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Gdy przed kilku laty 
spółka DLG Agro 
Food wespół z KOPDR 

w Minikowie postawiła na 
nową formułę propagowania 
nowoczesnej techniki rolniczej, 
szybko okazało się, że jest to 

przysłowiowy strzał w dziesiąt-
kę. Wspólnym dzieckiem obu 
instytucji jest Centrum Techni-
ki Rolniczej, specjalizujące się 
w organizacji czynnych poka-
zów, w ramach których rolnicy 
mogą do woli testować najnow-
sze maszyny rolnicze. Podobnie 
jak poprzednie spotkania, rów-

nież i to zorganizowane 18-19 
października – poświęcone naj-
nowszym rozwiązaniom w tech-
nice i technologii orki – miało 
na celu przekazanie praktycznej 
wiedzy, pomocnej np. przy zaku-
pie sprzętu.

– Każdy z dwóch dni szko-
lenia ma taki sam program, 
w związku z czym mogło w nim 
wziąć udział znacznie więcej 
zainteresowanych rolników. 
Niestety, nie dla wszystkich 
starczyło miejsca. Cel organi-
zowanego w Minikowie spotka-
nia jest bardzo prosty – testuj 
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i kupuj sprzęt w ciągu jedne-
go dnia. To oczywiście pewien 
skrót myślowy, ale pokazuje, że 
naszym zadaniem jest ułatwie-
nie rolnikom wyboru najlepsze-
go w ich opinii sprzętu. W szko-
leniu uczestniczą jednak i tacy 
rolnicy, którzy chcą wymienić 
opinie na temat użytkowanych 
pługów i ich jak najefektywniej-
szej eksploatacji – tłumaczy Lu-
dwik Apolinarski, prezes DLG 
Agro Food. Zalety takich prak-
tycznych spotkań są oczywiste 
dla obu stron, dlatego w pla-
nach jest dalsze rozwinięcie 
tego projektu o kolejne miejsca 
na terenie Polski.

Podczas trwającego przez 
cały dzień spotkania w Miniko-
wie rolnicy, głównie przymierza-
jący się do zakupu pokazywa-
nego sprzętu, mieli możliwość 
wzięcia „na warsztat”  ciągni-
ków i maszyn różnych marek, 
prezentowanych na poszczegól-
nych fragmentach pola. W Mi-

nikowie rolnicy mogli zapoznać 
się z aż jedenastoma przykła-
dowymi zestawami, w których 
najważniejszym elementem 
były tego dnia nowoczesne płu-
gi: Kverneland (ED 100), Kuhn 
(Multi-Master 122, Vari-Master 
152), Unia (Ibis XXLS Corn, 
Ibis XLH), Lemken EurOpal 7, 
Gregoire Besson (R4 i R41), 
Pöttinger (Servo 25, Servo 45 
S Nova), Överum (Xcelsior CX) 
oraz Vogel&Noot (XM 1050) 
ST Vario). Prezentowane pługi 
pokazano wraz z ciągnikami: 
John Deere 6630 Premium, 
Deutz-Fahr Agrotron M610, 
M615 i M620, Valtra T202, 
Case CVX 165 I CVX 180, Steyr 
6140 Profi, Massey Ferguson 
7480 Dyna VT, New Holland 
T6020 i T7.270. Maszyny do-
starczyli przedstawiciele pro-
ducentów sprzętu oraz firmy 
handlowe: Zip Agro, Euromasz, 
Raitech, Chemirol, Korbanek, 
Agrolmet i Lawson.          

Zestaw Deutz-Fahr 
Agrotron M615 i 
Kuhn Multi-Master 
122 prezentowany 
przez Euromasz.

Swoje możliwości pokazał m.in. pług Unii - Ibis XXLS Corn, 
zaprezentowany wraz z ciągnikiem Case 180 CVX.


