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POLAGRA PREMIERY 2018 ozłociła wystawców
Autor: Renata Struzik
Data: 25 stycznia 2018

Długo wyczekiwane targi POLAGRA PREMIERY 2018 w Poznaniu już za nami.
W czwartek, 18 stycznia, bramki zostały otwarte, a pierwsi rolnicy mogli
zapoznać się ze światowymi premierami i najnowszymi osiągnięciami
technicznymi, technologicznymi i hodowlanymi. Tego też dnia, podczas
oficjalnego otwarcia, zostały rozdane Złote Medale MTP dla najbardziej
nowatorskich produktów.
Targi POLAGRA PREMIERY 2018 już na stałe wpisały się do rolniczego kalendarza jako jedno
z najważniejszych wydarzeń w tej branży w ciągu roku. To tutaj, jeszcze przed ruszeniem
wiosennych prac, prezentowane są innowacje i nowości produktowe.
Jak sama nazwa wskazuje, podczas POLAGRA PREMIERY 2018, firmy mają okazję zaprezentować
swoje najnowsze osiągnięcia techniczne, technologiczne oraz hodowlane, wprowadzane na polski
rynek.
– Na Polagrze jestem drugi raz. Wystawa jest duża, wielu wystawców – można coś wybrać.
Szukam czegoś dla siebie – aktualnie rozglądam się za kombajnem i traktorem, kilka ciekawych
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propozycji już znalazłem, ale jesteśmy jeszcze na etapie wybierania – mówił Paweł Zacharzewski
z Włościborza, koło Sępólna Krajeńskiego, jeden z odwiedzających targi rolników.

Złote Medale POLAGRA PREMIERY 2018 rozdane
Przy okazji prezentacji nowości, jest to też okazja do nagrodzenia tych najbardziej innowacyjnych
rozwiązań, dzięki którym praca w rolnictwie staje się efektywniejsza.
– Targi POLAGRA PREMIERY 2018 to pierwsze targi na rynku polskim, na których pokazywane są
nowości. Odbywają się one zawsze po największych tego typu targach – Agritechnica
w Hanowerze. (…) Wiele produktów jest tutaj, na polskim rynku, pokazanych dzisiaj po raz
pierwszy, 27 z nich nagrodzonych jest złotym medalem. Myślę, że to jest bardzo duża ilość
nowości, szczególnie, jeśli chodzi o nowe technologie. Bo na to jest największy nacisk. Myślę, że
firmy widzą, że zwiększanie tych technologii i oszczędzanie na procesie produkcji jest właściwym
kierunkiem i dlatego w nim zmierzają te zmiany i nowości – podkreślał Jakub Patelka, dyrektor
projektu Polagra Premiery.

Jakub Patelka, dyrektor projektu Polagra Premiery

– Targi dzielimy na sektory: technika, uprawa i hodowla. W każdym z tych sektorów zostały
wręczone nagrody, ale najwięcej oczywiście w technice. Rolnicy przyjeżdżają tu przede wszystkim
po to, aby zobaczyć ciągniki, kombajny i maszyny, więc tego jest najwięcej na targach POLAGRA
PREMIERY i w tej kategorii jest też tutaj najwięcej nowości – stwierdził.
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John Deere świętował podwójnie
W tym roku John Deere podczas targów w Poznaniu świętował podwójnie – powodami były tu
zarówno Złote Medale MTP, jak i… 100-lecie produkcji ciągników John Deere. W tym roku
producenta nagrodzono dwoma Złotymi Medalami MTP.

fot. Renata Struzik
Piotr Dziamski, dyrektor marketingu John Deere Polska

– Pierwszy został przyznany za kombajn z serii S700, który ma wiele funkcji pozwalających na
automatyczną regulację maszyny podczas zbioru, już w trakcie pracy. Drugą nagrodzoną maszyną
jest ciągnik z serii 5R, w zakresie mocy 90-125 KM, dedykowany jest do gospodarstw rodzinnych,
szczególnie przeznaczony do pracy z ładowaczem czołowym. Ma bardzo mały promień skrętu,
bardzo nisko położony środek ciężkości, innowacyjna przekładnia pozwalająca wygodnie operować
zarówno samym ładowaczem, jak i zmianą kierunku jazdy – wymienił Piotr Dziamski, dyrektor
marketingu John Deere Polska.
– Otrzymanie Złotego Medalu jest zawsze dużym wyróżnieniem, nie tylko wyróżnieniem za produkt,
z czego jesteśmy bardzo dumni, ale też wyróżnieniem dla osób, które zajmują się promocją
i sprzedażą tego produktu – podkreślił.

Jubileusz i Złoty Medal dla KUHN
Wśród złotych medalistów znalazła się również firma KUHN, która jednocześnie obchodzi jubileusz.
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fot. Renata Struzik
Nagrodzony Złotym Medalem Polagra Premiery 2018 pług Vari Master L marki Kuhn

– Świętujemy od stycznia 20-lecie naszej firmy, więc tym bardziej cieszymy się, że możemy
wprowadzić aż 11 nowości na rynek polski. Otrzymaliśmy wyróżnienie szczególne. Jesteśmy
słynnym producentem pługów i w zasadzie do tej pory trudno było sobie wyobrazić, że w tak prostej
maszynie, jaką jest pług, można wymyślić coś nowego. Od strony mechanicznej – każdy dodaje
elektroniki, zwiększa możliwości maszyn, wydajności… ale dzięki elektronice. My poszliśmy dalej –
stworzyliśmy pług, który steruje indywidualnie każdym korpusem, oczywiście wykorzystując sygnał
GPS, tzw. Kuhn Smart Ploughing. To oznacza, że na skraju pola pozostaje jedna linia – tak,
jakbyśmy orali jednoskibowym pługiem, pomimo tego, że mamy tych skib aż 6. – mówi Artur
Szymczak, dyrektor zarządzający KUHN – Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.

Aż 4 Złote Medale dla Danko
Na uwagę wśród Złotych Medalistów MTP POLAGRA-PREMIERY zasłużyła firma Danko Hodowla
Roślin. Powód? Po raz pierwszy w historii targów, jedna firma zgarnęła aż 4 złote medale.
Wyróżnione zostały: pszenżyto ozime odmiana PORTO, żyto ozime odmiana Dańkowskie GRANAT,
pszenica jara odmiana GOPLANA oraz groch siewny odmiana ARWENA.
Po raz pierwszy w historii targów, jedna firma zgarnęła aż 4 złote medale.
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– My, jako firma Danko, co roku rejestrujemy kilka odmian w różnych gatunkach zbóż jarych
i ozimych. Ale nie tylko, bo również w gatunkach takich roślin, jak groch, wyka, czy trawy. Także
tych nowości jest wiele. Ale zawsze z tych nowości trzeba wybrać to, co z naszego punktu
widzenia, ale też z punktu widzenia gospodarczego, dla rolników jest najważniejsze. No i udało
nam się w tym roku podczas targów zdobyć 4 złote medale Polagry za produkty, które tu
wystawiamy. Jest to duże osiągnięcie dla naszych hodowców, dla naszej firmy, dlatego, że po raz
pierwszy w historii targów, co zostało powiedziane podczas wręczenia medali, jedna firma
otrzymała 4 złote medale za swoje produkty – podkreśla Dariusz Majchrzycki, dyrektor
sprzedaży i marketingu Danko.

fot. Renata Struzik
Złote Medale Polagra Premiery 2018 rozdane!

Podczas tegorocznych targów POLAGRA PREMIERY 2018 zostało wręczonych 27 Złotych Medali.
Szczegółowe informacje na temat nagrodzonych produktów, dostępne są na stronie targów
POLAGRA-PREMIERY. Kapituła konkursowa, złożona z wielu ekspertów oraz uczonych pod
przewodnictwem prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka miała ciężki orzech do zgryzienia. Setki
nowości i innowacji zasługiwało na uwagę, przedstawiona argumentacja przemawiała za każdą
z nich. Te prestiżowe wyróżnienia są przyznawane w dwóch kategoriach: maszyny i urządzenia
rolnicze oraz rośliny uprawne. Ostatecznie jednak wśród nagrodzonych znalazły się:

Maszyny i urządzenia rolnicze:
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Automat z systemem wizyjnym do skaryfikacji oraz oceny zdrowotności nasion dębu
przeznaczonych do siewu w szkółkach kontenerowych, PW PROMAR Poznań, PIMR
Poznań, AGH Kraków, Uniwersytet Rolniczy Kraków.
CHRONO – Technologia szybkiego siewu, MASCHIO GASPARDO SPA, Włochy /
Zgłaszający: MASCHIO-GASPARDO POLAND Sp. z o.o., Toruń
Ciągnik rolniczy John Deere serii 5R, John Deere Commercial Products, Inc. Agriculture and
Turf Division, Stany Zjednoczone / Zgłaszający: John Deere Polska Sp. z o.o., Tarnowo
Podgórne
DynaJet Flex 7140, TeeJet Technologies Poland, Dąbrowa
Elektryczny zawór korpusów rozpylaczy ESV, Lechler GmbH, Niemcy
GateKeeper – oprogramowanie do zarządzania produkcją polową, Farmplan, Wielka Brytania
/ KST Konsulting Sp. z o.o., Poznań
Kombajn zbożowy S780i, John Deere Werke Zweibrücken, Niemcy / Zgłaszający: John
Deere Polska Sp. z o.o., Tarnowo Podgórne
Ładowarka przegubowa Avant E6, Avant Tecno Oy, Finlandia / Zgłaszający: Serafin P.U.H.
Andrzej Serafin, Przybysławice
Moduł serwisu internetowego SatAgro służący do automatycznego tworzenia precyzyjnych
map aplikacyjnych na podstawie zdjęć satelitarnych, SatAgro sp. z o.o., Warszawa
Rolniczy agregat talerzowy GTH XL wraz z siewnikiem do poplonów oraz nawozów, AGROTOM Tomasz Kaniewski, Pogorzela
Rozsiewacz nawozów dwutalerzowy Sulky X50+ Econov ISOBUS, SULKY-BUREL, Francja /
Zgłaszający: KORBANEK Sp. z o.o., Tarnowo Podgórne
SAATBAU Profit Manager – moduł kalkulacji zysków uprawy roślin i wsparcia sprzedaży
produktów rolnych zintegrowany z platformą zarządzającą gospodarstwem rolnym
365FarmNet, 365FarmNet Group GmbH, Niemcy / SAATBAU PREISGUT GmbH, Austria
Uniwersalny system automatycznej regulacji głębokości pracy maszyn uprawowych za
pomocą elektromagnetycznego skanera glebowego TOPSOIL MAPPER, Geoprospectors
GmbH, Austria / Agrocom Polska Jerzy Koronczok, Zawadzkie
VALTRA T254 Versu z podłokietnikiem SmartTouch, VALTRA INC, Finlandia / Zgłaszający:
AGCO Sp. z o.o., Paczkowo
VARI-MASTER L On Land z systemem „Smart ploughing”, KUHN – HUARD SA, Francja /
Zgłaszający: KUHN – Maszyny Rolnicze, Jelonek k/ Poznania

Rośliny uprawne:
Belissa – pszenica ozima, Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o., Grupa IHAR, Kobylin
Burak ćwikłowy Betako mieszaniec F1, PlantiCo – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze
Zielonki Sp. z o.o., Stare Babice
DK EXTRACT, MONSANTO Polska Sp. z o.o., Warszawa
Groch siewny, odmiana ARWENA, „DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, Kościan
Łubin wąskolistny Bolero, Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o., Tulce
Odmiana kukurydzy CODIGIP, IGP Polska Sp. z o.o., Poznań
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Odmiana pszenżyta ozimego MELOMAN, Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o., Grupa IHAR,
Strzelce
Pszenica jara, odmiana GOPLANA, „DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, Kościan
Pszenica ozima Formacja (A), Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o., Tulce,
Pszenżyto ozime, odmiana PORTO, „DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, Kościan
Rzodkiewka SALSA F1, „SPÓJNIA” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o.,
Nochowo / Śrem
Żyto ozime, odmiana Dańkowskie GRANAT, „DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni,
Kościan
Tegoroczna edycja POLAGRA PREMIERY 2018 odbyła się w dniach 18-21 stycznia i zgromadziła
ponad 350 wystawców, prezentujących ofertę ponad 500 firm. Wszystko to w 9 pawilonach, na
powierzchni ponad 50 000 m. kw. Rozmiar imprezy jest doceniany przez rolników, którzy na miejscu
mogą porównać ofertę wielu producentów.
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