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Okładka: Ciągnik Fendt 728 Vario Gen7
Zdjęcie: firmowe

BKT to światowy  
producent opon rolniczych

Pöttinger  
do orki poza bruzdą

Firma Amazone proponuje 
wydłużenie gwarancji antyko-
rozyjnej dla swoich rozsiewa-
czy nawozów – zawieszanych 
ZA-V, ZA-TS i przyczepianych 
ZG-TS. Stało się to możliwe po 
wprowadzeniu lakierowania 
klasy premium.

W połowie lutego br. kon-
cern BKT zaprosił europejskich 
dziennikarzy prasy fachowej 
do swojej siedziby w Indiach. 
BKT, czyli Balkrishna Indu-
stries to indyjski producent 
opon z sektora off-highway, 
tzn. wykorzystywanych m.in.  
w rolnictwie, budownic-
twie, górnictwie i przemyśle. 
Główna siedziba znajduje się  
w Mumbaju (Bombaju).

Czołowi zagraniczni pro-
ducenci pługów obracalnych 
od wielu lat oferują modele 
typu on-land. Do tego grona 
dołącza w tym roku firma Pöt-
tinger. Możliwość orki z cią-
gnikiem jadącym wszystki-
mi kołami bądź gąsienicami 
po caliźnie obejmie wyłącz-
nie narzędzia półzawieszane.

Rozsiewacze Amazone  
z gwarancją 7-letnią
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W SKRÓCIE
 4	 Targi	Agritechnica	2023	warto	odwiedzić	14	listopada
 4	 Zmarł	Heinz	Dreyer
 5	 Kultowy	Farmall	ma	100	lat
 5	 Zapisy	na	szkolenia	365FarmNet
 5	 Prototypowa	hybryda	Landini
 6	 Konkursy	organizowane	przez	KRUS	 
	 –	dla	rolników	i	dzieci
 6	 Nowy	szef	Fendt	Polska
 7	 Test	olejów	i	ich	dodatków

NOWOŚCI
 8	 Marathon	Edge	to	kompromis	zagłębiania	i	żywotności
 8	 Ciągniki	kompaktowe	Bobcat	Stage	V
 8	 Platforma	transportowa	wału	VarioPack
 9	 Przyczepa	Twin	Bunkier	z	dodatkowym	ślimakiem

CIĄGNIKI
10	 Studio	Valtra	Unlimited	ma	10	lat
13	 Ciągniki	Claas	z	myślą	o	uprawie	i	siewie	w	mulcz
16	 Renault	YL

RYNEK
18	 Zakup	sprzętu	rolniczego	traktowany	jak	inwestycja
32	 Europejski	rynek	ciągników	2022	–	cz.	1

PREZENTACJE
20	 Ładowarka	Weidemann	 
	 z	przekładnią	Power	Drive	255	
22	 Twórcy	ładowarki	burtowej	docenieni	w	USA
24	 Krukowiak	realizuje	zamówienia	w	czasie	2-6	miesięcy
40	 Szybka	naprawa	decyduje	o	jakości	dilera
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52	 Pöttinger	do	orki	poza	bruzdą
54	 BKT	to	światowy	producent	opon	rolniczych
59	 Praktyka	lekarska	z	powołania,	a	rolnicza	z	zamiłowania
62	 Agro-Rami	strategicznym	dilerem	Case	IH
66	 Väderstad	kupuje	pielniki	Thyregod

WYWIAD
28	 Nadchodzące	zmiany	prawne	wstrząsną	branżą

TEST
35	 Zweryfikowaliśmy	poziom	strat	niełupek

UŻYWANE
44	 Sześć	rzędów	i	500	ha	w	sezonie
48	 Żniwa	słonecznika	z	Emmarolem

TECHNIKA WARZYWNICZA
60	 Sprzęt	do	siewu	i	sadzenia	warzyw
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Filmy naszej redakcji  
oglądaj na 

SPIS TREŚCI
Różne sposoby minimalizowania strat niełupek

Już niedługo rozpoczną się pierwsze siewy słonecznika na „ziarno”. 
Piszemy o tym celowo w cudzysłowie, ponieważ taka forma, w dodat-
ku potoczna, zarezerwowana jest wyłącznie dla zbóż, a ściślej tych 
właściwych z rodziny traw. Prognozy dotyczące wielkości areału sło-
necznika na ten rok są dość rozbieżne. Dopiero się okaże, czy nastą-
pi stabilizacja, kolejny wzrost, a może lekki spadek.

Niemniej uprawy tej nie możemy już traktować jako niszowej, choć wedle defi-
nicji dalej traktowana jest jako małoobszarowa. Cały cykl produkcji słonecznika jest 
bardzo ważny. Wcześniejsze starania jednak bardzo łatwo zniweczyć, jeśli nie za-
dbamy o staranny zbiór. Bez wątpienia najczęściej poruszanym problemem jest mi-
nimalizacja strat niełupek i koszyczków na zespole żniwnym. W sezonie 2021 przyj-
rzeliśmy się bliżej i oceniliśmy podczas pracy specjalistyczne przystawki listwowe, 
zaś w roku ubiegłym pod lupę wzięliśmy adaptery rzędowe. Te ostatnie zostały zre-
cenzowane w bieżącym wydaniu RPT.

Przemysław Olszewski,  
przemyslaw.olszewski@rpt.pl


