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Popularne przez lata na-
wożenie gnojowicą z wykorzy-
staniem rozlewaczy rozbryzgo-
wych dobiega końca. Ich miej-
sce zajmują rampy rozlewają-
ce i aplikatory doglebowe. Bel-
gijski Joskin mający duże do-
świadczenie w produkcji tego 
rodzaju sprzętu podzielił się 
swoimi badaniami nad jego 
efektywnością.

W 2018 r. New Holland 
obchodził jubileusz stulecia 
od premiery pierwszego cią-
gnika marki Fiat. Z tej oka-
zji stworzono serię limitowa-
ną wybranych modeli trakto-
rów, a pięć z nich trafiło do 
polskich klientów. Jednego 
z tych szczęśliwców odwie-
dziliśmy w tym roku podczas 
sporządzania TMR-u.

Produkcję ostatniej ge-
neracji snopowiązałek ty-
pu Warta 2 zakończono  
w 1990 r. Postanowiliśmy 
odwiedzić jednego z już nie-
licznych użytkowników ta-
kich maszyn w Polsce pod-
czas żniw. Poczciwą War-
tę wzięliśmy pod lupę przy 
zbiorze pszenżyta ozimego.

Trzy sposoby  
nawożenia gnojowicą
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Aplikacje jak grzyby po deszczu
Aplikacji mobilnych w sklepach wirtualnych przybywa jak 

grzybów po deszczu i można spodziewać się, że „wody do ich 
rozwoju” nie zabraknie. Wielką zaletą tych programów cyfro-
wych przeznaczonych do urządzeń przenośnych, jest ich ciągła 
dostępność, bo przecież wielu z nas smartfony ma przy sobie 
nieomalże bez przerwy (24/7/365). Nie dziwi więc, że z rozwiązań tych co-
raz częściej korzystają również producenci ciągników i maszyn rolniczych.

W sklepach Google Play (smartfony z systemem system Android) i App 
Store (smartfony z systemem iOS) można pobrać różne aplikacje: od po-
zwalających zarządzać całym gospodarstwem, poprzez służące do nadzo-
rowania ciągników, kombajnów i sieczkarni samojezdnych w czasie rzeczy-
wistym, na dedykowanych do obsługi danej maszyny kończąc. Zachęcamy 
do ich instalowania i korzystania. To nie kwestia mody, ale wielu korzyści 
płynących z ich wykorzystywania. Najważniejszym jest zmniejszenie kosz-
tów produkcji rolniczej i w efekcie uzyskanie lepszego wyniku finansowego.

Krzysztof Płocki
krzysztof.plocki@rpt.pl
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