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Pomimo kolejnych zarzą-
dzeń związanych z zapobie-
ganiem rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa firmy z szero-
ko rozumianego zaopatrzenia 
rolnictwa, czyli dilerzy i skle-
py, starają się pracować nor-
malnie. 

Przy okazji ubiegłorocz-
nego pokazu zbioru kukury-
dzy na kiszonkę firma New 
Holland Polska zaprezento-
wała sprzęt do uprawy gleby. 
W akcji udział wzięły m.in. 
agregat zębowy do doprawia-
nia roli oraz glebogryzarka.

Od 2017 r. w Lousado 
w Portugalii powstają opo-
ny rolnicze Continental.  
To ultranowoczesna fabry-
ka, w której wytwarzane jest 
również ogumienie wysokich 
osiągów (UHP) do aut oso-
bowych. 

Pod presją 
koronawirusa

Prenumerata, tel. 52 584 17 57, 52 584 17 40; prenumerata@apra.pl (szczegóły na str. 60)

Spis treści

Prenumerata, tel. 52 584 17 57, 52 584 17 40; prenumerata@apra.pl (szczegóły na str. 4)

Okładka: Ładowarka teleskopowa Weidemann T4512.
Zdjęcie: firmowe
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Świat po pandemii będzie uboższy!
Plantatorzy ziemniaków dobrze wiedzą, że walka z wirusami atakują-

cymi tę roślinę polega na szeroko pojętej profilaktyce. Dlatego nie zasko-
czyły ich działania władz polegające na wprowadzeniu obowiązkowej kwa-
rantanny i nakłanianiu wszystkich obywateli do pozostania w domach. Na 
szczęście większość Polaków również to zrozumiała i dostosowała się do 
zakazów oraz wypełniła polecenia. Można więc mieć nadzieję, że odse-
tek śmiertelności spowodowany koronawirusem nie będzie u nas wysoki.

Nie wiadomo jednak, jak nisko z powodu tej pandemii upadnie gospo-
darka światowa, europejska i polska. Wiadomo tylko, że świat po tym do-
świadczeniu będzie UBOŻSZY i musimy przygotować się na wiele wyzwań. 
Jak w tych realiach prowadzić produkcję rolniczą? Czy będą trudności 
z dostępnością nowego sprzętu rolniczego i częściami zamiennymi? Py-
tań jest wiele i nie sposób na nie dzisiaj odpowiedzieć, ale zapewniamy, 
że w tym trudnym okresie możecie na nas liczyć! Nasz e-mail: rpt@rpt.pl

redakcja RPT

W SKRÓCIE
 4 Pod presją koronawirusa

 4 Wyślij zgłoszenie i wygraj ciągnik 

 5 Kramer i Weidemann na plusie

 5 Trioliet kupił fabrykę Ursusa

 5 Zmienili nazwę i sprzedają Perarda

NOWOŚCI
 6 Kultywatory Väderstad NZ Extreme 1250-1425

 6 Mechaniczne zwalczanie chwastów z Amazone

 6 Ładowarka teleskopowa Giant 4548 Tendo HD

 7 Polski zbieracz kamieni – Husarya SCS-100

 7 Diagonalny Alliance 321 Plus R-4

 7 Irum Tagro

PREZENTACJE
 8 Nowe siewniki Horsch Maestro

10 Kwiaty w młocarni

18 Dilerzy John Deere przechodzą do wagi ciężkiej

22 Wóz paszowy Tosun Tarim 12 z poziomymi walcami

25 Zębami po kukurydzy

38 Fabryka opon rolniczych wysokich osiągów

44 Różne oblicza masy na tabliczce

56 Brona czy kultywator?

CIĄGNIKI
16 LaCross Happy Farmer 

42 John Deere GP

ROLNICTWO 4.0
12 Jedna kierownica do dwóch ciągników

28 ISOBUS – jeden terminal do wszystkiego

32 Trendy w inteligentnej ochronie roślin

47 Ciągnik jak bolid F1

48 AgroSmart – telematyka dla każdego pojazdu

51 Sieć 5G fundamentem internetu rzeczy 

RYNEK
35 Rynek ciągników odżył, ale świat się zatrzymał...

WARSZTAT
52 Elektronika w rolnictwie – cz. 2


