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CIĄGNIKI

W gospodarstwie pojawili się: Francesco 
Carozza – wiceprezes Same Deutz-Fahr Gro-
up, Massimo Ribaldone – dyrektor Departa-
mentu Rozwoju Produktu, Vlado Matijašić 

– prezes SDF Polska, Andrzej Jabłoński 
– dyrektor generalny SDF Polska oraz Jaro-
sław Kulesza – prezes zarządu firmy Agro-
-Rolnik – dilera maszyn rolniczych, obsłu-
gującego gospodarstwo Wilczewskich. Ran-
gę wizyty podniosło także to, że Francesco 
Carozza jest wnukiem jednego z założycieli 
koncernu – Francesco Cassaniego.

Razem 3505 KM
Przybycie tak licznej i zacnej delega-

cji ze światowego koncernu związane by-
ło z programem wizytacji najważniejszych 
klientów włoskiego potentata w Polsce. 
W gospodarstwie Jerzego Wilczewskiego 
pracuje obecnie 59 ciągników koncernu 
Same Deutz-Fahr, a nawet jedna ładowar-
ka w jasnozielonym kolorze – Agrovector 
30.7. – Kiedy zsumowaliśmy moce ciągni-
ków i ładowarki pochodzących ze „stajni” 

SDF, okazało się, że w tym jednym gospo-
darstwie pracuje łącznie aż 3505 KM! To 
prawdopodobnie jedno z niewielu takich 
skupisk naszych maszyn w Europie i jedy-

ne takie w Polsce – mówi Anna Makulec, 
szef marketingu Same Deutz-Fahr Polska.

Wilczewscy zajmują się obecnie upra-
wą krzewów borówki amerykańskiej. Jest 
to największa plantacja tej rośliny w Polsce 
i jedna z największych w Europie, ma bo-
wiem powierzchnię prawie 400 ha. Łącz-
na powierzchnia gospodarstwa Wilczew-
skich zajmuje 1400 ha. Większość tego are-
ału (ok. 850 ha) przeznaczona jest pod ho-
dowlę jeleni, usytuowaną w dwóch miej-
scowościach: w Rudzie koło Gołdapi oraz 
w miejscowości Słoja koło Krynek.

Początki uprawy borówki amerykańskiej 
w gospodarstwie w Białousach sięgają lat 90. 
ubiegłego wieku. Jednak współpraca właści-

cieli borówkowej plantacji z koncernem Sa-
me Deutz-Fahr rozpoczęła się ok. 10 lat póź-
niej, kiedy współwłaściciel gospodarstwa – 
Jerzy Wilczewski – kupił sześć ciągników Sa-

me Solaris. Okazało się, że potrzeby sprzęto-
we gospodarstwa gwałtownie się zwiększa-
ły. W następnym roku Wilczewscy zakupi-
li kolejnych osiem ciągników tego samego 
modelu. Łącznie w ciągu trzech lat (2000-
2006) Wilczewscy kupili 34 sztuki ciągni-
ków Same Solaris. – W gospodarstwie próbo-
waliśmy pracować różnymi ciągnikami, także 
traktorami przegubowymi, które są dzięki te-
mu bardzo zwrotne. Były jednak za szerokie 
do naszych międzyrzędzi – wyjaśnia Adam 
Wilczewski, syn właściciela plantacji.

Nieznane Frutteto SV
Rodzina plantatorów z Białousów ob-

serwując rozwój swoich borówkowych 

59 ciągników Same Deutz-Fahr w jednym gospodarstwie

Zaufanie razy 60
Pod koniec maja Gospodarstwo Ogrodnicze Wilczewskich w Białousach 

odwiedziła  delegacja Same Deutz-Fahr Group z Włoch. Dlaczego? Ponieważ 

to najważniejszy polski klient tego koncernu.

To tylko skromna część 59-ciągnikowej floty 
gospodarstwa na Podlasiu. Traktory pracują 
na powierzchni ok. 400 ha borówki amery-
kańskiej.
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