
Podczas interesujàcych dysku-
sji, które odby∏y si´ na scenie
agrarheute.com w hali 7, eks-
perci polskich i niemieckich in-
stytucji rolniczych zaprezento-
wali nowoczesne polskie rolnic-
two. Ponadto przedstawiciele
wiodàcych polskich producen-
tów maszyn i urzàdzeƒ rolni-
czych pokazali swoje najwi´ksze
osiàgni´cia. Mottem „Polskiego
Dnia” by∏o has∏o „Poland knows
agriculture”, czyli „Polska zna
si´ na rolnictwie”.
Wydarzenie to objà∏ honorowym
patronatem Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki.
Partnerami wspierajàcymi „Pol-
ski Dzieƒ” by∏y instytucje o klu-
czowym znaczeniu dla kszta∏to-
wania polskiego rolnictwa: Pol-
ska Izba Gospodarcza Maszyn
i Urzàdzeƒ Rolniczych, DLG
Agro-Food oraz Krajowy Zwiàzek
Rolników, Kó∏ek i Organizacji
Rolniczych. Patronem medial-

nym obok niemieckiego portalu
agrarheute.com by∏a Polska Te-
lewizja Rolnicza TVR.
Celem „Polskiego Dnia” by∏a
prezentacja nowoczesnego pol-
skiego rolnictwa na arenie mi´-
dzynarodowej oraz polskich
producentów z bran˝y rolniczej,
którzy z powodzeniem konkuru-
jà na zagranicznych rynkach. 

Wystàpienia 
i prezentacje
Spotkanie otworzy∏ film promo-
cyjny poÊwi´cony nowoczesne-
mu polskiemu rolnictwu oraz 
rodzimym producentom z tej
bran˝y. Nast´pnie odby∏a si´
dyskusja na temat „Polska jako
dynamicznie rozwijajàcy si´ ry-
nek rolniczy”, którà moderowali
dwaj redaktorzy naczelni mie-
si´czników – Dieter Dänzer,
Agrartechnik oraz Micha∏ Za-
bost, AGROmechnika. W roz-
mowach udzia∏ wzi´li: 

Znamy si´ na rolnictwie…
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…i potrafimy to udowodniç. Podczas mi´dzynarodo-
wych targów Agritechnica w Hanowerze, w dniu 14 li-
stopada 2011 r. redakcja AGROmechaniki wraz
z grupà medialnà DLV zorganizowa∏a „Polski Dzieƒ”.
By∏o to pierwsze takie wydarzenie na Êwiatowej wy-
stawie techniki rolniczej. 

Uczestnicy dyskusji: od lewej Micha∏ Zabost (AGROmechanika), Wies∏aw Ku-
jawa (PIGMiUR), W∏adys∏aw Serafin (KZRKIOR), Ludwik Apolinarski (DLG),
dr Helmut Born (DBV), Dieter Dänzer (Agrartechnik).

– Wies∏aw Kujawa, wicepre-
zes Polskiej Izby Gospo-
darczej Maszyn i Urzàdzeƒ
Rolniczych (PIGMiUR);

– Ludwik Apolinarski, prezes
DLG AgroFood Sp. z o. o.;

– W∏adys∏aw Serafin, prezes
Krajowego Zwiàzku Rolni-
ków, Kó∏ek i Organizacji
Rolniczych (KZRKIOR); 

– dr Helmut Born, general-
ny sekretarz Niemieckiego
Zwiàzku Rolników (DBV).

W cz´Êci poÊwi´conej pol-
skim producentom oraz ryn-
kowi techniki rolniczej jako
pierwszy g∏os zabra∏ wicepre-
zes PIGMiUR – Wies∏aw Ku-
jawa. Przedstawi∏ on obszary
dzia∏aƒ Izby i najwa˝niejsze
dane dotyczàce polskiego
rynku techniki rolniczej. 
W dalszej cz´Êci Michalina
Sowul z DLG AgroFood Sp.
z o.o. opowiedzia∏a, czym

zajmuje si´ DLG w Polsce.
Na koniec Ewa Dobreƒko
z firmy Metal-Fach Sp. z o.o.
z Sokó∏ki oraz Grzegorz Bie-
drzycki z firmy SaMASZ Sp.
z o.o. z Bia∏egostoku zapre-
zentowali w multimedialnej
formie wiodàce produkty pol-
skich producentów maszyn
i urzàdzeƒ rolniczych (histo-
ri´, rynki dzia∏ania).
„Polskim Dniem” zaintereso-
wali si´ przedstawiciele mi´-
dzynarodowych mediów (pra-
sa, telewizja i internet) oraz
zaproszonych firm, obecnych
na hanowerskich targach. 
Relacj´ z imprezy mo˝na
obejrzeç na stronach www.
agromechanika.net.pl oraz
telewizji TVR (tvr24. pl). Or-
ganizatorzy planujà ju˝ kolej-
nà edycj´ „Polskiego Dnia”
podczas targów Agritechni-
ca 2013. �
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nych paƒstw europejskich
(Szwecja, Hiszpania, Rumunia,
Irlandia). Nasze stoisko odwie-
dzi∏o tak˝e wielu potencjalnych
klientów z Polski. Najwi´kszym
zainteresowaniem cieszy∏ si´
opryskiwacz polowy z serii Pe-
likan Max. 
Z pewnoÊcià firma Bury weê-
mie udzia∏ w nast´pnej edycji
Agritechniki.” 

Leszek Weremczuk, dyrektor
ds. marketingu i handlu
Expom KroÊniewice
„Expom KroÊniewice, na tar-
gach Agritechnika w Hanowe-
rze wyst´puje ju˝ piàty raz. Ta
najwi´ksza w Europie impre-
za targowa Êciàga setki tysi´-
cy rolników i handlowców
z ca∏ego Êwiata. To wspania∏a
okazja do zaprezentowania
swojej produkcji szerokiej rze-
szy fachowców, przysz∏ych
u˝ytkowników, a tak˝e dzienni-

karzy prasy bran˝owej. Targi
sà doskona∏ym miejscem do
spotkaƒ z kolegami z Rosji,
Ukrainy i Bia∏orusi, którzy po-
szukujà nowoczesnych, beza-
waryjnych i konkurencyjnych
cenowo maszyn rolniczych. Te
warunki w∏aÊnie spe∏niajà ma-
szyny ze znakiem firmowym
Expom KroÊniewice.
Agregaty i wa∏y uprawowe
z KroÊniewic pracujà na po-
lach ca∏ej Europy i cieszà si´
nies∏abnàcym uznaniem i zain-
teresowaniem rolników.
Agritechnika pokaza∏a nam, ja-
kie kierunki mamy obraç przy
konstruowaniu nowych i mo-
dernizacji ju˝ produkowanych
maszyn. Tutaj mo˝na obser-
wowaç wszystkie trendy panu-
jàce w produkcji maszyn rolni-
czych, a tak˝e nauczyç si´ 
bardzo du˝o o technologiach
uprawy pól czy kierunkach
rozwoju wsi europejskiej.
Bardzo ciekawe by∏y bezpo-
Êrednie rozmowy z rolnikami
tzw. starej Unii, którzy opowia-
dali o swoim parku maszyno-
wym, urodzajach z hektara oraz
strukturze upraw. Jest to bardzo

pouczajàce, ale utwierdzi∏o mnie
w przekonaniu, ˝e polscy rolni-
cy to wspaniali fachowcy, zna-
komici ekonomiÊci, ludzie o nie-
samowitej wiedzy z dziedziny
mechanizacji i agrotechniki.
Dla naszej firmy Agritechni-
ka 2011 to nowe kontakty, za-
mówienia, zebrany olbrzymi
pakiet doÊwiadczeƒ oraz ba-
ga˝ nowych pomys∏ów, które
w ciàgu paru lat zaowocujà no-
wymi konstrukcjami. To bardzo
dobra inwestycja, która powin-
na zaprocentowaç w najbli˝-
szym czasie.”

Seweryn Borkowski, 
wiceprezes KFMR Krukowiak

„JeÊli chodzi o tegorocznà edy-
cj´ to jesteÊmy bardzo zadowo-
leni. Targi w Hanowerze by∏y
doskona∏à okazjà do spotkania
si´ z naszymi klientami z ca∏ej
Europy, ale tak˝e do pozyskania
nowych, potencjalnych kontra-
hentów. W tym roku szczegól-
nie du˝e zainteresowanie wyka-
zywali handlowcy i rolnicy z Eu-
ropy Wschodniej oraz z krajów
afrykaƒskich. Uda∏o si´ nam
nawet zawrzeç kilka umów oraz
przyjàç zamówienia na maszy-
ny. Pod tym wzgl´dem by∏o
o wiele lepiej w porównaniu
z poprzednià edycjà. 
PrezentowaliÊmy zarówno opry-
skiwacze, jak i maszyny do
cebuli i ziemniaków, które cie-
szy∏y si´ zainteresowaniem
zwiedzajàcych.” �

Silna polska reprezentacja w Hanowerze

Agritechnica uwa˝ana jest za
najwa˝niejsze forum przysz∏o-
Êci bran˝y rolniczej. Tutaj
przedstawiane sà trendy tech-
niczne, a tak˝e omawiane
wszystkie wa˝ne problemy rol-
nictwa oraz techniki rolniczej.
Nie mog∏o tam zabraknàç i na-
szych producentów.
Na tegorocznej wystawie polski
przemys∏ maszynowy repre-
zentowa∏o 39 firm to najwi´cej
w historii targów. WÊród nich
byli m.in. Mandam z Gliwic,
Expom KroÊniewice, Kruko-
wiak, Metal-Fach, SaMASZ,
Sipma, Bury, Unia Grudziàdz.
Wszyscy zgodnie twierdzà to
samo – na Agritechnice trzeba
byç! ObecnoÊç na mi´dzyna-
rodowej wystawie pozwala
na nawiàzanie nowych i pod-
trzymanie starych kontaktów,
a tak˝e zwi´ksza zaufanie kon-
trahentów, pozwala budowaç
mark´ i podnosi presti˝. A co
konkretnie mówià przedstawi-
ciele naszych rodzimych firm
o tegorocznej wystawie w Ha-
nowerze i jak zaprezentowali
si´ Êwiatowej publicznoÊci,
przedstawiamy poni˝ej.

Piotr Wróbel, szef sprzeda˝y 
i logistyki, Bury Maszyny 
Rolnicze Sp. z o.o. 
„Bardzo udane targi w porów-
naniu do dwóch poprzednich
edycji. W tym roku powia∏o
Êwie˝oÊcià, zarówno ze wzgl´-
du na klientów poszukujàcych
nowych maszyn, jak i innowa-
cyjne rozwiàzania techniczne.
Pojawi∏o si´ du˝o pytaƒ z ró˝-

Tegoroczne targi Agritechnica w Hanowerze od-
wiedzi∏o 415 000 osób, z czego 100 000 przyje-
cha∏o z zagranicy, w tym kilka tysi´cy z Polski.
Na wystawie zaprezentowa∏o swoje produkty po-
nad 2700 wystawców z 48 krajów.  

W imieniu organizatorów serdecznie dzi´kujemy wszystkim partnerom

oraz przyby∏ym goÊciom za udzia∏ w tym wa˝nym wydarzeniu, jakim by∏

„Polski Dzieƒ” na Agritechnice 2011 w Hanowerze.

Redakcja AGROmechaniki
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