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XXIV Targi Rolne Agrotechnika 2016 zakończone!
Autor: Małgorzata Wróblewska-Borek
Data: 26 kwietnia 2016

Niezliczona ilość ciągników, maszyn, środków do produkcji, roślin –
wszystko, co mogło zainteresować rolników. W Bratoszewicach
zakończyły się XXIV Targi Rolne. Z bogatą ofertą 180 firm z branży
rolniczej w miniony weekend zapoznało się 20 tys. osób.
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Z bogatą ofertą 180 firm z branży rolniczej w miniony weekend zapoznało się 20 tys. osób. fot. Łódzki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach

Agrotechnika 2016 za nami. Zgodnie z zapowiedziami organizatorów – Łódzkiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach – było niemal wszystko, co mogło zainteresować
rolników. Najnowocześniejsze maszyny i urządzenia, samochody, pasze, środki do produkcji
roślinnej, rozwiązania w budownictwie inwentarskim, a nawet robocze ubrania – to
wszystko można było zobaczyć na stoiskach. Ale na tym nie koniec! Agrotechnika 2016 to także
kiermasz kwiatów, nasion, sadzonek roślin ozdobnych i materiału szkółkarskiego. Nie zabrakło
również twórców ludowych oraz stoisk z tradycyjną żywnością. Były porady fachowców
– przedstawicieli ŁODR, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy też Izby Rolniczej.

Były porady fachowców – przedstawicieli ŁODR, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa czy też Izby Rolniczej.

Jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszyły się niedzielne pokazy polowe, które
pozwoliły obejrzeć sprzęt podczas pracy. Nie zabrakło występów artystycznych lokalnych
artystów ludowych. W 2 dniu targów, w niedzielę, rozstrzygnięto konkursy. Znamy poszczególnych
zwycięzców.
Konkurs „Maszyna Targów Agrotechnika 2016” przeprowadzono w 2 kategoriach:
ciągniki rolnicze
maszyny i urządzenia techniczne (wyposażenie budynków inwentarskich).
Komisja konkursowa pod uwagę wzięła:
wysoką funkcjonalność
ergonomię
nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne
zachowanie wymogów bhp
jakość i estetykę wykonania
W kategorii ciągniki rolnicze przyznano:
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Jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszyły się niedzielne pokazy polowe, które pozwoliły obejrzeć
sprzęt podczas pracy. fot. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach

Niedzielne pokazy polowe- jak co roku cieszyły się dużym zainteresowaniem.
I miejsce dla ciągnika rolniczego ZETOR CRYSTAL 160 – producent ZETOR, prezentowanego
przez AGROMĘ POLSAD Sp. z o.o. z Kutna
II miejsce dla ciągnika rolniczego DEUTZ-FAHR AGROTRON 6160 CShift – producent SAMEDEUTZ-FAHR, prezentowanego przez Agromarket JARYSZKI Oddział w Kutnie
III miejsce dla ciągnika rolniczego NEW HOLLAND T4.85 HiLo – producent NEW HOLLAND,
prezentowanego przez PH Agroskład Sp. j. z Józefina
W kategorii maszyny i urządzenia techniczne przyznano:
I miejsce dla opryskiwacza polowego AGROMECHANIKA MYH-18 –
producent AGROMECHANIKA, prezentowanego przez novaFarm Lena Sobocińska
w Koluszkach
II miejsce dla agregatu uprawowego TAURUS LT3.0 – producent POM Ltd Sp. z o.o.
w Brodnicy, prezentowanego przez PPHU FARMASZ Jerzy Sobociński Stare Koluszki
III miejsce dla pielnika hydraulicznego OLA – producent DOM-WID Dominik Widarski
z Prandotowa, prezentowanego przez Kompanię Leśną z Nowego Dworu Parceli
Z kolei za „Najciekawsze stoisko Targów Rolnych Agrotechnika 2016” wyróżniono firmę
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AGROMA POLSAD Sp. z o.o. Kutno, ul. Sklęczkowska 42. Doceniono aranżację i funkcjonalność
stoiska, a także materiały reklamowe i informacyjne dla zwiedzających.

Było barwnie i kolorowo, również na scenie. fot. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs.
w Bratoszewicach

Miano Najbezpieczniejszej Maszyny XXIV Targów Rolnych Agrotechnika 2016 uzyskała
firma AGROMARKET Jaryszki oddział w Kutnie za rozsiewacz nawozów Unia MX 1200.
Maszyna spełniała wszystkie kryteria konkursowe, czyli posiada: certyfikaty i znaki
bezpieczeństwa, piktogramy i napisy ostrzegawcze na maszynie, trwałość tych oznaczeń,
wyposażenie w elementy zabezpieczające przed wypadkiem i/lub grożących powstaniem
sytuacji wypadkowej. Rozsiewacz skierowany jest do rolników mających małe i średnie
gospodarstwa. Wyposażony jest, m.in., w plandekę chroniącą skrzynię ładunkową, sita kosza
zasypowego oraz specjalne etui na instrukcję obsługi.
Agrotechnika 2016 zakończyła się z sukcesem. Mówili o tym wystawcy, jak choćby Lena Sobocińska,
właścicielka firmy novaFarm Lena Sobocińska w Koluszkach. – Organizację targów oceniam na
szóstkę z plusem – Ochrona, zaangażowanie, wszystko na medal. Zadowolenia nie krył także
Mariusz Miśkiewicz, ogrodnik – Największym zainteresowaniem klientów cieszyły się dziś
pelargonie i aksamitki – relacjonował.
– Agrotechnika to zawsze spotkanie z najnowszymi osiągnięciami nauki, to innowacyjność
w służbie rolniczej – podkreślił Tomasz Mroczek, dyrektor ŁODR zs. w Bratoszewicach. – Transfer
wiedzy od nauki do praktyki ma u nas formę najnowocześniejszych maszyn i urządzeń, takich jak:
ciągniki, kombajny, maszyny uprawowe, ładowarki, przyczepy czy opryskiwacze.
Przypominając niedawne XIV Piotrkowskie Targi Ogrodnicze, dyrektor Mroczek zaprosił już na
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kolejne wydarzenia z kalendarza ŁODR-u: na XXVI Targi Rolniczo-Ogrodnicze w Kościerzynie,
zaplanowane na 21–22 maja oraz na Targi Rolne „W sercu Polski” połączone z XVIII
Wojewódzką Wystawą Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach, które odbędą się 18–19
czerwca. Dołączamy się do tych zaproszeń!
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