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Agro Show zmieniło polskie rolnictwo
Józef Dworakowski, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn 

i Urządzeń Rolniczych zapytany, jak na przestrzeni lat zmie-
niała się wystawa Agro Show, odpowiedział: tak jak polskie rol-
nictwo. Precyzując, to ciągniki i maszyny pokazywane na tar-
gach w Bednarach trafiają z czasem pod przysłowiowe strze-
chy i zmieniają nasze przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne. Na przestrzeni 
21 lat – tyle razy do tej pory odbyło się Agro Show – przez wystawę przewi-
nęło się ponad półtora miliona zwiedzających! To zdecydowanie najważniej-
sze wydarzenie branżowe w naszym kraju.

Dlaczego Agro Show nadal cieszy się popularnością? Odpowiedź jest oczy-
wista – zgromadzenie w jednym miejscu i czasie tak dużej liczby sprzętu przy-
ciąga jak magnes nie tylko rolników, ale i fanów techniki rolniczej oraz oso-
by postronne. Z drugiej strony targi Agro Show to duże obciążenie finansowe 
i logistyczne dla producentów i dilerów sprzętu rolniczego. Z tego powodu nie-
którzy woleliby wystawiać się co dwa lata, czyli odpowiadałby im dwuletni cykl 
targów. Na razie impreza ma się bardzo dobrze i pozostaje w cyklu corocznym.

Krzysztof Płocki
krzysztof.plocki@rpt.pl
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Na początku września br. 
w Austrii mieliśmy oka-
zję poznać bliżej jedne-
go z kandydatów do tytu-
łu Tractor of the Year 2020 
w głównej kategorii. Amery-
kańska firma Case IH przy-
gotowała prawdziwą bombę 
cyfrowych atrakcji w najnow-
szej odsłonie ciągników serii 
Magnum.

Zbiór kukurydzy na kiszon-
kę z całych roślin rozpoczyna 
się od przystawki, której wy-
dajne cięcie i podawanie ma-
teriału roślinnego do gardzie-
li sieczkarni jest kluczem do 
poprawnego wykonania całej 
pracy. Wie o tym marka Claas, 
która w zeszłym roku zapropo-
nowała dwie nowe przystawki 
Orbis. W tym sezonie praco-
wały już na polskich polach.

W poprzednim wyda-
niu RPT opisaliśmy tego-
roczne nowości marki Kuhn 
w zakresie zbioru zielonek 
niskołodygowych.  Tym ra-
zem prezentujemy wozy 
paszowe, rozwiązania z za-
kresu elektroniki i sprzętu 
uprawowego.
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