wygodę	operatora,

• zginany wahadłowy układ kierowniczy,	 który	po-
zwala	na	wyjątkową	zwrotność	maszyny,

• dwa siłowniki podnoszenia,	dające	optymalne	roz-
łożenie	 obciążenia	 na	 ramieniu	 załadowczym	 oraz	
większą	stabilność	ładowarki,	

• złącza hydrauliczne flat-flace,	które	dbają	o	mniej-
sze	 zanieczyszczenie	 całego	 systemu	hydraulicznego.	
Dzięki	nim	mamy	możliwość	podłączenia	osprzętu	do-
datkowego	pod	ciśnieniem,	co	daje	nam	oszczędność	
czasu,

• przycisk redukcji ciśnienia 3.	obwodu	sterownicze-
go	zamontowany	na	zewnątrz	ramienia	załadowczego,	
pozwalający	na	szybką	i	skuteczną	wymianę	osprzętu.

Ładowarka	 Weidemann	 1390,	 dzięki	 automatycznemu	
sprzęgowi	lub	głowicy	kulowej	K50,	może	współpracować	
z	przyczepą	o	ciężarze	całkowitym	do	3,5	tony,	co	posze-
rza	możliwości	zastosowań	maszyny.
Wyposażona	jest	w	wygodną,	przestronną	kabinę	z	opcją	
klimatyzacji,	 która	 zapewnia	dużo	miejsca	na	nogi	 i	 gło-
wę.	 4-słupkowa	 konstrukcja	 oraz	 zaokrąglona	 tylna	 szy-
ba	w	połączeniu	z	pochyloną	maską	silnika	sprawiają,	że	
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parametry silnika
moc silnika maks. (kw/km) 18,4 / 25

pojemność skokowa (cm3) 1 226

norma emisji spalin V

przetwarzanie spalin
parametry silnika opcjonalne
moc silnika maks. (kw/km) 33,3 / 45,3

pojemność skokowa (cm3) (40,1 / 54,5)

norma emisji spalin V

przetwarzanie spalin DOC/DPF

ciężar
ciężar roboczy (standard) 3 000

ciężar wywracający z łyżką - maszyna prosta (kg) 1 610 - 2 100

ciężar wywracający z łyżką - maszyna pochylona (kg) 1 340 - 1 790

ciężar wywracający z widłami do palet - maszyna prosta (kg) 1 560 - 1 950

ciężar wywracający z widłami do palet - maszyna pochylona (kg) 1 310 - 1 680

parametry pojazdU
prędkość pojazdu (opcjonalnie) (km/h) 0-20 (30)

zawartość zbiornika paliwa (l) 50

zawartość zbiornika oleju hydraulicznego (l) 30

Układ hydrauliczny
hydraulika robocza - wydajność pompy (opcjonalnie) (l/min) 41,6 (49,5-84)

wymiary

ogumienie standardowe 10.0/75-15.3 
aS eT80

długość całkowita z łyżką (mm) 4 470

wysokość z kabiną (mm) 2 320 - 2 340

maks. punkt obrotu łyżki (mm) 3 004 - 3 200

szerokość całkowita (mm) 1 044

wewnętrzny promień skrętu (mm) 1 560 - 1 850

operator	zawsze	widzi	ładunek,	nawet	przy	maksymalnej	
wysokości	podnoszenia.	Kabina	posiada	 jednoczęściowe	
drzwi	 szklane,	 które	umożliwiają	szczelinową	wentylację.	
Ponadto	otwierają	się	one	pod	kątem	180o	z	blokadą	do	
tyłu,	dzięki	czemu	praca	może	być	wykonana	również	przy	
całkowicie	otwartych	drzwiach.

Wysokiej	jakości	wyposażenie	standardowe,	wiele	dodatko-
wych	opcji	możliwych	do	konfiguracji,	zgodnie	z	potrzebami	
klienta	oraz	duży	wybór	osprzętu	sprawia,	że	Twoja	łado-
warka	przegubowa	1390	będzie	spersonalizowaną	maszy-
ną,	znacznie	zwiększającą	produktywność	i	oszczędności.	
posiadamy model demonstracyjny - przetestuj!
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mAszyny KOmunAlne 
i rOlnicze Berti 
Włoska	 firma	 Berti	 Macchine	 Agricole	 SpA	 jest	 jednym	
z	 liderów	 na	 rynku	 międzynarodowym.	 Swoją	 pozy-
cję	 osiągnęła	 dzięki	 prawie	 45-letniemu	 doświadczeniu	
w	 produkcji	 maszyn	 rolniczych.	 Przez	 lata	 marka	 Berti	
wyspecjalizowała	się	w	zakresie	produkcji	kosiarek	bijako-
wych	oraz	mulczerów	różnego	typu,	takich	jak	rozdrabnia-
cze	do	gałęzi,	głowice	frezujące,	kosiarki	rotacyjne	i	leśne.
Na	ofertę	kosiarek	bijakowych	i	mulczerów	Berti	składają	
się	dwie	linie	produktów:	linia	rolnicza	i	linia	profesjonal-
na.	 Firma	oferuje	 klientom	ponad	250	modeli	 urządzeń	
o	różnej	specyfikacji.	Maszyny	Berti	nadają	się	do	każdego	
rodzaju	materiału	 roboczego	 (zarośla,	 krzewy,	 drzewka),	
a	 poszczególne	 modele	 są	 przystosowane	 do	 każdego	
typu	koparek	(od	1,5	do	30	ton),	miniładowarek,	a	także	
ciągników	rolniczych	(od	15	do	250	KM).
Dzięki	 specjalizacji	 w	 zakresie	 tego	 typu	 osprzętu	 firma	
Berti	była	w	stanie	osiągnąć	wysoki	poziom	rozwoju,	przy	
jednoczesnym	 spełnieniu	 wymogów	 jakościowych.	 Dziś	
Rolserwis	 jako	dealer	Berti	proponuje	Państwu	urządze-
nia	o	bardzo	wysokiej	efektywności	i	jakości.

kosiarka bmp150 
z	pionową	osią	i	tylnym	wyrzutem	pasująca	do	ciągników	
o	mocy	15-60	KM.	Idealna	maszyna	do	dokładnego	kosze-
nia	 trawy	w	gładkich	ogrodach,	parkach,	 terenach	 zielo-
nych	i	boiskach	sportowych.
W	 wyposażeniu	 standardowym	 maszyna	 posiada:	 noże	
stałe,	układ	centralnego	smarowania,	opony	gumowe,	wa-
hacz	górny,	wyrzut	tylny.
Akcesoria	 na	 zamówienie:	 wał	 przedni,	 komplet	 opon	
pneumatycznych	 ze	wspornikami,	 zestaw	do	mulczowa-
nia,	wersja	do	montażu	przedniego,	wałek	WOM.

rozdrabniacz af180 
może	współpracować	z	ciągnikami	o	mocy	od	35	do	90	
KM.	Podwójna	powłoka	obudowy,	wykonana	jest	z	najwyż-

szej	jakości	stali	tekstylnej.	Maszyna	jest	idealna	do	mul-
czowania	trawy	i	rozdrabniania	gałęzi	o	średnicy	do	6	cm.	
Mulczer	posiada	automatyczny	napinacz	pasów	i	bardzo	
mocny	zaczep	z	chromowanymi	tulejami.
Model	dostępny	w	Rolserwis	wyposażony	jest	w	głowicę	
/przystawkę	 boczną	 z	 napędem	 hydraulicznym,	 prze-
znaczoną	 do	 wykaszania	 trawy	 przy	 słupach,	 znakach	
oraz	drzewach.
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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 
 44 719 24 88

budowlany@agrosklad.com.pl 

tUszyn

 42 215 51 84
tuszyn@agrosklad.com.pl

klienCi indywidualni / wykonawCy / rolniCy

doradcy bUdowlani
sprzedaż detaliczna, inwestycyjna

michaŁ szczepański
 500 061 976 

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

ŁUkasz rozpędek
 506 451 213

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

tomaszów 
mazowiecki

tUszyn

pabianice rzgów

dłutów

grabica

moszczenica

czarnocin

będków

wolbórz

Ujazd
lubochnia

budziszewice
rokiciny

staŁa opieka 
handlowca 

nadzór nad 
realizacją 
inwestycji

atrakcyjne 
warUnki 

wspóŁpracy

dojazd  
do klienta

gwarancja 
zakUpU i staŁej 

obsŁUgi  
po zakUpowej

transport 
hds

pomoc 
w przygotowaniU 

kosztorysU

możliwość 
finansowania 

inwestycji

62



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 
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. łodzki wsch. 
(gm. Koluszki, gm. Andrespol, 
gm. Nowosolna), pow. brzeziński

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

Jakub Ruszkiewicz

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

535 789 113


