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Chaotyczny TMR
Tym razem nie chodzi o powszechnie znaną w rolnictwie peł-

noporcjową mieszankę paszową dla bydła, bo termin TMR ma 
od niedawna nowe znaczenie w naszej branży. Pod tym skrótem, 
rozwijanym jako Tractor Mother Regulation, kryje się obowiązująca oficjalnie od 
początku tego roku w Unii Europejskiej rygorystyczna norma bezpieczeństwa, 
dotycząca ciągników rolniczych. Niestety wciąż wiele aspektów tego rozporzą-
dzenia w praktyce budzi liczne kontrowersje i dezorientację. Wielu producen-
tów na początku, a nawet w połowie br. nie było jeszcze przygotowanych do 
spełniania TMR-u, a przedstawiciele niektórych marek w Polsce byli zaskocze-
ni naszym pytaniem o realizację założeń tej normy w oferowanych ciągnikach.

Ujęta w nazwie „matka” okazała się wyrodna, a jej synowie zdają się być sła-
bo spokrewnieni. To, co w zamyśle miało łączyć, unifikować producentów cią-
gników, zaczęło dzielić. Niemal każdy z osobna ma swój „własny” TMR. W na-
stępnym wydaniu RPT przybliżymy szczegółowo i w przystępnej formie reali-
zację kluczowych założeń nowej normy wśród obecnych na naszym rynku pro-
ducentów ciągników.

Przemysław Olszewski

Youtuberzy 
na Agro Show 2018

54

Kandydatem do tytułu 
Tractor of the Year 2019 w ka-
tegorii Best Utility jest Mas-
sey Ferguson 6713 Global. 
Jego wszechstronność mieli-
śmy okazję ocenić nieopodal 
francuskiej fabryki ciągników 
tej angielskiej marki.

Jednym z trzech najbar-
dziej rozpoznawalnych cze-
skich producentów sprzę-
tu uprawowego jest firma 
Opall-Agri. Po tegorocznych 
żniwach mieliśmy okazję 
przyjrzeć się pracy wieloza-
daniowego zębowego agre-
gatu uprawowego tej marki.

Podczas Agro Show 2018 
na stoisku Konkursu „Tractor 
of the Year” redakcja RPT 
wspólnie z firmą Trelleborg 
zorganizowały miejsce spo-
tkań youtuberów rolniczych. 
Przed targami zebraliśmy po-
nad 100 rejestracji, a w cza-
sie ich trwania wydaliśmy 91 
identyfikatorów.


