
Medale bez blasku fleszy
Na początku grudnia ubiegłego roku DLG opublikowało listę zdobyw-

ców medali, którzy mieli się szczycić i chwalić nagrodzonymi rozwiąza-
niami podczas prestiżowej wystawy Agritechnica 2022. Mieli, ponieważ 
ledwie tydzień później organizator musiał skapitulować wobec trwającej 
pandemii i odwołać imprezę. Najbliższa wystawa Agritechnica ma się od-
być już w swoim tradycyjnym listopadowym terminie roku nieparzystego, którym będzie 
2023. To dość odległa data. Wiele wskazuje na to, że przed tymi targami przyznane będą 
nowe medale, a więc obecnie nagrodzone rozwiązania nie będą lśniły w blasku fleszy.

Na łamach tego wydania RPT omawiamy wyróżnione medalami innowacje, a jedynemu 
zdobywcy złotego krążka poświęcamy osobny obszerny artykuł. Warto dostrzec, że naj-
cenniejszy medal nie trafił do żadnej ze znanych firm, których nikomu w branży nie trze-
ba szczególnie przedstawiać, a do praktycznie nikomu wcześniej nieznanego start-upu.
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Okładka:  Siewnik Horsch Maestro 12 CV.  
Zdjęcie firmowe

Amarantus  
w młocarni

Väderstad Proceed – innowacyjny  
siewnik do wszystkiego

Big Baler Automation to sys-
tem automatyzacji pras New 
Holland, który łączy w sobie 
automatyczne naprowadzanie 
na pokos z automatycznym kie-
rowaniem i ustawianiem masy 
beli prostopadłościennej. To ko-
lejny ważny krok techniki rolni-
czej w kierunku autonomicznej 
pracy maszyn.

Przy wielu roślinach 
uprawnych próżno szukać 
w instrukcji obsługi kombaj-
nu zbożowego orientacyj-
nych ustawień i jakichkolwiek 
zaleceń. Bardzo ciekawą po-
zycją na tej liście jest szarłat 
wyniosły, zwany popularnie 
amarantusem. W zeszłym se-
zonie postanowiliśmy wziąć 
pod lupę jego zbiór.

Väderstad wprowadzi 
w tym roku na rynek inno-
wacyjny siewnik Proceed, 
który zdaniem szwedzkiego 
producenta pozwoli wykonać 
skok technologiczny w tej ka-
tegorii maszyn. Może on wy-
siewać nasiona drobne rze-
paku i buraków, średnie zbóż 
i grube kukurydzy oraz roślin 
strączkowych.

Automatyzacja pracy prasy  
New Holland BigBaler
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