
Gazeta TARGOWA

AG R OT E C H  2 0 2 2  -  N A J W I Ę K S Z E  TA R G I  W  H A L AC H  W  P O L S C E
Redaktor naczelny: Mariusz Ciołeszyński,  tel.  696 007 321, e -mail:  redakcja@fodo.pl

To już 27. edycja targów rolniczych Agrotech. Przez lata 
ciężkiej pracy impreza urosła do rangi jednej z najważniej-
szych dla branży rolniczej w Europie środkowo-wschod-
niej. Przez lata obserwowałem i uczestniczyłem w procesie 
rozwoju targów, widziałem jak targi rosły w siłę, opierając 
się wahaniom rynku i stawiając czoła przeciwnościom. 

Agrotech od początku swojego istnienia był jednym 
z najważniejszych wydarzeń Targów Kielce. Wszystko 
wskazuje na to, że targi Agrotech i Las-Expo w tym roku 
będą znacznie większe od ubiegłorocznej edycji i znajdą 
się w czołówce imprez targowych pod względem przy-
chodów za 2022 rok.

Myślę, że powracający do przedpandemicznej formy 
Agrotech będzie fantastycznym miejscem zarówno dla 
farmera operującego dużym budżetem, jak i rolnika szu-
kającego dobrych, ale niedrogich rozwiązań. Na tego-
rocznym Agrotechu swoje przedstawicielstwo mają także 
wszystkie organizacje wspomagające rolnictwo.

Targi Agrotech odzyskują dawny blask. Dość szybko 
zdołaliśmy zapełnić wszystkie 7 hal. Musieliśmy więc 
dostawić dwie dodatkowe hale namiotowe, aby pomie-
ścić wszystkie stoiska. Na targach pojawią się oczywiście 
giganci branży, czyli takie firmy jak John Deere, New Hol-
land, Case, Zetor, SaMASZ czy McCormick.
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Kontakt: 603 303 218  •  661 700 651 •  609 750 072
De Vos Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. ( dawniej Brochard Polska Sp. zo.o.) 
 ul. Bydgoska 75, 78-600 Wałcz  
tel. 67 258 33 57, biuro@devos.pl

SPRZEDAŻ • WYNAJEM www.perardpolska.pl
Kontakt na terenie Polski tel. 603 303 218

Wozy asenizacyjne od 5.000 do 30.000 litrów

Testuj Ścielarkę do słomy  
na gospodarstwie

Wozy Przeładowcze od 15 do 46 m3 Rozrzutniki do obornika od 9 do 26 ton

Ścielarka HELIOS 3 m3 

www.devos.pl
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Droga do sukcesu z Analizą Frakcyjną  
i Systemem Nawożenia AKRA

Jak możemy zapobiec suszy

Wyłączny importer w Polsce:

www.agro-kombi.pltel. 794 103 852
ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork           tel./fax: +48 77 418 24 71           e-mail:biuro@agro-kombi.pl

Zmiany klimatyczne
Zmiany klimatyczne dotyczą nas tu i teraz! Różne symulacje dają 
podobne prognozy:

• opady atmosferyczne występują coraz rzadziej i są gwałtowniejsze 
(nasilają się ekstremalne zjawiska pogodowe)

• zimy są bardziej wilgotne

• lata są suche

• okres wegetacyjny rozpoczyna się wcześniej i później się kończy.

Wśród nielicznych korzyści wynikających ze zmian klimatycznych 
znajdują się: przemieszczanie się obszarów produkcyjnych (np. upra-
wa winorośli) oraz możliwość zakładania 2. uprawy głównej. Nega-
tywnymi następstwami są natomiast: rozprzestrzenienie się chorób 
i szkodników, wzrost temperatury i nieuniknione problemy z zaopa-
trzeniem w modę.

Jak przygotować użytki rolne  
na nadchodzące zmiany klimatyczne?
To pytanie jest niezwykle istotne dla gospodarstw rolnych, które 
również w przyszłości chcą funkcjonować w sposób nie tylko ren-
towny ale i z myślą o ekologii. Pojedyncze i punktowe zabiegi są nie-
wystarczające. Pomyślny rezultat uda się osiągnąć tylko z pomocą 
systemowego podejścia do zagadnienia, z wykorzystaniem różnych 
dziedzin nauki.

Woda i gleba
Gleby różnią się między sobą pod względem zdolności magazynowa-
nia wody. To ile tej wody gleba zatrzyma zależy od jej struktury granu-
lometrycznej (piasek/pył/ił), związanej z nią porowatości, zawartości 
substancji organicznej i organizmów glebowych ( np. korzenie, kory-
tarze wydrążone przez dżdżownice).

Woda i rośliny
Dla wyprodukowania 1 kg masy suchej, rośliny potrzebują określonej 
ilości wody. Ilość ta jest inna dla każdej rośliny, wielkość tą nazywamy 
współczynnikiem transpiracji. Kukurydza i burak cukrowy zaliczane są 
do roślin „niewymagających” dużej ilości wody, przeciwieństwem są 
wszystkie rośliny tworzące łuszczyny (np. rośliny strączkowe, rzepak) 
oraz rośliny wytwarzające dużo biomasy (np. użytki zielone).

Zasiewów nie można planować jedynie na podstawie całkowitego 
zapotrzebowania roślin na wodę. O wiele ważniejsze jest to KIEDY 
dana roślina najbardziej potrzebuje wody. I tak może się zdarzyć, że 
kukurydza, która nie potrzebuje dużo wody, nie wytworzy optymal-
nego plonu ponieważ wody zabrakło w fazie kwitnienia. W przypadku 
zbóż ozimych, o większych wymaganiach wodnych, dobry plon moż-
na uzyskać jeśli rośliny skorzystają z opadów zimowych. 

Obieg wody w przyrodzie
Największą powierzchnię parowania stanowią oceany, tutaj rów-

nież mamy największą ilość opadów. Relatywnie niewielka ilość 
wody znad oceanów dociera w głąb lądu. Zaskakujące jest to, że 
suma opadów na lądzie wielokrotnie przewyższa ilość pary wod-
nej docierającej do nas znad oceanów. Możliwe jest to tylko wtedy, 
gdy gleba potrafi pochłonąć wody opadowe, które następnie za po-
średnictwem roślin (transpiracja) wracają z powrotem do atmosfery 
w postaci pary wodnej. Z powstałych chmur ponownie może spaść 
deszcz w danym regionie!

Kropla deszczu musi zostać zatrzymana i co najmniej 5 razy 
przejść wspomniany obieg, zanim opuści region wraz z syste-
mem rzecznym!   

Ekstremalne zjawiska pogodowe są coraz częstsze. Zadaniem rolni-
ków stanie się wypracowanie takiego sposobu uprawy gleby i roślin, 
aby woda pochodzące z gwałtownych opadów nie mogła wyrządzić 
większych szkód (np. erozja gleby), lecz wsiąkała w glebę i była w niej 
magazynowana. Gleby utrzymane w dobrej kondycji wpływają nie 
tylko na produkcję roślinną, ale również pozytywnie kształtują lokal-
ny klimat.

Następujące zabiegi wpływają pozytywnie na kondycję gleby:

• zazielenienie (międzyplon, nawozy zielone)

• aktywność mikrobiologiczna

• stabilizacja agregatów (AKRA DGC)

• zwiększenie miąższości 

• synteza próchnicy 

• zasilenie składnikami mineralnymi (AKRA Kombi)

• odpowiednie zaopatrzenie w wapń dla stabilizacji humianów-Ca 
(AKRA DGC)

ZIELONY ŁAD

Jedyne takie rozwiązanie!

ZIELONY ŁAD
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tel. 609 324 317
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AGROTECH SILNY

Taki wynik to przede wszystkim 
objaw wzajemnego szacunku 
i zaufania pomiędzy Wystawcami 
i instytucją targową.
AM: Jak najbardziej. Dlatego 
szczerze dziękuję  firmom wysta-
wiającym się na targach Agrotech 
przede wszystkim za wyrozumia-
łość  i ogrom zaufania do nas, jako 
organizatorów. Dzięki temu mo-
gliśmy odbudować pozycję Agro-
techu, jako ważnego wydarzenia 
branży rolniczej i największych 
w Europie środkowo-wschodniej 
targów rolniczych organizowanej 
w halach. 
Jak obecnie wygląda sytuacja Tar-
gów Kielce?
AM: W jesieni 2021 udało nam się 
z sukcesem przeprowadzić więk-
szość najważniejszych targów. Do-
bry start w 2022 roku, dzięki tar-
gom Enex i Ekotech pozwalają mi 
sądzić, że ten sezon targowy może 
należeć do udanych. Podkreślam 
może, bo nie pozostajemy ślepi na 
sytuację za naszą wschodnią gra-
nicą, która ma wpływ na sytuację 
gospodarczą nie tylko w Polsce, 
ale na świecie. Wraz z Polską Izbą 
Przemysłu Targowego wystosowa-
łem apel do UFI – Światowego Sto-
warzyszenia Przemysłu Targowego 
o wykluczenie z jej szeregów or-
ganizacji należących do Federacji 
Rosyjskiej. Uważam, że jako firma 
organizująca wydarzenia między-
narodowe, takie jak Targi Kielce, 
naszym obowiązkiem jest zrobić 

wszystko, co w naszej mocy, aby 
doprowadzić do szybkiego i pozy-
tywnego zakończenia tego niepo-
trzebnego konfliktu. Dokładamy 
też cegiełkę mniej spektakularny-
mi, ale bardzo ważnymi akcjami, 
takimi jak pomoc ukraińskim 
uchodźcom. Do pomocy zaanga-
żowaliśmy także wystawców. Fir-
ma ROLBATCH Magdalena Laabs 
oraz Medilaabs GmbH prowadzą 
zbiórkę darów pomocy humani-
tarnej dla Ukrainy. Zbiórka pro-
wadzona jest w Niemczech oraz 
w Polsce. Punkt zbiórki utworzony 
został właśnie na terenie Targów 
Kielce, skąd zostaną przetranspor-
towane na Ukrainę.   

Jak na razie zainteresowanie 
udziałem w targach, nie tylko rol-
niczych jest bardzo duże. Miejmy 
zatem nadzieję na zakończenie kon-
fliktu i udane targi. 

Ważną informacją jest oczywiście 
zniesienie obostrzeń covidowych 
w przestrzeniach targowych. Doty-
czy to m. in. zniesienia ankiet epi-
demiologicznych, ale co ważniej-
sze, ograniczeń dotyczących liczby 
osób, które mogą przebywać w ha-
lach wystawienniczych. To pozwoli  
rozwinąć skrzydła wszystkim im-
prezom targowych, w szczególności 
targom Agrotech.

Zespół redakcyjny

Rozmowa z dr. Andrzejem Mochoniem, prezesem zarządu Targów Kielce

To już 27. edycja targów rolniczych Agrotech. Przez lata ciężkiej pracy impreza urosła do rangi jednej z najważniejszych dla branży 
rolniczej w Europie środkowo-wschodniej. O Agrotechu i sytuacji targowej rozmawialiśmy z prezesem zarządu Targów Kielce, dr. 
Andrzejem Mochoniem.

Targi Agrotech to przede wszyst-
kim bogata historia. Historia 
sukcesu!
AM: Przez lata nie tylko obserwowa-
łem, ale uczestniczyłem w procesie 
rozwoju targów, widziałem  jak targi 
rosły w siłę, opierają się wahaniom 
rynku i stawiają czoła przeciwno-
ściom, w tym pandemii. Sięgając pa-
mięcią do jubileuszowej, 25. edycji 
z 2019 roku,  Agrotech był nie tylko 
największymi targami w Polsce od-
bywającymi się w halach dla innych 
branż gospodarki, ale również  naj-
większą wystawą techniki rolniczej 
w Europie Środkowo-Wschodniej.  
Odwiedziło ją wówczas  ponad 70 
tysięcy osób, by zobaczyć ekspozy-
cje 750 wystawców z całego świa-
ta. Dodatkowo można wspomnieć 
o 11 halach i 66 tys. m2 powierzchni 
wystawienniczej. Mówię o przeciw-
nościach, ponieważ targi Agrotech 
były pierwszymi, które zostały dość 
dotkliwie, jako pierwsze dotknięte 
obostrzeniami covidowymi. Byli-
śmy zmuszeni przekładać targi aż 
trzykrotnie. To mogłoby doszczęt-
nie pogrzebać wizerunek niejednej 
dużej imprezy wystawienniczej. Tak 
się jednak nie stało. Agrotech 2022 
może pochwalić się 40 tys. m2 po-
wierzchni wystawienniczej i prawie 
500 wystawcami. Biorąc pod uwagę 
sytuację innych europejskich targów 
branży rolniczej, np. przeniesienie 
czeskiego TechAgro na 2024 rok, 
Agrotech pozostaje liderem sektora 
rolniczego w tej części świata.

siłą wystawców
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AGROTECH I LAS-EXPO
Rozmowa z Bożeną Staniak, wiceprezesem Targów Kielce

Agrotech od początku swojego istnienia był jednym z najważniejszych wydarzeń Targów Kielce. Wszystko wskazuje na to, że także 
w 2022 roku uda się powtórzyć sukces tak ważnej dla branży rolniczej imprezy. O Agrotechu rozmawialiśmy z wiceprezes zarządu 
Targów Kielce, Bożeną Staniak.

poziom. W 2021 roku ze względu 
na bardzo dynamiczną i niepewną 
sytuację pandemiczną zdecydo-
waliśmy się na organizację targów 
Agrotech w wyjątkowym, jesien-
nym terminie. Była to trudna de-
cyzja, ponieważ przyzwyczailiśmy 
branżę rolniczą do tradycyjnego, 
marcowego terminu. Dodatkowo, 
z uwagi na skomasowanie wszyst-
kich dużych targów w jesieni, pod-
jęliśmy,  jak się okazuje słuszną 
decyzję o połączeniu targów Agro-
tech i Las-Expo z targami Dom 
i Ogród, Zdrowie i Uroda oraz 
Rękodzieło. Było to podyktowane 
tym, że wszystkie te imprezy, choć 
różne z punktu widzenia produk-
tów, dzielą ze sobą w dużej części 
tego samego odbiorcę. Taki krok 

Rozmowy o Agrotechu 2022 nie 
da się rozpocząć, nie odnosząc 
się najpierw do ubiegłorocznej 
edycji.
BS: Tak, to prawda. Należy się 
cofnąć o dwa, znaczące dla histo-
rii tego wydarzenia, lata. To wła-
śnie w 2020 roku w Polsce wpro-
wadzone zostały rozporządzenia 
dotyczące pandemii koronawiru-
sa, które w rezultacie zamknęły 
możliwość organizowania imprez 
targowych wszystkim ośrodkom 
tego typu w kraju. Jako pierwszy 
ofiarą padł właśnie Agrotech. Był 
to tym większy cios, ponieważ 
wydarzenie było już w ostatnim 
stadium organizacji, a poziom 
zgłoszonych firm wskazywał na 
to, że targi te osiągną rekordowy 

coraz ważniejsze dla rynku

pozwolił ubiegłorocznej, pande-
micznej edycji Agrotechu i Las-
-Expo uzyskać bardzo dobry po-
ziom przychodów, plasujący go na 
drugim pod tym względem w ka-
lendarzu Targów Kielce, po Mię-
dzynarodowym Salonie Przemysłu 
Obronnego, miejscu.
Jak sytuacja wygląda w przypad-
ku tegorocznej edycji?
BS: Wszystko wskazuje na to, że 
targi Agrotech i Las-Expo w tym 
roku będą znacznie większe od 
ubiegłorocznej edycji, choć nie 
osiągną jeszcze poziomu z ostat-
niej przed pandemią edycji, czyli 
z 2019 roku. Mimo to, znajdą się 
w czołówce imprez targowych pod 
względem przychodów za 2022 rok. 
Możemy tak twierdzić w oparciu 
o duże zainteresowanie ze strony 
zarówno odwiedzających, jak i wy-
stawców. W tym miejscu chcieli-
byśmy serdecznie podziękować fir-
mom  wystawiającym się na targach 
Agrotech i Las-Expo za cierpliwość 
i wyrozumiałość. Targi te musiały 
być przełożone, ale wystawcy zro-
zumieli, że było to podyktowane 
sytuacją pandemiczną i zwiększo-
nymi obostrzeniami w zakresie 
imprez targowych, a więc przyczy-
nami niezależnymi od Targów Kiel-
ce. Większość firm, choć mogła, nie 
odwołała swoich zamówień. Posta-
nowili poczekać razem z nami i to 
właśnie to zaufanie najbardziej nas 
cieszy i za nie dziękujemy.

Zespół redakcyjny
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SUKCES AGROTECHU
przełoży się na rozwój branży

Rozmowa z Kamilem Perzem, dyrektorem Wydziału Targów kieleckiego ośrodka wystawienniczego

Targi Agrotech od początku istnienia nie były jedynie miejscem, w którym firmy rolnicze mogły zamówić traktor, lub kombajn, ale 
też, a może przede wszystkim swego rodzaju podsumowaniem i punktem odniesienia dla sektora rolniczego w Polsce i w naszej czę-
ści Europy. O roli Argotechu rozmawialiśmy z Kamilem Perzem, dyrektorem wydziału targów w Targach Kielce. 

Agrotech to nie tylko technologia 
i maszyny.
KP: Tak, to także aspekt edukacyj-
ny, o czym stanowczo zbyt rzadko 
się mówi. Jak co roku odbywają 
się szkolenia i prelekcje organizo-
wane zarówno przez prywatne fir-
my, jak i oficjalne instytucje. Stale 
współpracujemy między innymi 
z Ministerstwem rolnictwa. Na te-
gorocznym Agrotechu swoje przed-
stawicielstwo mają wszystkie orga-
nizacje wspomagające rolnictwo,  
m. in. Kasę Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego, ośrodki doradz-
twa rolniczego, czy nawet oddziały 
regionalne Lasów Państowych. Te 
wszystkie instytucje mają za zada-
nie edukować rolników w takich 
kwestiach jak sięganie po dotacje, 
kwestie prawne czy gospodarcze.

Targi w Kielcach to także oferta 
dla uczniów szkół rolniczych, czyli 
naszych przyszłych rolników, któ-
rzy będą mogli już dzisiaj, właśnie 
tutaj zapoznać się z tym, co będzie 
ich czekać w swojej zawodowej 
przyszłości. Dla przykładu, pierw-
szego dnia odbędzie się Olimpiada 
młodych producentów rolnych, 
która wraca po dwuletniej przerwie 
do realizacji. Oprócz tego odbę-
dzie się konkurs dla szkół średnich 
o wiedzy rolniczej, którego laureaci 
na pewną zostaną zauważeni i wy-
chwyceni przez firmy. Ponadto na 
tegorocznym Agrotechu odbędą się 
tzw. Puchar Ministra i Medale Tar-

2022 rok do tej pory był udany 
dla Targów Kielce. Czy możemy 
mówić o odwróceniu fatum?
KP: Sądzę, że tak. Dobry wynik 
Enexu, czyli około 170 wystawców 
z 14 krajów na około 5 tys m2 po-
wierzchni wystawienniczej oraz 
zaskakujący debiut Dach Forum, 
na którym wystawiło się 45 firm 
z 4 krajów pokazał, że światowa go-
spodarka jest gotowa na powrót do 
normalności. To pokazuje, że jest 
głód tego typu spotkań, na co wska-
zuje też frekwencja zwiedzających. 
Myślę, że także tegoroczny, powra-
cający do przedpandemicznej for-
my Agrotech będzie fantastycznym 
miejscem zarówno dla farmera 
operującego dużym budżetem, jak 
i rolnika szukającego dobrych, ale 
niedrogich rozwiązań. 

gów Kielce. Te konkursy towarzyszą 
nam od lat, ale w ubiegłym roku, 
z oczywistych względów odbył się 
w wersji on-line. W tym roku wra-
camy do tradycyjnej formuły. Kil-
ka dni przed targami odbyło się 
posiedzenie komisji konkursowej 
dotyczącej obu przedsięwzięć i już 
wtedy zauważyliśmy, że tegoroczna 
edycja opiewa w wiele ciekawych 
produktów, które nagrodzimy pod-
czas naszej uroczystej Gali.

Widać więc, że targi Agrotech to 
nie tylko hale wypełnione maszy-
nami, ale także sale konferencyjne 
wypełnione wiedzą i głowami chęt-
nymi ją zdobywać.

Zespół redakcyjny
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wystawców i zwiedzających – za-
znacza Grzegorz Figarski. – Sam 
wielokrotnie rozmawiałem z przed-
stawicielami każdej z firm wysta-
wiających się na targach i w rozmo-
wach można było usłyszeć przede 
wszystkim pozytywne wrażenie. 
Wystawcy chwalili nie tylko roz-
mach, ale też jakość imprezy. Choć 
było mniej firm, niż dotychczas, to 
spotkania były bardziej konkretne 
i owocowały wcale niemałą liczbą 
zawartych umów i nawiązanych 
ciekawych kontaktów. 
Tegoroczne targi rolnicze w Kiel-
cach zapowiadają się naprawdę 
imponująco. Wystawczy powie-
dzieć, że maszyny i produkty 
rolne zajmą aż 9 hal wystawien-
niczych. 

GF: Dość szybko zdołaliśmy za-
pełnić wszystkie 7 hal. Musieliśmy 
więc dostawić dwie dodatkowe hale 
namiotowe, aby pomieścić wszyst-
kie stoiska. Na targach pojawią się 
oczywiście giganci branży, czyli 
takie firmy jak John Deere, New 
Holland, Case, Zetor, SaMASZ czy 
McCormick. Ta ostatnia marka jest 
tym bardziej ciekawa, ponieważ 
dystrybutor, firma Agros Wrońscy 
wynajęli pod swoje stoisko całą 
halę. Możemy więc spokojnie po-
wiedzieć, że zainteresowani będą 
mogli zapoznać się z pełną gamą 
produktów rolniczych, niezależnie 
od potrzeb, czy zasobności portfela.

Pojawią się także nowe firmy – 
dodaje Grzegorz Figarski. – Po po-
zytywnym wyniku popandemicznej 
edycji Agrotechu zgłosiło się do nas 
kilkanaście nowych marek i dystry-
butorów, chcących wejść na rynek 
z przytupem i oferujących unika-
towe produkty. Wśród nich można 
wymienić choćby włoską firmę Ma-
schio Gaspardo, oferującą maszyny 
uprawne zaopatrzone w najnowsze 
technologie i to właśnie z tymi tech-
nologiami będzie można z bliska 
zapoznać się na targach Agrotech.

Zespół redakcyjny

Rozmowa z Grzegorzem Figarskim, Dyrektorem Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH

Targi Agrotech odzyskują dawny blask – mówi Grzegorz Figarski, manager targów Agrotech. Impreza, po początkowych proble-
mach związanych z pandemią i w rezultacie odwołaniu targów w 2020 roku wracają z nową siłą.

Branża rolnicza jest głodna spo-
tkań. Obecnie wiele firm zmaga 
się z nagłymi i bardzo radykal-
nymi zmianami związanymi m. 
in. z pozyskiwaniem nowych 
rynków zbytu i kontrahentów 
gotowych na inwestowanie du-
żych sum. To właśnie targi dają 
możliwość spełnienia tych wy-
magań i uzyskania dobrych re-
zultatów.
GF: Pierwsza, popandemiczna edy-
cja Agrotechu okazała się być nie-
małym sukcesem. Tym bardziej, że 
ze względu na nakładane w całym 
kraju obostrzenia, byliśmy zmu-
szeni zorganizować ją w jesieni. 
Pomimo niesprzyjającego terminu 
i niepewnej sytuacji targi odbiły się 
bardzo pozytywnym echem wśród 

JAK FENIKS Z POPIOŁÓW
Targi Agrotech wracają do formy

GODZINY OTWARCIA

18 III 2022 1000 - 1600

19 III 2022 0900 - 1600

20 III 2022 0900 - 1600
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CIEKAWOSTKI AGROTECH
Polski producent opon  

na Agrotechu 2022

Polskie maszyny od SaMASZ 
na AGROTECH 2022

Masywna wystawa New Holland  
na AGROTECH 2022!

Polski producent opon rolniczych i przemysłowych - firma 
Kabat będzie jednym z wystawców na tegorocznej edycji tar-
gów Agrotech, w Targach Kielce.

Oferta maszyn zielonkowych oraz nowinki technologiczne 
pojawią się na stoisku firmy SaMASZ. To już kolejna polska 
firma, która wystawi się na tegorocznych targach rolniczych 
AGROTECH 2022.

Ciągniki firmy New Holland nie tylko pojawią się na tegorocznym Agrotechu, ale wręcz zajmą 
całą halę wystawienniczą. Pojawi się sporo nowości.

Firma Kabat została założona 
w 1983 roku i od początku swo-
jego istnienia jest ona biznesem 
rodzinnym. Właścicielem przed-
siębiorstwa jest Andrzej Kabat. 
Firma, oprócz opon rolniczych 
produkuje także opony pełne do 

wózków widłowych, dętki, ochra-
niacze, profile gumowe, mieszanki 
gumowe oraz szeroko pojęte tech-
niczne wyroby z gumy.

Więcej informacji można do-
wiedzieć się na stronie producenta  
www.kabat.pl

Na tegorocznych targach Agrotech 
w Kielcach zaprezentowane zosta-
ną maszyny do zbioru zielonek 
– kosiarki i przetrząsacze, a także 
maszyny komunalne – ramiona 
wysięgnikowe i głowice koszące. 
Jak mówi producent, wybór tych 
produktów jest nieprzypadkowy 
- wynika ze specyfiki rynku usług 
rolniczych w południowej Polsce 
oraz potrzeb klientów.

„Nasze maszyny zaprojekto-
wane zostały z uwzględnieniem 
najnowszych technologii i tren-
dów. Niezawodne i wszechstronne 
zapewniają wydajną pracę nawet 
w najtrudniejszych warunkach. 
Szeroka oferta maszyn umożli-
wia dostosowanie do indywidu-
alnych potrzeb klientów. Prosta 
obsługa, wygoda użytkowania 

i łatwość konfiguracji zwiększają 
komfort pracy. Maszyny spełniają 
najwyższe standardy jakościowe. 
Skutecznie działający serwis gwa-
rancyjny i pogwarancyjny oraz 
wysoko oceniana przez klientów 
dostępność części zamiennych po-
wodują, że SaMASZ od ponad 38 
lat jest niezawodnym partnerem 
wielu firm komunalnych i gospo-
darstw rolnych. W dynamicznym 
rozwoju wspiera nas bliski kontakt 
z klientem. Prowadzimy partner-
ski dialog i jesteśmy otwarci na 
oczekiwania naszych klientów. 
Dzięki temu możemy produkować 
nowoczesne maszyny, które nadą-
żają za zmieniającymi się potrze-
bami, stając się tym samym nie-
zastąpionym partnerem w pracy” 
zaznacza firma.

Polska Premiera  
New Holland
Wśród najważniejszych jest Polska 
Premiera nowego ciągnika New 
Holland model T7.315HD

Marka New Holland Agricul-
ture zaprezentowała europejskiej 
prasie branżowej nowy flagowy 
ciągnik T7 Heavy Duty podczas 
wirtualnej premiery. Wydarzenie 
zatytułowane “INTELLIGENT 
FARMING ALL_WAYS”, miało na 
celu podkreślenie przyświecającej 
marce wizji rolnictwa 4.0 oraz jej 
zaangażowanie w szersze udostęp-
nienie zalet technologii rolnictwa 
precyzyjnego.

Nowy ciągnik T7 HD zachował 
mocne osiągi, wyjątkową zwrot-
ność oraz niebywałą wszechstron-
ność, które są znakiem rozpo-
znawczym tej maszyny. Ciągnik 
zapewnia użytkownikowi lepsze 
wrażenia z pracy, dzięki nowocze-
snej kabinie Horizon Ultra oraz 
systemowi najnowszej generacji - 
PLM Intelligence. Maszyna spraw-
dzi się idealnie w przypadku du-
żych gospodarstw i usługodawców 
wymagających wielozadaniowości 
w szerokim wachlarzu zastosowań 
oraz poszukujących większego 
komfortu, efektywności i wydajno-
ści produkcyjnej.

Za pośrednictwem aplikacji My-
NewHolland Klienci mogą zareje-
strować swoją maszynę i wyszukać 
informacje techniczne na jej temat, 
jak również uzyskać dostęp do 
portalu MyPLMConnect, na któ-
rym w jednym środowisku opera-

cyjnym mogą zarządzać swoją flotą 
oraz danymi gospodarstwa. System 
MyPLMConnect pozwala otrzy-
mywać dynamiczne informacje 
w czasie rzeczywistym z poszcze-
gólnych maszyn pracujących na 
polu, a następnie analizować dane 
i podejmować świadome decyzje.

Marka New Holland wprowa-
dza również nowy odbiornik PLM 
Cygnus, stanowiący rdzeń udosko-
nalonego układu automatycznego 
prowadzenia w ciągnikach marki 
wyposażonych w system PLM In-
telligence. Dostarcza on rzetelnych 
informacji o położeniu, zapewnia 
kompensację zmian ukształtowa-
nia terenu oraz pomaga w szybkim 
ustaleniu linii prowadzenia, umoż-
liwiając dokładne i niezawodne 
prowadzenie. Odbiornik wspiera 
również satelitarne źródła danych 
New Holland oraz niezwykle do-
kładnego sygnału korekcji RTK 
rozprowadzanego przez naszą sieć 
PLM RTK oraz sieć internetową.

Ciągnik T4.120F
Będzie też można zobaczyć ciągnik 
T4.120F

Nowa seria T4 F/N/V spełnia 
normy emisji spalin Stage V dzię-
ki nowym silnikom F5C i ukła-
dowi neutralizacji spalin, które 
zapewniają większą moc i mo-
ment obrotowy oraz doskonałe 
osiągi. Model o mocy 80 KM z ni-
sko położoną maską wyposażono 
w 8-zaworowy silnik o pojemno-
ści skokowej 3,4 litra z układem 
neutralizacji spalin z katalizato-

rem DOC i filtrem DPF, który nie 
wymaga stosowania płynu Ad-
Blue, co przekłada się na niższe 
koszty eksploatacji. Pozostałe 
modele w tej serii wyposażono 
w 16-zaworowy silnik o pojem-
ności 3,6 litra i układ neutralizacji 
spalin Compact HI-eSCR2 z kata-
lizatorem DOC i filtrem SCRoF. 
Nowy model, T4.120 V/N/F, ma 
stanowić najlepszą propozycję 
w gamie. Zapewnia on potężne 
osiągi, moc nawet 88 kW / 118 
KM, spełniając wymagania doty-
czące mocy silnika w przypadku 
zastosowań wykorzystujących 
WOM i wiele narzędzi.

Kabina ciągnika T4 F/N/V zo-
stała całkowicie przeprojektowana 
od podstaw, a przy pracy nad nią 
wykorzystano doświadczenia zdo-
byte podczas opracowywania opa-
tentowanej kabiny New Holland 
Blue Cab™ 4.

Geofarm – badanie gleby
Firma Agros-Wrońscy współ-
pracuje z firmą Geofarm Tomasz 
Wroński, która zajmuje się bada-
niem gleby.0

Badanie gleby: Nawożenie na 
oko prowadzi do dyspropor-
cji pomiędzy składnikami gleby, 
a w efekcie do strat w plonach. 
Wysiew nawozu według przyję-
tych standardów też nie przynosi 
wymiernych korzyści, ponieważ 
nie wiadomo, w jaki sposób i przez 
kogo te dawki zostały określone. 
Każda gleba jest inna i wymaga in-
dywidualnego podejścia.

Polska guma  
na targach AGROTECH

Stomil Sanok Dystrybucja wystawi podczas tegorocznych tar-
gów Agrotech 2022 produkty z linii Harvest Belts i Garden Belts.

Pasy klinowe produkowane przez 
SANOK RUBBER COMPANY 
Spółka Akcyjna są alternatywą 
do oryginalnych pasów mon-
towanych w kombajnach rolni-
czych. Do produkcji używane są 
wyłącznie atestowane surowce 
i materiały. Jakość surowców i wy-
robów gotowych sprawdzana jest 
przez laboratorium posiadające 
specjalistyczne urządzenia do ba-
dań mieszanek gumowych, tka-
nin i kordów oraz wytrzymałości 
pasów. Badaniom podlegają pasy 
z produkcji seryjnej, co pozwala 
na bieżącą kontrolę poziomu i ja-
kości produkcji.

Asortyment  wyrobów gumo-
wych firmy Stomil Sanok zawiera 
wysokiej jakości pasy klinowe, 
w tym specjalistyczne, stosowane 
w rolnictwie - „Harvest Belts”, gór-
nictwie - „Duro” i ogrodnictwie 
„Garden Belts”. W ofercie znajdują 
się także produkty  wykorzysty-
wane przez rynek budownictwa 
- uszczelki do systemów stolarki 
otworowej PCV, uszczelki samo-
przylepne do okien i drzwi. Po-
nadto firma  jest producentem folii 
stretch, hurtowym sprzedawcą kół 
pasowych, uszczelniaczy, łożysk 
oraz sznurka, siatki i folii do zasto-
sowań rolniczych.
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nym swoje możliwości. Na ekspo-
zycji zgromadzonej na zewnątrz, 
będzie można znaleźć samochody 
do przeładunku drewna i maszy-
ny szkółkarskie. Nie zabraknie 
środków ochrony lasu, systemów 
ochrony przeciwpożarowej oraz 
artykułów i technologii niezbęd-
nych przy nowych zasadzeniach 
oraz zagadnień poświęconych go-
spodarce łowieckiej.
Targi Las-Expo to przede wszyst-
kim współpraca z organizacjami 
blisko współpracującymi z bran-
żą. Czy podobnie będzie w tym 
roku?
AD: Naturalnie. Tak, jak w latach 
ubiegłych, targi objęte zostały pa-
tronatem honorowym Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwo-
wych. W targach biorą udział 
także przedstawiciele Stowarzy-
szenia Przedsiębiorców Leśnych, 
popularyzującego innowacje 
w wykonywaniu prac leśnych oraz 
podnoszenie wiedzy w zakresie 
bezpiecznych metod i technologii 

pracy w leśnictwie. W centrum 
zainteresowania SPL znajduje się 
także ochrona terenów leśnych 
przed dewastacją i zniszczeniem. 
Na targach obecna będzie także 
silna reprezentacja Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Radomiu. Leśnicy poinformu-
ją o ważnych funkcjach pełnio-
nych przez instytucje leśne, m. in. 
o tym jak radzą sobie z godzeniem 
różnych, często sprzecznych inte-
resów firm i ośrodków mających 
swój udział w branży drzewnej. 
Na ich stoisku będzie też można 
uzyskać informacje o akcji skupu 
lasów i gruntów do zalesienia.

Oczywiście targi to nie tylko 
sama powaga i ciężar rozmów 
o ważnych sprawach. Nieprze-
rwaną tradycja marcowego wy-
darzenia jest sygnał Zespołu 
Sygnalistów Myśliwskich, który 
od ponad dwóch dekad tradycyj-
nie otwiera targi. Nie inaczej jest 
w tym roku.

Zespół redakcyjny

Rozmowa z Agnieszką Dąbrowską, menedżerem targów Las-Expo

Targi Las-Expo po raz kolejny staną się biznesowym centrum branży drzewnej. Kielecka impreza wraca i to z niemałą mocą. 
O wydarzeniu rozmawialiśmy z Agnieszką Dąbrowską – managerką targów.

Każda edycja Las-Expo przykuwa 
uwagę branży drzewnej. To wynik 
wielu lat ciężkiej pracy.
AD: Tak, choć początki nie były 
łatwe, ale od pierwszego dnia 
wiedzieliśmy, że mamy okazję 
stworzyć coś wyjątkowego. Dzię-
ki owocnej współpracy z naszymi 
Partnerami i pozytywnej reak-
cji branży na wydarzenie, z roku 
na rok wystawa stawała się coraz 
większa i coraz bardziej atrak-
cyjna. Dziś stanowi nieodłączny 
element marcowych targów rolni-
czych i coroczne miejsce spotka-
nia przedstawicieli sektora leśne-
go. Tradycją jest też wysoka jakość 
świadczonych przez nas usług, 
nieustający dialog z naszymi wy-
stawcami i otwartość na ich suge-
stie. Zostało to docenione przez 
Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych, który po raz kolej-
ny objął wydarzenie patronatem 
honorowym. To właśnie tego typu 
wsparcie dla branży drzewnej jest 
potrzebne firmom do przegrupo-
wania sił i rozpoczęcia kolejnego 
sezonu bogatsi o doświadczenia, 
wiedzę, ale też anowe kontakty 
biznesowe.
Jakie maszyny i technologie moż-
na zobaczyć podczas targów? 
AD: Zakres branżowy targów jest 
bardzo szeroki. Jak co roku, znala-
zły się w nim najnowocześniejsze 
maszyny i technologie, ułatwia-
jące codzienne funkcjonowanie 

TARGI LAS-EXPO
Tego potrzebuje przemysł drzewny

przedsiębiorstw leśnych. Stoiska 
wypełniają narzędzia, urządze-
nia do pozyskiwania, transportu 
i obróbki drewna, tj. piły, rębaki, 
traki i rozdrabniacze. Jak co roku, 
prezentacja maszyn odbywa się 
nie tylko w halach wystawien-
niczych, ale również na terenie 
zewnętrznym. Dzięki temu, nasi 
goście mają możliwość zaobser-
wowania ich pracy „na żywo”, co 
przekłada się na decyzje zakupo-
we. W ofercie naszych wystawców 
nie zabrakło środków ochrony 
lasu i systemów ochrony przeciw-
pożarowej. Nie sposób wymienić 
wszystkiego, co można zobaczyć 

na stoiskach, to po prostu trzeba 
zobaczyć. Zwłaszcza, że na tra-
gach pojawiła się m.in. premiero-
wa odsłona oferty traków i inno-
wacyjne systemy informatyczne. 
Las-Expo są unikatowe pod tym 
względem, że maszyny można 
przetestować na miejscu, czego 
nie można powiedzieć o większo-
ści imprez wystawienniczych.
AD: Akcentem towarzyszącym 
każdej edycji targów jest prezenta-
cja maszyn zarówno w halach wy-
stawienniczych, jak i na terenie ze-
wnętrznym. Podobnie jak w roku 
ubiegłym, będą one pracować „na 
żywo” prezentując zainteresowa-
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CYFRYZACJA I AUTOMATYZACJA
kolejnym krokiem w rozwoju  

branży rolnej
Chiny chcą do 2025 roku stać się światowym liderem rolniczym. Spełnienie tak odważnego założenie ma ułatwić prowadzona na 
masową skalę automatyzacja przemysłu upraw i hodowli w tym kraju. To wyraźny sygnał dla rolników z innych krajów, w tym dla 
zdominowanej przez rolnictwo Polski, w jakim kierunku powinien iść rozwój branży.

W planach chińskiego rządu, 
oprócz morderczego tempa 

rozwoju, jest stawianie na rolnictwo 
zielone i przetwórstwo. Dodatkowo 
w Państwie Środka panuje trend 
rozwoju, bardziej niż ograniczania. 
Brak jest więc stwierdzeń, mówią-
cych o ograniczeniu hodowli trzo-
dy chlewnej. Zamiast tego mówi się 
o zautomatyzowaniu jak największej 
liczby procesów hodowlanych i rol-

nych. Posłużyć mają do tego m. in. 
autonomiczne kombajny. Dobrą 
wiadomością jest to, że dostęp do 
technologii, np. komputerowego 
planowania upraw czy zbiorów, mają 
nie tylko chińscy rolnicy. Wręcz 
przeciwnie. Od kilku lat na targach 
rolniczych, w tym na Agrotechu pre-
zentowane są maszyny rolnicze po 
zęby uzbrojone w technologie. Do-
datkowo firmy z każdym kolejnym 

sezonem zapowiadają następne udo-
skonalenia. Rolnictwo to oczywi-
ście nie tylko maszyny. W ostatnim 
czasie popularność zyskują projekty 
związane z rolnictwem regeneratyw-
nym, czyli stawiającym na odtwo-
rzenie i utrzymanie potencjału plo-
notwórczego gleby. Także ta odnoga 
rolnictwa stwarza potencjał do roz-
woju technologii i także w tym przy-
padku na targach rolniczych można 

spotkać firmy oferujące najnowsze 
rozwiązania w tym segmencie.

Rolnictwo precyzyjne  
nadzieją polskiej wsi
Cyfryzacja i automatyzacja nie jest 
obcym tematem dla polskiego rol-
nika. Trend ten rozpowszechniony 
jest w całej Unii Europejskiej, cze-
go dowodem jest powołanie zespo-
łu ds. Przyszłości Nauki i Techniki 

(STOA), badającego rozwój techno-
logii przez pryzmat różnych aspek-
tów życia społecznego, także wsi. Do 
tego dochodzi popularyzacja geolo-
kalizacji, wykorzystania dronów, 
robotów czy tak zwanego Internetu 
Rzeczy, dzięki któremu można zdal-
nie kontrolować praktycznie każde 
urządzenie. Wszystko wskazuje na 
to, że za kilka lat słowo „rolnik” już 
całkowicie przestanie kojarzyć się 
z widłami i waciakiem, a stanie się 
synonimem zawodu wymagającego 
dyplomu uczelni informatycznej. 
Już teraz popularność zyskują rolni-
cze zawody specjalistyczne, takie jak 
geoinżynier czy producent energii.

Rolnictwo nie tylko  
dla mężczyzn
Tak radykalne przekonstruowanie 
rolnictwa może przynieść ze sobą 
nieoczekiwane korzyści. Jedną 
z nich jest pojawienie się w branży 
większej liczby kobiet. O ile rol-
nictwo nigdy nie cierpiało na brak 
obecności płci pięknej, to jednak 
było bardziej podyktowane było ro-
dzinnym charakterem tego sposobu 
zarabiania na życie. Choć w rolnic-
twie wciąż obserwuje się dominację 
mężczyzn, to wiele wskazuje na to, 
że kobiety zaczną ogrywać w tym 
zawodzie coraz bardziej istotną rolę.

Zespół redakcyjny
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LEŚNICY O AKCJI SKUPU LASÓW
LAS-EXPO punktem zwrotnym  

dla branży
Lasy Państwowe podczas targów Las-Expo 2022 przybliżą temat skupu lasów i gruntów do zalesienia. To jedna z akcji, które będą 
przeprowadzali przy okazji tegorocznych targów branży drzewnej. 

Kupując nowe grunty, Lasy Państwo-
we realizują założenia Krajowe-

go Programu Zwiększania Lesistości, 
opracowanego przez Instytut Badaw-
czy Leśnictwa. Do 2050 roku lesistość 
Polski zwiększy się do 33 proc., tym 
samym wzrośnie bezpieczeństwo kli-
matyczne kraju. Odwiedzający stoisko 
Lasów Państwowych uzyskają odpo-
wiedzi na pytania związane ze skupem 
lasów i gruntów do zalesienia związa-
ne z procedurami, rodzajem gruntów 
które LP mogą kupić (lasy, grunty 
przeznaczone w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
do zalesienia, w pierwszej kolejności 
przylegające do lasów, umożliwiające 
zniesienie współwłasności i regulację 
przebiegu granicy polno-leśnej oraz 
stanowiące enklawy wśród gruntów 
zarządzanych przez LP, zgodnie z usta-
wą o lasach zakup gruntu musi być 
uzasadniony potrzebami gospodarki 
leśnej). Leśnicy wyjaśnią przepisy pra-
wa odnoszące się do zagadnienia oraz 
to, że jest to proces długofalowy, będą 
informowali o zasadach finansowania 
(finansowanie ze środków LP, grunt 
musi mieć uregulowany status prawny, 
cena zakupu jest uzależniona od wielu 
czynników, m.in. od położenia i kształ-
tu działki, gatunków drzew, które na 
niej rosną, wieku drzewostanu i stanu 
sanitarnego, a każdy zakup na rzecz 
Skarbu Państwa poprzedza wycena 
rzeczoznawcy majątkowego).

Leśnicy będą mówić także o dzia-
łaniach na rzecz bioróżnorodności 
i ochrony klimatu realizowanych w ra-
mach projektów Lasów Państwowych, 
w tym dotyczących małej retencji, 
przeciwpożarowego, leśnych gospo-

darstw węglowych, odnawialnych 
źródeł energii oraz ochrony siedlisk 
i gatunków, a także innych działa-
niach w ramach społecznej odpowie-
dzialności Lasów Państwowych. Bę-
dzie można porozmawiać z leśnikami 

i w bezpośrednim kontakcie wymie-
nić doświadczenia i uzyskać informa-
cje o lasach i pracy leśnika. 

Zwiedzający otrzymają materiały 
promocyjno-edukacyjne: foldery, 
mapy, przewodniki opisujące naj-

ciekawsze miejsca w lasach RDLP 
w Radomiu oraz sadzonki drzew 
leśnych. Ponadto leśnicy będą in-
formowali o portalu turystycznym 
Lasów Państwowych czaswlas.pl.

Zespół redakcyjny

LAS-EXPO punktem zwrotnym dla branży

Z akres branżowy targów jest bar-
dzo szeroki. Jak co roku, zna-

lazły się w nim najnowocześniejsze 
maszyny i technologie, ułatwiające 
codzienne funkcjonowanie przedsię-
biorstw leśnych. Stoiska wypełniają 
narzędzia, urządzenia do pozyski-
wania, transportu i obróbki drewna, 
tj. piły, rębaki, traki i rozdrabniacze. 
Swoje produkty przedstawią m. in.: 
Makita, Stihl, czy Husqvarna. Jak co 
roku, prezentacja maszyn odbywa 
się nie tylko w halach wystawien-
niczych, ale również na terenie ze-
wnętrznym. Dzięki temu, nasi goście 
mają możliwość zaobserwowania 
ich pracy „na żywo”, co przekłada 
się na decyzje zakupowe. W ofercie 
naszych wystawców nie zabrakło 
środków ochrony lasu i systemów 

ochrony przeciwpożarowej. Nie spo-
sób wymienić wszystkiego, co można 
zobaczyć na stoiskach, to po prostu 
trzeba zobaczyć. Zwłaszcza, że na 
tragach pojawiła się m.in. premiero-
wa odsłona oferty traków i innowa-
cyjne systemy informatyczne. 

Akcentem towarzyszącym każ-
dej edycji targów jest prezentacja 
maszyn zarówno w halach wysta-
wienniczych, jak i na terenie ze-
wnętrznym. Podobnie jak w roku 
ubiegłym, będą one pracować „na 
żywo” prezentując zainteresowa-
nym swoje możliwości. Na ekspo-
zycji zgromadzonej na zewnątrz, 
będzie można znaleźć samochody 
do przeładunku drewna i maszy-
ny szkółkarskie. Nie zabraknie 
środków ochrony lasu, systemów 

ochrony przeciwpożarowej oraz 
artykułów i technologii niezbęd-
nych przy nowych zasadzeniach 
oraz zagadnień poświęconych go-
spodarce łowieckiej.

Tak, jak w latach ubiegłych, tar-
gi objęte zostały patronatem ho-
norowym Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych. W targach 
biorą udział także przedstawicie-
le Stowarzyszenia Przedsiębior-
ców Leśnych, popularyzującego 
innowacje w wykonywaniu prac 
leśnych oraz podnoszenie wiedzy 
w zakresie bezpiecznych metod 
i technologii pracy w leśnictwie. 

Oczywiście targi to nie tylko 
sama powaga i ciężar rozmów 
o ważnych sprawach. Nieprze-
rwaną tradycja marcowego wy-

darzenia jest sygnał Zespołu Sy-
gnalistów Myśliwskich, który od 
ponad dwóch dekad tradycyjnie 
otwiera targi. Nie inaczej jest 
w tym roku. 

Zakres branżowy wystawy obej-
muje również gospodarkę łowiec-
ką. Atrakcją i tradycją targów LAS 
EXPO są występy Zespołu Sygna-
listów Myśliwskich, działającego 
przy Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Radomiu. To stały 
punkt programu, który towarzyszy 
targom od lat.

XXVII Międzynarodowe Targi 
Techniki Rolniczej AGROTECH 
i XXI Targi Przemysłu Drzewne-
go i Gospodarki Zasobami Leśny-
mi LAS-EXPO potrwają od 18 do 
20 marca 2022 roku.

Zaplanowane na 18-20 marca 2022 roku targi LAS-EXPO w Targach Kielce to nie tylko miejsce, w którym można zakupić ma-
szynę, czy dokonać innej transakcji biznesowej, ale także platforma do spotkań, zdobycia informacji i przygotowania strategii 
na najbliższe lata. Rola spotkań targowych jest szczególnie istotna w obecnych, trudnych czasach.
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NOWE TECHNOLOGIE

Oryginalne nowoczesne technologie

Wygodne magazynowanie zbóż 

M arka AGREMO od lat ma swoje 
stałe miejsce wśród uznanych 

dostawców rozwiązań w zakresie 
magazynowania zbóż i innych ma-
teriałów sypkich.  To Polska firma, 
z polskim kapitałem. Dostarcza kom-
pletne technologie przyjęcia, czysz-

czenia, suszenia, magazynowania 
i ekspedycji surowców. Chyba każdy 
zna solidne silosy wsparte na niebie-
skiej konstrukcji wsporczej, bo to od 
dawna charakterystyczny znak roz-
poznawczy silosów z lejem zsypowym 
produkowanych przez AGREMO.

Producent Agremo  symbolem jakości i trwałości.

i nie ulega wątpliwości, że jakość 
i trwałość jest po stronie firmy ze 
Skarbimierza.

Wszystko zaczęło się ponad 30 
lat temu, w 1988r w Brzegu. AGRE-
MO na lokalnym rynku zajmowało 
się branżą budowlaną, oraz remon-
tami silosów, suszarni i urządzeń 
towarzyszących. Ta działalność 
pozwoliła szczegółowo poznać sil-
ne i słabe strony poszczególnych 
rozwiązań stosowanych w oferowa-
nych na rynku urządzeniach. Stop-
niowo firma zaczęła skłaniać się 
w kierunku produkcji. Zebrane do-
świadczenie zaowocowało  zapro-
jektowaniem urządzeń wolnych od 
wad spotykanych w innych podob-
nych produktach. Szybko dostrze-
gli to klienci, którzy z uznaniem 
zaczęli wypowiadać się o urządze-
niach z AGREMO. Dziś nie trzeba 
nikogo przekonywać, że zarówno 
produkty, jak i montaż i obsługa 
klienta stoją w AGREMO na naj-
wyższym poziomie.

Świadczą o tym realizacje w Pol-
sce, Niemczech, Austrii, Rumunii, 
Francji, Szwecji, Norwegii, Rosji, 
Kazachstanie, na Litwie czy Łotwie. 
Wielokrotnie klienci wracają do 

To, że są dobre, potwierdza fakt 
nieudolnych prób naśladowa-
nia i kopiowania rozwiązań sto-
sowanych przez AGREMO, czy 
stosowania takiej samej kolory-
styki przez konkurencję. Jednak 
oryginał jest zawsze tylko jeden 

AGREMO decydując się na długo-
falową współpracę i wspólną reali-
zację kolejnych inwestycji.

Dziś AGREMO działa na polu 
magazynowania zbóż, oferując 
kosze przyjęciowe, czyszczalnie, 
suszarnie, silosy z lejem zsypo-
wym oraz płaskodenne i różne-
go rodzaju przenośniki i osprzęt 
technologiczny. Oprócz budo-
wy nowych obiektów, remontuje 
i modernizuje istniejące maga-
zyny zbożowe. Dostarcza także 
technologie mieszalni pasz, ale 
także rozwiązania dla przemysłu 
tworzyw sztucznych.

Firma cały czas się rozwija i reali-
zuje kolejne inwestycje. Niebawem 
oferta zostanie rozszerzona o zupeł-
nie nowy typoszereg tańszych silo-
sów wykonanych z blachy falistej. 
Uruchomiona zostanie także nowa, 
przebudowana strona internetowa. 
Mimo niespokojnych czasów, fir-
ma ze Skarbimierza sukcesywnie 
realizuje swoje cele, co dla klien-
tów oznacza możliwość współpra-
cy z solidnym i godnym zaufania 
partnerem, jakim z pewnością jest 
AGREMO.

Zespół redakcyjny
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RUSZTOWANIA
SZALUNKI

STEMPLE
OGRODZENIA

25
lat

25 lat na rynku

BFN

PIGR

tel. 77 48 24 607  
kom. 784 919 694

www.bfn.pl

25 LAT

®
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Agremo sp. z o.o.  
ul. Parkowa 7, 49-318 Skarbimierz Osiedle
tel. 77 40-29-460, 77 41- 62-683 | e-mail: agremo@agremo.pl

www.agremo.pl
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575 195 995

SKUP ZBOŻA
• pszenica
• pszenżyto
• owies
• jęczmień
• żyto

• sucha • mokra

ZBOŻA

KUKURYDZA

ZBOŻA EKOLOGICZNE

RZEPAK
BOBIK
ŁUBIN

GROCH
GRYKA

SOJA

• również w drugim roku
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• opryskiwaczy polowych  
zawieszanych i przyczepianych 

• bron talerzowych
• agregatów ścierniskowych (gruberów)
• agregatów uprawowo-siewnych  

z hydropakiem i bez hydropaku
• agregatów uprawowych
• agregatów talerzowych
• głęboszy
• pługów do odśnieżania
• kosiarko - rozdrabniaczy sadowniczych

 Producent  
MASZYN  
ROLNICZYCH

Na rynku od 1991

 tel. kom. 502 291 767
tel. kom. 512 315 189

tel. 25 682 74 83
fax 25 682 76 22

BABICE 23
08-455 Trojanów
kwas@adres.pl
www.kwas.com.pl
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ASTRA brona wirnikowa 4,2 - 6,2 m

FOX XL brona mulczowa 4,8 - 7,2 m

JACEK 530 wał uprawowy 4-9 m

Dostępny również 
JACEK 600  

wał uprawowy 6,2-9 m

GLADIO wał uprawowy 6,3m

FOX L brona mulczowa 6-12 m

JACEK II wał uprawowy

NOWOSĆ!

NOWOSĆ! NOWOSĆ!

NOWOSĆ!

NOWOŚĆ W EXPOMNOWOŚĆ W EXPOM
www.expom.eu

Parkowa 2, 99-340 Krośniewice

+48 24 252 30 03 +48 24 252 43 06 +48 24 252 34 13
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MAXIMUS 530 wał uprawowy 9-15 m

REX 510 agregat talerzowy 3m - 3m hydrolift

REX 560 rozkładany agregat talerzowy 4-6 m

OX agregat ścierniskowy 4,2-6,2 m

TYTAN 530 wał uprawowy 4,5-7,5 m

Dostępny również 
MAXIMUS 600  

wał uprawowy 9-15 m 

REX 610 agregat talerzowy 4,5-6 m

REX 560 agregat talerzowy 4-6 m 

TYTAN 600 wal uprawowy 5,3-8,3 m

Homologacja europejska wałów MAXIMUS

NOWOSĆ!

NOWOSĆ!

NOWOSĆ! NOWOSĆ!

NOWOSĆ!

expom@expom.eu zamowienia@expom.eu serwis@expom.eu

NOWOŚĆ
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dróg leśnych i gruntowych
Innowacyjne urządzenie wykonane z odpadów służące do estetycznego utrzymania dróg leśnych i szutrowych

Równiarka firmy Bergma jest naj-
prostszym i najtańszym urządzeniem, 
skonstruowanym w celu prawidłowe-
go utrzymania dróg gruntowych i le-
śnych. Deszcz, śnieg oraz bujna ro-
ślinność sprawiają, iż drogi szutrowe 
są trudne w użytkowaniu bądź całko-
wicie nieprzejezdne. Wykorzystując 
ten innowacyjny produkt, można 
łatwo, wygodnie i bez dodatkowych 
kosztów zadbać o ich stan i kondycję.

Równiarka jest zbudowana 
z odpornych na ścieranie pasków 
i solidnej, stalowej konstrukcji. 
Wszystkie elementy metalowe uży-
te do produkcji pochodzą z najwyż-
szej jakości stali, co decyduje o ich 
trwałości. Urządzenie posiada grze-
bienie rozgarniające, które są wyko-
nane z trudnościeralnej blachy sta-
lowej typu Hardox. Grzebienie mają 
możliwość regulacji góra/dół i służą 
do spulchniania i rozdrabniania 
gruntu przed jego wyrównaniem.

Cała konstrukcja idealnie nadaje 
się również do profilowania dróg 
w formę dwuspadową, co pozwala 
usunąć zbędną roślinność oraz uła-
twia lepszy odpływ wody i szybsze 
osuszenie równanej drogi. Równiar-
ka posiada cztery stalowe uchwy-
ty do podnoszenia, ułatwiające jej 
transport oraz manewrowanie.

Silorings są najtańszym i najbar-
dziej efektywnym rozwiązaniem 
obciążania pokrycia silosów.

Zalety stosowania Silo-Rings: po-
wierzchnia krycia każdego plastra 
to 1m2, są odporne na wiatr -waga 
1 plastra to 12-13 kg. nie gromadzi 
się w nich woda i zanieczyszczenia, 
są czyste i suche, wszystkie mają 
jednakowy rozmiar co ułatwia ma-
gazynowanie, są wyjątkowo trwałe.

Dostawa: najbardziej ekono-
miczne rozwiązanie to  transport 
ciężarówkami typu walking floor, 
gwarantuje szybki rozładunek bez 
udziału dodatkowych pracowni-
ków. Pełna ciężarówka mieści do 
2.000 plastrów ułożonych w słupki.

RÓWNIARKA

Najprostsze 
i najtańsze 
urządzenie

SILORINGS

+48 881 755 001TD BERGMA POLAND

Górki 24A, 82-500 Kwidzyn, www.bergma.pl 

Boczne części opon  
do okrywania silosów  

i pryzm na kiszonki

info@bergma.pl
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Siedziba główna / Sklep
Wola Wiśniowa 98b, 29-100 Włoszczowa
Woj. Świętokrzyskie
tel. +48 41 394 25 43 
rolma@interia.pl

Punkt sprzedaży Miechów
ul. Racławicka 49a, 32-200 Miechów
Woj. Małopolskie
tel. +48 603 888 686 
rolma.miechow@interia.pl

Oddział Bogucice Pierwsze
ul. Parcela 19B, 28-400 Pińczów
Woj. Świętokrzyskie
tel. +48 41 394 25 43 
biuro.bogucice@rolma.pl

Na targach Agrotech zapraszamy na nasze stoisko
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Zapraszamy za rok

agrotech.pl

17-19 / 03 / 2023
Kielce

XXVIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej

XXII Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi


