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Prezes Zarządu
Targów Kielce

Bożena Staniak
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Wiceprezes Zarządu
Targów Kielce

AGROTECH kojarzy mi się z najnowszymi światowymi technologiami i innowacjami techniki służącymi rolnikom. Taki cel targowej prezentacji przyświecał nam od początku. Wydarzenie to
stało się nie tylko miejscem prezentacji nowości branży, ale od lat
wyznacza kierunki rozwoju dla polskiej wsi.

Kamil Perz

1000 maszyn
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AGROTECH od 25 lat stanowi obowiązkowy punkt w kalendarzu
wielu firm z branży rolniczej. Rangę targów, podkreślają wizyty
przedstawicieli polskiego rządu i liczne delegacje zagraniczne,
często z bardzo odległych nam krajów całego świata. Wszystko to,
ma wpływ na pozytywną opinię naszego wydarzenia.

Grzegorz Figarski
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Dyrektor Międzynarodowych Targów
Techniki Rolniczej AGROTECH

Dyrektor Wydziału Targów
w Targach Kielce
W 2019 roku będziemy świętować jubileusz Międzynarodowej
Wystawy Techniki Rolniczej, która była jedną z pierwszych, jakie
w Kielcach zorganizowano. Na rynku było wtedy niewiele tego
typu wydarzeń, jednak my byliśmy pewni, że polscy rolnicy potrzebują dedykowanych im targów.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że AGROTECH w Targach Kielce to
największa w Polsce i licząca się w Europie, wystawa techniki rolniczej, organizowana w halach wystawienniczych. Warto wiedzieć,
że Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej to także największa
wystawa targowa w kraju,spośród wszystkich branż gospodarki.

XXV Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH | XIX Targi Przemysłu Drzewnego LAS-EXPO

Stoisko C-28
Czytaj więcej - str. 3

Wyłączny importer w Polsce:
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www.brochard.pl

www.agro-kombi.pl
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ZAPRASZAMY
NA STOISKO

C-28

AGROTECH

Firma Brochard Polska Sp z o.o. proponuje Państwu rozrzutniki
i transbordery w jednym francuskiego producenta firmy 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, oraz ścielarki do słomy oraz wozy paszowe.

SPRZEDAŻ • WYNAJEM

Ścielarki JEULIN SIRIUS 9 m3

Testuj Ścielarkę do słomy
na gospodarstwie

Wozy asenizacyjne od 5.000 do 30.000 litrów

Ścielarka HELIOS 3 m3

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 mnadaje się do przykrycia 270 balotów
10,4 m x 12,5 m –
nadaje się do przykrycia 150 balotów

MASZYNA
DO CZYSZCZENIA
DRENÓW
Umów się na pokaz
w Twoim gospodarstwie

ROZRZUTNIKI

nowe i używane

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
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Uwaga PRACA ! Szukasz pracy na atrakcyjnych warunkach, napisz do nas na adres e-mail: praca@agro-kombi.pl

Wyłączny importer w Polsce:

Gleba - od niej się zaczyna
AKRA Kombi | Nawożenie podstawowe
AKRA Kombi jest bezazotowym, doglebowym
nawozem wspomagającym z licznymi, istotnymi dla fizjologii roślin makro- i mikroskładnikami odżywczymi, który składa się z 16 różnych
komponentów.
AKRA Kombi stosuje się od stycznia do grudnia jako nawóz doglebowy. Ze względu na swą postać, granulat AKRA Kombi można rozprowadzać każdym rozsiewaczem nawozu.

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

Niska zawartość fosforu i potasu w AKRA Kombi, powoduje uruchomienie procesów mobilizacji (udostępniania) składników odżywczych, które do tej pory były niedostępne dla roślin (uwstecznione).

• 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 (fizjologiczna) źdźbła/łodygi
• Wzmacnia rozwój korzeni
• Mniejsze zapotrzebowanie na wodę
• Udział w metabolizmie węglowodanów i energii

Wtórne działanie na glebę

Sposób działania granulatu AKRA Kombi

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

• Wzmocniona mobilizacja rezerw fosforu zawartego w glebie
• W przypadku gleb lekkich: podwyższona zdolność
zatrzymywania wody

• W przypadku gleb ciężkich: zwiększenie porowatości

ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork

tel./fax: +48 77 418 24 71

e-mail:biuro@agro-kombi.pl

www.agro-kombi.pl
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Oryginalne nowoczesne technologie

Wygodne magazynowanie zbóż
Producent Agremo symbolem jakości i trwałości.

stoisko

L-17

M

arka Agremo od lat ma swoje
stałe miejsce wśród uznanych
dostawców rozwiązań w zakresie
magazynowania zbóż i innych materiałów sypkich. Firma dostarcza
kompletne technologie przyjęcia,
czyszczenia, suszenia, magazyno-

wania i ekspedycji surowców. Chyba każdy zna solidne silosy wsparte
na niebieskiej konstrukcji wsporczej, bo to od dawna charakterystyczny znak rozpoznawczy silosów
z lejem zsypowym produkowanych
przez Agremo.

To, że są dobre, potwierdza fakt
nieudolnych prób naśladowania
i kopiowania rozwiązań stosowanych przez Agremo, czy stosowania takiej samej kolorystyki przez
konkurencję. Jednak oryginał jest
zawsze tylko jeden i nie ulega wąt-

pliwości, że jakość i trwałość jest
po stronie firmy ze Skarbimierza.
Wszystko zaczęło się ponad 30
lat temu, w 1988r w Brzegu. Agremo na lokalnym rynku zajmowało
się branżą budowlaną oraz remontami silosów, suszarni i urządzeń
towarzyszących. Ta działalność
pozwoliła szczegółowo poznać silne i słabe strony poszczególnych
rozwiązań stosowanych w oferowanych na rynku urządzeniach.
Stopniowo firma zaczęła skłaniać
się w kierunku produkcji. Zebrane doświadczenie zaowocowało zaprojektowaniem urządzeń
wolnych od wad spotykanych
w innych podobnych produktach.
Szybko dostrzegli to klienci, którzy
z uznaniem zaczęli wypowiadać
się o urządzeniach z Agremo. Dziś
nie trzeba nikogo przekonywać, że
zarówno produkty, jak i montaż
i obsługa klienta stoją w Agremo
na najwyższym poziomie.
Świadczą o tym realizacje w Polsce, Niemczech, Austrii, Rumunii,
Francji, Szwecji, Norwegii, Rosji,
Kazachstanie, na Litwie czy Łotwie. Wielokrotnie klienci wracają
do Agremo decydując się na dłu-

gofalową współpracę i wspólną realizację kolejnych inwestycji.
Dziś Agremo działa zarówno
na polu magazynowania zbóż,
oferując kosze przyjęciowe, czyszczalnie, suszarnie, silosy z lejem
zsypowym oraz płaskodenne i różnego rodzaju przenośniki i osprzęt
technologiczny. Dostarcza technologie mieszalni pasz, ale także rozwiązania dla przemysłu tworzyw
sztucznych.
30-lecie działalności zostało zaznaczone nowym, odświeżonym
logo, które już pojawia się na produktach. Przebudowana została
strona internetowa, a na rynek
wprowadzany jest także nowy
typoszereg
energooszczędnych,
cichych suszarni o dużych wydajnościach. Zakupiono także kolejne tereny inwestycyjne, na których ruszyła rozbudowa fabryki.
Firma spokojnie realizuje swoje
cele, co pozwala pozytywnie patrzeć w przyszłość. Dla klientów
oznacza to możliwość współpracy z solidnym partnerem, jakim
z pewnością jest firma Agremo ze
Skarbimierza Osiedle.
Zespół redakcyjny

Nowa Inwestycja w METALPOLU
ul. Kolejowa 6
34-350 Węgierska Górka
tel. +48 33 86 41 801
fax +48 33 86 41 805

www.metalpol.com
Metalpol Węgierska Górka jest producentem:
• Odlewów z żeliwa szarego EN GJL-200,250,300,
EN-GJL-HB175, EN- GJL-HB195 oraz żeliwa
sferoidalnego EN GJS 400-15, 400-18, 400- 18L,
500-7, 600-3, 700-2 z przeznaczeniem do przemysłu
samochodowego i maszynowego,przemysłu kolejowego,
sektora rolniczego, budownictwa, robót publicznych
i górnictwa.
• Armatury do sieci wodociągowych i gazowych tj. zasuwy
klinowe kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem oraz
zasuwy gwintowane z żeliwa sferoidalnego, hydranty
nadziemne, podziemne, akcesoria do zasuw i hydrantów,
Kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego.

Metalpol zakończyła nową inwestycję automatycznej linii formierskiej
LORAMENDII VMM 6080D z pionowym podziałem i zmienną komorą formowania o gabarycie formy (mm) 600x775x150 i wydajności 450 form/ godzinę
bez rdzeni i 400 form/godzinę z rdzeniami o wadze odlewów 0,2-30 kg.

Gazeta TARGOWA
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URZĄDZENIA
MAGAZYNÓW ZBOŻOWYCH
• silosy z lejem zsypowym

o poj. do 1000 ton

• silosy płaskodenne

o poj. 5000 ton

• suszarnie zbożowe

o wyd. do 73 t/h

tel. 77 40-29-460, tel. 77 41-62-683

• mieszalnie pasz

o wyd. do 20 t/h

• kosze zasypowe,

wywrotnice, wiaty

• podnośniki i przenośniki
• czyszczalnie i wialnie

www.agremo.pl
Agremo sp. z o.o. - ul. Parkowa 7, 49-318 Skarbimierz Osiedle, e-mail: agremo@agremo.pl
Gazeta TARGOWA
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DO JĘCZMION
I PSZENIC
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JUBILEUSZOWY AGROTECH 2019
AGROTECH to ćwierć wieku historii polskiej wsi
Wywiad z dr Andrzejem Mochoniem, prezesem Targów Kielce

Gazeta TARGOWA

- Panie Prezesie, po 25-latach
AGROTECH to największe targi techniki rolniczej w Europie
Środkowo-Wschodniej, organizowane w halach wystawienniczych. Czuje Pan dumę?
- Oczywiście! Obserwowałem przez
lata z wielka przyjemnością, jak targi
rosły w siłę, opierały się wahaniom
rynku. Dziś, pośród około 150 wydarzeń rolniczych, zajmują pozycję
lidera. Są nie tylko największymi
halowymi targami techniki rolniczej
w Europie Środkowo-Wschodniej.
Nie wszyscy wiedzą, że jest to także
największa wystawa targowa w Polsce, spośród wszystkich branż gospodarki. Odwiedza ją co roku ponad 70
tysięcy osób, by zobaczyć ekspozycje
750 wystawców z całego świata. Jednak największym sukcesem targów
AGROTECH, oprócz liczby wystawców i zwiedzających oraz kolejnych
rekordów powierzchni jest fakt, że
zdobyły zaufanie polskich rolników.
To wartość bezcenna. Tegoroczny
jubileusz 25-lecia wystawy, to także
wielkie święto polskiej wsi.
- Targi towarzyszyły największym
transformacjom polskich gospodarstw rolnych, prezentowały kierunki rozwoju polskiej wsi. Czy
taką rolę pełnią do dziś?

- Targi towarzyszyły rolnikom
w chwili największych zmian, po
wejściu Polski do Unii Europejskiej
i wraz z pojawianiem się dotacji.
Jednak obok tej historii, AGROTECH kojarzy mi się z najnowszymi światowymi technologiami
i innowacjami techniki służącymi
rolnikom. Taki cel targowej prezentacji przyświecał nam od początku. Wydarzenie to stało się nie
tylko miejscem prezentacji nowości
branży, ale od lat wyznacza kierunki rozwoju dla polskiej wsi. AGROTECH zawsze pełnił funkcję edukacyjną i doradczą. Dzięki stałej,
dobrej współpracy z instytucjami
i organizacjami rolniczymi w Kielcach odbywają się tu konferencje,
warsztaty, spotkania doradcze. Od
25 lat ułatwiamy polskim rolnikom
dostęp do specjalistycznej wiedzy,
a to wielka wartość.
- Targi Kielce także rosły w siłę,
wraz z rozwojem AGROTECHU…
- Z biegiem lat zmieniała się nasza
infrastruktura targowa, stopniowo modernizowały się hale i teren
wokół nich. Proszę pamiętać, że
w chwili debiutu AGROTECHU zajął 1 halę, a dziś wypełnia wszystkie
7 hal, którymi dysponuje kielecki
ośrodek i jeszcze systematycznie

dobudowujemy kolejne 4 hale na
potrzeby wystawy.
Razem z targami AGROTECH
kielecki ośrodek wszedł w XXI
wiek. Powstała nowoczesna hala E,
parkingi (w tym wielopoziomowy)
- w sumie na 2,5 tysiąca miejsc. Zbudowaliśmy wielofunkcyjne Centrum
Kongresowe z 19 salami, przeznaczonymi na konferencje, kongresy,
eventy lub bankiety. Dysponujemy
przestronnym Biurem Prasowym,
które co roku obsługuje podczas
targów AGROTECH ponad 150
dziennikarzy z kraju i zagranicy. Od
debiutu targów techniki rolniczej
zmienił się także dojazd do Targów Kielce – powstała sieć nowych
dróg, zmodernizowano te istniejące.
Wszystko dla wygody zarówno wystawców jak i zwiedzających, między
innymi targi AGROTECH.
Zapraszam do odwiedzin jubileuszowej edycji, zachęcam co korzystania z całej gamy możliwości
edukacyjnych, jakie proponuje tegoroczna wystawa. Obiecuję też, że
AGROTECH 2019 zaskoczy niespodziankami i atrakcjami przygotowanymi przez wystawców specjalnie na jubileusz 25-lecia wystawy.
- Dziękuję za rozmowę.
Zespół redakcyjny
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ulubione targi polskich rolników
AGROTECH - pozyskiwanie i aktualizacja wiedzy
Rozmowa z Bożeną Staniak, wiceprezes Targów Kielce
– Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach są miejscem spotkań branży
rolniczej z kraju i zagranicy…
– AGROTECH od 25 lat stanowi
obowiązkowy punkt w kalendarzu
wielu firm z branży rolniczej. Rangę
targów podkreślają wizyty przedstawicieli polskiego rządu i liczne delegacje zagraniczne, często z bardzo
odległych nam krajów całego świata.
Wszystko to ma wpływ na pozytywną opinię naszego wydarzenia, a co
za tym idzie, także Targów Kielce w oczach naszych partnerów i gości.
To stanowi podstawę naszych działań i ciężkiej pracy, którą wykonujemy już od ponad ćwierć wieku.

– Targi to jednak nie tylko oferta wystawców. To także branżowe
konferencje…
– Rolą targów jest nie tylko prezentowanie najnowszych osiągnieć
branży i światowych trendów, ale
także umożliwienie pozyskiwania
i aktualizacji wiedzy. AGROTECH
nie jest w tej kwestii wyjątkiem.
Podczas targów odbędzie się szereg konferencji i spotkań merytorycznych. Pierwszy dzień wystawy
poświęcony zostanie wdrażaniu
innowacji w polskim rolnictwie
na przykładzie grup operacyjnych
EPI – będzie o tym mowa na panelu organizowanym przez Centrum
Doradztwa Rolniczego w Radomiu.

W programie targów przewidziana
została także konferencja podejmująca temat bezpiecznego i legalnego
zatrudnianie cudzoziemców w rolnictwie organizowanego, m.in. przez
Państwową Inspekcję Pracy, przy
udziale przedstawicieli Placówki Straży Granicznej, Powiatowego Urzędu
Pracy i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach.
To także spotkanie poświęcone
uprawie konopi włóknistych w gospodarstwach rolnych. Drugi dzień
AGROTECHU upłynie pod znakiem
ograniczenia strat azotu w produkcji
rolniczej i innowacji w produkcji
mleka – na spotkania ponownie zaprasza gości targów Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu.
– Jak co roku przyznane zostaną
także medale i wyróżnienia targowe…
– Ten miły aspekt jest nierozłącznym elementem każdej wystawy
i tradycją, którą będziemy podtrzymywać. Tegoroczne nagrody z pewnością będą miały szczególny charakter – 25 lat istnienia targów to
doskonały powód do świętowania
w zwielokrotnionej formie...
- Dziękuję za rozmowę.
Zespół redakcyjny
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JUBILEUSZOWY AGROTECH 2019
Startował w jednej hali, dziś jest ich jedenaście!
Rozmowa z Kamilem Perzem, Dyrektorem Wydziału Targów w Targach Kielce

- Rekord powierzchni wystawienniczej, który odnotowują w tym
roku XXV Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej doskonale
podkreśla ich jubileuszowy charakter. Ta ogromna dziś wystawa
25 lat temu zaczynała znacznie
skromniej.
- Nie wszyscy wiedzą, że olbrzymi
dziś AGROTECH, startował jesienią w 1995 roku w zaledwie jednej
hali wystawienniczej kieleckiego

Gazeta TARGOWA

ośrodka. Większość ekspozycji
I Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej zajęła firma Agroma
z prezentacją sprzętów rolniczych,
które wówczas sprzedawała. Na
premierowe targi udało się nam pozyskać około 80 wystawców.
Targi z roku na rok, stopniowo
się rozwijały. Jednak dynamiczny
wzrost nastąpił po 2004 roku, kiedy pojawiły się pierwsze dotacje dla
rolnictwa czyli po wejściu Polski do
Unii Europejskiej. W 2009 roku, na
15-lecie targów można już było mówić o 500 wystawcach z 13 krajów
świata i 35 tysiącach zwiedzających.
Od kilku lat, ekspozycję można
zobaczyć aż w 11 halach, rekordowa
liczba zwiedzających z 2018 roku to
ponad 70 tysięcy gości. Dopiero znając te fakty można dostrzec ogromny
postęp targów AGROTECH. I choć
czasem targi miały swoje gorsze lata,
wynikające z koniunktury rynkowej, to jednak zawsze trzymały klasę
i dobry poziom. Na tle innych wydarzeń od lat niezmiennie są liderem
wystaw techniki rolniczej organizowanych w halach wystawienniczych.
- Tworzył Pan AGROTECH od
samego początku, a po 24 latach
oddał Pan dowodzenie. Nie jest
Panu żal?

- W ubiegłym roku zacząłem pełnić funkcję Dyrektora Wydziału
Targów w Targach Kielce, dlatego
też oddałem dowodzenie projektem Grzegorzowi Figarskiemu,
z którym współpracowałem od
lat. Nadzorując rozwój wszystkich
75 wydarzeń targowych, które
mają miejsce w Targach Kielce,
czuwam również nad AGROTECHEM. Z przyjemnością obser-

wowałem, jak jest przygotowywana kolejna edycja 2019.
- Kiedy myśli Pan „AGROTECH”,
to co przychodzi Panu do głowy?
Co wyróżnia te targi na tle innych
wystaw rolniczych tego typu?
- To z pewnością ogromna kompleksowość – pod jednym dachem
można znaleźć wszystko co potrzebne w nowoczesnym gospodarstwie
- od naszpikowanych techniką cią-

gników i maszyn, po nawozy, środki
ochrony roślin i produkty związane
z hodowlą zwierząt. W Kielcach
wystawiają się centrale firm branży
rolniczej, a nie dystrybutorzy. Dla
wielu wystawców AGROTECH jest
obowiązkowym punktem kalendarza i planów marketingowych – to
także świadczy o randze wystawy.
- Dziękuję za rozmowę.
Zespół redakcyjny
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80 000 zwiedzających stoiska 750 firm
Jubileuszowy AGROTECH z rekordem!
Rozmowa z Grzegorzem Figarskim, Dyrektorem Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH
- Tegoroczny AGROTECH już
odnotowuje rekordowy wynik
powierzchni wystawy, to dobry
znak i dobry początek …
- Jubileusz 25-lecia otwieramy
z bardzo dobrym wynikiem i kolejnym rekordem powierzchni wystawienniczej. Dziś to ponad 66
tysiące metrów kwadratowych,
czyli o 3 tysiące więcej niż przed
rokiem.
Ekspozycje
przeszło
750 firm z Polski i świata oferują wszystko, co potrzebne jest
w gospodarstwach rolnych na
miarę XXI wieku. Ten bilans wskazuje, że AGROTECH niezmiennie
utrzymuje wysoki poziom, będąc
od lat liderem targów branży rolniczej organizowanych w halach
wystawienniczych.
- Z roku na rok wśród wystawców
pojawia się coraz więcej firm zagranicznych. To nie tylko wystawcy z Europy, ale także ze świata.
Jakie Państwa są reprezentowane
w 2019 roku?
- W tym roku gościmy reprezentantów 24 krajów, w tym między
innymi: Niemiec, Austrii, Wielkiej
Brytanii, Czech, Ukrainy, Chin,
Holandii, Węgier, Francji, Litwy,
Słowenii, Turcji, Włoch. Targi od-

rzy. Sfera social mediów, vlogosfera
w branży rolniczej rozwija się bardzo dynamicznie. Cieszymy się, że
dzięki temu jesteśmy obecni w wielu
relacjach internetowych, a młodzi
ludzie doceniają ogromne możliwości wystawy. Można powiedzieć,
że wspólnie propagujemy światowe
nowinki techniki rolniczej.
- W jubileuszowym roku nie sposób nie pytać o plany dalszego
rozwoju targów…
- Trzymamy się strategii stałej poprawy jakości wystawy. Dotyczy to
zarówno ilości i rangi wystawców
z Polski i świata. Mam na myśli
także jakość zwiedzających, którzy
wiedzą także zagraniczne delegacje,
co również jest miarą prestiżu wydarzenia.
- Czy jubileuszowy AGROTECH
zgromadził największych graczy
branży?
- Oczywiście! Niezmiennie są z nami
między innymi: Case, New Holland,
AGCO, John Deere, Farmtrac, Zetor,
Interhandler, Kuhn, McCormick,
Manitou, Kubota, Ursus, Krukowiak, Claas, Same Deutz Fahr, Weremczuk i wiele, wiele innych znanych w branży firm, spośród ponad
750 wystawców. Firmy zaprezentują

nie tylko gamę swych produktów, ale
wśród nich są premiery i nowości,
utytułowane ciągniki.
- Tradycją targów w Kielcach stały się spotkania z popularnymi
blogerami…
- W tym roku również będziemy ich
gościć. Pojawi się między innymi
Piotr Kaliski czyli „Rolnik Szuka” ,
Magdalena Urbaniak – „Tractormania - Dziewczyna na traktorze” i kilka innych znanych nazwisk. Targi
zawsze były otwarte na potrzeby
młodych rolników, uczniów szkół
rolniczych - przyszłych gospoda-

przyjeżdżają do Kielc zrobić biznes.
Stale będziemy poszerzać kanały
dystrybucji zaproszeń dla rolników
i specjalistów branży. Podtrzymujemy dobrą współpracę z instytucjami rolniczymi, które zawsze są
obecne podczas targów i służą konsultacjami.
Targi Kielce stale myślą o rozbudowie infrastruktury targowej i modernizacji tej istniejącej. Jesteśmy
w fazie projektów nowoczesnej, obszernej hali, więc znów będziemy
się zmieniać dla naszych wystawców
i zwiedzających.
- Dziękuję za rozmowę.
Zespół redakcyjny
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na największych
targach halowych
w Polsce
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Od jednej do jedenastu hal w 25 lat!
Świętuj z nami jubileusz targów AGROTECH, ulubionej wystawy polskich rolników.

Grzegorz Figarski
Dyrektor targów
AGROTECH

Prezes Targów Kielce dr Andrzej Mochoń

Setki tysięcy ton najnowszego
sprzętu rolniczego zaprezentowano w Targach Kielce w ciągu
25 lat historii Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej
AGROTECH. Targi od lat są
miejscem premier ciągników
i maszyn. W ciągu ćwierć wieku
wydarzenie odwiedziły dziesiątki delegacji zagranicznych. Tylko
ostatnią edycję wystawy obejrzało przeszło 70 tysięcy osób. Kieleckie targi techniki rolniczej są
dowodem, jak wielki przełom dokonał się w polskim rolnictwie na
przestrzeni ostatnich dekad.
Debiutujące jesienią 1995 roku
targi AGROTECH były jedną
z pierwszych wystaw ówczesnego Centrum Targowego Kielce.
Współorganizowana z Instytutem
Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa zgromadziła
około 80 wystawców, którzy zajęli
1 halę wystawienniczą. Królował
sprzęt do małych i średnich gospodarstw rolnych.
- Wraz z odważnym debiutem zapoczątkowaliśmy wydarzenie, które
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wrosło we współczesną historię
rolnictwa – mówi prezes Andrzej
Mochoń. - Przeczuwaliśmy, że polska wieś będzie potrzebowała kompleksowej wystawy, która co roku
przybliżać jej będzie nowości nie
tylko z zakresu niezbędnych maszyn, pasz, nasiennictwa, nawozów
i akcesoriów, ale także dostarczać
będzie wiedzę. Wciąż przyświeca
nam ta sama idea.
Największej wystawie techniki
rolniczej organizowanej w halach
nigdy nie brakowało wsparcia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz instytucji rolniczych,
ośrodków doradczych. Wiedza
wprost od ekspertów była i jest atutem, dla którego targi AGROTECH
są cenione od lat.

Największe halowe targi
techniki rolniczej w Europie
Środkowo-Wschodniej
Targi z roku na rok się rozwijały i zaledwie 2 lata po debiucie, odbywające się już wiosną wydarzenie miało
powierzchnię 8 tys. metrów kwadratowych oraz cieszyło się uzna-

Agnieszka Dąbrowska
Menedżer projektu LAS - EXPO

niem branży. Awansowało do jednej
z czołowych imprez rynku w Polsce.
Dynamiczny wzrost targów AGROTECH nastąpił po 2004 roku, kiedy
po wejściu do Unii Europejskiej polscy rolnicy zaczęli korzystać z dotacji. Media branżowe tak pisały o 10.
edycji z tego roku: „AGROTECH
2004 zapowiada się okazale. Swoją
ofertę zaprezentuje ponad 200 wystawców, a powierzchnia wystawowa zajęta przez wystawę przekroczy
15 tys. m kw.” Na jubileusz 15-lecia
targów można już było mówić o 500
wystawcach z 13 krajów świata i 35
tysiącach zwiedzających.

Leszek Zajęcki
Marketing Manager AGROTECH

Katarzyna Kulińska
Public Relations AGROTECH

25. edycję targów AGROTECH
świętuje z rekordową powierzchnią 66 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej
– zarówno „pod dachem” jak i na
terenie zewnętrznym. Ekspozycja
750 wystawców z 25 krajów świata
zajmuje aż 11 halach kieleckiego
ośrodka. To dziś największe w Europie Środkowo-Wschodniej halowe targi techniki rolniczej.

Ulubiona wystawa polskich
rolników i nie tylko
Od samego początku AGROTECH
zaskarbił sobie sympatię polskich

rolników i w krótkim czasie stał się
jednym z wydarzeń, które tłumnie
odwiedzają.
- Międzynarodowe Targi Techniki
Rolniczej to także jedna z ulubionych wystaw zespołu Targów Kielce.
Choć wymagają perfekcyjnej logistyki, godzin ciężkiej pracy to przynoszą
nam wiele satysfakcji. Sam z zainteresowaniem czekam, co przywiozą
firmy, jak atrakcyjnie wyglądać będą
stoiska. Czuję dumę, że doszliśmy do
tego momentu, w którym wystawa
prezentuje poziom międzynarodowy. Firmy z 25 krajów świata, w tym
Polski, eksponują w Kielcach nowości techniki rolniczej, najlepsze ciągniki, maszyny, sadzonki, nasiona,
nawozy… Nie sposób wymienić całego zakresu ekspozycji wystawy. Zapraszam zatem do Kielc od 15 do 17
marca, by przekonać się na własne
oczy o jej rozmiarze i randze – mówi
prezes Andrzej Mochoń.
Zespół redakcyjny
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Dziś pracuję dla miasta i jego mieszkańców
Rozmowa z Bogdanem Wentą, Prezydentem Miasta Kielce
Jestem częścią społeczności, miasta, Prezydentem Kielc, ale jednocześnie jedną z wielu osób, którym zależy na rozwoju miasta.
wystawienniczego jako platformy pozyskiwania inwestorów
zewnętrznych. Czy istnieje jakiś
scenariusz takich działań? Czy
dotyczyć będą Targów, czy szerzej
– miasta?
Chciałbym, żeby nasze miasto
mocniej korzystało z tego, że tak
prężnie działający ośrodek targowy funkcjonuje w Kielcach. Sam
będę chciał być obecny przy okazji
wielu wystaw targowych i rozmawiać z przedstawicielami wystawiających się firm. Będę oczekiwał
spotkań z osobami decyzyjnymi,
jeśli takie się pojawią, żebyśmy mogli porozmawiać o możliwościach
inwestycyjnych w Kielcach. Jesteśmy w stanie zaproponować dobre
warunki dla biznesu, by rozwijać
nasz region. Wiedząc oczywiście,
że potencjalny partner też oczekuje przyjaznego podejścia, korzyści
biznesowych, zaplecza, czy wykwalifikowanych kadr, o które musimy

Jak się Pan czuje jako „rozgrywający” miasta Kielce?
Jeśli jest rozgrywający, czyli lider, to
znaczy, że gra z nim cała drużyna.
Tak odbieram swoją rolę. Jestem
częścią społeczności, miasta, Prezydentem Kielc, ale jednocześnie
jedną z wielu osób, którym zależy
na rozwoju miasta. Takich ludzi,
którzy życzą Kielcom dobrze, jest
w naszym mieście wielu – są to zarówno moi współpracownicy, jak
i mieszkańcy, czasami działający
w stowarzyszeniach, spółdzielniach, przy różnych inicjatywach,
a czasami chcący podzielić się dobrym słowem. Jestem przekonany,
że rządzenie polega również na słuchaniu ludzi i ja chcę to robić.
Czy sportowa kariera pomaga w karierze polityka – samorządowca?
Dzięki sportowej karierze wiem, jak
ciężko jest dojść do sukcesu. Wiem,
ile należy ponieść wyrzeczeń i ile
razy trzeba napotkać problemy, by
osiągnąć cel. Sport nauczył mnie, że
ciężka praca popłaca. Nauczył mnie
też, że nigdy nie dokona się cudów
samemu. Żaden zawodnik w żadnej

dyscyplinie, działając na wysokim
poziomie, nie pracuje sam. Wraz
z nim działa sztab doświadczonych
ludzi, koledzy z zespołu. Wszyscy
poważnie i profesjonalnie podchodzą do swojego zawodu. Myślę
jednak, że odniesień do sportu już
wystarczy. Chętnie wspominam
sportową karierę, ale dziś pracuję
dla miasta i jego mieszkańców, którzy mają swoje potrzeby, problemy.
To duże wyzwanie, jestem na nie
przygotowany.
Kiedy myśli Pan „Targi Kielce”, to
co pierwsze przychodzi na myśl?
Możliwości. Targi Kielce to możliwości dla firm z całego świata
na nawiązanie współpracy, pokazanie swojej firmy i produktów. Nieraz sam zachwycałem się
tym, co widziałem na wystawach
targowych. Targi to również kierunek rozwoju naszego miasta.
Nie ukrywamy, że Kielce i dla
przykładu nasi hotelarze, restauratorzy zarabiają dzięki obecności
gości z Polski i reszty Europy.
W kampanii mówił Pan o wykorzystaniu kieleckiego ośrodka

… za najlepsze stoisko
Małe dzieło sztuki dla wyróżniających się wystawców
Autorem statuetki Targów Kielce jest kielecki artysta i grafik Michał
Obiedziński, na co dzień specjalista ds. kreacji w Targach Kielce. Na
pierwszy rzut oka widać, że charakteryzuje się ona trwałością
i wysoką jakością wykonania. Smukła sylwetka, nawiązuje
swoimi elementami do wieży Centrum Kongresowego i logo
Targów Kielce z charakterystyczną, czerwoną kulą na szpicy.
Solidna, ciężka podstawa zapewnia nowej statuetce stabilność. Całość mierzy 350 mm. Statuetka będzie przyznawana za najciekawszy i najnowocześniejszy sposób aranżacji stoiska i wręczana
na wszystkich imprezach wystawienniczych dla wystawców.
Warto więc walczyć o targowe trofeum!
Autor: Krzysztof Omelaniuk

zabiegać choćby wraz z kieleckimi
uczelniami. Oczywiście wszystkich
zainteresowanych, do których nie
dotrzemy sami, serdecznie zapraszam do kontaktu. Wiele możemy
zrobić dla promocji samych Kielc
podczas targów i w ramach oferty
miasta dla naszych gości. Jeśli chodzi o targowe inwestycje, to za spółkę odpowiedzialny jest jej Zarząd
i Rada Nadzorcza. To oni rekomendują inwestycje, a jeśli będzie na nie
biznes plan, który się opłaci, to będę
je wspierał.
Ma Pan doświadczenia nie tylko
jako sportowiec, szkoleniowiec,
ale też jako europarlamentarzysta. Czy międzynarodowe kontakty będzie Pan wykorzystywać
na rzecz Kielc?
Doświadczenie sportowe oraz
praca w Europarlamencie dały mi
cenne doświadczenia i wiele nauczyły. Dzięki pracy w różnych

krajach znam nie tylko tamtejsze
kultury, ale przede wszystkim języki, czyli narzędzie komunikacji.
Bez problemu mogę porozmawiać
osobiście niemal z każdym, kto
jest zainteresowany współpracą
z naszym miastem. Oczywiście
kontakty, które zdobyłem w trakcie
mojej kadencji w Europarlamencie, są i będą mi pomocne. Jednak
z pewnością nie będzie tak, że ktoś
zainwestuje w Kielcach czy zrobi
dla naszego miasta coś wyjątkowego tylko dlatego, że Wenta się
uśmiechnie i wygłosi kilka ładnych
zdań. Musimy mieć konkretne
argumenty, dobre rozwiązania,
profesjonalizm i pozytywne nastawienie zarówno urzędników, jak
i samych kielczan. Wszystko po to,
by ludzie spoza miasta postrzegali
Kielce jako miejsce otwarte na pomysły, wyzwania i chcieli z nami
współpracować.
Rozmawiała Katarzyna Kulińska

UBEZPIECZENIA ROLNE TO NASZA SPECJALNOSC
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest kontynuatorem wielowiekowej tradycji wzajemności ubezpieczeniowej.
Od ponad 25 lat realizujemy społeczno-ekonomiczną ideę „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”.
Naszym głównym celem jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej, dostosowanej do potrzeb i oczekiwań naszych członków.

UBEZPIECZENIA OBOWIAZKOWE
˛
ü budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
ü odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania
gospodarstwa rolnego
ü upraw od zdarzeń losowych*

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
ü obowiązkowe ubezpieczenie OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych
ü Autocasco
ü NNW kierowcy i pasażerów
ü Assistance
ü Zielona Karta
ü Auto szyby

UBEZPIECZENIA DOBROWOLNE
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

mienia w gospodarstwach rolnych
sprzętu rolniczego (Agrocasco)
zwierząt od zdarzeń losowych*
zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności
drobiu w chowie fermowym
następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
ochrony prawnej
świadczenia usług agrotechnicznych i agroturystycznych
przedsiębiorstw rolnych (Bezpieczny Agrobiznes)

* TUW „TUW” jest jednym z nielicznych zakładów ubezpieczeń, które oferują ubezpieczenia upraw i zwierząt od zdarzeń losowych z dopłatą do składki z budżetu państwa.
Za staż członkowski w TUW „TUW” udzielane są dodatkowe zniżki. TUW „TUW” posiada sieć placówek terenowych zajmujących się sprzedażą ubezpieczeń i likwidacją szkód.

TUW „TUW” posiada sieć wyspecjalizowanych placówek na terenie całego kraju. Zapraszamy po atrakcyjną ofertę.

www.tuw.pl
Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie 02-793, ul. Raabego 13.
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EXPOM na Agrotechu 2019
Rozmowa z Leszkiem Waremczukiem, dyrektorem marketingu i handlu firmy EXPOM
Mariusz Ciołeszyński: Globalizacja
zmienia polskie rolnictwo, jest ono
coraz bardziej zależne od konkurencji międzynarodowej, a więc musi
być coraz bardziej efektywne, powiedział w wywiadzie dla PAP dyrektor
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej prof. Andrzej
Kowalski. Jakie zmiany w UE i polskim rolnictwie są obecnie widoczne
i jakie skutki tego procesu odczuwają
rolnicy oraz firmy z branży rolniczej,
według pana oceny?
Leszek Waremczuk: Polskie rolnictwo zawsze przedstawiało wysoki poziom, a polski rolnik może być
przykładem wielkiego zaangażowania, rzetelnej wiedzy, cierpliwości
i wytrzymałości na wszelkie trudne
chwile. Wszyscy wiemy, że w obecnych czasach największe znaczenie
mają gospodarstwa duże, dobrze
zmechanizowane, ze skrupulatnie
zaplanowanym działaniem, czyli
działające efektywnie. UE ma duży
wpływ na rozwój rolnictwa w całym
regionie, mam nadzieję, że zajmie
się również zrównaniem wysokości
dopłat, cenami płodów rolnych.
M.C.: Jak zauważył minister Ardanowski w ostatnim okresie mieliśmy
do czynienia z masową suszą. Była
ona silna i długotrwała, wiele gospodarstw rolnych poniosło ciężkie
straty. Zwiększone zostały środki finansowe na pomoc suszową. Ostateczna ich wielkość to 2 miliardy
215 milionów złotych. Od 2019
roku zwiększona została również
rezerwa celowa w budżecie państwa
na spółki wodne – z 16 do 40 milionów złotych. Jakiej pomocy jeszcze
potrzebują polscy rolnicy, z Pana
punktu widzenia, i jaki wpływ na
ich sytuację mają wspomniane wydarzenia klimatyczne oraz udzielana pomoc rządowa?
L.W.: Susza staje się problemem globalnym, a obniżanie poziomu wód
gruntowych faktem. Zaczyna brakować wody. Powinno być priorytetem
dbanie o zasoby wody i jej katego-
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ryczna ochrona przed zanieczyszczaniem i marnotrawieniem. Brak
wody to mniejsze plony , większa
cena finalnych produktów rolnych,
zmiana struktury gospodarstw,
a także ograniczenie wielkości hodowli. Dobrze, że rząd przeznacza
większe środki na spółki wodne, ale
właśnie te spółki wodne powinny
mieć założone konkretne działania
i plany, a przede wszystkim powinny być widoczne. Straty rolników,
spowodowane suszą, były ogromne.
Z tego co wiem to środki finansowe
na pomoc suszową były stosunkowo
duże, ale czy zrekompensowały straty jest trudno określić, ale bardzo
dobrze, że nasz rząd zajął się tym
problemem i nie pozostawił polskiego rolnika bez wsparcia.
M.C.: Według zapowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zwiększona zostanie premia dla
młodych rolników – do 150 tysięcy
złotych. Mamy podobno najwięcej
młodych rolników spośród państw
członkowskich Unii Europejskiej
i ministerstwo chce zachęcać ich
do przejmowania i prowadzenia
rodzinnych gospodarstw. Czy pana
zdaniem widać na rynku zaan-

gażowanie młodego pokolenia
rolników i co faktycznie mogłoby
sprawić jeszcze większe ożywienie
w polskim rolnictwie?
L.W.: Młode pokolenie rolników
to przyszłość polskiej wsi. Ile dostaną wsparcia, wszelkich zachęt
i pomocy, a także co im pozostawią
rodzice – taki będzie obraz polskiego rolnictwa. Ludzie znający języki,
programy komputerowe, obyci od
najmłodszych lat z techniką i technologią produkcji to przyszłość producentów rolnych. Do tego, żeby
młody człowiek pozostał na wsi, nie
wystarczy miłość do ojcowizny, ale
konkretne programy wsparcia, ubezpieczeń i zachęt, a przede wszystkim
stabilizacja. Całe szczęście, że mamy
na wsi wykształconą młodzież, ale
moim zdaniem widoczny jest problem zanikania szkolnictwa rolniczego. Brak nowoczesnych podręczników, gdzie ukazane by były
najnowsze trendy rozwoju techniki
rolniczej. Róbmy wszystko, żeby
polska wieś się rozwijała i dostarczała nam zdrową polską żywność.
M.C.: Jak wynika z rozmowy
z Grzegorzem Figarskim, Dyrek-

torem Międzynarodowych Targów
Techniki Rolniczej, w ubiegłym roku
wystawa zgromadziła 750 wystawców z Polski i świata. Do Kielc przyjechało ponad 70 000 zwiedzających. Jakie widzi Pan przyczyny tak
dużego zainteresowania targami
Agrotech ze strony zwiedzających
oraz wystawców przez ostatnie lata?
L.W.: Targi AGROTECH w Kielcach zawsze mnie fascynowały pod
względem rozwoju, frekwencji, organizacji i doskonałego personelu.
Były czasy kiedy z kilkoma firmami
siedzieliśmy w zimnej Hali A i czekaliśmy na ewentualnych klientów,
ale teraz jest ich wystarczająco
dużo. Tutaj przyjeżdżają nasi partnerzy handlowi z Ukrainy, Węgier,
Estonii, Łotwy, Litwy, Słowacji,
Serbii, Słowenii, Bułgarii , Rumunii i Czech. Południowy wschód,
wschód Polski ma swoją olbrzymią
imprezę targową. Dobry dojazd,
parkingi, punkty gastronomiczne,
doskonała komunikacja między halami, znakomita organizacja rozładunków, super kontakt z opiekunami hal, pracownikami magazynów,
biura obsługi targów – to chyba wystarczy żeby osiągnąć sukces.
M.C.: Kamil Perz, Dyrektor Wydziału Targów w Targach Kielce
wskazuje, że w ciągu 25-letniej
historii AGROTECHU zmieniała
się ich infrastruktura, stopniowo
modernizowano obiekty. Powstała
nowoczesna hala E, Centrum Kongresowe, parkingi (w tym wielopoziomowy) - w sumie na 2,5 tysiąca
miejsc. Razem z AGROTECHEM
cały kielecki ośrodek wszedł w XXI
wiek. Jak te zmiany Targów Kielce
wyglądają z Państwa punktu widzenia jako wieloletniego wystawcy?
L.W.: Nowe, piękne hale, parkingi, znakomite oznakowanie tras
wewnętrznych, dojazd, eleganckie
biura, a przede wszystkim wykształcona, profesjonalna, przyjazna obsługa i managerowie targów – to
znaki zmian, i to dobrych zmian.

Znakomite podejście do wystawców Zarządu Targów Kielce oraz
wszystkich dyrektorów, stwarza
niespotykaną atmosferę podczas
całego AGROTECHU. Tutaj mogę
powiedzieć parę słów: DZIĘKI
WIELKIE, PANIE PREZESIE ANDRZEJU MOCHOŃ, DZIĘKI
WAM PANOWIE DYREKTORZY
KAMILU PERZ i GRZEGORZU
FIGARSKI – PRACA Z WAMI TO
PRAWDZIWA PRZYJEMNOSĆ.
M.C.: Przed nami Jubileuszowa
edycja targów Agrotech - z okazji
25-lecia. Spodziewamy się, że będą
to wyjątkowe targi z wielu powodów, że również wystawcy zaprezentują wiele nowości i zaawansowanej technologii na swoich stoiskach.
Co w tym roku zaprezentuje Państwa firma na Targach Agrotech
i na który produkt warto zwrócić
szczególną uwagę i dlaczego?
L.W.: Firma EXPOM Krośniewice
produkuje maszyny rolnicze już od
około 30 lat, a swoje wyroby sprzedaje do 30 krajów świata. Od kilku
lat, na AGROTECHU, mamy swoją
“miejscówkę “ na hali C i tam prezentujemy maszyny ze znakiem firmowym EXPOM. W tym roku pokażemy 8 eksponatów, które zawsze
wzbudzają duże zainteresowanie
i pozytywne odczucia. W 2019 roku
na naszym stoisku będą:
1. wał uprawowy JACEK 6,2 m,
cambridge D=500 mm
2. wał uprawowy TYTAN 6,3 m,
cambridge D=530 mm, z włóką hydrauliczną
3. wał TYTAN 6,3 m, cambridge
D=600 mm, z włóką hydrauliczną
4. brona sprężynowa AKTYWATOR 6,0 m
5. brona wirnikowa ASTRA 4,0 m
6. agregat talerzowy GOLIAT 3,0 m
7. agregat uprawowy WICHER 3,0 m
8. agregat podorywkowy AJAX
TRIO 3,0 m
Rozmawiał Mariusz Ciołeszyński
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NAJNOWSZE PRODUKTY
Wał uprawowy JACEK 6,2 m

Wał uprawowy TYTAN 6,3 m
NOWY TYP RAMY

Wał uprawowy TYTAN 6,3 m

Brona wirnikowa ASTRA 4,0 m

Agregat uprawowy WICHER 3,0 m

Brona sprężynowa AKTYWATOR 6,0 m

Agregat talerzowy GOLIAT 3,0 m

Agregat podorywkowy AJAX TRIO 3,0 m

Dział marketingu i handlu: Dyrektor Leszek Waremczuk
tel. +48 605 540 287, e-mail: leszek@expom.eu, www.expom.eu
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Stoisko

D-2

Najnowsze produkty

Zetor Crystal
HD 170

Zetor Forterra
HD 150

Zetor Proxima
CL 110

Zetor Utilix
CL 55

ZETOR POLSKA Sp. z o.o.
ul. Inwestorska 3
62-800 Kalisz
email: rszewczyk@zetor.pl

Gazeta TARGOWA

tel. 0048 62 501 44 51, kom. + 48 502 752 756
fax. 0048 62 501 44 00

www.zetor.pl
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Zetor Polska na Agrotechu 2019
Rozmowa z panem Arkadiuszem Fułek, prezesem zarządu Zetor Polska Sp. z o.o.
Mariusz Ciołeszyński: Globalizacja zmienia polskie rolnictwo, jest
ono coraz bardziej zależne od konkurencji międzynarodowej, a więc
musi być coraz bardziej efektywne
- powiedział w wywiadzie dla PAP
dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
prof. Andrzej Kowalski. Jakie zmiany
w UE i polskim rolnictwie są obecnie
widoczne i jakie skutki tego procesu
odczuwają rolnicy oraz firmy z branży rolniczej, według pana oceny?
Arkadiusz Fułek: Polskie rolnictwo
dzięki wsparciu funduszy unijnych
oraz ciężkiej pracy samych rolników
niezwykle w ostatnich latach się rozwinęło. Widać to w jakości i ilości
produkcji, ale również w nowoczesnym parku maszynowym i obiektach gospodarczych, które śmiało
mogą konkurować, a nawet są lepsze niż zachodnie. Nasze rolnictwo
stało się konkurencyjne dla innych
krajów Unii mimo nierównych warunków finansowych. Sprawia to, że
coraz częściej słychać z innych krajów głosy o konieczności wprowadzenia różnego rodzaju ograniczeń,
co oczywiście wpłynęłoby negatywnie na naszych rolników. Z tych samych powodów nasi rolnicy bronią
się przed importem tańszych produktów ze wschodu.
M.C.: Jak zauważył minister Ardanowski, w ostatnim okresie mieliśmy do czynienia z masową suszą.
Była ona silna i długotrwała, wiele
gospodarstw rolnych poniosło ciężkie straty. Zwiększone zostały środki finansowe na pomoc suszową.
Ostateczna ich wielkość to 2 miliardy 215 milionów złotych. Od 2019
roku zwiększona została również
rezerwa celowa w budżecie państwa
na spółki wodne – z 16 do 40 milionów złotych. Jakiej pomocy jeszcze
potrzebują polscy rolnicy, z Pana
punktu widzenia, i jaki wpływ na
ich sytuację mają wspomniane wydarzenia klimatyczne oraz udzielana pomoc rządowa?
A.F.: Niestety na suszę, mokre lata
czy inne zjawiska pogodowe nie
mamy wpływu. Zmiany zachodzące w naszym klimacie bardzo łatwo
mogą doprowadzić do bankructwa
wielu gospodarstw rolnych, dlate-

go pomoc rządowa jest konieczna.
Oczywiście ta pomoc jest udzielana, ale bardzo często są to doraźne
działania, które mają zabezpieczyć
chwilowo stan po jakiejś klęsce pogodowej. Potem wszyscy zapominamy o ludziach dotkniętych klęską,
dlatego konieczne są kompleksowe
rozwiązania, które powinien zaproponować i wprowadzić rząd.
M.C.: Według zapowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zwiększona zostanie premia dla
młodych rolników – do 150 tysięcy
złotych. Mamy podobno najwięcej
młodych rolników spośród państw
członkowskich Unii Europejskiej
i ministerstwo chce zachęcać ich
do przejmowania i prowadzenia
rodzinnych gospodarstw. Czy pana
zdaniem widać na rynku zaangażowanie młodego pokolenia
rolników i co faktycznie mogłoby
sprawić jeszcze większe ożywienie
w polskim rolnictwie?
A.F.: Na szczęście znaczna część
młodych ludzi chce pozostać na wsi
i widzi tam swoją drogę życiową.
Wizja rozwoju gospodarstw, dzięki

pieniądzom zasilającym dodatkowo ich gospodarkę, ma ogromny wpływ na tych młodych ludzi.
Moim zdaniem, aby jeszcze bardziej
ich motywować należałoby zmienić
system pomocy na bardziej promujący tych, którzy się rozwijają, mają
wizję rozwoju i zwiększają produkcję. Niestety, dzielenie „po równo”
nie jest najlepsze motywacyjnie.
M.C.: Jak wynika z rozmowy
z Grzegorzem Figarskim, Dyrektorem Międzynarodowych Targów
Techniki Rolniczej, w ubiegłym
roku wystawa zgromadziła 750 wystawców z Polski i świata. Do Kielc
przyjechało ponad 70 000 zwiedzających. Jakie widzi Pan przyczyny
tak dużego zainteresowania targami
Agrotech ze strony zwiedzających
oraz wystawców przez ostatnie lata?
A.F.: Targi kieleckie to, obok wrześniowego AGROSHOW, największa
impreza wystawowa dla rolników
w roku. Zaletą AGROTECHU jest
okres w którym się odbywają – połowa marca. To czas, kiedy rolnik
znajdzie jeszcze chwilę na wyjazd
na wystawę. Nie bez znaczenia jest

też to, że w województwie świętokrzyskim i ościennych jest wiele
drobnych, rodzinnych gospodarstw
rolnych. No i chyba ostatnia rzecz
– wieloletnie, profesjonalne przygotowanie i promocja Targów odniosły pożądany skutek.
M.C.: Kamil Perz, Dyrektor Wydziału Targów w Targach Kielce
wskazuje, że w ciągu 25-letniej
historii AGROTECHU zmieniała
się ich infrastruktura, stopniowo
modernizowano obiekty. Powstała
nowoczesna hala E, Centrum Kongresowe, parkingi (w tym wielopoziomowy) - w sumie na 2,5 tysiąca
miejsc. Razem z AGROTECHEM
cały kielecki ośrodek wszedł w XXI
wiek. Jak te zmiany Targów Kielce
wyglądają z Państwa punktu widzenia jako wieloletniego wystawcy?
A.F.: My jako wystawca, który praktycznie od zawsze wystawiał się na
Targach kieleckich możemy stwierdzić, że zmieniło się bardzo wiele.
Zawsze największym problemem,
z naszego punktu widzenia, był
problem z dojazdem i parkingiem.
Dziś jest nieźle, panuje porządek
i wszystko wydaje się przemyślane.
Po prostu widać dobrze wykonaną
pracę przez Targi Kielce.
M.C.: Przed nami Jubileuszowa
edycja targów Agrotech z okazji

25-lecia. Spodziewamy się, że będą
to wyjątkowe targi z wielu powodów, że również wystawcy zaprezentują wiele nowości i zaawansowanej technologii na swoich stoiskach.
Co w tym roku zaprezentuje Państwa firma na Targach Agrotech
i na który produkt warto zwrócić
szczególną uwagę i dlaczego?
A.F.: Jesteśmy dystrybutorem ciągników marki Zetor, więc oczywiste
jest, że zaprezentujemy całą gamę
naszych produktów. W tym roku
jesteśmy dostawcą głównej nagrody
w konkursie TOPAGRAR POLSKA
z okazji 20-lecia czasopisma. Ciągnik Zetor Major CL 80, który można wygrać w tym konkursie również
będzie tam prezentowany. Poza tym
zaprezentujemy nowość - prosty,
mechaniczny ciągnik Zetor Proxima
CL 110, który powinien przypaść do
gustu klientom, którzy wybierają
ciągniki bez rozbudowanej elektroniki. Oprócz tego propozycje dla
firm komunalnych – ciągniki Zetor Utilix i Hortus. Dla większych
gospodarstw ciągniki serii FORTERRA HSX oraz największy Zetor
w ofercie – 171 konny Zetor Crystal
HD 170. Mamy nadzieję, że nasza
oferta spotka się z zainteresowaniem zwiedzających jubileuszowy
XXV Agrotech w Kielcach.
Rozmawiał Mariusz Ciołeszyński
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Najnowsze

PRODUKTY

Stoisko:

A-14

PŁUG OBRACALNY

zabezpieczenie resorowe non stop
• rozstaw korpusów 85 cm,
• wysokość ramy 80 cm
• szerokość robocza korpusu [cm]
28-32-36-40-44
• odkładnice
• lemiesze i piersi typu Kverneland
• koło kopiująco-transportowe
• malowanie proszkowe

Uniwersalny mechaniczny zawieszany

SIEWNIK ZBOŻOWY

• podwójne hydrauliczne znaczniki rzędów
• palce zagrabiające
• kółka dociskające ziarno
• bezstopniowa przekładnia
• rozstaw rzędów 12,5 cm.

PRODUCENT
MASZYN
ROLNICZYCH
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www.rol-ex.com.pl
ROL/EX

Producent Maszyn Rolniczych
97-570 Przedbórz, ul. Cegielniana 9
tel: +48 44 781 25 66
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ROL/EX na Agrotechu 2019
Rozmowa z Tomaszem Wyciszkiewiczem, kierownikiem sprzedaży firmy ROL/EX

Mariusz Ciołeszyński: Globalizacja zmienia polskie rolnictwo, jest
ono coraz bardziej zależne od konkurencji międzynarodowej, a więc
musi być coraz bardziej efektywne
- powiedział w wywiadzie dla PAP
dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
prof. Andrzej Kowalski. Jakie zmiany
w UE i polskim rolnictwie są obecnie
widoczne i jakie skutki tego procesu
odczuwają rolnicy oraz firmy z branży rolniczej, według pana oceny?
Tomasz Wyciszkiewicz: Uważam,
że jedną ze zmian jest przede wszystkim inwestowanie w nowe technologie, które pomagają rolnikom
w pracy, a co za tym idzie poprawiają jakość i ilość zbioru… Dlatego my,
jako firma Rolex, również wychodzimy naprzeciw temu i udoskonalamy
swoje produkty, aby sprostać wymaganiom rynku nie tylko polskiego,
ale również zagranicznego.
M.C.: Jak zauważył minister Ardanowski w ostatnim okresie mie-

liśmy do czynienia z masową suszą. Była ona silna i długotrwała,
wiele gospodarstw rolnych poniosło
ciężkie straty. Zwiększone zostały
środki finansowe na pomoc suszową. Ostateczna ich wielkość to 2
miliardy 215 milionów złotych. Od
2019 roku zwiększona została również rezerwa celowa w budżecie
państwa na spółki wodne – z 16 do
40 milionów złotych. Jakiej pomocy jeszcze potrzebują polscy rolnicy, z Pana punktu widzenia, i jaki
wpływ na ich sytuację mają wspomniane wydarzenia klimatyczne
oraz udzielana pomoc rządowa?
T.W.: Niestety, to pytanie jest bardziej skierowane do rolników, których dosięgnęła susza, ja takowym
rolnikiem nie jestem, więc ciężko
mi udzielić odpowiedzi, aczkolwiek
sądzę, że odpowiednie rekompensaty i środki finansowe, które będą
systematycznie wpływały do gospodarstw rolnych, powinny w dużym
stopniu pomóc.

M.C.: Według zapowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwiększona zostanie premia dla młodych
rolników – do 150 tysięcy złotych.
Mamy podobno najwięcej młodych
rolników spośród państw członkowskich Unii Europejskiej i ministerstwo
chce zachęcać ich do przejmowania
i prowadzenia rodzinnych gospodarstw. Czy pana zdaniem widać
na rynku zaangażowanie młodego
pokolenia rolników i co faktycznie
mogłoby sprawić jeszcze większe ożywienie w polskim rolnictwie?
T.W.: Jak najbardziej jest widoczne
zaangażowanie młodych rolników,
co pokazują nam wszystkie targi
rolnicze, a w szczególność AGROTECH w Kielcach. Są tu niezliczone tłumy wszystkich pokoleń od
dziadków po wnuczki, a nawet prawnuczki. Jest to bardzo dobry sygnał dla nas, jako producentów, ponieważ łatwiej wprowadzać zmiany
technologiczne, które nie stwarzają
większych problemów dla rolników
z młodego pokolenia. Uważam, że
powinniśmy dbać i wspierać młode pokolenie, które chce zostać na
wsi i zajmować się rolnictwem, bo
to korzyści płynące dla wszystkich.
M.C.: Jak wynika z rozmowy
z Grzegorzem Figarskim, Dyrektorem Międzynarodowych Targów
Techniki Rolniczej, w ubiegłym
roku wystawa zgromadziła 750 wystawców z Polski i świata. Do Kielc
przyjechało ponad 70 000 zwiedzających. Jakie widzi Pan przyczyny
tak dużego zainteresowania targami
Agrotech ze strony zwiedzających
oraz wystawców przez ostatnie lata?
T.W.: Jako wieloletni wystawca
na targach AGROTECH, przede
wszystkim zauważam dużo większe zaangażowanie ze strony organizatorów oraz ich profesjonalne
podejście do klienta. Uważam, że
dyrektorzy targów, Pan Kamil Perz
oraz Grzegorz Figarski, zrobili niesamowity postęp w kontaktach
z wystawcami, co owocuje większym zainteresowaniem. Są to odpowiednie osoby na odpowiednich
stanowiskach. Ich profesjonalne

podejście i obsługa gwarantuje każdemu komfort oraz pewność, że
wszystko będzie dopięte na ostatni
guzik. Z czystym sumieniem mogę
powiedzieć, że są to najlepiej zorganizowane targi w Polsce, a przy
dalszej pracy tak zgranego zespołu
organizatorów myślę, że będą to
jedne z lepszych targów w Europie.
M.C.: Kamil Perz, Dyrektor Wydziału Targów w Targach Kielce
wskazuje, że w ciągu 25-letniej
historii AGROTECHU zmieniała
się ich infrastruktura, stopniowo
modernizowano obiekty. Powstała
nowoczesna hala E, Centrum Kongresowe, parkingi, w tym wielopoziomowy - w sumie na 2,5 tysiąca
miejsc. Razem z AGROTECHEM
cały kielecki ośrodek wszedł w XXI
wiek. Jak te zmiany Targów Kielce
wyglądają z Państwa punktu widzenia jako wieloletniego wystawcy?
T.W.: W 100% zgadzam się z Panem
Kamilem, infrastruktura kiedyś
a dziś jest zupełnie inna, co pozwala na ciągłe zwiększanie liczby wystawców i zwiedzających. Uważam,
że nie tylko ja zauważyłem ten postęp na przełomie ostatnich lat. I tu
chciałbym serdecznie pogratulować
Targom Kieleckim za ciągły rozwój,
który nam, jako wystawcom, bardzo ułatwia pracę podczas targów.

M.C.: Przed nami Jubileuszowa edycja targów Agrotech z okazji 25-lecia.
Spodziewamy się, że będą to wyjątkowe targi z wielu powodów, że również
wystawcy zaprezentują wiele nowości
i zaawansowanej technologii na swoich stoiskach. Co w tym roku zaprezentuje Państwa firma na Targach
Agrotech i na który produkt warto
zwrócić szczególną uwagę i dlaczego?
T.W.: Jak co roku w Kielcach tak
i teraz pokażemy coś nowego, na
pewno będzie to ulepszona i zmodyfikowana wersja PŁUGA OBRACALNEGO na zabezpieczeniu
resorowym non stop. Ale głównym
zaskoczeniem dla naszych klientów
będzie SIEWNIK ZBOŻOWY, aczkolwiek nie chcę zdradzać szczegółów, tak więc zapraszam wszystkich
na nasze stoisko nr 14 w hali A. Na
pewno ta wystawa będzie zaskakująca dla naszych obecnych jak i nowych klientów. Oczywiście, oprócz
tego, zobaczą Państwo wiele naszych
flagowych produktów np.: bronę talerzową ścierniskową hydraulicznie
składaną pół zawieszaną, agregaty uprawowe i uprawowo siewne,
naszego Orkana czyli kultywator
bezorkowy, który robi furorę wśród
klientów, tak więc szykujemy moc
wrażeń i atrakcji. ZAPRASZAMY.
Rozmawiał Mariusz Ciołeszyński
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Massey Ferguson
na Agrotechu 2019
Nowości
Rozmowa z Przemysławem Joczem, National Sales Manager Massey Ferguson

Rolnictwo w Polsce
Mariusz Ciołeszyński: Globalizacja zmienia polskie rolnictwo, jest
ono coraz bardziej zależne od konkurencji międzynarodowej, a więc
musi być coraz bardziej efektywne,
powiedział w wywiadzie dla PAP
dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
prof. Andrzej Kowalski. Jakie zmiany
w UE i polskim rolnictwie są obecnie
widoczne i jakie skutki tego procesu
odczuwają rolnicy oraz firmy z branży rolniczej według pana oceny?
Przemysław Jocz: Przed wejściem
do UE często ten temat był poruszany, a szczególnie obawy związane z konkurencję międzynarodową.
Myślę, że w wielu aspektach polskie
rolnictwo udowodniło jakość swojej produkcji, co otworzyło nam horyzont na inne rynki zbytu.
M.C.: Jak zauważył minister Ardanowski w ostatnim okresie mieliśmy
do czynienia z masową suszą. Była
ona silna i długotrwała, wiele gospodarstw rolnych poniosło ciężkie
straty. Zwiększone zostały środki
finansowe na pomoc suszową. Ostateczna ich wielkość to 2 miliardy
215 milionów złotych. Od 2019 roku

zwiększona została również rezerwa
celowa w budżecie państwa na spółki
wodne – z 16 do 40 milionów złotych.
Jakiej pomocy jeszcze potrzebują polscy rolnicy, z Pana punktu widzenia,
i jaki wpływ na ich sytuację mają
wspomniane wydarzenia klimatyczne oraz udzielana pomoc rządowa?
P.J.: Nie mamy wpływu na warunki klimatyczne, ale może czasami
warto się zastanowić czy, i w jaki
sposób można przynajmniej zminimalizować ryzyko. Czy istnieje
możliwość ubezpieczenia upraw za
rozsądne pieniądze? Powinniśmy
dużo inwestować w budowanie
świadomości związanej z ekonomią
i chęcią wprowadzania zmian, które zmniejszałyby ryzyko, a zarazem
zwiększały rentowność.
M.C.: Według zapowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwiększona zostanie premia dla młodych
rolników – do 150 tysięcy złotych.
Mamy podobno najwięcej młodych
rolników spośród państw członkowskich Unii Europejskiej i ministerstwo
chce zachęcać ich do przejmowania
i prowadzenia rodzinnych gospodarstw. Czy pana zdaniem widać
na rynku zaangażowanie młodego

pokolenia rolników i co faktycznie
mogłoby sprawić jeszcze większe ożywienie w polskim rolnictwie?
P.J.: Tak, jest to niepodważalny fakt,
że Polska ma najwięcej młodych rolników spośród państw UE. Widać
to często na rozmowach dotyczących sprzętu rolniczego. Wszelkiego rodzaju programy UE wspierające nową generację rolników,
szkolenia pomagające im w prowadzeniu rentownej gospodarki,
szukanie oszczędności, zwiększenie
komfortu i bezpieczeństwa pracy,
jak również długofalowej stabilnej
polityki rolnej…

Jubileuszowy Agrotech 2019
M.C.: Jak wynika z rozmowy
z Grzegorzem Figarskim, Dyrektorem Międzynarodowych Targów
Techniki Rolniczej, w ubiegłym
roku wystawa zgromadziła 750 wystawców z Polski i świata. Do Kielc
przyjechało ponad 70 000 zwiedzających. Jakie widzi Pan przyczyny
tak dużego zainteresowania targami
Agrotech ze strony zwiedzających
oraz wystawców przez ostatnie lata?
P.J.: Profesjonalne targi w tym rejonie Polski: jesteśmy niezależni od
warunków atmosferycznych, ilość
sprzętu, technologii, rozwiązań
w rolnictwie skupiona w jednym
miejscu zachęca wystawców i rolników do odwiedzenia tej wystawy.
Dla firm z tej branży to dobry moment na wspólne spotkania i zastanowienie się nad rynkiem.

M.C.: Kamil Perz, Dyrektor Wydziału Targów w Targach Kielce
wskazuje, że w ciągu 25-letniej
historii AGROTECHU zmieniała
się ich infrastruktura, stopniowo
modernizowano obiekty. Powstała nowoczesna hala E, Centrum
Kongresowe, parkingi, w tym wielopoziomowy - w sumie na 2,5
tysiąca miejsc. Razem z AGROTECHEM cały kielecki ośrodek
wszedł w XXI wiek. Jak te zmiany
Targów Kielce wyglądają z Państwa punktu widzenia jako wieloletniego wystawcy?
P.J.: Faktycznie, powstanie hali E,
Centrum Kongresowego czy parkingu dla klientów i wystawców
przeniosło Tragi Kielce na zupełnie inny, wyższy poziom. To jest
przykład, że nie powinniśmy stać
w miejscu, a rozwijać się, słuchając
potrzeb klientów.

M.C.: Przed nami Jubileuszowa
edycja targów Agrotech z okazji
25-lecia. Spodziewamy się, że będą
to wyjątkowe targi z wielu powodów, że również wystawcy zaprezentują wiele nowości i zaawansowanej technologii na swoich stoiskach.
Co w tym roku zaprezentuje Państwa firma na Targach Agrotech
i na który produkt warto zwrócić
szczególną uwagę i dlaczego?
P.J.: Targi Agrotech Kielce są dla
nas tak ważne, że marka Massey
Ferguson pokazuje produkty pełnej
gamy „Full Line” - ciągniki rolnicze,
kombajny zbożowe, prasy rolujące,
maszyny zielonkowe, ładowarki teleskopowe. Jednak musimy mieć
świadomość, że jest to rok, w którym jest również wystawa Agritechnica Hanover i wszelkie nowości
będą tam pokazane.
Rozmawiał Mariusz Ciołeszyński

Zapraszamy na:

Hala F Stoisko 1
Massey Ferguson Polska
tel. +48 61 662 90 85/87
ul. Poznańska 5, 62-021 Paczkowo
www. masseyferguson.pl
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Ciągniki rolnicze

Massey Ferguson
o mocy od 19 do 405 KM

www.masseyferguson.pl
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P L AS T R Y O P O N D O P R Z Y K R Y WA N I A S I L O S Ó W
Plastry opon od samochodów ciężarowych
charakteryzują się maksymalną stabilnością
i długą żywotnością
Stanowią doskonałe zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami,
wodą i gryzoniami
Łatwe w składowaniu - zajmują zdecydowanie mniej miejsca
niż opony
2

Powierzchnia krycia-1m , waga 13 kg.

RÓWNIARKA DRÓG LEŚNYCH I SZUTROWYCH
Urządzenie autorskiego projektu rmy TD Bergma
produkowane z poużytkowych opon
od samochodów ciężarowych.
Idealnie sprawdza się do wyrównywania kolein i nierówności
oraz bieżącej konserwacji dróg leśnych i szutrowych.
Waga 1.200 kg
Szer. 280cm, dł.150 cm.

System HARDOX-pro l z blachy stalowej Hardox 500,
umożliwiający regulowanie wysokości

TD BERGMA POLAND

Górki 24A
82-500 Kwidzyn
+48 881 755 001
info@bergma.pl

W W W. B E R G M A . P L
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Zapraszamy
na stoisko:

H-86
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WITAMY
NA JUBILEUSZOWYCH

TARGACH AGROTECH
W KIELCACH
STOISKO

L-9

Targowe Promocje !

Zapraszamy
na stoisko

H-2

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
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Doskonała jakość w atrakcyjnej cenie!
SERIA K 1050

SERIA K
1152 TST
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Na rynku od 1991
Producent

MASZYN
ROLNICZYCH

• 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

ATESTACJA OPRYSKIWACZY
BABICE 23
08-455 Trojanów
kwas@adres.pl
www.kwas.com.pl

tel. kom. 502 291 767
tel. kom. 512 315 189
tel. 25 682 74 83
fax 25 682 76 22
Gazeta TARGOWA
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SKUP ZBOŻA
ZBOŻA

-pszenica
-pszenżyto
-owies
-jęczmień
-żyto

MOTYLKOWE

- łubin: słodki i gorzki
- groch
- bobik

również z certyfikatem ekologicznym

•
•
•

Zapewniamy transport
Odbior bezpośrednio z gospodarstwa,
ilość min. 20 t.
Płatne w dniu załadunku

tel. 504 082 106
Gazeta TARGOWA

Str. 30

Stoisko:

K-25
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Sezon rolniczy rozpoczyna się w Kielcach
Na jubileuszowej edycji targów Agrotech w Kielcach możecie Państwo zobaczyć wiele nowości, poniżej prezentujemy niektóre z nich.
JOSKIN
Podczas targów AGROTECH firma
JOSKIN zaprezentuje rozrzutnik
obornika z serii Siroko, typ o małej
pojemności z nowym adapterem.
Warto przypomnieć, że seria Siroko
ma skrzynię ładunkową umieszczoną między kołami.

KRAWIEC TRAKTOR
Firma KRAWIEC TRAKTOR
wprowadza do obrotu nową
wersję ciągnika KRAFT 2017C4
w atrakcyjnej cenie. Jest to wersja

z napędem na dwie osie. Ciągnik
produkowany jest w Polsce

kg) z opcją demontażu górnej części przyczepy (kontenera).

PROFESSIONAL TRAILERS

KRUKOWIAK

Ciężarowa przyczepa IFOR WILLIAMS DP 120ST służy do przewozu owiec, bydła, świń, alpak,
lam i innych zwierząt. Po zdjęciu kontenera, przyczepa DP120
może być używana jako konwencjonalna przyczepa niskopodwoziowa. Seria przyczep DP120
łączy w sobie dużą pojemność
maksymalną i wagę brutto (3500

GOLIAT 4200/30/ALU wjedzie na
AGROTECH. Nieustanne badania
oraz prace rozwojowe prowadzone
przez naszych inżynierów przyczyniły się do unowocześnienia obecnie produkowanych opryskiwaczy
serii GOLIAT. Miały one na celu
stworzenie maszyny, która będzie
zaskakiwała nie tylko wyglądem ale
również funkcjonalnością na skalę

światową. Ergonomicznie wyprofilowane osłony pozwalają na pełny
dostęp do całej armatury opryskiwacza, a podczas zabiegu pełnią rolę
ochronną nie tylko dla podzespołów
maszyny ale dla samych roślin.

DEUTZ-FAHR
Podczas tegorocznych targów
Agrotech w Targach Kielce marka
DEUTZ-FAHR będzie prezentowała kilkanaście maszyn ze swojej
stajni. Będzie też polska premiera
ciągnika 5090D Keyline.

Na stoisku SDF w Targach Kielce
znajdzie się około 15 maszyn rolniczych. Wśród nich między innymi
ciągnik mini Deutz-Fahr Agrokid
230; ciągniki sadownicze Serii 5DS
oraz Agroplus F Keyline; szereg modeli ciągników rolniczych różnych
mocy – od Serii 4E, przez Serię 6, 7
aż do maszyny flagowej czyli Serii 9.

MANITOU
Na stoisku Manitou Polska będzie
można zobaczyć przekrój maszyn
MANITOU wraz z osprzętami.
Ogólnopolska premiera ładowarek
przegubowych na targach AGROTECH. Firma MANITOU oferuje
bardzo szeroki wachlarz produktów
obejmujący trzy różne sektory działalności : budownictwo, rolnictwo
i przemysł. W sieci ponad 1 400
dealerów grupa MANITOU dystrybuuje swoje produkty na całym
świecie pod markami: MANITOU,
MUSTANG, GRHL, EDGE, LOCK.

Sumi Agro Poland
Sumi Agro Poland wprowadza na
rynek nowoczesne biostymulatory z linii Seipro. Producent środków ochrony roślin poszerza swoje
portfolio o stymulatory rozwoju
roślin, które zawierają w składzie
wyłącznie substancje pochodzenia
roślinnego. Nowa oferta produktowa z linii Seipro to efekt zakupienia
przez Sumi Agro firmy badawczej
Futureco Bioscence.

MANDAM
Seria kultywatorów uprawowych
BEST to pierwsza nowość firmy
w roku 2019. Efektem pracy Kultywatora BEST jest idealne przygotowanie gleby pod siew oraz
kiełkowanie roślin bogatych w wartości odżywcze, wodę i tlen . Efektem pracy Kultywatora BEST jest
idealne przygotowanie gleby pod
siew oraz kiełkowanie roślin bogatych w wartości odżywcze, wodę
i tlen. Bazując na blisko 30-letnim
doświadczeniu MANDAM wprowadza do sprzedaży serię maszyn
niezbędnych w każdym gospodarstwie. Po roku prób i testów firma
MANDAM jest przekonana, że Kultywator Uprawowy BEST sprawdzi
się w najtrudniejszych warunkach
nie mając sobie równych. Efektem
pracy Kultywatora BEST jest idealne przygotowanie gleby pod siew
oraz kiełkowanie roślin bogatych
w wartości odżywcze, wodę i tlen.

EUROMILK

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

Firma EUROMILK zaprezentuje po
raz pierwszy jeden z największych
w swojej ofercie modeli rozrzutnika
– EM Buffalo RX 2400 HD. Modele
Buffalo z serii HD wykonane są z niebywałą precyzją z materiałów największej jakości . Podczas marcowej
wystawy AGROTECH w Kielcach,
firma EUROMILK zaprezentuje po
raz pierwszy jeden z największych
w swojej ofercie modeli rozrzutnika
– EM Buffalo RX 2400 HD. Rozrzutnik, o imponującej pojemności 24,2
m3 oraz ładowności 20 t wyposażony został w zawieszenie tridem
skrętny wymuszony hydraulicznie,
co dodatkowo potęguje walory jakościowe i funkcjonalne maszyny.
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19-22

25-26

WRZEŚNIA
BEDNARY

M A J A
U Ł Ę Ż

2019

2019

Bednary koło Poznania
gmina Pobiedziska

Lotnisko Ułęż
Powiat Ryki

ORGANIZATOR WYSTAWY

ORGANIZATOR WYSTAWY

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych
ul. Poznańska 118, 87-100 Toruń

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych
ul. Poznańska 118, 87-100 Toruń
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KBKS Poland Bartłomiej Klekot jest producentem
silosów zbożowych i urządzeń do transportu ziarna.
W swojej ofercie posiadamy:
• silosy o ładowności od 20 do 700ton płaskodenne , lejowe
i z lejem wewnętrznym.
• silosy spedycyjne do 150ton
• podajniki kubełkowe o wydajności 30t/h, 50t/h, 100t/h, 150t/h
• przenośniki redlerowe 50t/h, 100t/h, 150t/h
• podajniki ślimakowe 30t/h, 50t/h
• przenośniki redlerowe 50t/h, 100t/h, 150t/h
• kosze przyjęciowe
• suszarnie zbóż o zasypie 8-80 ton
• konstrukcje wsporcze
• zasuwy ręczne oraz elektryczne
• rozdzielacze 2-6 drogowe ręczne i elektryczne
• kompletna armatura np. rury spadowe, kolana, redukcje
i hamowniki

KBKS POLAND
Stoisko:

ZB-7

BARTŁOMIEJ KLEKOT
ul. Ogrodowa 17
42-282 Kruszyna

tel. 34 34 38 452
tel. 787 478 058
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2019

TYLKO TU INNOWACJE SĄ TAK BLISKO.

10–16 LISTOPADA, HANOWER, NIEMCY
DNI EKSKLUZYWNE 10/11 LISTOPADA
www.agritechnica.com

facebook.com/agritechnica

WEŹ UDZIAŁ W NAJWIĘKSZYCH TARGACH
TECHNIKI ROLNICZEJ NA ŚWIECIE
2800 wystawców z 52 krajów
458 000 odwiedzających ze 128 krajów
Powierzchnia wystawiennicza 394 000 m²
w 23 halach
Międzynarodowe forum, konferencje i wydarzenia

Gazeta TARGOWA

GLOBAL FARMING –
LOCAL RESPONSIBILITY
Innowacyjnie, mądrze i w zgodzie ze
szczególnymi wymaganiami regionów
rolniczych na całym świecie.

Str. 35

14-16 czerwca 2019

Lotnisko Kamień Śląski k. Opola
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Patronat honorowy:

KIELCE IFRE-EXPO
III Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia
Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych

6-8.06.2019 - Kielce
W programie targów m.in.:

Wstęp wolny. Zapraszamy!

- widowiskowe pokazy
- najnowszy sprzęt pożarniczy
- zawody drużyn OSP
- wymiana wiedzy i doświadczeń

Patronat medialny:

www.ifre.pl
Gazeta TARGOWA
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FRANCZYZA. Dobry pomysł na własny biznes.
Twój sklep GRENE może powstać już nawet w 5 tygodni!

Opracujemy szczegółowy harmonogram otwarcia sklepu, a także przeprowadzimy
Cię przez wszystkie jego etapy począwszy od rekrutacji i szkoleń personelu, poprzez
przygotowanie otwarciowej kampanii marketingowej, aż po dobór asortymentu
pierwszego towarowania, ułożenie regałów i montaż elementów wizualizacji,
a także konfigurację systemu informatycznego.

Wymagania lokalowe

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
Joanna Poniedziałek, tel. +48 783 947 333, joanna.poniedzialek@kramp.com
Leszek Niewiedziała, tel. +48 607 034 531, leszek.niewiedziala@kramp.com
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Więcej informacji znajdziesz na:

www.franczyza-grene.pl
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