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Agritechnica przeniesiona na 2022 rok
MachineSync w sieczkarniach i ciągnikach
Testy w Nowej Zelandii
Nowi dilerzy John Deere w Wielkopolsce
Mamy 1 mln 444 tys. ciągników
Dwie nagrody dla jednej opony
Opryskiwacz Agrifac jak da Vinci
Claas nagrodził najlepszych dilerów
Nowy prezes Argo Polska
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Talerzówka Sky Agriculture Methys
Owijarka samozaładowcza Sprinter 1500
Odkładnie MixIn 50/80 i 80/120 mm
Ventor 4150 z dodatkowymi funkcjami
Zgrabiarki czterokaruzelowe z Pronaru
Smooth Set w pługach Maschio Gaspardo

Kontrowersyjny kondycjoner
Zbliża się zbiór pierwszego pokosu zielonek. Wygląda na to, że
rozpocznie się on nieco później niż zwykle. Maszyną otwierającą cykl
zbioru tej paszy jest zawsze kosiarka. Praktycznie każdy producent
oferuje ją w opcji z kondycjonerem, czyli urządzeniem przyspieszającym schnięcie
świeżo ściętej zielonki. Jak się jednak okazuje, dodatek ten stanowi w Polsce bardzo rzadko spotykany wybór. Udział sprzedawanych w naszym kraju kosiarek dyskowych z kondycjonerem nie przekracza 10%.
Wielu z nas ma obawy przed zakupem takiego zestawu. Owszem, kondycjoner
wymaga silniejszego, a czasem również cięższego ciągnika oraz większego udźwigu
podnośnika. Jeśli jednak mamy wystarczającego konia pociągowego, to warto rozważyć taką inwestycję. Kondycjoner znacząco skraca czas schnięcia zielonki, co pozwala ograniczyć straty cennych składników odżywczych, zmniejsza zanieczyszczenie
paszy glebą oraz oszczędza: czas, paliwo i darń. Korzyści jest wiele. W niektórych
sytuacjach kondycjoner pozwala wyeliminować potrzebę stosowania przetrząsarki.
Jeśli jednak rok jest mokry bądź produkujemy siano, to pozwoli zmniejszyć liczbę
przejazdów przed zbiorem. Kondycjoner palcowy, zwany spulchniaczem, przeznaczony jest do traw i zbóż na GPS, zaś walcowy, zwany zgniataczem, do roślin motylkowych, jak np.: lucerna, koniczyna czy seradela oraz mieszanek obu rodzajów roślin.
Przemysław Olszewski
przemyslaw.olszewski@rpt.pl

RYNEK

10 Rynek ciągników 1-3/2021
58 Rynek przyczep rolniczych 1-3/2021

ROLNICTWO 4.0

14 Claas CEMOS podpowiada,
jak oszczędzać paliwo
26 Milisekundy decydujące
o jakości opryskiwania

CIĄGNIKI

18 Zastąpił Ursusa C-385
34 David Brown 950

PREZENTACJE

Niemały problem miał
rolnik z okolic Wapna k. Kcyni, któremu „skończył się”
ciągnik Ursus C-385. Rolnik
zastanawiał się, jaki traktor
kupić w zamian. Ostatecznie
Dariusz Belter z miejscowości Kujawki zdecydował się
na nowy ciągnik marki Farmtrac 675 DTn w wersji King.
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Zastąpił
Ursusa C-385

22 Limitowane 133 ładowarki Manitou
36 Imponujące wydajności klawiszowca
56 Agro Flota – ubezpieczenie pojazdów rolników
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28 Korbanek ogłasza nowy początek Arbosa
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Rozsiewacz Amazone ZA-TS po blisko 2500 ton
Pöttinger Vitasem 302
Z gęsto usłanymi zębami
Dwa Giganty w słoneczniku
Len w redlicach

Okładka: Przetrząsacz Kuhn 13012
Zdjęcie: firmowe

Filmy naszej redakcji
oglądaj na

O tym, jak ważny jest wybór siewnika, jak również rodzaj jego finalnej kompletacji, przekonał się Piotr Pawłowski z miejscowości Gubiny. Kierując się niewielkimi
wymaganiami swoich niezbyt
ciężkich gleb kupił siewnik
Pöttinger Vitasem 302 z podstawowymi redlicami stopkowymi. Z czasem okazało się,
że mógł wybrać lepiej.

Polska firma Mandam
w ostatnim czasie przeprowadziła solidne porządki
w segmencie narzędzi do
uprawy przedsiewnej. Z oferty wyleciały m.in. serie agregatów Kup i Flex, a zawitał
Best.
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Pöttinger
Vitasem 302
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Z gęsto
usłanymi zębami
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