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prow
AriMr uruchAMiA kolejne nAbory  
w rAMAch wspArciA dlA rolników 
Na przełomie maja i czerwca uruchomione zostały 
kolejne programy o przyznanie pomocy dla rolników 
z budżetu PROW 2014-2020. Agencja przyznaje pre-
mie dla młodych rolników, wsparcie na restruktury-
zację małych gospodarstw oraz środki na zalesianie 
i tworzenie terenów zalesionych.

Wyższa kWota premii  
dla młodych rolników
Od 31 maja do 29 czerwca br. trwa nabór wniosków od 
młodych rolników, którzy chcą samodzielnie rozpo-

cząć gospodarowanie. Pomoc finansowa przeznaczo-
na jest dla osób, które nie ukończyły 40 lat, posiadają 
gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha 
i rozpoczęli w nim działalność rolniczą maksymalnie 
2 lata przed dniem złożenia wniosku. Wnioskodawcy 
powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodo-
we lub uzupełnić je w ciągu 3 lat od dnia doręczenia 
decyzji o przyznaniu pomocy.
W tegorocznym naborze kwota premii to 150 tys. zł. 
Warunkiem jej przyznania jest utworzenie gospodar-
stwa rolnego o wielkości ekonomicznej przynajmniej 
13 tys. euro i nie przekraczającej 150 tys. euro. Premia 
wypłacana będzie w dwóch ratach – najpierw 120 tys. 
zł, a następnie – po realizacji biznesplanu – 30 tys. zł. 
Pomoc przeznaczona jest na inwestycje dotyczące 
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działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży 
produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospo-
darstwie – co najmniej 70 proc. tej kwoty powinna być 
zainwestowana w środki trwałe, np. maszyny i urzą-
dzenia rolnicze.

rolniku – posadź las i Weź 
dofinAnsowAnie
Od 1 czerwca do 31 lipca 2019 r. trwa nabór wnio-
sków o przyznanie wsparcia na zalesianie i tworzenie 
terenów zalesionych. Pomoc skierowana jest do rolni-
ków, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami 
gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te 
stanowią własność małżonka. O pomoc może wnio-
skować rolnik, któremu został nadany numer identyfi-
kacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewi-
dencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Be-
neficjentem mogą być również jednostki samorządu 
terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powia-
tów oraz województw (wyłącznie w zakresie wsparcie 
na zalesienie). 
Wsparcie na zalesienie to jednorazowa, zryczałtowana 
płatność, która ma zrekompensować koszty wykona-
nia zalesienia oraz jego ochronę. Jej wysokość zależy 
od rodzaju sadzonek, gruntu, nachylenia terenu oraz 
wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej. W ko-
lejnych latach do zalesionych gruntów rolnik może 
otrzymać – przez 5 lat – premię pielęgnacyjną a także 
premię zalesieniową – przez 12 lat.

restrukturyzacja małych 
gospodarstW - nie jesteś 
ubezpieczony W krus? możesz 
starać się o pomoc
W tegorocznym, trwającym do 29 czerwca, naborze 
o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw 
zniesiono wymóg podlegania ubezpieczeniu w KRUS 
przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Istot-
ną zmianą jest też złagodzenie wymogu dotyczącego 
struktury własnościowej gospodarstwa rolnego w okre-
sie docelowym. Wprowadzono również kryterium do-
chodowości lub przychodowości; podwyższono górny 
próg wyjściowy wielkości ekonomicznej do poziomu 
poniżej 13 tys. euro, przy zachowaniu wymogu osią-
gnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej w okresie do-
celowym do co najmniej 10 tys. euro i – w każdym przy-

padku – o minimum 20 proc., w stosunku do wartości 
wyjściowej, utrzymując ten poziom co najmniej przez 5 
lat od otrzymania pierwszej raty pomocy.
Pomoc może otrzymać osoba, która jest posiadaczem 
gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 
ha użytków rolnych lub nieruchomości służącej do 
prowadzenia produkcji w zakresie działów specjal-
nych produkcji rolnej, położonych na terytorium Pol-
ski, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 
13 tys. euro. Wsparciem objęte będą gospodarstwa, 
w których rolnicy prowadzą działalność rolniczą w ce-
lach zarobkowych, w zakresie produkcji roślinnej lub 
zwierzęcej, oprócz chowu i hodowli ryb. Przez działal-
ność zarobkową rozumie się uzyskiwanie co najmniej 
25 proc. wszystkich dochodów z rolnictwa lub co naj-
mniej 25 proc. wszystkich przychodów.
Na restrukturyzację można otrzymać 60 tys. zł pre-
mii w dwóch ratach. Najpierw 48 tys. zł, a następnie 
– po realizacji założeń biznesplanu składanego wraz 
z wnioskiem – 12 tys. zł. Dofinansowanie przezna-
czone jest na działalność rolniczą w gospodarstwie 
lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych 
wytworzonych w gospodarstwie, z czego 80 proc. na 
inwestycje w środki trwałe, np. budowę nowych bu-
dynków gospodarskich lub zakup nowych maszyn 
rolniczych. Rolnik ma 3 lata na realizację biznespla-
nu i powinien prowadzić działalność rolniczą objętą 
wnioskiem przez co najmniej 5 lat, licząc od dnia wy-
płaty pierwszej raty pomocy. 

kolejne nAbory plAnowAne 
przez arimr jeszcze W tym roku, 
pozWalające na zakup noWych 
maszyn rolniczych:

„Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działal-
ności pozarolniczej” typ operacji Rozwój przed-
siębiorczości – rozwój usług rolniczych - wrzesień 
2019 r.

„Inwestycje w gospodarstwach położonych na 
obszarach Natura 2000” - listopad 2019 r.
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87392368 
jednostka obryWająca bez rozdrabniacza

cena brutto 12 499zł

proMocjA 
na Wszystkie części  
do hederów  
do kukurydzy

-20% 47906258 
koło 
napinające 

499zł 
brutto

84977231 
łańcuch 
Wciągający 

499zł 
brutto

Promocja trwa 
od 18.09.19 
do 30.10.19

zestaW części do sieczkarni kemper
•	 Produkt MWS
•	 Pasuje do Kemper 445/4500

2 539zł brutto
Nr kat. 

695728-02-00
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W okResIe żNIWNym jesteśmy otWaRcI: 
pn-pt: 08:00-18:00 / sb i nd: 08:00-14:00

co roku staramy się być obecni 
na najWażniejszych WystaWach 
W naszych rejonach

W 2019 róWnież 
prezentoWaliśmy się  

w kilku 
lokalizacjach!

Strzelce

Dni Otwarte

Przygodzice

Strzelce

Pokazy

Studzieniec

Przygodzice

Studzieniec

skorzystaj z 24/7 Wsparcia serWisoWego szczegóły na WWW. .pl

Nasze sklepy otwarte
zAWSze gDy tegO 
POtRzeBUJeSz!
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W okResIe żNIWNym jesteśmy otWaRcI: 
pn-pt: 08:00-18:00 / sb i nd: 08:00-14:00

rolnictWo precyzyjne
Weź na cel produktyWność z Wykorzystaniem 
spraWdzonej technologii rolnictWa precyzyjnego
Dzięki postępowi technologicznemu rolnictwo precyzyjne 
zapewnia coraz lepszą dokładność i coraz bardziej niezawod-
ne dane, aby wspomóc użytkowników w podejmowaniu inte-
ligentnych decyzji. 

maksymalna eFektyWność. minimalne Wysiłki.
Umożliwiając Ci uzyskiwanie lepszych wyników przy mniejszym 
wysiłku, osprzęt rolnictwa precyzyjnego ułatwia życie w szeregu 
różnych zastosowań, od siewu po równanie pól. Najnowsze roz-
wiązania PLM® firmy New Holland – od pozycjonowania po inte-
ligentne układy prowadzenia – będą mieć duży wpływ na twoje 
życie codzienne oraz osiągane wyniki długoterminowe.

produktyWność oszczędność komFort eFektyWność

chcesz doWiedzieć się jak zWiększyć Wydajność  
i obniżyć koszty z pomocą naWigacji rolniczej?

zgłoś się na bezpłatne szkolenie  
i pokaz pracy z Wykorzystaniem naWigacji!

•	 Intuicyjne, łatwe w obsłudze rozwiązania;
•	 Stały kontakt z pracującym w polu sprzętem;
•	 Pełne zarządzanie gospodarstwem Precision Land Management;
•	 Synchronizacja pomiędzy maszynami  

bez wychodzenia z wygodnego biura;
•	 Oszczędność czasu i pieniędzy podczas każdych żniw.

Zapisy pod adresem monika.makowska@rolserwis.pl

MASZYNY ROLNICZE • CZĘŚCI ZAMIENNE • SERWIS • NAWOZY MINERALNE ROLSERWIS

7



Według danych Polskiej Izby gospodarczej Maszyn 
i Urządzeń Rolniczych, w 2018 roku zarejestrowano 
5021 przyczep rolniczych. Wielton Agro z 8-proc. 
udziałem w rynku i 397 zarejestrowanymi przycze-
pami systematycznie umacnia swoją pozycję. Firma 
wspiera lokalne działania dealerów obecnością na 
ogólnopolskich targach rolniczych. Od samego po-
czątku produkcji, z roku na rok, rośnie też eksport. 
Marka rozpoznawalna jest już w całej europie, zaś 
Wielton będąc wiodącym – w skali europejskiej – 
producentem naczep samochodowych, stawia na 
automatyzację i nowoczesne technologie. W ubie-
głym roku firma sprzedała najwięcej przyczep PRS-
2/W12 - 74 sztuki. 
Warto zwrócić uwagę na możliwość zamówienia 
przyczepy w alternatywnej kolorystyce. Ostatnio do 
kaliskiego oddziału firmy zjechało indywidualne za-
mówienie na przyczepę w wersji black. 

Przyczepy objęte są opcją finansowania wg warunków jn. 
Finansowanie fabryczne Wielton agro Finance

Pożyczka brutto
34/33/33

Pożyczka brutto
5×20%

Leasing operacyjny
36 miesięcy

koszt finansowania 0% 1% 3%
Pierwsza wpłata 34% 20% 30%

okres finansowania (miesiące) 12 24 36
Raty półroczne półroczne miesięczne

konkurencyjne upezpieczenie + + +
Produkty dodatkowe + + +

Monika Seklecka
tel. 797 587 059

monika.seklecka@rolserwis.pl

Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywil-
nego, w szczególności art. 66 i n. k.c. zawarcie umowy dotyczącej finansowania i jej warunki uzależnione 
są każdorazowo od wyniku badania zdolności kredytowej Klienta oraz ryzyka i warunków transakcji.

Wielton
Agro
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młody rolnik
W Rolserwis znajdziesz również super 
zabawki dla swojego Młodego Rolnika :)

model ciągnika neW holland 
t7.315 hd + ładoWacz czołoWy
8915463/3121

170zł 145zł brutto

model przyczepy joskin
8915046/2212

99zł 85zł brutto

kącik malucha
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KALISZ KUTNO
24 269 71 25 668 446 546 600 347 618

serWis - jak działamy? 
aWaria ciągnika? kombajnu? prasy? maszyny toWarzyszącej?
to nic strasznego!

skontaktuj się 
z serwisem w jednej 
z naszych lokalizacji

ciesz się 
w pełni sprawnym 

sprzętem, gdy tego 
potrzebujesz.

Ustal dogodny 
termin naprawy.

opowiedz 
o awarii.

pakiety dedykowane ciągnikom NEW HOLLAND · pakiet zapewnia 
stały koszt przeglądów · ciągnik jest pod opieką serwisu

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 

Wyniki loterii dbamy o polską ziemię!
12 czerwca Grupa azoty zakończyła kolejną edycję 
loterii „Dbamy o polską ziemię”. W siedzibie Grupy 
azoty Puławy zwycięzcy przekazano traktor New 
Holland t4.75s.
– tegoroczna edycja naszej loterii pokazała jeszcze więk-
sze zainteresowanie rolników naszą ofertą. Mieliśmy 

w tym roku ponad 16 tysięcy zgłoszeń – o jedną trzecią 
więcej, niż w roku ub. Mogliśmy też zaoferować ponad 
70 nagród finansowych więcej. to przekłada się też na 
jeszcze lepszy efekt marketingowy naszej akcji loteryjnej 
– podkreśla Dyrektor Departamentu Korporacyjnego 
Handlu Segmentu Agro Piotr zarosiński. 
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czym naWozić 
kukurydzę?
Kukurydza to roślina o dużych wymaganiach pokarmo-
wych. Obok azotu, który jest najbardziej plonotwórczym 
pierwiastkiem, kukurydza wymaga odpowiednio zbilan-
sowanego nawożenia fosforem oraz wysokiego nawoże-
nia potasem. W porównaniu z innymi roślinami potrzebuje 
także znacznych ilości wapnia i magnezu. Bardzo ważnym 
mikroskładnikiem w uprawie kukurydzy jest cynk.
tempo pobierania składników pokarmowych na planta-
cji jest zróżnicowane w poszczególnych okresach rozwoju 

roślin. Azot najintensywniej pobierany jest od fazy 6-8 liści 
kukurydzy. Fosfor dostarczony roślinom w początkowym 
okresie wzrostu roślin, stymuluje budowę systemu korze-
niowego, co z kolei przekłada się na właściwy rozwój czę-
ści nadziemnej rośliny. Potas natomiast jest składnikiem 
kontrolującym gospodarkę wodną i azotową rośliny i nie 
powinno tego pierwiastka zabraknąć w tracie sezonu we-
getacyjnego roślin. Największe jego pobranie przypada na 
fazę intensywnego wzrostu łodyg i liści, wówczas pobierany 

zalecane daWki przykładoWych naWozóW kompleksoWych 
do naWożenia kukurydzy na ziarno W kg/ha*

Nawóz
[N:P2o5:k2o:(mgo:so3)] Zasobność gleby w fosfor i potas

bardzo niska i niska średnia1 wysoka i bardzo wysoka
Przewidywany plon ziarna 

w t/ha 5,0 7,0 6,0 8,0 7,0 9,0

POLIFOSKA 5 [5:15:30:(2:7)] 400 560 320 425 230 300
POLIFOSKA 6 [6:20:30:(7)] 300+150 K2 420+140 K 240+120 K 320+160 K 175+90 K 225+110 K
POLIFOSKA PetROPLON 

[5:10:30:(3:9)+0,1 B] 600 840 480 620 350 450

POLIDAP [18:46:(5)]
+sól potasowa 60

130
+250

105
+240

140
+320

140
+320

80
+175

100
+225

* – przewidując plon 6 t ziarna kukurydzy z hektara należy stosować dawki podane w tabeli, na przykład na glebie 
o średniej zasobności zastosować 320 kg/ha POLIFOSKI 5, a przy plonie 8 t ziarna – na przykład 320 kg/ha POLIFOSKI 
6 i 160 kg/ha soli potasowej;
1 – jeżeli nie jest znana zasobność gleby, stosować dawki jak dla średniej zasobności, do czasu wykonania analizy gleby;
2 – kg/ha soli potasowej, zawierającej 58-60% K2O.

MASZYNY ROLNICZE • CZĘŚCI ZAMIENNE • SERWIS • NAWOZY MINERALNE ROLSERWIS

11



zalecane daWki przykładoWych naWozóW azotoWych 
do naWożenia kukurydzy na ziarno W kg/ha*

termin i forma  
nawozu Potrzeby nawożenia azotem

duże i bardzo duże średnie1 bardzo małe i małe
Przewidywany plon ziarna 

w t/ha 5,0 7,0 6,0 8,0 7,0 9,0

N-1 wiosną przedsiewnie:
MOCzNIK lub RMS 28 130 130 130 130 130 130

albo SALetRzAK, SALMAg 215 215 215 215 215 215
lub zAKSAN 180 180 180 180 180 180

N-2 druga dawka (faza 14-
17): MOCzNIK 120 220 130 220 100 160

* – w zależności od przewidywanego plonu zalecane nawożenie azotem, 
na przykład plon ziarna kukurydzy 8 t z ha na glebie o średnich 
potrzebach nawożenia azotem: wczesną wiosną przedsiew-
nie pierwszą dawkę (N-1) – 130 kg MOCzNIKA lub 215 kg 
SALetRzAKU, SALMAgU, a druga dawka (N-2) to 220 
kg/ha MOCzNIKA;
1 – jeżeli występują problemy z oceną potrzeb 
nawożenia azotem zaleca się dawki w wysoko-
ści jak dla średnich potrzeb nawożenia.

Źródło: nawozy.eu

Piotr Duszyński
tel. 797 587 064

piotr.duszynski@rolserwis.pl

jest w największych ilościach. Odpowiednio zabezpieczone 
rośliny w ten makroskładnik są bardziej odporne na suszę.
Planując uprawę kukurydzy, warto dbać o zasobność 
gleby w składniki pokarmowe. Jeśli uprawę kukury-
dzy zakładamy na glebie lekkiej, zasobność tej gleby 
w przyswajalne formy fosforu i potasu powinna się 
mieścić przynajmniej w granicach zasobności średniej, 
a najlepiej jeśli zasobność jest w klasie wysokiej. Mając 
optymalnie dobrane stanowisko pod uprawę, dawki 
nawozów można wówczas stosować na poziomie 75% 
potrzeb pokarmowych.
Inną przyczyną niedożywienia kukurydzy fosforem i po-
tasem jest zbyt niski odczyn gleby (poniżej 5,5 pH), a tak-

że zbyt wysoki (pH powyżej 7,2). Przy niskim pH, należy 
wapnować glebę jeszcze przed siewem przedplonu ku-
kurydzy, natomiast przy wysokim wskazane jest pod-
wyższenie dawek fosforu.
Planując nawożenie roślin, należy uwzględniać zmiano-
wanie roślin i sposób zagospodarowania plonu ubocz-
nego (słoma). Słoma kukurydzy jest bogatym źródłem 
składników pokarmowych, w tym potasu. zawartość fos-
foru w słomie kukurydzy jest niewielka, ponieważ pier-
wiastek ten akumulowany jest w ziarnie i jest wynoszony 
wraz z plonem. Obok składników pokarmowych słoma 
to cenne źródło potrzebnej w glebie próchnicy. z tego 
względu nie należy wywozić jej z pól.
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noWości W oFercie
Marka New Holland sukcesywnie się rozrasta i zwiększa 
gamę dostępnych maszyn również na rynku polskim.
Wśród innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez 
markę znaleźć można już również maszyny budowlane.
Pierwsze sztuki już znalazły swoich właścicieli wśród 
klientów Rolserwis.

Nowa seria, nazewnictwo, kolorystyka oraz przekładania 
zostały wdrożone wraz z serią tH. New Holland Agricul-
ture poszerza gamę swoich ładowarek teleskopowych 
o wysięgu od 6 do 9 metrów. 
Nazwa składająca się z liter tH oraz numeru wskazującego 
na najważniejsze. – Poszerzona o większą ilość modeli i wer-
sji, seria ładowarek teleskopowych tH została stworzona 
z myślą o potrzebach różnego rodzaju gospodarstw rolni-
czych i obejmuje modele od podstawowego oznaczonego 
literą S aż po wersję elite, która jest idealną maszyną dla wiel-
koobszarowych hodowców bydła, firm świadczących usługi 
rolnicze oraz producentów biomasy – mówi Sean Lennon, 
dyrektor działu ciągników w New Holland Agriculture.

model tH6.32 s tH6.32 tH6.36 tH7.32 s tH7.32 tH7.37 tH7.42 tH9.35
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Podnoszenie 7,4 6,7 6,7 7,4 6,7 6,7 6,7 6,7

Opuszczanie 5,6 5,2 5,2 5,6 5,2 5,2 5,2 5,2

Wysuwanie 5,5 5,2 5,2 6,5 6,2 6,2 6,2 7,9

Wsuwanie 3,7 3,7 3,7 4,4 4,5 4,5 4,5 6,3

Wychylanie łyżki 3,1 2,8 2,8 3,1 2,8 2,8 2,8 2,8

Napełnianie łyżki 3,2 2,8 2,8 3,4 2,9 2,9 2,9 2,9
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naWożenie
eMc (electronic massFloW control)
elektroniczny pomiar 
przepłyWu masy
 
System eMC co sekundę reguluje przepływ nawozu przez 
lewą i prawą zasuwę na podstawie pomiaru masy na każ-
dej tarczy osobno. ten wyjątkowy system sterowania wy-
siewem zapewnia dostarczenie właściwej ilości nawozu 
każdej roślinie na polu. Natężenie przepływu nawozu jest 
mierzone na każdej tarczy osobno. W przypadku zapcha-
nia jednego z wylotów, automatyczna korekta jest prze-
prowadzana natychmiast w prawidłowym miejscu.
 
Od ponad 20 lat system eMC zapewnia rolnikom najwyż-
szą precyzję nawożenia.
 

nagrodzony przez specjalistóW
 
Skuteczność tego systemu została bardzo szybko do-
strzeżona i nagrodzona złotym medalem podczas tar-
gów SIMA w 1999 r., a następnie na targach Agritechni-
ca, Agribex i eIMA.
Ponad 20 lat później firma KUHN wprowadziła system 
eMC w całej gamie rozsiewaczy nawozów AXIS i nadal po-
zostaje pionierem tej pozostającej na czasie innowacji.
  

przełącz się na super szybki 
tryb pracy z systemem 
speedservo
 
Całkowicie zintegrowane i uszczelnione 4 serwomotory 
SpeedServo zastępują konwencjonalne siłowniki elek-
tryczne. Reagują 2,5-krotnie szybciej, co przekłada się na 
błyskawiczne pozycjonowanie wylotów nawozowych. 
gwarantują najwyższą precyzję nawożenia, umożliwiając 
bezstopniową regulację obrazu wysiewu podczas stero-
wania sekcjami za pomocą gPS. Płynnie regulowany ob-
raz wysiewu jest dokładnie dostosowany do kształtu pola 
lub klina pola, nawet podczas pracy z dużą prędkością.
Korzystając z prostoty, solidności i niezawodności syste-
mu SpeedServo zwiększamy wydajność nawożenia przy 
zachowaniu najwyższej precyzji rozsiewu oraz ograni-
czeniu zużycia paliwa.
 
Firma KUHN została nagrodzona specjalnym wyróżnie-
niem w czasie konkursu innowacji technicznych na tar-
gach eIMA 2018 we Włoszech.

przygotuj się 
na elektroniczną regulację daWki 

na każdej tarczy osobno 
z systemem emc!

 •	 Varispread Pro
•	 speedservo

•	 Zmienne dawkowanie na prawą i lewą stronę
•	 Współosiowa regulacja systemu wysiewu cDa

•	 IsoBUs z terminalem ccI 1200

MASZYNY ROLNICZE • CZĘŚCI ZAMIENNE • SERWIS • NAWOZY MINERALNEROLSERWIS
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Najlepsze wapno rolnicze!

POLCALC III GENERACJI

100% reaktywność, produkt całkowicie i błyskawicznie przyswajalny przez 
glebę i rośliny!

Do całorocznego zastosowania, bezpośrednio na powierzchnie pól lub 
pogłównie!

Granulowana struktura, zapewnia łatwość i bezpieczeństwo stosowania!

Bezpieczeństwo dla upraw ekologicznych. Atest IUNG Puławy!

Prostota wysiewu. Do zastosowania w większości rozsiewaczy używanych 
w Polsce!

Idealnie współdziała z nawozami azotowymi, takim jak mocznik czy 
saletrzak, podwajając efekty ich działania.

GRANULOWANE
98% węglan wapnia CaCO  Reaktywność 100%

INNOWACJA W WAPNOWANIU GLEBY!

NOWOŚĆ

www.polcalc.pl
Zakład Produkcji Nawozów  
Wapniowych w Lubieniu Kujawskim  
ul. Kaliska-Lotnisko 151,  
87-840 Lubień Kujawski

Dziać Handlowy: 880 880 801  
e-mail: polcalc@polcalc.pl



1. Najmniejszy ptak na świecie.
2. Narzędzie przeciągane po 

polu w celu przykrycia wysia-
nego ziarna warstwą ziemi

3. Potomek krowy
4. Agencja …. i Modernizacji 

Rolnictwa
5. Nawóz azotowy
6. Np. cukrowy

7. …. łuskowy tradycyjnie 
stosowany jako pasza dla 
zwierząt

8. Miesiąc żniw
9. Robocza dolna część kor-

pusu pługa

lubisz krzyżóWki? 
mamy coś dla ciebie! 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

SzukaSz pracy?
ChCESZ ZdObYWAć dOŚWIAdCZENIE  

W ROZWIjAjąCEj SIĘ fIRMIE?

Jesteśmy otwarci na młodych - stale rekrutuJemy!
Aktualne oferty dostępne na www.rolserwis.pl/aktualnosci w zakładce oFeRty PRacy
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W naszej oFercie 
maszyny Fabrycznie noWe i użyWane

•	 Heder zbożowy 3,7 m
•	 Rok produkcji 1986
•	 Stan bardzo dobry, gotowy do 

żniw, sprawdzony przez autoryzo-
wany serwis New Holland.

•	 Maszyna dostępna na naszym placu 
w Kutnie, ul. Krośniewicka 30

•	 Więcej informacji pod numerem: 
532 374 120

•	 Rok produkcji: 2018
•	 Maszyna używana popokozawa
•	 Przebieg: tylko 150 godzin
•	 Ciągnik jest objęty jeszcze gwaran-

cją producenta
•	 Moc 250 KM
•	 Skrzynia biegów 19×6 40 km/h
•	 WOM 540/1000
•	 tylna oś belkowa rozsuwana
•	 Pompa hydrauliczna HighFlow 221 

l/min
•	 5 elektrohydraulicznych zaworów 

tylnej hydrauliki

•	 Autostabilizatory
•	 Komplet zaczepów
•	 Kabina amortyzowana
•	 Oświetlenie robocze led
•	 Opony przód 540/65R34, tył 

710/70R42 goodyear
•	 Przygotowanie pod system nawiga-

cji, monitor dotykowy IntelliViev
•	 Obciążniki kół tylnych
•	 Obciążniki przednie
•	 Maszyna podlega także pod finan-

sowanie fabryczne New Holland

•	 New Holland BOOMeR to kom-
paktowy, zwrotny i wszechstronny 
ciągnik. znajduje zastosowanie 
w sadach, winnicach, szklarniach, 
usługach komunalnych, parkach, 
polach golfowych, a także przy 
uprawie warzyw i owoców mięk-
kich. Idealnie nadaje się do odśnie-
żania parkowych alejek, chodników 
w miastach, latem do koszenia 
trawników, zamiatania, transportu 
i prac związanych z pielęgnacją 
terenów zielonych.

•	 New Holland BOOMeR 30:
•	 Silnik diesel, 4 cyl., poj. 1,5 l, moc 

28 KM
•	 Przekładnia mechaniczna 12+12

•	 WOM tylny 540 obr./min
•	 elektro-hydrauliczne sterowanie 

WOM-em,
•	 MDC
•	 2 rozdzielacze hydrauliczne
•	 udźwig tUz-a: 820 kg,
•	 Rozstaw osi: 1674 mm,
•	 Dolny zaczep rolniczy,
•	 Stabilizatory cięgieł,
•	 Lampa robocza,
•	 tylna rama ROPS,
•	 Lusterko wsteczne,
•	 Światła do ruchu prawostronnego,
•	 Koła: 7.00-12; 320/70R24,
•	 Rok produkcji: 2013,
•	 Maszyna fabrycznie nowa,

KOMBAJN ZBOŻOWY 
NEW HOLLAND 8050

CIĄGNIK ROLNICZY  
NEW HOLLAND T8.320 ULTRACOMMAND

BOOMER 30
NEW HOLLAND

36 000
pLN BruTTO

440 000
pLN NeTTO

47 800
pLN NeTTO
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•	 Pojemności zbiornika 5000l
•	 zestaw pompy PIUSI 79 l/min z 2-letnią 

gWARANCJĄ
•	 Filtr o wydatku 80 l/min
•	 6 m węża z pistoletem automatycznym
•	 Licznik cyfrowy
•	 Filtr paliwa z separatorem wody
•	 Czujnik poziomu paliwa w zbiornika wraz 

z sondą
•	 System monitoringu przestrzeni między 

płaszczowej
•	 Uchwyt do pistoletu w skrzynce zbiornika
•	 Producent KINgSPAN
•	 zbiornik fabrycznie nowy

W skład zestawu wchodzą:
•	 Rozwijarka do bel
•	 Adapter dyskowy
•	 Przystawka górna z szar-

pakiem
•	 zaczep z ramką i widła-

mi do bel
•	 Mocowanie do ładowar-

ki lub tUz
•	 Multizłącze do szybkie-

go podłączania węży 
hydraulicznych

•	 Szerokości robocza 3m
•	 Liczba zębów 10szt.
•	 zabezpieczenia non

-stop sprężynowe
•	 Liczba talerzy wyrównu-

jących 8szt.
•	 Wał gumowy
•	 Maszyna po pokazowa
•	 Rok produkcji 2016

DWUPŁASZCZOWY ZBIORNIK 
DO PALIWA KINGSPAN

śCIELARKA DO SŁOMY 
ROLSERWIS

KULTYWATOR śCIERNISKOWY 
CULTIMER L 300

9 999
pLN NeTTO

29 900
pLN NeTTO

52 400
pLN NeTTO

maszyna 

nowa

maszyna 

nowa
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Roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM®) coraz 
częściej wykorzystujemy na naszych polach. 
Nawożenie płynnym azotem daje dużo korzy-
ści, a nieumiejętne stosowanie niesie pewne ry-
zyko. Warto więc poznać RSM®, aby móc odpo-
wiednio postępować i w pełni wykorzystywać 
walory tego produktu.

Dlaczego RSM®?

Roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM®) to idealne rozwiązanie 
nawozowe niezbędne w uprawie zbóż w tym kukurydzy, rzepa-
ku, buraków cukrowych, ziemniaków, użytków zielonych oraz 
upraw warzywniczych i sadowniczych. Cechą wyjątkową nawozu 
jest jego skład. Zawiera trzy formy azotu w bardzo korzystnych 
proporcjach tj. formę: amidową NH

2
 (50%), azotanową (NO

3
-) 

(25%) i amonową (NH
4

+) (25%). To połączenie powoduje możli-
wość wykorzystania roztworu saletrzano–mocznikowego (RSM®)  
praktycznie w każdym momencie wegetacji. Odpowiednio do-
brane proporcje poszczególnych form azotu oraz płynna formuła 
umożliwiają pobranie pierwiastka w każdych warunkach pogodo-
wych. Forma azotanowa zawarta w nawozie zapewnia szybką do-
stępność pierwiastka, natomiast amidowa wykazuje sukcesywne 
uwalnianie składnika do gleby, przez co wydłuża okres działania 
nawozu. Dzięki temu rośliny przez długi czas mają dostęp do azo-
tu, co z kolei pozytywnie wpływa na przyszły plon roślin.

Dlaczego nawóz w płynie?

Płynna forma nawozu pozwala na równomierne rozprowadze-
nie cieczy roboczej po całej powierzchni pola, nawet w miej-
scach mało dostępnych, jak miedze, rowy, słupy, zagłębienia 
terenu, czego efektem jest znacznie lepsze wyrównanie roślin 
na plantacji. Ponadto ułatwia przemieszczanie się nawozu do 
strefy ukorzeniania się roślin. Nawóz ten można wykorzystywać 
w warunkach okresowego niedoboru wody, co stanowi prze-
wagę dla stałych nawozów azotowych, które wymagają odpo-
wiedniej wilgotności gleby, aby mogły się rozpuścić. Niemniej 
pozytywne efekty stosowania nawożenia w takich warunkach 
w dużej mierze uzależnione są od występowania rosy i kolej-
nych opadów.

Praktyczne podejście do nawożenia RSM®

Roztwór saletrzano-mocznikowy(RSM®) powinien być stoso-
wany na suche rośliny, najlepiej w dni pochmurne, gdy tempe-
ratura powietrza nie przekracza 20°C, a względna wilgotność 
powietrza jest wyższa niż 60 proc. Z tego względu należy uni-
kać stosowania nawozu w godzinach porannych, ze względu 
na rosę, oraz południowych z uwagi na temperaturę powietrza 
oraz duże nasłonecznienie. Nawóz można stosować praktycz-
nie w każdym terminie agrotechnicznym (wg technologii nawo-
żenia). Poniżej kilka wskazówek dotyczących stosowania RSM®: 

l   jest to nawóz doglebowy, nie dolistny pomimo płynnej formuły,

l  wykorzystując RSM® wiosną przed ruszeniem wegetacji, jako dawkę 

startową w oziminach, nie należy obawiać się poparzenia roślin pomimo 

tego, że rośliny są często zaszronione,

l  we wczesnych fazach rozwojowych zbóż (I, II dawka N) aplikację RSM® 

wykonujemy za pomocą dysz, III dawka N – za pomocą węży rozlewowych,

l   rzepak ozimy jest wrażliwy na stosowanie RSM® w fazie wschodów do fazy 

6 liści. Z tego względu nie powinno się wówczas stosować RSM®. Przed 

wschodami rzepaku można bezpiecznie stosować produkt,

l  nie należy obawiać się wysokich temperatur podczas nawożenia RSM® 

węzami rozlewającymi, ponieważ nawóz jest aplikowany poniżej liści 

biorących udział w asymilacji (10-15 cm od powierzchni gleby). Brak węży 

rozlewających to duże ryzyko poparzenia roślin,

l   aplikacja RSM® to dobre rozwiązanie wspomagające mineralizację resz-

tek pożniwnych,

l   łączne stosowanie z pestycydami czy nawozami dolistnymi niesie za 

sobą zwiększone ryzyko poparzenia roślin,

l   łączenie RSM® z niektórymi substancjami czynnymi środków ochrony 

roślin może pogorszyć ich skuteczność,

l  łączenie RSM® z solami, np. siarczan magnezu może powodować wytrą-

canie się osadu,

l  optymalne wyniki można uzyskać stosując nawóz na zdrowe rośliny, 

mające dobry turgor.

Stosowanie RSM® w gospodarstwie to oszczędność czasu i pie-
niędzy. Ponadto jest to „ukłon” w stronę środowiska. Płynny 
azot jest lepiej wykorzystywany przez rośliny, co wpływa na 
obniżenie zawartości azotu mineralnego w glebie po zbiorze 
roślin, a tym samym ogranicza straty pierwiastka na skutek 
przemieszczania do wód gruntowych.

RSM® – doskonałe rozwiązanie
na Twoim polu



kontakt

Kutno
Kalisz

kalisz: szosa turecka 8, 62-800 kalisz, tel. 62/ 751 00 30

www.rolserwis.pl, rolserwis@rolserwis.pl /rolserwissa

Kutno
Kalisz


