
Każdy może dołożyć cegiełkę
Ocena barbarzyńskiej napaści Rosji na Ukrainę może być tylko jed-

na – wolny świat musi agresora powstrzymać. Najwięcej mogą zrobić 
państwa, ale i każdy indywidualnie może dołożyć swoją cegiełkę. Po-
środku są firmy, których reakcja jest również bardzo ważna. Dlatego re-
dakcja RPT przyłącza się do szeroko rozumianych sankcji związanych 
z bojkotem produktów wytwarzanych w Rosji i Białorusi, którą należy uznać za współ- 
agresora. Dlatego do odwołania nie będziemy informować o nowym sprzęcie rolniczym 
produkowanym w tych krajach.

Zaznaczamy jednak, że nie zamierzamy ignorować żadnych pracujących na polskich 
polach ciągników oraz maszyn rolniczych. W praktyce oznacza to możliwość opisywania 
m.in. używanych ciągników Belarus i kombajnów zbożowych Rostselmash. Każdy prenu-
merator RPT będący ich użytkownikiem może się z nami skontaktować i zgłosić propozy-
cję tematu artykułu. Dotyczy to również ich dystrybutorów w naszym kraju.

Krzysztof Płocki
krzysztof.plocki@rpt.pl
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Okładka: Rozsiewacz zawieszany dwutarczowy  
KFMR Krukowiak Atis
Zdjęcie: Płocki

Pro-Belt  
dołącza do Roll-Belta

Samojezdny dwuślimakowy  
Faresin na weekend

Pasz objętościowych z trwa-
łych użytków zielonych mo-
że być więcej i mogą mieć lep-
szą jakość. Czy można to zrobić 
zmniejszając lub wcale nie uży-
wając nawozów sztucznych? 
Odpowiedzi na to pytanie po-
szukują uczestnicy projektu 
Akademia Trawy. 

Firma New Holland roz-
szerza ofertę zmiennokomo-
rowych pasowych pras zwija-
jących. W ubiegłym miesiącu 
światło dzienne ujrzała seria 
Pro-Belt. Danych o nowych 
maszynach ujawniono wciąż 
niewiele, ale udało nam się 
dotrzeć do dodatkowych cen-
nych informacji.

Zwiększenie produkcji mle-
ka często zmusza do poszuki-
wania nowego wozu paszo-
wego. Przeskok może doty-
czyć nie tylko zwiększenia po-
jemności zbiornika na paszę,  
ale również zmiany maszyny 
przyczepianej na samojezd-
ną. Taką drogę wybrali rolnicy  
z miejscowości Łojki k. Grajewa.

Agrihandler wystartował  
z Akademią Trawy
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