
Ursus powoli odchodzi do lamusa
Ursus, tak słyszałem był taki ciągnik – takich odpowiedzi młodych 

osób możemy się spodziewać już w perspektywie najbliższych kilkuna-
stu lat. Teza ta jest niestety bardzo prawdopodobna, bo spółka Ursus 
upadła, traktory tej marki nie są produkowane, a pozostałe na chodzie, 
chociaż jest ich nadal bardzo dużo, powoli odchodzą do lamusa. W więk-
szych gospodarstwach pracują coraz mniej i zapewne z czasem przestaną, a w mniej-
szych będą użytkowane do emerytury właścicieli i prawdopodobnie wylądują w krzakach. 
Mając to na uwadze warto zadać pytanie – kto powinien wziąć odpowiedzialność za pa-
mięć o marce Ursus? Oczywiście przede wszystkim państwo polskie, co obecnie realizu-
je m.in. poprzez Narodowe Muzeum Techniki. Szkoda jednak, że nie udało się powołać do 
życia muzeum choćby we fragmencie jednej z fabrycznych hal w warszawskiej dzielnicy  
Ursus. Teraz już za późno, bo zostały zburzone. Ciągniki Ursus są naszym dobrem naro-
dowym i powinniśmy zadbać o ich właściwe miejsce w historii.
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Siew punktowy  
nasion i porcjowy nawozów

Cyfrowe  
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Nowe przyczepy ze stajni 
Pöttinger rozpoznamy z daleka 
po białych, a nie jak do tej po-
ry czerwonych profilach piono-
wych, usztywniających ściany 
boczne skrzyni ładunkowej. Ma-
szyny te wyróżniają się jednak 
nie tylko odświeżonym wzornic-
twem. Przyjrzyjmy się bliżej, co 
się zmieniło.

Amazone w swoich siew-
nikach punktowych Precea 
testuje oszczędne nawoże-
nie bez obniżki plonów. Pole-
ga ono na zmniejszeniu daw-
ki dzięki zwiększeniu precyzji 
tego zabiegu do poziomu do-
zowania porcjowego. To od-
powiedni czas na takie bada-
nia, bo bardzo drogie nawozy 
mineralne skłaniają do ograni-
czenia ich stosowania.

W kwietniu br. angielska 
marka JCB poinformowała 
o nowej rodzinie ciągników. 
Po modernizacji dodano do 
nazwy słowo iCON. Niespełna 
trzy miesiące później, w trak-
cie międzynarodowego spo-
tkania na Litwie, mogliśmy 
zasiąść za sterami tych pojaz-
dów i bliżej się im przyjrzeć.
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