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Dostateczny poziom materii organicznej i zasobna gleba to podstawowe czynniki wpływające na utrzymanie 
urodzajności gruntów. Obniżona jakość gleby nie może być trwale rekompensowana poprzez stosowanie 
większych dawek nawozów lub produktów ochrony roślin. Konieczne jest szukanie innych rozwiązań. Użycie 
odpowiednio wyselekcjonowanych metod siewu międzyplonu lub gatunków współrzędnych w płodozmianie 
pozytywnie wpływa na urodzajność gleby oraz stabilność produkcji. Gleby z odpowiednim poziomem materii 
organicznej są odporniejsze na zmiany klimatyczne. Zapewnia ona naturalny obieg składników odżywczych 
i wspiera biologiczną aktywność. Ponadto, utrzymanie materii organicznej na odpowiednim poziomie jest 
niezbędne, by spełniać warunki dobrej praktyki rolniczej.

MIĘDZYPLON I UPRAWA WSPÓŁRZĘDNA
JAKO SPOSOBY UTRZYMANIA ZASOBNOŚCI GLEBY

ZWIĘKSZENIE 
URODZAJNOŚCI GLEB
Symbiotyczne wiązanie azotu
Efektywne działanie nawozów, zatrzymanie  
składników odżywczych w materii  
organicznej i wykorzystanie ich w uprawie
Zwiększenie zawartości próchnicy i węgla 
organicznego w glebie
Stymulacja biologicznej aktywności gleb 

POPRAWA 
STRUKTURY GLEBY
Redukcja zagęszczenia gleby i ograniczenie erozji
Tworzenie struktury glebowej w wyniku  
działania systemów korzeniowych i zwiększenie  
poziomu materii organicznej 
Zwiększenie wilgotności gleby i ograniczenie ewaporacji
Wieloletnie zabezpieczanie powierzchni glebowej

KONTROLA POZIOMU 
SZKODNIKÓW 
I ZACHWASZCZENIA 
Nakrywanie gruntów redukuje zachwaszczenie
Oddziaływanie fitosanitarne
Zahamowanie cyklu rozwojowego szkodników, ochrona  
przed nicieniami
Zakłócenie sekwencji upraw, uwzględniając uprawy  
roślin strączkowych
Zmniejszenie występowania chorób upraw  
przenoszonych przez glebę

KORZYŚCI EKONOMICZNE
Łatwiejsza obróbka gleb strukturalnych zmniejsza  
koszty paliwa
Redukcja kosztów nawozów mineralnych 
Podwyższenie jakości i parametrów głównej uprawy
Możliwość wykorzystania upraw jako pasz



Soufflet Agro od samego początku mocno wierzy w rosnące zainteresowanie uprawami międzyplonowymi. 
Jest to naturalny sposób na zwiększenie potencjału agronomicznego gleb. Międzyplony wydatnie wspomagają 
ochronę gleb (zapobiegając erozji, poprawiając strukturę), pobudzają naturalną żyzność gleby(wychwytywa-
nie i dostarczanie składników odżywczych, zwiększenie ilości materii organicznej, stymulowanie aktywności 
biologicznej) i w konsekwencji mają pozytywny wpływ ekonomiczny poprzez poprawę wydajności i rentow-
ności gospodarstwa rolnego.
 
Mieszanki Soufflet Agro FitSOIL to wyselekcjonowane kompozycje roślin specjalnie zbudowane na podstawie 
doświadczeń i naszego „know-how” na temat międzyplonów. Stworzone tak, aby odpowiedzieć na różne 
sytuacje w gospodarstwie oraz aby zapewnić maksymalny zwrot z inwestycji. Składają się z certyfikowanych 
nasion w celu zagwarantowania maksymalnej jakości i potencjału kiełkowania. Wybierając rośliny zwróciliśmy 
uwagę nie tylko na gatunek i jego cechy, ale również na odmianę danego gatunku tak, aby możliwie jak najlepiej 
sprawdziła się w mieszance (szybkość wzrostu, termin kwitnienia, odporność na suszę).

NASZE MIESZANKI FITSOIL SĄ TUTAJ, 
ABY POPRAWIĆ KONDYCJĘ TWOJEJ GLEBY!

FitSOIL Baza 
Jest mieszanką międzyplonową, która poprawia strukturę gleby dzięki mocno rozwiniętemu sys-
temowi korzeniowemu brazylijskiej gorczycy VITAMINE wymieszanej z facelią. Poprawia żyzność 
gleby poprzez szybką produkcję biomasy. FitSOIL Baza jest naturalną barierą dla chwastów i szkod-
ników.Brązowa gorczyca VITAMINE w porównaniu z gorczycą białą ma niższy MTZ, lepiej przerasta 
glebę oraz ogranicza występowanie zgorzeli podstawy źdźbła zbóż oraz rizoktoniozy ziemniaka. 

Optymalny termin siewu: 15/07 – 15/08 I Ilość wysiewu: 3-4 kg/ha

  

FitSOIL Baza Nitro
Jest to mieszanka czterech odpowiednio wyselekcjonowanych gatunków roślin, przeznaczona  
na krótko trwający międzyplon (pomiędzy zbiorem rzepaku lub zboża a kolejnym zbożem ozimym). 
Może być stosowana na każdy rodzaj gleby. Wyka jara szybko zwiąże  azot, rzodkiew oleista  
i gorczyca VITAMINE głęboko przerosną glebę oraz zbuduje biomasę, natomiast facelia przygotuje 
strukturę w górnej warstwie gleby.

Optymalny termin siewu: 15/07 – 15/08 I Ilość wysiewu: 15 kg/ha

Gorczyca VITAMINE
Facelia

Gorczyca VITAMINE 
Rzodkiew oleista
Facelia
Wyka jara

Oferta “BASIC”



FitSOIL Jesień
FitSOIL Jesień poprawi strukturę twoich gleb dzięki wysoko rozwiniętym i komplementarnym 
systemom korzeniowym gorczycy brązowej VITAMINE i rzodkwi japońskiej połączonymi  
z roślinami strączkowymi. FitSOIL Jesień poprawia żyzność gleby: różnorodność gatunków pozwala 
na optymalną penetrację profilu glebowego w prawie wszystkich sytuacjach. Rośliny krzyżowe 
ograniczą straty azotu a wyka i groch zwiążą azot z atmosfery, który dostępny będzie na wiosnę. 

Optymalny termin siewu: 15/07 – 15/08 I Ilość wysiewu: 20 kg/ha

FitSOIL Jesień Plus
Aż 9-cio składnikowa uniwersalna mieszanka roślin poplonowych. Bogactwo systemów korze-
niowych oraz różnorodność części nadziemnych pozwala na optymalne dostosowanie się i właś-
ciwy efekt działania mieszanki. Owies wypełnia wolne przestrzenie i pełni funkcje podporowe oraz 
poprawia nośność gleby. Len doskonale sprawdza się w suchych warunkach oraz pomaga zagłus-
zać chwasty. Rzodkiew japońska i oleista zapewnia dobrą penetrację gleby i zatrzymanie azotu. 
Rośliny bobowate stanowią ponad połowę w udziale składu mieszanki i zapewnią wiosną duże 
ilości azotu.

Optymalny termin siewu: 15/07 – 15/08 I Ilość wysiewu: 25 kg/ha

FitSOIL Jesień Rzepak
Zmodyfikowana mieszanka poplonowa Jesień Plus dedykowana do siewu tam gdzie z różnych 
powodów należy unikać roślin z rodziny krzyżowych. Wyłączenie z mieszanki rzodkwi japońskiej, 
rzodkwi oleistej oraz gorczycy ogranicza występowanie patogenów.  Zwiększeniu uległ udział roślin 
takich jak groch, wyka, koniczyna aleksandryjska i facelia.

Optymalny termin siewu: 15/07 – 15/08 I Ilość wysiewu: 28-30 kg/ha

FitSOIL Zima Plus
Mieszanka składa się z gatunków zimujących oraz wymarzających. Nastawiona jest na produkcję 
dużej ilości biomasy jesienią. Żyto, koniczyna inkarnatka i wyka ozima mogą kontynuować swój 
dalszy rozwój wczesną wiosną. Mieszanka przeznaczona jest do wcześniejszego siewu w dłu-
gich okresach pomiędzy uprawami (np. po zbożach przed kukurydzą). Facelia oprócz produkcji 
biomasy wytworzy drobnymi korzeniami dobrą strukturę gleby w górnej warstwie gleby. Ciemne 
resztki facelii przyspieszą na wiosnę ogrzewanie się gleby. Rzodkiew japońska swoimi korzeniami 
spenetruje glebę a korzeń spichrzowy będzie stanowił dodatkowe źródło składników pokarmowych 
dla następnej uprawy.

Optymalny termin siewu: 1/08 – 30/09 I Ilość wysiewu: 30-35 kg/ha

Wyka jara  
Groch  
Rzodkiew japońska  
Facelia 
Gorczyca ETAMINE  

Groch  
Wyka jara  
Len oleisty   
Facelia 
Owies  
Rzodkiew japońska  
Koniczyna aleksandryjska  
Gorczyca ETAMINE  
Rzodkiew oleista  

Koniczyna aleksandryjska  
Groch  
Len oleisty   
Facelia  
Wyka jara  
Owies  

Groch ozimy ARKTA  
Koniczyna inkarnatka  
Facelia  
Rzodkiew japońska  
Żyto  
Wyka ozima  

Uwaga. Rzeczywisty skład odmianowy mieszanki może nieznacznie różnić się od podanego powyżej.

FitSOIL Lato
Rozbudowana mieszanka dedykowana do siewu przed zbożami ozimymi oraz dobra do siewu w 
żywy mulcz. 6-składnikowy międzyplon złożony z roślin należących do 6 różnych rodzin bota-
nicznych, charakteryzujący się wysokim udziałem roślin bobowatych (25%) aktywnie wiążących 
azot atmosferyczny, który będzie wykorzystywany na potrzeby kolejnej uprawy. FitSOIL Lato dzięki 
różnorod ności systemów korzeniowych składających się na nią roślin, umożliwia odpowiednie 
przygotowa nie gleby na różnych głębokościach. 

Optymalny termin siewu: 15/07 – 10/08 I Ilość wysiewu: 26 kg/ha

Wyka jara 
Len oleisty
Facelia  
Gryka  
Owies  
Gorczyca VITAMINE  

Oferta „PLUS“ 



OPTYMALNE SPOSOBY STOSOWANIA 
MIESZANEK FITSOIL

zboża ozime

FitSOIL Zima Plus 

samosiewy

FitSOIL Baza

FitSOIL Lato

samosiewy

FitSOIL Baza, Baza Nitro

FitSOIL Baza, Baza Nitro

 zboża ozime

 zboża ozime

FitSOIL Zima Plus 

kukurydza

 kukurydza

 kukurydza

FitSOIL Zima Plus 

FitSOIL Zima Plus 

 rzepak + rośliny towarzyszące

 kukurydza 
buraki 

ziemniaki

 rzepak

jęczmień jary, buraki cukrowe

 jęczmień jary, buraki cukrowe

 jęczmień jary, buraki cukrowe

zboża ozime 

groch

bobik

samosiewy lub FitSOIL Baza, Baza Nitro

Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj

FitSOIL Baza

FitSOIL Jesień, Jesień Plus, Jesień Rzepak

FitSOIL Jesień, Jesień Plus, Jesień Rzepak

FitSOIL Lato 

samosiewy lub FitSOIL Jesień, Jesień Plus, Jesień Rzepak



Dyrektor handlowy
Kamil Gawelski    696 803 041 kgawelski@soufflet.com 
Kierownik ds. klientów kluczowych
Grzegorz Pastuch    696 738 643   gpastuch@soufflet.com
Manager projektu SOILTEQ i Sky Agriculture
Łukasz Jakubowski               602 469 442      ljakubowski@soufflet.com
Agronom Promotor
Bogusław Podlas    696 803 298  bpodlas@soufflet.com

SKUP
Kierownik ds. jęczmienia browarnego
Mariusz Karpiński   696 803 534 mkarpinski@soufflet.com

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
Kierownik działu obsługi klienta
Wojciech Rogalski   696 738 713 wrogalski@soufflet.com

LOGISTYKA
Nasiona
Anna Świątczak                       696 739 694       aswiatczak@soufflet.com
Jęczmień browarny
Krystian Nowakowski                     696 781 121       knowakowski@soufflet.com

www.soufflet.pl

ZESPÓŁ SOUFFLET AGRO

CŁ  Cezary Łapa  606 907 526  clapa@soufflet.com
MS  Marek Springer  660 037 689  mspringer@soufflet.com
AG  Antoni Gerlak  696 803 011  agerlak@soufflet.com
MM  Marek Michaliszyn  600 009 911  mmichaliszyn@soufflet.com
MO  Monika Okoń  696 803 130  mokon@soufflet.com
PB  Paweł Bobowski  696 738 854  pbobowski@soufflet.com

Elewatory

Centrala

OBSZAR DZIAŁANIA DORADCÓW TERENOWYCH

MS

MO

MM

AG


