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Niełatwo jest zorganizo-
wać pokazy tematycz-
ne, w których można 

jednocześnie obserwować 
pracę maszyn różnych marek 
z jednej grupy produktowej. 
Udało się to jednak firmie DLG 
AgroFood, która w październi-
ku wspólnie z Kujawsko-Pomor-
skim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego w Minikowie przy-
gotowała w tej formie kolejne 
szkolenie praktyczne dla rol-
ników, tym razem poświęcone 
technice nawożenia.

Przybyłych na szkolenie około 
70 rolników mogło się zapoznać 
i zobaczyć w akcji rozsiewacze 
czołowych producentów, o któ-
rych opowiadali i które prezen-
towali przedstawiciele firm lub 
dilerzy. Łącznie pokazano ma-
szyny pięciu firm, z których cztery 

wystawiły po dwa rozsiewacze: 
Amazone (diler Tech-Kom) – mo-
dele ZA-M 1501, S 500 i ZA-M 
1001 Special (oba z ciągnikami 
Claas Arion 420), Kuhn – roz-
siewacze Axis 30.1 W, Electronic 
Controlled (John Deere 6125R) 
oraz Axis H, 30.1 EMC+W, 
Kverneland – jeden model Exa-
cta-TL GEO Spread (John Deere 
5080R), Unia Group (diler Zip 
Agro) – rozsiewacz MX Pre-
mium 850 (Steyr 9085 MT) i mxl 
1600 (Case puma 170). Maszy-
ny zaprezentowane  na piątym 
stanowisku nieco odbiegały od 
rolniczego wzorca – firma Zip 
Agro pokazała bowiem quad 
Kawasaki KVF 300 i pojazd użyt-
kowy tej firmy Mule 4010 Trans 
4x4 Diesel, z elektrycznymi roz-
siewaczami firmy APV – KS 40 
M2 i ZS 300 MS.
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Rozsiewacze na start

Szkolenia DLG AgroFood 
i minikowskiego ODR-u to do-
bra inicjatywa, warta szersze-
go rozpropagowania i z pew-
nością większego audytorium, 
bo tegoroczna frekwencja, 

mimo arcyciekawego tematu, 
nie należała do najwyższych, 
na co zwracał m.in. uwagę 
obecny na imprezie prezes 
zarządu DLG AgroFood Lu-
dwik Apolinarski.                

Podczas szkolenia zorganizowanego przez DLG AgroFood i Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
zaprezentowano rozsiewacze nawozów czołowych producentów.

Rozsiewacze 
firmy APV 
pokazano wraz 
z pojazdami 
Kawasaki.

W szkoleniu 
poświęconym
technice
nawożenia 
zaprezentowano 
m.in. rozsiewacz 
Kvernelanda.
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