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Przygotuj się do sezonu 
Przycinki drzew

w okresie od lutego do czerwca przy-
pada termin przycinania drzew owo-
cowych. warto zatem odpowiednio 
przygotować się do sezonu i wybrać 
właściwy sektor, który posłuży latami. 
CAMPAGNOLA to włoski producent 
sprzętu najwyższej jakości. Uznawany 
jest za jednego ze światowych liderów 
w projektowaniu, a także produkcji elek-
trycznych oraz pneumatycznych syste-
mów ułatwiających m.in. przycinanie 
gałęzi. Sekatory od tego włoskiego pro-
ducenta zyskały popularność wśród sa-
downików i właścicieli winnic. Dlaczego? 
CAMPAGNOLA dedykuje swoje urzą-
dzenia wszystkim osobom, dla których 
jakość odgrywa kluczowe znaczenie. 
Jakie narzędzia wybrać do przycinania 
drzew? Sekatory ogrodowe i noży-
ce sprawdzają się tylko w przypadku 
użytkowania okazjonalnego. Bardziej 
zaawansowane prace wymagają inwe-
stycji w narzędzia pneumatyczne lub 
elektryczne. CAMPAGNOLA, mając na 
uwadze komfort użytkowania, zapro-
jektowała praktyczną przedłużkę, któ-
ra umożliwia pracę, nawet gdy gałęzie 
są trudno dostępne. A jakie modele 
włoskiej firmy są na topie? 

sekator elektryczny speedy. 
lekkie i skuteczne narzędzie
Nazwa “speedy” nawiązuje do głów-
nych cech tego sekatora elektrycz-

nego. Narzędzie wykonuje aż 80 cięć 
na minutę i nadaje się do przycinania 
gałęzi o średnicy do 25 mm. Sekator 
posiada dwie baterie litowe, które 
powstały w myśl nowoczesnych tech-
nologii. Każda gwarantuje pracę od 2 
do 3 godzin. Dlaczego klienci z całego 
świata tak chętnie wybierają sekator 
elektryczny Speedy? Głównie z uwagi 
na jego wagę, długość działania, pre-
cyzję, niezawodność i wysokie para-
metry pracy. 
dane techniczne: 
• waga: 0,89 kg;
• średnica cięcia: 25 mm;
• akumulator typu plug-in;
• napięcie akumulatora to 14,4 V;
• pojemność to 2 Ah;
• autonomia pracy ciągłej: 3 / 4 x po-

jemność; 
• czas ładowania wynosi 1,5 h. 

easy 80 i 150 do przycinania 
średnich i wysokich gałęzi
Kolejną propozycją od włoskiej firmy 
CAMPAGNOLA są nowości w katego-
rii sekatorów elektrycznych: Easy 80 
i Easy 150. Konstruktorzy zaprojek-
towali narzędzia z myślą o przycina-
niu średnich i wysokich gałęzi. Każdy 
z nich posiada przedłużkę o długości 
80 bądź 150 centymetrów, stąd na-
zwa modeli. Mają zdolność do cięcia 
gałęzi o średnicy 36 mm. 

dane techniczne: 
• waga: 1,3 kg / 1,6 kg (w zależności 

od modelu) 
• średnica cięcia: 36 mm;
• rozwarcie ostrza 50 mm; 
• długość przedłużki: 80 lub 150 cm; 
• akumulator Li-Ion;
• napięcie akumulatora to 44 V;
• pojemność to 4,4 Ah;
• moc silnika elektrycznego 193 W; 
• czas pracy to 8 h; 
• czas ładowania to 4,5 h; 
• waga baterii 1,5 kg. 

wybierz odpowiedni dla ciebie sekator elektryczny lub 
pneumatyczny włoskiego producenta – campagnola.

Mateusz Sepioło
mateusz.sepiolo@rolserwis.pl

tel. 797 587 057

ZAPISZ SIę NA  
pokaz sekatora

easy 80

speedy

3



relacja z dnia otwartego 
w oddziale w kutnie
18 września 2022 r. odbyło się bardzo 
ważne dla nas wydarzenie – spotkanie 
z naszymi klientami – dzień otwarty 
w oddziale w kutnie. 
Cóż to był za niezwykły dzień! Licz-
ni goście, którzy odwiedzili nas tego 
dnia, mieli okazję spotkać się z nami, 
naszymi doradcami, dostawcami oraz 
sąsiadami. Był poczęstunek, strefa 
chillout, liczne konkursy z wartościo-

wymi nagrodami oraz specjalne pro-
mocje na nasze produkty.
Każdy z odwiedzających mógł po-
rozmawiać ze specjalistami z branży 
rolniczej i skorzystać z fachowego 
doradztwa w zakresie maszyn rolni-
czych, części zamiennych, nawozów 
i serwisu. Dostawcy, którzy byli obec-
ni z nami tego dnia to new Holland 
Agriculture, Kuhn, Unia, Samasz, 

Wielton, Weidemann, Cynkomet, 
Promodis, Adob, Luvena, Polcalc, 
Parys, GoudenKorrel, Petronas, Kin-
gspan water & energy. 
Dla gości, którzy mieli ze sobą próbki 
gleby, firma Polcalc przeprowadziła 
analizę, z pomocą specjalistycznego 
skanera. Przedstawiciele współpracu-
jących z nami instytucji finansowych, 
informowali o aktualnej ofercie finan-
sowań dla rolników.
Dla najmłodszych, nasze animatorki 
przygotowały szereg atrakcji: malo-
wanie buziek, warkoczyki, bańki my-
dlane. Ponadto, każde dziecko mogło 
spróbować jak komfortowo jeździ się 
ciągnikiem New Holland lub pozjeż-
dzać na dmuchańcu.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, 
którzy byli z nami tego Dnia! Tych, 
którzy nie mogli się z nami spotkać, 
zapraszamy serdecznie za rok, na ko-
lejne Dni Otwarte Rolserwis!
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Mniej nawozu, wyższe 
Plony kukurydzy!

kukurydza jest rośliną, która coraz szerzej jest uprawiana w polsce. po pierwsze z racji 
opłacalności, niewielkich wymagań, zmiany klimatu na cieplejszy oraz możliwość uprawy 
bez zmianowania, chociaż ten ostatni aspekt nie jest taki pewny. 

Kukurydza w warunkach wyższych 
temperatur w czasie sezonu we-
getacyjnego doskonale się uda-
je, zagrożeniem mogą być późne 
przymrozki wiosenne oraz susza, 
z którą coraz częściej możemy się 
spotkać na terenie Polski. Jest ona 
narażona również na inne czynniki 
niekorzystne, takie jak np. szkod-
niki - głownie stonka kukurydziana 
i omacnica, która daje się we zna-
ki w uprawach kukurydzy. Kolejny 
problem w uprawie kukurydzy to 
drożejące ciągle nawozy i proble-
my z dostępnością w glebie fos-
foru. Niektóre z tych problemów 
nie są zależne od człowieka (np.: 
klimatyczne), ale inne możemy zła-
godzić albo nawet wyeliminować. 
Od wielu lat polska firma Agrarius 
posiada w swojej ofercie prepara-
ty doglebowe (kwasy humusowe, 
preparaty bakteryjne), które po-
magają poprawić strukturę gleby 
(Lignohumat Super, GleboMax, bi 
calc+), udostępnić składniki pokar-
mowe i zmniejszyć dawki nawozów 
nawet o 30% bez uszczerbku na 
plonowaniu kukurydzy (bi azot, bi 
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więcej na
www.agrarius.eu

fosfor). Najważniejsze w uprawie 
kukurydzy jest zagospodarowanie 
i rozłożenie resztek pożniwnych 
za pomocą nawozu azotowego 
full terminator w połączeniu 
z mikroorganizmami glebowymi 
wyspecjalizowanymi w tej dzie-
dzinie, zawartymi w preparacie 
bi słoma. To w resztkach poż-
niwnych (słomie, łodygach, korze-
niach) znajduje się kilkaset kilo-
gramów składników odżywczych, 
które warto udostępnić roślinom 
następczym. Koniecznie trzeba 
zadbać już jesienią o prawidłowy 
odczyn gleby stosując wysokiej 
jakości kompleksowy nawóz wap-
niowy bi calc+, który oprócz świet-
nej jakości, wysoko reaktywnego 
węglanu wapnia zawiera w swym 
składzie bakterie z rodzaju Bacil-
lus (azotowe, fosforowe i fitosa-
nitarne) oraz aktywatory funkcji 
biologicznych. Odczyn gleby jest 
jednym z najważniejszych czynni-
ków w uprawie, gdyż wpływa na 
prawidłowe przyswajanie składni-
ków pokarmowych przez rośliny, 
a zwłaszcza podstawowych makro-
elementów, tj. azotu, fosforu i po-
tasu oraz poprawia właściwości 
aero-powietrzne, fizykochemiczne 
i sorpcyjne gleb. Stąd też uregulo-
wanie odczynu gleby w kierunku 
zbliżonego do obojętnego wskutek 
wapnowania gleb ma pierwszeń-
stwo przed nawożeniem roślin. 
Wapnowanie gleby dostarcza ro-
ślinom również wapnia - skład-
nika pokarmowego niezbędnego 
do prawidłowego funkcjonowania 

tkanek. Wapń jest integralnym bu-
dulcem ścian komórkowych roślin 
i odpowiada za ich odporność na 
uszkodzenia mechaniczne, atak 
szkodników i patogenów oraz to-
lerancję na niesprzyjające czyn-
niki abiotyczne. Rośliny dobrze 
zaopatrzone w ten pierwiastek są 
nie tylko mniej podatne na czynniki 
stresowe, ale też wyraźnie rzadziej 
wykazują oznaki niektórych chorób 
fizjologicznych. Wapnowanie pola 
wydatnie poprawia stan fitosani-
tarny gleby, ponieważ na kwaśnych 
stanowiskach część patogenów 
(głównie chorób grzybowych) znaj-
duje dogodne warunki do rozwoju 
i infekowania roślin. Nawożenie 
wapnem istotnie niweluje ryzyko 
uszkodzenia systemu korzeniowe-
go roślin przez uwalniane w kwa-
śnym środowisku związki glinu, 
które działają toksycznie zwłaszcza 
na różnicujące się młode wierzchoł-
ki wzrostu i włośniki korzeniowe. 
Warto dodać, że przy niskim pH glin 
łączy się z fosforem w nierozpusz-
czalne fosforany, przez co dochodzi 
do uwstecznienia i niedoboru tego 
makroelementu. Wapnowanie gleb 
ogranicza również przyswajalność 
metali ciężkich, w tym kadmu i oło-
wiu, które to pierwiastki są pobie-
rane przez rośliny uprawne i trans-
portowane do części jadalnych, co 
może być przyczyną dyskwalifikacji 
plonu w obrocie handlowym. W wy-
niku wapnowania gleby poprawia-
ją się jej warunki fizykochemicz-
ne. Wapń łączy agregaty glebowe 
tworząc tzw. strukturę gruzełkową 

gleby, która jest bardzo korzystna 
dla roślin. Wówczas gleba jest bar-
dziej odporna na działanie wody 
(jest mniej podatna na zamulenie 
i zagęszczenie), dłużej ją zatrzymu-
je i nie zaskorupia się. Łatwiej jest ją 
również uprawić maszynami upra-
wowymi. Intensywnie rozwija się 
też życie biologiczne. Termin wy-
konania tego jednego z najbardziej 
pożądanych zabiegów w dużym 
stopniu stanowiącym o opłacalno-
ści produkcji roślinnej zależy od 
wielu czynników i trzeba go rozpa-
trywać wieloaspektowo. Z praktycz-
nego punktu widzenia najczęściej 
wapnowanie gleby przeprowadza 
się jesienią, w tym pod orkę prze-
dzimową. W tym czasie występuje 
duża ilość opadów niezbędna do 
przereagowania wapna z glebą.
Tak więc przygotowując odpowied-
nio glebę pod zasiewy wiosenne 
kukurydzy można powiedzieć, że 
dajemy jej szansę na zdrowy wzrost 
i wysokie plonowanie, a także za-
pewniamy jej odpowiednią zdro-
wotność. Jeśli jeszcze wzmocnimy 
wiosną młode rośliny induktorem 
odporności nanogro aqua i nawo-
zami: azotowym przeciw suszy N 
Turgor i mikroelementowym SO-
LER K przygotujemy je do nieko-
rzystnych warunków, które mogą 
wystąpić w czasie okresu wegeta-
cyjnego, a to zapewni im siłę i szyb-
ką regenerację w razie potrzeby.
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W Grupie Azoty wciąż poszerzamy ofertę,
tworzymy produkty nowoczesne, które mają
praktyczne zastosowanie w różnych warunkach
i dla różnorodnych upraw. Warto to wykorzystać.

www.grupaazoty.com

www.nawozy.eu

agro@grupaazoty.com
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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 autoryzowanym punkcie serwisowym

Diagnostyka mocy silnika.
oferujemy diagnostykę mocy silnika 
w ciągnikach wszystkich marek.

Diagnostyka przed zakupem 
ciągnika używanego.
Nie kupuj kota w worku! Zweryfikuje-
my stan maszyny, którą wybrałeś.
profesjonalna karta kontrolna wraz 
z specjalistycznymi narzędziami (hamo-
wania, Est, Datar) w rękach doświad-
czonego mechanika pozwoli Ci uniknąć 
zbędnych wydatków po zakupie.

Usuwanie szkód 
komunikacyjnych.
Miałeś wypadek, w którym ucierpiał 
twój ciągnik lub inna maszyna? po-
możemy Ci w likwidacji szkody każdej 
maszyny rolniczej:
• skompletujemy z tobą 

dokumenty  
do likwidacji szkody,

• oszacujemy jej wielkość,
• ustalimy koszty 

z ubezpieczycielem,
• naprawimy uszkodzoną maszynę,
• rozliczymy szkodę bezgotówkowo  

z zakładem ubezpieczeń.

Pakiety dedykowane 
ciągnikom  
New Holland!

• pakiet zapewnia stały koszt przeglądów,
• twój ciągnik jest pod stałą opieką auto-

ryzowanego serwisu

Płock
538 187 466 

kalisz
668 446 546 

kutno
600 302 482

osięciny
880 521 83114



DostĘpNA rówNIEż 
sprzedaż moBilna 
Zadzwoń do naszych konsultantów!

płock  797 587 057 / kutno  532 401 382

kalisz  797 587 078 / osięciny  600 897 021

• 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…

sklep
Z CZĘŚCIAMI ZAMIENNyMI płock

ul. sierpecka 10

kalisz
szosa turecka 8

kutno
ul. krośniewicka 30

osięciny
ul. stacja pkp 8
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koMPaktowe ciągniki 
rolnicze BooMer

ciągniki od new holland – 
jak wygląda ich historia 
w polsce?
New Holland, to jeden z najstarszych 
producentów maszyn rolniczych na 
europejskim i światowym rynku. Funk-
cjonalność, niezawodność i szeroka 
oferta sprawia, że marka ta cieszy się 
nieustającą popularnością wśród rolni-
ków oraz przedsiębiorców. Na polskim 
rynku ciągniki i kombajny zbożowe 
tego producenta znane były od dawna. 
Jednak zaczęły się upowszechniać do-
piero w latach 90., zastępując maszyny 
z okresu prL. prawdziwy rozkwit po-
pularności marki New Holland przypa-
da na ostatnie dwie dekady. Wówczas 
to masowo rozpoczęto wymianę parku 
maszynowego polskich gospodarstw. 
systematyczne inwestowanie w rynek 
nad Wisłą pozwoliło temu producen-
towi zyskać w wielu rankingach opinię 
lidera sprzedaży w naszym kraju.
Do jednej z najnowszych grup ciągni-
ków oferowanych przez New Holland, 
należy seria Boomer, plasująca się 
mocą silnika poniżej serii T.3.

seria ciągników Boomer – co 
je wyróżnia?

Ciągniki Boomer to kompaktowe 
i zwrotne maszyny. Znajdują one zasto-
sowanie w wielu pracach polowych, sa-
downiczych, porządkowych i komunal-
nych. W najnowszej serii Boomer Stage 
V producent przygotował cztery klasy 
mocy, w tym jedną serię kompaktową:
• Klasa kompaktowa Boomer 25C. 

Opiera się na trzycylindrowym silni-
ku o mocy 25 KM;

• Klasa 1. Boomer 25. Podobnie, jak jej 
kompaktowy odpowiednik pracuje 
na trzycylindrowym silniku o mocy 
24KM, z przekładnią hydrostatyczną 
lub opcjonalną mechaniczną;

• Klasa 2. Boomer 35 oraz 40. Cią-
gniki z trzycylindrowymi silnikami 
o mocy od 35 do 40 KM. Doposa-
żone w trzyzakresową przekład-
nie hydrostatyczną lub przekładnie 
zsynchronizowaną 12×12;

• Klasa 3. Boomer 45, 50 oraz 55. 
oparte na silnikach o mocy od od-
powiednio 47, 52 i 57 KM. Wsparte 
trzyzakresową przekładnią hydrosta-
tyczną lub przekładnią zsynchronizo-
waną 16×16 z opcją biegu pełzania.

Najmniejsze z ciągników od New Hol-
land to nie tylko kompaktowe roz-
miary. Producent postawił w nich na 

kompaktowe ciągniki rolnicze Boomer w segmencie do 57 km nieustannie 
stanowią popularny sposób, na uzupełnianie parku maszynowego. 
niewielkie rozmiary oraz wysoka wydajność pozwalają na szerokie 
zastosowanie w wielu segmentach rynku, nie tylko rolniczego.

NEW HOLLAND,  
TWÓJ PARTNER W BIZNESIE

LEKKIE MASZYNY 
BUDOWLANE

ZNAJDŹ SWOJEGO NAJBLIŻSZEGO DEALERA NEW HOLLAND

www.newholland.pl
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zastosowanie wielu ciekawych roz-
wiązań. Wśród nich wyróżnić należy 
chociażby napęd na wszystkie 4 koła, 
co nadal nie stanowi standardu w tym 
segmencie. Warta uwagi jest również 
komfortowa, przestronna i klima-
tyzowana kabina dostępna w więk-
szych wersjach. Ponadto w ciągniku 
zastosowano nową, cyfrową deskę 
rozdzielczą, ergonomiczną konsolę 
boczną, czy też system EZ Speed auto-
matycznie zwiększający prędkość ob-
rotową silnika w zależności od stopnia 
nacisku pedału hydrostatycznego.
Uniwersalność i popularność tego 
segmentu ciągników wymogła na 
producencie zastosowanie również 
uniwersalnych rozwiązań pozwalają-
cych na współpracę z wieloma typa-
mi maszyn rolniczych, komunalnych 
i przemysłowych. Poza dużym udźwi-
giem ładowacza i międzyosiowymi za-
worami hydraulicznymi, w ciągnikach 
wprowadzono przykładowo szereg 
udogodnień w zakresie WOM.
Całość sprawia, że ciągniki serii Bo-
omer, mogą zostać dostosowane 
do szerokiego zakresu prac, w wie-
lu branżach – nie tylko powiązanych 
z rolnictwem.

new holland Boomer – jedna 
seria, wiele zastosowań
Popularność małych ciągników jest 
wynikiem przede wszystkim ich ga-
barytów. Mogą wjechać do budyn-
ków gospodarczych, swobodnie ma-
newrować między drzewami. Mogą 
sprawnie poruszać się po mieście 
i terenach rekreacyjnych, bez ryzyka 
uszkodzenia nawierzchni. dlatego do-

skonale sprawdzają się, jako maszyny 
podstawowe i uzupełniające w go-
spodarstwach rolnych, sadowniczych 
i ogrodniczych. Polecane są dla przed-
siębiorstw komunalnych, porządko-
wych i budowlanych. Seria ciągników 
Boomer została stworzona właśnie 
z myślą o tego typu, wszechstronnych 
zadaniach. Duży wybór wersji oraz do-
stępność maszyn bez kabiny pozwoli 
na uzupełnienie parku maszynowego 
o zwinną, wszechstronną i zarazem 
mocną maszynę.
Zastosowanie ciągników New Hol-
land Boomer w rolnictwie, sadow-
nictwie i ogrodnictwie wydaje się 
uzasadnione przede wszystkim ze 
względu na szeroki katalog mocy 
i duży udźwig podnośnika, zależny 
od wersji. W tym przypadku warto 
zwrócić uwagę przede wszystkie na 
mocniejsze modele klasy 2. i 3., któ-
re posiadają udźwig odpowiednio 
820 i 1250 kg, automatyczne wyłą-
czanie i ponowne włączanie WOM, 
czy też przednie obciążenie 129 kg.
Kolejną kategorią są usługi komu-
nalne. Tu ciągnik również powinien 
spełniać określone wymogi co do 
funkcjonalności i wyposażenia. W tym 
obszarze dużym atutem może okazać 
się dwu lub trzyzakresowa przekład-
nia hydrostatyczna. Zarówno moc, 
jak i kompaktowe rozmiary, zależne 
od mocy, mogą stać się dużym argu-
mentem przemawiającym za ich za-
stosowanie w pracach porządkowych, 
utrzymaniu trawników i nawierzchni, 
czy też odśnieżaniu.
Niewielkie, zwinne, funkcjonalne i za-
razem mocne Boomery mogą spraw-

dzić się również w innych, mniej typo-
wych zadaniach, takich jak utrzymanie 
murawy, torów jeździeckich, czy tere-
nów zielonych. Szerokie możliwości 
integracji oraz wydajna hydraulika 
sprawia, że mogą zostać zintegrowa-
ne z szeroką gamą sprzętów, w tym 
nawet kosiarkami międzyosiowymi 
(w wybranych wersjach). Intuicyjna 
obsługa oraz ergonomiczne panele 
umożliwią pracę nawet pracownikom 
bez dużego doświadczenia w prowa-
dzeniu ciągników rolniczych.
Należy pamiętać, że New Holland sły-
nie ze swej niezawodności i żywotno-
ści. Ciągniki serii Boomer posiadają 
24 miesięczną gwarancję. Skorzystaj 
z wiedzy doradcy i dowiedz się, jak 
mogą pomóc Ci w codziennej pracy!

finansowanie 
fAbRycZNe

od 0%
Monika Seklecka

monika.seklecka@rolserwis.pl
tel. 797 587 059

oferta na stronie: rolserwis.pl/ciagniki_boomer/ 17





TU NIE MA MIĘKKIEJ GRY.  
WIEMY, ŻE TRANSPORT TO CIĘŻKA PRACA.

NOWY WZORZEC JAKOŚCI

• Wszechstronność zapewnia wyposażenie w tylne wyjścia instalacji elektrycznej i hamulcowej. 
Podpinasz drugą przyczepę i gotowe.

• O bezpieczeństwo zadbają klasowe osie światowego producenta z niezawodnymi hamulcami 
zasilanymi prosto z instalacji dwuobwodowej, system automatycznego odcięcia wywrotu, 
oświetlenie LED jak i osłony tylnych lamp, które też są w standardzie.

• Komfort docenicie używając uniwersalnych zamków burt z centralnym ryglowaniem 
czy spiralnych przyłączy do elektryki. Błotniki kół tylnych, kliny podporowe, szyber zsypowy   
do ziarna, drabina i stopnie do inspekcji skrzyni ładunkowej też znaczy komfortowo.

• Żywotność to przede wszystkim optymalne połączenie wysokiej jakości komponentów 
z najlepszym na rynku systemem malowania. Powłoka antykorozyjna chemoutwardzalna zapewnia 
trwałość i odporność na promieniowanie UV. Jednym słowem - u nas farba się trzyma!

• Design wyróżniający się na tle nudnej konkurencji. Nowoczesny i bezkompromisowo piękny!  
Burty RAL 9006 a podwozie i plandeka w kolorze RAL 7016 to wyróżnik elegancji i nowy lider stylu.

Model Rodzaj Wymiar Ładowność Rozmiar ogumienia Pojemność 
ładunkowa

J35 Jednoosiowa Niepaletowa 3,5 tony 11,5/80-15,3 lub 400/60-15,5 3,1/6,2 m3

J50 Jednoosiowa Niepaletowa 5 ton 400/60-15,5 4,1/8,2 m3

D60N Dwuosiowa Niepaletowa 6 ton 11,5/80-15,3 lub 400/60-15,5 4,3/8,6 m3

D60P Dwuosiowa Paletowa 6 ton 400/60-15,5 4,9/9,8 m3

D80N Dwuosiowa Niepaletowa 8 ton 400/60-15,5 5/10 m3

D80P Dwuosiowa Paletowa 8 ton 385/55R22,5 5,4/10,8 m3

D100P Dwuosiowa Paletowa 10 ton 385/55R22,5 6,5/13 m3    

RAMA I PODŁOGA

INSTALACJA 
ELEKTRYCZNA

SIŁOWNIK WYWROTU

MEDIA DLA DRUGIEJ 
PRZYCZEPY

UKŁAD HAMULCOWY

OSIE JEZDNE

BURTY

WIOSENNE OFERTY
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Model Rodzaj Wymiar Ładowność Rozmiar ogumienia Pojemność 
ładunkowa

J35 Jednoosiowa Niepaletowa 3,5 tony 11,5/80-15,3 lub 400/60-15,5 3,1/6,2 m3

J50 Jednoosiowa Niepaletowa 5 ton 400/60-15,5 4,1/8,2 m3

D60N Dwuosiowa Niepaletowa 6 ton 11,5/80-15,3 lub 400/60-15,5 4,3/8,6 m3

D60P Dwuosiowa Paletowa 6 ton 400/60-15,5 4,9/9,8 m3

D80N Dwuosiowa Niepaletowa 8 ton 400/60-15,5 5/10 m3

D80P Dwuosiowa Paletowa 8 ton 385/55R22,5 5,4/10,8 m3

D100P Dwuosiowa Paletowa 10 ton 385/55R22,5 6,5/13 m3    
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MEDIA DLA DRUGIEJ 
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UKŁAD HAMULCOWY

OSIE JEZDNE

BURTY

WIOSENNE OFERTY

TU NIE MA MIĘKKIEJ GRY.  
WIEMY, ŻE TRANSPORT TO CIĘŻKA PRACA.

NOWY WZORZEC JAKOŚCI

• Wszechstronność zapewnia wyposażenie w tylne wyjścia instalacji elektrycznej i hamulcowej. 
Podpinasz drugą przyczepę i gotowe.

• O bezpieczeństwo zadbają klasowe osie światowego producenta z niezawodnymi hamulcami 
zasilanymi prosto z instalacji dwuobwodowej, system automatycznego odcięcia wywrotu, 
oświetlenie LED jak i osłony tylnych lamp, które też są w standardzie.
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do ziarna, drabina i stopnie do inspekcji skrzyni ładunkowej też znaczy komfortowo.
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nowy wzorzec jakoŚci

tu nie ma miękkiej gry. wiemy, 
że transport to ciężka pra-
ca. nowy wzorzec jakości
• Wszechstronność zapewnia wypo-

sażenie w tylne wyjścia instalacji 
elektrycznej i hamulcowej. Podpi-
nasz drugą przyczepę i gotowe.

• O bezpieczeństwo zadbają klaso-
we osie światowego producenta 
z niezawodnymi hamulcami zasi-
lanymi prosto z instalacji dwuob-
wodowej, system automatyczne-
go odcięcia wywrotu, oświetlenie 
LED jak i osłony tylnych lamp, któ-
re też są w standardzie.

• Komfort docenicie używając uni-
wersalnych zamków burt z central-
nym ryglowaniem czy spiralnych 
przyłączy do elektryki. Błotniki kół 

tylnych, kliny podporowe, szyber 
zsypowy do ziarna, drabina i stop-
nie do inspekcji skrzyni ładunkowej 
też znaczy komfortowo.

• Żywotność to przede wszystkim 
optymalne połączenie wysokiej 
jakości komponentów z najlep-
szym na rynku systemem malo-
wania. Powłoka antykorozyjna 
chemoutwardzalna zapewnia 
trwałość i odporność na promie-
niowanie UV. Jednym słowem - 
u nas farba się trzyma!

• Design wyróżniający się na tle 
nudnej konkurencji. Nowoczesny 
i bezkompromisowo piękny! Bur-
ty RAL 9006 a podwozie i plande-
ka w kolorze RAL 7016 to wyróż-
nik elegancji i nowy lider stylu.

osie jezdne siłownik wywrotu rama podłogowa media dla drugiej przyczepy

układ hamulcowy

instalacja elektryczna

Burty
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Berti macchine agricole sp. a. jest 
włoską firmą będącą jednym z liderów 
na rynku międzynarodowym. Swoją po-
zycję osiągnęła dzięki swojemu prawie 
45-letniemu doświadczeniu w produk-
cji maszyn rolniczych. Przez lata marka 
Berti wyspecjalizowała się w zakresie 
produkcji kosiarek bijakowych oraz 
mulczerów różnego typu, takich jak roz-
drabniacze do gałęzi, głowice frezujące, 
kosiarki rotacyjne i leśne. 
Oferta kosiarek bijakowych i mulcze-
rów Berti składają się na dwie linie 
produktów: linia rolnicza i linia pro-
fesjonalna. Łącznie jest to ponad 250 
modeli urządzeń o różnej specyfikacji. 
Maszyny Berti nadają się do każdego 
rodzaju materiału roboczego (zaro-
śla, krzewy, drzewka), a poszczególne 
modele są przystosowane do każde-
go typu koparek (od 1,5 do 30 ton), 
miniładowarek, a także ciągników 
rolniczych (od 15 do 250 KM). Dzię-
ki specjalizacji w zakresie tego typu 
osprzętu firma Berti była w stanie 
osiągnąć wysoki poziom rozwoju, przy 
jednoczesnym spełnieniu wymogów 
jakościowych. Dziś jest w stanie za-
proponować urządzenia o bardzo wy-
sokiej efektywności także w Polsce.

Specjalistyczne mulczery są głównym 
kierunkiem rozwoju Berti i katego-
rią osprzętu, na której marka skupia 

się od początków swojej działalności. 
Kluczowym zadaniem stojącym przed 
projektantami i inżynierami współpra-
cującymi z włoskim producentem jest 
obecnie spełnienie coraz wyższych 
wymagań użytkowników przy jedno-
czesnym dopasowaniu się do zmienia-
jących się trendów w zakresie rolnic-
twa, sadownictwa i prac komunalnych. 
Wyspecjalizowane mulczery już teraz 
z powodzeniem współpracują zarówno 
z kompaktowym, jak i rozbudowanym 
sprzętem, są przystosowane do pra-
cy z każdym materiałem roboczym, 
a ich obsługa oraz bieżąca konserwa-
cja nie sprawiają trudności nawet przy 
bardzo intensywnej eksploatacji.

• Mulczery i kosiarki do trawy, do te-
renów zielonych i miniciągników

• Mulczery do winnic, sadów i plan-
tacji

• Mulczery przednie i tylne
• Mulczery „podbieracz”
• Mulczery „odbiór” ze zbiornikiem
• Uniwersalne mulczery do odłogo-

wania i nieuprawianych pól
• Mulczery offsetowe/liniowe
• Mulczery leśne
• Rozdrabniacze do kukurydzy i wa-

rzyw.

Niespotykaną na rynku innowacją 
wprowadzoną do oferty Berti są tak-

że urządzenia sterowane radiowo 
E-TRAIL, zaprojektowane do mulczo-
wania trawy i chrustu (max. średnica 
6-8 cm), także w pochyleniu terenu 
do 55°. Maszynę wyposażono w stan-
dardowy, hydrauliczny mulczer Berti 
et/m o zasięgu roboczym 130 cm lub 
mulczer leśny Berti et/Fm, radzący 
sobie także z grubszymi gałęziami, 
krzewinkami i materiałem drzew-
nym do 8-10 cm średnicy.
Szeroki wybór dostępnych modeli 
i dodatkowych opcji umożliwia doko-
nanie właściwego wyboru.

zagosPodarowanie 
resztek Pożniwnych 
– Mulczowanie
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HERBICYD

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i infor-
macje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, tel. +48 22 620-32-52, www.nufarm.pl

POTRÓJNY CIOS 
NA CHWASTY  
W KUKURYDZY

Zestaw herbicydowy przeznaczony
do kompleksowego zwalczania
chwastów w kukurydzy:
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NEW HOLLAND,  
TWÓJ PARTNER W BIZNESIE

LEKKIE MASZYNY 
BUDOWLANE

ZNAJDŹ SWOJEGO NAJBLIŻSZEGO DEALERA NEW HOLLAND

www.newholland.pl

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

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

nowy ciągnik new 
holland t7 heavy 
duty z technologią 
PlM intelligenceTM

Najnowsza seria ciągników marki 
New Holland T7 Heavy Duty z tech-
nologią PLM IntelligencetM stanowi 
połączenie rozwiązań z uznanej gamy 
ciągników T7, a jednocześnie oferuje 
rozbudowane i ulepszone rozwiązania 
we wszystkich najważniejszych funk-
cjonalnościach. Ciągnik dostępny jest 
w dwóch wersjach wyposażenia:
- Deluxe - oferującej większy komfort 
oraz zaawansowane technologie,
- Elite – zapewniającej najwyższą wy-
dajność i automatyzację. W tej wersji 
istnieje dodatkowa możliwość wyboru 
traktora w wersji Blue Power; wyróż-
niający się metaliczny kolor niebieski 
z charakterystycznym oznakowaniem.

najcichsza kaBina w Branży.
Nowy T7 HD oferuje rolnikowi kom-
fortową kabinę HorizontM Ultra, któ-
rej projektanci skoncentrowali się na 
maksymalnej ochronie kierowcy przed 
czynnikami zewnętrznymi. Hałas na 
poziomie 66 dBA to wartość, która 
robi wrażenie i jest najniższą w branży. 
W ciągniku zmodernizowano kompo-
nenty przekładni a oferowana w stan-

dardzie amortyzowana oś przednia 
terraglidetM i amortyzacja kabiny Com-
fort ridetM minimalizuje poziom drgań. 
Dzięki tym rozwiązaniom, nawet dłu-
gotrwała praca, jednak wykonywana 
w komfortowych warunkach, zmniej-
sza poziom zmęczenia.

szyBsza oBsługa dzięki nowe-
mu podłokietnikowi sidewin-
der ultra.
Nowy podłokietnik SideWinder Ultra, 
z możliwością pełnej konfiguracji ele-
mentów sterowania umożliwia szybkie 
rozpoczęcie pracy dzięki zaawansowa-
nym i intuicyjnym funkcjom, które są 
łatwo dostępne i proste w obsłudze. 
Przepustnica, przekładnia, układ hy-
drauliczny, sterowanie siłowe i auto-
matyczne prowadzenie są intuicyjnie 
wybrane i gotowe do użycia.
Podłokietnik można ustawić odpo-
wiednio i indywidualnie dla każdego 
operatora. Dwie dźwignie umożliwia-
ją ustawienie wysokości i przesunię-
cie przód/tył. Poduszkę pod łokieć 
można ustawić w dwóch pozycjach 
w zależności od danego zadania. Bez-

pośredni dostęp do menu sterowania 
ciągnikiem na monitorze Intelli ViewtM 
zapewniają dedykowane przyciski – 
skróty. Do wykonywania zadań i okre-
ślonych preferencji operatora, można 
dostosować do 10 przycisków, roz-
mieszczonych odpowiednio wokół 
podłokietnika i na dźwigni Command-
GriptM. Przyciski możemy przypisac 
tak, by sterować narzędziem zgod-
nym z magistralą ISOBUS.

wieloFunkcyjna dźwignia 
commandgriptm.
Dźwignia CommandGriptM umożliwia 
sterowanie prędkością ciągnika w za-
leżności od przyłożonej siły. Im moc-
niej jest ona naciskana, tym większe 
jest przyspieszenie. Po ustawieniu 
prędkości ciągnika, dźwignia powraca 
do najbardziej ergonomicznego poło-
żenia. Dostępne są również elementy 
do sterowania jazdą na uwrociu, włą-
czania systemu automatycznego pro-
wadzenia oraz sterowania zaworami 
hydrauliki zewnętrznej, trzypunkto-
wym układem zawieszenia i zatrzymy-
waniem awaryjnym.

Płock
24 262 50 63 

kalisz
62 751 00 30 

kutno
24 337 11 11

osięciny
54 289 79 0322



nowy monitor  
intelliviewtm 12.
Dzięki monitorowi IntelliViewtM 12 
wszystkie funkcje ciągnika są do-
stępne w zasięgu ręki operatora. Na-
wigacja przypomina obsługę tabletu 
w wersji o przekątnej 12”. Ekrany do-
tyczące pracy można skonfigurować 
w zależności od zadania i parame-
trów do monitorowania. Wyświetlany 
na ekranie obraz mapy pola można 
rozciągać i powiększać. Funkcja In-
telliturntM pozwala na zautomatyzo-
wanie skręcania podczas zawracania 
na uwrociu. Dzięki temu ciągnik wy-
biera optymalną drogę zawracania, 
skracając tym samym czas i minima-
lizując ubijanie uwrocia. IntelliTurn 
można również połączyć z systemem 
HTS II, aby dodatkowo ułatwić jazdę 
na uwrociu. zaawansowany system 
ISOBUS Task Controller przeznaczony 
jest do zarządzania sekcjami i szybko-
ścią działania urządzeń siewnych oraz 
spryskiwaczy. Pozwala uniknąć nakła-

dek, umożliwia kontrolę ilości i szyb-
kości siewu. Zapewnia tym samym 
optymalizację i zmniejszenie kosztów 
siewu i nawożenia.

większa moc, dzięki 
innowacyjnym rozwiązaniom 
w silniku.
W silniku ciągnika T7 Heavy Duty za-
stosowano technologię ECOBluetM 
HI-eSCR 2, aby zapewnić zgodność 
z normą Stage V. Silnik o mocy 313 
KM jest jednocześnie bardzo ekono-
miczny, a maksymalny moment ob-
rotowy jest dostępny już przy 1400 
obr./min. Moc to jedno, ale kluczowe 
znaczenie dla osiągów ciągnika ma jej 
kontrola i efektywne przenoszenie. 
za przenoszenie wysokiego momen-
tu obrotowego silnika odpowiada 
bezstopniowa przekładnia Auto Com-
mand. Płynne przełączanie pomiędzy 
czterema zakresami mechanicznymi 
powoduje, że prędkość robocza jest 
zawsze zbliżona do wartości napędu 

mechanicznego, co zapewnia najlep-
szą wydajność. Kolejną funkcją, po-
zwalającą zmniejszyć zużycie paliwa 
jest MegaFlowtM, która umożliwia 
uzyskanie szybkiego przepływu ole-
ju na poziomie 220 l/min. Zapewnia 
to przepływ wymagany przez narzę-
dzia przy niskich obrotach.
Komfortową i długą pracę ciągnikiem 
T7 Heavy Duty zapewnią również: naj-
lepszy w klasie zbiornik paliwa o po-
jemności 630 l, nawet 24 światła LED, 
światła drogowe LED i cofania oraz 
czujnik zmierzchu.
telematyka MypLM® Connect umożli-
wia komfortowe połączenie ciągnika 
T7 Heavy Duty z biura za pośrednic-
twem sieci komórkowej. Właściciel 
może być zawsze w kontakcie z ma-
szyną, jak również wysyłać i odbierać 
informacje w czasie rzeczywistym. 
pakiet MypLM® Connect pozwala 
usprawnić zarządzanie flotą, zwięk-
szyć bezpieczeństwo oraz ograni-
czyć wydatki na paliwo.

modele i podstawowe  
dane techniczne. t7. 275 hd t7. 290 hd t7. 315 hd

silnik new Holland nef nef nef

Liczba cylindrów /Układ dolotowy /Liczba zaworów 6 / eVGT / 4 6 / eVGT / 4 6 / eVGT / 4

Pojemność (cm3) 6 728 6 728 6 728

Moc maksymalna (kW/KM) 201/273 212/288 230/313

Moc znamionowa (kW/KM) 184/250 199/270 221/300

Znamionowa prędkość obrotowa silnika (obr./min.) 2100 2100 2100

Maks. moment obrotowy ISO TR14396 (Nm) 1173 przy 1400 1194 przy 1400 1282 przy 1400

Pojemność zbiornika paliwa (l) 410 630 630

Prędkość obrotowa tylnego WOM-u - 

540/540E/1000/1000E (obr./min.)
1871/1598/1853/1583 1871/1598/1853/1583 1871/1598/1853/1583

Prędkość obrotowa przedniego WOM-u – 1000/1000E 1886/1585 1886/1585 1886/1585

Maks. liczba zaworów tylnych 5 5 5
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nowy t5s oraz t5  
utility Powershuttle My23
Porównanie kluczowych cech

Celem wprowadzenia nowej serii cią-
gników jest zapewnienie w segmen-
cie 90-120KM nowych solidnych, moc-
nych i łatwych w obsłudze maszyn, 
które zapewnią maksymalny poziom 
wydajności i produktywności jedno-
cześnie umożliwiając wykonanie pra-
cy w komfortowych warunkach.

nowa oferta t5 mechanical i po-
wershuttle obejmuje 2 nowe gru-
py produktów tj. t5s i t5 utility 
powershuttle my23, co daje łącz-
nie 5 nowych modeli.

Nowe modele posiadają wspólne sil-
niki, system ATS oraz układ hydrau-
liczny, ale różnią się wymiarami cał-
kowitymi, masą, ofertą osi jak i opon 
oraz kabinami. Taki podział wprowa-
dzono aby zaspokoić wszelkie po-
trzeby klientów.

NEW HOLLAND,  
TWÓJ PARTNER W BIZNESIE

LEKKIE MASZYNY 
BUDOWLANE

ZNAJDŹ SWOJEGO NAJBLIŻSZEGO DEALERA NEW HOLLAND

www.newholland.pl

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

maszyny budowlane 210x297+5mm 2019.09.27.indd   1 27.09.2019   13:41:55
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nowy t5s to mocny i wszechstronny 
ciągnik użytkowy.
t5.90s / t5.100s

t5 utility powershuttle my 2023 to wytrzymały 
i mocny ciągnik użytkowy t5.100 

t5.110 / t5.120

silnik: F5, 4cyl, 3600 l stage v
• Większa pojemność skokowa (3,6l vs 3,4l Tier 4a)
• Bardzo wysoki moment obrotowy 450 Nm dostępny 

już przy 1 300 obr/min

silnik: F5, 4cyl, 3600 l stage v
• Większa pojemność skokowa (3,6l vs 3,4l Tier 4a)
• Bardzo wysoki moment obrotowy 506 Nm dostępny 

już przy 1 300 obr/min

układ napędowy:
• Niezawodna i trwała przekładnia mechaniczna lub po-

wershuttle 12x12

układ napędowy:
• Niezawodna i trwała przekładnia powershuttle 12x12

przekładnia: Mechaniczna oraz powershuttle przekładnia: powershuttle

maks. masa: 6 500 Kg maks. masa: 7 000 Kg

maks. rozmiar opon tył: 540/65R34 maks. rozmiar opon tył: 540/65R38

rozmiary:

Biuletyn Marketingowy
NH 68 3Nowy T5S oraz

T5 UTL PS MY23

New T5S T5 Utility Powershuttle MY 2023

T5.100 
T5.110
T5.120

T5.90S
T5.100S

3. Główne dane techniczne

Do cięższych prac przeładunkowych
665 LA: 3.6 wysokość, 1750 Kg

Maks. rozmiar 
opon tył:

540/65R38

6 500 Kg 7 000 Kg

Mechaniczna oraz Powershuttle Powershuttle

2.
57

 m
*

2.35 m 2.35 m1.584 m 1.790 m

F5, 4cyl, 3600 L Stage V F5, 4cyl, 3600 L Stage V  

Średni model ładowacza
530 TL: 3.7 wysokość, 1450 Kg

Silnik: Silnik:

Przekładnia:

Maks. masa:

540/65R34

Ładowacz 
czołowy:

Rozmiary:

Przekładnia:

Maks. masa :

Maks. rozmiar 
opon tył:

Rozmiary:

Ładowacz 
czołowy:

Produkcja: Erenler Produkcja : Erenler

Maks. masa dopuszczalna 

KM

*z oponami R34 

2.
64

 m
*

rozmiary:

Biuletyn Marketingowy
NH 68 3Nowy T5S oraz

T5 UTL PS MY23

New T5S T5 Utility Powershuttle MY 2023

T5.100 
T5.110
T5.120

T5.90S
T5.100S

3. Główne dane techniczne

Do cięższych prac przeładunkowych
665 LA: 3.6 wysokość, 1750 Kg

Maks. rozmiar 
opon tył:

540/65R38

6 500 Kg 7 000 Kg

Mechaniczna oraz Powershuttle Powershuttle

2.
57

 m
*

2.35 m 2.35 m1.584 m 1.790 m

F5, 4cyl, 3600 L Stage V F5, 4cyl, 3600 L Stage V  

Średni model ładowacza
530 TL: 3.7 wysokość, 1450 Kg

Silnik: Silnik:

Przekładnia:

Maks. masa:

540/65R34

Ładowacz 
czołowy:

Rozmiary:

Przekładnia:

Maks. masa :

Maks. rozmiar 
opon tył:

Rozmiary:

Ładowacz 
czołowy:

Produkcja: Erenler Produkcja : Erenler

Maks. masa dopuszczalna 

KM

*z oponami R34 

2.
64

 m
*

hydraulika/wom - wydajność i produktywność:
• Nowa opcja pompy 82 l/min, skraca cykle pracy ładowa-

cza i przyspiesza ruchu tylnego podnośnika
• Maks udźwig tylnego TUZ 4 400 Kg
• Dostępny przedni WOM i TUZ -tylny WOM o 3 prędko-

ściach z opcją ECO i prędkością zależną

hydraulika/wom - wydajność i produktywność:
• Nowa opcja pompy 82 l/min, skraca cykle pracy ładowa-

cza i przyspiesza ruchu tylnego podnośnika
• Maks. udźwig tylnego TUZ 5 000 Kg
• Dostępny przedni WOM i TUZ -tylny WOM o 3 prędko-

ściach z opcją ECO i prędkością zależną

kabina - komfort - ergonomia:
• Nowa kabina 4-ro słupkowa
• Doskonała widoczność 320 °, więcej miejsca dla opera-

tora

kabina - komfort - ergonomia:
• Kabina Vision View 6-cio słupkowa 
• Doskonała widoczność i wygodny układ elementów 

sterujących
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aXis – Bezkonkurencyjna 
Precyzja rozsiewu!

Trudno sobie dzisiaj wyobrazić produk-
cję żywności dla rosnącej populacji lu-
dzi bez wykorzystania nowoczesnych 
technologii w rolnictwie. wysoce 
innowacyjne rozwiązania zastosowa-
ne w rozsiewaczach nawozów AXIS 
skutecznie rozwiązują wiele kwestii 
związanych między innymi z wydajno-
ścią, przyszłością i konkurencyjnością 
gospodarstw rolnych. Dzięki temu, do-
bra żywność pozostanie bezpieczna, 
a pracownicy w twoim gospodarstwie 
rolnym będą się cieszyć większym bez-
pieczeństwem w pracy.
Wyjątkowe rozwiązania KUHN zapew-
niają absolutną precyzję rozsiewania: 
EMC (elektroniczny pomiar i regula-
cja dawki wysiewu) automatycznie 
dostosowuje dawkę w trakcie pracy, 

niezależnie dla lewej i prawej strony. 
Dodatkowo, system współosiowej 
regulacji CDA stanowi kluczowe roz-
wiązanie na drodze do precyzyjnego 
rozsiewu w każdych warunkach robo-
czych. Gama rozsiewaczy KUHN AXIS 
kompatybilnych z ISOBUS oferuje naj-
nowocześniejsze rozwiązania do wy-
siewu nawozów.

precyzyjne nawożenie dzięki 
zaawansowanym techno-
logiom pomiar przepływu 
nawozu na każdej tarczy 
osoBno, kuhn
System EMC (elektroniczne sterowa-
nie przepływem nawozu) co sekun-
dę reguluje dawkę wysiewu z lewej 
i prawej strony rozsiewacza, działając 

podobnie jak „system ważenia” na 
każdej tarczy osobno. Zasada działa-
nia jest prosta, przepływ nawozu jest 
mierzony na każdej tarczy: w przypad-
ku zablokowania wylotu, dawka wy-
siewu po tej stronie jest natychmiast 
automatycznie korygowana!
Od ponad 20 lat system zapewnia swo-
im użytkownikom prawidłowe dawki 
wysiewu, dzięki regulacji przepływu 
nawozu na każdej tarczy osobno .
Czujniki odczytują moment obroto-
wy każdej tarczy co sekundę. W zależ-
ności od odczytu, natężenie przepły-
wu jest regulowane automatycznie 
i osobno na lewej i prawej tarczy.
System EMC zapewnia niezależną 
regulację przepływu nawozu w każ-
dym wylocie, bez względu na wibra-
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cję i nachylenie terenu. Zużycie pa-
liwa jest mniejsze, dzięki mniejszym 
obrotom silnika. Nie ma potrzeby 
wykonywania próby kręconej, wy-
starczy wprowadzić dawkę wysie-
wu i rozpocząć nawożenie. Zakres 
możliwych prędkości przepływu jest 
duży, od 20 do 500 kg/min, dlatego 
regulacja dawki za pomocą GPS dla 
lewej/prawej strony jest niezwykle 
precyzyjna.

doskonale równomierny 
rozsiew na polu nawet przy 
dużych prędkościach
varispread pro
SpeedServo to nowy system sterowa-
nia złożony z dwóch silników elektrycz-
nych, które są 2,5 razy szybsze niż tra-
dycyjny cylinder. Modyfikuje on punkty 
padania i dostosowuje wentylator do 
kształtu pola. Usprawniono zarządza-
nie nakładaniem się przejazdów, a od-
powiednia dawka wysiewu jest rozsie-
wana we właściwym miejscu, nawet 
przy dużych prędkościach jazdy.

VARISPREAD PRO jest dostępny w mo-
delach AXIS 40.2 i 50.2 z napędem me-
chanicznym lub hydraulicznym.
Rozsiewacze nawozów AXIS kompaty-
bilne z ISOBUS

modele rozsiewaczy 
nawozów seryjnie 
wyposażone w isoBus:
AXIS 20.2 M-EMC (W)
AXIS 40.2 M-EMC-(W)
AXIS 40.2 H-EMC-(W)
AXIS 50.2 M-EMC-(W)
AXIS 50.2 H-EMC-(W)

hydrauliczny luB 
mechaniczny napęd tarcz 
wysiewających
Hydrauliczny napęd tarcz wysiewają-
cych (H-EMC) jest niezależny od obro-
tów silnika. Utrzymuje stałą prędkość 
obrotową tarcz wysiewających przy tej 
samej szerokości roboczej. Tarcze są 
napędzane od hydrauliki ciągnika nie-
zależnie od obrotów silnika i prędkości 
WOM, przy niewielkich wymaganiach 

pod względem wydatku (od 45 l/min 
przy ciśnieniu 180 bar). Obraz wysiewu 
pozostaje niezmieniony i może zostać 
łatwo dostosowany do wysiewu na 
klinach. Istnieje możliwość wysiewu 
przy niższych obrotach silnika i mniej-
szym zużyciu paliwa. Mieszadło nie 
niszczy nawozu, ponieważ zatrzymuje 
się natychmiast po zamknięciu wylotu. 
Wysokiej jakości czujniki wagowe stale 
informują operatora o ilości nawozu 
pozostałej w zbiorniku.
W modelach z napędem mechanicz-
nym (M-EMC lub W) tarcze są napę-
dzane od wałka WOM (540 obr./min). 
Wszystkie wałki i przekładnie kąto-
we pracują w kąpieli olejowej, dzięki 
czemu rozsiewacz ma ograniczone 
wymagania serwisowe. Są chronione 
przed pyłem, glebą, wilgocią i uszko-
dzeniami mechanicznymi mocną kon-
strukcją ramową. Modele te są rów-
nież wyposażone we własny system 
zabezpieczenia przeciążeniowego, 
który chroni cały układ napędowy 
wraz z mieszadłami.
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MaXiMa 3 – PneuMatyczne siewniki 
Punktowe – nowy wyMiar Precyzji 

Nowy siewnik punktowy MAXIMA 3 
zapewnia precyzyjny siew przy dużej 
prędkości, nawet 10 km/h. Gwaran-
tuje regularne odstępy między nasio-
nami, również w trudnych warunkach 
glebowych. Beznarzędziowa regu-
lacja ustawień roboczych oraz ste-
rowanie elektroniczne sprawiają, że 
nowa generacja siewników MAXIMA 
3 to maszyny przyjazne dla użytkow-
nika, pozwalające uzyskać najwyższą 
jakość siewu.

dlaczego wyBrać siewnik 
maXima 3?

• większa prędkość siewu 
Przeprojektowany system pobierania 
i wyrzutu ziarna w siewniku MAXIMA 
3 pozwala uzyskać większą dokład-
ność rozmieszczenia nasion w glebie 
przy dużych prędkościach roboczych 
do 10 km/h. Sekcja wysiewająca jest 
bardzo stabilna i gwarantuje stałą głę-
bokość siewu dzięki dużemu nacisko-

wi na podłoże (do 180 kg). Ponadto, 
punkt spadania nasion znajduje się 
w miejscu zetknięcia koła podporowe-
go z glebą, co zapewnia idealne roz-
mieszczenie nasion w rzędzie. 

• precyzja
Pamiętaj! Twoje plony zależą od Cie-
bie. Dzięki precyzyjnemu umiesz-
czaniu nasion w glebie oraz stałej 
głębokości siewu zapewniamy równo-
mierne wschody. Poprzez precyzyjne 
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i łatwe ustawianie zgarniacza, powta-
rzalne dla każdego rzędu wysiewu, 
MAXIMA 3 zachowuje odpowiednie 
odległości między nasionami w rzę-
dzie i zapewnia prawidłową obsadę.

• łatwa i szyBka zmiana usta-
wień roBoczych 
podczas pracy nad nowym siewnikiem 
MAXIMA 3 duży nacisk położono na 
zwiększenie komfortu obsługi, zmia-
ny ustawień oraz konserwacji sekcji 
wysiewających. Dlatego wszystkie re-
gulacje (głębokość, aparat wysiewa-
jący, nacisk na podłoże, system zasy-
pywania bruzdy itd.) można wykonać 
w łatwy sposób bez użycia narzędzi, 
co daje dużą oszczędność czasu. 

• trwałość 
Równoległoboczna rama wykonana 
z odlanych elementów żeliwnych, z bar-
dzo mocnymi przegubami oraz wzmoc-
nieniami konstrukcyjnymi, zapewnia 
dużą wytrzymałość i długą żywotność 
sekcji wysiewającej, niezależnie od wa-
runków w jakich pracuje maszyna
Aby dopasować się do potrzeb oraz 
oczekiwań nawet najbardziej wyma-
gających klientów w ofercie Kuhna 
znajduje się kilka wariantów siewni-
ka Maxima 3: 

maXima 3 ts - Siewnik z ramą te-
leskopową z 6 rzędami wysiewu 
w rozstawie 70-75-80 cm. Szerokość 
transportowa od 3,30 do 3,50 m 
w zależności od rozstawu rzędów. 
Koła w zależności od gleby : tylne (gle-
by o małej nośności) lub przednie (ka-
mieniste podłoże).

maXima 3 td - Siewnik z ramą tele-
skopową podwójną z 6 rzędami wy-
siewu w rozstawie 70-75-80 cm. Sze-
rokość transportowa wynosi 3,00 m. 
Model dostosowany do wąskich dróg, 
spełnia normy UE dotyczące transpor-
tu. Tylne lub przednie koła w zależno-
ści od gleby.

maxima 3 ti6 - Siewnik wyposażony 
w teleskopową ramę z regulowanym 
rozstawem 6 rzędów w zakresie od 
45 do 80 cm. Szerokość transportowa 
poniżej 3,00 m. Regulacja rozstawu 
w ciągu kilku minut. Możliwość zasto-
sowania jednego siewnika do różnych 
gatunków roślin. 

maXima 3 rX8 - Składana rama z 8 
rzędami wysiewu w rozstawie 70 – 
75 – 80 cm. Szerokość transportowa 
wynosi 3,00 m. Idealne kopiowanie 
nierównego podłoża. Mocna kon-
strukcja do pracy w trudnych wa-
runkach. Wzmocniona konstrukcja 
przystosowana do intensywnej eks-
ploatacji. Idealny wybór dla dużych 
gospodarstw lub firm usługowych 
obsiewających duże powierzchnie.

maXima 3 trr8 - zaczepiany mo-
del ze składaną ramą wyposażoną 
w 8 sekcji wysiewających w rozstawie 
70–75 cm. Szerokość transportowa 
wynosi 3,00 m. Siew na szerokości 6 m 
z ciągnikiem 100 KM. Do ciągnięcia tej 
8-rzędowej maszyny nie potrzeba dużo 
mocy, nawet jeśli jest ona wyposażona 
w zbiornik nawozu 1500 l. Maksymalna 
stabilność w transporcie dzięki opaten-
towanemu systemowi ‘’Stabidrive’’.
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ładowarki weideMann  
– wszechstronne i koMPaktowe 
ładowarki do wielu zastosowań

ładowarka hoFtrac 1390.
Ładowarka Weidemann model 1390 
to kompaktowa maszyna o wysokiej 
zwrotności. Można wykorzystać ją 
do wielu zastosowań, między innymi 
do: karmienia, zamiatania, wyrzu-
cania gnoju lub transportu. Hoftrac 
1390 idealnie sprawdzi się zwłaszcza 
w przypadku wąskich przestrzeni, 
z jakimi mamy do czynienia w maga-
zynach i stajniach. 
Zastosowanie zginanego, wahadło-
wego układu kierowniczego sprawia, 
że maszyna w każdej sytuacji i w każ-
dym terenie, stoi na czterech kołach. 
Dzięki specjalnej konstrukcji, polega-
jącej na tym, iż półwozie przednie i tyl-
ne mogą poruszać się niezależnie od 
siebie, ładowarka szybko zareaguje na 
każdą nierówność terenu.
Marka Weidemann w ładowarce 1390 
oferuje wysokiej jakości wyposażenie 
standardowe. Ponadto, w zależności 

od potrzeb klienta, istnieje możliwość 
indywidualnej konfiguracji elementów 
takich jak: silnik, osie, napęd, hydraulika 
oraz stanowisko operatora. Osprzęt ła-
dowarki można szybko i wygodnie wy-
mieniać dzięki hydraulicznemu szybko-
złączu. To znacznie zwiększa wydajność 
i ekonomię pracy modelem 1390.

maksymalne Bezpieczeństwo 
podczas pracy.
Ładowarka w standardzie wyposażo-
na jest w dach operatora z systemem 
zabezpieczającym kierowcę, który jest 
zgodny z aktualną europejską dyrek-
tywą maszynową - 2006/42/WE pod 
względem ochrony:
• FOPS (konstrukcja chroniąca ope-

ratora przed spadającymi przed-
miotami) i

• ROPS (konstrukcja chroniąca ope-
ratora w przypadku przewrócenia 
się maszyny).

weidemann - wysoka jakość "made in germany”. ładowarki weidemann produkowane są 
w jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcji ładowarek kołowych i teleskopowych 
w europie. wszystkie części wykorzystane przy produkcji maszyn są kontrolowane, 
testowane i optymalizowane we współpracy z dostawcami. optymalną ochronę przed 
korozją stanowi warstwa proszkowa, która w porównaniu do tradycyjnego lakierowania 
na mokro, znacznie wydłuża żywotność maszyny. każda ładowarka po zejściu z linii 
produkcyjnej poddawana jest dokładnej kontroli końcowej, aby zapewnić klientowi długą 
żywotność i niskie koszty eksploatacji urządzenia.
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Opcjonalnie dostępne są szyby: 
przednia i tylna, które dodatkowo 
chronią przed zmiennymi warunkami 
atmosferycznymi. Dzięki całkowitemu 
przeszkleniu, kierowca ma doskona-
ły widok zarówno na osprzęt jak i na 
cały obszar pracy. Głębokie osadzenie 
w kabinie siedzenia operatora, zapew-
nia kolejną przewagę Hoftrac 1390 
nad konkurencją - niewielka wysokość 
maszyny jest idealna do niskich bu-
dynków na przykład obór. 

ekonomiczność,  
która wpływa na  
redukcję kosztów.
Ekonomiczność jest jedną z najważ-
niejszych cech, jaką powinna charak-
teryzować się ładowarka, pracująca 
w nowoczesnym gospodarstwie rol-
nym czy przedsiębiorstwie. Marka 
Weidemann, konstruując swoje urzą-
dzenia, skupia uwagę na aspekcie eko-
nomiczności i oszczędności dla przy-
szłych właścicieli maszyn. Duży zakres 
unoszenia, wysoka stabilność, dzięki 
punktowi ciężkości, znajdującemu się 
nisko przy podłożu oraz skuteczny 
system szybkiej wymiany osprzętu to 
podstawowe elementy wpływające 
na oszczędność czasu i pieniędzy.
Ładowarka 1390 wyposażona jest 
w impulsowy pedał hamulca, którego 
zastosowanie pozwala na optymalne 
wykorzystanie wydajności silnika. 
Odchylane stanowisko operatora lub 
odchylana kabina, dają łatwy dostęp do 
silnika, systemu hydraulicznego i układu 
elektrycznego. Dzięki temu serwis i kon-
serwacja maszyny są łatwe i szybkie. 
Weidemann we wszystkich ładowar-
kach Hoftrac wbudowuje zawsze 

dwa mocne siłowniki podnoszenia. 
Zapewnia to optymalne rozłożenie 
obciążenia na ramieniu załadow-
czym a także dodatkowo zwiększa 
stabilność urządzenia. 

ergonomicznie ułożone 
elementy sterujące i łatwa 
oBsługa ładowarki 1390.
Wielofukcyjna dźwignia lub joystick 
umożliwiają dokładne i precyzyjne 
sterowanie całą maszyną; podnosze-
nie i opuszczanie oraz pochylanie i wy-
chylanie osprzętu. Dzięki regulowa-
nej kolumnie kierownicy, stanowisko 
można idealnie dopasować do każde-
go operatora. W zasięgu wzroku ope-
ratora znajduje się wyświetlacz, który 
oprócz standardowych wskaźników, 
takich jak temperatura, napełnienie 
zbiornika czy godziny robocze, poka-
zuje aktywne funkcje, np.:
• włączone funkcje elektryczne pracy 

ciągłej 3 obwodu sterowniczego
• włączonej blokady mechanizmów 

różnicowych.
Drgania i wstrząsy w urządzeniach 
Hoftrac przechwytywane są przez ma-
szynę, co sprawia, że operator może 
pracować dłużej w pełnym komforcie.

ładowarki teleskopowe 
t4512 i t6027.
Niepodzielona rama, skrętne wszyst-
kie koła, niski punkt ciężkości oraz 
kompaktowa konstrukcja z imponuja-
cą wysokością podnoszenia to najważ-
niejsze argumenty przemawiające za 
wyborem ładowarek teleskopowych 
marki weidemann.
Lepszą płynność pracy oraz bezpie-
czeństwo zapewnia system wspo-

magania operatora VLS - Vertical 
Lift System. Umożliwia on płynną 
pracę i oraz ułatwia wykonanie za-
dań w trudnych terenach, dzięki czę-
ściowo zautomatyzowanym ruchom 
wysięgnika teleskopowego. Niemal 
pionowy ruch podnoszenia i opusz-
czania zwiększa stabilność maszyny 
i bezpieczeństwo operatora, bez ry-
zyka przewrócenia ładowarki.
Operator maszyny dysponuje trzema 
następującymi trybami VLS:
• tryb łyżki - na przykład przy załadun-

ku materiałów sypkich,
• tryb układania - do między innymi 

układania okrągłych bel,
• tryb ręczny - dostępny dla modelu 

T6027.

wysoki komFort jazdy 
i oBsługi.
Kabina operatora zapewnia doskona-
ła widoczność zarówno na osprzęt, 
obszar pracy jak i całe otoczenie ma-
szyny. Głęboka szyba boczna po pra-
wej stronie oraz wysoko umieszczo-
ne siedzenie, w połączeniu z pochyłą 
maską silnika, zapewniają optymalną 
widoczność.
Fotel operatora jest regulowany, 
ergonomiczny i amortyzowany. z le-
wej strony kabiny znajdują się duże, 
szeroko otwierane drzwi. Górną szy-
bę, w zależności od rodzaju kabiny, 
można całkowicie otworzyć i zablo-
kować. Możliwa jest także wentyla-
cja szczelinowa.
Skutecznie pracujące systemy ogrze-
wania i wentylacji z dmuchawą, fil-
trem powietrza pierwotnego i dysza-
mi powietrza dodatkowo podnoszą 
komfort pracy. 
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w naszej oFercie  
maszyny fabrycznie nowe i używane

wóz paszowy kongskilde vm8-1

wał nożowy dalbo maXicut 300

wóz paszowy kuhn euromiX i 870

• Pojemność 8 m3

• 1 pionowy ślimak
• Pierścień przytrzymujący balot
• Dwa przeciw noże mechaniczne
• system wagowy
• Przekładnia 1-biegowa
• Dwa wysypy grawitacyjne lewy prawy
• Wałek WOM szerokokątny

• Szerokość robocza 3m
• Możliwość pracy na przedni TUZ 

lub tylni TUZ
• Możliwość zalania wodą
• Maszyna po pokazowa

• Pojemność 8 m3

• 1 pionowy ślimak
• Przekładania 2 biegowa
• 7 noży na ślimaku
• 2 regulowane przeciw noże mecha-

niczne
• Prawy przedni wysyp grawitacyjny

• system wagowy
• Wałek WOM

cena
netto

cena
netto

cena
netto

80 000

27 000

89 000
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siewnik unia polonez 550/3/Xl

siewnik zbożowy unia polonez 550/3

prasa new holland Br7070

• Producent: Unia
• Typ: Polonez 550/3/XL
• Pojemność: 550 l
• Szerokość robocza: 3 m
• redlica stopkowa
• Dzielone kółka wysiewające
• zagarniacz z indywidualnym doci-

skiem

• znaczniki hydrauliczne
• Podest roboczy
• Maszyna fabrycznie nowa

• Szerokość robocza; 3,0 m
• Redlica stopkowa, 24 redlice
• Redlice skrajne za kołami talerzowe
• Pomost roboczy
• zagarniacz z indywidualnym doci-

skiem
• Znaczniki hydrauliczne każdy na od-

dzielnym siłowniku
• Koła 6×16

• Krata wewnątrz skrzyni
• Elektryczne sterowanie ścieżkami 

technologicznymi
• Dwuczęściowe zintegrowane kółka 

do wysiewu zbóż i rzepaku
• Zestaw do próby kręconej
• Maszyna używana
• Rok produkcji; 2010r.

• Podbieracz 2,3m
• Sztywne koła podbieracza
• rotor super feed ii
• Owijanie bel siatką
• Centralne smarowanie
• Odrzutnik bel
• Pneumatyczna instalacja hamulcowa

cena
netto

cena
netto

cena
netto

24 900

19 900

39 000
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na co 
zwrócić 
uwagę Przy 
wyBorze 
odMiany 
kukurydzy
Na rynku dostępnych jest wiele od-
mian kukurydzy, zatem przed doko-
naniem zakupu warto odpowiedzieć 
sobie na kilka pytań:
• Jakie jest przeznaczenie naszego 

plonu (poszukujemy odmiany na ki-
szonkę czy ziarno)?

• Jakie warunki klimatyczne panują 
na obszarze, gdzie położone jest 
nasze gospodarstwo?

• Jakie są nasze możliwości tech-
niczne, klasa gleby, ogólna kultura 
uprawy i system zmianowania?

• Czy odmiana, którą chcemy zaku-
pić ma stabilne wyniki plonowania 
w oparciu o badania COBORU?

W zależności od terenu na jakim zo-
stanie zasiana, kukurydza będzie mia-
ła różne warunki wzrostu i rozwoju, 
co wiąże się z żyznością gleby, dłu-
gością okresu wegetacyjnego, prze-
widywaną ilością opadów czy średnią 
temperaturą.
Kukurydzę ze względu na typ ziarna 
dzielimy na flint i dent. Ziarno w ty-
pie flint charakteryzuje się szybszym 
rozwojem początkowym, lepszą od-
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pornością na chłody i wcześniejszym 
kwitnieniem. Odmiany te dobrze zno-
szą wiosenne chłody i inne niekorzyst-
ne warunki pogodowe, zatem mogą 
być wysiewane w chłodniejszą glebę, 
ogrzaną do temperatury 6-10 stopni 
Celsjusza. Z kolei wcześniejszy siew 
oznacza dłuższy okres wegetacji rośli-
ny. Kukurydza w typie flint rekomen-
dowana jest do uprawy na terenach 
północnych i północno-wschodnich 
Polski. Odmiany te preferowane są do 
sporządzenia kiszonek dla bydła, gdyż 
ich ziarno zawiera o 50 procent więcej 
skrobi by-pass niż ziarno w typie dent. 
W ziarnie flint twarda skrobia otacza 
skrobię miękko, co korzystnie wpły-
wa na ograniczenie trawienia skrobi 
w żwaczu i zmniejsza ryzyko występo-
wania kwasicy. 
Odmiany w typie dent wyróżniają 
się wolniejszym rozwojem początko-
wym, większą wrażliwością na chłody 
i późniejszym kwitnieniem. Z tego 
względu kolby z ziarnem typu dent 
wymagają gleby ogrzanej do tempe-
ratury 8-12 stopni Celsjusza. Ziarno 
określane jako „koński ząb” ma płaski 
kształt, z charakterystycznym zgłę-
bieniem (rejestrem) i przewagą skro-
bi mączystej. Odmiany dent często 
lepiej dosychają, dzięki czemu mają 
niższą wilgotność podczas długich 
i suchych jesieni. Większość odmian 
kukurydzy uprawianych w polsce to 
mieszańce, które są połączeniem ku-
kurydzy typu flint i dent.
Przy wyborze odmiany kukurydzy nie-
zmiernie ważny jest również poziom 
FAO, który określa wczesność odmia-
ny. Im odmiana jest wcześniejsza, tym 

okres wegetacyjny jest krótszy. Im 
odmiana późniejsza, tym większy po-
tencjał plonowania. Należy pamiętać, 
iż przy uprawie kukurydzy na ziarno 
wybór odmiany ze zbyt późnym FAO 
może skutkować zebraniem wilgotne-
go ziarna, a to wiąże się z dodatkowy-
mi kosztami suszenia. z kolei odmiana 
o zbyt wczesne FAO może nie wyko-
rzystać w pełni potencjału naszego re-
gionu. Odmiany późne są odpowied-
nie na południe Polski. 
W naszym kraju powszechnie wykorzy-
stywany jest opisowy podział odmian:

Fao
poziom wczesności 

kukurydzy

Do 190
odmiany bardzo 

wczesne

FAO 200-220 odmiany wczesne

FAO 230-240
odmiany średnio 

wczesne

FAO 250-290
odmiany średnio 

późne

fao 300 
i powyżej

odmiany późne

Gdy już określimy FAO jakie nas in-
teresuje, zwróćmy uwagę na stabil-
ny i wysoki poziom plonowania bez 
względu na przebieg pogody. Wiary-
godnym źródłem informacji są dane 
publikowane przez COBORU.

Poszukując odmiany na kiszonkę wy-
bieramy odmiany o nieco wyższym 
FAO, tak aby osiągnąć późną dojrza-
łość woskową ziarna. Rośliny powinny 
być wysokie, dorodne, a także z wyso-
kim udziałem ziarna w zakiszanej ma-
sie. Należy zwrócić uwagę na straw-
ność włókna, „stay green” i uzysk 
świeżej/suchej masy z 1 hektara. Ro-
śliny, które są dłużej zielone charak-
teryzują się wyższym plonem ziarna, 
gdyż okres dostarczania składników 
pokarmowych jest dłuższy. Ponadto 
lepiej dosychają oraz są z reguły od-
porniejsze na choroby.
Firmy hodowlane podając charakte-
rystykę odmiany określają także typ 
kolby. Wyróżniamy kolby typu fix i flex, 
które zachowują się odmiennie w przy-
padku niekorzystnych warunków upra-
wy. Kolby w typie fix mają ustabilizo-
waną genetycznie ilość rzędów i ziaren 
w rzędzie, są zaziarnione po szczyt. 
Jednakże w przypadku niekorzystnych 
warunków uprawy roślina redukuje 
plon poprzez mniejsze wypełnienia 
ziaren. Z kolei przy sprzyjającym wa-
runkach wegetacji nie możemy liczyć 
na wyższe plony. Kukurydza z kolbą 
w typie flex zaś jest elastyczna i w za-
leżności od warunków pogodowych 
reagują wielkością i grubością kolby. 
Poza powyżej wymienionymi aspek-
tami warto zwrócić uwagę na cenę 
danej odmiany. Tutaj można liczyć na 
doradztwo przedstawiciela hodowcy 
bądź dystrybutora odmiany. Podczas 
takiej konsultacji można upewnić się 
czy wybór odmiany jest właściwy, 
a także uzyskać wsparcie doradcze na 
dalsze etapy uprawy.
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optiplus system ochrony kukurydzy

optiplus zapewnia:
• szybki start i rozwój systemu 

korzeniowego
• zwiększony wigor i wydajność 

fotosyntezy
• zmniejsza skutki niskich temperatur 

w początkowym okresie wzrostu
• lepsze wykorzystanie nawozów
• ochronę przed chorobami grzybo-

wymi
• lepszą witalność 
• skuteczną ochronę przed ptakami

optIplUs jest to system ochrony ku-
kurydzy zapewniający dobry start we-
getacji kukurydzy zmniejszający skutki 
okresów stresowych. Dzięki zawartości 
nawozu donasiennego optIplUs stano-
wi doskonałą stymulację rozwoju syste-
mu korzeniowego. Zawartość fosforu 
i cynku, poprawia zaopatrzenie roślin 
w deficytowe pierwiastki w początko-
wym okresie rozwoju roślin. optIplUs 
poprawia wczesny rozwój i ogólną 
kondycję roślin, co wpływa na ich lep-
szą produktywność. Dzięki zawartości 

substancji o silnym działaniu repelentu 
ogranicza presję żerowania ptaków na 
zasiewach kukurydzy. optIplUs stano-
wi doskonałą ochronę kukurydzy przed 
chorobami grzybowymi.
Dzięki działaniu kilku substancji ak-
tywnych optIplUs zapewnia ochronę 
poprzez kompleksowe działanie kon-
taktowe i systemiczne w całej roślinie. 
ochrania także kiełkujące ziarniaki 
przed powszechnie występującymi cho-
robami grzybowymi (zgorzel siewek 
i głownia kukurydzy).

zestawienie odmian kukurydzy

Odmiana
aLBiREO

PRESTOL
SY 

COLLOSSEUm
SY aniSTOn

NOWOŚĆ!
SY inViCTUS SY FORTaGO

NOWOŚĆ!

HOdOwLa

Fao 260 240-250 250 250-260 230 250

preznaczenie

typ ziarna Flint / Dent Flint / Dent pośredni Flint / Dent Flint Dent

typ mieszańca DC (czteroliniowy) sC (pojedynczy) sC (dwuliniowy) sC (dwuliniowy) sC (dwuliniowy) sC (dwuliniowy)

stanowisko
toleruje słabsze 

rodzaje gleb
Na wszystkie rodzaje 

gleb
Na wszystkie rodzaje gleb

Na wszystkie rodzaje 
gleb

Na wszystkie rodzaje 
gleb

Na wszystkie rodzaje 
gleb
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albireo
…Kosmiczny wigor 
i energia!

Fao: 260
hodowla: saatBau

• Bardzo wysoki i stabilny plon masy oraz ziarna 
• Bardzo mocny wczesny wigor i tolerancja na chłody 
• Mieszaniec czteroliniowy stabilnie plonujący 

w zróżnicowanych warunkach klimatycznych 
• Rekordowo wysokie rośliny o wyjątkowej odporności na 

wyleganie 
• Mocny „stay-green” przyczyniający się do wyjątkowej 

zdrowotności roślin

morFologia i genetyka

typ ziarna: flint/dent

typ mieszańca: DC (czteroliniowy) 

stanowisko: toleruje słabsze rodzaje gleb 

doświadczenia wdrożeniowe saatBau 2019

powiat 
opatowski

 plon (t/ha) wilg. 14%

11

10,5

10

9,5

9

8,5
powiat  

Miechowski
powiat  

Chełmski
powiat  

Łańcucki
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PROFIL ODMIANY
Plon ziarna niski wysoki

Plon suchej masy niski wysoki

Wartość Agrotechniczna
wczesny wigor powolny szybki

Tolerancja na chłody  niska wysoka

Stay-green niski wysoki

Wysokość roślin niskie wysokie

Pozycja kolby  wysoko nisko

Wyleganie  wysokie niskie

Łamliwość łodyg wysoka niska

Odporność na choroby
Fuizarioza łodyg  podatna odporna

H. turcicum  podatna odporna

Głownia kukurydzy  podatna odporna

tel. 797 587 065
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• Bardzo stabilny i wysoki potencjał plonowania ziarna 
i jakościowej kiszonki

• Rośliny średnio-wysokie o dużej odporności na wylega-
nie i krzewienie

• Bardzo dobry stay green
• Bardzo dobry wigor w okresie wczesnego wzrostu
• Dobrze adaptuje się do różnych stanowisk uprawy
• Rośliny odporne na choroby fuzaryjne i głownię guzowatą
• Plon ziarna doświadczenia własne ODR Bratoszewice 

2020r.- 145,6 dt/ha, wilgotność 14 %.

morFologia i genetyka

typ ziarna: flint/dent

typ mieszańca: SC (pojedynczy)

stanowisko: na wszystkie rodzaje gleb

Fao: 240-250
hodowla: SAATEN UNION

prestol 
…Trafny wybór

tel. 797 587 065
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typ: odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC)
kierunek użytkowania: kiszonka, ziarno, biogaz

• Nr 1 COBORU CCA za dwulecie 2019-2020 – plon suchej 
masy z hektara.

• Nr 1 COBORU CCA 2020 plon świeżej masy - 118,9 % 
wzorca.

• COBORU CCA 2020 – 110,8 % wzorca w plonie suchej 
masy z hektara.

• Nr 2 w doświadczeniach CCA COBORU 2019 grupa 
średniowczesna z plonem świeżej masy 555,4 dt/ha – 
108% wzorca.

• Nr 1 w doświadczeniach CCA COBORU 2019 w ZDOO 
Marianowo na Podlasiu z plonem świeżej masy 636,6 
dt/ha, w plonie suchej masy bezkonkurencyjny lider – 
212,3 dt/ha – 115% wzorca.

• Rośliny wysokie, bogato ulistnione.
• Dobry potencjał plonowania również w uprawie na ziarno.
• Sprawdza się na wszystkich stanowiskach, na których 

uprawiana jest kukurydza.
• Ziarno typu pośredniego flint

doświadczenia cca coBoru 2020

Fao: 250
hodowla: sYnGenta

78

76

74

72

70

68

66

64

62

60

58

56

24

23,5

23

22,5

22

21,5

21

20,5

20

sy Collosseum sy Collosseum
Plon suchej masy, t/haPlon świeżej masy, t/ha

75,33 23,52

63,34 21,25

wzorzec wzorzec

sy collosseum 
…Kiszonka z klasą!

tel. 797 587 065



33,9

34

34,1

34,2

34,3

34,4

34,5

34,6

SY Aniston Wzorzec

Zawartość suchej  masy, %

18,2

18,4

18,6

18,8

19

19,2

19,4

19,6

19,8

20

SY Aniston Wzorzec

Plon suchej masy, t/ha

Fao: 250-260
hodowla: sYnGenta

sy Aniston sy Aniston
Zawartość suchej masy, %Plon suchej masy, t/ha

19,8 34,49

18,8 34,12

wzorzec wzorzec

sy aniston 
…Masa na pierwszym planie!

• typowa masowa odmiana
• Bardzo dobre wyniki plonu suchej masy na poziomie SY 

Collosseum 
• Przydatność na biogaz 
• 5-10 cm niższa niż Collosseum 
• Bardzo dobry wczesny wigor 
• Biała osadka
• Kolba nieco grubsza niż SY Collosseum
• Tak jak SY Collosseum możliwość zbioru na ziarno

morFologia i genetyka

typ ziarna: flint/dent

typ mieszańca: SC (dwuliniowy)

stanowisko: na wszystkie rodzaje gleb

20

19,8

19,6

19,4

19,2

19

18,8

18,6

18,4

18,2

34,6

34,5

34,4

34,3

34,2

34,1

34

33,9

doświadczenia rozwojowe syngenta polska 2022

NOWOŚĆ!

tel. 797 587 065
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doświadczenia rozwojowe syngenta polska 2022
23,65

23,7

23,75

23,8

23,85

23,9

23,95

24

24,05

24,1

24,15

SY Fortago Wzorzec

Wi lgotność zbioru, %

Fao: 250
hodowla: sYnGenta

sy Fortago 
…Sprawdza się na każdym 

ziarno 80000-85000 szt/ha
kolba typu flex 
ziarno typu dent

• Dent z grupy średniowczesnej
• Z powodzeniem można uprawiać ją na wszystkich ty-

pach gleb
• Odmiana z programu hodowlanego Artesian, rośliny 

oszczędnie gospodarują zasobami wody
• Stabilne plony nawet w trudnych warunkach glebowych
• Wśród odmian typu dent wyróżnia się masą tysiąca ziaren

plon i wilgotność ziarna, doświadczenia 
rozwojowe syngenta polska 2019

108

108,5

109

109,5

110

110,5

111

111,5

112

SY Fortago Wzorzec

Plon ziarna przy wilgotności 14%, dt/ha

sy Fortago sy Fortago
Wilgotność zbioru, %Plon ziarna przy wilgotności 14%, dt/ha

111,8

23,8109,5

24,1

wzorzec wzorzec

112

111,5

111

110,5

110

109,5

109

108,5

108

24,15
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CODIZOUK
ROZWIŃ
SKRZYDŁA!

• Oficjalny Rekord Polski w plonie ogólnym świeżej masy kukurydzy
 z imponującym wynikiem 78,08 t/ha [Trzyrzecze na Podlasiu, 2019]
•	 wysokość	roślin	z	łatwością	osiąga	4,5	m,	gwarantując	najwyższe	plony	zielonej	masy	
•	 wysokość	roślin	+12 cm [Nr1 w grupie] PDO COBORU 2020
•	 duża	i	długa	kolba	pełna	ziarna	z	przewagą	flint	zapewnia	najwyższe	plony	ziarna	i	energii	z	hektara
•	 stanowi	bardzo	dobry	wybór	również	dla	produkcji	biogazu
•	 pomimo	olbrzymiego	pokroju	roślin	cechuje	się	znakomitą odpornością na wyleganie,
	 również	podczas	coraz	częstszych	nawałnic
•	 bardzo	dobry	stay-green,	ważny	w	przypadku	odmian	kiszonkowych
•	 odmiana	bardzo	dobrze	sprawdza	się	na	słabych stanowiskach glebowych
	 [na	takich	glebach	ustanowiła	właśnie	oficjalny	rekord	Polski]
•	 w	plonie	ziarna	z	łatwością	przekracza	granicę	14	t	suchego	ziarna	z	hektara
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SUPREME SILAGE

INCEPTION
DOKONAĆ
NIEMOŻLIWEGO

KUKURYDZA
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Polecam

World Strongman 

Krzysztof 
Radzikowski

• odmiana dwukierunkowa, prawdziwie STRONGMAIZE
	 w	urzędowych	wynikach	badań,	idealna	wczesność	dla	polskich	warunków
•	 plon	ziarna	do	15,94 t/ha	suchego	ziarna	COBORU	2020
	 [Skołoszów,	Podkarpacie]
•	 wysoka	MTZ
•	 ziarno	typu	pośredniego,	60%	DENT,	40%	FLINT,	kolba	typu	FLEX
•	 znakomity	stay-green	oraz	doskonała	odporność	na	wyleganie!

IGP Polska sp. z o.o. sp. k. • ul. Wyspiańskiego 43 • 60-751 Poznań
tel. +48 52 333 8 007 • e-mail: info@igp-polska.pl • www.igp-polska.pl

KOKUNA
RZĄDZI
PLONEM!

• odmiana ziarnowa Nr1 w Polsce
• najwyższy plon ziarna – 110,1% wzorca	w	badaniach	urzędowych	COBORU/PZPK	2019
•	 nawet	1170	kg	suchego	ziarna	z	hektara	więcej	w	stosunku	do	wzorca!
•	 nawet	do	24	rzędów	w	kolbie	przy	około	40	ziarnach	w	rzędzie	i	wysokim	MTZ
•	 mała	osadka	–	korzystna	dla	plonu	ziarna	proporcja	osadki	do	ziarna
•	 bardzo	dobry	rozwój	początkowy	rośliny
•	 odmiana	średniowysoka	–	cecha	korzystna	topowych	ziarnówek
•	 bardzo	dobry	stay-green	
•	 ziarno	70%	dent	/	30%	flint,	gdzie	dent	bardzo	dobrze
	 oddaje	wodę,	a	flint	zapewnia	pewność
	 i	bezpieczeństwo	wschodów
•	 kolba	typu	flex
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typ: odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC)
kierunek użytkowania: ziarno, kiszonka, biogaz
ziarno typu flint
kolba typu fix 

• Bardzo dobra odmiana o podwójnym typie użytkowania.
• Dobry Stay Green.
• Odmiana plonująca na poziomie najlepszych odmian 

ziarnowych w grupie wczesnej takich jak SY Talisman.
• Odmiana produkująca ogromną ilość suchej masy 

z hektara przy zachowaniu dobrych parametrów ki-
szonkowych.

• W badaniach rejestrowych w Niemczech (2019) odmia-
na uzyskała najwyższą notę za plon suchej masy przy za-
chowaniu bardzo dobrej strawności.

• Odmiana zachwyca swoim wyglądem, duże rośliny wy-
twarzające potężną masę liści.

• Odmiana nadaje się do siewu na gleby wolniej nagrze-
wające się wiosną.

• Odmiana dobrze adaptuje się do stresu suszy.
• Odmiana nadaje się na wszystkie typy gleb.

doświadczenia rozwojowe 
syngenta polska 2019

sy Invictus sy Invictus

Plon ziarna przy wilgotności 14%, dt/ha Wilgotność zbioru, %

103,4

25,6100,1

28,1
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sy invictus tel. 797 587 065

Fao: 230
hodowla: sYnGenta

…Niezwyciężony!
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dokarMianie dolistne kukurydzy 
– sPosoBy na wyższy Plon
chłodna wiosna, susza, upały, niedoskonałe stanowisko  
– te wszystkie czynniki silnie mogą ograniczać wykorzystanie 
składników pokarmowych zaaplikowanych doglebowo i tym 
samym negatywnie wpływać na plonowanie kukurydzy. dlatego 
w programach nawożenia kukurydzy zaleca się, by wspomagać 
nawożenie doglebowe dobrze dobranymi zabiegami dolistnymi. 

kukurydza królowa 
naszych pól
Z roku na rok przybywa areału kuku-
rydzy. Jak wynika z danych ARiMR, 
w 2022 r. jej powierzchnia uprawy wy-
niosła 1,86 mln ha. Jest to rekordowy 
wynik. zainteresowanie tym gatun-
kiem w tym czasie wzrosło głównie za 
sprawą dobrej opłacalności z tej upra-
wy, jaka się ukształtowała po sezonie 
2021, kiedy to na wielu polach udało 
się uzyskać rekordowe wyniki plono-
wania. Dobry plon kukurydzy i całkiem 
przyzwoita cena za ziarno dał szanse na 
wysoki dochód z tej uprawy. Realia jed-
nak nieco się zmieniły. Na przestrzeni 
ostatniego sezonu, przede wszystkim 
podrożały znacząco środki do produk-
cji, w tym głownie nawozy mineralne, 
koszty usług zbioru i dosuszenia ziarna. 
Udział ich w kalkulacji opłacalności ku-
kurydzy urósł diametralnie. Aktualnie 
gatunek ten nadal opłaca się uprawiać 
pod warunkiem wypracowania wyso-
kiego plonu, a ten można uzyskać tylko 
i wyłącznie w przypadku realizowania 
wzorowej agrotechniki.

dlaczego warto dokarmiać 
dolistnie kukurydzę?
Kukurydza wbrew powszechnym opi-
niom jest uprawą wymagającą. Swój 
potencjał plonowania uwidocznia, gdy 
rośnie w dobrych warunkach dla jej 
uprawy. Oprócz optymalnego pH, od-
wdzięcza się plonem głównie za spra-
wą zbilansowanego nawożenia. Nie-
stety ta ciepłolubna uprawa w naszych 
szerokościach geograficznych jest 
narażona w czasie wegetacji na wiele 
stresów. Są to głównie: niskie tempe-
ratury po siewie a także przymrozki, 
susza glebowa, szczególnie pojawiają-
ca się w okresach największego zapo-
trzebowania rośliny na wodę i skład-
niki pokarmowe czy bardzo wysokie 
temperatury połączone z suszą jakie 
mają miejsce podczas pylenia wiech 
i zapłodnienia kolb. Te stresy potrafią 
bardzo mocno ograniczyć plonowanie. 
W niektórych regionach pojawiły się 
one właśnie w sezonie 2022r. Niestety 
głównie z tych powodów w wielu go-
spodarstwach plony kukurydzy okaza-
ły się bardzo niskie. Na tych terenach 

obroniły się jedynie plantacje, gdzie 
realizowano zbilansowane nawożenie, 
które także oparte zostało o zabiegi 
dolistne, wspomagające stan i kondy-
cję uprawy i jednocześnie przygotowu-
jące rośliny na nadejście stresów. 

które składniki pokarmowe 
warto aplikować dolistnie?
Najbardziej efektywnym sposobem 
uzupełnienia nawożenia doglebo-
wego jest nawożenie dolistne we-
dług ściśle opracowanego schematu. 
W wyborze programu dokarmiania 
przydatna okazuje się wiedza nie tyl-
ko w zakresie zapotrzebowania kuku-
rydzy na składniki pokarmowe oraz 
programowania przez ten gatunek 
struktury plonu, ale także na temat 
zasobności gleby czy wartości samego 
stanowiska. Ważna jest także świado-
mość ewentualnych jego niedoskona-
łości. Brzmi to dość skomplikowanie 
– prawda? Dlatego warto zaufać eks-
pertom i naukowcom w tej dziedzinie, 
którzy pieczołowicie opracowują naj-
lepsze metody nawożenia tej uprawy 
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Kukurydza – program nawożenia dolistnego ADOB®

*  Zalecane zastosowanie nawozu
 przy intensywnej produkcji.
 
**  Zalecane zastosowanie nawozu 
 w przypadku niedoboru składnika 
 i przy intensywnej produkcji.
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3
kg/ha
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Kukurydza

3
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ADOB® ProFit 
4-12-38 + mikro *

ADOB® ProFit  
10-40-8 + mikro *

oparte o sprawdzone rozwiązania na 
rynku. Kukurydza w krótkim czasie 
tworzy ogromną biomasę, a to wiąże 
się z określoną akumulacją składników 
mineralnych. dodatkowo udowodnio-
no, że kukurydza po siewie potrze-
buje rozłożonego w czasie dostępu 
do azotu, potasu, fosforu, magnezu 
czy siarki. Nie zawsze jest to możliwe 
w praktyce chociażby ze względu na 
okresowe braki wody czy niską tem-
peraturę. Oprócz makroelementów 
w realizacji jej wysokiego plonu waż-
ną rolę odgrywają także mikroele-
menty takie jak: cynk, bor, mangan 
oraz miedź. Wszystkie te składniki 
uwzględnione są w proponowanych 
przez firmę ADOB programach nawo-
żenia. Dlatego podążanie ścieżką fir-
mowych rozwiązań, daje gwarancje, 

że zadbaliśmy o naszą uprawę najle-
piej jak to możliwe. 

adoB mikro kukurydza 
– zBuduj Fundament pod 
przyszły plon 
Firma ADOB od lat opracowuję kom-
pleksowe programy nawożenia roślin 
uprawnych. Nie inaczej jest w przypad-
ku kukurydzy. standardowy program 
jej nawożenia dolistnego oparty jest 
na wieloskładnikowym, specjalistycz-
nym nawozie - ADOB Mikro Kukurydza. 
Nawóz zawiera:
• azot (N), który jak wiadomo jest głów-

nym składnikiem plonotwórczym. 
Dzięki dolistnej aplikacji jest on do-
stępny dla rośliny w newralgicznych 
dla niej fazach i w okresie wzmożone-
go zapotrzebowania na ten składnik. 

• fosfor (P), jest niezbędny do wy-
kształcenia odpowiedniego syste-
mu korzeniowego. Dolistną aplika-
cją wspomagamy rośliny szczególnie 
w okresie chłodów, kiedy to z racji 
niskich temperatur roślina ma pro-
blemy z jego pobieraniem z gleby. 
Fosfor odpowiada także za proces 
kwitnienia i zaziarnienia kolb. 

• magnez (Mg) oraz siarkę (S) – do 
tych składników zależy w dużej mie-
rze efektywne nawożenie azotem, 
tj. pobranie azotu z gleby i prze-
tworzenie w go w plon. 

• cynk (Zn) - zwiększa odporność roślin 
na niskie temperatury oraz poprawia 
wykorzystanie zastosowanego azotu. 

• bor (B) - bor korzystnie wpływa 
na ilość zawiązanych ziarniaków 
w kolbie. 
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kukurydza - program nawożenia dolistnego adob®
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W skład nawozu wchodzą także inne 
ważne mikroelementy, takie jak: man-
gan (Mn), miedź (Cu), molibden (Mo) 
i żelazo (Fe). Mikroelementy w nawozie 
(poza borem i molibdenem) są schela-
towane przez EDTA, dzięki czemu są 
łatwo i szybko dostępne dla roślin.
W programie nawożenia uwzględ-
nione są dwie jego aplikacje:
1. Pierwsza w fazie od 4-6. liści kuku-

rydzy w dawce 3 kg/ha. Aplikacja ta 
poprawia wigor początkowy roślin, 
wspomaga rozwój systemu korze-
niowego oraz wspomaga mecha-
nizmy obronne rośliny na wypadek 
wystąpienia w czasie wegetacji 
czynnika stresowego. Mniej więcej 
w tym czasie powstają także zawiąz-
ki przyszłych kolb. Niedożywienie 
w tej newralgicznej fazie może po-
skutkować zatem zburzeniem tego 
ważnego procesu. 

2. Druga aplikacja jest zalecana w fazie 
6-8. liści. Od tego momentu rozpo-
czyna się bardzo intensywne po-
bieranie składników pokarmowych 
przez kukurydzę. Jej biomasa bardzo 
szybko przyrasta. Z drugiej strony nie 
zawsze w tym czasie panują dobre 
warunki dla pobierania składników 
pokarmowych z gleby. Dostarcze-
nie ich drogą dolistną zapobiega 
powstaniu nawet niewielkich niedo-
borów i problemów fizjologicznych, 
które mogą wpływać na dalszy roz-
wój roślin oraz ostatecznie na plon. 

dokarm kukurydzę Borem 
i cynkiem
W programach nawożenia dolistnego 
kukurydzy szczególne miejsce odgry-

wają także dwa nawozy mikroelemen-
towe jakim są cynk oraz bor. W nawo-
żeniu tej uprawy szczególnie się poleca:
- ADOB 2.0 Zn IDHA – 10% to jednoskład-
nikowy nawóz dolistny o zawartości 
cynku (Zn) 10% w formie chelatu cynku. 
Cynk schelatowany jest nowoczesnym, 
biodegradowalnym czynnikiem chela-
tującym IDHA. Z kolei innowacyjna tech-
nologia 2.0 poprawia przyswajalność 
cynku przez rośliny i zwiększa efektyw-
ność działania nawozu. 
- ADOB® Bor- to płynny nawóz dolistny 
o wysokiej zawartości boru (15%).
Oba nawozy są szczególnie przydat-
ne w sytuacji pojawienia się ryzyka 
niedoborów tych składników (ni-
ska zasobność gleby, susza, chłody 
itp.). Nawożenie cynkiem jest także 
niezbędne dla realizacji efektywne-
go wykorzystania bardzo drogiego 
zwłaszcza ostatnio azotu zastoso-
wanego w formie nawozów mineral-
nych, ale także coraz trudniej dostęp-
nych nawozów naturalnych. 

dla maksymalnych eFektów 
ADOB Mikro Kukurydza stanowi fun-
dament pod przyszły plon. Filarami 
nawożenia stanowią natomiast do-
brze dopracowane szczegóły. Dlatego 
dla najbardziej wymagających produ-
centów tej uprawy firma proponuje 
wariant wzbogacony. Warto go reali-
zować nie tylko ze względu na ocze-
kiwania co do rekordowych plonów. 
Często jest on niezbędny w realizacji 
np. w przypadku pojawienia się specy-
ficznych warunków pogodowych czy 
siedliskowych ograniczających możli-
wości produkcyjne kukurydzy. 

Przy intensywnej produkcji zapotrze-
bowanie na składniki pokarmowe jest 
bardzo wysokie. Aby nie dopuścić do 
zaburzeń w procesach fizjologicznych 
rośliny, a jednocześnie maksymalnie 
wspierać jej rozwój oraz kondycję war-
to również do programu dolistnego 
dokarmiania wprowadzić wieloskład-
nikowe nawozy dolistne z gamy ADOB 
ProFit. Te, co są polecane uwzględnia-
ją specyficzne zwiększone zapotrze-
bowanie na poszczególne składniki 
pokarmowe jakie występują w okre-
ślonej fazie rozwojowej. Do momentu 
wykształcenia przez kukurydzę 6.liścia 
proponuje się zastosować ADOB Pro-
Fit 10-40-8 + mikro o dużej zawartości 
fosforu, który skutecznie przeciwdzia-
ła występowaniu niedobou tego skład-
nika, jaki pojawia się często w okresie 
wiosennych chłodów. Następnie w fa-
zie od 6-8 liści zaleca się wykorzystać 
nawóz ADOB ProFit 18-18 - 18 + mikro, 
który w sposób zbilansowany wspo-
maga nawożenie uprawy w okresie jej 
intensywnego wzrostu. Ostatnią apli-
kację zaleca się wykonać przy użyciu 
ADOB ProFit 4-12-38 + mikro. Zastoso-
wać ją należy od momentu wydłużenia 
pędu do maksymalnej fazy rozwojo-
wej, w której można jeszcze wykonać 
zabieg przy użyciu opryskiwacza po-
lowego. Taka aplikacja wyprzedza 
krytyczną fazę jaką jest wiechowanie 
i daje największe szanse na dobre za-
ziarnienie kolb. 
Ostatecznie przy realizacji tych zabie-
gów efekt dokarmiania zostaje wzmoc-
niony a zapotrzebowanie wysokowydaj-
nych upraw kukurydzy na najważniejsze 
składniki pokarmowe zaspokojone.
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HARMONOGRAM  
NAWOŻENIA KUKURYDZY

P.H
. AGR

tel. 44 719 24 88

Polifoska® 6, 
 

Amofoska® NPK Corn 4-10-22
lub Polidap® + sól potasowa,
Super FOS DAR 40™,
Polifoska® Tytan + sól potasowa

ADOB 2.0 Zn IDHA
Solubor DF
Solubor OF
lub ADOB Bor 

I zabieg= faza 4-5 li ci
II zabieg= faza 6-9 ci 

3kg/ha 
2x 1,5kg/ha 

I zabieg = faza 4-5 l ci
II zabieg = faza 6-9 ci 

I = 0,5 kg/ha
II = 1 kg/ha  

Pulrea®+INu, RSM®, 
RSM® S, Saletrosan® 26, 
Poli

Mocznik+INu,

Mocznik+INu,
foska® 21, Pulan®, Zaksan®, 

Saletrosan® 30
Pulrea®+INu, RSM® 

Adob NPK Foliar 10-40-8 (3-4kg)
Basfoliar 2.0 36 Extra (SI), Adob 2.0 N30 (10-12l)  

NPK

N - pierwsza dawka

Siew Wschody 1 2 3 4 5 6 8 10 Rozwój wiechy Kwitnienie Konec kwitnienia

ny kukurydzy

INSEKTYCYDY: 

FUNGICYDY: 

HERBICYDY: 

,

lambda – cyhalotryna, indoksakarb indoksakarb 

azoksystrobina

foramsulfuron, jodosulfuron metylosodowy,
tienkarbazon  metylu, tritosulfuron 

terbutylazyna, mezotrion, dikamba, florasulam, fluroksypyr; 2,4-D; pirydat

Siew Wschody 1 2 3 4 5 6 8 10 Rozwój wiechy Kwitnienie Koniec kwitnienia

 metylu
izoksaflutol, terbutylazyna,
mezotrion, s-metolachlor 

tienkarbazon metylu,
izoksaflutol, terbutylazyna
mezotrion, s-metolachlor 

PROGRAM OCHRONY 
KUKURYDZY

tienkarbazon

nikosulfuron

PrograM ochrony kukurydzy
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PrograM ochrony słonecznika

OCHRONA PRZED SZKODNIKAMI

OCHRONA PRZED CHWASTAMI

Clearfield® Plus,
prosulfokarb, aklonifen, 

metolachlor-s

pendimetalina chizalofop-P etylu

azoskorbina, difenokonazol

tribenuron metylu

Siew Wschody 1 liść 2 liść 4 liść 6 liść 8 liść Koniec kwitnienia
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oMacnica Prosowianka – 
groźny szkodnik kukurydzy
omacnica prosowianka to agre-
sywny szkodnik kukurydzy, z któ-
rym spotykamy się nie tylko w Pol-
sce, ale w całej Europie. Ten nocny 
motyl jest szkodliwy dla plantacji 
kukurydzy w stadium gąsienicy. Do-
rosły osobnik ma brązowe przednie 
skrzydła z ciemniejszym brzegiem 
i dwiema falistymi liniami poprzecz-
nymi, a tylne skrzydła są w kolorze 
słomkowym. Motyl wylatuje z resz-
tek pożniwnych w maju, jednak co-
raz częściej naloty spotykane są też 
na początku czerwca, co wydłuża 
okres składania jaj. W lipcu nastę-
puje masowe składanie jaj (jedna sa-
mica średnio 400-600 sztuk), z któ-

rych wylęgają się gąsienice. Z kolei 
w drugiej połowie września doro-
słe gąsienice przemieszczają się ze 
środkowej części łodygi i kolby do 
podstawy łodygi, gdzie wgryzają się 
w roślinę i zimują w przygotowanej 
jamce. Żerujące gąsienice mogą spo-
wodować spadek plonu ziarna o 2 t/
ha do nawet 100 procent, zwiększo-
ną presję fuzarioz oraz mykotoksyn. 
ogromne straty na polach wymu-
szają od rolników podjęcia działań 
profilaktycznych, monitoringu plan-
tacji oraz zwalczania szkodników 
metodą chemiczną bądź biologicz-
ną (zabiegi interwencyjne). 
Liczebność szkodników można ogra-

niczyć poprzez szereg działań za-
pobiegawczych:
• Rozdrabnianie mechaniczne resz-

tek pożniwnych, mulczowanie 
ściernisk kukurydzy i przeprowa-
dzenie orki przedzimowej (mul-
czery, ciężka brona talerzowa, 
wały nożowe)

• Płodozmian, zapobieganie upra-
wie w monokulturze

• Wczesny zbiór plonu
• Zwalczanie chwastów grubołody-

gowych na plantacji i w jej oto-
czeniu

• Zbilansowane nawożenie, zwłasz-
cza azotem

• Poprawna agrotechnika, unikanie 
uproszczeń.

rozdrabnianie resztek pożniw-
nych jest istotnym elementem, gdyż 
z jednej strony pozwala ograniczyć 
populację omacnicy, a z drugiej przy-
spiesza rozkład materii organicznej. 
Zabieg ten można wykonać przy uży-
ciu mulczera, którego skuteczność 
w niszczeniu szkodnika ocenia się 
na poziomie 40-70 procent. Sprzęt 
rozdrabniająco-miażdżący narusza 
tkanki zaschłej łodygi i rdzeni z kolb, 
przyspiesza przez to proces rozkła-
du rośliny, a gąsienice omacnicy tra-
cą miejsce zimowania. Istotne jest, 
aby mulczowanie wykonać jesienią, 
gdyż w wilgotnych warunkach roz-
wijają się mikro- i makroorganizmy. 
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Część gąsienic omacnicy przebywa 
w okolicach szyjki korzeniowej lub 
przy nasadzie łodygi, gdzie ostrza 
mulczera nie docierają, dlatego dla 
uzupełnienia wiosną warto zastoso-
wać bronę talerzową, wał miażdżący 
lub aktywny agregat uprawowy. 
monitoring plantacji na obecność mo-
tyli omacnicy prosowianki polega na 
umieszczeniu pułapek feromonowych 
lub świetlnych na obszarze zasiewu ku-
kurydzy. Kontrolę wykonuje się 1-2 razy 
w tygodniu, natomiast w przypadku 
pojawienia się pierwszego motyla na-
leży wyłożyć biopreparat lub wykonać 
zabieg chemiczny po 7-10 dniach.
zwalczanie szkodnika można prze-
prowadzić poprzez interwencję che-
miczną (w okresie wylęgu larw) bądź 
biologiczną (w czasie składania jaj). 

zwalczanie chemiczne wymaga za-
stosowania kosztownego sprzętu, 
tak aby oprysk był wykonany w wy-
sokim łanie kukurydzy. Ponadto na-
leży zostawić drogi przejazdowe dla 
ciągnika z opryskiwaczem o belkach 
podnoszonych ponad wierzchołka-
mi roślin. Metoda chemiczna jest 
skuteczna tylko jeśli zabieg zostanie 
wykonany z zachowaniem ustalone-
go terminu. 
zalecane jest wykonanie dwóch 
oprysków insektycydem: 
• po zaobserwowaniu pierwszych zło-

żonych jaj gdy rośliny wyrzucają wie-
chy (koniec czerwca, początek lipca)

• 10-14 dni później kiedy następuje 
końcowe rozwijanie się wiech. 

metoda biologiczna polega na za-
stosowaniu „kruszynka”, który jest 

pasożytem jaj omacnicy prosowian-
ki. Kapsułki z żywymi poczwarkami 
entomofaga nanosi się na plantacje 
dwukrotnie: bezpośrednio po zaob-
serwowaniu pierwszych złożonych jaj 
szkodnika i 7 dni później. W Polsce 
areał kukurydzy chronionej biologicz-
nie jest niewielki i wynosi ok. 5 tys. 
ha, a koszt jest porównywalny z ceną 
środków chemicznych. 
W 2021 r. na plantacjach, gdzie pro-
wadzono monitoring występowania 
szkodnika i zastosowano zwalczanie 
biologiczne bądź chemiczne, odno-
towano dobre i bardzo dobre efekty. 
Doświadczenia Instytutu Ochrony Ro-
ślin w bieżącym roku wykazały ponad 
90 procentową skuteczność zabie-
gów chemicznych i ponad 70 procen-
tową zabiegów z użyciem kruszynka.
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