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Sadzarki karuzelowe Ferrari –  
wySokiej jakości konStrukcja 
i precyzyjne uStawienia
Włoska firma Ferrari, założona we Wło-
szech w 1961 roku zajmuje się głównie 
produkcją sadzarek karuzelowych do 
warzyw z rozsad. Konstrukcja maszyn 
pozwala na wysadzanie różnorodnych 
warzyw, z rozsad o każdym kształcie, 
poczynając od stożków i piramid po-
przez cylindry, kończąc na kostkach. 
Doskonale sprawdzają się w uprawie 
wielu gatunków warzyw, między inny-
mi kapusty, brokułów, pomidorów, sa-
łaty czy selera. Znajdują zastosowanie 
również przy produkcji tytoniu. 
Wysokie standardy, jakość, niezawod-
ność i innowacyjność stawiają firmę Fer-
rari w czołówce producentów sadzarek.

sadzarka karuzelowa F maX
Sadzarka karuzelowa F-Max charakte-
ryzuje się wysokiej jakości konstruk-
cją z wytrzymałych materiałów oraz 
sekcjami dopasowanymi do obciążeń. 
W wyposażeniu standardowym posia-
da system napędowy, który daje moż-
liwość zastosowania różnych rodza-
jów zębatek, umożliwiających szeroki 
zakres regulacji rozstawu roślin w rzę-
dzie. Skokowy ruch karuzeli pozwala 
na sadzenie świeżo podlanych rozsad, 
bez przyklejania się sadzonek do ku-
bełków. Gumowe koła dogniatające 
zapewniają mniejsze oblepienie zie-
mią oraz poprawiają podsiąkanie, któ-
re polepsza równomierność wzrostu.
F MAX to gwarancja precyzyjnego sa-
dzenia, którą zapewnia:

• ruch zegarowy sekcji, który powo-
duje stały spadek roślin z karuzeli 
w miejsce wysadzenia,

• samoczyszcząca stopka wysadzają-
ca, która zapobiega gromadzeniu 
się zanieczyszczeń w redlicy,

• wał zgniatający oraz stopka umożli-
wiająca pracę na różnych rodzajach 
gleb od lekkich do ciężkich i zaka-
mienionych.

Jakie korzyści niesie ze sobą praca sa-
dzarką F MAX?
• szybkość pracy nawet do 5000 sa-

dzonek na godzinę w rzędzie dla 

danej sekcji. Karuzela wyposażona 
jest w 8 lub 10 kubełków

• odległość między sadzonkami re-
gulowana mechanicznie od 16 do 
57 cm (regulacja co 2 cm)

• sadzarka doskonała do rozsad na ta-
cach oraz w bloczkach, w przypadku 
roślin o długich i mocnych liściach

• możliwość pracy w sekcjach od 1 do 
12, montowanych na hydraulicznie 
rozkładanej ramie

Podkreślenia wymaga również fakt, 
że zaawansowana technologia sadza-
rek Ferrari dopasowana jest do trak-
tora każdej marki!

dane TeChniCzne: 

model/rama
wysokość 

(mm)
waga (kg) liczba sekcji

odstęp między 
rzędami (mm)

moc 
(km)

F MAX 1 1 850 360 1 600 + (N-1) x I 35

F MAX 2 1 850 480 2 600 + (N-1) x I 35

F MAX 3 1 850 600 3 600 + (N-1) x I 50

F MAX 4 1 850 760 4 600 + (N-1) x I 50

F MAX 5 1 850 860 5 600 + (N-1) x I 70

F MAX 6 1 850 1 000 6 600 + (N-1) x I 70
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czy wieSz jak oSzczędzić do 95% 
koSzty środków ochrony 
roślin w rolnictwie?

Czemu pryskać roślinę główną, 
skoro chcemy zniszczyć chwasty?
Ultraprecyzyjny oprysk roślina po 
roślinie. Zmniejszona fitotoksyczność 
dzięki bardzo precyzyjnemu 
opryskowi – zwiększenie plonów 
i poprawa bioróżnorodności 

Czy trzeba pryskać całe pole, żeby 
pozbyć się np. pchełki buraczanej 
czy śmietki? 
Czy odżywki lub mikroelementy, 
których potrzebuje roślina uprawna 
a nie gleba, powinny być aplikowane 
na całą powierzchnię uprawną?

na wszystkie 
te pytania 

odpowiedź brzmi:

firmy 

Selektywne stosowanie 
herbicydów na chwasty 
Opryskiwanie chwastów 
nawet w pobliżu roślin

Nieselektywne stosowanie 
herbicydów wyłącznie na 
chwasty, unikając kontaktu z 
uprawą. Wokół każdej rośliny 
uprawnej utrzymuje się strefę 
bezpieczeństwa o szerokości 4 
cm bez oprysków

Stosowanie insektycydów i 
fungicydów tylko na 
uprawę – zmniejsza zużycie 
środka ochrony i chroni 
glebę przed 
zanieczyszeniem

Możliwości zastosowania opryskiwacza ARA
Przy szerokości roboczej 6 m i prędkości jazdy do 7 km/h opryskiwacz ARA osiąga 
wydajność 4+ hektarów na godzinę.

Precyzyjny oprysk roślina po 
roślinie

Zmniejszona fitotoksyczność dzięki bardzo 
precyzyjnemu opryskowi – zwiększenie 
plonów i poprawa bioróżnorodności

Dysza blisko podłoża i osłony ochronne 
minimalizują znoszenie oprysku

ARA posiada precyzję 
6 × 6 cm

Rewolucja w rolnictwie 
precyzyjnym

ARA jest najbardziej precyzyjnym opryskiwaczem polowym na 
rynku, który umożliwia opryskiwanie poszczególnych roślin 
(celując tylko w pojedyncze chwasty, a nie w uprawy lub ziemię).

Demonstracja w rzeczywistych rozmiarach
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Stosowanie herbicydów 
selektywnych 
Opryskiwanie chwastów 
w pobliżu roślin

Stosowanie herbicydów 
nieselektywnych wyłącznie 
na chwasty, unikając 
kontaktu z uprawą
Wokół każdej rośliny 
uprawnej utrzymuje się strefę 
bezpieczeństwa o szerokości 
4 cm bez oprysków

Stosowanie insektycydów, 
fungicydów i odżywek 
w płynie tylko na uprawę 
– zmniejsza zużycie środka 
ochrony i chroni glebę przed 
zanieczyszczeniem
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Możliwości zas tosowania opr ys kiwacza ARA

opryskiwacz 

P y
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stosowanie herbicydów 
selektywnych

Opryskiwanie chwastów 
w pobliżu roślin

stosowanie herbicydów 
nieselektywnych wyłącznie 

na chwasty, unikając 
kontaktu z uprawą

Wokół każdej rośliny 
uprawnej utrzymuje się strefę 
bezpieczeństwa o szerokości 

4 cm bez oprysków

stosowanie insektycydów, 
fungicydów i odżywek 

w płynie tylko na uprawę
- zmniejsza zużycie środka 

ochrony i chroni glebę przed 
zanieczyszczeniem

rzeczywista 
minimalna 
powierzchnia 
oprysku 

6 cm x 6 cm

szCzegóły 
i prakTyCzna 

demonsTraCja, 
po kontakcie z naszymi 

doradcami.
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zgrabiarka 2-karuzelowa 
tango 730 – jeden lub dwa wałki
2-karuzelowa zgrabiarka Tango 730, polskiego producenta 
samasz umożliwia rolnikowi formowanie jednego lub dwóch 
wałków pokosu. specjalnie wyprofilowane palce zgrabiające 
stanowią gwarancję dokładnego i czystego zbioru a zatem 
wysokiej jakości paszy.

Ponad 10-letnie doświadczenie firmy 
w produkcji zgrabiarek karuzelowych, 
pozwoliło stworzyć maszynę, która 
nie tylko pomaga w produkcji czystej 
paszy, ale chroni również darń.
Wśród głównych korzyści, wynikają-
cych z pracy TANGO należy wymienić:
• prawidłowe układanie pokosu, 

dzięki wygiętemu kształtowi ra-
mion i ich stycznemu ułożeniu na 
przekładni

• dokładny i czysty zbiór materiału 
dzięki specjalnie wyprofilowanym 
palcom grabiącym

• idealne kopiowanie terenu, które 
zapewnia tandemowy układ jezdny

• zabezpieczenie przed zgubieniem 
palca grabiącego

• dodatkowa regulacja wysokości ro-
boczej na łąki twarde oraz podmokłe

• ochrona darni dzięki zastosowane-
mu odciążeniu zespołów roboczych

Niewątpliwie największą zaletą TANGO 
730 jest możliwość formowania jedne-
go lub dwóch wałków, co zaoszczędza 
czas i przejazdy. Ponadto jest to maszy-
na łatwa w obsłudze dla operatora.
Szerokie koła jezdne zapewniają mak-
symalne ograniczenie ugniatania gleby 
i stabilność oraz pozwalają na spraw-
ne przeprowadzenie prac w każdych 
warunkach terenowych i pogodo-

wych. Ponadto zapewniają stabilność 
podczas transportu maszyny. Tablice 
ostrzegawcze z tylnymi światłami dro-
gowymi umożliwiają rolnikowi bez-
pieczny transport po drogach.
W standardowym wyposażeniu zgra-
biarki wymienić należy między innymi:
• hydrauliczne składanie,
• zabezpieczenie przed zgubieniem 

palców,
• hydrauliczną regulację szerokości 

pokosu,
• wahliwy zaczep,
• blokadę unoszenia karuzeli pod-

czas uwroci,

• hydrauliczny system unoszenia 
osłony na uwrociach,

• ekrany pokosu,
• regulację wysokości zgrabiania.
Skrętny i wahliwy zaczep steruje tyl-
nymi kołami zgrabiarki, dzięki czemu 
podążają one za śladem ciągnika. 
Przekładnia olejowa umożliwia szybką 
i prostą wymianę korbowodów.
Zgrabiarka TANGO objęta jest 24-mie-
sięczną gwarancją producenta.

dane techniczne
Szerokość robocza (m) 6,70 - 7,30

Szerokość zgrabionego wałka (m) 0,80 - 1,50
średnica karuzeli z ramionami (m) 3,35

Szerokość transportowa (m) 3,00
wysokość transportowa bez/z ramionami 

grabiącymi (m) 3,99

wysokość postojowa (m) 3,90

wymagana ilość przyłączy hydraulicznych 1xjednostronnego działania 
1xdwustronnego działania

liczba ramion na karuzelę (szt.) 11

liczba palców grabiących na karuzeli (szt.) 4

obroty woM (obr./min) 540

kategoria zaczepu tuz II

Moc ciągnika (kM) od 60

Masa (kg) 2 700

odkładanie pokosu w kierunku jazdy po prawej
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witaMy w świecie rolnictwa 
precyzyjnego 4.0

Współczesne rolnictwo to nie tylko 
dobrej klasy maszyny, ale także za-
awansowane technologie jak GPS. 
Precyzyjne rolnictwo cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem wśród 
rolników i sadowników. Prowadzą oni 
swoje gospodarstwa, wykorzystując 
narzędzia, które pozwalają pobierać 
i analizować dane z zarządzanych po-
wierzchni rolniczych, aby precyzyjnie 
dopasować parametry wejściowe 
i obniżyć koszty produkcji.
Marka New Holland oferuje komplet-
ną gamę systemów nawigacyjnych 
(PLM®), które można dopasować do 
indywidualnych potrzeb klienta. Na-
leżą do nich nawigacja satelitarna, 
anteny GPS, monitory, systemy pod-
glądu i inne akcesoria. Modułowe roz-
wiązania New Holland wykorzystujące 
pełną gamę sygnałów korekcyjnych 
można zastosować w każdej maszy-
nie. Intuicyjne, łatwe w obsłudze in-
terfejsy sprawiają, że można używać 

systemu nawigacyjnego bez żadnego 
ryzyka, a stworzone na potrzeby rol-
nictwa precyzyjnego system zarządza-
nia gospodarstwem Precision Land 
Management pozwala zarządzać po-
zyskanymi danymi plonu. Ich wspólne 
działanie, oparte na trafnej identyfi-
kacji urodzajności poszczególnych ob-
szarów pola, przynosi rolnikom znacz-
ne oszczędności. 

TelemaTyka: zarządzanie 
maszynami bez wyChodzenia 
z biura
Rolnictwo precyzyjne (PLM®), to rol-
nictwo wspomagane komputerowo, 
w którym kluczowe znaczenie odgry-
wa gromadzenie danych na temat 
przestrzennego zróżnicowania plo-
nów na danym obszarze. Mapowanie 
pól odbywa się dzięki danym GPS, 
a zebrane dane służą do planowa-
nia przyszłych zabiegów nawożenia 
i ochrony upraw. Zaawansowane sys-

temy telematyczne umożliwiają syn-
chronizację prac polowych między 
poszczególnymi maszynami bez wy-
chodzenia z wygodnego biura, dzięki 
wykorzystaniu sieci mobilnej. Możesz 
pozostać w kontakcie ze swoimi ma-
szynami przez cały czas, a nawet wy-
syłać i odbierać informacje w czasie 
rzeczywistym. Dzięki technologii geo
-ogrodzenia, zwiększając bezpieczeń-
stwo, możesz wstępnie zdefiniować 
obszary robocze dla swoich maszyn 
i otrzymywać powiadomienia, jeśli 
opuszczą ten obszar. Możesz także 
ustawić godziny wstrzymania pracy, 
aby otrzymywać powiadomienia, je-
śli twoje maszyny są używane poza 
ustalonymi godzinami pracy oraz po-
wiadomienia o błędach, aby wszelkie 
problemy serwisowe mogły zostać 
szybko rozwiązane.

preCyzja: jakiego poziomu 
dokładnośCi poTrzebujesz?

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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Systemy automatycznego prowadze-
nia marki New Holland mogą wykorzy-
stywać wszystkie sygnały korekcyjne, 
dzięki czemu możesz wybrać poziom 
dokładności odpowiedni do Twoich 
potrzeb. W celu określenie położenia 
naziemne odbiorniki korzystają z sy-
gnałów korekcyjnych systemów GPS 
i GLONASS. Do zastosowań w rolnic-
twie ten poziom dokładności jednak 
nie wystarcza, dlatego wymagane są 
również sygnały korekcyjne.

PLM® Connect RTK (dokładność na 
poziomie 1,5 cm) udostępnia sygnał 
korekcyjny RTK przez sieć telefo-

nii komórkowej. Korzystanie z tego 
rozwiązania wymaga wykupu sub-
skrypcji u biorącego udział w pro-
gramie dystrybutora maszyn marki 
New Holland. Ten system udostęp-
nia na obszarze swego zasięgu nie-
zawodny sygnał, pozwalający osią-
gnąć poziom dokładności poniżej 
2,5 cm. Spośród jego licznych zalet 
należy również wymienić brak prze-
sunięcia ścieżki, co ma miejsce przy 
przełączaniu się pomiędzy stacjami 
bazowymi w tradycyjnych syste-
mach z jedną stacją bazową oraz 
brak ograniczeń powodowanych 
przez zanik widoczności.

rTk: najwyższa dokładność 
i powTarzalność
Stacja bazowa RTK składa się z anteny, 
odbiornika i łącza radiowego zapew-
niającego sygnał korekcji RTK dla sys-
temu automatycznego prowadzenia. 
Ponadto bazowe stacje mogą odbierać 
sygnały GPS i GLONASS. 1,5 cm dokład-
ność w promieniu do 13 km: stacja ba-
zowa ma promień roboczy prawie do 
13 km, a wzmacniacze sygnału można 
umieścić w pagórkowatych lub zalesio-
nych obszarach, aby utrzymać zasięg. 
Stacja bazowa RTK może być zamoco-
wana w jednym miejscu lub dostoso-
wana do indywidualnych potrzeb.

sygnały korekcyjne

dokładność
rangepoint 

rTX 
15 cm

Centerpoint 
rTX
4 cm

rTk 
2,5 cm

plM®Connect 
rTk 

1,5 cm

Opryski • • • •

Rozrzucanie • • • •

Uprawa • • • •

Mapowanie • • • •

Koszenie • • • •

Prace żniwne • • •

Siew • • •

Podorywka • • •

Formowanie 
zagonu

• • •

Sadzenie 
precyzyjne

• • •

Uprawy 
konserwujące

• • •

rangepoint rTX 
- dokładność na poziomie 15 cm
Centerpoint rTX 
- dokładność na poziomie 4 cm

rTk - dokładność na poziomie 2,5 cm
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nowy ciągnik w gaMie Modeli t7 lwb 
new holland – t7.300 z plM intelligence

Analizując parametry T7.300 uświa-
damiamy sobie, że nie jest to jedynie 
model LWB z nową kabiną, a ciągnik 
z istotnymi zmianami we wszystkich 
kluczowych układach pojazdu. Zmiany 
te przyniosą wymierne korzyści wła-
ścicielowi maszyny. Wśród zmian wy-
mienić można między innymi: nowe 
właściwości przedniego i tylnego TUZ, 
udoskonalony WOM, nowe zawory 
tylne, przednią oś o większej nośno-
ści i nowy układ kontrolny jej zawie-
szenia. Ważna jest również większa 
pojemność zbiornika paliwa, zmoder-
nizowany napęd na cztery koła i ha-
mulec postojowy, nowe opony z gru-

py 43 i 48 oraz porty diagnostyczne 
układu napędowego.
T7.300 ma ten sam silnik bazowy, elek-
troniczną turbosprężarkę o zmiennej 
geometrii (EVGT) i układ oczyszcza-
nia spalin, co większe ciągniki T7 HD. 
EVGT poprawia przebieg krzywej 
momentu obrotowego i mocy przy 
niższych prędkościach obrotowych 
silnika. Większa moc oznacza większą 
wydajność bez dodatkowego cięża-
ru czy większej ramy. Dlatego nowy 
model traktora New Holland może 
pracować z szerszymi narzędziami 
roboczymi i pługami z dodatkowymi 
lemieszami. Osiąga również szybsze 

prędkości robocze, dlatego jest po-
lecany do zadań wymagających dużej 
prędkości, między innymi płytkich 
prac uprawowych a także obsługi du-
żych pras kwadratowych, przyczepia-
nych sieczkarni i wozów paszowych. 
W celu dopasowania się do wyższego 
poziomu mocy, producent oferuje 
zbiornik paliwa, większy o 18%, o po-
jemności 465 litrów oraz 54-litrowy 
zbiornik AdBlue. Większy zbiornik 
to, w zależności od obciążenia, do 
trzech godzin pracy więcej bez ko-
nieczności tankowania, co przekłada 
się na oszczędność czasu i większą 
wydajność.

oferta ciągników T7 lwb new holland została powiększona o zupełnie 
nowy, flagowy ciągnik T7.300 auto Command, o mocy znamionowej 260 km 
i maksymalnej mocy zwiększonej do 300 km. Ten model jest odpowiedzią na 
zapotrzebowanie klientów na większą moc traktora, w ramach istniejących 
wymiarów T7 lwb. zapewnia również najlepszy w swojej klasie stosunek 
mocy do masy na poziomie: 28,3 kg/km (masa 8 490 kg/300 km).
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Ciągnik T7.300 może być skonfigu-
rowany z oponami tylnymi 2,05 m 
i wzmocnionymi osiami. Takie roz-
wiązanie to więcej przyczepności, 
mniejszy poślizg i lepsze osiągi przy 
pracach polowych. Ponadto większe 
ogumienie zapewnia mniejsze za-
gęszczenie przy jednoczesnym po-
szanowaniu struktury gleby. Przed-
kłada się to na zwiększenie plonów.
Analogicznie jak w gamie T7 HD, ten 
model wyposażony jest w kabinę 
Horizon Ultra. Wielkość kabiny, szer-
szy otwór drzwiowy, niższe błotniki 
i większa szyba przednia poprawiają 
widoczność i zwiększają komfort pra-
cy operatora. Lepsze samopoczucie 
i zmniejszenie zmęczenia zapewnia 
najniższy w branży poziom hałasu – na 
poziomie zaledwie 66 dba. Nowością 
jest również półaktywne zawieszenie 
kabiny ze zmiennym tłumieniem, czyli 
system aktywnie izolujący kabinę od 
ruchów podwozia. Tylne amortyzatory 
zostały zastąpione siłownikami hydrau-
licznymi ze zintegrowanymi akumula-
torami, zaworami sterującymi i czujni-
kami położenia. Traktor wyposażony 
jest w nowy podłokietnik SideWinder 
Ultra, który daje możliwość pełnej 

konfiguracji elementów sterowania 
i umożliwia szybkie rozpoczęcie pracy. 
Bezpośredni dostęp do menu sterowa-
nia ciągnikiem, operator zyskuje dzięki 
łatwemu w użyciu monitorowi Intelli-
View 12. Wyraźna grafika, dedykowa-
ne przyciski – skróty, dają możliwość 
dostosowania ustawień do preferencji 
kierującego. Ergonomiczny wyświe-
tlacz CentreViewTM zapewnia dedyko-
wany obszar wyświetlania obrazu z ka-
mery przedniej. Dostępny w nowym 
ciągniku system Tractor Implement 
Managment (TIM), oferuje proste po-
łączenie narzędzi oraz obustronną ko-
munikację.
Kolejną cechą nowego ciągnika, która 
może wpłynąć na decyzję zakupową 
jest system zintegrowanego sterowa-
nia dużą prasą kwadratową, z wyko-
rzystaniem technologii New Holland 
LSB. Siły z jakim prasa oddziałowuje 
na ciągnik, skutkują gwałtownymi ru-
chami ciągnika do tyłu i do przodu, co 
powoduje dyskomfort kierowcy i „bu-
janie” traktorem co kilka sekund. T7 
rozpoznaje, że prasa jest podłączona 
poprzez połączenie ISOBUS i włącza 
tzw. „tryb prasy” w układzie zawiesze-
nia. Następuje kalibracja, celem usta-

wienia właściwego cyklu pracy tłoka 
i automatyczne usztywnienie zawie-
szenia osi. W rezultacie ruchy wychy-
lenia kabiny są zredukowane o 15%. 
Podczas pracy w „trybie prasy” system 
zarządzania prędkością obrotową sil-
nika (ESM) jest automatycznie regu-
lowany z określoną wartością spadku. 
Ma to na celu zmniejszenie zmienno-
ści prędkości i redukcję zużycia paliwa.
Przy obecnych cenach oleju napędo-
wego, system który obniża zużycie 
paliwa o ok. 12% jest bardzo istotny 
z ekonomicznego punktu widzenia.
Maksymalną efektywność ciągnika 
T7.300 zapewnia system PLM Intel-
ligenceTM. Szybszy dostęp do linii 
prowadzenia, większa wydajność od-
biornika i szeroki zakres sygnałów na-
prowadzających sprawiają, że maszy-
na pracuje szybciej i wydajniej przez 
długi czas. Zastosowany odbiornik 
Cygnus zapewnia szybsze ładowanie 
linii oraz jest bardziej niezawodny 
w miejscach, gdzie drzewa lub bu-
dynki mogą wpływać na jakoś sygna-
łu. Szeroka oferta sygnału PLM, na 
trzech poziomach dokładności (15, 
5 i 2,5 cm) zapewnia oszczędność 
kosztów.
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aplikacja Mynewholland – 
inForMacje na teMat Floty 
w każdyM MiejScu i o każdej porze!

Aplikacja umożliwia dostęp do licz-
nych usług. Klient może zarejestro-
wać swoją maszynę, w mniej niż 1 mi-
nutę przyporządkować ja do Dealera 
i w pełnym zakresie korzystać z ofert, 
filmów i podręczników dotyczących 
floty maszyn New Holland.

Jednym kliknięciem może zgło-
sić chęć skorzystania ze wsparcia, 
a Centrum Obsługi Klienta New Hol-
land pomoże mu i jego Dealerowi 
poprzez monitorowanie procesu 
i informowanie na bieżąco o jego 
postępie.

Główne dane telematyczne skomu-
nikowanych maszyn są wyświetlane, 
dzięki czemu Klient może kontrolo-
wać wykonywanie pracy i stan ma-
szyny, nawet nie będąc na polu.

Do dyspozycji Klienta są wartościo-
we zasoby, materiały szkoleniowe, 
aktywacje i subskrypcje dla posiada-
nych urządzeń rolnictwa precyzyj-
nego (PLM).

dostępne funkcje w aplikacji to:
• Rejestracja pojazdów i urządzeń 

PLM
• Pobieranie instrukcji obsługi i in-

nych dokumentów technicznych
• Filmy szkoleniowe
• Wyświetlanie aktywacji i subskryp-

cji oraz zamawianie aktywacji
• Możliwość skontaktowania się 

z Centrum Obsługi Klienta w celu 
uzyskania informacji lub wsparcia

• Informowanie o ważnych aktualiza-
cjach

• Możliwość kontaktowania się ze 
swoimi Dealerami.

aplikacja mynewholland otwiera drzwi do zwiększonej wydajności 
i jest inteligentnym sprzymierzeńcem rolników korzystających z maszyn 
marki new holland. ze wszystkich jej funkcjonalności użytkownik może 
korzystać z każdego miejsca i w każdej chwili.

aplikacja jest 
dostępna do 

pobrania:

google play

app sTore
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wydajna uprawa 
ścierniSka

uprawa minimum tillage zyskuje 
coraz większą popularność wśród rol-
ników, którzy chcą zmniejszać koszt 
a zarazem osiągać wysokie plony. 
Dobrym rozwiązaniem wykorzystywa-
nym do takiej uprawy jest brona ta-
lerzowa z oferty marki kuhn. Brony 
serii opTimer doskonale sprawdzają 
się do powierzchownego zerwania 
ścierniska i przygotowania gleby do 
siewu. Szerokość robocza tych ma-
szyn sięga od 3 do 12 m, więc każdy 
wybierze model odpowiedni do swo-
ich potrzeb. Wartym uwagi jest fakt, 
że ramię piasta z talerzem oraz jakość 
pracy są takie same bez względu na 
wybrany wariant.

Modele opTimer l 9000 i 12000 
o szerokościach roboczych 9 i 12 me-
trów z niezależnie montowanymi tale-
rzami o śr. 510 mm. Umożliwiają przy-
gotowanie gleby na głębokości od 3 do 
10 cm. Takie spulchnienie i rozdrobnie-
nie gleby, nawet w przypadku obecno-
ści resztek pożniwnych na polach, za-
pewnia lepszy kontakt nasion z glebą 
i jej napowietrzenie. Duża szerokość 
zapewnia bardzo wysoką wydajność 
do 20 ha/h. Wskazane modele bron 
charakteryzują się zapotrzebowaniem 
na moc od 270 do 480 KM. Prędkość 
robocza 18 km/h w połączeniu ze zna-
komitą uprawą ścierniska przypadnie 
do gustu każdemu, nawet najbardziej 

wymagającemu użytkownikowi. Prze-
świt pod ramą to 55 cm. Masa brony to 
1 tona na m szerokości roboczej, dzięki 
czemu maszyna zagłębia się w glebę 
w każdych warunkach. Regulację głę-
bokości roboczej brony można łatwo 
zmienić za pomocą tylko 2 punktów, 
przy wykorzystaniu ograniczników hy-
draulicznych – jeden z nich znajduje się 
na dyszlu, a kolejny na lewym przednim 
kole podporowym. Koła podporowe 
są zamontowane na równoległoboku, 
aby zachować poziome ustawienie ma-
szyny i zapewnić równomierną pracę 
na całej szerokości narzędzia. Hydrau-
liczny układ wspomagania zapewnia 
większy komfort pracy. 



inTensywne mieszanie reszTek 
roślinnyCh w wersji Xl
Kolejna seria bron talerzowych opTi-
mer Xl jest dostępna w modelach 
zawieszanych i ciągniętych o szeroko-
ści roboczej od 3 do 12 m. Te niezależne 
brony talerzowe gwarantują lepszą 
głębokość roboczą w zakresie od 5 do 
15 cm oraz optymalną penetrację przy 
użyciu większych talerzy (stożkowy pro-
fil, śr. 620 mm, gr. 6mm). Ta wersja bron 
jest odpowiednia dla traktorów o zakre-
sie mocy 70-700 KM i oferuje szeroką 
gamę wałów. Brony OPTIMER XL na tle 
konkurencji wyróżnia lepsze przenika-
nie nawet w suchych warunkach, a to 
dzięki wyjątkowej konstrukcji:
• szeroki kołnierz zapobiega prze-

mieszczaniu się talerza na boki,
• elastomerowe zabezpieczenie łą-

czy skuteczność zagłębiania się 
w glebie ze swobodą odchylenia 
w przypadku mocnych uderzeń,

• jeden talerz montowany na jed-
nym ramieniu z indywidualnym za-
bezpieczeniem lepiej zagłębia się 
w glebie,

• optymalny kąt natarcia talerzy 
(12° w stosunku do pionu i 14° do 
poziomu).

Brona OPTIMER XL ma znacznie większy 
prześwit, który gwarantuje wysoką ja-
kość uprawy ścierniska nawet przy dużej 

ilości pozostałych resztek. Dzięki temu 
rozwiązaniu ryzyko zapchania maszyny 
jest minimalne, a sprzęt z łatwością po-
radzi sobie na ściernisku po kukurydzy, 
jak również przykryje obornik.

w pełni konTrolowana 
głębokość Terenu
Opracowany przez markę KUHN sys-
tem steady Control, gwarantuje stałą 
głębokość roboczą na całej szerokości 
maszyny (niezależnie od nierówności 
podłoża). Śledzenie ukształtowania 
terenu umożliwiają niezależne sekcje 
ramy, wyposażone w układ kontroli 
ciśnienia w siłownikach. Ciśnienie jest 
identyczne, ponieważ kompensacja 
dokonywana przez ciągnik umożliwia 
powrót oleju do zbiornika, gdy wysu-
nięcie siłowników maleje lub wtrysk 
oleju, gdy ciśnienie spada, a siłowniki 
się wysuwają. Takie rozwiązanie po-
zwala ograniczyć zapotrzebowanie 
na moc, a co za tym idzie zmniejszyć 
zużycie paliwa.
Kolejnym sprzętem przydatnym 
w uproszczonej uprawie jest kultywa-
tor ścierniskowy CulTimer m (2 rzę-
dy zębów) lub wersja CulTimer l (3 
rzędy zębów). W zależności od mo-
delu ich szerokość robocza wynosi 
od 3 do 5,85 m, ilość zębów 7-19, 
a ilość talerzy wyrównujących od 8 

do 14. Kultywatory te mogą praco-
wać z traktorami o różnej mocy (75-
420). Jego wygięte zęby skutecznie 
zagłębiają się w podłożu i mieszają 
resztki pożniwne z glebą w każdych 
warunkach roboczych. Duże prze-
świty pod ramą, pomiędzy zębami 
czy też pomiędzy rzędami zębów 
ograniczają ryzyko zapychania ma-
szyny, nawet w przypadku dużej ilo-
ści resztek na polu. Szeroki wybór 
elementów roboczych, jak dłuta, le-
miesze boczne czy gęsiory, umoż-
liwiają wykonanie różnych zabie-
gów, m.in.:
• uprawa ścierniska na głębokości od 

3 do 7 cm i pobudzanie kiełkowania 
chwastów;

• mieszanie resztek pożniwnych 
z glebą na głębokości od 7 do 15 
cm, mające na celu utrzymanie ma-
terii organicznej w wierzchniej war-
stwie gleby;

• głębokie rozluźnianie gleby na głę-
bokości do 35 cm poprawiające in-
filtrację wody.

W celu przystosowania kultywatora 
CULTIMER do różnorodnych zadań, 
do wyboru jest kilka wałów oraz różne 
opcje wyposażenia do wyrównywania 
gleby. Maszyna posiada proste i szyb-
kie regulacje zapewniające użytkow-
nikowi najwyższy komfort obsługi.
Te wszechstronne i wydajne kultywa-
tory umożliwiają wykonanie trzech 
zabiegów za jednym przejazdem, a to 
znacząca oszczędność czasu oraz pali-
wa. Zapewniają najwyższą jakość pra-
cy dzięki prostej, niezawodnej i wy-
dajnej konstrukcji. CULTIMER pozwala 
uprawiać glebę na wiele sposobów.
Marka KUHN – zorientowani na korzy-
ści dla użytkownika! 
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ładowarka elektryczna 
weideMann t4512e

Pierwsze ładowarki z napędem 
elektrycznym w ofercie niemieckie-
go producenta pojawiły się w 2015 
roku i w kolejnych latach zdobywa-
ją coraz większe uznanie klientów. 
Bezemisyjna oraz ze znacznie mniej-
szym hałasem, w porównaniu do 
wersji spalinowej, elektryczna łado-
warka teleskopowa - T4512 zosta-
ła wprowadzona na rynek w 2023 
roku. Ten model jest ceniony przez 
klientów przede wszystkim za kom-
paktowe wymiary oraz możliwości, 
które oferuje.
Elektryk ma identyczne osiągi i wy-
miary, jak wersja spalinowa. Wysokość 
maszyny to 1,99 m, szerokość 1,56 m. 
Wysokość podnoszenia ładowarki to 
4,5 m a jej udźwig to 1,25 tony.
Model T4512e wyposażony jest 
w system wspomagania pracy ra-
mienia Vertical Lift System, który za-
pewnia stabilność ładowarki podczas 
pracy. VLS automatycznie wsuwa lub 
wysuwa ramię teleskopu podczas 
podnoszenia i opuszczania.
W ładowarce zamontowano dwa od-
dzielne silniki elektryczne. Jeden 
o mocy 23 kW, przeznaczony do na-
pędu układu jezdnego. Drugi o mocy 

25 kW, służący do napędu hydrauliki 
roboczej. Silnik elektryczny napędu 
umożliwia również dynamiczny i moc-
ny rozruch maszyny.
Zastosowanie takiego rozwiązania mi-
nimalizuje zużycie energii, gdyż moc 
generowana jest tylko wtedy, gdy jest 
potrzebna. 
Bezstopniowa regulacja ilości oleju 
3. obwodu sterującego umożliwia 
stosowanie osprzętu, który pracuje 
z hydrauliczną funkcją ciągłą. Dzięki 
temu ilość oleju można indywidu-
alnie dostosować do odpowiednie-
go osprzętu. Pozwala to operato-
rowi na wygodną i wydajną pracę 
z maszyną i osprzętem. W modelu 
T4512e producent oferuje trzy za-
kresy prędkości maszyny: do 15, 20 
i 25 km/h
Decydując się na zakup ładowarki 
T4512 w wersji elektrycznej, można 
wybrać wyposażenie w jeden z dwóch 
bezobsługowych akumulatorów lito-
wo – jonowych. Standardowo maszy-
na posiada akumulator o pojemności 
18 kWh, zaś opcjonalnie dostępny 
jest większy, o pojemności 28 kWh. 
T4512e w podstawowym wyposaże-
niu posiada jedną ładowarkę pokłado-

Firma weidemann, wprowadziła do 
swojej szerokiej oferty ładowarek, 

kolejny model elektryczny - T4512e.
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wą, której moc wynosi 3 kW. W opcji 
mogą być zamontowane dwie łado-
warki i dzięki temu moc ładowania 
zwiększa się do 6 kW. 
Proces ładowania odbywa się za po-
mocą łatwo dostępnej, centralnej 
klapy ładowania z tyłu maszyny. Za 
nim znajduje się gniazdo, włącznik 
i wskaźnik naładowania. Dla zwięk-
szenia poziomu bezpieczeństwa 
kabel ładujący został wyposażony 
w skrzynkę kontrolną. Takie rozwią-
zanie zapobiega przeciążeniu infra-
struktury ładowania. Przewód ładu-
jący (wtyczka typu 2 w urządzeniu) 
można łączyć z różnymi wtyczkami: 
adapter 230 V z uziemieniem, CEE 
230 V, wysokonapięciowy 400 V lub 
wtyczka typu 2 z gniazdem ściennym 
(oraz inne wtyczki adaptera). 

T4512 w wersji elektrycznej wyposa-
żona jest w zintegrowany system za-
rządzania BMS, który odpowiada za 
wydajność akumulatora. System moni-
toruje temperaturę akumulatora pod-
czas ładowania, a także wyklucza moż-
liwość tzw. głębokiego rozładowania. 
Podsumowując, nowy elastyczny sys-
tem ładowania oferuje wydajny i bez-
pieczny proces ładowania, który jest 
kompatybilny z różnymi infrastruktu-
rami na miejscu.

Za możliwość manewrowania w mniej-
szych, ciasnych pomieszczeniach i dużą 
zwrotność ładowarki odpowiadają trzy 
tryby kierowania:
• wszystkie koła skrętne,
• skrętna tylko przednia oś,
• tryb kraba.

Dzięki temu ładowarka może zarówno 
bezpieczne poruszać się po drogach 
jak i wykonywać manewry w budyn-
kach inwentarskich.
Model elektryczny to doskonałe roz-
wiązanie dla klientów, którzy chcą 
uniknąć emisji CO2, hałasu i cząstek 
sadzy w budynkach oraz podczas 
pracy. W rolnictwie i hodowli zwie-
rząt cicha, elektryczna maszyna jed-
nocześnie chroni operatora i cenny 
inwentarz. Niski poziom hałasu to 
atut do wykorzystania maszyn w sek-
torze komunalnym, na przykład przy 
pracach cmentarnych i w miejskich 
strefach ekologicznych. Również 
w hotelarstwie, handlu i przemyśle 
bezemisyjna praca, o obniżonym po-
ziomie hałasu odgrywa coraz więk-
szą rolę.
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1. Trzycylindrowe silniki o mocy 47, 
52 i 57 KM z synchronizowaną prze-
kładnią 16x16 z opcją biegu pełzania.

2. Udoskonalone, płynnie pracujące 
i oszczędne napędy common rail 
z 300-godzinnym odstępem po-
między przeglądami.

3. Napęd na wszystkie koła zapew-
niający doskonałą przyczepność 
do podłoża w najtrudniejszych wa-
runkach.

4. Niezależny, elektrohydrauliczny 
woM tylny o trzech prędkościach 
(540/540E/1000 obr./min) w stan-
dardzie.

5. Odrębna pompa wspomagania 
układu kierowniczego zapewnia-

jąca stałą wydajność układu hy-
draulicznego podczas pokonywa-
nia ostrych zakrętów.

6. bardzo komfortowa kabina bo-
omer suite™ obejmująca w stan-
dardzie elementy sterowania 
klasy premium tj. klimatyzację, 
otwierane tylne okna boczne, 
przygotowanie pod radio, bar-
dzo wygodny fotel oraz dosko-
nałą widoczność i komfort dla 
operatora.

7. Płaska podłoga oraz odchylana ko-
lumna kierownicy zapewniają co-
dziennie wygodne wsiadanie do 
ciągnika.

8. mały promień skrętu.

9. Dzięki mocy i kompaktowym roz-
miarom ciągniki Boomer idealnie 
sprawdzają się na polach upraw-
nych, w sadach, w uprawach wa-
rzyw. Wykorzystywane są także 
do utrzymania terenów zielonych, 
muraw boisk sportowych, obsłu-
gi nawierzchni jeździeckich oraz 
w usługach komunalnych.

10. 24-miesięczna gwarancja 
producenta.

10 dowodów na to, że ciągnik 
booMer jeSt bezkonkurencyjny

finansowanie 
fabryczne

od 0%

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

 
podpis
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Modele Boomer 45 Boomer 50 Boomer 55

Silnik napędowy

Klasa ciągnika Klasa 3 Klasa 3 Klasa 3

Norma emisji spalin Stage V Stage V Stage V

Moc całkowita  
(kW/KM) 30,6/47 35/52 35/57

Znamionowa 
prędkość obrotowa 
(obr./min)

2600 2600 2600

Typ 3-cylindrowy dieslowski

Pojemność (cm3) 1879 1879 1879

Oczyszczacz 
powietrza Wymienny, wkład suchy

Zbiornik paliwa 
(ROPS / Kabina) (l) 40 / 47 40 / 47 40 / 47

Alternator (A) 70 70 70

Przekładnia

Typ, mechaniczna/
hydrostatyczna Seria 16x16/HST+3

Bieg pełzania (tylko 
z mechaniczną 
przekładnią 16x16)

Maksymalna 
prędkość jazdy do 
przodu*:

Bieg – (km/h), R4

27,06 27,06 27,06

HST – (km/h), R4 24,31 24,31 24,31

Bieg pełzania (m/
min) 0,17 - 2,8 0,17 - 2,8 0,17 - 2,8

Tempomat 
przy przekładni 
hydrostatycznej

Rodzaj biegu/
przełożenia Synchro Synchro Synchro

Włączanie blokady 
mechanizmu różnico-
wego osi tylnej

Mechaniczne/nożne

Typ hamulców Mokre, wielotarczowe

Układ hydrauliczny

Przepływ oleju hy-
draulicznego w na-
rzędziach (l/min)

33,3 33,3 33,3

Przepływ oleju 
hydraulicznego 
w układzie
kierowniczym/HST 
(l/min)

15,6 / 20,8 15,6 / 20,8 15,6 / 20,8

Zawór zdalny 2 2 2

Udźwig TUZ na 
końcówkach 
kulowych (kg)

1250 1250 1250

Układ zawieszenia 
narzędzi TUZ 1 1 1

Typ układu 
kierowniczego Hydrostatyczny

WOM

WOM tylny

WOM międzyosiowy

WOM zsynchroni-
zowany z napędem 
jezdnym (tylko z me-
chaniczną przekład-
nią 16x16)

Moc WOM (bieg/
hydro) (KM) 34 / 32 39 / 37 39 / 37

Prędkość WOM 
(tylny) (obr./min) 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000

Prędkość WOM (środ-
kowy) (obr./min) 2000 2000 2000

Typ WOM Elektrohydraulicznie włączany, niezależny

Warunki pracy operatora

Kabina Boomer 
Suite™

Tylna rama ROPS

Montowana central-
nie rama ROPS

Wymiary (opony R3)

Rozstaw osi (cm) 186 186 186

Długość (cm) 325 325 325

Wysokość (rama 
bezpieczeństwa 
ROPS) (cm)

206 206 206

Masa (ROPS / Cab) 
(kg) 1720 / 1950 1720 / 1950 1720 / 1950

Wybór opon Wybór między bieżnikiem na trawę, do zastoso-
wań rolniczych lub przemysłowych
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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 83124



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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w naSzej oFercie  
maszyny fabrycznie nowe i używane

Ciągnik new holland – boomer 50

rozrzutnik n-221/3-4 marki Cynkomet

Formownica do ziemniaków Forma 4 unia

• silnik 3 cyl., poj. 1,88dm3, moc 52 KM
• kabina klimatyzowana - instalacja 

radiowa
• przekładnia jezdna: mechaniczna 

16×16
• rewers mechaniczny zmiana kie-

runku z użyciem sprzęgła
• WOM 540/ 540E/1000obr/min.
• 2 rozdzielacze hydrauliczne

• wydajność układu hydrauliki: 73l/
min – udźwig: 1250kg

• tylny podnośnik TUZ kat. I
• ogumienie rolnicze: przód 

260/70R16; tył 360/70R24
• oświetlenie halogenowe + błyskowe
• śruba centralna
• zaczep dolny rolniczy
• maszyna fabrycznie nowa

• ładowność 8 000 kg,
• wysokość ścian 1 000 mm,
• wymienna podłoga z blachy płaskiej,
• dyszel dwupołożeniowy do łączenia 

z dolnym lub górnym zaczepem cią-
gnika z wymiennym okiem 50 mm,

• przyłącze hydrauliczne do ciągnika
• hamulec postojowy ręczny z kolbą,
• ilość osi – 2-tandem,

• drabinka zewnętrzna, ułatwiająca 
wgląd do skrzyni ładunkowej,

• zawieszenie resorowe tandem na 
resorach parabolicznych,

• adapter A4VS 4-bębnowy, pionowy,
• zasuwa skrzyni ładunkowej,
• nowe koła 500/50-17,
• Elementy rozrzutnika cynkowane 

ogniowo.

• szerokość robocza 3m
• liczba rzędów 4
• szerokość międzyrzędzi regulowa-

na 70/75cm
• rok produkcji 2022
• maszyna fabrycznie nowa

Cena
neTTo

Cena
neTTo

Cena
neTTo

129 900

95 600

21 500
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agregat uprawowy unia atlas 5.0

wóz paszowy kongskilde vm8-1

prasa new holland br7070

• Agregat półzawieszany.
• Maszyna popokazowa, rok 

produkcji 2022.

• 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

• 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

79 999,99

80 000

39 000
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DEMO TOUR Unia Promodis   

28.03 - 12.04

Po szczegółowe informacje 
dzwoń do swojego lokalnego 

dystrybutora Promodis

Obserwuj nas na

Prezentacja NOWOŚCI
Jesteś wyjątkowym klientem – przetestuj nowości 
w warunkach polowych jako jeden z pierwszych 

Oferty specjalne
Na wybrane produkty na czas DEMO TOUR 
przygotowaliśmy atrakcyjne oferty specjalne

Konkursy niespodzianki
Cenne nagrody do wygrania na miejscu

Spotkanie ze specjalistami technologii
Nabycie cennych doświadczeń do wykorzystania 
na własnym polu

Spotkanie TWOJEGO lokalnego dilera
Rozmowy m.in. na temat finansowania zakupów

Daty pokazów
28.03 Jaskot – Krzczonów koło Świdnicy
30.03 Anderwald - Bzinica Nowa koło Dobrodzienia 
01.04 HBT - Kroczyce koło Zawiercia
03.04 Agrobard – Kobylany koło Skaryszewa 
04.04 Agroskład – Niewiadów koło Ujazdu 
12.04 Rolserwis –  Strzelce koło Kutna 

Plan pokazów
11.00 – rozpoczęcie pokazów 
13.00 – wspólny posiłek
14.00 – pokazy indywidualne
16.00 – zakończenie

28.03 Jaskot

30.03 Anderwald

01.04 HBT

03.04 Agrobard 

04.04 Agroskład

12.04 Rolserwis
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Czy warto zakupić kwalifikowany 
materiał siewny?
Powszechnie wiadomo, że aby uzyskać obfite i zdrowe plony 
należy posiać nasiona o wysokiej jakości oraz zadbać 
o właściwe nawożenie. Wielu polskich rolników nie korzysta 
jednak z certyfikowanego materiału siewnego, co w połączeniu 
z oszczędnym nawożeniem i ograniczonym zastosowaniem 
środków chemicznych oznacza niższe plony. 

Jak wynika z badań, tylko około 20 
procent polskich rolników kupuje kwa-
lifikowane nasiona zbóż, co stawia 
Polskę w słabym świetle na tle Euro-
py. Niewątpliwie gospodarstwa rolne 
prowadzące uprawę na dużym areale 
chętniej korzystają z certyfikowanych 
nasion, o wysokiej jakości oraz z zaufa-
nego źródła. Z kolei producenci rolni 
korzystający z własnych nasion argu-
mentują swoją decyzję wysokimi ce-
nami certyfikowanego materiału siew-
nego, brakiem wiedzy na jego temat, 
bądź zaufania do nowych odmian.
Aby rozwiać te wątpliwości warto przyj-
rzeć się jakie są zalety stosowania kwa-
lifikowanego materiału genetycznego:
• Zwyżka plonu do 10 procent po-

przez wykorzystanie postępu gene-
tycznego (siew materiału C1, czyli 
czystego genetycznie i zdrowszego). 
Nasiona z kwalifikowanego materia-
łu siewnego są dobrze wypełnione, 
a siewki wolne od patogenów. 

• Zdrowsza plantacja pozwoli na 
oszczędność środków przy ochronie 
chemicznej. Nasiona są dokładnie 
wyczyszczone, wyrównane i w 100 
procentach pokryte najlepszymi za-
prawami, które skutecznie chronią 

rośliny w początkowej fazie wzro-
stu. Materiał siewny nie jest pora-
żony żadnymi chorobami czy szkod-
nikami. Wyrównany łan pozwala na 
większą efektywność zabiegów, ob-
niża koszty produkcji oraz zapewnia 
jednolity łan.

• Precyzyjny siew, gdyż każdy wo-
rek nasion ma określoną siłę kieł-
kowania (SK) i masę tysiąca ziaren 
(MTZ). Dzięki tym parametrom 
można precyzyjnie dobrać ilość wy-
siewanych nasion, tak aby zapobiec 
przegęszczeniu łanu i umożliwić 
roślinom możliwość krzewienia się. 
Wpływa to także na zdrowotność 
roślin i ich efektywne nawożenie.

• Lepsze parametry jakościowe zbioru 
podczas sprzedaży przekładają się na 
uzyskanie wyższej ceny w skupie.

• Kupujący kwalifikowany materiał 
siewny zna charakterystykę odmia-
ny, może się zapoznać z jej plono-
waniem, zimotrwałością, mrozo-
odpornością oraz odpornością na 
choroby. Cechy te są poddawane 
badaniom przez Centralny Ośrodek 
Badania Odmian Roślin Uprawnych 
(COBORU) i udostępniane do pu-
blicznej wiadomości.
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• Oszczędność czasu wynikająca z za-
kupu gotowych porcji nasion, nie-
wymagających zaprawienia i przy-
gotowania ich do siewu. Zaprawa 
donasienna zaaplikowana jest rów-
nomiernie w całej partii towaru, co 
gwarantuje równomierne i zdrowe 
wschody. Ponadto producent, po-
przez dodatki polimerowe, gwaran-
tuje stabilność powłoki uzyskanej na 
ziarniaku. Samodzielne zaprawianie 
nasion wymaga dużych nakładów 
pracy i czasu, a jeśli nie mamy profe-
sjonalnego sprzętu do czyszczenia 
nasion, nie gwarantuje skuteczności 
działania. 

• Możliwość skorzystania przez rolnika 
z dopłaty de minimis.

W celu skorzystania z dopłaty za 
zakup kwalifikowanego materia-
łu siewnego producent rolny musi 
spełnić poniższe warunki:
1. Złożyć w Terenowym Oddziale 

Agencji Rynku Rolnego wniosek 
o przyznanie dopłaty wraz z faktu-
rami potwierdzającymi zakup. Wnio-
sek można przekazać osobiście, wy-
słać przesyłką rejestrowaną poprzez 
Pocztę Polską, bądź przekazać za 
pośrednictwem platformy ePUAP 
w terminie do 25 czerwca. Pomoc 
przy wypełnieniu dokumentów 
udzieli nam doradca w Powiatowych 
Zespołach Doradztwa Rolniczego.

2. Posiadać działki rolne, na których 
uprawia się gatunki roślin upraw-
nych objęte dopłatami, o łącznej 
powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

3. Zużył do siewu lub sadzenia ma-
teriał siewny kategorii elitarny lub 
kwalifikowany na gruntach rolnych 
będących w jego posiadaniu, zaku-
piony w punkcie sprzedaży, który 
posiada uprawnienia do obrotu.

Całkowita kwota pomocy de minimis 
przyznana jednemu producentowi 
rolnemu nie może przekroczyć wyso-
kości 20 000 euro w okresie trzech lat 
podatkowych (obrotowych).
Za 2022 r. stawki dopłat wynoszą od-
powiednio:
• 65 zł/ha – w przypadku zbóż, mie-

szanek zbożowych i pastewnych 
(rok temu było 74,76 zł/ha);

• 115 zł/ha – w przypadku roślin 
strączkowych (rok temu było 
119,62 zł/ha);

• 350 zł/ha – w przypadku ziemniaka 
(rok temu było 373,80 zł/ha).

Dopłatami objęty jest zakupiony ma-
teriał siewny kategorii elitarny lub 
kwalifikowany następujących gatun-
ków roślin uprawnych:
1. Zboża: jęczmień, owies (nagi, 

szorstki, zwyczajny), pszenica 
(twarda, zwyczajna, orkisz), pszen-
żyto, żyto;

2. Rośliny strączkowe: bobik, groch 
siewny (odmiany roślin rolniczych), 
łubin (biały, wąskolistny, żółty), 
soja, wyka siewna;

3. Ziemniak.
Kupując materiał siewny u autoryzowa-
nego dystrybutora można skorzystać 
z fachowej porady doradcy agrotech-
nicznego. Doradca pomoże wybrać od-
powiednią odmianę, podpowie jak pra-
widłowo zadbać o uprawę. W szerokiej 
ofercie firmy Agroskład Rolnik znajdzie 
kilkadziesiąt odmian kwalifikowanego 
materiału siewnego. Jesteśmy dystry-
butorem sprawdzonych i cenionych 
odmian najlepszych hodowców. Nasza 
oferta obejmuje nasiona zbóż ozimych, 
jarych, żyta hybrydowego, jęczmienia 
hybrydowego, kukurydzy, rzepaku, sło-
necznika, mieszanek traw oraz innych 
nieuwzględnionych powyżej. 
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Klasa 
jakości

A/B A A A A

Obsada 
ziaren  
szt/m2

450 350-400 360-400 450-500 350-450 

WysieW (kg) 180 -200 180-200 170-200 180 -200 180-200

cechy użytkoWe

Termin 
kłoszenia

Średnio 
wczesny

Średnio
późny

Wczesny do 
średniego

Wczesny Średni

Wysokość 
roślin (cm)

91 86 83 90 81

mTz Wysoka Wysoki Wysoka Średnia Wysoki

odporność 
na 

Wyleganie
Wysoka

Bardzo 
wysoka

Bardzo 
wysoka

Średnia Średnia

Wymagania 
gleboWe

Średnie Średnie Średnie Średnie Średnie

cechy Wy-
różniające

Rewelacyjna 
plenność  

na terenie 
całego kraju

Rośliny 
krótkie  

o sztywnej 
słomie

Wczesny 
termin 

kłoszenia  
i średni 

dojrzewania 
– dłuższy 

czas 
nalewania 

ziarna 

Najwyżej 
plonująca  
odmiana 
klasy A  

w Polsce 
w 2016 r

Podwyższo-
na tolerancja 

na suszę

Harenda

tybalt

•	 Rewelacyjna	plenność	na	terenie	całego	kraju	oraz	
w	doświadczeniach	zagranicznych

•	 Wysoka	masa	1000	ziaren
•	 Dobre	wyrównanie	ziarna,	duża	gęstość	w	stanie	zsypnym	
•	 Duża	odporność	na	choroby	grzybowe	
•	 Średnie	wymagania	glebowe
•	 Bardzo	duża	tolerancja	na	zakwaszenie	gleby

ODPORnOŚć	na	chOROBy
w	skali	od	0	do	9	

•	 Pszenica	jakościowa	z	grupy	a
•	 Odmiana	średnio	późna
•	 Ziarno	grube	i	dobrze	wypełnione
•	 Rośliny	krótkie	o	sztywnej	słomie
•	 Wysoka	odporność	na	choroby	podstawy	źdźbła,	rdzę	

brunatną	oraz	mączniaka	prawdziwego

ODPORnOŚć	na	chOROBy
w	skali	od	0	do	9	

…Medalowe plonowanie w każdym roku! 
Klasa: A/B

…Rewelacyjne plonowanie!
Klasa: A

Rdza 
brunatna

Septorioza 
liści

Septorioza 
plew

Choroby 
podstawy 

źdźbła

Fuzarioza 
kłosów

Brunatna 
plamistość 
liści (DTR)

8,3 7,2 7,8 8,7 7,7 7,3

Rdza 
brunatna

Septorioza 
liści

Septorioza 
plew

Choroby 
podstawy 

źdźbła

Fuzarioza 
kłosów

Brunatna 
plamistość 
liści (DTR)

8,1 7,1 7,4 7,8 7,7 7,2

NOWOŚĆ!

 797 587 065 5



KWs mistral 

•	 Wysoko	plonująca	pszenica	jara	
•	 Wczesny	termin	kłoszenia	i	średni	dojrzewania	–	dłuższy	

czas	nalewania	ziarna
•	 Doskonałe	parametry	jakościowe	–	duża	liczba	opadania	

oraz	wysoka	zawartość	białka

ODPORnOŚć	na	chOROBy
w	skali	od	0	do	9	

…Powiew plonu 
Klasa: A

Rdza 
brunatna

Septorioza 
liści

Septorioza 
plew

Choroby 
podstawy 

źdźbła

Fuzarioza 
kłosów

Brunatna 
plamistość 
liści (DTR)

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

rusałka

•	 Doskonałe	plonowanie	
•	 Wczesny	termin	kłoszenia	
•	 Wysoka	gęstość	ziarna	
•	 Wysoka	zawartość	białka	i	glutenu	
•	 Doskonała	do	mieszanek

ODPORnOŚć	na	chOROBy
w	skali	od	0	do	9	

Klasa: A

Rdza 
brunatna

Septorioza 
liści

Septorioza 
plew

Choroby 
podstawy 

źdźbła

Fuzarioza 
kłosów

Brunatna 
plamistość 
liści (DTR)

7,5 6,5 6,6 8,4 7,5 6,5

anakonda

•	 Wysokie	plony	w	całym	kraju,	również	w	latach	suchych
•	 Podwyższona	tolerancja	na	suszę
•	 Wysoka	zawartość	białka
•	 Wysoka	liczba	opadania
•	 Odmiana	przewódkowa

ODPORnOŚć	na	chOROBy
w	skali	od	0	do	9	

Klasa: A

Rdza 
brunatna

Septorioza 
liści

Septorioza 
plew

Choroby 
podstawy 

źdźbła

Fuzarioza 
kłosów

Brunatna 
plamistość 
liści (DTR)

7,6 7 7,2 7,4 6,8 7,2

NOWOŚĆ!

 797 587 0656



tebukonazol,
tritikonazol,
Sedaksan,
fludioksonil

pinoksaden

dikamba,

azoksystrobina,

protiokonazol,
tebukonazol protiokonazol

tebukonazol,
spiroksamina

trineksapak etylu

proheksedion wapnia

00 21 25 29 49 51 55 61
Wschody

Maxim Power,

Soligor 425EC,
Azoksar Super 250 SC,

Tokama

Decis Mega 50 EW

Medax Max

Puma Uniwersal 069 EW,
Agritox Turbo 750SL

deltametryna

PszeNiCa jara
PRZykłaDOWe	suBstancje	aktyWne	
DO	ZastOsOWania
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Odmiana
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tyP odmiaNy Paszowy Pastewna Pastewny Pastewna Pastewna Pastewna Pastewna Pastewna

obsada ziareN szt/m2 280-320 270-320 280-320 260-300 260-300 300 300 300

WysieW (Kg) 140-160 130-150 140-160 110-140 110-140 120-150 120-150 120-150

CeCHy użytKoWe

termiN KłoszeNia średni wczesny wczesny Wczesny Średni Wczesny Średni Średni

WysoKość rośliN (Cm) 63 71 60 77 72 66 70	 70

mtz wysoki Wysoki Wysoki Średni Średni Wysoki Wysoki Średni

odPorNość Na WylegaNie wysoka Wysoka Wysoka Średnia Wysoka Bardzo	Wysoka Wysoka Wysoka

WymagaNia gleboWe toleruje	słabsze Średnie Średnie Średnie Średnie toleruje	słabsze toleruje	słabsze toleruje	słabsze

CeCHy WyróżNiająCe

Dwurzędowy	
kłos	wypełniony	
wyrównanym	

ziarnem	o	wysokiej	
masie	tysiąca	ziaren

nowość,	
zarejestrowany	
w	2018,	wzorzec	

cOBORu

Dobra	odporność	
na	zakwaszenie	
gleby,	duża	
wczesność,	

możliwość	uprawy	
na	glebach	
słabszych	

Zdrowy	łan	
i	stabilny	w	latach	

plon

łatwa	
i	bezpieczna	
uprawa

czołowa	odmiana	
paszowa	w	Polsce	–	

nr	1	ex	aequo

ciężkie	ziarno,	
dobrze	wyrównane

czołowa	odmiana	
pod	względem	
odporności	na	
wyleganie

zestaWieNie odmiaN 
jęCzmieNia jarego

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

 797 587 065 9



rgt gagarin runner

KWs HarrisFeedway

•	 Wysoki	potencjał	plonowania	(a1:101%	wzorca,	a2:104%	
wzorca	wg	cOBORu),

•	 Wysoka	odporność	na	najważniejsze	choroby	jęczmienia	
w	szczególności	plamistość	siatkową	i	rdzę	jęczmienia

•	 Wysoka	zawartość	białka
•	 Dwurzędowy	kłos	wypełniony	wyrównanym	ziarnem	

o	wysokiej	masie	tysiąca	nasion
•	 sprawdza	się	jako	surowiec	na	kaszę
•	 Do	uprawy	na	wszystkich	stanowiska

ODPORnOŚć	na	chOROBy
w	skali	od	0	do	9	

•	 Dwurzędowa	odmiana	pastewna	
•	 Ponadprzeciętna	stabilność	oraz	wysokość	plonu	
•	 Obniżona	wysokość	roślin	
•	 Bardzo	wysoki	MtZ	
•	 Wczesny	zbiór,	dzięki	czemu	jęczmień	ten	stanowi	

znakomity	przedplon	dla	rzepaku	
•	 Odmiana	bardzo	odporna	na	wyleganie	–	bardzo	dobrze	

sprawdza	się	w	intensywnej	uprawie

ODPORnOŚć	na	chOROBy
w	skali	od	0	do	9	

•	 Odmiana	typu	pastewnego
•	 Wysoki	i	stabilny	plon	bardzo	dobrej	jakości	
•	 charakteryzuje	się	grubym	ziarnem	o	bardzo	dobrym	

wyrównaniu	i	wysokiej	zawartości	białka
•	 Zdrowy	łan	–	bardzo	wysoka	odporność	na	mączniaka	

prawdziwego	
•	 Proste	prowadzenie	łanu,	możliwość	uprawy	na	mocnych	

stanowiskach	z	intensywnym	nawożeniem	

ODPORnOŚć	na	chOROBy
w	skali	od	0	do	9	

•	 Rekordowo	wysoko	i	stabilnie	plonująca	paszowa	odmiana	
jęczmienia	jarego

•	 W	2019	roku	była	najwyżej	plonującą	odmianą	w	Polsce	
•	 Odmiana	bardzo	wcześnie	kłosząca	się	i	wcześnie	

dojrzewająca	
•	 Bardzo	dobra	odporność	na	choroby,	ziarno	grube	o	dobrym	

wyrównaniu,	niskim	udziale	pośladu	i	wysokim	MtZ	

ODPORnOŚć	na	chOROBy
w	skali	od	0	do	9	

…Plon w zasięgu! 
rejestraCja: 2018 r.

…Niedościgniony plon!
rejestraCja: 2018 r.

…Siła plonowania i jakości …Wymarzony plon! 

Mączniak 
prawdziwy

Mączniak 
prawdziwyPlamistość 

siatkowa

Plamistość 
siatkowaRdza 

jęczmienia

Rdza 
jęczmieniaRyncho-

sporioza

Ryncho-
sporiozaCiemnobrunat-

na plamistość

Ciemnobrunat-
na plamistość

8,5
8

8,4
7,3

8,9
8,2

8,4
8,3

7,8
8,5

Mączniak 
prawdziwy

8,6

Plamistość 
siatkowa

7,6

Rdza 
jęczmienia

7,7

Rynchospo-
rioza

7,4

Ciemnobrunat-
na plamistość

8,7

Mączniak 
prawdziwy

Plamistość 
siatkowa

Rdza 
jęczmienia

Ryncho-
sporioza

Ciemno-
brunatna 

plamistość

8,4 7,1 7,6 7,9 7,2

NOWOŚĆ!

 797 587 06510



adwokat

ramzesteksas

•	 Doskonałe	plony	w	latach	suchych	jaki	i	przekropnych
•	 czołowa	odmiana	paszowa	w	Polsce	–	nr	1	ex	aequo
•	 Bardzo	wysoka	odporność	na	wyleganie	
•	 nadaje	się	na	gleby	lekkie
•	 Bardzo	wysoka	zawartość	białka
•	 Wysoka	masa	1000	nasion

ODPORnOŚć	na	chOROBy
w	skali	od	0	do	9	

•	 Wysokie	i	stabilne	plonowanie	
•	 Bardzo	dobra	odporność	na	choroby	grzybowe	
•	 Dobra	odporność	na	wyleganie	
•	 Doskonały	także	do	upraw	ekologicznych	(wyniki	

doświadczeń	ekologicznych	prowadzonych	przez	centrum	
Doradztwa	Rolniczego	w	Brwinowie)

•	 Wysoka	zawartość	białka	

ODPORnOŚć	na	chOROBy
w	skali	od	0	do	9	

•	 Wysokie	i	stabilne	plonowanie	
•	 Dobra	odporność	na	wyleganie	
•	 niskie	źdźbło	(70	cm)
•	 Bardzo	dobra	odporność	na	suszę	
•	 Wczesny	termin	kłoszenia	

ODPORnOŚć	na	chOROBy
w	skali	od	0	do	9	

…Sam się obroni

…Skarb faraona

Mączniak 
prawdziwy

Plamistość 
siatkowa

Rdza 
jęczmienia

Ryncho-
sporioza

Ciemnobrunat-
na plamistość

8,5 7,1 7,4 7 7,5

Mączniak 
prawdziwy

Plamistość 
siatkowa

Rdza 
jęczmienia

Ryncho-
sporioza

Ciemno-
brunatna 

plamistość

7,5 7,5 8,7 8,6 7,3

Mączniak 
prawdziwy

Plamistość 
siatkowa

Rdza 
jęczmienia

Ryncho-
sporioza

Ciemno-
brunatna 

plamistość

8,6 8 8,6 8,4 8,7

NOWOŚĆ!
KWs Vermont 

•	 Odmiana	pastewna	
•	 stabilne	plonowanie	–	w	doświadczeniach	rejestrowych	średni	

plon	przekraczał	9	t	z	hektara	w	skali	kraju	
•	 łatwa	i	bezpieczna	uprawa
•	 Odporny	na	wyleganie	przed	zbiorem	
•	 Dobry	profil	zdrowotnościowy	
•	 Możliwość	uprawy	na	słabszych	stanowiskach		

–	tolerancyjny	na	zakwaszenie	gleby	

ODPORnOŚć	na	chOROBy
w	skali	od	0	do	9	

…Wysoki plon na każdym polu

Mączniak 
prawdziwy

Plamistość 
siatkowa

Rdza 
jęczmienia

Ryncho-
sporioza

Ciemno-
brunatna 

plamistość

8,6 6,9 7,6 7,9 7,4

 797 587 065 11



trineksapak etylu

tebukonazol,
tebukonazol, trifloksystrobina

protiokonazol

lambda-cyhalotryna,

Delaro Forte
Orius Extra 250EW

00 51 55 61
Wschody

Sarfun 025 FS tritikonazol

pinoksaden

jęCzmień jary
PRZykłaDOWe	suBstancje	aktyWne	DO	ZastOsOWania

radek 
…Plon na okrągło!

ella 
…Plon twoich marzeń! 

PoNadto W oFerCie:

12



zestaWieNie odmiaN  
oWsa jarego

Odmiana
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Żółtoziar-
nista

Żółtoziarnista
Żółtoziar-
nista

Żółtoziar-
nista

Żółtoziarnista
Żółtoziar-
nista

obsada 
ziareN  
szt/m2

400-450 450-500 450-500 450-500 450-500 450-500

WysieW (Kg) 150-170 170-190 170-190 170-190 170-190 170-190

CeCHy użytKoWe

termiN 
KłoszeNia

Średnio	
późny

Wczesny Średni
Bardzo	
wczesny

Średni Wczesny

WysoKość 
rośliN (Cm)

Średnia Średnia Średnia Wysoki Średnia Średnia

mtz Wysoki Wysoki Wysoki Wysoki Wysoki Wysoki

odPorNość 
Na 

WylegaNie
Średnia Średnia Wysoka Wysoka Wysoka Wysoka

WymagaNia 
gleboWe

niskie niskie niskie niskie niskie niskie

CeCHy Wy-
różNiająCe

Grube	
ziarno,	
przydat-
ny	na	

cele	kon-
sump-
cyjne

nr	1	
plonowania	
w	Polsce	

w	2021roku	
(PDO	

cOBORu)

stabilne	
plono-
wanie	
w	latach	
o	różnym	
przebiegu	
pogody

najwyżej	
i	naj-

wierniej	
plonują-
cy	owies	
w	Polsce

Bardzo	
wysoka	waga	
hektolitra

numer	1	
plono-
wania	
w	2017	

Figaro

rambo

•	 Rekordowo	wysokie	i	stabilne	plonowanie	w	latach
•	 toleruje	okresowe	niedobory	wody	i	zakwaszenie	gleby
•	 najwyżej	plonująca	odmiana	w	latach	2018-2019!
•	 Grube	ziarno	o	bardzo	wysokiej	gęstości	w	stanie	zsypnym,	

co	czyni	go	przydatny	na	cele	konsumpcyjne	
•	 Przydatny	do	mieszanek	zbożowych

ODPORnOŚć	na	chOROBy
w	skali	od	0	do	9	

•	 nr	1	plonowania	w	Polsce	w	2021	(PDO	cOBORu)
•	 nr	1	plonowania	w	Polsce	w	2020	(PDO	cOBORu)
•	 Wysoka	zawartość	tłuszczu	w	ziarnie
•	 Bardzo	dobra	wartość	żywieniowa
•	 Rewelacyjne	plony	także	w	latach	suchych:	110	%	wzorca	w	2019
•	 Duża	gęstość	ziarna
•	 Wysoka	masa	1000	nasion	

ODPORnOŚć	na	chOROBy
w	skali	od	0	do	9	

…Niepokonany w plonie! 

…Przetrwa wszystko 

Mączniak 
prawdziwy

Septorioza 
liści

Rdza 
wieńcowa 

(koronowa)

Rdza 
źdźbłowa

Helminto-
sporioza

8,4 7,9 7,4 8 7,5

Mączniak 
prawdziwy

Septorioza 
liści

Rdza 
wieńcowa 

(koronowa)

Rdza 
źdźbłowa

Helminto-
sporioza

9 7 7,1 7,6 7,9

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

 797 587 065 13



Nawigator

gepard bingo

Kozak

•	 Odmiana	wysoko	plonująca
•	 Wysoka	odporność	na	wyleganie
•	 Bardzo	dobra	odporność	na	choroby	grzybowe
•	 Średnia	tolerancja	na	zakwaszenie	gleby
•	 Ziarno	dobrze	wyrównane	o	wysokiej	gęstości	

ODPORnOŚć	na	chOROBy
w	skali	od	0	do	9	

•	 najwyższa	zawartość	tłuszczu	wśród	zarejestrowanych		
odmian	(6,4%)

•	 stabilne	plonowanie	w	latach	o	różnym	przebiegu	pogody
•	 Bardzo	dobra	wartość	żywieniowa
•	 Rewelacyjne	plony	także	w	latach	suchych:	110	%	wzorca	w	2019
•	 Wysoka	gęstość	ziarna
•	 Doskonały	na	gleby	lekkie

ODPORnOŚć	na	chOROBy
w	skali	od	0	do	9	

•	 najwyżej	i	najwierniej	plonujący	owies	w	Polsce	
•	 najmniejszy	udział	łuski	–	nr	1	w	Polsce
•	 jedna	z	najpopularniejszych	odmian	owsa	w	europie	
•	 najczęściej	zalecany	do	uprawy	owies	w	Polsce	
•	 Odmiana	żółtoziarnista,	wczesna
•	 Średnia	odporność	na	wyleganie	i	zakwaszenie	gleby	

ODPORnOŚć	na	chOROBy
w	skali	od	0	do	9	

•	 numer	1	plonowania	w	Polsce	
•	 Wczesny	termin	wiechowania	i	dojrzewania	
•	 Ziarno	dobrze	wyrównane	o	wysokiej	gęstości	
•	 niskie	wymagania	glebowe	
•	 Bardzo	wysoka	zawartość	tłuszczu	

ODPORnOŚć	na	chOROBy
w	skali	od	0	do	9	

…Prosto do sukcesu! 

…Niedościgniony! …Trafiony wybór! 

…Watażka pól 

Mączniak 
prawdziwy

Septorioza 
liści

Rdza 
wieńcowa 

(koronowa)

Rdza 
źdźbłowa

Helminto-
sporioza

7,2 7,8 7,6 7,5 7,6
Mączniak 

prawdziwy
Septorioza 

liści
Rdza 

wieńcowa 
(koronowa)

Rdza 
źdźbłowa

Helminto-
sporioza

8,7 8,9 8,8 8,5 7,5

Mączniak 
prawdziwy

Septorioza 
liści

Rdza 
wieńcowa 

(koronowa)

Rdza 
źdźbłowa

Helminto-
sporioza

8,3 7,5 8,4 8,4 7,4

Mączniak 
prawdziwy

Septorioza 
liści

Rdza 
wieńcowa 

(koronowa)

Rdza 
źdźbłowa

Helminto-
sporioza

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

NOWOŚĆ!

 797 587 06514



Gizmo 060 FS,
Sarfun 025 FS

Stabilan 750 SL,
Windsar 250 EC

Chwastox Nowy Trio 390 SL,
Agritox Turbo 750 SL

ccc,
trineksapak etylu

tritikonazol

dikamba, Mekoprop - P

00 51 55
Wschody

61

oWies jary
PRZykłaDOWe	suBstancje	
aktyWne	DO	ZastOsOWania
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zestaWieNie odmiaN  
PszeNżyta jarego

Odmiana

m
a

m
u

t

a
r

g
u

s

H
u

g
O

HOdOwla

tyP odmiaNy Pastewna Pastewna Pastewna

obsada ziareN 
szt/m2 400-450 400-500 450-500

WysieW (Kg) 170-200 180-220 180-220

CeCHy użytKoWe

termiN KłoszeNia Średnio	wczesny Wczesny Średni

WysoKość rośliN 
(Cm)

Średnie niskie niskie

mtz Wysoki Średni Wysoki

odPorNość Na 
WylegaNie

Wysoka Wysoka Średnia

WymagaNia 
gleboWe

Gleby	lekkie niskie niskie

CeCHy 
WyróżNiająCe

Wzorzec	cOBORu,	
numer	jeden	na	
Liście	Zalecanych	

Odmian

charakteryzuje	się	
dużym	wigorem	
wiosennym

numer	1	plonowania	
w	Polsce	w	2018

mamut

agrus

•	 nowa	odmiana	pszenżyta	jarego	o	nadzwyczajnej	
plenności.	Wzorzec	cOBORu.	

•	 W	czołówce	plonowania	od	2016	roku
•	 Odmiana	przewódkowa	
•	 Plonuje	wysoko	i	stabilnie	we	wszystkich	rejonach	uprawy	

w	Polsce
•	 charakteryzuje	się	wysoką	odpornością	na	choroby	

grzybowe	oraz	niską	podatnością	na	sporysz	

ODPORnOŚć	na	chOROBy
w	skali	od	0	do	9	

•	 Podwyższona	tolerancja	na	zakwaszenie	gleby
•	 Odporny	na	choroby
•	 Odmiana	wczesna
•	 Duży	wigor	wiosenny
•	 Dobra	odporność	na	wyleganie

ODPORnOŚć	na	chOROBy
w	skali	od	0	do	9	

…Kurs na wysoki plon!

Najwcześniejsze

Mączniak 
prawdziwy

Rdza 
brunatna

Septorioza 
liści

Septorioza 
plew

Choroby 
podstawy 

źdźbła

Fuzarioza 
kłosów

8,4 8,3 7,4 7,7 7,3 7,7

Mączniak 
prawdziwy

Rdza 
brunatna

Septorioza 
liści

Septorioza 
plew

Choroby 
podstawy 

źdźbła

Fuzarioza 
kłosów

8,7 8,1 6,5 8,3 8,5 9

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

 797 587 06516



Soligor 425 EC

00 51 55 61
Wschody Krzewienie

Hugo
•	 numer	1	plonowania	w	Polsce	w	2018!	
•	 najwyższa	odporność	na	choroby:	septeriozę	plew	

i	brunatną	plamistość	wśród	zarejestrowanych	odmian
•	 Dobrze	wyrównane	ziarno	
•	 Posiada	cechy	przewódkowe	

ODPORnOŚć	na	chOROBy
w	skali	od	0	do	9	

Mączniak 
prawdziwy

Rdza 
brunatna

Septorioza 
liści

Septorioza 
plew

Choroby 
podstawy 

źdźbła

Fuzarioza 
kłosów

8 7,7 7,2 8,7 7,7 8,5

PszeNżyto jare
PRZykłaDOWe	suBstancje	aktyWne	DO	ZastOsOWania

 797 587 065 17





słoneCznik 
„od zasiewu do zbioru”
Słonecznik należy do roślin astrowa-
tych. Jest rośliną jednoroczną, obco-
pylną. Zastosowanie słonecznika jest 
czterokierunkowe: słoneczniki oleiste, 
konsumpcyjne, pastewne i ozdobne.
W Polsce głównym kierunkiem jest 
uprawa słonecznika na olej. Sło-
necznik jest wartościową pozycją do 
uprawy w polskich warunkach jest 
alternatywą dla rzepaku na słabszych 
stanowiskach, ale najlepiej plonuje 
na stanowiskach o głębokim profilu 
glebowym, dość żyznym z uregulo-
wanym pH 6,1-7,2. Pola powinny na-
leżeć do szybko nagrzewających się, 
bez tendencji do zaskorupiania się. 
Słonecznik nie toleruje stanowisk 
podmokłych i zimnych. 
W Polsce, ze względu na warunki kli-
matyczne, powinniśmy siać odmiany 
wczesne i średnio-wczesne. Słonecz-
nik wymaga dobrze uprawionej gle-
by, głęboko spulchnionej ze wzglę-
du na rozległy system korzeniowy. 
Książkowy (optymalny) termin siewu 
jest między 15-25 kwietnia, ale szcze-
gólne istotna jest temperatura gleby, 
która powinna mieć ok.8°C. Słonecz-
nik jest rośliną ciepłolubną, niższa 
temperatura gleby spowoduje wydłu-
żenie i nierównomierność wschodów, 
co wpływa negatywnie na skutecz-
ność walki z zachwaszczeniem.
Głębokość siewu ok. 3-4 cm. Na glebach 
cięższych możemy siew nieco spłycić 
2-3 cm. Na stanowiskach lżejszych po-
winniśmy siać nieco głębiej do 4 cm. 

Optymalna norma wysiewu to 65 
000 - 75 000 nasion/ha. W przypad-
ku słabszych gleb lub późnego siewu 
zaleca się obniżenie normy wysiewu 
do -10%. Nie zaleca się zwiększania 
norm wysiewu, ponieważ zwiększa się 
konkurencja wśród roślin o światło, 
wodę i składniki pokarmowe oraz ry-
zyko wystąpienia chorób, występuje 
również zjawisko wykształcania mniej-
szych koszyczków. zbyt niska obsa-
da to nierównomierne dojrzewanie 
koszyczków oraz ryzyko wystąpienia 
wylegania łodygowego. Optymalną 
obsadę uzyskamy np. w rozstawie 
między rzędami 75 cm, a odległość 
pomiędzy niełupkami wynosi 18-20 
cm (siewnik kukurydziany) lub w roz-
stawie 45 cm, wtedy niełupki oddalo-
ne co 30 cm (siewnik buraczany).

NaWożeNie
Zalecenia nawozowe dla słonecznika 
uprawianego w Polsce:
• N 70-100 kg/ha - przenawożenie N 

skutkuje opóźnieniem kwitnienia 
i dojrzewania oraz redukcję zawar-
tości oleju w niełupkach, wysoką 
wilgotnością plonu oraz wyższą po-
datnością na choroby 

• P2O5 70-90 kg/ha, K2O 140-180 kg/
ha, Ca 45 kg/ha, Mg 20 kg/ha, S 20 kg/
ha. Dokarmianie mikroskładnikami 
400 g Bor i 15 g Molibden (szczegól-
nie na glebach o niższym pH).

Nawożenie przedsiewne – całość 
planowanego nawożenia makro-

składnikami pod słonecznik (poza 
azotem) – dajemy przedsiewnie i mie-
szamy z glebą. 
Nawożenie startowe – wpływa ko-
rzystnie na rozwój słonecznika. Naj-
lepiej stosować około 20kg N i 20 
kg P2O5. W przypadku stosowania 
podsiewacza nawóz umieszczamy 5 
cm głębiej i 5 cm w bok od ziarniaka 
– takie same zasady jak w przypadku 
kukurydzy.
Nawożenia pogłówne – w fazie 4 liścia 
stosujemy drugą dawkę azotu w formie 
RSM lub saletry amonowej. Uzupełnia-
my azot do zakładanej normy. W tej 
samej fazie rozpoczynamy dokarmianie 
dolistne mikroelementami – kluczowe 
to Bor i Molibden. W przypadku braku 
stosowania nawożenia organicznego 
warto też zadbać o cynk, żelazo i man-
gan. Powtarzamy zabieg dokarmiania 
dolistnego po 14 dniach.
Pojawianie się pąka kwiatowego (po 
około 60 dniach od siewu) to druga 
faza krytyczna, w której wzrasta po-
bierane mikro i makroelementów. 
Trwa ona do fazy dojrzewania niełu-
pek. bor odpowiada on za wydajność 
zapylenia i zawartość oleju. molib-
deN wpływa na efektywne pobiera-
nie azotu, potrzebny jest szczególnie 
na kwaśnych glebach. Słonecznik po-
zytywnie reaguje na jesienne nawo-
żenie obornikiem w ilości 20-30 t/ha, 
wykorzystanie azotu i fosforu wynosi 
około 30%, natomiast potasu 50% 
w pierwszym roku od aplikacji.
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oCHroNa słoNeCzNiKa Przed 
zaCHWaszCzeNiem
W uprawie słonecznika możemy wy-
różnić 3 podstawowe strategie her-
bicydowe:
• odmiany konwencjonalne – nie 

posiadają specyficznej cechy odpor-
ności odbiegającej od odporności 
gatunku. Substancje czynne stoso-
wane do ochrony plantacji:
 » Przedsiewnie i przedwschodowo: 

 - Glifosat 2,5 l/ha+ adiuwant 
wspomagający 

 » Posiewnie i przedwschodowo 
(do 3 dni po siewie):
 - Prosulfokarb do 3200 g/ha 
 - Aklonifen do 1800 g/ha 
 - Pendimetalina do 1600 g/ha 
 - S-metolachlor do 1200 g/ha 
 - Metobromuron do 1500 g/ha 
 - Dimetanamid-P do 850 g/ha 

 » Powschodowo (od 1 pary liści 
BBCH 12 do wydłużania pędu):
 - Graminicydy:

• Chizalofop-P-etylowy do 
150 g/ha 

• Cykloksydym do 500 g/ha 
• Fluazyfop-P-butylowy do 

260 g/ha 
• Kletodym do 240 g/ha 

• odmiany Clearfield® i Clearfield® 
Plus (Cl i ClP) – odmiany wyselek-
cjonowane wg tradycyjnej techno-
logii hodowlanej, które posiadają 
dodatkową genetyczną odporność 
na imazamoks. Odmiany w nazwie 
posiadają indeks „CL lub CLP”. 
W ochronie odmian CL i CLP wskaza-
ne jest stosowanie klasycznej ochro-
ny herbicydowej z dodatkową moż-
liwością ochrony powschodowej 
(rozszerzonej w stosunku do grami-
nicydów) preparatami zawierający-
mi substancję aktywną imazamoks 
do 50 g substancji aktywnej/ha. 

• odmiany express® lub tmb (su) 
– odmiany wyselekcjonowane wg 
tradycyjnej technologii hodowla-
nej, które posiadają dodatkową ge-
netyczną odporność na tribenuron 
metylowy z grupy sulfonylomocz-
ników. Posiadają w nazwie indeks 

„SU”. W ochronie odmian SU wska-
zane jest stosowanie klasycznej 
ochrony herbicydowej z dodatko-
wą możliwością ochrony powscho-
dowej (rozszerzonej w stosunku do 
graminicydów) preparatami zawie-
rającymi substancję aktywną tribe-
nuron metylowy z grupy sulfonylo-
moczników.

oCHroNa FuNgiCydoWa 
i iNseKtyCydoWa 
słoNeCzNiKa: 
Obecnie uprawy słonecznika w Polsce 
są wolne od dużego nasilenia patoge-
nów i szkodników. Wynika to z jeszcze 
ze stosunkowo małego nasilenia upra-
wy słonecznika w rotacji. 
• Choroby grzybowe:

 » Materiał siewny słonecznika jest 
zabezpieczony zaprawą grzybo-
wą, która chroni rośliny przed 
alternariozą, szarą pleśnią, zgo-
rzelą siewek i fuzariozą.

 » W przypadku dużego nasilenia 
słonecznika i rzepaku w rotacji, 
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wysokiego uwilgotnienia gleby 
i niższych temperatur możliwe 
jest wystąpienie:
 - zgnilizny twardzikowej, sza-

rej pleśni, suchej zgnilizny 
słonecznika, mączniaka rze-
komego– szczególnie w przy-
padku występowania rzepaku 
w rotacji zalecany jest zabieg 
preparatami zawierającymi 
substancje czynne:
• strobiluryny np. azoksystro-

bina do 125 g/ha
• triazole np. protiokonazol 

do 200 g/ha 
• karboksyamidy
• Preparaty biologiczne np. 

Xilon zawierający Tricho-
derma asperellum szczep 
T34 10 kg/ha

• terminy wykonywania zabiegów 
fungicydowych w słoneczniku:
 » Najczęściej stosuje się jeden za-

bieg w fazie 6 pary liści BBCH 
16, jednak jest możliwość dzie-
lenia dawek w przypadku duże-
go ryzyka wystąpienia chorób 
oraz dysponując odpowiednim 
sprzętem (opryskiwacz samo-
jezdny, ciągnik o wysokim prze-
świcie), celem osiągnięcia możli-
wie najlepszej ochrony plantacji:
 - 1-szy zabieg gdy słonecznik ma 

4 pary liści BBCH 14 lub osią-
gnie wysokość około 30cm,

 - 2-gi zabieg do fazy zwartego 
koszyczka.

• szkodniki i pasożyty słonecznika:
 » Ptaki – największe i najczęstsze 

zagrożenie w uprawie słoneczni-
ka. Bezpośrednio po wschodach 
plantacje uszkadzają gołębie 
grzywacze. W ostatniej fazie tuż 
przed zbiorem duże szkody wy-

rządzają wróblowate. Skutecz-
ną ochroną przed ptakami są 
odstraszanie mechaniczne lub 
dźwiękowe oraz zakładanie plan-
tacji powyżej 10 ha.

 » Mszyce i szkodniki wielożerne 
– w przypadku silnego nalotu 
mszyc należy wykonać zabieg py-
retroidem.

 » Orobanche – zaraza słonecznika 
– rośliny są atakowane przez pa-
sożytniczą roślinę z rodziny zarazo-
watych. Powoduje do 30% straty 
plonu słonecznika na świecie. Za-
raza atakuje system korzeniowy 
i pobiera z niego wodę i substan-
cje odżywcze. Pojedyncza sztuka 
może wytworzyć do 50 tys. nasion, 
które mogą przetrwać w glebie 
wiele lat. W Polsce występuje jak 
na razie tylko na południowym 
wschodzie. Metodą walki z zara-
zami jest przerwa w rotacji i wy-
korzystanie kukurydzy jako rośliny 
fitosanitarnej. Odmiany w typie 
Clearfield® Plus, które są odporne 
na specyficzne rasy zarazowatych.

 » Szkodniki glebowe – drutowce, 
pędraki, rolnice – brak rejestracji 
w uprawie słonecznika. Preparaty 
działające na drutowce to granula-
ty zawierające cypermetrynę.

 » Ślimaki – w sprzyjających warun-
kach wilgotnościowych, począt-
kowych fazach rozwojowych 
słonecznika mogą wywołać duże 
straty. Stosuje się głównie me-
taldehydy.

zbiór słoNeCzNiKa
termin zbioru – dojrzałość słonecz-
nika rozpoznajemy po dojrzałości ko-
szyczka. Niełupka jest już dłuższy czas 
dojrzała i badanie wilgotności samych 

niełupek nie jest wyznacznikiem opty-
malnego terminu zbioru. Koszyczek 
posiada w swojej budowie gąbcza-
stą strukturę, która zatrzymuje wodę 
i oddaje ją podczas zbioru na niełup-
ki. Optymalny termin zbioru to faza 
brunatnienia tylnej części koszyczka. 
Możliwe jest osiągnięcie wilgotności 
zbliżonej do wymaganej do magazy-
nowania, jednak jeśli jest wyższa na-
leży słonecznik dosuszyć w niższych 
temperaturach niż kukurydzę (samo-
zapłon) oraz by nie występowały więk-
sze straty, zagrzewanie, zakiszanie, 
pleśnienie i jełczenie.
Czym zbieramy słonecznik:
• Kombajn z hederem zbożowym – 

nie zalecane, tylko w ostateczności, 
straty mogą sięgać 500-1000 kg/ha

• Przystawka kukurydziana – wyma-
ga modyfikacji, ponieważ niemo-
dyfikowana może doprowadzić do 
większych strat niż heder zbożowy. 
Wymagane modyfikacje: niższe 
obroty wałków wciągających, zwę-
żenie szczelin do minimum, zmniej-
szenie szybkości łańcuchów, zasto-
sowanie siatek o drobnym oczku 
z boku i w tylnej części przystawki. 
Koszyczki są kruche i przy normal-
nej pracy przystawki działają zbyt 
agresywnie na koszyczki słoneczni-
ka – wciągają je w dół, rozłamują, 
wyrzucają niełupki poza przystaw-
kę. Dostępne są gotowe elemen-
ty do modyfikacji u producentów 
przystawek w cenie od kilku do kil-
kudziesięciu tysięcy złotych.

• Przystawka do słonecznika – mini-
malizuje straty, pozwala na siew 
w optymalnej rozstawie rzędów dla 
słonecznika (45-75cm).

Maciej	Marczewski
Produkt Menadżer Słonecznika KWS
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Program oCHroNy słoNeCzNiKa

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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mniej nawozu, wyższe 
plony, Czy to możliwe?

Zboża jare są równie często jak ozime 
uprawiane rolniczo w Polsce. Trudno 
spotkać gospodarstwo rolne, które 
nie posiada tych roślin w strukturze 
zasiewów. Są one jednak dużo bar-
dziej wymagające niż zboża ozime 
ze względu na krótki okres wegeta-
cyjny. Ich kiełkowanie i ukorzenianie 
przypada na czas zmiennej pogody 
wiosennej i często braków wilgoci 
w glebie. Aby rośliny były w dobrej 
kondycji, obficie kwitły i dawały wy-
sokie, dobrej jakości plony muszą 
być odpowiednio nawożone i wspo-
magane. Do gatunków uprawianych 
wiosną zaliczamy: pszenicę jarą, 
żyto jare, pszenżyto jare, jęczmień 
jary, owies i proso. O przyszłe rośli-
ny warto zadbać już jesienią. Oprócz 
odpowiedniego przygotowania gle-
by, rozłożenia resztek pożniwnych 
(za pomocą nawozu full terminator 
i preparatu mikrobiologicznego bi 
słoma), może warto również posiać 
poplony?

Również jesienią lub wczesną wiosną 
nie można w uprawie zbóż jarych za-
pomnieć o wsparciu gleby preparata-
mi bakteryjnymi bi azot oraz bi fosfor, 
które zapewnią odpowiednią ilość 
bakterii azotowych i fosforowych 
zdolnych do wytwarzania azotu z po-
wietrza i udostępniania fosforu rośli-
nom. Bakterie te również zapewniają 
odpowiednie wsparcie roślin, poprzez 
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stymulowanie ich korzeni oraz wpły-
wają na tworzenie i poprawę struk-
tury gleby, a to pozwoli na obniżenie 
dawek nawozów azotowych i fosforo-
wych nawet o 20%.

Wiosną zboża wymagają wsparcia za 
pomocą induktora odporności nano-
gro aqua oraz preparatu aminokwa-
sowego z algami i huminami Natural-
ny Plon XM, które zapewnią szybkie 
ukorzenianie i krzewienie się roślin 
niezależnie od stresowych warunków 
uprawy. Zagwarantują również szybką 
regenerację uszkodzonych komórek 
podczas późno wiosennych spadków 
temperatury oraz wspomogą wzrost 
i zawiązywanie pąków kwiatowych. 

W czasie sezonu wegetacyjnego na 
szczególną uwagę zasługuje dożywia-
nie roślin jarych mikroelementami. 
Do tego celu doskonale nadaje się 
SOLER C - nowoczesny i zaawanso-
wany technologicznie, kompleksowy 
nawóz zawierający precyzyjnie dobra-
ne składniki, które charakteryzują się 
doskonałą wchłanialnością, wysoką 
koncentracją oraz zastosowaną for-
mą. Nawóz ten zawiera również siar-
kę (12%), która doskonale wpływa na 
fitosanitarność uprawy oraz wzrost 
i jakość plonu. Na przełomie kwietnia 
i maja oraz w czasie wzrostu ziarnia-
ków warto zastosować również do-
listne nawożenie azotem. N Turgor 
to przełomowy nawóz azotowy, który 

jako jedyny na rynku posiada ustabili-
zowaną formę azotu (do 100 dni) oraz 
specjalnie wyselekcjonowane mikro-
elementy, które korzystnie wpływa-
ją na metabolizm samego azotu, ale 
również zapobiegają więdnięciu ro-
ślin poprzez ograniczanie odwodnie-
nia komórek. Nawóz ten ma ogromne 
znaczenie w czasie suszy oraz upalnej 
pogody, ponieważ zabezpiecza rośli-
ny jare przed utratą turgoru.

Takie kompleksowe podejście do 
upraw zbóż jarych zapewnia im pra-
widłowy wzrost, wysokie plonowanie 
oraz znacząco podnosi jakość ziarna. 

Więcej na www.agrarius.eu
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oChrona 
zbóż 
jaryCh - 
2023

Warto jednak przygotować, się na nie-
które z zagrożeń. Pierwszym i chyba 
najważniejszym problemem dotykają-
cym zbóż są chwasty, których wystą-
pienia możemy być prawie pewni. Na 
szczęście nie musimy walczyć z nimi 
ręcznie, ale mamy cały wybór herbi-
cydów. Ze względu na to, że poszcze-
gólne herbicydy różnią się działaniem 
na poszczególne chwasty, warto wie-
dzieć które gatunki chwastów stwa-
rzają największy problem.
Razem ze zbożami jarymi często na 
polu pojawiają się Komosa biała, Przy-

W dobie pandemii prawie 
wszyscy musieliśmy zmieniać 
jakieś swoje plany z powodu 
wirusa. uczy nas to pokory 
do zjawisk w przyrodzie! 
Praca rolnika od zawsze jest 
silnie powiązana z warunkami 
panującymi w przyrodzie i od 
przebiegu pogody. rolnicy 
muszą mieć wiele pokory 
w sobie, ponieważ trudno jest 
przewidzieć co nasz czeka 
w nowym sezonie! 

27



tulia czepna, Chaber, Mak. Każde pole 
to oczywiście inna historia i czasami 
w łanie mogą nas zaskoczyć bardzo 
interesujące gatunki roślin!
W odróżnieniu od zbóż ozimych 
wszystkie chwasty w zbożach jarych 
muszą wzejść wiosną, zaczynać roz-
wój od małej siewki, co sprawia, że 
na ogół nie musimy stosować wyso-
kich dawek środka, natomiast czę-
sto na ich rozwój przypada już ciepła 
wiosenna aura z przełomu kwietnia 
i maja co sprawia, że chwasty zaczy-
nają szybko rosnąć! 

Biorąc pod uwagę te cechy chwastów 
w zbożach jarych firma Nufarm, reko-
menduje w tym sezonie zastosowa-
nie preparatu Agritox Turbo 750 SL 
w dawce 1,0 l/ha, który szybko i sku-
tecznie zwalcza chwasty 2-liścienne 
w zbożach jarych. Substancje aktywne 
zawarte w nim, należą do grupy, ce-
nionych już od wielu lat tzw. regulato-
rów wzrostu. Zabijają one chwasty po-
przez pobudzanie ich do nadmiernego 
wzrostu, co sprawia, że potraktowane 
rośliny bardzo szybko padają z wycień-
czenia. W sprzyjających warunkach 
pierwsze efekty działania widoczne 
są już kilka godzin od zastosowania. 
Ten mechanizm zabijania chwastów 
sprawia, że rośliny nie uodparniają 
się na tę grupę herbicydów! Agritox 
turbo możemy stosować we wszyst-
kich gatunkach zbóż jarych w tym 
w Owsie. Pamiętać musimy jedynie 
aby stosować go w takich warunkach, 
które sprzyjają wzrostowi chwastów, 
to zapewni nam skuteczność zabiegu. 
Preparat może być stosowany do po-
czątku fazy strzelania w źdźbło. Jeżeli 
mamy chwasty w późniejszych fazach 

rozwojowych firma Nufarm poleca 
Saracen Max w pełnej dawce 25 g/ha. 
Ten preparat jest bezpieczny dla zbóż 
w późnych fazach i ma pełne spek-
trum zwalczanych chwastów 2-liścien-
nych, ale szczególnie specjalizuje się 
w zwalczaniu Przytulii czepnej nawet 
na stanowiskach o dużym nasileniu 
tego chwastu!
Ubiegły, bardzo suchy rok sprawił, 
że wielu rolników zastanawiało się 
czy i jak skracać zboża! W przypadku 
zbóż jarych czasem udaje się bez za-
biegu regulującego wzrost. Niestety 
praktyka pokazuje, że dopiero, w cza-
sie żniw żałujemy niewykonanego 
zabiegu. Zboża jare nie wymagają 
wysokich dawek, często nawet mała 
dawka najprostszego regulatora 
wzrostu sprawia, że dobrze się kosi 
i mamy plon wysokiej jakości.. Pro-
wadzone doświadczenia pokazują, 
że opłaca się stosować regulację łanu 
we wczesnych fazach rozwojowych, 
wtedy kiedy jest jeszcze wilgoć! Do 
tak wczesnych zabiegów, w fazie 1 
kolanka polecany jest preparat Stabi-
lan 750 SL. Polecany jest on szczegól-
nie do wysokich odmian pszenic czy 
owsa. Stabilan we wczesnych fazach 
warto stosować na plantacje, które 
słabo się krzewią i są rzadkie! Jeśli 
mamy z kolei gęste, dobrze rozkrze-
wione plantacje, wtedy warto się-
gnąć po Optimus 175 EC, który spo-
woduje usztywnienie źdźbeł i wpłynie 
korzystnie na łan! Najczęściej stosuje 
się łącznie oba preparaty, ale w za-
niżonych dawkach: Stabilan 0,8 l + 
Optimus 0,2 l/ha. Takie rozwiązanie 
wykorzystuje synergizm 2 prepara-
tów, bardzo silnie skraca, natomiast 
zwracać trzeba uwagę, aby nie stoso-

wać go przed spodziewanym nocnym 
silnym ochłodzeniem, czy przymroz-
kiem. W jęczmieniu jarym świetnie 
sprawdza się Ephon top, z tym, że 
od tego sezonu w sprzedaży będzie 
nowa wersja Ephonu o większym stę-
żeniu, dlatego trzeba zastosować od-
powiednio mniejszą dawkę!
Firma Nufarm słynie również ze 
sprawdzonych rozwiązań do zwalcza-
nia chorób grzybowych. Znane i war-
te swojej ceny są preparaty Orius czy 
Tazer. Podobnie jest z preparatem 
Zamir 400 EW, posiada on rejestrację 
w Jęczmieniu jarym. Nadaje się do za-
biegów solo, jak również jest bardzo 
dobrym partnerem do mieszanek 
z innymi fungicydami.

W zbożach mogą wystąpić szkodniki, 
najczęściej są to: skrzypionki i mszyce, 
do ich zwalczania polecane są pyre-
troidy Kaiso 050EG w dawce 0,1kg/
ha, bądź Bulldock 025EC w dawce 
0,25l/ha. Do zwalczania szkodników 
jest coraz mniej środków zarejestro-
wanych. Preparatem, który w tej sytu-
acji może się okazać bardzo przydatny 
jest Carnadine200 SL. Nadaje się do 
zwalczania wielu szkodników w róż-
nych uprawach, jest dosyć bezpieczny 
dla organizmów pożytecznych i dzięki 
temu nie grozi mu wycofanie z użycia.
Kolejny sezon jest nowym wyzwaniem 
dla osób pracujących na roli. Czeka 
nas sporo pracy. Aby ten trud zamienił 
się w sukces warto pamiętać, o odpo-
wiednich narzędziach po które warto 
sięgnąć gdy zajdzie taka potrzeba. 
Warto też wybierać produkty spraw-
dzone o dobrej jakości, za którymi stoi 
wiele pracy osób, które sprawdzają 
i testują jakość tych produktów!
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Dokonując wyboru nawozu dolistne-
go należy przede wszystkim bardzo 
dokładnie zapoznać się z etykietą 
produktu ponieważ poszczególne 
produkty znacząco różnią się między 
sobą. Czytając daną specyfikację pro-
duktu powinniśmy zwrócić głównie 
uwagę na dwie kwestie:
• zawartość składników pokarmo-

wych w nawozie, 
• formę chemiczną poszczególnych 

składników. 
Trzeba mieć na uwadze, że to właśnie 
forma chemiczna decyduje o zawar-
tości poszczególnych pierwiastków 
i warunkuje ich rozpuszczalność w wo-
dzie. Te cechy z kolei, w dużej mierze 
decydują o przyswajalności przez ro-
śliny poszczególnych makro i mikro-
elementów. 

KrótKa leKCja CHemii
Podstawowe odżywianie roślin ma-
kroelementami (NPK) powinno opie-
rać się na nawożeniu doglebowym. 
Wspomagająco można także te skład-
niki podać dolistnie. Z kolei potrzeby 
pokarmowe względem mikroelemen-
tów najczęściej zaspokajamy w po-
staci nawożenia dolistnego. W taki 
sposób można bowiem pokryć całość 

zapotrzebowania rośliny na te składni-
ki. Mikroelementy w nawozach dolist-
nych występują najczęściej w postaci 
chelatów (za wyjątkiem boru i molib-
denu), soli nieorganicznych (siarcza-
nów, azotanów, chlorków), tlenków 
lub wodorotlenków. 

PłyNNe Czy KrystaliCzNe? 
Nawozy dolistne występują w zasadzie 
w dwóch formach. Możemy je kupić 
w formie płynnej lub stałej (krystalicz-
nej). Płynne są bardzo wygodne w uży-
ciu, ale takie nawozy charakteryzują się 
na ogół mniejszą koncentracją składni-
ków. Wyższą koncentrację będą posia-
dać nawozy w formie krystalicznej (syp-
kie). Wymagają jednak dodatkowego 
rozpuszczenia. Płynne nawozy dolistne 
powinny być klarowne, nie powinny za-
wierać żadnego osadu czy wytrącania 
kryształów. Z kolei nawozy krystalicz-
ne powinny być w formie luźnej, syp-
kiej i powinny się dobrze rozpuszczać 
w wodzie. W nawożeniu dolistnym, tyl-
ko produkty o wysokiej rozpuszczalno-
ści mogą stać się źródłem dostępnych 
składników pokarmowych. 

PojedyNCze Czy 
WielosKładNiKoWe? 

Dla szybkiego interwencyjnego dzia-
łania najlepsze będą nawozy pojedyn-
cze – charakteryzujące się z reguły 
najwyższą koncentracją określonego 
składnika, stąd najszybciej zlikwidują 
negatywne skutki niedoborów. Przy 
prewencyjnym działaniu lub przewi-
dywanych (albo stwierdzonych) nie-
doborach kilku pierwiastków, można 
zdecydować się na preparaty wielo-
składnikowe. Zazwyczaj odznaczają się 
one niższą koncentracją poszczegól-
nych składników w nich zawartych. 

zrób test
W celu przekonania się o różnicach 
nawozów dolistnych można wykonać 
prosty test. Do szklanek, słoiczków, 
zlewek itp. wypełnionych wodą, wle-
wamy odmierzoną niewielką ilość na-
wozu. Następnie mieszamy i po około 
15 minutach dokonujemy obserwacji. 
Niepokoić nas powinno, powstanie 
mętnego roztworu i/lub zmiana ko-
loru. Bardzo groźne w skutkach (dla 
opryskiwacza) może stać się wytrące-
nie osadu lub powstanie kryształów. 
Ważne także jest pH cieczy roboczej, 
po rozpuszczeniu nawozu w wodzie. 
Większość preparatów działa skutecz-
nie w roztworze delikatnie kwaśnym. 

Podczas wyboru nawozu dolistnego pod określone uprawy  
należy zwracać uwagę nie tylko na koncentrację 
poszczególnych składników w nim zawartych, ale także na 
właściwości fizyczne i chemiczne danego produktu.

Nawozy mikroelementowe ADOB 
w formie chelatów – gwarancja 
skuteczności działania

zwraCaj uwagę na formę ChemiCzną 
nawozów dolistnyCh
dr błażej Chudziński, dyrektor sprzedaży adob
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Zwiększona zasadowość mieszaniny 
wpływa niekorzystnie na przyswajal-
ność wielu składników, głównie mi-
kroelementów. Jeśli po wykonaniu 
cieczy roboczej, gwałtownie podnie-
sie się nam pH, aktywność niektórych 
składników może spaść w krótkim cza-
sie od przygotowania mieszaniny. 
Zwrócić należy uwagę także na pH 
wody, ma ono ogromny wpływ na 
efektywność zabiegów dolistnych. 
Większość nawozów i środków ochro-
ny roślin ma bowiem ograniczone 
działanie w twardej wodzie, która do-
minuje w gospodarstwach.
Jako przykład można podać doświad-
czenie przedstawione na fotografiach 
poniżej (zdjęcia 1, 2, 3). Sprawdzano 
w nim m.in. rozpuszczalność 0,3% 
roztworu ZnSO4×7H2O, w zależności 
od pH cieczy. Obserwacje dokonywa-
no bezpośrednio po przygotowaniu 
roztworu (zdjęcie 1) i po 15 minutach. 

Proszę zwrócić uwagę na powstanie 
osadu, zwłaszcza przy zasadowym 
odczynie (zdjęcie 2). W przypadku roz-
tworu nawozu ADOB® 2.0 Zn IDHA, 
nawet po 5 godzinach roztwór nadal 
pozostaje klarowny i to niezależnie od 
pH cieczy (zdjęcie 3).

uWaga Na bor
Nasze gleby z reguły są bardzo ubo-
gie w bor. Z kolei część upraw (np. 
rzepak, burak cukrowy) ma duże 
zapotrzebowanie względem tego 
składnika i wymaga w czasie sezonu 
nawet kilkukrotnego dolistnego do-
karmiania borem. Należy jednak pa-
miętać, że bor nie tworzy chelatów. 
Bor występuje w nawozach dolist-
nych m.in. w postaci nieorganiczne-
go boranu sodu, boranu wapnia lub 
organicznego związku boroetanolo-
aminy. Aby skutecznie nawozić tym 
składnikiem najlepiej do tego celu 

wybierać nawozy pojedyncze, w któ-
rych występuje bor „solo”. 
Ze względów ekonomicznych, na-
wożenie borem zazwyczaj chcemy 
łączyć z innymi zabiegami wykony-
wanymi przy użyciu opryskiwacza. 
Należy zwrócić szczególną ostroż-
ność i decydować się tylko na prze-
badane i zalecane przez producenta 
mieszaniny. W przypadku mieszania 
nawozu borowego z innym nawozem 
mikroelementowym, bardzo ważne 
okazują się reakcje jakie zachodzą 
w mieszaninie zbiornikowej po do-
daniu roztworu borowego. Przy-
kładowo po zmieszaniu siarczanu 
miedzi VI z 1% nawozem borowym, 
silnie wytrąci się nierozpuszczalny 
wodorotlenek miedzi. Natomiast po 
dodaniu nawozu borowego do che-
latu ADOB® Cu IDHA, bor zostanie 
rozpuszczony całkowicie a roztwór 
pozostanie klarowny.

•	 tlenki	i	wodorotlenki	bardzo	słabo	rozpuszczają	się	w	wodzie	
i	tym	samym	pierwiastki	zawarte	w	takich	formach	są	zdecy-
dowanie	gorzej	dostępne	dla	rośliny	przez	liść.	nawozy	w	for-
mie	tlenkowej	charakteryzują	się	bardzo	wysoką	koncentracją	
składników,	ale	jednocześnie	bardzo	słabą	rozpuszczalnością.	

•	 Lepiej	w	wodzie	rozpuszczalne	są	sole,	ale	one	silnie	uzależ-
nione	są	od	ph	roztworu.	Po	dodaniu	do	wody,	często	zdarza	
się,	że	wytrąca	się	wodorotlenek	(reakcja	hydrolizy	soli).	to	
sprawia,	 że	 następuje	 tylko	 częściowa	 dostępność	 danego	
pierwiastka.	co	ważne,	w	przypadku	soli,	ich	mieszalność	z	in-
nymi	agrochemikaliami	jest	utrudniona.	tworzą	się	roztwory	
niestabilne,	a	więc	czasem	wątpliwe	w	działaniu.	

•	 W	przypadku	mikroelementów	 (pierwiastków	metalicznych	
takich	 jak:	miedź,	 cynk,	mangan,	 żelazo)	 najlepszą	 dla	 nich	
formą	 jest	 chelat.	 nawozy	 takiego	 typu	 są	 całkowicie	 roz-
puszczalne	w	wodzie	niezależnie	od	ph.	tworzą	roztwory	sta-
bilne,	a	dostępność	pierwiastka	dla	roślin	jest	bardzo	wyso-
ka.	nawozy	w	tej	formie	działają	szybko,	a	pierwiastki	w	nim	
zawarte	są	łatwiej	transportowane	w	roślinie	do	miejsc	prze-
znaczenia.	 Dzięki	 temu	 koncentracja	 składnika	 w	 nawozie	
w	formie	chelatów	może	być	mniejsza.	nawozy	te	w	szerokim	
zakresie	można	mieszać	z	innymi	agrochemikaliami	(zgodnie	
z	zaleceniami	producenta).	

rozpuszczalność znso4 × 7H2o, roztwór 0,3% rozpuszczalność nawozu adob® 2.0 zn idHa

t = 0 t = 15 min t = 5h

pH 5.5 pH 5.5 pH 5.5pH 7.0 pH 7.0 pH 7.0pH 8.0 pH 8.0 pH 8.0

z aPamięta j!
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Połączenie herbicydów  
CHWASTOX TURBO® 340 SL  oraz FENUXAR® 69 EW 
to kompletne  rozwiązanie do eliminacji  
chwastów jedno- i dwuliściennych  w zbożach jarych.
Przeznaczony jest dla rolników ceniących zwalczenie  bardzo szerokiego spektrum chwastów o dużym wpływie  na potencjał  
plonotwórczy uprawy, w tym najbardziej uciążliwych,  takich jak: chaber bławatek, mak polny, przytulia czepna oraz miotła zbożowa.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowanievm bezpieczteństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone  w etykiecie  
i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

TURBO DUET!
Zestaw produktów 
na chwasty  jedno-  
i dwuliścienne   
w zbożach

www.ciechagro.pl 



 WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WOBEC  
 NAJWAŻNIEJSZYCH SPRAWCÓW
 CHORÓB WCZESNEJ FAZY
 ROZWOJOWEJ ZBÓŻ

 SZYBKIE I SKUTECZNE DZIAŁANIE
 SYSTEMICZNE W ROŚLINIE

ZAPRAWA 
SARFUN®
025 FS

ZAPRAWA SARFUN® 025 FS  
to fungicyd – zaprawa 
nasienna o działaniu 
układowym, przeznaczona  
do zaprawiania ziarna 
siewnego zbóż przed
chorobami powodowanymi 
przez grzyby.  
Produkt zarejestrowany  
do użycia w zaprawiarkach 
do zapraw ciekłych 
i zawiesinowych.

TRITIKONAZOL
25 g/l

WWW.CIECHAGRO.PL



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie 
i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

 PRZEŁOM NA 
KAŻDYM POLU

www.halvetic.com

EFEKTYWNY 
wysoka skuteczność nieselektywnego 
zwalczania chwastów

GOTOWY DO UŻYCIA
stosowanie bez dodatków 
uszlachetniających ciecz roboczą

NIEZAWODNY
działa również w niesprzyjających 
warunkach pogodowych



NOWY PROGRAM 
OCHRONY FUNGICYDOWEJ 

PEŁNA MOC
zwalczania 

chorób zbóż

www.ciechagro.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.  

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.

Sięgnij po nową, skuteczną 
ochronę dla Twoich zbóż:
   efektywne zapobieganie chorobom  

oraz szybkie działanie interwencyjne,
   skuteczna walka z mączniakiem prawdziwym, 

septoriozą liści, rdzą brunatną i innymi chorobami,
   kompleksowa ochrona zbóż od początku fazy 

strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia,
   fungicydy połącz z Windsar – to niezawodny 

sposób na przeciwdziałanie wyleganiu.

Tokama®, Tarcza® Łan Extra, Azoksar® Super 250 sc, Micosar®, Windsar® 250 ec 

NOWOŚĆ



www.rolserwis.pl

doradCy ds. materiału sieWNego 
PłoCK: 	  tel. 797 587 064 	  tel. 797 587 065 	  tel. 600 343 925
KutNo:   735 913 590
Kalisz:   668 357 208

 /rolserwissa
 /rolserwis_sa 

 @rolserwissadealernewhollan9668
 @rolserwis

jeżeli wolisz 

Czat 
jesteśmy dostępni 
na czacie google 

lub messenger


