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Chcesz dowiedzieæ siê, 
jak pozyskaæ pieni¹dze 
z funduszy europejskich 
– zadzwoñ do naszego 
specjalisty.

Doktorant Wydzia³u Prawa i Administracji  
UAM w Poznaniu. Mecenas Marcin Leœny 
pe³ni dy¿ur w poniedzia³ki w godzinach 
9.00-11.00, tel. 61 424 40 33 

Kancelaria Prawna
„Leœny i Wspólnicy” sp. z o.o.

Masz pytanie zwi¹zane 
z obrotem ziemi¹ roln¹, 
dzier¿aw¹ gruntów od ANR 
lub chcesz uzyskaæ poradê 
prawn¹ – zadzwoñ 
do naszego prawnika.

Radca prawny Jacek Moniuk 
pe³ni dy¿ur w poniedziałki 
w godzinach 10.00-12.00, tel. kom. 785 787 271
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Wspólnie znaczy taniej
Złe doświadczenia starszego po-

kolenia rolników związane z usłu-
gami w dawnych Spółdzielniach 
Kółek Rolniczych i nasza narodo-
wa skłonność do traktowania są-
siada jak konkurenta, bez wątpie-
nia leżą u podstaw słabego rozwo-

ju wspólnego użytkowania maszyn w naszym kra-
ju. Dodatkowo możliwości zakupu sprzętu za „pół 
ceny” dzięki dotacją unijnym, nie skłaniają przed-
siębiorców rolnych do „dzielenia się” dużymi ma-
szynami z sąsiadami. Wydaje się jednak, że w naj-
bliższych latach sytuacja powinna się zmienić, bo 
na wielu przedsiębiorcach rolnych wymuszą to po 
prostu koszty. Nie wszyscy bowiem dysponują du-
żymi areałami, na które – z punktu widzenia ekono-
mii – warto kupić przykładowo kombajn zbożowy.

Wydanie ponad 300 tysięcy zł netto na maszy-
nę, która pracuje czasami zaledwie kilka dni w cią-
gu roku, to przecież czyste szaleństwo finansowe. 
Oczywiście wielu praktyków temu twierdzeniu za-
przeczy, twierdząc że nie da się wycenić niezależ-
ności w czasie przekropnych żniw, kiedy liczy się 
każda godzina słonecznej pogody. W rzeczywi-
stości da się, bo to tylko kwestia rzetelnej kalkula-
cji, którą niestety prowadzą nieliczni. Choć trzeba 
przyznać, że w przeddzień deszczu, mocne nerwy 
są niezbędne, kiedy akurat sąsiad kosi zboże wspól-
nie użytkowanym kombajnem.

Warto w takim momencie przypomnieć sobie 
korzyści jakie uzyskaliśmy z zakupu za pół ceny, 
czyli minimum grubo ponad 150 000 zł netto! Ile 
trzeba stracić na jakości zboża i z jakiego areału, 
aby stracić takie pieniądze z powodu wspólnego 
użytkowania kombajnu? Na to pytanie każdy mu-
si odpowiedzieć sobie sam.

W NUMERZE:

Ok³adka: Ciągnik Valtra 
z prasą zwijającą Krone Comprima

Zdjęcie: Płocki

W SKRÓCIE 

 4 Targi Opolagra 2012

 4 Nowy diler John Deere

 4 Czym skorupka...

 6 25 lat Amazone w Polsce

 6 Szkolenie z iPadem

 7 McCormicki x 2000

 8 Zielone Agro Show

 8 Targi w Starym Polu

 9 Pol-Mot to już Ursus w 100%

 9 Grene zagęszcza sieć

NOWOŚCI
10 McCormick X60 

10 Novacat 402 i 442

10 Do pomiotu i torfu

11 Na dwa kontenery

11 Calm dla cieląt

12 Nowy Terradisc Pöttingera

12 Drenaż nietrudny

12 Przetrącone przez pierścienie

12 Dolly z Sieradza

CIĄGNIKI
14 Arion na Cis lub Cebis

18 Do obejścia oraz na pole i łąkę

PREZENTACJE
22 Feldtage 2012

24 Z rękawem 80 litrów na hektar

26 Kombajn Vistula

30 Kurtyna w górę

32 Budowa węży

36 Szczelna i jeszcze raz szczelna

40 Jak ryby w wodzie

42 Niebieska uniwersalność

44 Isobus w prasach

48 W krainie Highlandera

52 Sposoby lutowania, cz. 1

56 Festiwal Manitou

60 Do przewozu bel

66 Bele do pionu

68 Stałokomorówki z Narwi

70 Nie tylko sprzedaż

72 Specjalista od mleka
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