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Myślę, że na wszystkich zwiedzających, podobnie jak na mnie, 
wielkie wrażenie robią setki ton sprzętu rolniczego z całego świa-
ta, zebrane w 11 halach Targów Kielce - taki rozmach ma ta wy-
stawa i wciąż się rozwija.

Targi z roku na rok stają się coraz bardziej popularne. W edycji 2016 
AGROTECH gościł 63 500 zwiedzających, w 2017 roku padł rekord 
71 250 osób, które zobaczyły wystawę. 

Z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na targach AGRO-
TECH po raz pierwszy wręczona zostanie specjalna nagroda w 
postaci statuetki. Będzie przyznawana w dwóch kategoriach  - 
„Osobowość” i „Polska � rma z sukcesem”.

Wielu wystawców mówi, że kieleckie targi mają swój niepowta-
rzalny klimat od 24 lat. Myślę, że połączenie naszego targowego 
doświadczenia i starań wszystkich � rm daje bardzo dobry efekt. 
Tego trzymamy się także w czasie targów AGROTECH 2018.

Bożena Staniak
Wiceprezes Zarządu
Targów Kielce

Kamil Perz
Dyrektor Wydziału Targów 
w Targach Kielce

Andrzej Mochoń
Prezes Zarządu
Targów Kielce

Dariusz Michalak
członek Zarządu 
Targów Kielce

AGROTECHwww.targishow.pl

Kielce, 16-18.03.2018

Agrotech 2018  
ulubione targi polskich rolników

XXIV Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH | XVIII Targi Przemysłu Drzewnego LAS-EXPO

ponad 700 wystawców

ponad 70 000 
odwiedzających

63 000 m2

powierzchni wystawienniczej

ponad 1000 maszyn

D
la now

oczesnego rolnika tylko AGROTECH! AGROTECH
16-18.03.2018, Kielce

Wyłączny importer w Polsce:

www.agro-kombi.pl
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NA STOISKO  C-31 AGROTECH

Firma Brochard Polska Sp z o.o. proponuje Państwu rozrzutniki  
i transbordery w jednym francuskiego producenta �rmy Brochard. 
Nasza gama maszyn jest dopasowana i pod rolnika indywidualnego  
i pod duże gospodarstwa, pragnące usprawnić sobie swoją pracę.

Rozrzutniki posiadają bardzo wiele opcji rozbudowy m.in. Adapter 
poziomy, Adapter do wysypu ziarna z hydrauliczną rurą wysypową, 
hydrauliczna zastawa, nadstawki burt itp. co pozwala zmienić nawet 
małą maszynę w bardzo sprawne i wielofunkcyjne narzędzie do pracy. 
Producent zastosował Szwedzką stal Domex, która pozwoliła stworzyć 
bardzo solidną konstrukcję wytrzymującą maksymalne obciążenia.

Ponad to posiadamy agrowłóknine do przykrywania słomy, maszynę 
do czyszczenia dren oraz wozy asenizacyjne.

Kontakt: 603 303 218  •  661 700 651 •  609 750 072
Brochard Polska Sp. z o.o., ul. Bydgoska 75, 78-600 Wałcz  
tel. 67 258 33 57, biuro@brochard.pl

www.brochard.pl

SPRZEDAŻ • WYNAJEM

Maszyna do czyszczenia drenów.  
Umów się na pokaz w Twoim 

gospodarstwie
Dragon EV2200. 

Poziomy adapter rozrzucający

Dragon 2001

Dragon Junior

EV 2000,  
EV 2200

Agrowłóknina
10,4 m x 25 m – nadaje się do przykrycia 300 balotów
15,6 m x 25 m – nadaje się do przykrycia 420 balotów
15,6 m x 15,6 m- nadaje się do przykrycia 270 balotów
10,4 m x 12,5 m – nadaje się do przykrycia 150 balotów

Wozy asenizacyjne od 5.000 do 30.000 litrów
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AKRA Kombi | Nawożenie podstawowe

Gleba - od niej się zaczyna

AKRA Kombi jest bezazotowym, doglebowym 
nawozem wspomagającym z licznymi, istotny-
mi dla �zjologii roślin makro- i mikroskładnika-
mi odżywczymi, który składa się z 16 różnych 
komponentów.

Działanie
AKRA Kombi mobilizuje zawarte w glebie rezerwy składników od-
żywczych (np. P, K, mikroskładniki), dzięki czemu utrzymuje ważne 
makro i mikroelementy odżywcze w formie przyswajalnej dla roślin.

AKRA Kombi stosuje się od stycznia do grudnia jako nawóz doglebo-
wy. Ze względu na swą postać, granulat AKRA Kombi można rozpro-
wadzać każdym rozsiewaczem nawozu.

Niska zawartość fosforu i potasu w AKRA Kombi, powoduje urucho-
mienie procesów mobilizacji (udostępniania) składników odżyw-
czych, które do tej pory były niedostępne dla roślin (uwstecznione).

Dzięki wysokiej zawartości krzemionki (SiO 2), AKRA Kombi wzmacnia 
tkankę roślinną.
AKRA Kombi poprawia strukturę gleby i wspomaga jej biotop  
(aktywność mikroorganizmów glebowych).

Wyłączny importer w Polsce:

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

Sposób działania granulatu AKRA Kombi

• Unieruchomione związane składniki odżywcze zostają  
uwolnione i zmagazynowane w postaci łatwo dostępnej dla roślin 

• Równomierne i długotrwałe działanie 

• Buforowanie kwasów (zastępuje wapnowanie zachowawcze)

• Zapobieganie wypłukiwaniu uwolnionych substancji

• Wspomaga namnażanie bakterii wiążących azot

• Wspomaga biotop glebowy i pożyteczne mikroorganizmy w glebie

• Brak nietrwałych i łatwo rozpuszczalnych składników,  
które ulatniają się do atmosfery

Podstawowy wpływ na rośliny
• Zwiększona odporność na choroby i atak szkodników 

• Zwiększona stabilność (�zjologiczna) źdźbła/łodygi 

• Wzmacnia rozwój korzeni 

• Mniejsze zapotrzebowanie na wodę

• Udział w metabolizmie węglowodanów i energii

Wtórne działanie na glebę
• Wzmocniona mobilizacja rezerw fosforu zawartego w glebie

• W przypadku gleb lekkich: podwyższona zdolność  
zatrzymywania wody

• W przypadku gleb ciężkich: zwiększenie porowatości

Więcej str. 5



Str. 4

Gazeta TARGOWA

GERÄTE FÜR GETREIDELAGER

GRAIN ELEVATOR EQUIPMENT

  B

ul. Parkowa 7, 49-318 Skarbimierz Osiedle 
e-mail: agremo@agremo.pl www.agremo.pl

tel. 77 416 26 83 
tel. 77 416 33 50

• Silos mit Schütttrichter,  
Volumen bis zu 1.000 Tonnen

• Flachbodensilos mit einem Volumen  
von 5.000 Tonnen

• Getreidetrockner, Leistung bis zu 30 t / h
• Futtermühlen, Leistung bis zu 20 t / h
• Schüttbunker, Kippanlagen, Unterstände
• Aufzüge und Fördereinrichtungen
• Getreidereiniger und -lüfter

• silos with a loading hopper  
with the capacity of up to 1000 tonnes

•       
of 5,000 tonnes

• grain drier with the capacity of up to 30 t/h
• feed mixers with the capacity of up to 20 t/h
• Hoppers, tipplers, shelters
• lifts and conveyors
• cleaners and winnowers

• silosy z lejem zsypowym o poj. do 1000 ton •      
•        • mieszalnie pasz o wyd. do 20 t/h
• kosze zasypowe, wywrotnice, wiaty •   
• czyszczalnie i wialnie

tel. 33 86 41 801, fax 33 86 41 805

Metalpol, ul. Kolejowa 6 
34-350 Węgierska Górka

www.metalpol.com

M  W    
• dlew w z eliwa szarego  -200,250, 00, - - 175, 

- - 195  oraz eliwa sferoidalnego   400-15, 400-18, 
400- 18 , 500-7, 600- , 700-2 z przeznaczeniem do przemysłu 
samochodowego i maszynowego, sektora rolniczego, budownictwa, 
rob t publicznych i g rnictwa.

• yrob w dla kolejnictwa: tj. kotwa z eliwa sferoidalnego  
 -500-7

• rmatury do sieci wodociągowych i gazowych tj. zasuwy klinowe 
kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem oraz zasuwy gwintowane z 

eliwa sferoidalnego, hydranty nadziemne, podziemne, akcesoria do 
zasuw i hydrant w, ształtek kołnierzowych z eliwa sferoidalnego

M  W     
• u teilen aus rauguss  -200, 250, 00, - - 175, 

- - 195 und ph roguss   400-15, 400-18, 400-18 , 
500-7, 600- , 700-2 f r utomobilindustrie und Maschinenbau, 

andwirtschaft, auwesen, ffentliche rbeiten und ergbau.

• rodukten f r ahnbedarf z. . nker aus ph roguss  -500-7

• rmatur f r asser- und asleitungen z. .  eilschieber mit 
eichdichtung und ewindeschieber aus ph roguss, ber- und 

nter uthydranten, ubeh r zu den chiebern und ydranten, 

ormst cke mit lansch aus ph roguss.

      ME AL OL  W           
         
e produce the following:

 • castings for the automoti e and machine-making industries, agriculture, construction engineering, public roads and mining-
-made of grey cast iron - -200,250, 00 and spheroidal cast iron - -400-15,400-18, 400-18 T,  500-7, 600- , 700-2  
• goods for railway engineering
• anged gate- al es of spheroidal cast iron, threaded ends al es, under/abo e ground hydrants, accessories for gate- al es 

and hydrants
• anged pipe ttings of spheroidal cast iron, ttings ductile iron

ZAPRASZAMY 
NA STOISKO L-25
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AKRA N-Bakterien | Azoarcus

Azot z powietrza ?

Azoarcus to symbiotyczna bakteria azotowa, która współistniejąc  
z roślinami wiąże azot atmosferyczny N2. 

Ważne jest, ażeby wprowadzić do gleby materiał siewny z żyjącymi 
bakteriami Azoarcus, gdyż jedynie w takim przypadku możliwe jest 
szybkie (oczekiwane) rozmnożenie bakterii w roślinie. 

Może to zredukować 40 - 80% nakładów na nawożenie 
azotowe.

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

Wzocniony wzrost roślin dzięki Azoarcus

AKRA N-Bakterien Azoarcus

Zastosowanie - materiał  
siewny zbóż i kukurydzy
0,1 litra AKRA Azoarcus N-Bakterien + 0,1 litra  
AKRA Azotobacker N-Bakterien + 0,1 litra AKRA MSB + 
0,15 litra wody destylowanej rozpylić na 100 kg nasion.

Możliwe jest również naniesienie zaprawy za pomocą bębna, ślimaka 
lub mieszalnika ziarna. Naniesienie bakterii na materiał siewny moż-
liwe jest do 40 dni przed siewem.

WAŻNE: Należy zadbać, aby pożywka pokryła każde ziarno. 
Zastosowanie azotu ze środkiem hamującym nitry�kację 
zwiększa działanie bakterii Azoarcus.

Możliwe jest mieszanie jedynie z zaprawami o odczynie kwaśnym.

Dostępne opakowania
• 10 litrów - kanister

• 5 litrów - kanister

• 1 litr - butelka 

Powietrze, którym oddychamy składa się w 78% z azotu i w 21%  
z tlenu. 1 m3 powietrza zawiera 780g N. Przyjmując, że głębokość 
warstwy ornej wynosi 30 cm, a zawartość powietrza w glebie wynosi 
25%, to na każdym 1 m2 będzie przypadało 58g azotu.

Ten wolny azot atmosferyczny (N 2) stanowi źródło N dla bakterii.

Stosowanie AKRA N-Bakterien Azoarcus wpływa znacząco na roz-
wój systemu korzeniowego roślin. Dzięki temu zwiększa się także 
ilość substancji organicznej w glebie.

Wyłączny importer w Polsce:
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 - W roku ubiegłym targi 
AGROTECH odwiedziło aż 71 
250 rolników z różnych rejonów 
kraju. Na czym polega fenomen 
tej wystawy?  
- Lubię obserwować, jak AGRO-
TECH powstaje  – nowoczesne 
ciągniki powoli zapełniają hale 
wystawiennicze, lśnią karoserie, 
maszyny kuszą nowoczesnymi 
rozwiązaniami technicznymi. 
Myślę, że na wszystkich zwiedza-
jących, podobnie jak na mnie, 
wielkie wrażenie robią setki ton 
sprzętu rolniczego z całego świata, 
zebrane w 11 halach Targów Kiel-
ce. Od kilku lat do naszych 7 hal 
targowych musimy dobudowywać 
4 kolejne pawilony wystawienni-
cze – taki rozmach ma ta wystawa 
i wciąż się rozwija. Międzynaro-
dowe Targi Techniki Rolniczej  
po 24 latach istnienia, stanowią 
kompleksowy przegląd maszyn 
i sprzętu z całego świata. W tym 
roku gościmy 600 wystawców z 24 
krajów. Są wśród nich znane glo-
balne brandy i marki krajowe. 
Bywając na targach AGROTECH 
polski rolnik może pracować 
efektywniej, wdrażać nowinki 

podpatrzone w Kielcach i dzia-
łać na miarę XXI wieku – nieza-
leżnie czy prowadzi niewielkie 
rodzinne gospodarstwo czy to 
wielkoobszarowe. Dzięki takie-
mu przekrojowi marek łatwo 
jest znaleźć maszyny rolnicze 
w różnych cenach. AGROTECH 
to obecnie największa w Polsce 
wystawa techniki rolniczej orga-
nizowana w halach, dedykowana 
specjalnie polskim rolnikom i ich 
zróżnicowanym potrzebom. Jest 
również największą wystawą tar-
gową w Polsce, spośród wszyst-
kich branż gospodarki. Te targi 
warto zobaczyć na własne oczy, 
bo robią wyjątkowe wrażenie. 
W Kielcach trzeba być.
- Wiedza i eksperci rolniczy to 
jeden z atutów targów AGRO-
TECH…
- Od początku postawiliśmy nie 
tylko na prezentację sprzętu, ale 
również na edukacyjną stronę 
targów. W Kielcach zawsze obec-
ni są przedstawiciele rolniczych 
organizacji, instytucji, ośrod-
ków doradczych. Odbywają się 
szkolenia, prezentacje. Rolnicy 
mają szansę pogłębić swą wiedzę 

Tegoroczny AGROTECH jest większy od 
poprzedniego. Z uwagi na ilość zgłasza-
jących się wystawców z Polski i wielu in-
nych krajów, udostępniliśmy im jeszcze 
większą niż w roku ubiegłym powierzch-
nię targową – ponad 63 tysiące metrów 
kwadratowych. Tak duża ekspozycja za-
jęła w sumie 11 hal wystawienniczych, a 
także teren zewnętrzny. Na naszych gości 
czekają nowoczesne stoiska, setki ciągni-
ków i maszyn rolniczych. Na stoiskach 
� rm można korzystać ze specjalnych sy-
mulatorów ciągników i maszyn. Zachę-
cam, by zajrzeć do wszystkich hal, bo nie 
tylko wielkość, ale też jakość ekspozycji, 
obecność znanych na świecie marek, 
liczba towarzyszących targom eventów, 
wizyty znanych celebrytów - wszystko to 
na pewno sprosta oczekiwaniom rolni-
ków. Przygotowaliśmy niespodzianki dla 
rolniczych vlogerów, którzy wzięli udział 
w konkursie na � lmowe zaproszenie na 
targi AGROTECH.

Poza mnóstwem atrakcji przygoto-
wanymi na targi, w czasie AGROTECH-u 
ważny jest klimat wydarzenia. A ten od 
lat jest przyjazny rolnikom, tym młodym 
i tym starszym. Kieleckie targi doskonale 
łączą pokolenia. Również wielu wystaw-
ców mówi, że kieleckie targi mają swój 
niepowtarzalny klimat od 24 lat. Myślę, 
że połączenie naszego targowego do-
świadczenia i starań wszystkich � rm o 
prezentację dedykowaną specjalnie pol-
skim rolnikom daje bardzo dobry efekt. 
Tego trzymamy się także w czasie targów 
AGROTECH 2018.

AGROTECH 2018 - ulubione

Kamil Perz
Dyrektor Wydziału Targów 
w Targach Kielce

Specjalnie dla polskich rolników
Wywiad z dr Andrzejem Mochoniem, prezesem Targów Kielce

o warunkach kolejnych dotacji 
unijnych i dopłat, dowiadują się, 
z jakich ubezpieczeń warto sko-
rzystać. Kielecki AGROTECH 
jest źródłem wiedzy o nowocze-
snym rolnictwie i należy z niego 
czerpać u progu nowego sezonu. 
Na przykład podczas tej edycji 
Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa będzie po-
magać rolnikom wypełniać wła-
ściwie e-wnioski o dopłaty. To 
cenna i praktyczna wiedza. Na 
porady specjalistów w różnych 
rolniczych dziedzinach można 
liczyć na wielu stoiskach targów 
AGROTECH.   
- Targi w Kielcach to zawsze 
moc atrakcji, czego można spo-
dziewać się w tym roku?
- Z pewnością nie zabraknie po-
kazów na stoiskach � rm – we-
wnątrz hal i na zewnątrz. Firmy 
przygotowały niespodzianki dla 
zwiedzających, liczne konkursy. 
Na przykład marka John Deere 
świętuje w Kielcach 100-lecie 
swego pierwszego ciągnika. Mi-
łośnicy gier komputerowych po-
znają najnowszą wersję Pure Far-
ming 2018 i będą mogli pograć. 

witamy na największych 
targach halowych w Polsce

P o  p i e r w s z e :  S K U T E C Z N Y  K O L P O R T A Ż

Będą występy na scenach, wizyty 
celebrytów. Atrakcją dla dużych 
i małych zwiedzających będzie 
jazda na symulatorach rolniczych 
maszyn. Miłośnicy gry kompute-
rowej Pure Farming, pewnie już 
nie mogą doczekać się premiery 
roku 2018. Na targach będzie 
okazja pograć w najnowszą wer-
sję. Rozstrzygniemy też konkurs 
na najlepsze � lmowe zaproszenie 
na targi. Nie sposób wymienić 
wszystkich atrakcji przygotowa-
nych przez � rmy, zapraszam więc 
do odwiedzin.  
-  Targi AGROTECH uzupełnia 
wystawa LAS-EXPO
- W tym roku Targi Przemysłu 
Drzewnego i Gospodarki Zaso-
bami Leśnymi osiągają pełnolet-
ność – to już 18. edycja w Tar-
gach Kielce. W roku 2018 będzie 
można zobaczyć 50 � rm z 4 
krajów. Co roku wystawa LAS-
-EXPO gromadzi zwiedzających 
zainteresowanych prowadzeniem 
efektywnej i nowoczesnej gospo-
darki leśnej. Ekspozycja obejmu-
je wszelkie narzędzia, urządze-
nia i maszyny do pozyskiwania, 
transportu i obróbki drewna, 
ale również środki ochrony lasu 
przed szkodnikami, nowocze-
sną ochronę przeciwpożarową, 
środki monitoringu obszarów 
leśnych, szkółkarstwo, nasiennic-
two, hodowlę i użytkowanie lasu. 
Wśród � rm wystawiających się 
w Targach Kielce 16-18 marca są 
również te proponujące zaawan-
sowane systemy informatyczne, 
mapy. W ramach LAS-EXPO 
poruszane są zagadnienia współ-
czesnej gospodarki łowieckiej. To 
ciekawa wystawa nawet dla osób 
spoza branży – � rmy przygoto-
wały w tym roku pokazy dyna-
miczne maszyn do obróbki drew-
na. A wieloletnią już tradycją tej 
wystawy są popisy drwali i hejna-
listów oraz obecność sokolników. 
Gorąco zachęcam do odwiedzin 
targów AGROTECH i LAS-
-EXPO od 16do 18marca.
- Dziękuję za rozmowę.
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- Międzynarodowe Targi Tech-
niki Rolniczej AGROTECH 
w Kielcach to dziś ceniona mar-
ka, symbol najwyższej jakości. 
Co jest jej miarą?
- Przez blisko ćwierć wieku, jakie 
upłynęły od pierwszej edycji, tar-
gi AGROTECH  stały się nie tyl-
ko ulubionym miejscem spotkań 
gospodarzy i nawiązywania oraz 
wzmacniania biznesowych rela-
cji, ale czołową wystawą spośród 
150 wydarzeń organizowanych 
dla branży rolniczej w kraju. Targi 
w Kielcach na stałe weszły do hi-
storii polskiego rolnictwa. Miarą 
powodzenia AGROTECHU jest 
liczne grono wystawców i zwie-
dzających. O ich prestiżu świad-
czy między innymi obecność 
przedstawicieli polskiego rządu 
oraz delegacji zagranicznych – 
podobnie jak w roku ubiegłym 
gościmy, np. delegację z Kongo 
czy ambasadora Kazachstanu.
- W tym roku targi odwiedza, 
już po raz drugi, Krzysztof Jur-
giel, Minister Rolnictwa i Re-
strukturyzacji Wsi…
- Będziemy gościć Pana Mini-
stra w pierwszym dniu targów, 
16 marca. Weźmie udział w uro-

wręczony zostanie Puchar Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz specjalna Nagroda Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Targi techniki rolniczej w Kielcach są od 
samego początku miejscem prezentacji 
najnowszych rolniczych idei i technicznych 
nowości branży. Wystawcy chętnie korzy-
stają z tej możliwości, wybierając do swej 
promocji uznane wydarzenie w Europie 
Środkowo-Wschodniej, które odwiedza-
ją tłumy rolników. Targi z roku na rok stają 
się coraz bardziej popularne. W edycji 2016 
AGROTECH gościł 63 500 zwiedzających, 
w 2017 roku padł rekord 71 250 osób, któ-
re zobaczyły wystawę. Wiele znanych � rm 
światowej branży wpisuje wydarzenie w 
Targach Kielce w swe plany marketingowe, 
wybierając nasze doświadczenie i renomę 
targów AGROTECH.

Warto dodać, że Targi Kielce obchodziły 
w roku ubiegłym jubileusz 25-lecia swe-
go istnienia, a Międzynarodowa Wystawa 
Techniki Rolniczej jest jedną z pierwszych, 
jakie zorganizowaliśmy. Już wtedy byliśmy 
przekonani, że polscy rolnicy potrzebują 
dedykowanego im wydarzenia. Kieleckie 
targi techniki rolniczej nieodłącznie towa-
rzyszą branży rolnej. Dzięki nim zwiedza-
jący mają szansę zobaczyć podczas AGRO-
TECHU wszystko, co aktualnie prezentują 
cenione światowe i krajowe brandy. Rodzi-
me firmy, specjalizujące się w maszynach 
i akcesoriach rolniczych mają możliwość 
pokazania dużemu gronu odbiorców to, 
co mają najlepszego w swych ofertach dla 
małych i średnich gospodarstw rodzinnych. 
Ta różnorodność gwarantuje gospodarzom 
wybór maszyn w cenach na każdą kieszeń.

Godziny otwarcia targów:
piątek 16.03.2018: 10.00-17.00
sobota 17.03.2018: 9.00-17.00
niedziela 18.03.2018: 9.00-16.00

targi polskich rolników

Dariusz Michalak 
członek Zarządu Targów Kielce

Nowa Nagroda Ministra Rolnictwa
Rozmowa z Bożeną Staniak, wiceprezes zarządu Targów Kielce

- Nagroda Ministra w posta-
ci statuetki pojawia się w 2018 
roku po raz pierwszy…
- Tak, z inicjatywy Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 
targach AGROTECH po raz 
pierwszy wręczona zostanie 
specjalna nagroda w postaci 
statuetki. Będzie przyznawana 
w dwóch kategoriach - „Osobo-
wość” i „Polska � rma z sukce-
sem”. Nagroda ta jest uznaniem 
dla osób, organizacji, przedsię-
biorstw, które przyczyniają się 
do rozwoju polskiego rolnictwa 
i promują jego pozytywny wi-
zerunek w kraju i za granicą. 
Pierwszych dwóch laureatów 
w obu kategoriach poznamy 
16 marca, podczas gali towa-
rzyszącej Międzynarodowym 
Targom Techniki Rolniczej 
AGROTECH 2018 w Targach 
Kielce.
- Dziękuję za rozmowę.

czystości ich otwarcia, następnie 
obejrzy wystawę. Podczas wizyty 
przewidziano również konferen-
cję prasową z udziałem Wojewo-
dy Świętokrzyskiego pani Agaty 
Wojtyszek. Nie zabraknie oczy-
wiście spotkania z rolnikami. 
Wizytę zakończy udział w gali, 
podczas której między innymi 

16 marca – piątek ( I dzień)
10.00-17.00  Ekspozycja otwarta dla zwiedzających

10.00-10.30  Uroczyste otwarcie targów AGROTECH i LAS-EXPO 

11.00-15.00  Finał Krajowy Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 
2018 - sala Lambda 

15.00-16.30  Uroczysta gala wręczania medali i wyróżnień targów 
Agrotech i Las-Expo - sala Omega

17 marca – sobota (II dzień)
09.00-17.00  Ekspozycja otwarta dla zwiedzających

11.00-13.00  Forum Nasienne „Korzyści płynące ze stosowania nasion 
kwali� kowanych sale BETA+GAMMA

12.00  Spotkanie z blogerami - Magdalena Urbaniak, Piotr Kali-
ski, Michał Słomski - sala E2 

13.00-17.00  Prezentacja � rmy AGRI PLUS- sala Kappa

15.00-17.00  Prezentacja � rmy Rapid- sala Sigma

19 marca – niedziela (III dzień)
09.00-16.00  Ekspozycja otwarta dla zwiedzających

12.00  Rozstrzygnięcie konkursu na � lmik zapowiadający targi 
AGROTECH- stoisko toptraktor.pl

Grzegorz Figarski 
Z-ca Dyrektora Projektu - 
AGROTECH

Agnieszka Dąbrowska
Menedżer projektu -
LAS - EXPO

Leszek Zajęcki 
Marketing - AGROTECH
tel. 41 365 12 50

Katarzyna Kulińska
Public Relations -AGROTECH
tel. 41 365 13 29 
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JUBILEUSZ TARGÓW KIELCE

Jubileuszowa gala 25-lecia Targów Kielce w Teatrze Polskim w Warszawie

25-lecie Targów Kielce

- Mam zaszczyt, ale i radość uczest-
niczyć w targowym życiu od 25 
lat. Proszę więc o wyrozumiałość 
dla osobistej re�eksji: Kiedy 25 lat 
temu przystępowałem do organi-
zacji I Międzynarodowego Salonu 
Przemysłu Obronnego, pierwszych 
w ogóle targów w Kielcach, po-
mimo wielu głosów wtedy pod-
dających w wątpliwość sens tego 
przedsięwzięcia, stojąc na czele za-
ledwie 5-osobowego zespołu, nie 
wątpiłem, że odniesiemy sukces. 
Ale w najśmielszych marzeniach nie 
sądziłem, że po 25-latach kielecki 
ośrodek targowy z przysłowiowego 
kopciuszka na polskiej scenie wysta-
wienniczej stanie się jednym z wio-
dących ośrodków targowych w na-
szej części Europy – mówił podczas 
gali jubileuszowej dr Andrzej Mo-
choń, prezes Targów Kielce.

Historii podczas tej uroczystości 
nie mogło zabraknąć. To ona dopro-
wadziła bowiem Targi Kielce do po-
zycji, w której obecnie się znajdują. 
Nie udałoby się to jednak, gdyby nie 
zaangażowanie wielu osób i pod-
miotów. – Przez te 25 lat – trzeba 
przyznać – Targi Kielce miały spo-
ro szczęścia. Na przykład do osób, 

„Sztuka spotkań” – to hasło przewodnie jubileuszu 25-lecia Targów Kielce. Uroczysta gala odbyła się w poniedziałek,  
20 listopada, w Teatrze Polskim w Warszawie. Wzięło w niej udział niemal 900 osób.

Uroczysta gala jubileuszowa 
z okazji 25-lecia Targów Kielce od-
była się w poniedziałek w Teatrze 
Polskim w Warszawie. Stawiło się 
na niej niemal 900 zaproszonych 
gości. Samo miejsce zostało z resz-
tą wybrane nieprzypadkowo. - Jeśli 
dziś jest święto, jubileusz 25-lecia 
działalności, to musi być inaczej 
niż zwykle - zwykle to Państwo, i to 
od tylu już lat przyjeżdżacie do nas. 
Dziś to my przyjechaliśmy do Pań-
stwa – wyjaśniał prezes Mochoń.

Jubileusz na scenie Teatru Pol-
skiego w Warszawie uświetnili kie-
leccy artyści. Kielecki Teatr Tańca 
zaprezentował spektakl „Alicja 
w Krainie Czarów”. Po tancerzach 
na scenie wystąpili również kie-
lecki gitarzysta i kompozytor Piotr 
Restecki oraz Chór Kameralny Fer-
mata. - Zabraliśmy przekonanie, że 
w Kielcach można robić biznes, ale 
postanowiliśmy pokazać Państwu 
to, co być może umknęło Waszej 
uwadze podczas pobytów w Kiel-
cach - zabraliśmy kieleckich arty-
stów – mówił do gości prezes An-
drzej Mochoń.

W ten sposób płynnie przeszedł 
do Targów Kielce takich, jakie są 25 

które uwierzyły w sens i pomogły 
w utworzeniu ośrodka targowego: 
mieliśmy szczęście do ówczesnego 
prezydenta miasta Roberta Rzepki 
i wojewody kieleckiego Józefa Pło-
skonki, wybitnych przedstawicieli 
wręcz ikon kieleckiego biznesu: 
panów Witolda Zaraski, twórcy 
kieleckiego Exbudu i Michała So-
łowowa, twórcy świetności wielu 
�rm. W tej grupie były na szczęście 
także takie osoby jak Stanisław Gie-
roń, ówczesny dyrektor w kieleckim 
urzędzie wojewódzkim i Roman 
Musiał, ówczesny dyrektor Mesko – 
wymieniał prezes Andrzej Mochoń.

Podkreślał, że rozwój Targów 
Kielce od samego początku wspie-
rało miasto. - Tych dobrych relacji 
z Miastem, które są jednym z czyn-
ników naszego sukcesu zazdroszczą 
nam inne ośrodki targowe – zazna-
czał prezes Mochoń.

O dobrej współpracy mówił rów-
nież obecny na gali prezydent Kielc 
Wojciech Lubawski. Zauważył przy 
tym, że Kielce mogą być nazywane 
ExpoCity. – Taki ośrodek targowy 
jest elementem miastotwórczym. 
Korzyści z Targów czerpie całe mia-
sto – zauważył prezydent Wojciech 
Lubawski.

lat po ich utworzeniu. - To, co wspól-
nie robimy, bo targi są Państwa 
udziałem, jest jak barwny ogród 
Alicji. Feeria barw, która towarzyszy 
naszej działalności, różnorodność 
form, tematów, szaleństwo pracy, 
często ponad siły. Jesteśmy drugim 
ośrodkiem targowym w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Targowe 
Kielce są znane na wystawienniczej 
mapie nie tylko Starego Kontynentu 
– zaznaczał prezes Mochoń.

Galę uświetnili przedstawiciele 
polskiego parlamentu, którzy od-
czytali listy skierowane do prezesa 
Targów Kielce i prezydenta Kielc 
przez marszałków Sejmu i Senatu.

Targi Kielce to drugi w Europie 
Środkowo-Wschodniej organizator 
targów i wystaw oraz jeden z dwóch 
liderów targowych w Polsce. Obec-
nie posiada 90 000 metrów kwadra-
towych powierzchni wystawienni-
czej, w tym 36 000 m kwadratowych 
w 7 pawilonach wystawienniczych 
z nowoczesną infrastrukturą. Targi 
Kielce kalendarzu Targów Kielce jest 
ponad 75 wydarzeń rocznie – tar-
gów i wystaw oraz 700 konferencji. 
Odwiedza nas niemal 250 tys. zwie-
dzających i gości z blisko 60 krajów.

Pracownicy Targów Kielce, wraz Prezydentem Kielc Wojciechem Lubawskich i Zarządem Targów: 
prezesem Andrzejem Mochoniem, wiceprezes Bożeną Staniak i członkiem Zarządu Dariuszem Mi-
chalakiem dziękowała ze sceny gościom za liczne przybycie.
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Wielkie święto producentów i odbiorców techniki rolniczej w Targach Kielce

AGROTECH - kierunkowskaz na nowy sezon
AGROTECH jest największą w Polsce wystawą, spośród wszystkich branż gospodarki, organizowaną w halach wystawienniczych. 

Na rolników czekają przede wszystkim liderzy branży, w tym roku również można liczyć na ich obecność.

Manufacturer 
of switchboards 
and extension cords

Hersteller 
von Schaltanlagen 
und Verlängerungskabeln

WITAMY W KIELCACH

swojego pierwszego ciągnika. Zetor 
prezentuje model MAJOR HS 80 
w nowym designie. Zobaczyć moż-
na maszyny uhonorowane nagro-
dami dla „Maszyny Rolniczej  Roku 
2017”. Na stoiskach jak zwykle pełno 
jest atrakcji i niespodzianek - to już 
stały punkt trzydniowego AGRO-
TECHU. Symulatory, to kolejna 
atrakcja, by rolnicy mogli wypróbo-
wać najnowsze maszyny i ciągniki. 

W Targach Kielce premierę ma 
gra Pure Farming 2018 -  jej mi-
łośnicy mogą wypróbować nowe 
opcje już podczas wystawy, na sto-
isku � rmy Techland. A to wciąż tyl-
ko mała część niespodzianek, jakie 
czekają na zwiedzających. 

Oprócz wiedzy o nowoczesnej 
technice rolniczej Międzynarodowe 
Targi Techniki Rolniczej AGRO-
TECH to solidna dawka świeżej 
wiedzy – od przepisów i ubezpie-
czeń, po konferencje i konsulta-
cje z ekspertami oraz warsztaty 
i spotkania organizowane przez 
wystawców na stoiskach. Na stoisku 
Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa rolnicy mogą na 
przykład pod okiem specjalistów 
wypełnić e-wniosek o dopłaty. 

Posłuchaj sygnalistów, 
zobacz drwali 
Od 18 lat targom AGROTECH to-
warzyszy ekspozycja Targów Prze-
mysłu Drzewnego i Gospodarki 
Zasobami Leśnymi LAS-EXPO. 
Gromadzi ona między innymi: na-

rzędzia, urządzenia i maszyny do 
pozyskiwania, transportu i obrób-
ki drewna. Ekspozycje znajdziemy 
zarówno w halach, jak i na terenie 
zewnętrznym, gdzie na żywo moż-
na obserwować, jak działają urzą-
dzenia i maszyny w trakcie pracy. 
Atrakcją od lat są popisy zespołu 
sygnalistów myśliwskich, ale na 
prawdziwe emocje można liczyć 
obserwując na żywo rzeźbienie 
w balach drewna przy pomocy pił 
elektrycznych.

Ciągniki i inne maszyny rolnicze 
z 24 krajów będzie można oglą-
dać w 11 halach wystawienniczych 
Targów Kielce. Znajdą się wśród 
nich liderzy światowego i krajo-
wego rynku oraz ich premiery. To 
największa ekspozycja techniki 
rolniczej w Polsce, zorganizowa-
na w halach. A uzupełnieniem 
targów AGROTECH 2018 są pre-
zentacje, eventy, niespodzianki 
przygotowane przez � rmy, których 
na tegorocznym AGROTECH-
-u jest blisko 800. Wszystko można 
oglądać od 16 do 18 marca w Tar-
gach Kielce. W roku ubiegłym roku 
wystawę w Kielcach odwiedziło 71 
250 rolników.

AGROTECH jest największą 
w Polsce wystawą, spośród wszyst-
kich branż gospodarki, organizowa-
ną w halach wystawienniczych. Na 
rolników czekają przede wszystkim 
liderzy branży, w tym roku również 
można liczyć na ich obecność. Jak 
zwykle interesujące stoiska z atrak-
cjami prezentują między innymi: 
New Holland, John Deere, Case 
IH, Class, Same Deutz-Fahr, Kuhn, 
Ursus, Kubota, Zetor, a także tak 
znane na polskim rynku rolniczym 
� rmy jak: Korbanek, Bury, Kruko-
wiak, Syngenta, Yara, Jarmet, Bo-
met i setki innych producentów. 

Z premierami i atrakcjami
Premierę mają w Kielcach najnow-
sze ciągniki, między innymi T4.75S 
oraz T7 marki New Holland. John 
Deere świętuje w Kielcach 100-lecie 

Godziny otwarcia targów:
piątek 16.03.2018: 10.00-17.00

sobota 17.03.2018: 9.00-17.00

niedziela 18.03.2018: 9.00-16.00
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NOWOŚĆ W POLSCE

Płynny nawóz Farmers Best prosto z Niemiec

Naturalny nawóz z alg morskich

Rolnictwo się zmienia, jest coraz 
bardziej zaawansowane techno-

logiczne, coraz bardziej wydajne są 
maszyny i stosowane nawozy, oczeku-
jemy coraz większych plonów. Warto 
jednak pamiętać, że dobre rolnictwo 
powinno być bliskie naturze, pełne 
szacunku do natury i konsumentów, 
którzy w rolnikach pokładają nadzie-
ję na zdrowie. Dlatego też ekorol-
nictwo to nie tylko moda, to przede 
wszystkim sposób na życie, zdrowie, 
na ograniczanie szkodliwych praktyk 
niszczących nasze zasoby naturalne. 

Z myślą o wymagających coraz 
lepszej jakości pożywienia konsu-
mentach oraz o świadomych, pro-
ekologicznych rolnikach powstał 
Farmers Best, płynny nawóz z alg 
morskich, produkowany w Niem-
czech. Produkt ten znany jest już 
w Hiszpanii, Szkocji, Egipcie, 
Chinach i Kanadzie. Jego dzia-
łanie doceniło tysiące rolników 
i ich odbiorców, którzy korzy-
stają z innowacyjnej technologii, 
ciesząc się jednocześnie wysokiej 
wartości plonami i bezpiecznym, 
wolnym od chemicznych nawo-
zów, rolnictwem.

Jak wiele wartościowych wyna-
lazków, także Farmers Best został 
wynaleziony za sprawą przypadku, 
przy okazji produkcji suplementów 
diety na bazie alg morskich. Z do-
brodziejstwa tych naturalnych, nie-
zwykle bogatych w mikroelementy 
i witaminy roślin, człowiek korzysta 
już od tysięcy lat. Dziś wiemy też, 
jak siłę i wartość alg morskich wy-
korzystywać do produkcji roślin.

Farmers Best powoduje bar-
dzo silny rozrost korzenia. Dzięki 
temu roślina jest silniejsza i bar-
dziej odporna na zmiany pogodo-
we. Na korzeniach tworzą się tzw. 
komory żelowe, w których roślina 
gromadzi zapasy, wykorzystując 
je na przykład przy przesadzaniu. 
Farmers Best można stosować 
doglebowo i dolistnie, w każdych 
warunkach. Przymrozki nie sta-
nowią żadnej przeszkody. Nawóz 
wznawia swoje działanie od tem-
peratury +7 stopni Celsjusza i nie 
ma okresu kwarantanny.

Farmers Best jest w 100% bez che-
mii i biodegradowalny. Stosując na-
wozy chemiczne równolegle z Far-
mers Best, możemy te chemiczne 
z roku na rok redukować. Wykorzy-
stywanie Farmers Best przynosi ko-
rzyści rolnikowi, w postaci poprawy 
jakości gleby, zwiększenia w niej 
kawasów humusowych, jak również 
bogatszego plonu. Owoc lub warzy-
wo będzie większe, bardziej aroma-
tyczne, zdrowsze i intensywniejsze 
w kolorze. Co ważne, zastosowanie 
Farmers Best to również wymier-
ne korzyści dla otoczenia, ochrona 
wód gruntowych i odkażanie moc-
no zanieczyszczonych ziem.

Farmers Best stosujemy w rolnic-
twie, warzywnictwie, ogrodnictwie 
i sadownictwie. Produkt ten przy-
spiesza kompostowanie i rozkład 
pozostałego na polu ścierniska. 

Farmers Best został wynaleziony za sprawą przypadku, przy okazji produkcji suplementów diety na bazie alg morskich.

powstają produkty pośrednie jako 
blokady enzymatyczne, przeszkody 
rozkładu.

Farmers Best nie jest toksyczny 
i może zostać o każdej porze włą-

A także ułatwia pobieranie trudno 
rozpuszczalnych substancji odżyw-
czych, jak związki siarki, węgla itp.

Farmers Best zamienia nieprze-
kształcone aminokwasy bezpośred-

nio w azotan i unika w ten sposób 
wymagającej dużych nakładów 
czasu i energii ,,okrężnej metody” 
białko-mocznik-amoniak-amon-
nitryt-azotan. W tym zakresie nie 

czony do istniejących już progra-
mów ochrony roślin/oprysków.

Produkt ten posiada polski i nie-
miecki certy�kat ekologiczny speł-
niający wymagane normy unijne.

ZAPRASZAMY 
NA STOISKO K-33
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Nawóz ekologiczny z czystych biologicznych surowców

FARMER’S BEST

Produkt z certy�katem Państwowego Instytutu  
Badawczego w Puławach do stosowania w rolnictwie  
ekologicznym pod numerem NE/328/2016

GreenGrow-International GmbH, www.greengrow-int.de

Przedstawiciel na Polskę: Danuta Matz tel.w Niemczech 0049 176 9999 0522, Dorota Osuch tel. w Polsce 698 798 305, dm@greengrow-int.de 

N
atura dla natury

!

Po zastosowaniu nawozu Farmer Best kala-
repa jest duża i ma ogromny korzeń i liście. 
Nie jest drzewiasta jak inne kalarepy , rolnik 

ma ekologiczne warzywa bez chemii.

Dzieki zastosowaniu nawozu  
Farmer Best widoczny jest ogromny 

przyrost i rozrost korzeni dzięki temu 
roślina sięga do głębiej położonych 

warstw gleby.

Zdrowe , piękne pomidory  
po zastosowaniu nawozu  

FARMER BEST

NOWOŚĆ  
w Polsce

ZAPRASZAMY 
NA STOISKO

 L-88
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PRZYCZEPA DO TRZEBIEŻY

ŁUPARKA Z NAPĘDEM Z CIĄGNIKA ROLNICZEGO

PRZYCZEPA LEŚNA 9 TON Z ŻURAWIEM 5,3 m

ELEKTRYCZNY KOMBAJN DO DREWNA OPAŁOWEGO

Z żurawiem 3,6 m, z napędem

7 ton, z regulowaną długością łupanego drewna w zakresie 30–70 cm

Zawór dwudźwigniowy i wciągarka 35 m

Przerzyna i rozłupuje drewno o średnicy do 34 cm

Pełnowymiarowa przyczepa leśna do pojazdu ATV – siłownik z żurawiem hydraulicznym, napędem i własnym ukła-
dem hydraulicznym.
 Silnik spalinowy 9 KM  Napęd przez rolki hydrauliczne między kołami  Osie przystosowane do bezdroży  Duży prześwit  
 Stabilna rama ułatwia prowadzenie przyczepy

Silnik spalinowy 9 KM dostarcza przyczepie potrzebną moc i zapewnia siłę oraz delikatność ruchów żurawia. Napęd z wałkami na-
pędowymi, odpowiednio bieżnikowane opony, osie przystosowane do jazdy po bezdrożach oraz duży prześwit. Obrotowe złącze 
kulowe 50 mm ułatwia przyłączanie i odłączanie przyczepy, co w zestawieniu z dużą ładownością czyni ją bezpiecznym i niezawod-
nym urządzeniem.

Rozwiązanie elastyczne, mocne, niezależne od zasilania elektrycznego
 Siła rozłupująca 7 ton  2- i 4-segmentowy nóż łuparki  Oburęczna obsługa = bezpieczeństwo  Regulowana długość drewna do łupa-
nia w celu szybszego wykonywania sekwencji roboczych  Duży stół odbierający w celu sprawnego manipulowania gotowym drewnem

Łuparka podłączana do ciągnika rolniczego. Maks. długość łupanego drewna wynosi 70 cm. Trzypunktowy układ zawieszenia oraz 
węże hydrauliczne ze złączami wtykowymi do gniazda tłocznego i powrotnego ciągnika rolniczego. Bezpieczna obsługa oburęczna 
pozwalająca uniknąć obrażeń ciała. Ostrze czterosegmentowe o łatwo regulowanej wysokości w dwóch stałych pozycjach i solidny 
stół odbierający w celu szybkiego rozładunku połupanego drewna. Długość łupanego drewna jest bezstopniowo regulowana w 
 celu szybszego wykonywania sekwencji roboczych w przypadku obróbki krótszego drewna.

Mocna przyczepa do drewna z szerokimi oponami zapewniającymi doskonałe właściwości jezdne
 Prześwit 52 cm  Koło 400/60-15,5  Zasięg żurawia 5,3 m  Udźwig przy 5,3 m: 400 kg  Obrotnica pełnoobrotowa i przegubowy 
układ sterowniczy w standardzie  Powierzchnia chwytana 0,21 m²

Przyczepa do drewna i żuraw Kellfri tworzą solidny zespół o doskonałych właściwościach jezdnych i maksymalnej manewrowości. 
Zostały zaprojektowane przez naszych inżynierów pod kątem wydajnej pracy w lesie, bez żadnych kompromisów w kwestii bezpie-
czeństwa. Barierka zabezpieczająca jest tak zwymiarowana, aby chronić operatora. Cała hydraulika oraz okablowanie są zabudowa-
ne lub założone w bezpieczny sposób, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń zewnętrznych.

Kombajn do drewna �rmy Kellfri to przewoźna maszyna o dużej wydajności
 Wysokie bezpieczeństwo dzięki klatce bezpieczeństwa nad strefą łupania oraz oburęczne sterowanie elektryczną przerzynarką 
 Siła rozłupująca 7 ton  Solidna krata do wiórów przy nożu do łupania zapewnia czystsze drewno  Nóż do łupania 2- lub 4-seg-
mentowy  Cicha praca, dobre warunki BHP 

Przewoźny kombajn do drewna wykonuje pracę, przerzyna i łupie drewno w bezpieczny i efektywny sposób. Drewno, które jest 
przerzynane za pomocą elektrycznej pilarki łańcuchowej o mocy 2,2 kW, wyposażonej w 16” prowadnicę �rmy Oregon, spada 
następnie do koryta łuparki. Kształt koryta gwarantuje centralne ustawienie podczas łupania, nawet w przypadku drewna o nie-
wielkiej średnicy.



Str. 15

Gazeta TARGOWA

www.kellfri.pl50 lat w branży

tel. + 48 24 722 11 50Kellfri Sp. z o.o., ul. Sklęczkowska 16, 99 -300 Kutno, info@kellfri.pl

WIDŁY DO KAMIENI 1,55 m

KOPARKA MODUŁOWA ATV

PRZYCINARKA DO PASTWISK 1,85 m

RÓWNIARKA ATV

Mocowanie pasuje do trima, z garbem na przedniej krawędzi

Poręczne urządzenie umożliwiające kopanie na głębokości do 204 cm

Z 4 nożami, 3-punktowym układem zawieszenia, olejem i WOM

Sprawna zgarniarka drogowa podłączana do pojazdu ATV

Garb zapobiega ześlizgiwaniu się zebranych już kamieni podczas nabierania nowych
 Naroża i pręty na tylnej ścianie i dnie  Wkręcane mocowania pasujące do Trima  Szerokość całkowita 155 cm  Głębokość 100 cm

Solidnie skonstruowane widły do kamieni wyposażone we wzmocniony garb na przedniej krawędzi. Pozwala on na wydajniejszą 
pracę poprzez zbieranie większej ilości kamieni, co zmniejsza liczbę kursów wykonywanych po polu i związane z tym ubijanie grun-
tu. Garb zapobiega ześlizgiwaniu się zebranych już kamieni podczas nabierania nowych. Naroża i pręty na tylnej ścianie i dnie mają 
średnicę 30 mm i są umieszczone w odstępach 115 mm. Dostarczane z przykręcanymi mocowaniami Trima, co ułatwia zmianę na 
ładowacz czołowy z innym mocowaniem, podnośnik czołowy lub ramiona podnoszące z tyłu ciągnika. Mocowania dostępne także 
jako akcesoria.

Niewielki, solidnie skonstruowany agregat koparki z własnym źródłem mocy.
 Agregat koparki z silnikiem spalinowym 9 KM  Głębokość kopania 204 cm, szerokość łyżki 23 cm Może być przemieszczana 
przy pomocy pojazdu ATV lub innego pojazdu z zaczepem kulowym 50 mm W standardzie wydłużony zaczep ułatwiający jazdę 
za pojazdem ATV 

Niezwykle praktyczny agregat koparki do wszelkiego rodzaju prac ziemnych, przy których ograniczeniem jest niewielka przestrzeń. 
To małe urządzenie ma znacznie większe możliwości, niż można by z pozoru sądzić. Agregat koparki kopie na głębokość 204 cm 
przy wykorzystaniu uzębionej łyżki o szerokości 23 cm. Niewielki, solidnie skonstruowany agregat koparki z własnym silnikiem 
spalinowym o mocy 9 KM, uruchamianym przy użyciu rozrusznika linkowego. .

Zestaw profesjonalny do koszenia pastwisk
 Szerokość robocza – 1,85 m  2 wirniki, 4 noże  Solidna konstrukcja  Nastawne płozy ścierne  Maszyna jest łatwa w serwiso-
waniu i konserwacji

Kosiarka płozowa Kellfri to specjalista od utrzymania terenów zielonych. Konstrukcja tego urządzenia umożliwia wydajne koszenie 
i pielęgnację trawników oraz terenów zielonych położonych na obszarze o zróżnicowanym ukształtowaniu. Solidna i przemyślana 
konstrukcja gwarantuje wytrzymałość nawet w trudnych warunkach i tworzy bezpieczną w eksploatacji maszynę, odpowiednią do 
stosowania wraz z ciągnikami o mocy w zakresie 30 - 55 KM. Praktyczny, solidny ścinacz zielonek z 2 wirnikami oraz 4 przykręcany-
mi, specjalnie ukształtowanymi nożami, które w przypadku kontaktu z mniejszymi przeszkodami mają możliwość odchylania się.

Sprawna zgarniarka drogowa podłączana do pojazdu ATV
 Szerokość robocza 180 cm  Długość lemiesza 193 cm  Skrzynia ładunkowa na półpalety

Równiarka z dwustronną listwą zębatą, do pojazdu ATV lub mniejszego ciągnika, lemiesz ustawiony skośnie, a także osobno 
regulowane koła zapewniają możliwość dopasowania do kąta drogi. Solidne koła, galwanizowana w całości, stabilna rama  
ze skrzynią ładunkową na półpalety, obrotowy zaczep kulowy 50 mm. Koła mają możliwość indywidualnej regulacji w zakresie 
do 15 cm, co ułatwia np. ponowne wysypywanie poboczy żwirem, wyrównywanie i wygładzanie dróg, podwórzy, maneży itp.
Akcesoria do Równiarki ATV: ręczny wózek dolly. Do łatwego przemieszczania wózków, wyposażenia do pojazdów ATV i przy-
czep do przewozu koni.
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SKLEPY ROLNICZO-TECHNICZNE

KUPUJ W SKLEPACH LUB W INTERNECIE  WWW.GRENE.PL

W naszych sklepach oferujemy fachową usługę zakuwania 
węży hydraulicznych, zgodnie z życzeniem klienta oraz 
sprzedaż elementów układów hydraulicznych.

Literą  oznaczono sklepy, które świadczą usługi 

ZAKUWANIA WĘŻY 
HYDRAULICZNYCH

DOLNOŚLĄSKIE
• Głogów: ul. Kamienna Droga 10, tel.  76 834 14 65, 
• Milicz: ul. Krotoszyńska 24, tel. 661 444 956,  
• Strzelin: Oławska 19, tel.  71 392 44 72, 
• Środa Śląska: Targowa 1H, tel.  71 317 45 24, 
• Świdnica: Westerplatte 57, tel.  575 519 666, 

KUJAWSKO-POMORSKIE
• Brodnica: Podgórna 63, tel.  56 498 37 72, 
• Bydgoszcz: Towarowa 36, tel.  52 342 05 20,  
• Czernikowo: Kolejowa 15a, tel.  54 287 51 59,  
• Dobre: Fabryczna 2, tel.  54 285 08 45,  
• Inowrocław: Orłowska 43, tel.  52 352 76 56,  
• Kcynia: 22 Stycznia 6, tel.  52 384 73 47, 
• Kłódka: Kłódka 42a, tel.  56 468 86 63,  
• Kowal: Kołłątaja 26, tel.  54 284 17 65,  
• Kowalewo Pomorskie: Brodnicka 7, tel.  56 684 12 93, 
• Lipno: Jastrzębska 27, tel.  54 287 40 50,  
• Lisewo: Hallera 20a, tel.  56 676 86 71,  
• Lubraniec: Strażacka 1, tel.  54 286 23 18,  
• Mogilno: Padniewska 27E, tel.  52 315 22 54,  
• Mrocza: Kościuszki 55, tel.  52 344 74 65, 
• Pruszcz: Witosa 3, tel.  52 33 29 198,  
• Radzyń Chełmiński: Fijewo 6, tel.  56 688 64 50,  
• Rypin: Mławska 46G, tel.  54 280 00 12, 
• Sępólno Krajeńskie: T. Kościuszki 22, tel.  52 388 51 50, 
• Szubin: Jana Pawła II 56, tel.  52 384 88 20,  
• Świecie: Witosa 5, tel.  52 331 33 87,  
• Tuchola: Bydgoska 7, tel.  663 510 355, , NOWY SKLEP

LUBELSKIE
• Biała Podlaska: Sidorska 84-90, tel.  83 344 17 51,
• Motycz: Kozubszczyzna 80, tel. 81 503 11 42,  
• Radzyń Podlaski: ul. Międzyrzecka 96, tel. 83 343 36 45,  
• Stanin: Stanin 114, tel. 25 798 36 66, , NOWY SKLEP
• Zamość: Lubelska 31 (budynek „BARTOSZA”), tel.  84 639 36 51, 

LUBUSKIE
• Nowa Sól: ul. Długa 6, tel. 785 11 37 08, 
• Nowogród Bobrzański: ul. Żarska 7, tel. 785 113 702,  
• Sława: Przemysłowa 5, tel.  601 900 542,  
• Strzelce Krajeńskie: Wodociągowa 3, tel.  95 763 11 04, 
• Sulęcin: ul. Ignacego Daszyńskiego 47, tel. 95 755 20 60,  
• Szprotawa: ul. Przejazdowa 2a, tel. 697 995 881, 
• Świebodzin: Poznańska 16, tel.  68 382 20 18,  
• Wschowa: ul. Spokojna1, tel. 65 540 35 08 wew. 21, 

ŁÓDZKIE
• Błaszki: Sieradzka 41, tel. 669 861 666,  
• Buczek: Spółdzielcza 3b, tel. 43 82 30 273, 
• Kocierzew: Kocierzew Południowy 104a, tel.  46 837 20 12, 
• Kutno: Juliusza Słowackiego 24, tel. 503 895 956, 
• Łęczyca: Borki 76c, tel.  24 285 00 20, 
• Piotrków Trybunalski: Roosevelta 41A, tel. 44 616 38 34,  

NOWY SKLEP, 
• Rawa Mazowiecka: ul. Reymonta 5, tel. 882 145 935,  
• Radomsko/ Blok Dobryszyce, ul. Przemysłowa 3, tel. 44 680 12 35,  
• Uniejów: Dąbska 40, tel.  601 900 534,  
• Warta: Kościuszki 17, tel.  43 829 55 06,  
• Wieluń: Częstochowska 75, tel.  691 935 706,
• Wyskoki: Wyskoki 59 A, tel. tel.  530 111 997, NOWY SKLEP
• Zduny: Zduny 46, tel.  505 131 915,  NOWY SKLEP

MAŁOPOLSKIE
• Dąbrowa Tarnowska: ul. Jagiellońska 39a, tel. 14 642 32 42, 
• Tarnów: ul. Kochanowskiego 33, tel. 14 629 61 06,   
• Zofipole: Zofipole 144, tel.  12 287 03 90, 

MAZOWIECKIE
• Ciechanów: Pułtuska 110, tel.  23 672 44 02, 
• Czerwińsk nad Wisłą: Władysława Jagiełły 12, tel. 24 506 50 60,  
• Latowicz: Siedlecka 20, tel. 25 752 10 24,  
• Lipsko: Spacerowa 14A, tel.  48 332 19 23, 
• Maków Mazowiecki: Mazowiecka 14, tel.  29 717 06 52, 
• Mława: Płocka 90B, tel.  23 654 94 05,  
• Myszyniec: Kolejowa 63, tel.  29 772 11 99,  
• Ostrów Mazowiecka: Lubiejewska 73, tel. 29 745 19 56,  
• Płońsk: Wyszogrodzka 59, tel.  23 661 32 78, 
• Przasnysz: Szosa Ciechanowska 3, tel.  29 752 64 15,  
• Radom: Ofiar Firleja 7, tel.  48 300 97 85, 
• Siedlce: ppłk. Mariana Ewalda Drabika 11, tel.  515 754 144,  
• Sierpc: Piastowska 71b, tel.  24 275 32 23,  
• Sokołów Podlaski: ul Lipowa 57, tel.  25 787 74 80, 
• Tchórzew Plewki: Tchórzew Plewki 35B, tel. 25 641 63 39, 
• Żuromin: Lidzbarska 37 A, tel.  23 657 40 97,  

OPOLSKIE
• Głogówek: Powstańców 18b, tel.  77 406 66 60,  
• Głubczyce: Kołłątaja 3, tel.  77 485 24 87, 
• Kluczbork: Byczyńska 120, tel.  77 417 04 70,  
• Nysa: Grodkowska 46, tel.  77 433 04 43, 
• Opole: Budowlanych 50, tel.  77 454 54 86,  
• Olesno: Rolnicza 2, tel. 34 375 05 05, NOWY SKLEP

PODKARPACKIE
• Jarosław: ul. Książąt Czartoryskich 2, tel. 16 621 11 09, 

PODLASKIE
• Białystok: ul. Elewatorska 9, tel. 85 675 27 22, 
• Bielsk Podlaski: Al  J  Piłsudskiego 11b, tel.  85 730 28 40, 
• Ciechanowiec: ul. Wojska Polskiego 23A, tel. 86 277 22 73,  
• Janów: ul. Białostocka 23, tel. 535 980 750, , NOWY SKLEP
• Knyszyn: ul. Szkolna 2, tel. 535 980 750, , NOWY SKLEP
• Łomża: Poligonowa 1, tel.  86 216 90 23, 
• Sejny: Łąkowa 26 (P.O.M.), tel.  87 666 60 87,  
• Sokoły: Szosa Mazowiecka 22, tel. 86 476 30 80, 
• Siemiatycze: Kościuszki 67, tel.  601 900 565, 
• Suwałki: Szkolna 8, tel.  87 567 05 71, 
• Śniadowo: Kościelna 10, tel. 501 846 705,  
• Szepietowo: Wolsty-Olszanka 28, tel. 604 623 665, ,  

NOWY SKLEP
• Wysokie Mazowieckie: Białostocka 4, tel.  86 275 01 54, 
• Zambrów: Mazowiecka 55, tel.  86 276 10 06,  

POMORSKIE
• Bytów: Derdowskiego 6, tel.  59 822 36 93,  
• Człuchów: Szczecińska 44, tel.  59 834 37 84,  
• Dzierzgoń: Ogrodowa 13, tel.  55 276 25 65, 
• Kwidzyn: Malborska 134, tel.  55 279 50 79, 
• Lębork: Pionierów 14B, tel.  59 862 59 61,  
• Malbork: Koszykowa 38, tel.  55 272 27 27, 
• Nowy Dwór Gdański: Warszawska 2a, tel.  55 246 01 85, 
• Pruszcz Gdański: Sikorskiego 3B, tel. 58 682 05 15,  
• Starogard Gdański: płk. Stanisława Dąbka 42,  

(wjazd od ul. Skarszewskiej), tel. 58 532 15 41,  
• Stężyca: Juliana Tuwima 2, tel.  58 684 34 48, 
• Tczew: 30-go Stycznia 43, tel.  58 530 26 92,  

ŚLĄSKIE
• Czechowice-Dziedzice: Legionów 20, tel. 512 137 035,  
• Pawłowice: Zjednoczenia 66, tel. 697 757 195,  
• Racibórz: Rudzka 14, tel. 32 441 63 89,  

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
• Bartoszyce: Kętrzyńska 37b, tel.  89 762 14 70, 
• Biskupiec: Kramarka 14, tel.  89 722 80 75, , NOWY SKLEP
• Braniewo: Królewiecka 61, tel.  55 243 20 81,
• Giżycko: Białostocka 54 (Centerpasz), tel.  87 300 00 28,  
• Gołdap: Gumbińska 1, tel.  87 615 04 90, 
• Kętrzyn: Mazowiecka 17, tel.  89 752 53 98, 
• Lidzbark Warmiński: Olsztyńska 6, tel.  89 767 04 14, 

• Lubawa: Fijewo 69, tel.  89 645 25 20, 
• Mrągowo: Olsztyńska 13, tel.  89 741 86 61, 
• Nidzica: Działdowska 14A, tel.  89 519 02 57,  
• Olecko: Zamostowa 1, tel.  601 900 562,  
• Susz: Słowiańska 16, tel.  55 221 01 14, 
• Szczytno: Polna 1, tel.  89 623 15 50,  
• Węgorzewo: Zamkowa 59C, tel.  667 326 625,  
• Zalewo: Traugutta 7, tel. 505 681 348, NOWY SKLEP

WIELKOPOLSKIE
• Budzyń: Dworcowa 17, tel.  67 284 40 00, 
• Gniezno: Kłeckowska 32, tel.  61 425 44 71, 
• Gostyń: Poznańska 200, tel.  65 572 11 31, 
• Granowo: Poznańska 78, tel.  61 447 20 15,  NOWY SKLEP
• Kępno: Kwiatowa 2, tel.  62 782 37 38,  
• Kłodawa: Warszawska 7, tel.  63 273 08 79, 
• Koło: Towarowa 25, tel.  63 272 25 05, 
• Konin: Spółdzielców 6, tel.  63 2491581,  
• Krotoszyn: ROBSTAL Zamkowy Folwark 7, tel.  62 722 76 85, 
• Kościan: Z. Sierakowskiego 66, tel.  601 900 540, 
• Leszno: Śniadeckich 1, tel.  65 529 94 55, 
• Łobżenica: Wyrzyska 29A, tel. 883 391 402,  
• Opatówek: Rogatka 7i, tel.  62 761 21 82,
• Połajewo: Szamotulska 31, tel.  510 097 561, 
• Pyzdry: Wrzesińska 29, tel.  63 276 83 44, 
• Rawicz: Kamińskiego 21 A, tel.  65 546 41 58,  
• Słupca: Bielawska 5, tel.  63 275 49 62,  
• Szamotuły: Chrobrego 13, tel.  61 292 70 56, 
• Środa Wielkopolska: Harcerska 18, tel.  61 285 00 38, 
• Trzemeszno: Odzyskania Niepodległości 12, tel.  502 898 750, 
• Turek: Kolska Szosa 28, tel.  63 278 88 79, 
• Wągrowiec: Janowiecka 94, tel.  67 262 44 08,  
• Września: Przemysłowa 2, tel.  61 437 99 30, 
• Złotów: Domańskiego 4, tel. 67 26 30 119,  

ZACHODNIOPOMORSKIE
• Chojna: Jagiellońska 15, tel.  91 414 22 38,  
• Choszczno: Kwiatowa 7, tel.  95 765 77 97, 
• Czaplinek: Poznańska 22, tel. 94 715 28 05, 
• Gryfino: Czechosłowacka 2b, tel. 91 30 70 224,  
• Goleniów: Maszewska 5, tel. 91 443 14 14, , NOWY SKLEP
• Myślibórz: Lipowa 18, tel.  95 747 95 57, 
• Nowogard: 3 Maja 16, tel.  91 578 14 87, 
• Pyrzyce: Szczecińska 29, tel.  91 579 08 03,  
• Stargard: Usługowa 1a, tel.  91 573 85 35,  
• Szczecinek: Pilska 5, tel.  94 717 30 39, 

A

PROFESJONALNY TESTER 
AKUMULATORÓW, ROZRUSZNIKÓW  
I ALTERNATORÓW
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Realizowany projekt badawczy pt.: 
przez Konsorcjum w składzie:
1. Instytut Zootechniki – Państwo-

wy Instytut Badawczy
2. Uniwersytet Rolniczy im. Hugo-

na Kołłątaja w Krakowie
3. Uniwersytet Przyrodniczy w Lu-

blinie
4. Stadnina Koni Michałów sp. z o.o.
5. Stadnina Koni Janów Podlaski sp. 

z o.o.
6. Małopolska Hodowla Roślin sp. 

z o.o., Zakład Hodowlano-Pro-
dukcyjny Stado Ogierów Białka

7. „JK” Sp. z o.o. 
stanowi interdyscyplinarną kon-

cepcję badań związanych z ochrona 
bioróżnorodności oraz wykorzy-
staniem potencjału rodzimych ras 
zwierząt utrzymywanych głownie 
w drobnych rodzinnych gospo-
darstwach rolnych dla produkcji 
wysokiej jakości żywności. Wagę 
zaplanowanych prac potwierdzają 
dotychczasowe odkrycia  oraz coraz 
większe zainteresowanie społeczne 
produktami o walorach dietetycz-
nych i prozdrowotnych. Dotych-
czas realizowane programy ochro-
ny zasobów genetycznych zwierząt 
gospodarskich in situ związane są 
z dużymi nakładami � nansowymi 
(głownie z funduszy europejskich) 
aby wyrównać rolnikom utracone 
korzyści z tytułu hodowli bardzo 
cennych ale mniej wydajnych ras 
rodzimych. Aby dotychczasowe na-
kłady nie uznano za zmarnowane, 
w przypadku możliwości dalszego 
ich ograniczenia, istnieje koniecz-
ność przy zastosowaniu tradycyj-
nych oraz innowacyjnych metod 
technologii i technik zorganizować 
produkcję wysokiej jakości produk-
tów, które decydować będą o ren-
towności tej hodowli. Rozwojowi 
badań z tego zakresu sprzyjają ocze-
kiwania społeczne i dynamicznych 
rozwój rynku żywności organicznej, 
który w 2015 roku szacowanych był 
w Unii Europejskiej na ponad 22,4 
miliony euro. Również w Polsce 
obserwujemy wzrost wartości tego 
rynku średniorocznie około 20% 
i jest szacowany na 600 – 650 mil. zł. 

Zagadnienia badawcze skoncen-
trowane są wokół dwóch osi projek-
tu. Pierwsza Oś stanowią zadania 
badawcze związane przede wszyst-
kim z ochroną bioróżnorodności ex 
situ i obejmują zadania: 

Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych 
zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju

Pałac w Balicach siedziba dyrekcji Instytutu Zootechniki PIB

Zadanie 1: Wykorzystanie in-
nowacyjnych i wysokowydajnych 
technik analizy genomu, ochrony 
bioróżnorodności oraz identy� -
kacji podłoża genetycznego istot-
nych cech funkcjonalnych i pro-
dukcyjnych ras zachowawczych; 

Zadanie 2: Wykorzystanie osią-
gnięć genetyki molekularnej w dia-
gnostyce i eliminacji zwierząt obar-
czonych chorobami o podłożu 
genetycznym; 

Zadanie 3: Opracowanie nowych 
metod konserwacji oraz kryteriów 
selekcji dawców izolowanego ma-
teriału genetycznego do wykorzy-
stania w programach zachowania 
bioróżnorodności zwierząt. 

Realizacja tych zadań pozwoli 
na uzyskanie nowoczesnych na-
rzędzi i metod zarządzania bioróż-
norodnością zwierząt oraz przy-
czyni się do identy� kacji podłoża 
genetycznego cech funkcjonalnych 
i produkcyjnych, ustalenia wzorców 
molekularnych poszczególnych po-
pulacji oraz opracowania nowych 
metod, technologii i kryteriów 
selekcji dawców wysokiej jakości 
i wolnego od wad genetycznych 
izolowanego materiału genetyczne-
go. Połączenie informacji genomo-
wych z wynikami tradycyjnej oceny 
wartości hodowlanej we wspólnej 
bazie informatycznej zapoczątkuje 
tworzenie Polskiej Infrastruktury 
Genetycznej Ras Zachowawczych.

Badania w ramach drugiej osi pro-
jektu dotyczą zagadnień związanych 
z praktycznym wykorzystaniem po-

tencjału produkcyjnego zwierząt ras 
zachowawczych in-situ i prowadzone 
będą w ramach zadań badawczych: 

Zadanie 4: Charakterystyka po-
tencjału ekonomicznego chowu 
zwierząt ras zachowawczych w go-
spodarstwach rodzinnych i ich in-
terakcję rynkowe w warunkach 
zrównoważonego rolnictwa; 

Zadanie 5: Wykorzystanie rodzi-
mych ras zwierząt użytkowanych 
w tradycyjnych systemach chowu 
w gospodarstwach niskonakłado-
wych do pozyskiwania wysokiej 
jakości produktów lokalnych; 

Zadanie 6: Wykorzystanie zwie-
rząt gospodarskich ras lokalnych 
w ochronie i właściwym zagospo-
darowaniu siedlisk cennych przy-
rodniczo; 

Zadanie 7: Implementacja me-
tod rozwoju i ochrony bioróżno-
rodności 

Optymalne wykorzystanie zaso-
bów ras rodzimych dobrze przy-
stosowanych do utrzymywania 
w warunkach ekstensywnych go-
spodarstw tradycyjnych ma duże 
znaczenie w rozdrobnionym rolnic-
twie Polskiej południowo-wschod-
niej, zwarzywszy na fakt występo-
wania na tym obszarze znacznej 
ilości użytków zielonych i terenów 
prawnie chronionych. Określenie 
ekonomicznych podstaw funkcjo-
nowania gospodarstw utrzymują-
cych rasy rodzime oraz diagnoza 
poziomu zrównoważenia środowi-
skowego, ekonomicznego i społecz-
nego gospodarstw w warunkach 

lokalnej produkcji niskonakładowej 
ma wielkie znaczenie wynikające 
z wielofunkcyjnego rozwoju sekto-
ra rolnego i konieczności godzenia 
licznych funkcji takich jak, dbałość 
o środowisko naturalne, zachowanie 
ekosystemów i krajobrazu czy kultu-
ry wsi. Należy podkreślić, że projekt 
ma szczególne znaczenie dla małych 
gospodarstw rodzinnych utrzymują-
cych rasy rodzime i nie osiągających 
satysfakcjonujących dochodów. Wy-
niki badań zobrazują ekonomiczne 
podstawy funkcjonowania tych go-
spodarstw, określone zostaną opty-
malne systemy produkcji zwierzęcej 
oraz łańcuchy marketingowe. Wy-
niki badań zostaną wykorzystane 
do stworzenia systemów organiza-
cyjno-technicznych produkcji oraz 
przyniosą dane normatywne do mo-
delowania gospodarstw rodzinnych, 
określa optymalna skala produkcji, 
strategie programu produkcyjnego 
jak również poziom dochodów go-
spodarstw. Rezultaty zostaną wyko-
rzystane do stworzenia optymalne-
go systemu dystrybucji surowców/ 
produktów pochodzących od ras 
rodzimych w warunkach lokalnych. 
Wprowadzenie nowych rozwiązań 
sprzedaży zwłaszcza sprzedaży bez-
pośredniej identy� kacji kanałów 
dystrybucji stanowi szansę zwięk-
szenia dochodów i poprawi kon-
kurencyjność wielu małych gospo-
darstw rolnych. Kreowanie krótkich 
kanałów dystrybucji jest elementem 
tworzenia lokalnych systemów żyw-
nościowych i wykorzystanie miej-

scowego potencjału produkcyjnego 
oraz poprawy wizerunku regionów 
zaniedbanych. Odpowiedzią na za-
potrzebowanie społeczne jest okre-
ślenie przydatności technologicznej, 
walorów odżywczych i prozdrowot-
nych surowców i produktów pozy-
skiwanych z lokalnych ras bydła, 
świń i owiec oraz opracowanie inter-
netowej bazy regionalnych produk-
tów spożywczych pozyskiwanych od 
zwierząt ras rodzimych i certy� ko-
wanych przez Instytut Zootechniki 
PIB. Badania z zakresu ochrony śro-
dowiska przyrodniczego dotyczą za-
pewnienia właściwego stanu siedlisk 
naturalnych jak i poprzez eksten-
sywny wypas przywracanie do stanu 
pierwotnego cennych przyrodniczo 
i krajobrazowo terenów, które uległy 
degradacji. Przedstawiony projekt 
jest spójny z krajowymi i europej-
skimi strategiami ochrony zasobów 
genetycznych zwierząt gospodar-
skich, stanowi również istotny wkład 
w rozwój polskiej nauki w dziedzi-
nach bioróżnorodności, genetyki 
molekularnej i biotechnologii roz-
rodu przyczynią się do podniesienia 
rangi polskiego sektora naukowego 
na arenie międzynarodowej. Ponad-
to wdrożenie wyników planowanych 
badań może mieć kluczowy wpływ 
na poprawę opłacalności gospo-
darstw rodzinnych utrzymujących 
hodowlę ras zachowawczych.

Prof. dr hab. Jędrzej Krupiński, 
dr inż. Paweł Radomski, 

dr inż. Piotr Moskała. 
Autorzy zdjęć: 

prof. dr hab. Bronisław Borys, 
prof. dr hab. Władysław Migdał, 

dr inż. Marta Pasternak, 
dr inż. Paweł Radomski

Projekt współ� nansowany przez Na-
rodowe Centrum Badań i Rozwoju 
w ramach Strategicznego programu 
badań naukowych i prac rozwojowych 
– BIOSTRATEG, nr umowy: BIO-
STRATEG2/297267/14/NCBR/2016

INSTYTUT ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT ZOOTECHNIKI 
PAŃSTWOWY INSTYTUT 

BADAWCZY

Adres siedziby:
ul. Sarego 2, 31-047 Kraków

tel. 12 422 88 52, fax 12 422 80 65

Adres korespondencyjny:
ul. Krakowska 1, 32-083 Balice

tel. 12 357 25 00 - Centrala, 
tel. 12 357 27 00, 

12 357 28 00 – Sekretariat, 
fax 12 285 67 33

e-mail: sekretariat@izoo.krakow.pl
www.izoo.krakow.pl

ZAPRASZAMY 
NA STOISKO H-105
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NAJNOWSZEJ GENERACJI
BIOSTYMULATORY Z AMINOKWASAMI 

AGRO-SORB®

Siła aminokwasów
AGRO-SORB® x3
• 100% NATURALNE wolne aminokwasy
• 100% L-Alfa ( forma lewoskrętna)
• 100% Hydroliza enzymatyczna

BIOSTYMULATORY Z  AMINOKWASAMI 
OFICJALNIE  ZAREJESTROWANE W MRiRW

Z A P R A S Z A M Y  S K L E PY
I  H U R TO W N I E  D O  W S P Ó Ł P R AC Y

Ważne informacje:
1. Dlaczego biostymulatory Agro-Sorb® 

są tak skuteczne? Dlatego że:
• wolne aminokwasy wyprodukowano unikalną 

technologią hydrolizy enzymatycznej L-Amino+®

2. Skąd taka siła aminokwasów 
w biostymulatorach AGRO-SORB®? Dlatego że:
• biostymulatory zawierają wyłącznie 

NATURALNE aminokwasy 100% 
w formie lewoskrętnej L-Alfa.

3. Należy używać sprawdzonych 
biostymulatorów zarejestrowanych w MRiWR
• S-518b/17 (Folium), 430c/17(L-Amino+), 

367b/17 ( Radiculum)

   www.polskieaminokwasy.pl t e l .  + 4 8  3 4  3 6 6  5 4  4 9  /  e - m a i l :  i n f o @ a g r o - s o r b. c o m

DLA ZDROWYCH I WYSOKICH PLONÓW!

numer stoiska

H-155

AleHit.pl
Najlepsza w sieci

INTERNETOWA GIEŁDA 
MASZYN I URZĄDZEŃ

SPRAWDŹ JUŻ DZIŚ!

Maszyny rolnicze Maszyny budowlane kombajny

ciężarowe części ładowarki teleskopowe
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Klucz do 
skutecznego 
nawożenia
rzepaku

Zalecenia uprawowe rzepak

Nawozy typu ADOB®     i Basfoliar®     stanowią kompleksowy i skuteczny 
program dolistnego nawożenia rzepaku.
Ich skład zawiera bogaty zestaw makro- i mikroelementów, 
specjalnie dopasowany do potrzeb uprawy rzepaku.

2.0 2.0 Teraz dostępna jest także nowa generacja nawozów – Basfoliar 2.0ADOB 2.0

www.adob.com.plADOB®
nawozy

5 l/ha

1 l/kg/ha

1,5 kg/l/ha

0,1 l/haADOB® 2.0 Mo

Basfoliar® 2.0
12-4-6+S

Basfoliar® 2.0
12-4-6+S

Basfoliar® 2.0
36 Extra

Solubor® DF
lub ADOB® Bor

Solubor® DF
lub ADOB® Bor

ADOB® Mn IDHAADOB® Mn IDHA

ADOB® 2.0 Mo 0,1 l/ha

1 kg/ha ADOB® Siarka 2 kg/ha ADOB® Fe IDHA 1 kg/ha

1,5 kg/l/ha Solubor® DF
lub ADOB® Bor 1,5 kg/l/ha Solubor® DF

lub ADOB® Bor

5 l/ha 5 l/ha Basfoliar® 2.0
36 Extra 5 l/ha

1,5 kg/l/ha
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SKUP ZBOŻA

tel. 504 082 106

ZBOŻA

MOTYLKOWE

• Zapewniamy transport
• Odbior bezpośrednio z gospodarstwa,  

ilość min. 20 t.
• Płatne w dniu załadunku

-pszenica
-pszenżyto
-owies
-jęczmień
-żyto

- łubin: słodki i gorzki
- groch
- bobik

również z certy�katem ekologicznym

ZAPRASZAMY 
NA STOISKO H-19
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Kränzle Polska Sp. z o.o.
ul. Na Skraju 30
02-197 Warszawa
tel. 723 11 0000
tel. +48 22 587 05 50
www.kraenzle.pl

Wiosenne Promocje !

SERIA K 1050 SERIA K  
1152 TST

Doskonała jakość w atrakcyjnej cenie!Zapraszamy 
na stoisko

H-112

OBRO-METAL
ZAKŁAD ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ

 Export-Import Janusz Śpiewak

42-310 Żarki ul. Myszkowska 102, e-mai: biuro@obro-metal.pl
www.obro-metal.pl

mob. +48 509 916 884, tel. +48 34 314 85 02, fax. +48 34 314 85 04

Koło łańcuchoweKrążniki do przenośników 
taśmowych

 Łańcuch gięty  
do przenośnika redlera

ZAPRASZAMY 
NA STOISKO K-16
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Osprzęt do ładowaczy czołowych, miniładowarek i ładowarek teleskopowych

SZUFLA Z DOCISKIEM

• szerokość: 1,5 m - 2,4 m

• lemiesz ze stali trudnościeralnej

•  2 siłowniki

www.kolaszewski.com

Lęborska 22, 77-100    Bytów 

Tel./fax: +48 59 822 34 88 , Mobile: +48 662 018 824

PRZECINAK DO BALOTÓW

• waga:450 kg

• z hakiem przytrzymującym  
folię z balota

WYCINAK KISZONKI

•  szerokość: 1,1 m – 1,7 m

• wysokość otwarcia: 910 mm

•  zęby kute

CHWYTAK DO BEL  
Z JEDNYM SIŁOWNIKIEM

•  do bel o szerokości: 0,9 m - 1,8 m

• waga: 195 kg

•   udźwig: 1000 kg

WIDŁOKROKODYL

•  zęby z kute

•  szerokości: 0,9 m - 2,5 m

•  2 siłowniki

SZUFLA DO ŚCIELENIA

•   zasięg rozrzutu: 0,1 m - 5,0 m

•  do wyścielania legowisk słomą

•  waga: 450 kg - 650 kg
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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

ATESTACJA OPRYSKIWACZY
 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

Zapraszamy 

NA JUBILEUSZOWE 
25. TARGI AGROTECH

15 - 17.03.2019
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15-17 czerwca 2018
Lotnisko Kamień Śląski k. Opola
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08-443 Sobienie Jeziory, Sobienie Kiełczewskie II/16
tel. kom. 601 327 415, tel. 25 623-00-85, fax 25 623-20-11
e-mail: info@zelazo.com

NOWE TECHNOLOGIE

Nowoczesne technologie w rolnictwie

Silosy z blachy falistej

Czy aby na pewno jest to prawda? 
Nie ulega wątpliwości, że zastoso-

wanie blachy falistej pozwala na więk-
szą swobodę w projektowaniu. Każda 
„fala” na części walcowej pełni rolę 
wręgi, co poprawia sztywność. Dzię-
ki temu nie trzeba projektować kon-
strukcji poszycia opartej o podłużni-
ce i wręgi poziome. To zdecydowanie 

ułatwia projektowanie i montaż, ale 
niesie za sobą poważne zagrożenia. 
Dodatkowa sztywność uzyskana 
przez wykonanie fali pozwala na 
znaczne zmniejszenie grubości bla-
chy tworzącej poszycie zbiornika. W 
praktyce oznacza to, że silosy wyko-
nane w takiej technologii mają dużo 
cieńszą cargę, co jednoznacznie prze-

Od kilku lat na rynku magazynów zbożowych zauważalna jest tendencja do lansowania silosów z blachy falistej. Handlowcy 
oferujący to rozwiązanie zgodnym chórem mówią o dużej wytrzymałości takiej konstrukcji, a także o załamywaniu 

promieni słonecznych, co rzekomo zapobiega nagrzewaniu przechowywanych materiałów.
blachach falistych spotkamy się z 
blachą grubości 1,-1,25mm. To pra-
wie 100 % różnicy !  Wpływ takiego 
odchudzania  na trwałość i długość 
cyklu życia produktu jest oczywisty.  
Doskonale widać to na konstrukcjach 
montowanych w latach osiemdzie-
siątych i dziewięćdziesiątych, np. w 
silosach typu PRM. Dziś po latach 

kłada się na niższą trwałość takiego 
zbiornika i znacznie krótszy czas jego 
eksploatacji.  Zastosowanie mniejszej 
grubości blach na poszyciu zbiornika 
ma ewidentnie negatywny wpływ na 
jego jakość. Dla przykładu, w miej-
scach, gdzie przy silosie wykonanym 
z blach płaskich czołowi producenci 
stosują blachę o grubości 2mm, przy 

eksploatacji są one często bardzo 
zniszczone.

A teraz problem powłoki z  ocyn-
ku i jej trwałości. W silosie „płaskim” 
część walcowa składa się z arkuszy 
blach zamontowanych w kolejnych pa-
sach walca „cargach” tak, że powłoka 
ocynku jest nienaruszona. Blachę fali-
stą tworzy się przez walcowanie ( wygi-
nanie) płaskich arkuszy na zimno. Jest 
to operacja technologiczna zwiększa-
jąca ilość uszkodzeń mechanicznych 
ocynku powodująca mikropęknięcia 
powłoki, w które wnika woda. Proces 
ten jest szczególnie destrukcyjny zimą. 

Na mniejszą trwałość wpływa także 
specy� ka eksploatacji silosów. Podczas 
rozładunku zbiornika przy poszyciu 
powstają ogromne siły działające na 
część falistą. Z czasem powoduje to 
utratę geometrii carg i � nalnie uszko-
dzenie części walcowej. Niejednokrot-
nie dochodziło do rozszczelnienia po-
szycia i poważnej awarii zbiornika.   

Kolejny problem to utrzymanie czy-
stości w silosach wykonanych z blachy 
falistej. Mimo staranności producen-
tów w doborze odpowiedniej wyso-
kości fali, nie da się w takim silosie 
zapewnić sterylności choćby zbliżonej 
do tej w silosach wykonanych z bla-
chy płaskiej. Kurz ma tendencję do 
osiadania nawet na elementach pio-
nowych, więc jakiekolwiek załamanie 
w postaci fali znacząco pogarsza pa-
rametry czystości przechowywanych 
produktów.  Nie od dziś wiadomo, że 
przedsiębiorstwa przykładające dużą 
wagę do sterylności produktu, np. � r-
my związane z nasiennictwem, niemal 
zawsze korzystają z silosów wykona-
nych z blach płaskich.

A co z rzekomym ograniczeniem 
nagrzewania surowca w silosach 
z blach falistych ? Biorąc pod uwagę 
większą powierzchnię styku ziarna 
z częścią walcową takiego zbiornika 
teza ta jest chybiona. Blacha falista 
i płaska wystawiona na ekspozycję 
ostrego światła słonecznego nagrzewa 
się dokładnie tak samo, z tym że na 1 
m2 części walcowej płaskiej przypada 
1,2 m2 „gorącej” powierzchni blachy 
falistej. Silos o pojemności 1000t w za-
leżności od średnicy ma powierzchnię 
boczną walca Pb=400-500m2 blachy 
płaskiej, 480-600m2 falistej.  Latem 
przy temperaturze powietrza 30ºC 
blacha ma temperaturę 50 ºC. jeśli si-
los z blachy falistej ma powierzchnię 
o 100m2 większą to przekazuje do 
wnętrza większą ilość ciepła.

Biorąc pod uwagę powyższe okazu-
je się, że nie zawsze powszechnie lan-
sowane poglądy są zgodne z prawdą. 
Dlaczego więc silosy z blachy falistej 
oferuje coraz więcej producentów ?

Odpowiedź jest oczywista – łatwiej-
sze projektowanie, mniejsza masa a co 
za tym idzie ilość użytego do produk-
cji materiału, możliwość wykonania 
elementów poszycia na jednej ma-
szynie, oraz większy zysk, bo niestety 
cena silosów z blachy falistej jest zbli-
żona do tych z blach płaskich.

A biorąc pod uwagę powyższe, 
przed zakupem warto sprawę dobrze 
przemyśleć.
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John Deere na Targach AGROTECH

Ciągniki John Deere świętują 100-lecie

Międzynarodowe Targi  Tech-
niki Rolniczej AGROTECH 

2018, które w tym roku odbywają się 
w dniach 16-18 marca w Targach Kiel-
ce, to jedna z największych wystaw 
maszyn rolniczych w Polsce i Europie 
Środkowo-Wschodniej. Ubiegłorocz-
ne wydarzenie zgromadziło ponad 
750 wystawców z 20 krajów świata. 
Rolnicza wiosna w Targach Kielce 
rozpoczyna nowy sezon, a komplek-
sowa ekspozycja sprawia, że Między-
narodowa Wystawa Techniki Rolni-
czej w Kielcach odwiedzana jest nie 
tylko przez producentów rolnych z ca-
łego kraju, ale także zagranicy.  

Nic więc dziwnego, że właśnie na 
Targach AGROTECH marka John 
Deere będzie świętować stulecie swo-
ich maszyn. Dla wszystkich zwiedza-
jących to niepowtarzalna okazja, by 
zobaczyć pełen przekrój portfolio 
John Deere, począwszy od małych 
i dużych maszyn rolniczych (ciągni-
ki, prasy, opryskiwacze, kombajny) 
po sprzęt do pielęgnacji terenów zie-
lonych (kosiarki samojezdne i pcha-
ne, pojazdy użytkowe typu Gator, 
ciągniki sadownicze i komunalne). 
A także na własne oczy przekonać się 
o  ogromnym rozwoju technologii, 
który nastąpił w tego typu maszynach 

Trzeci weekend marca należeć będzie do rolników, którzy spotkają się w Kielcach na targach rolniczych. Wśród wystawców 
nie zabraknie marki John Deere. Właśnie mija 100 lat od momentu zaprezentowania światu pierwszego modelu ciągnika tej marki.

100
ciągników John Deere
100100lecie

na przestrzeni ostatnich 100 lat, po-
nieważ ekspozycja zawierać będzie 
zarówno te najnowsze i największe 

modele ciągników John Deere, w tym 
ciągnik 6250R, jak i te historyczne 
i kultowe modele z pierwszych lat 

produkcji. Ponadto na stoisku � rmy  
będzie można zapoznać się z historią 
marki.

P o  p i e r w s z e :  S K U T E C Z N Y  K O L P O R T A Ż

Gazeta Targowa obecna na największych wydarzeniach rolniczych 2018
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ZAPRASZAMY 
NA STOISKO K-4AGROTECH
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franczyza-grene.pl

FRANCZYZA. Dobry pomysł na własny biznes.

Spotkaj się z ekspertami  
i zostań właścicielem sklepu GRENE

Targi Agrotech w Kielcach
16-18 marca 2018, hala H, stoisko 144

ZAPRASZAMY 
NA STOISKO  H-144 AGROTECH




