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Filmy naszej redakcji
oglądaj na

Więcej Agro niż Show
Wprowadzenie po raz pierwszy płatnego wstępu na największe targi techniki rolniczej w Polsce wywołało burzę, a zdania co do słuszności tego kroku były w branży mocno podzielone. Trzeba jednak przyznać,
że jednostkowy koszt biletu, jak na dzisiejsze realia cenowe, jest symboliczny. Na pewno jednak skłoniło to wiele osób do redukcji ekipy biorącej udział w imprezie.
Wycieczkowicze i poszukiwacze dowolnej okazji do biesiadowania z tej decyzji zapewne
nie byli zadowoleni. Decyzja organizatora, Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń
Rolniczych w Toruniu, okazała się za to bardziej owocna dla rzeczowych, tzw. konkretnych
zwiedzających oraz dla wystawców. Korzyści czerpaliśmy również my, czyli przedstawiciele
mediów branżowych. Mieliśmy bowiem lepsze warunki do efektywnego zdobywania informacji i poszerzania wiedzy, którą później, po przepuszczeniu przez filtr redakcyjny, dzielimy
się z Wami za pośrednictwem prasy. A było czym się zajmować. Pod kątem liczby zorganizowanych przez firmy konferencji prasowych była to rekordowa edycja targów Agro Show.
Przemysław Olszewski
przemyslaw.olszewski@rpt.pl
Na początku września br.
koło Magdeburga w Niemczech
firma z logo skaczącego jelenia
zorganizowała międzynarodowe spotkanie pod hasłem Sustainability Day. Pokazane zostały rozwiązania mające na celu poprawę wydajności i jakości
produkcji rolniczej przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów
jej prowadzenia oraz negatywnego wpływu na środowisko.

Siewnik zbożowy z napędem mechanicznym w klasycznym polskim gospodarstwie uprawiającym zboża
i rzepak powinien być maszyną sprawdzoną i pewną,
bo sprzęt taki kupuje się najczęściej na kilkanaście lat.
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Wynajem ciągników i maszyn rolniczych nie jest niczym nowym, ale propozycja
AgroSharing wyróżnia się na
tle innych czasem jego trwania. Pozwala bowiem pracować na przykład prawie nowym ciągnikiem 155-konnym
przez jedną dobę bez limitu
motogodzin.
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