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NOWY KROK W NOWY ROK!

OŚWIETLENIE Z NAJWYŻSZEJ PÓŁKI

Miło nam poinformować Państwa, że w ostatnim czasie przeprowadziliśmy rewolucję w naszym sklepie  
w Płocku. Celem zmian jest przede wszystkim wygoda i przejrzystość, co ma Państwu zapewnić jak najlepszy 
i najsprawniejszy zakup. Chcemy, aby nasze oddziały były nowoczesne i prezentowały najwyższe standardy!

Zapraszamy!

Nowoczesna diodowa lampa zespolona o charakterystycznym kształcie światła pozycyjnego i dynamicznym 
kierunkowskazie. Ledowe moduły światła pozycyjnego wykonane są ze specjalnego tworzywa, co daje płynny 
kształt z przyjemną dla oka łuną świetlną. 

Dynamiczny kierunkowskaz to efekt wędrującego światła kierunku jazdy (płynący kierunkowskaz), w którym 
każda z 8 diod zapala się z opóźnieniem. 
Lampa może pracować w instalacjach 12V jak i 24V.
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ŚCIELARKI - NOWOŚĆ W OFERCIE

Praktyczne zastosowanie:
• rozwijarka do sianokiszonki w oborach
• ścielarka do słomy w oborach, chlewniach, kurnikach oraz na wybiegach.

Podstawową funkcjonalnością jest rozwijarka do bel.

Dołączając dodatkowe wyposażenie takie jak:
• adapter dyskowy
• przystawka z szarpakiem
• zaczep z ramą i widłami do bel
• mocowanie do ładowarki teleskopowej
uzyskujemy bardzo precyzyjne urządzenie, które może pracować 
w zawieszeniu tylnym, czołowym oraz bocznym.

Ścielarkę w akcji możesz zobaczyć na naszej stronie - www.rolserwis.pl
Uniwersalność maszyny pozwala na bardzo dużą oszczędność czasu oraz słomy nawet do 60%. 
Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z naszymi handlowcami, którzy udzielą precyzyjnych 
informacji na temat maszyny.

Ścielarka do słomy firmy ROLSERWIS, to mocna i praktyczna maszyna, która pozwala zaoszczędzić 
czas oraz słomę w produkcji zwierzęcej. Maszyna może być mocowana na TUZ, ładowacz czołowy 
oraz ładowarkę teleskopową.

Błażej Sikora 
tel. 797 587 078

blazej.sikora@rolserwis.pl
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Płatności bezpośrednie

„– Ponad 9 mld 500 mln zł już trafiło na konta rolników 
(...) zarówno w postaci zaliczek i płatności końcowych.  
Te płatności są sukcesywnie wypłacane. Postaramy się, 
aby w jak najszybszym czasie pozostała część z kampanii 
2017 r., która wynosi 14 mld 800 mln zł trafiła na konta 
rolników.”
W ramach dopłat bezpośrednich za 2017 r. do  
2 stycznia 2018 r. ARiMR wypłaciła 9,47 mld zł.  
Z tej kwoty 9,18 mld zł trafiło do 1,27 mln rolników 
w postaci zaliczek. Podobnie jak w 2016 r., zaliczki 
wyniosły maksymalnie 70 proc. kwoty dopłat. 
Pozostała część pieniędzy jest sukcesywnie wypłacana 
rolnikom od 1 grudnia 2017 r. Ostateczny termin 
na realizację tych płatności upłynie 30 czerwca br. – 
informuje ARiMR.
„W minionym roku wnioski o przyznanie dopłat 
bezpośrednich złożyło ok. 1,342 mln rolników. Zaliczki 
otrzymali ci, którzy spełnili warunki do przyznania 
płatności. W pierwszej kolejności pieniądze trafiały 
do rolników z terenów, które zostały zniszczone przez 
klęski żywiołowe oraz z obszarów objętych ASF” – 
mówi prezes Fajger.

Płatności obszarowe

W ramach płatności obszarowych za 2017 r., finanso-
wanych z budżetu PROW 2014-2020 do 2 stycznia 
2018 r. do rolników trafiło 509,18 mln zł w ramach 
dopłat ONW. Z tytułu płatności rolno-środowiskowo-
klimatycznych rolnicy otrzymali 100,05 mln zł.  
Na inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę 
żywotności lasów beneficjenci zyskali 49,87 mln zł – 
wynika z danych ARiMR.

Dofinansowania z programów PROW

W ramach PROW 2014–2020 do ARiMR złożono ponad 
2,6 mln wniosków, z tego 0,9 mln wniosków w 2017 r.  
Podpisano ponad 2,1 mln umów na kwotę 20,8 mld zł.  
Z tego 0,8 mln umów na kwotę 8,1 mld zł w 2017 r.  
Agencja zrealizowała płatności dla 889 tys. benefi-
cjentów na kwotę 9,0 mld zł, z tego 4,0 mld zł w 2017 r.  
- dane ARiMR.
25 grudnia 2017 roku Agencja ogłosiła listy kolejności 
przysługiwania pomocy w ramach programu "Inwe-
stycje w gospodarstwach położonych na obszarach 
Natura 2000". Ostatnia aktualizacja przeprowadzona 
została na dzień  04 stycznia 2018 roku. Na liście 
w województwie mazowieckim znalazło się 235 
rolników, na liście obejmującej pozostałe woje-
wództwa znajduje się 1 673 beneficjentów, którzy 
otrzymali po ocenie wniosków powyżej 30 punktów  
i mają szansę otrzymać dofinansowanie na inwestycje 
w budynki, maszyny i wyposażenie. Przypomnijmy,  
że maksymalna kwota dofinansowania w tym progra-
mie wynosi 500 tys. zł z czego 200 tys. zł beneficjent 
może przeznaczyć na zakup nowych maszyn.
Opóźniono z kolei rozpatrywanie wniosków na "Rozwój 
przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach 
poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój 
działalności pozarolniczej". To opóźnienie jest zwią-
zane z zamiarem zwiększenia limitu: dotychczasowy 
-prawie 65 mln euro, wystarczał na ok. 650 operacji. 
Postanowiono o podniesieniu limitu o ok. 117 mln 
euro, co pozwoli na dodatkowe dofinansowanie ok. 
1170 wniosków. Termin na zawarcie umowy będzie 
wydłużony z 8 do 11 miesięcy, upłynie więc nie pod 
koniec października 2017, ale już w styczniu 2018 r.
Ostatnia aktualizacja list beneficjentów programu 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przekroczył połowę 
okresu obowiązywania. Poniżej informacja, zaczerpnięta z podsumowania 
Prezesa ARiMR Pani Marii Fajger, jak w 2017 roku wydatkowano pieniądze  
z programów.
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"Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" 
przeprowadzona została 29 grudnia 2017 roku.  
Na liście w województwie mazowieckim znajduje 
się 223 osób, na liście krajowej 1 500 osób. Agencja 
gwarantuje przyznanie środków wszystkim benefi-
cjentom z listy z województwa mazowieckiego oraz 
osobom znajdującym się na pozycjach od 1 do 1 491 
na liście krajowej, pod warunkiem pozytywnego 
wyniku weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy.
Pierwsi beneficjenci podpisali już umowy z Agencją 
w ramach tego programu, pozostali są na etapie skła-
dania poprawek do wniosków.

W I kwartale 2018 r. planowane są nabory na:

1. “Modernizację gospodarstw rolnych" - obszar d  
 (maszyny) - od 19.02.18 do 20.03.18
2. "Restrukturyzację małych gospodarstw" - nabór  
 na operacje z wyjątkiem operacji związanych  
 z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności  
 gospodarczej w gospodarstwach, które prowa- 
 dzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach  
 wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby  
 afrykańskiego pomoru świń (ASF) - marzec 2018 

*Na dzień złożenia biuletynu do druku nie mieliśmy więcej szczegółów 
dotyczących naboru wniosków. Po najnowsze szczegóły zapraszamy do 
naszych handlowców lub na naszą stronę www.rolserwis.pl

Na dzień dzisiejszy Agencja nie podała jeszcze 
konkretnych dat, w których odbędą się te nabory.
Wszystkie osoby, które znalazły się na listach 
agencyjnych oraz wszystkich Państwa, którzy 
planujecie wziąć udział w kolejnych naborach w 
ramach PROW 2014-2020 już dzisiaj zachęcamy do 
kontaktu z przedstawicielami Rolserwis S.A., którzy 
pomogą Państwu w:
- doborze maszyny odpowiedniej do potrzeb  
 i możliwości gospodarstwa,
- udzielą merytorycznego wsparcia zarówno przy  
 składaniu wniosku jak i po zakwalifikowaniu  
 Państwa wniosku do udziału w programie pomocy,
- udzielą informacji o aktualnych finansowaniach  
 fabrycznych, głównych producentów maszyn:  
 New Holland, KUHN, UNIA, Krukowiak, Wielton,  
 Metaltech.

Serdecznie zapraszamy do Rolserwis S.A. w Płocku, 
Kaliszu i Kutnie.

Finansowanie
Monika Seklecka 
tel. 797 587 059

monika.seklecka@rolserwis.pl

FINANSOWANIE SaMASZ
BZ WBK Leasing poszerza swoją ofertę dla rolników o finansowanie fabryczne 
produktów SaMASZ, jednego z największych w Europie producentów maszyn 
zielonkowych. Oferta obejmuje roczną i półtoraroczną pożyczkę 0 proc.

Nazwa produktu SaMASZ Pożyczka 0%  
UW. 34%  2X33%

SaMASZ Pożyczka 0%  
UW 25% 3X25%

Suma wszystkich opłat 100 % 101 %

Udział własny 34% 25%

Ilość i wartość % rat 2  x  33% 3 x  25%

Okres finansowania 12 miesięcy 18 miesięcy

Sposób spłat Raty półroczne

PŁOCK KALISZ KUTNO
24 269 71 28 62 751 00 30 24 337 11 11
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POTĘGA
URODZAJU

NAWOZY Z PUŁAW

Zapraszamy do autoryzowanej sieci dystrybucji

sprawdź, gdzie znajduje się najbliższy punkt

www.nawozy.eu/siec-dystrybucji

To Azot decyduje o Twoim plonie
• Stabilna jakość nawozów wynikająca z ponad 50 lat doświadczeń
• Różnorodność opakowań dostosowanych do potrzeb odbiorców
• Rozwinięta logistyka samochodowa i kolejowa
• Odpowiedzialność biznesowa
•  Obsługa po sprzedaży: wizyty u dystrybutorów i rolników, 

doradztwo fachowe i szkolenia



Azot jest głównym składnikiem plonotwór-
czym. Z tego względu nawożenie tak ważnym 
pierwiastkiem trzeba odpowiednio zaplano-
wać. Obok ustalenia potrzeb pokarmowych 
roślin, a także dostępności składnika z gleby, 
należy odpowiednio dobrać nawóz i termin 
jego stosowania.

Azot decyduje o wysokim i jakościowym plonie
Planując wiosenne nawożenie, zastanawiamy się jaki nawóz 
azotowy wybrać… i kiedy go zastosować, aby efektywność plo-
notwórcza była jak najwyższa? Pierwszą czynnością jest zawsze 
określenie kondycji roślin, ponieważ od tego zależy jaką formę 
azotu powinniśmy zastosować i w jakiej dawce. O terminie 
zastosowania nawozów azotowych decydują również warunki 
atmosferyczne.

Wiosenne nawożenie… szybkie, ale z rozwagą…
Pierwsza dawka azotu w oziminach powinna być zastosowana 
możliwie wcześnie, najlepiej tuż przed wiosennym wznowie-
niem wegetacji. Zabieg pogłówny nie może być spóźniony… 
Niezwykle ważny na tym etapie jest dobór odpowiedniej for-
my nawozu azotowego. Uzależnione jest to głównie od terminu 
stosowania nawozu i stanu plantacji.

Czy forma amidowa zawarta w PULREA®

i PULGRAN® to dobre rozwiązanie?

Oczywiście tak… i to zarówno we wczesnowiosennej dawce, 
jak również w okresie późniejszym. Niemniej, aby efektywnie 
nawozić rośliny, należy znać właściwości nawozu. Zarówno 
PULREA®, jak również PULGRAN® zawierają 46% azotu 
w formie amidowej, który może być stosowany wiosną, ponieważ 
nie powoduje rozhartowania roślin. Decydując się na wykorzystanie 
formy amidowej azotu we wczesnowiosennym nawożeniu należy 
pamiętać, że:

l  w niskich temperaturach gleby forma ta działa wolno 
(musi więc być zastosowana odpowiednio wcześniej, luty),

l   nie stymuluje dodatkowego krzewienia, z tego więc względu 
powinna być stosowana na dobrze rozkrzewione plantacje.

Ponadto nawozy te warto wykorzystać do dolistnego dokarmia-
nia azotem. Wodny roztwór mocznika z Puław można stosować 
praktycznie kilka razy w trakcie sezonu wegetacyjnego, np. łącz-
nie z fungicydami, insektycydami. Stosując zabieg należy prze-
strzegać zalecanych stężeń cieczy roboczej, które uzależnione 
są od gatunku rośliny i jej fazy rozwojowej. Chcąc uzyskać wyso-
ką efektywność zabiegi dokarmiania należy wykonywać w dni 
pochmurne, o dużej wilgotności powietrza oraz przy pełnym 
turgorze tkanek liści.

Kiedy stosować PULAN®?

Nawóz ten zawiera saletrzano – amonową formę azotu. Jest to 
nawóz uniwersalny, który ze względu na swój skład sprawdza 
się w różnych warunkach glebowych, terminach stosowania, 
uprawach...
PULAN®, jest szczególnie polecany w przypadku chłodnej wio-
sny oraz na plantacjach późno sianych, słabo rozkrzewionych, 
wymagających regeneracji po zimie. Forma saletrzana zawarta 
w nawozie pobudza rośliny do krzewienia, ułatwia pobranie 
azotu przez słabo rozwinięty system korzeniowy. Produkt ten 
z powodzeniem można polecać do wiosennego (II i III dawka 
azotu) nawożenia upraw.

PULSAR® to typowy nawóz przedsiewny

Forma amonowa zawarta w nawozie PULSAR® stymuluje roz-
wój systemu korzeniowego, jest wolno i równomiernie pobie-
rana, nie rozhartowuje roślin. Ponadto dobrze działa w niskich 
temperaturach. Z tego względu nawóz ten jest szczególnie po-
lecany jako nawóz przedsiewny. Zawarta w nawozie, obok azo-
tu (20,8%), siarka (24,2% S, czyli 60,5% SO

3
), sprawia, że jest to 

doskonałe rozwiązanie dla roślin siarkolubnych oraz ziemniaków 
i kukurydzy.

Cenną zaletą nawozów produkowanych przez Grupę Azoty Zakłady 
Azotowe „Puławy” S.A. jest technologia granulacji, która zabezpiecza 
granulki przed zbryleniem, kruszeniem oraz ścieraniem, co pozwala 
na wysiew nawozów bez utrudniającego pracę pylenia. Jednorod-
ne granule umożliwiają równomierny wysiew w precyzyjnie do-
branych dawkach. Pozwala to ograniczyć straty w glebie i decyduje 
o wysokiej efektywności nawożenia.

Nawozy z Puław – sprawdzone
w każdych warunkach…
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ROLNICTWO XXI WIEKU
Rolnictwo precyzyjne to kolejny krok w przyszłość  
w branży. Gospodarowanie wspomagane kompute-
rowo, jest oparte głównie na gromadzeniu danych 
o przestrzennym zróżnicowaniu plonów w obrębie 
pola. W zależności od potrzeb indywidualnego rolnika 
systemy mogą być wykorzystywane na praktycznie 
każdym etapie pracy tj. planowanie, sadzenie i siew, 
opryskiwanie i rozrzucanie, w zbiorach plonów czy  
w wyrównywaniu gleby.

W sprzedaży można znaleźć wiele rozwiązań od nawi-
gacji, systemów jazdy równoległej, autopilotów, czuj-
ników weryfikujących jakość plonu czy proporcje 
oprysku przez całkowicie zintegrowane narzędzia 
koordynujące pracę. 

Nowoczesne rozwiązania niosą wiele korzyści: 
ograniczenie liczby przejazdów po polu pozwala 
zaoszczędzić paliwo, a wskutek tego ślad węglo-
wy gospodarstwa. Zwiększona kontrola środków 
rolniczych, takich jak nawozy sztuczne, pozwala 
na znaczne ograniczenie negatywnego wpływu 
gospodarstwa na środowisko. Jeżeli chcesz zaosz-
czędzić czas i pieniądze, pracować w bardziej 
komfortowy sposób oraz zwiększać wydajność  
i opłacalność w każdym sezonie zapoznaj się z ofertą.

Marcin Lipiński
tel. 797-587 065

marcin.lipinski@rolserwis.pl

Z naszą gazetką  24 999 netto

• System pasuje do większości marek ciągników!
• Umożliwia oszczędność nawozów/materiału siewnego/czasu
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TECHNOLOGIA STRIP TILL

JEŻELI ROZWIĄZANIE WYDAJE CI SIĘ INTERESUJĄCE, SKORZYSTAJ Z USŁUG 
ŚWIADCZONYCH PRZEZ ROLSERWIS WYKORZYSTUJĄCYCH MASZYNĘ 

STRIGER KUHN!

Strip-till w Polsce nazywany uprawą pasową to nowe 
rozwiązanie uprawy uproszczonej, które dotarło do 
nas z USA. W Europie jeszcze nie spopularyzowana 
technologia mająca niewielki, bo kilkuprocentowy 
udział, powoli przybiera na znaczeniu.

Przy tradycyjnej orce, warstwy gleby są głęboko 
zmieszane, a resztki roślin bez dostępu powietrza nie 
rozkładają się. Przykładowo: burak nie znosi słomy - 
gdy korzeń dochodzi do słomy lub innych przeszkód 
w postaci zwięźlejszej gleby, przestaje rosnąć w 
dół i zaczyna się rozkrzewiać. Z kolei w technologii 
Strip-Till, unikamy mieszania warstw gleby - jest ona 
jedynie spulchniona, poprzez poruszenie specjalnie 
ukształtowanymi elementami roboczymi. Resztki 
organiczne nie przedostają się w głębsze warstwy 
ziemi. Dodatkowo podsiew fosforu, na głębokości 
około 15-20 cm (przypominamy, że fosfor słabo 
przemieszcza się w glebie) powoduje, że roślina 
otrzymuje składniki mineralne w kolejnych fazach 
wzrostu. W uprawie pasowej buraki cukrowe mają 
optymalne warunki do rozwoju, przez co mają korzeń 
palowy, wydłużony i gładki, bez zbędnych rozgałęzień 
- kształt najbardziej pożądany przez cukrownie.

W zależności od typu upraw rozróżniamy kilka 
koncepcji Strip-till.

Dla uprawy w szerokich międzyrzędziach np. kuku-
rydzy, buraków, rzepaku technologia przewiduje upra-
wę pasów z uwzględnieniem nawożenia za pierwszym 
przejazdem i siewem za drugim. Łączy się to z dużą 
rozbieżnością czasową zabiegów, co pozwala osuszyć 
i ogrzać się glebie i ma niebagatelne znaczenie dla 
przyspieszenia terminu siewu i startu rozwoju roślin. 
W tym roku może okazać się to koniecznością. 
Bardzo przydatnym w takiej sytuacji stają się systemy 
GPS, które zapewnią nam powrót do miejsc wcześniej 
uprawionych.

Inną koncepcją jest jednoczesna uprawa, podsiew 
nawozów oraz wysiew nasion plonu głównego.  
W takim przypadku wykorzystuje się skomplikowane 
maszyny, które w czasie jednego przejazdu wykonują 
wszystkie czynności. Zestaw składający się ze zbiornika 
nawozowego, ciągnika, agregatu oraz na końcu 
siewnika punktowego, ma długość kilkunastu metrów, 
a ich zapotrzebowanie na moc jest bardzo wysokie. 
Zastosowanie tej technologii na polu niewielkiej 
powierzchni jest kłopotliwe, dlatego kieruje się ją do 
dużych gospodarstw, które dysponują ciągnikiem 
około 300 KM, oraz specjalistycznym zestawem 
maszyn.

Dlaczego uprawa pasowa jest korzystna?
• oszczędza paliwo
• ogranicza parowanie wody
• zwiększa odporność na zagęszczenie
• poprawia aktywność biologiczną gleby.
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UPRAWA PASOWA KUHN STRIGER

Pierwsze maszyny Striger pojawiły się na polach 10 
lat temu. Obecnie nadszedł czas na zaprezentowanie 
nowej generacji tych agregatów, w których 
wprowadzono wiele zmian w stosunku do poprzedniej 
odsłony.
STRIGER to kultywator przygotowujący glebę do siewu 
pasowego roślin (np. kukurydzy, buraków cukrowych, 
słonecznika, rzepaku). Sekcja uprawowa składa się z 
kroju talerzowego, talerzowego oczyszczacza bruzdy, 
wąskiego zęba, falistych talerzy i koła dogniatającego.
W nowych Strigerach duży nacisk położono na 
uproszczenie regulacji poszczególnych części maszyny. 
Każda sekcja robocza jest zainstalowana na układzie 
trapezowym z dwoma kołami podporowymi, co 
pozwala na indywidualne dostosowanie położenia 
w zależności od ukształtowania terenu. System 
trapezowy oraz koła dogniatające są regulowane 
hydraulicznie z kabiny ciągnika. Z kolei zamontowane 
na trapezie, talerzowe oczyszczacze rzędu są 
regulowane wyskalowaną dźwignią wyprowadzoną 
ponad maszynę, w celu dostosowania do warunków 

glebowych i ilości resztek roślinnych. Ich konstrukcja 
ma ponadto zapobiegać owijaniu się resztek roślin 
wokół tarcz.
Dodatkowo talerze ograniczające wyrzucanie gleby 
poza uprawiany rząd gleby mogą być regulowane w 
różnych płaszczyznach, tzn. przesunięcie w kierunku 
jazdy, przesunięcie boczne, kąt roboczy, głębokość 
robocza oraz nacisk na glebę. Taki zakres regulacji 
ma zagwarantować, że pas gleby zostanie dokładnie 
uprawiony i odseparowany od międzyrzędzi.
Maszyna zapewnia wysoką wydajność pracy oraz 
zredukowanie do minimum uprawianej powierzchni 
(w przypadku kukurydzy o 80%), co umożliwia 
dużą oszczędność. Wykonywanie uprawy gleby, 
bez zagregowanego siewnika zapewnia bardzo 
dużą elastyczność pracy. Siew jest wykonywany 
konwencjonalnym siewnikiem punktowym. 3.Stopień 
przygotowania pasa gleby do siewu w tej technologii 
jest taki sam, jak w przypadku tradycyjnej uprawy 
gleby- tzn. kółko dogniatające zagęszcza i wyrównuje 
powierzchnię przed siewnikiem punktowym.

Szerokość robocza (m) 3- 3,5- 4,4 - 6

Znaczniki
Na środek maszyny (należy zaplanować 1 dodatkowy 

zawór dwustronnego działania)

Budowa sekcji uprawowej
Krój talerzowy. talerzowy oczyszczacz bruzdy. ząb. 

dwa faliste talerze. koło dogniatające

Wymagania dla hydrauliki ciągnika 3 zawory dwustronnego działania

Szerokość transportowa (m) 3

Zaczep Kategoria 3/4N

Rozstaw rzędów (cm) 45-80

SKORZYSTAJ  
Z USŁUG STRIGER 

ŚWIADCZONYCH 
PRZEZ ROLSERWIS



Nowoczesne standardy nawożenia

rsm@grupaazoty.com 
nawozy.eu

Płynna formuła na sukces

28% N, 30% N, 32% N 26% N + 3% S 20% N + 6% S



Producenci rolni, którzy stosują RSM® znają pro-
dukt. Często jednak wielu z nas zastanawia się 
nad możliwościami wykorzystania RSM® we 
własnym gospodarstwie. RSM® to nawóz bez-
pieczny, należy jednak znać zasady jego stoso-
wania, ponieważ od techniki aplikacji, kondycji 
roślin i warunków pogodowych, zależy sukces 
w nawożeniu. Oto kilka wskazówek.

Należy pamiętać, że RSM® to:

l  płynny nawóz azotowy. Jest to nawóz doglebowy, nie 
dolistny, pomimo tego, że może być stosowany pogłównie. 
Pobierany jest głównie przez system korzeniowy roślin, tylko 
niewielka część nawozu pokrywa liście (ok. 5%), reszta 
produktu spływa do gleby, skąd pobierana jest przez system 
korzeniowy rośliny,

l  trzy formy azotu w jednym produkcie: 50% - forma amido-
wa NH

2
, 25% forma amonowa (NH

4
+), 25% - forma azotanowa 

(NO
3

-) sprawiają, że azot zawarty w nawozie pozostaje dostępny 
dla roślin przez długi czas,

l  nawóz bezpieczny dla środowiska naturalnego. Poprzez lepsze 
wykorzystanie przyswajalnych form azotu, wpływa na ograni-
czone przemieszczanie się pierwiastków do wód gruntowych.

Czynniki wpływające na prawidłowe nawożenie 
roztworem RSM®:

l   rośliny muszą być w dobrej kondycji, tj. być zdrowe i mieć 
dobry turgor. Zbyt niskie napięcie powierzchniowe rośliny 
(niski turgor) może skutkować poparzeniem - dopuszczalne 
uszkodzenia roślin to 2 % (max. 5%). Jeśli uszkodzenia liści 
są większe należy liczyć się z negatywnym wpływem na plon,

l   nawożenie należy przeprowadzić gdy temperatura powietrza 
wynosi maksymalnie 20°C, a względna wilgotność powietrza 
wynosi powyżej 60%. Ponadto rośliny muszą być suche, a na-
wożenie najlepiej przeprowadzać w dni pochmurne,

l  prędkość z jaką powinniśmy się poruszać opryskiwaczem po 
polu nie powinna przekraczać 8 km/h (gęsty łan – prędkość 
4 km/ha),

l  prędkość wiatru podczas zabiegu nie powinna być większa 
niż 6 m/s. Dotyczy to aplikacji RSM® za pomącą rozpylaczy. 
W przypadku nawożenia z użyciem węży rozlewowych nie 
ma to znaczenia.

l   efektywne nawożenie RSM® to zastosowanie odpowiednich 
technik aplikacji. Do nawożenia wykorzystujemy opryski-
wacz wyposażony w rozpylacze wytwarzające krople, o du-
żym napięciu powierzchniowym. Im niższe ciśnienie i więk-
sze krople tym mniejsze jest ryzyko uszkodzeń roślin,

•  rozpylacze wielootworowe – należy przestrzegać zaleceń dot. optymalnej 
wysokości belki polowej oraz ciśnienia roboczego. Wielkość kryzy decyduje 
o wielkości wydatku RSM®. Belkę opryskiwacza należy unieść na wysokość 
1 m lub nawet 1,5 m od powierzchni łanu. Jeśli belka jest zbyt nisko, to na 
polu, może powstawać tzw. „efekt zebry”. Jest on widoczny w latach ze zbyt 
małą ilością opadów. W takich warunkach RSM® nie zostaje odpowiednio 
rozmyty na całej powierzchni pola. W latach o wystarczającej ilości opadów 
(równomiernie rozłożonych w trakcie wegetacji) nie ma takich problemów,

•  rozpylacze wachlarzowe – ekstremalnie grubokroplista ciecz w postaci 
łagodnego wachlarza skierowanego do tyłu ogranicza do minimum możli-
wości uszkodzenia roślin. Belkę opryskiwacza powinna być umieszczona na 
wysokości 60-70 cm od powierzchni łanu (wyeliminowany „efekt zebry”),

l   warunkiem optymalnego nawożenia RSM® jest stosowanie nawo-
zu na suche rośliny. Odpowiednio przeprowadzona aplikacja nie 
powoduje poparzeń liści zbóż, czy rzepaku, ponieważ roztwór 
szybko spływa z ich powierzchni (nierozcięczona kropla nie roz-
pływa się). Jeśli na liściach będą utrzymywały się np. krople rosy, 
wówczas roztwór będzie utrzymywał się na ich powierzchni, 
co może powodować poparzenia roślin, 

l   łączenie RSM® z innymi pestycydami czy nawozami dolistnymi 
bywa ryzykowne (zwiększa się ryzyko poparzeń roślin),

l  termin wykonania nawożenia powinien uwzględniać indywi-
dualne potrzeby roślin, tempo jej wzrostu i możliwości po-
brania pierwiastka z gleby. RSM® z uwagi na płynną formułę 
można stosować w niesprzyjających warunkach glebowych, 
jak np. susza.

l  Jakość RSM® – decyduje w dużej mierze o efektywności 
nawożenia. Z tego względu nawóz należy kupować w Autory-
zowanej Sieci Dystrybucji Grupy Azoty.

Co należy wiedzieć, aby móc bezpiecznie 
stosować RSM® na swoim polu?
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W NASZEJ OFERCIE 

PAMIĘTAJ, ŻE FINANSUJEMY RÓWNIEŻ UŻYWANE MASZYNY 
(wiek maszyny i okres kredytowania nie mogą przekroczyć 15 lat)!

• Rok produkcji: 2009
• Silnik o mocy 430 KM
• Układ omłotowy – dwa rotory o średnicy 43,5 cm, długość 264 cm
• Pojemność zbiornika ziarna 9,5 tyś litrów
• Rozrzutnik plew

Kombajn przepracował 2646 godzin, młocarnia 1918 godzin.
Kombajn nie wymaga wkładu finansowego, jest sprawny  
technicznie i w ciągłej eksploatacji.
W wyposażeniu:
– heder zbożowy o szerokości 7,3 m.
– stół do rzepaku z dwoma kosami elektrycznymi
– wózek

Kombajn od pierwszego właściciela.  
Serwisowany, z pełną historią.
Wymieniony na kolejnego New Hollanda.
Możliwość finansowania – nawet na 5-7 lat.

• Rok produkcji: 2013
• Pojemność zbiornika: 800 l
• Szerokość belki: 12 m
• Belka rozkładana ręcznie
• Maszyna fabrycznie nowa

• Pojemność: 550 l
• Szerokość robocza: 3 m
• Redlica stopkowa
• Dzielone kółka wysiewające
• Zagarniacz z indywidualnym dociskiem
• Znaczniki hydrauliczne
• Podest roboczy
• Maszyna fabrycznie nowa

24 500
pln NETTO

24 900
pln NETTO

Kombajn zbożowy 
New Holland CR9070 Elevation

Opryskiwacz zawieszany 
Kuhn OPTIS 800

Siewnik 
UNIA Polonez 550/3/XL

395 000
pln NETTO
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• Rok produkcji: 1985
• 3500 godzin
• Heder 5,4 m z wózkiem
• Moc 235 KM 8,3 l Cummins
• Stan bardzo dobry

• Rok produkcji: 2011
• Pojemność zbiornika 2000 l
• Dodatkowy zbiornik do mycia rąk
• Głowice wielopozycyjne, 4 korpusowe
• Szerokość belki; 18 m
• Pompa o wydajności; 260 l/min
• Ogumienie: 9.5 R44
• Oświetlenie drogowe
• Stopa podporowa
• Maszyna fabrycznie nowa

• Rok produkcji: 2013
• Silnik diesel, 4 cyl., poj. 1,5 l, moc 28 KM
• Przekładnia mechaniczna 12+12
• WOM tylny 540 obr./min
• Elektro-hydrauliczne sterowanie WOM-em
• MDC
• 2 rozdzielacze hydrauliczne
• Udźwig TUZ-a: 820 kg
• Rozstaw osi: 1674 mm
• Dolny zaczep rolniczy
• Stabilizatory cięgieł
• Lampa robocza
• Tylna rama ROPS
• Lusterko wsteczne
• Światła do ruchu prawostronnego
• Koła: 7.00-12; 320/70R24
• Maszyna fabrycznie nowa

Kombajn 
Case IH Axial-Flow 1680

Opryskiwacz zaczepiany 
UNIA PILMET 2018 PLUS

Ciągnik sadowniczy (kompaktowy) 
NEW HOLLAND BOOMER 30

65 000
pln NETTO

51 000
pln NETTO

47 800
pln NETTO

New Holland BOOMER to kompaktowy, zwrotny i wszechstronny ciągnik. Znajduje zastosowanie w sadach, 
winnicach, szklarniach, usługach komunalnych, parkach, polach golfowych, a także przy uprawie warzyw i owoców 
miękkich. Idealnie nadaje się do odśnieżania parkowych alejek, chodników w miastach, latem do koszenia trawników, 
zamiatania, transportu i prac związanych z pielęgnacją terenów zielonych.

PŁOCK KALISZ KUTNO
24 269 71 28 62 751 00 30 24 337 11 11
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• Wykonany z blachy kwasoodpornej- w całości
• Napęd WOM 540
• Pojemność 850 litrów
• Po zdjęciu nadstawy pojemność 500 litrów
• Nowy (nieużywany) 

Rozdrabniacz przeznaczony dla gospodarstw specjalizujących  
się w mieszanej produkcji.

• Doskonale nadaje się do rozdrabniania resztek pożniwnych   
 oraz roślinności na ugorach i pastwiskach
• 2 rodzaje narzędzi roboczych  
 (kute noże młotkowe + przeciwnoże oraz noże uniwersalne  
 + bijaki ścierniskowe)
• Pasowy napęd rotora
• Regulacja wysokości pracy na kołach lub wale.

• Rok produkcji: 2015
• Zasięg w poziomie: 5,7 m
• Konstrukcja wysięgnika: równoległobok
• Szerokość robocza głowicy: 1,2 m
• Maszyna fabrycznie nowa

10 000
pln NETTO

23 999
pln NETTO

93 000
pln NETTO

Rozsiewacz nawozów 
AREO

Rozdrabniacz 
BK 280

Kosiarka wysięgnikowa 
KUHN Multi Longer GII

PŁOCK KALISZ KUTNO
24 269 71 28 62 751 00 30 24 337 11 11

WIĘCEJ MASZYN ZNAJDZIESZ NA NASZEJ STRONIE WWW.ROLSERWIS.PL
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KUHN CULTIMER L300
Oferowane przez markę KUHN narzędzia uprawowe 
do spulchniania gleby i niszczenia chwastów należą do 
liderów w swojej kategorii. Odpowiednia pielęgnacja 
gleby pomiędzy kolejnymi wysiewami ułatwia 
zwalczanie niepożądanej roślinności i szkodników, 
wspomaga rozkład resztek pożniwnych oraz zapewnia 
prawidłowe przygotowanie gleby pod dalszą uprawę 
oraz siew.
 
Cultimer L300 zapewnia wyjątkową wszechstronność 
zastosowania, od płytkiego podcięcia ścierniska po 
głębokie rozluźnienie gleby. Najlepsze efekt pracy 
dadzą odpowiednio wykorzystane rozwiązania:
- Gęsiostopa do płytkiej uprawy ścierniska na  
 głębokości od 3 do 7 cm.
- Boczne lemiesze na zębach do głębszej uprawy  
 ścierniska na głębokości od 5 do 15 cm.
- Samo dłuto o szerokości 80 mm doskonale nadaje się  
 do głębokiej uprawy nawet do 25 cm.

- Do głębokiego rozluźniania gleby firma KUHN  
 stworzyła dłuto o szerokości 50 mm.
 
Nowe zęby  z zabezpieczeniem mechanicznym Non-
Stop nie wykazują drgań przy uprawie ciężkiej gleby. 
Nacisk 600 kg na dłuto zęba zapewnia wydajne 
zagłębianie w glebie nawet w najtrudniejszych 
warunkach roboczych. Zastosowanie stali o dużej 
wytrzymałości na rozciąganie zapewnia wyjątkową 
trwałość. Zęby nie wymagają konserwacji, co pozwala 
oszczędzić czas poświęcany na obsługę serwisową.  
Możliwość wyboru spośród 5 wałów dogniatających 
(wał rurowy, T-Ring, V-Liner, T-Liner, Packliner, HD-
Liner 600) pozwala dostosować maszynę praktycznie 
do wszystkich rodzajów gleby. Części zamienne KUHN 
z powłoką z węglików spiekanych (dłuta 50 mm, 
dłuta 80 mm i lemiesze boczne) zapewniają wysoką 
jakość pracy, długi czas eksploatacji oraz pozwalają 
zaoszczędzić czas i pieniądze.

Szerokość robocza (m) 3

Liczba zębów 10

Liczba dysków 8

Masa (kg) 2162

Max moc ciągnika (KM) 180

Zaczep kat. 3 i 4

głębokość robocza max (cm) 35

Głębokość robocza min. (cm) 5
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Znane są wyniki sprzedaży nowych ciągników 
rolniczych na polskim rynku. Rok 2017 zakończył się 
dominacją marki New Holland, która została liderem 
po raz dziewiąty z rzędu, z wynikiem 1516 sprzedanych 
maszyn. Łącznie, w okresie od stycznia do grudnia, 
polscy rolnicy zarejestrowali 10255 nowych ciągników. 
Zatem można śmiało powiedzieć, że  New Holland,  
to najlepiej postrzegana przez klientów marka 
ciągników rolniczych na rynku polskim.
– Miniony rok, podobnie jak lata ubiegłe, nie był 
łatwy dla branży rolniczej– mówi Adam Sulak, 
Business Director New Holland. – Fakt, że w bardzo 
wymagających warunkach obejmujemy pozycję lidera 
już po raz dziewiąty dowodzi, że maszyny New Holland 
cieszą się bardzo dużym zaufaniem użytkowników 
i mają opinię niezawodnych partnerów w pracach 
polowych. Po raz kolejny udowodniliśmy, że nasze 
produkty sprawdzają się w warunkach rynku polskiego. 
Mamy świadomość, że w trudnym dla rolników 
okresie każda inwestycja musi być przemyślana 
dwukrotnie. Dlatego stale inwestujemy w innowacje 
i udoskonalamy maszyny po to, by każda wydana 
złotówka przekładała się na maksymalną efektywność 
pracy w polu. Dziękujemy wszystkim naszym klientom 
za zaufanie i wybór produktów marki New Holland.  
To dzięki Wam od roku 2009 jesteśmy niezaprze-
czalnym liderem rynku w zakresie sprzedaży nowych 
ciągników – dodaje.
W zeszłym roku sprzedano 10255 nowych ciągników 
rolniczych.Liczba sprzedanych maszyn podana została 
na podstawie rejestracji w Centralnej Ewidencji 
Pojazdów i Kierowców. Wyniki wskazują na wyraźne 
prowadzenie grupy liderów, wśród których należy 
wymienić marki: New Holland, John Deere, Zetor 
oraz Kubota. Czołowi producenci łącznie sprzedali 
w tym roku 4982 ciągniki, co stanowi 48,58% całego 
wolumenu rejestracji.
W ostatnich 9 latach, od kiedy marka New Holland 
zajmuje pierwsze miejsce wśród producentów 
ciągników rolniczych, 22063 niebieskich ciągników 
znalazło swoich właścicieli w polskich gospodarstwach. 
W 2017 roku największym zainteresowaniem cieszyły 
się traktory z serii TD5 oraz T7, podium zamyka seria  
T5 z ilością 237 zarejestrowanych sztuk.

OD 1-GO MARCA DARMOWY PRZEGLĄD  
SIEWNIKÓW PNEUMATYCZNYCH  KUHN  
(MAXIMA I PLANTER)!

DYSZA TeeJet DO OPRYSKIWACZA

Vid Bag DO NAWOZÓW

Posezonowa wyprzedaż

OLEJE / FILTRY

! NIE CZEKAJ, ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

W PROMOCYJNEJ CENIE 
5,99 NETTO

ZABAWKI BRUDER – 20%

za 499ZŁ

Zużyte, uszkodzone czy zapchane dysze to marnowanie 
pieniędzy. Oprysk może okazać się nieskuteczny a preparat  
po prostu nie zadziała odpowiednio.

* Promocje obowiązują do wyczerpania zapasów.

NEW HOLLAND 
LIDER RYNKU 
PO RAZ DZIEWIĄTY  
NA NAJWYŻSZYM 
PODIUM

Nie marnuj nawozu, ułatw sobie pracę! Zastosuj urządzenie 
umożliwiające częściowe opróżnianie big-bag. 
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kontakt

Płock
Osięciny

Kutno

Kalisz

PŁOCK: ul. Sierpecka 10, 09-402 Płock, tel. 24/ 262 50 63
KALISZ: Szosa Turecka 8, 62-800 Kalisz, tel. 62/ 751 00 30
KUTNO: ul. Krośniewicka 30, 99-300 Kutno, tel. 24/ 337 11 11
OSIĘCINY: Sklep Firmowy, ul Rataja 2, 88-220 Osięciny, tel. 54/ 289 79 03

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


