
Kosma dołącza  
do Maximy i Plantera
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czyli 8R na czterech gąsienicach
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Z powodu koronawiru-
sa świat jest obecnie „orany” 
wzdłuż i wszerz. To trafne od-
niesienie, bo tak jak podczas 
uprawy gleby odwracającej jej 
warstwę orną do góry noga-
mi, tak może skończyć świa-
towa gospodarka. Ponadto na-
sze rolnictwo trzeci rok z rzę-
du zmaga się z jeszcze jednym 
problemem – potężną suszą.

Francuski producent 
sprzętu rolniczego z Sa-
verne wzbogaca swoją ga-
mę siewników punktowych 
o zupełnie nową rodzinę. Do 
znanych od lat maszyn se-
rii Planter i Maxima dołą-
cza Kosma.

Czy widzieliście już w pra-
cy ciągnik John Deere serii  
8RX? Prawdopodobnie jesz-
cze nie, bo to nowa se-
ria amerykańskich trakto-
rów z czterema gąsienicami. 
Brata kołowej serii 8R można 
spotkać na polskich polach  
w ramach wiosennego De-
mo Touru.

Dwie plagi  
jednocześnie
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Pandemia uświadamia znaczenie rolnictwa
– Będziemy musieli nauczyć się żyć w nowej rzeczywisto-

ści – mówi nasz rząd i tym samym daje nam do zrozumienia, 
że w najbliższych kilkunastu miesiącach nie ma szans powro-
tu do normalności sprzed pandemii koronawirusa. Niestety, 
możemy tylko przewidywać skalę zmian, ale przede wszyst-
kim powinniśmy podzielić je na dwie grupy. Pierwsza to nowe zasady sa-
nitarne związane ze zdrowiem, a druga to nowa rzeczywistość gospodarcza 
spowodowana nagłym zaciągnięciem dla wielu branż hamulca ręcznego!

Jak mocno spowolnienie gospodarki, a w wielu działach jej okresowe 
zatrzymanie, wpłynie na rolnictwo? Bądźmy dobrej myśli, bo nowa świato-
wa rzeczywistość gospodarcza powinna w najmniejszym stopniu wpłynąć 
na rolnictwo. Przecież bezpieczeństwo żywnościowe jest priorytetem dla 
każdego państwa z prostego powodu – każdy musi jeść. Dlatego rolnictwo, 
w tym branża techniki rolniczej, powinny wrócić na właściwe (sprzed pan-
demii) tory jako jedne z pierwszych gałęzi gospodarki. Aby tak się stało, 
państwo polskie musi jednak przekazać tej branży zdecydowane wspar-
cie – finansowe i legislacyjne.

Krzysztof Płocki
krzysztof.plocki@rpt.pl
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