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51 traktorów Kubota pracuje na plantacji borówki
amerykańskiej
Autor: Anna Klimecka
Data: 10 października 2019

Jaka jest opinia o traktorach Kubota? Sprawdźmy. Białousy na Podlasiu. To
właśnie tam znajduje się jedna z największych w Europie plantacji borówki
amerykańskiej. To właśnie tam kolor pomarańczowy zdominował zielony. Na
600 ha, gdzie nie spojrzeć, widzimy pracujący profesjonalny sprzęt marki
Kubota.
Kubota rozwinęła swoje skrzydła jako koncern wytwarzający traktory już w latach 60. ubiegłego
stulecia. Ekspansja na rynki europejskie rozpoczęła się w latach 70. Dziś marka Kubota jest
sytuowana bardzo wysoko. Japońscy konstruktorzy pamiętają, że prawdziwa siła bije z wnętrza,
dlatego postanowili dać rolnikowi sprzęt, który podkreśla legendarną japońską niezawodność.

Światowa marka traktorów

Ciągnąca się na 600 hektarów plantacja borówki amerykańskiej
fot. Anna Klimecka

Zalety japońskich traktorów doceniane są na całym świecie. Użytkownicy wysoko oceniają
bezpieczeństwo, niezawodność, ekonomiczne rozwiązania maszyn Kubota. Wykorzystują ten sprzęt
w różnych warunkach klimatycznych oraz roboczych. Wyznacznikiem sukcesu biznesowego jest
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płynność pracy i brak przestojów roboczych. Tego rodzaju opinię posiada pan Jerzy Wilczewski,
który od ponad czterdziestu lat zajmuje się rolnictwem. Dziś posiada 1500 ha, z czego na 600 ha
gruntu uprawia borówkę amerykańską. W codziennych pracach na plantacji korzysta z niezawodnych
rozwiązań, które usprawniają pracę ludzi i czynią ją bardziej komfortową. Strategią państwa
Wilczewskich jest dostarczanie owoców w jak najwyższej jakości, a temu jak wiadomo musi być
przyporządkowany rygorystyczny proces produkcji.

Plantacja borówki to fabryka pod chmurą
Prowadzenie plantacji owoców miękkich to nieustanny lęk w zasadzie o wszystko. – By nie stracić
jakości owoców, należy o nie dbać już na etapie produkcji – tłumaczy Jerzy Wilczewski. – Istotny
jest również czas zbiorów oraz transport z pola do chłodni, dlatego na terenie naszego
gospodarstwa powstały drogi asfaltowe. Jak sam podkreśla – Codzienne komunikaty pogodowe
zmuszają nas do modyfikacji planów, które nagle z długofalowych stają się potrzebą chwili.
Postanowiliśmy również przykryć część krzewów borówki daszkami, by zapewnić ochronę przed
deszczem, zbyt intensywnym słońcem, ale też poranną mgłą czy rosą.
Jednak kluczowy jest bezawaryjny sprzęt. To on jest podstawą biznesu. Warto zaznaczyć, że na
całej plantacji jest założony system nawadniania i fertygacji, czyli specjalistycznej metody nawożenia.
Pomocne są również maszyny wiatrowe, które umożliwiają podniesienie temperatury nawet o 6-8°C
podczas wczesnowiosennych czy jesiennych przymrozków. Przed gradobiciem chronią armatki
przeciwgradowe. By zdążyć na czas, o wszystkich anomaliach przyrody informują nowoczesne,
wyposażone w systemy radarowe stacje meteorologiczne.

Zobacz film z plantacji

Opinia o traktorach Kubota
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