
W SKRÓCIE
 4 Claas podsumował 2015 r.

 4 Mechanik na medal 2016

 5 Z Japonii do Kutna

NOWOŚCI
 6 New Holland T7 HD - 270 i 300 KM

 6 Case IH Quadtrac 2016

 6 Ładowacze John Deere serii R 

 7 Pługi giganty

 7 Do nawożenia RSM-em

 8 Przyczepa dla przyczep

 8 Kuhn Lexis z belkami 18-24 m

 8 Pichon TCI 30000

 9 New Holland CX z Euro IV 

10 Pöttinger Impress 

10 Radar na rozsiewaczu

10 Horsch Cruiser XL

CIĄGNIKI
12 Jest dramat, ale nie ma tragedii

14 Austriacki okręt fl agowy

22 Zwrotność na pięć sposobów

26 Steyr 180a do transportu

28 Zetor 5245 w nowej odsłonie

TEST
18 Do szufl i i do orki 

32 Gliwicki gruber klasy eko

PREZENTACJE
36 Trelleborg – marka ze Szwecji

38 Zawieszany siewnik Tempo V

40 Przyczepy Silo z Metaltechu

42 Klimatyzator poniżej 3500 zł 

44 Siewnik Gepard Drill

48 Omłot z gazem LPG

52 Nisko i jeszcze niżej

54 Sita paszowe Penn State

56 Strip Till – konieczność czy fanaberia?

60 New Holland TD5.105 

 własnością Radosława Zaremby

62 Ulepszone brony Heliodor

64 Agritechnica 2015 

 44 srebrnych medalistów (cz. 2)

71 Pronar znaczy przyczepa

Przyzwyczailiśmy się do tego, że wysokości plonów to główny wyznacznik efektów pracy. 

Powoli jednak trzeba zacząć zmieniać swoje myślenie. Nadszedł bowiem czas, kiedy to wy-

łącznie wyniki fi nansowe określą, czy rok był dobry czy też nie. Dlaczego? Ceny za produkty 

rolne nie odzwierciedlają zawsze kosztów i nakładów poniesionej pracy. Dlatego należy szu-

kać oszczędności. Gdzie? Jednym z przykładów jest rozsądne gospodarowanie wodą. Bez niej 

nic nie wyrośnie, nie będzie plonu. Warto więc postawić na oszczędności wody. Wystarczy, 

że raz odwrócimy glebę pługiem i tracimy już połowę dostępnej dla roślin wilgoci. Można 

spróbować innej technologii, niewymagającej odwracania gleby, która nie tylko pozostawi 

w glebie więcej wody, ale również pozwoli za jednym przejazdem roboczym uprawić ją i dostarczyć nawozy. Jeśli 

nawet plon będzie niższy, to zauważmy i policzmy, że zostało w zbiornikach więcej paliwa, a siew np. rzepaku 

wyjątkowo odbył się bez gonitwy i nieprzespanych nocy.

Mowa oczywiście o technologii Strip Till, która pozwala na ograniczenie nie tylko parowania i tak małych 

zasobów wody z gleby, ale również nie wymaga dużych ilości paliwa i czasu. A jak wiadomo, każde opóźnienie 

terminu siewu zdecydowanie wpływa na obniżenie plonów. Warto dodać, że nie jest to już technologia zare-

zerwowana wyłącznie dla dużych gospodarstw, gdyż dostępne są już na rynku maszyny Strip Till o szerokości 

roboczej 3 m.

Tomasz Bujak,bujak@rpt.pl

Czy zawsze chodzi o plon?

 Okładka: Claas Arion 420 CIS
Zdjęcie: Towpik

Prenumerata tel. 52 584 17 40, 52 584 17 57
prenumerata@apra.pl
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