
Ten nieskomplikowany tytuł aktualnego wstępniaka sygnalizuje ważny moment w rozwoju RPT. Numer, który 

trzymacie Państwo w rękach, jest już dwusetnym wydaniem. Wszystko zaczęło się w ubiegłym wieku (brzmi poważnie!), 

a dokładniej w lutym 1999 r., kiedy to pojawił się „Rolniczy Przegląd Techniczny” jeszcze jako bezpłatny dodatek do 

miesięcznika „Rolnik-Dzierżawca”.  Liczył on 16 stron. We wstępniaku Zbigniew Studniarski – redaktor „Rolnika-

Dzierżawcy” i jednocześnie prezes Wydawnictwa APRA – stwierdził: „Będziemy pokazywać w nim (w RPT) to co na rynku 

maszyn rolniczych nowe, przybliżać charakterystykę i parametry sprzętu już pracującego na polach, zamieszczać opinie 

użytkowników i ekspertów”. I taki profi l utrzymaliśmy przez ponad 16 lat. Artykuł otwierający numer, „Przygotowanie 

gleby do siewu”, był autorstwa Jacka Przybyła – ówczesnego doktora, a obecnie profesora Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu.

Mam przyjemność współpracować z Redakcją od samego początku. Konsultowałem każdy numer przed wydaniem 

i także opracowywałem artykuły, których zamieściłem w RPT blisko dwieście. Widzę, jak zmieniła się technika – nie tylko rolnicza, ale także technika 

pracy redakcyjnej. Zaczynaliśmy, korzystając ze sprzętu analogowego – aparaty fotografi czne na klisze i dyktafony z kasetami. Materiały były 

przesyłane pocztą lub faksem. Nie ma porównania z obecnymi technikami. I podobnie jest w branży. Systemy rolnictwa precyzyjnego i GPS na polu 

były wtedy śpiewką przyszłości. Teraz każdy z nas nosi w kieszeni komórkę, a w niej nawigację i Internet. To pokazuje, jak trudno prognozować zmiany 

technologiczne. Z drugiej strony, na polach i w gospodarstwach ciągle jeszcze jest przewaga liczebna ciągników i maszyn sprzed 20 i więcej lat. Wynika 

to zarówno z historii gospodarczej Polski, zawirowań ekonomicznych, jak i z prostego faktu, że nie każdego stać na zakup wszystkich nowych maszyn 

do swojego gospodarstwa. Czy rzeczywiście rolnicy muszą mieć najnowsze maszyny i ciągniki na własność? Wiemy już, że nie – rynek usług jest coraz 

większy, rolnicy współpracują ze sobą, szukają różnych form wykonania pracy.

Jest wiele tematów, które nasuwają mi się na myśl z okazji dwusetnego numeru. Zostawmy je na kolejne wydania. Dziś życzę naszym Czytelnikom 

przyjemności i pożytku z kontaktu z RPT, a Redakcji dalszych wielu lat owocnej pracy.

Edmun Lorencowicz

Dwieście numerów

Ok³adka: Kombajn New Holland CR10.90
Zdjęcie: Olszewski

W SKRÓCIE
 4 Tablet za zdjęcie

 4 Agro Pomerania 2015

 5 Wyścig w Mieczewie

 5 Wyścig w Wielowsi

 6 Albatros nadzieją dla szkół rolniczych

 6 Unimog w wersji rolniczej

NOWOŚCI

 8 Pługi Akpil Magna

 8 Siewnik Multiva

 8 Prasy Case IH serii LB400

 8 Prasy John Deere serii L1500

 9 Wysoki Rapid CSM 15

 9 Pługi obracalne Orkan

TARGI
10 Agro Show 2015

CIĄGNIKI
12 Europejska fabryka Kuboty

14 Case IH Optum

24 Czechosłowacki przegubowiec

26 Bawarskie 500 KM

TEST
18 Zetor Major 60

46 Sprawdzona w uprawie

60 Dron nad polem, cz. 2

PREZENTACJE
30 Francuska czterorzędówka

34 Rozrzutnik Dangreville w akcji

38 Potężny kultywator Väderstad

40 Pierwsza w okolicy

42 Na gąsienicach i z Euro IV

50 Nowy duch ze Szwecji

52 Przygotowana na ponad 1000 KM

57 Farmet Triolent TX 470 PS

62 Z myślą o żniwach 2016

64 Unico, Dracula i Primo

66 Po bezpiecznej stronie załadunku

68 Nowości Great Plains

70 Sprzęgło przedniego WOM-u
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