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20 lat może dużo zmienić
„Rolniczy Przegląd Techniczny” (RPT) jest wydawany jako sa-

modzielny magazyn nieprzerwanie od 20 lat. W tym okresie świa-
tło dzienne ujrzały 243 wydania. Wspomnienia początków RPT 
i krótki rys historyczny minionego dwudziestolecia przedstawił  
prof. Edmund Lorencowicz (str. 5, „Dwadzieścia lat minęło jak…”).

Redakcja RPT jest dumna z tego jubileuszu. Życie jednak toczy się dalej i my-
ślimy o kolejnych wydaniach. Dlatego proszę, informujcie nas o tematach, ja-
kie Was interesują, i jakich odpowiedzi związanych z techniką rolniczą poszu-
kujecie. Najlepsze są pytania konkretne i szczegółowe. Nie wahajcie się, ślij-
cie e-maile, listy tradycyjne lub po prostu dzwońcie do nas.

Patrząc w przyszłość, mamy dla Was ważną podpowiedź: współczesna tech-
nika rolnicza wkracza na nowe pola wiedzy, które nie tylko zaskakują wysokim 
poziomem technologicznym, ale przede wszystkim pozwalają osiągać lepsze 
wyniki finansowe. O takich innowacjach piszemy w artykułach publikowanych 
na łamach RPT. Warto je czytać, aby nie przegapić właściwej drogi rozwoju. 
W kolejnych 20 latach może to zadecydować o przyszłości gospodarstwa! Wie-
le wskazuje bowiem na to, że w takiej perspektywie czasowej na rynku pozosta-
ną tylko te  najsilniejsze ekonomicznie.

Krzysztof Płocki

Ziemniaki 
lepsze od zbóż
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W połowie kwietnia od-
wiedziliśmy fabrykę ciągni-
ków Zetor mieszczącą się 
w czeskim Brnie. Była to oka-
zja do zweryfiko wania pogło-
sek o gorszej kondycji tej mar-
ki. Okazało się, że pomimo 
obecnej produkcji na przy-
słowiowe „pół gwizdka” sze-
fostwo Zetora ma pomysł na 
stopniowe zwiększenie sprze-
daży swoich traktorów.

Samojezdne maszyny do 
zbioru i rozdrabniania ma-
sy roślinnej kojarzymy głów-
nie z kukurydzą, ewentualnie 
z pokosami traw czy lucer-
ny. W połowie lipca ubiegłe-
go roku spotkaliśmy jednak 
sieczkarnię polową w łanie 
mieszanki owsa z lucerną.

Zarabianie w produk-
cji rolnej w gospodarstwie 
położonym na słabych gle-
bach to nie lada wyczyn. Ta-
kie zadanie przypadło obec-
nej właścicielce gospodar-
stwa w Szkotowie koło Ni-
dzicy – Agnieszce Tołłocz-
ko, która przejęła je w ubie-
głym roku od swojego ojca 
– Bolesława Tołłoczki. 

Silnikowy potencjał 
fabryki Zetor


