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Atmosfera targowa jest niepodrabialna
Po tegorocznych targach Agro Show można powiedzieć: atmosfera 

targowa jest niepodrabialna. Taki wniosek wynika z porównania okresu 
obostrzeń społecznych spowodowanych pandemią koronawirusa i bę-
dących ich następstwem spotkań internetowych online z rzeczywistymi 
spotkaniami w jednym miejscu przedstawicieli danej branży.

Taką możliwość dają targi i trzeba jasno zaznaczyć, że nic nie jest w stanie ich zastą-
pić w stu procentach. Możliwość porównania w jednym miejscu ofert wielu producen-
tów za pomocą wszystkich zmysłów jest najważniejszą zaletą każdej wystawy. Na tar-
gach techniki rolniczej można maszyny oglądać z bliska, rozmawiać o nich z przedstawi-
cielami producenta lub firm dilerskich, a często nawet zobaczyć, jak się spisują w czasie 
pracy. Myśląc o zakupie danego sprzętu, na tak dużych targach jak Agro Show, w ciągu 
jednego dnia można go porównać, a nawet podjąć decyzję o zakupie. Wielką zaletą tar-
gów jest również ich atmosfera. Po prostu w jednym miejscu spotykają się ludzie zajmu-
jący się zawodowo danym tematem i wspólnie ją tworzą. 

Krzysztof Płocki
krzysztof.plocki@rpt.pl
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Więcej siewników  
marki Pöttinger

Maszyny Unia  
pracujące z precyzją Trimble 
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Pomimo trudnych, pande-
micznych realiów firmy dostar-
czające sprzęt rolniczy mają 
coraz więcej do zaoferowania. 
Swoje nowości w zakresie ma-
szyn do siewu zaprezentował 
niedawno Horsch.

Siewnik zawieszany Aero-
sem FDD z przednim zbiorni-
kiem i przyczepiany Aerosem 
VT to najnowsze propozycje 
firmy Pöttinger w zakresie wy-
dajnego siewu na sezon 2022. 
Maszyny te łączone są z bro-
nami aktywnymi serii Lion. Po-
nadto wprowadzono zmiany  
w maszynie do siewu w mulcz, 
czyli Terrasemie.

Firma Unia wdraża no-
wą strategię rozwoju, której 
jednym z głównych elemen-
tów jest rolnictwo precyzyj-
ne. Dostawcą tych technolo-
gii został amerykański kon-
cern Trimble reprezentowany 
przez firmę Vantage Polska. 

Horsch  
– nowości w siewnikach

Filmy naszej redakcji  
oglądaj na 
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