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Amazone na sezon 2020 
proponuje nowe opryskiwa-
cze przyczepiane UX 11201 
Super i UX5200 Special oraz 
samojezdny Pantera 4503 
Black. 

Kombajny zbożowe mie-
rzą się z omłotem wielu róż-
nych gatunków roślin na świe-
cie. Jedną z upraw, której ła-
nów w Polsce z pewnością nie 
spotkamy, jest ryż. 

W tym roku Mazurskie 
Agro Show, organizowane 
przez Polską Izbę Gospo-
darczą Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych, odbyło się po 
raz szósty z rzędu.

Amazone – nowe rozwiązania  
w ochronie roślin
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Elektronika w rolnictwie – przeszkadza czy pomaga?
Rolnicy, którzy mieli już styczność z elektroniką w cią-

gnikach i maszynach, muszą przyznać, że wprowadziła ona 
zupełnie inną jakość do techniki rolniczej. To dzięki elek-
tronice mamy możliwość prowadzenia pracy w lepszych wa-
runkach, nie musimy ręcznie ustawiać i kontrolować wie-
lu funkcji. Nie musimy również pamiętać o wielu parame-
trach. Wystarczają przyciski i sygnał nawigacji satelitarnej. Elektronika 
poza wygodą umożliwia oszczędne gospodarowanie zasobami czy środ-
kami produkcji: paliwem, środkami ochrony roślin, nawozami i najważ-
niejszym zasobem – naszym czasem. Pamiętajmy jednak, że korzystanie 
z udogodnień elektroniki wymaga stosownych zachowań i szerokiej wie-
dzy. Jeśli się starannie nie nauczymy obsługi, czy będziemy niewłaściwie 
z elektroniką postępować – nie dość, że nie skorzystamy z wielu możli-
wości np. ciągnika, to niestety unieruchomimy go i na pewno drogo za-
płacimy za wizytę serwisu.

Tomasz Bujak
tomasz.bujak@rpt.pl
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