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Pieniądze na rozwój Rolnictwa 4.0
Pomimo pandemii świat się nie zatrzymał i w wielu fir-

mach oraz ośrodkach naukowych nieprzerwanie trwają pra-
ce nad rozwojem Rolnictwa 4.0. Można powiedzieć, że klam-
ka zapadła i z tej drogi nie ma już odwrotu. Tym bardziej cie-
szy informacja o przeznaczeniu przez Narodowe Centrum Ba-
dań i Rozwoju (NCBR), agencji wykonawczej ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego, 100 mln zł dla polskich firm i naukowców, którzy stworzą lub 
będą rozwijać nowe technologie w ramach Rolnictwa 4.0. Trzymamy kciu-
ki, aby pieniądze te zostały wykorzystane jak najlepiej i przynajmniej je-
den z naszych producentów sprzętu rolniczego w najbliższych kilkunastu 
latach wdrożył do praktyki rolniczej takie rozwiązanie/rozwiązania. To wiel-
ka szansa, aby spróbować dotrzymać kroku światowym potentatom rozwija-
jącym technikę rolniczą w tempie geometrycznym. Nie pytajmy, czy robo-
tyzacja i automatyzacja zagoszczą na stałe na naszych polach i w budyn-
kach inwentarskich, bo jest to już przesądzone.

Krzysztof Płocki
krzysztof.plocki@rpt.pl
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Model 5255 L MCS z lo-
go Fendt to dość ciekawa pro-
pozycja nie tylko dla średniej 
wielkości gospodarstw rolnych, 
ale także dla firmy usługowej. 
Odwiedziliśmy jedną z takich 
maszyn podczas realizacji zle-
ceń przy zbiorze grochu pa-
stewnego, pszenżyta ozimego 
i jęczmienia jarego.

Mieliśmy okazję uczest-
niczyć w pokazie pracy naj-
nowszego flagowego okrętu 
żniwnego z logo Deutz-Fahr. 
Na pierwszy rzut oka z ze-
wnątrz zmian nie widać, ale 
po wejściu do kabiny zauwa-
żymy „inny świat”.

Amerykański producent 
z logo odcisku bieżnika opo-
ny rolniczej wprowadza cał-
kowicie nową serię kombaj-
nów zbożowych. To maszy-
ny o mieszanej budowie, 
w której połączono tradycyj-
ny poprzeczny bęben młócą-
cy z dwoma podłużnymi ro-
torami do separacji resztek 
ziarna.

Pięć klawiszy  
i 490 ha w sezonie

Okładka: Kombajn zbożowy Fendt 6335 C.
Zdjęcie: firmowe
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