
 ۩ Zielone AGRO SHOW  już w maju
 ۩ Mazurskie AGRO SHOW w Ostródzie

 ۩ Współpraca PIGMiUR i Expo Mazury S.A.

 ۩ Walne Zgromadzenie Członków PIGMiUR

 ۩ Wiosenne forum CLIMMAR

02/2018

 ۩ Konkursy PIGMiUR

 ۩ 20 jubileuszowa wystawa AGRO SHOW 

 ۩ Indeks nastojów w branży

 ۩ Raport sprzedaży ciągników i przyczep

 ۩ Wiadomości z firm członkowskich

T e m a T  n u m e r u

AGRO SHOW

Na terenie Moto Parku w Ułężu, w woj. lubelskim, 
odbędzie się już po raz trzeci wystawa Zielone AGRO 
SHOW. To pierwsza i jedyna wystawa w całości po-
święcona hodowli bydła i uprawie zielonek. Do udzia-
łu w tym szczególnym wydarzeniu, które odbędzie 
się w dniach 26-27 maja, zaprasza organizator wy-
stawy - Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urzą-
dzeń Rolniczych. Patronat honorowy nad wystawą 
objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ważnym 
punktem wystawy będą pokazy maszyn w pracy, 
które co roku cieszą się olbrzymim zainteresowa-
niem rolników. Podczas pokazów prezentowany jest 
cały proces uprawy zielonek, od zasiewu poprzez 
koszenie, zbiór i transport skoszonego materiału.                                                                                                                                       
                                                                 (więcej na str.  2)

ZielOne

w ułężu

W Tym numerze
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 Zwykle na polach pokazowych można zobaczyć 
w akcji blisko 50 zestawów maszyn rolniczych 
niezbędnych do uprawy i zbioru zielonek, w tym 
kosiarki, prasy zwijające, praso-owijarki, owijarki 
i przyczepy zbierające oraz sieczkarnie. Nie ina-
Podczas pokazów prezentowany jest cały proces uprawy zielonek, od zasiewu poprzez koszenie, zbiór i transport skoszonego materiału.

czej będzie w tym roku. Pokazy będą się odbywa-
ły podczas dwóch dni trwania wystawy - w sobotę 
i niedzielę. Podczas ubiegłorocznej edycji na po-
nad 15 000 m2 powierzchni ekspozycyjnej swoją 
ofertę zaprezentowało 150 firm - wśród nich kra-

jowi i zagraniczni producenci oraz dystrybutorzy no-
woczesnych maszyn zielonkowych, nasion, nawozów, 
pasz i dodatków paszowych, elementów wyposaże-
nia budynków inwentarskich, folii rolniczych i wielu 
innych produktów. Oprócz wystawców w imprezie 

wzięli również udział przedstawiciele Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, agencji rządowych działa-
jących na rzecz rolnictwa oraz mediów branżowych. 
W ciągu dwóch dni wystawę odwiedziło blisko 35 ty-
sięcy osób. 

Pokazy będą się odbywały podczas dwóch dni trwania wystawy - w sobotę i niedzielę.

Zielone AGRO SHOW już w maju
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Mazurskie AGRO SHOW w Ostródzie
Tłumy rolników z północno-wschodniej Polski zgromadziła wystawa maszyn rolniczych Mazurskie 
AGRO SHOW. Wystawa odbyła się w dniach 10 i 11 lutego, w obiekcie Expo Mazury w Ostródzie. 
Była to już czwarta edycja wystawy, stworzonej przede wszystkim z myślą o rolnikach, którzy 
mieszkają i pracują w województwie warmińsko-mazurskim i województwach ościennych, a tak-
że przeznaczona dla regionalnych dystrybutorów reprezentujących wszystkie czołowe krajowe 
i zagraniczne marki maszyn i urządzeń rolniczych, także producentów nawozów, pasz, budyn-
ków inwentarskich, środków ochrony roślin i innych firm z szeroko pojętej branży rolniczej.
- Po raz kolejny przekonujemy się, że pomysł zorgani-
zowania wystawy w tym rejonie kraju był jak najbar-
dziej uzasadniony. Po wcześniejszych trzech edycjach 
impreza zyskała na znaczeniu i udało nam się przeko-
nać wystawców i rolników, że warto tu przyjeżdżać. 
W tym roku ponownie stoiska firm zajęły całą do-
stępną powierzchnię wystawienniczą. Przypomnę, że 
jest to wystawa regionalna, a odwiedziło ją ponad 40 
tys. rolników, dokładnie 41 336 osób - mówi Michał 
Spaczyński, wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
Wystawa odbyła się w największych halach obiektu 
Wystawa odbyła się w dniach 10 i 11 lutego, w obiekcie Expo Mazury w Ostródzie.

Expo Mazury i pomieściła stoiska 230 firm. Jest to re-
kordowy wynik i lepszy od zeszłorocznego o niemal 
10%. Podczas pierwszego dnia wystawę odwiedził 
Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
który spędził w Ostródzie intensywny dzień: spotkał 
się z dziennikarzami podczas konferencji prasowej, 
wziął udział w uroczystym otwarciu wystawy, zwie-
dził ekspozycję wraz z delegacją gości reprezentu-
jących lokalne władze i agendy rządowe. Krzysztof 
Jurgiel rozmawiał także z rolnikami podczas spotka-
nia otwartego, dotyczącego przede wszystkim  poli-
tyki rządu w zakresie rolnictwa, prezentując główne 

priorytety i kierunki rozwoju rolnictwa w kraju. Bez-
pośrednio po konferencji prasowej w obecności mi-
nistra podpisano list intencyjny o współpracy przy 
organizacji wystawy hodowlanej „Zagroda”,  pomię-
dzy Polską Izbą Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rol-
niczych, a Expo Mazury. Wystawa to również miejsce, 

w którym rolnicy mają możliwość uzupełnienia swojej 
wiedzy. Tym razem mogli to zrobić podczas  semina-
riów prowadzonych przez urzędników Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ich tematyka 
była bardzo aktualna, dotyczyła płatności bezpośred-
nich - eWniosku i ważnych zmian jakie mają miejsce 
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Podczas pierwszego dnia wystawę odwiedził Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

PIGMiUR i Expo Mazury S.A. przedłużyły umowę
Umowa o współpracy przy organizacji wystawy Mazurskie AGRO SHOW pomiędzy 
Polską Izbą Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych, a Expo Mazury S.A. została 
przedłużona do 2025 roku. W ciągu najbliższych siedmiu lat kolejne edycje będą nadal 
odbywać się w centrum targowo-konferencyjnym w Ostródzie.
10 lutego podpisano także list intencyjny o współpracy 
między Polską Izbą Gospodarczą Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych, a Expo Mazury S.A., związany z organizacją 
jesiennych targów hodowlanych ZAGRODA, które od-

będą się w dniach 20 i 21 października bieżącego roku. 
W ofercie wystawców będzie można znaleźć wszystko, 
co niezbędne w hodowli zwierząt. Targi ZAGRODA 
będą również doskonałą okazją do zaczerpnięcia 

w tym temacie oraz PROW 2014-2020 - aktualnych 
naborów wniosków, w tym dotyczących modernizacji 
gospodarstw rolnych i innych działań. Drugiego dnia 
pracownicy KRUS przeprowadzili seminarium doty-
czące bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Te-
matyka seminariów spotkała się z dużym zaintereso-
waniem rolników, którzy czynnie wzięli w nich udział.
- Mazurskie AGRO SHOW to bardzo udana impreza. 
Cieszy nas, że z roku na rok się rozwija. Dzięki niej, 
tak jak w poprzednich latach, rolnicy z tego regionu 
mogli jeszcze przed sezonem zapoznać się z bogaty-
mi ofertami krajowych i zagranicznych producentów 
maszyn i urządzeń rolniczych i bezpośrednio spotkać 

z ich dystrybutorami. Wierzymy, że cześć rozmów 
zakończy się udanymi transakcjami, co na pewno 
będzie z korzyścią dla przedsiębiorców jaki i dla rol-
ników. Chciałbym też zdementować nieprawdziwe 
informacje, jakie docierają również do nas, jakoby 
tegoroczna edycja była ostatnią czy przedostatnią. 
Wystawa przyjęła się znakomicie w regionie i chce-
my, by zadomowiła się tutaj na długie lata - twierdzi 
Michał Spaczyński.
Piąta edycja wystawy Mazurskie AGRO SHOW odbę-
dzie się za rok w dniach 9-10 lutego. Równolegle z wy-
stawą Mazurskie AGRO SHOW, odbywała się War-
mińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych.
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10 lutego podpisano także list intencyjny o współpracy między Polską Izbą Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych, a Expo Mazury S.A., związany z organizacją jesiennych targów hodowlanych ZAGRODA

fachowej wiedzy podczas konferencji, szkoleń 
oraz spotkań z najważniejszymi przedstawiciela-
mi branży, a także do zapoznania się z nowocze-
snymi produktami i usługami wyznaczającymi 
nowe trendy w hodowli. Targom będzie towa-
rzyszyć wystawa zwierząt hodowlanych. Zakres 

tematyczny obejmie chów i hodowlę zwierząt, 
hodowlę roślin i nasiennictwo, przemysł i prze-
twórstwo rolno spożywcze (zdrowa żywność), 
weterynarię oraz środki chemiczne i biotech-
nologie wykorzystywane w rolnictwie, a także 
drób.

Zrób Show na AGRO SHOW - tak nazywa się 
akcja, skierowana do wszystkich gości odwie-
dzających wystawę w Ostródzie. Jej kolejne 
etapy realizowane będą podczas następnych 

wystaw organizowanych przez Polską Izbę Go-
spodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Za-
chęcamy do udziału i do śledzenia bieżących 
informacji o promocji na naszym profilu FB.

Zrób Show na AGRO SHOW w Ostródzie
Po raz pierwszy w tym roku podczas MAZURSKIEGO AGRO SHOW, moż-
na było nie tylko podziwiać maszyny i urządzenia rolnicze, ale również na-
grać o nich film z gwiazdami polskiego YouTuba rolniczego. Dla najlepszych 
filmów przewidziane były atrakcyjne nagrody.

AGRO SHOW

ZRÓB SHOW
NA
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Walne Zgromadzenie Członków PIGMiUR
26 kwietnia w Hotelu Filmar w Toruniu odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków 
Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Podczas oficjalnej czę-
ści omawiane będą kwestie formalne dotyczące działalności Izby, nastąpi też wybór 
przedstawicieli członków nadzwyczajnych do Rady Izby. 
Podczas Walnego Zgromadzenia, ze względu 
na ubiegłoroczną deklarację o rezygnacji obec-
nego Zarządu, członkowie PIGMiUR będą wy-
bierać nowy Zarząd Izby. Po części oficjalnej, 
jak co roku, zaplanowany został wykład pre-
legenta niezwiązanego bezpośrednio z branżą 
maszyn i urządzeń rolniczych, ale prezentują-
cego wiedzę i wartości przydatne w codzien-

nym życiu i prowadzeniu biznesu. W tym roku 
członkowie PIGMiUR spotkają się z Jerzym 
Owsiakiem. Walne Zgromadzenie to jedyna 
okazja w roku, by wszyscy członkowie Izby 
mogli spotkać się i wymienić swoje poglądy 
oraz doświadczenia. To też możliwość dysku-
sji o kształcie Izby, jak również o problemach, 
które dotykają branżę. 

26 kwietnia w Hotelu Filmar w Toruniu odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Wiosenne forum CLIMMAR
Inicjatywy planowane w latach 2018-2020 były między innymi tematem 
wiosennego forum CLIMMAR. Forum odbyło się w pierwszym tygodniu 
marca. Obok jesiennego kongresu jest to drugie spotkanie, w którym 
biorą udział przedstawiciele organizacji zrzeszonych w CLIMMAR.

Wiosenne forum ma bardziej roboczy charak-
ter. Podczas spotkania pracowano nad inicjaty-
wami CLIMMAR w latach 2018-2020. Wypra-
cowano też stanowiska w dwóch kwestiach: 

współpracy dealerów maszyn z producentami 
oraz inteligentnego rolnictwa (smart farming). 
Efektem prac będzie wspólny dokument, goto-
wy w kwietniu 2018, reprezentujący stanowisko 
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Konkursy PIGMiUR rozpoczęte 
Wraz z nadejściem marca rozpoczęły się nowe edycje konkursów 
organizowanych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urzą-
dzeń Rolniczych. Konkurs Mechanik na Medal organizowany jest 
po raz siódmy, natomiast konkurs Młody Mechanik na Medal po 
raz szósty. W tym roku po raz pierwszy sponsorem konkursów jest firma SSAB. 

                            Mechanik na Medal 
To najstarszy konkurs organizowanym przez 
PIGMiUR. W tym roku odbywa się już VII edy-
cja. Uczestnikiem konkursu może być osoba 
pełnoletnia zatrudniona na podstawie umowy 

o pracę w zakładzie serwisowym maszyn rol-
niczych, wykonująca prace związane z napra-
wą maszyn rolniczych, a także przedsiębiorca 
prowadzący zakład serwisowy maszyn rolni-
czych. Chętni chcący wziąć udział w konkur-
sie do końca marca musieli zarejestrować się 
na stronie internetowej konkursu oraz wypeł-
nić pierwszy z testów online. Kolejne należy 
wypełnić w terminach do końca kwietnia i do 
końca maja. Najlepsi rywalizować będą w fina-
le podczas wystawy AGRO SHOW w Bedna-
rach. 
               Młody Mechanik na Medal 
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół 
rolniczych pragnących rozwijać swoje zainte-
resowania i umiejętności w zakresie obsługi 
technicznej maszyn rolniczych. Młodzi me-

chanicy ze szkół z całej Polski już po raz szó-
sty mają możliwość zmierzenia się ze swoimi 
rówieśnikami. Tu również musieli zalogować się 
na stronie i rozwiązać pierwszy z testów onli-
ne. Kolejne trzeba rozwiązać do końca kwietnia 

i maja. Eliminacje wyłonią dziesięciu finalistów 
konkursu, którzy wezmą udział w finale pod-
czas wystawy AGRO SHOW w Bednarach we 
wrześniu.

CLIMMAR w tych kwestiach. Obecnie ich treść 
jest opiniowana przez krajowe zrzeszenia. Go-
towy dokument będzie reprezentował oficjalne 

stanowisko CLIMMAR podczas dyskusji i spo-
tkań zewnętrznych, a także wewnętrznych po-
między organizacjami członkowskimi.



9www.pigmiur.pl www.agroshow.pl

Formularze zgłoszeniowe do udziału w wystawie są już dostępne na stronie: www.agroshow.pl. 
Firmy, które prześlą zgłoszenie do 11 maja, otrzymają 20% rabatu na powierzchnię wysta-
wienniczą. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija 29 czerwca 2018 roku. 

20 jubileuszowa wystawa AGRO SHOW
20 jubileuszowa Międzynarodowa Wystawa Rolni-
cza AGRO SHOW zbliża się wielkimi krokami. To naj-
większa plenerowa wystawa rolnicza w Europie. Jej 
organizatorem jest Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych. W tym roku po 
raz pierwszy odbywać się będzie od czwartku do niedzieli, w dniach od 20 do 23 września. 
Wystawa tradycyjnie odbędzie się w Bednarach koło Poznania (gmina Pobiedziska). 

Czwartek stanie się specjalnym „dniem profesjo-
nalisty”, dedykowanym przede wszystkim szero-
ko rozumianemu biznesowi, czyli przedsiębior-
com reprezentującym firmy z branży rolniczej, 
przedstawicielom grup producenckich, dzienni-
karzom, a także kluczowym klientom firm pre-
zentujących się na wystawie. Z pewnością wła-
śnie czwartek będzie odtąd najlepszym dniem na 
poznanie ofert i nowości oraz nawiązanie nowych 
kontaktów biznesowych. Wstęp na wystawę tego 
dnia będzie wolny, podobnie jak podczas wszyst-
kich pozostałych dni. Piątek pozostanie „dniem 
dla szkół” adresowanym w pierwszej kolejności 
do uczniów, studentów i nauczycieli przedmio-
tów oraz kierunków związanych z rolnictwem, 
w szczególności z mechanizacją rolnictwa. 
Wśród głównych atrakcji znajdą się Ścieżka 
Edukacyjna oraz finały konkursów „Młody 
Mechanik na Medal” i „Mechanik na Medal”. 

Sobota i niedziela to tradycyjnie dni przezna-
czone dla wszystkich zwiedzających, podczas 
których każdy będzie mógł znaleźć coś dla sie-
bie, zapoznać się z ofertami wystawców, po-
równać je i efektywnie spędzić czas.
Pierwsza edycja wystawy odbyła się w 1999 
roku. Przez wszystkie te lata wystawa krok po 
kroku rozwijała się i obecnie jest największym 
wydarzeniem targowym w branży rolniczej w kra-
ju i największą wystawą plenerową organizowa-
ną w Europie. Na stałe wpisała się do kalendarza 
imprez targowych i jest silną oraz rozpoznawalną 
marką na rynku. Polska Izba Gospodarcza Maszyn 
i Urządzeń Rolniczych serdecznie zaprasza na te-
goroczną dwudziestą, jubileuszową edycję AGRO 
SHOW. Wystawa będzie miała wyjątkową opra-
wę, nie zabraknie atrakcji i wydarzeń organizowa-
nych specjalnie z okazji jubileuszu. 

Pierwsza edycja  AGRO SHOW odbyła się w 1999 roku. Obecnie to największe wydarzenie targowe w branży rolniczej w kraju i największa wystawa plenerowa organizowana w Europie.
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Nastroje w branży bez zmian
W marcu bieżącego roku po raz kolejny przeprowadziliśmy ankietę wśród firm z branży 
na temat warunków prowadzenia biznesu oraz prognoz dotyczących działalności w 2018 
roku. Wynikiem badania jest indeks nastrojów w branży.

Od ostatniego cyklu badania, który przeprowa-
dzony był we wrześniu 2017 roku, w nastro-
jach właściwie nic się nie zmieniło. Nadal domi-
nują optymistyczne oczekiwania, co świadczy 

o tym, że przedsiębiorcy odczuwają poprawę 
koniunktury i oczekują, że w perspektywie 
2018 roku będzie ona sprzyjać sprzedaży i roz-
wojowi branży maszyn i urządzeń rolniczych. 

Wykres 1. Wartość indeksu nastrojów w branży.

Jak pokazuje powyższy wykres wartość indek-
su w stosunku do poprzedniej edycji badania 
zwiększyła się o 0,08 pkt. Największą różnicę 

widać w pytaniu dotyczącym planowanych in-
westycji. Wyniki prezentuje Wykres 2.

Wykres 2. Planowane inwestycje.



12www.pigmiur.pl www.agroshow.pl

O ponad 12 % wzrósł odsetek firm, które pla-
nują niewielkie inwestycje. Zmniejszył się odse-
tek firm zamierzających zrezygnować z plano-
wanych wcześniej inwestycji, jak również tych, 

które nie planują inwestycji w ogóle. Zapewne 
właśnie wzrost pozytywnych odpowiedzi do-
tyczących przyszłych inwestycji miał wpływ na 
niewielki wzrost ogólnego indeksu.

Wykres 3. Przewidywania co do koniunktury w branży.

Pytając o koniunkturę w branży uzyskaliśmy po-
nad 41% odpowiedzi, które wskazują na niewielką 
jej poprawę w przyszłości. O prawie 8% zmniejszył 
się odsetek tych, którzy twierdzą, że koniunktura 
zdecydowanie się polepszy jak i tych co twierdzą, 
że raczej się pogorszy. W obu przypadkach mamy 
niecałe 11% wskazań, pół roku wcześniej było to 

prawie 19%. O ponad 13% więcej uzyskaliśmy od-
powiedzi neutralnych. Dokładnie 34,55% ankie-
towanych twierdzi, że koniunktura w porównaniu 
do zeszłego roku nie zmieni się.
Podobną tendencję obserwujemy w odpowie-
dziach na pytania dotyczących realizacji sprzeda-
ży we własnych firmach (Wykres 4). 

Wykres 4. Przewidywania dotyczące sprzedaży w firmie.
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Zmniejszył się odsetek osób twierdzących, że 
w firmie, w której pracują, sprzedaż będzie lep-
sza niż przed rokiem. Obecnie twierdzi tak nie-
co ponad połowa ankietowanych, a jeszcze pół 
roku wcześniej ilość odpowiedzi pozytywnych na 

to pytanie wynosiła ponad 65%. Zwiększyła się 
ilość odpowiedzi neutralnych (wzrost z 24% do 
38,18%). Niemal dokładnie taki sam odsetek firm 
przewiduje, jak pół roku wcześniej, że sprzedaż 
będzie poniżej zeszłorocznego poziomu.

Przedwiośnie nie zmieniło trendu spadkowego na rynku ciągników rolniczych w Pol-
sce. W marcu 2018 r. zarejestrowano bowiem jedynie 807 sztuk nowych ciągników, 
podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego były to 882 sztuki. Zatem pierw-
szy kwartał dystrybutorzy ciągników zakończyli „pod kreską”. W pierwszych trzech 
miesiącach br. sprzedano 1674 ciągniki rolnicze, dla porównania w pierwszym kwarta-
le 2017 r.  było to 1920 sztuk, co oznacza spadek o 12,8%.

             Rynek ciągników nowych 

                   Najpopularniejsze marki
Dane dotyczące sprzedaży ciągników w mar-
cu 2018 r. ewidentnie potwierdzają duże 
zmiany w tym segmencie rynku. O ile bo-
wiem w pierwszym kwartale 2017 r. liderem 
pozostawał New Holland, to odnotowywał 
jednak jedynie kilkuprocentową (w punktach 
procentowych) przewagę nad markami Zetor, 
Kubota i Deutz-Fahr. W pierwszych trzech 

miesiącach br. dominacja marki New Holland 
jest zdecydowana - w tym okresie zarejestro-
wano 363 ciągniki z tym znakiem, co oznacza 
21,7% udziału w rynku. W pokonanym polu: 
Kubota (246 sztuk, 14,6%), marcowy vicelider 
John Deere (234 sztuki, 14%) i Zetor (179 sztuk, 
10,7%). W porównaniu do pierwszego kwartału 
2017 r. nadal zdecydowanie słabiej radzi sobie 
Deutz-Fahr (102 sztuki, 6,1%, 6. miejsce), a także 
Farmtrac (30 sztuk, 1,8%), który po raz kolejny 
plasuje się poza pierwszą 10-tką. 

Sprzedaż ciągników rolniczych 
Pierwszy kwartał według danych z CEPiK
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                               Średnia moc
Analiza danych zawartych w bazie CEPiK wskazuje, że 
średnia moc rejestrowanych ciągników jest zbliżona 
do ubiegłorocznego poziomu - w pierwszym kwartale 
2018 r. było to 116,4 KM, podczas gdy w pierwszym 

kwartale 2017 r. - 118,6 KM. Ciągniki o najwyż-
szych mocach rejestrowano w woj. zachodniopo-
morskim (średnia 152,18 KM), zaś o najniższych 
w woj. małopolskim (90,1 KM) i świętokrzyskim 
(90,86 KM). 

                      Województwa i powiaty
Rozkład geograficzny sprzedaży ciągników na ryn-
ku polskim nie stoi w miejscu. O ile bowiem pozycja 
lidera i vicelidera, zarówno po pierwszym kwartale 
2017 r, jak i 2018 r. jest niezagrożona - najwięcej 
ciągników rejestruje się w woj. mazowieckim i wiel-

kopolskim, tak zmiany zachodzą na kolejnych pozy-
cjach. Na najniższym stopniu podium w tym okresie 
woj. podlaskie zastąpiło woj. łódzkie. W pierwszym 
kwartale br. odnotowało wzrost sprzedaży (w sto-
sunku do pierwszego kwartału 2017 r.) w woj. dol-
nośląskim i opolskim.
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            Rynek ciągników używanych
Spadki na rynku ciągników używanych są „wodą na 
młyn” dla sprzedawców ciągników z „drugiej ręki”. Dla-
tego też skoro w okresie od stycznia do marca bieżące-
go roku u 2018 r. zarejestrowano 5493 ciągniki używa-
ne, tak w pierwszych trzech miesiącach ub. roku było 
to 4875 sztuk, co oznacza wzrost o 12,7%. 
                                       Czołowe marki
W pierwszym kwartale 2018 r. najpopularniejszą 
marką wśród „używek” był Massey Ferguson - 752 

sztuki, udział w rynku 13,7%, a na pozostałych miej-
scach podium uplasowały się: John Deere (720 sztuk, 
13,1%) i Renault (623 sztuki, 11,3%). W pierwszym 
kwartale ub. roku kolejność na dwóch pierwszych 
miejscach była odwrotna - John Deere, przed Mas-
sey Ferguson i Renault. Analizując rynek ciągników 
używanych, według struktury wiekowej, w grupie 
pojazdów w wieku do 5 lat przewodzi marka Belarus, 
w przedziale 6-10 i 11-20 lat - John Deere, zaś powy-
żej 20 lat - Massey Ferguson. 
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Rynek przyczep rolniczych w Polsce nadal rośnie. W marcu 2018 r. zarejstrowano 428 nowych 
przyczep rolniczych, podczas gdy w lutym ub. roku było to 340 sztuk. W pierwszym kwartale 
2018 r. sprzedano łącznie 995 sztuk przyczep nowych, co oznacza wzrost o 36,9% w porówna-
niu z pierwszymi trzema miesiącami 2017 r. (727 sztuk).

             Rynek przyczep nowych

                   Najpopularniejsze marki
Wśród topowych marek producentów przyczep 
rolniczych, to nie podlega żadnej dyskusji, lide-
rem jest wciąż marka Pronar. Godne zauważenia 
jest jednak to, iż marka ta w pierwszym kwartale 
2018 r. jeszcze wzmocniła swoją pozycję - w tym 

Sprzedaż przyczep rolniczych 
Pierwszy kwartał według danych z CEPiK

czasie zarejestrowano 492 przyczepy tej marki, 
czyli niespełna połowę (49,4%) całego rynku 
nowych przyczep rolniczych. Pozostałe miejsca 
na podium zajęły marki: Metal-Fach (131 sztuk, 
13,2%) i Metaltech (91 sztuk, 9,1%). Pronar jest 
numerem jeden we wszystkich kategoriach ła-
downości.  Jeśli zaś chodzi o wozy asenizacyjne 
- liderem pozostaje marka Meprozet.
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i miej czynny udział w rozwoju branży
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Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Skontaktuj się z nami. 

Przystąp do 
          Polskiej Izby Gospodarczej 
  Maszyn i Urządzeń Rolniczych  

Szkolenia

tel.: +48 (56) 651 47 40 

www.pigmiur.pl 

e-mail: biuro@pigmiur.pl

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych 
ul. Poznańska 118  /  87-100 Toruń 

Wszystkie zainteresowane firmy zachęcamy do przystąpienia do Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych. W naszej Izbie istnieją trzy pełnoprawne rodzaje członkostwa, różniące się między sobą zakresem 
obowiązków i uprawnień. Te trzy rodzaje to: 
    członek standardowy
    członek nadzwyczajny
    członek zwyczajny

Przystępując do Izby, firmy mogą wybrać rodzaj członkostwa i zostać członkiem standardowym lub nadzwyczajnym.

Członkowi standardowemu:
    przysługuje jeden głos podczas walnych zgromadzeniach członków, 
    nie przysługują rabaty na wystawach organizowanych przez Izbę,
     przysługuje możliwość korzystania z opracowań przygotowywanych przez Izbę oraz z projektów realizowanych przez Izbę.

Członkowi nadzwyczajnemu:
    przysługują dwa głosy podczas walnych zgromadzeniach członków, 
     przysługują rabaty na wystawach organizowanych przez Izbę na warunkach określonych w odpowiednich regulaminach,
     przysługuje możliwość korzystania z opracowań przygotowywanych przez Izbę oraz z projektów realizowanych przez Izbę.

Członkiem standardowym i nadzwyczajnym może zostać każdy podmiot gospodarczy. 
Decyzje w sprawie przyjęcia w poczet członków oraz w sprawie zmiany charakteru członkostwa 
z nadzwyczajnego na zwyczajny podejmuje Rada Izby. 

Szczegóły w sprawie członkostwa oraz informacje na temat wysokości wpisowego i składek członkowskich można 
uzyskać wysyłając maila na adres: biuro@pigmiur.pl

Informacja o rodzajach członkostwa w PIGMiUR
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23 lutego w Woźniakowie pod Kutnem otwarta została nowa hala w zakładach Bury Maszyny Rolnicze.

części czy akcesoriów będą zajmować sekun-
dy, pracownik na elektronicznym panelu określi 
zapotrzebowanie, a z regału wysuwa się półka 
z poszukiwanymi częściami. Stanowisko kontro-
li opryskiwaczy zostało wyposażone w super-
precyzyjny sprzęt pomiarowy renomowanych 
producentów. 
- Firma dysponuje teraz najlepszym w kraju 
sprzętem pomiarowym do kontroli opryskiwa-
czy, każdy rolnik będzie mógł sprawdzić swo-
ją maszynę przed sezonem - twierdzi Wojciech 

Bury, założyciel i właściciel firmy. 
W uroczystości otwarcia wzięli udział przedsta-
wiciele Ministerstwa Rolnictwa, władz samorzą-
dowych województwa łódzkiego, gminy i powia-
tu kutnowskiego oraz łowickiego, izb rolniczych, 
krajowi i zagraniczni kontrahenci firmy, a także 
pracownicy firmy Bury. Właściciel z dumą za-
znaczył, że to dziś już trzypokoleniowa rodzin-
na firma. Wstęgę do nowej hali Wojciech Bury 
przeciął razem ze swoją wnuczką Anastazją.

Wiadomości z firm członkowskich
Nowa hala w zakładach Bury Maszyny Rolnicze
Ma 2 tysiące metrów kwadratowych powierzchni. 
Znajdują się w niej sekcja montażowa, magazyn czę-
ści zamiennych oraz stanowisko do końcowej kontro-
li opryskiwaczy sadowniczych i rolniczych. 23 lutego 
w Woźniakowie pod Kutnem otwarta została nowa hala w zakładach Bury Maszyny Rolnicze. 
Inwestycja obejmowała nie tylko budowę obiektu, ale również zakup wyposażenia.
Dzięki nowej powierzchni skróci się czas na re-
alizację zamówień, jak i dostawę części zamien-
nych, a także usługi serwisowe. Przez przenie-
sienie montażu będzie można powiększyć sekcję 

spawalniczą, produkcję usprawnią nowe obra-
biarki i inne nowoczesne maszyny. W magazynie 
stanęły olbrzymie automatyczne, w pełni skom-
puteryzowane regały. Wyszukanie potrzebnych 
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10-lecie toruńskiej firmy SWIMER
Toruńska firma SWIMER obchodzi swoje 10 urodziny. 
Przedsiębiorstwo jest producentem zbiorników z polietyle-
nu do magazynowania wszelkiego rodzaju płynów między 
innymi oleju napędowego, AdBlue(r), nawozów płynnych 
czy wody. 10-letnie doświadczenie i największy typoszereg 
urządzeń wyróżniają firmę nie tylko na krajowym, ale także na europejskim rynku.
Elastyczne podejście do każdego klienta daje moż-
liwość zakupu zbiornika jakiego klient napraw-
dę potrzebuje, a także dostawę pod same drzwi. 
Zbiorniki stanowią doskonałą alternatywę do 
obecnych form magazynowania płynów. Produk-
cja odbywa się na własnych maszynach i urządze-
niach. Firma SWIMER daje możliwość pracy ponad 
100 pracownikom. Obecnie zbiorniki z Torunia, 
wyposażone w innowacyjne rozwiązania z dziedzi-
ny elektroniki, są nie tylko nabywane przez klien-
tów w Polsce, ale także dzięki sieci dystrybutorów 
dostępne są również w 26 krajach, w tym na wy-
magających rynkach: francuskim i skandynawskim.  
Z okazji jubileuszu firma wprowadza na rynek sze-
reg nowych produktów, między innymi izolowane 
monolityczne zbiorniki kontenerowe z żywic polie-
strowych o pojemności 3000 l i 5000 l z legalizo-
wanymi odmierzaczami. Zbiorniki są wymiarowo 
zoptymalizowane pod kątem wysepek na stacjach 
paliw i przeznaczone są do legalnej sprzedaży roz-
tworu mocznika tzw. AdBlue(r).
SWIMER jest zdobywcą wielu prestiżowych na-

gród i wyróżnień.  Jedne z ostatnich nagród zo-
stały wręczone 16 marca bieżącego roku podczas 
uroczystej gali na XXIV Międzynarodowych Tar-
gach Techniki Rolniczej w Kielcach. SWIMER zo-
stał uhonorowany Pucharem Ministra i Rozwoju 
Wsi Krzysztofa Jurgiela za 10-letnie doświadcze-
nie i wysoką jakość produkowanych dla rolnictwa 
wyrobów z tworzyw sztucznych - zbiorników do 
magazynowania substancji płynnych, m.in. paliw, 
AdBlue, nawozów, wody i środków chemicznych.  
Podczas tej samej uroczystości firma SWIMER 
otrzymała również wyróżnienie targowe Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego „Dobrosław” 
za wyrób zwiększający bezpieczeństwo pracy 
w gospodarstwie rolnym. Doceniono w ten spo-
sób dwupłaszczowy zbiornik typu SWIMER TANK 
do magazynowania paliw płynnych klasy III - ole-
ju napędowego, wysoce odpornego na substancje 
chemiczne, warunki atmosferyczne, korozję oraz 
uszkodzenia mechaniczne, posiadającego elektro-
niczne zabezpieczenie przed przepełnieniem, ła-
twego w transporcie oraz w utrzymaniu czystości. 

10-letnie doświadczenie i największy typoszereg urządzeń wyróżniają toruńską firmę SWIMER nie tylko na krajowym, ale także na europejskim rynku..
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Dzień otwarty w firmie Agromix
Szeroka gama maszyn rolniczych, czołowych świato-
wych producentów, spotkania z fachowcami i finansowe 
porady dotyczące korzystnego zakupu sprzętu rolnicze-
go, to tylko niektóre z atrakcji, które wypełniły bogaty 
program Dnia Otwartego przygotowanego przez firmę 
Agromix. Impreza była znakomitą okazja do poznania bogatej oferty przedsiębiorstwa 
z Rojęczyna. Podczas imprezy zaprezentowano nowe oraz sprawdzone rozwiązania na 
rynku maszyn rolniczych. Dla zwiedzających przygotowano także kilka niespodzianek.

Tak szerokich możliwości wystawienniczych nie 
ma w regionie leszczyńskim żadne przedsiębior-
stwo specjalizujące się w sprzedaży, serwisowa-
niu i obsłudze tego rodzaju urządzeń. W minio-
nych latach branża złapała lekką zadyszkę. Z tego 
powodu firmy nieco ograniczyły produkcję ma-
szyn, lecz kiedy pojawiło się ożywienie, termi-
ny dostaw sprzętów wydłużyły się. Mimo tych 
braków Agromix podczas dnia otwartego zapre-

zentował pełną gamę urządzeń. Agromix to je-
dyny w Polsce przedstawicielem marki Krone, 
oferującej kosiarki, przetrząsacze, zgrabiarki, pra-
sy i sieczkarnie. Wszyscy, którzy odwiedzili sie-
dzibę firmy mogli przyjrzeć się z bliska wszystkim 
urządzeniom. Sporym zainteresowaniem cieszy-
ły się wozy paszowe holenderskiego producenta 
Trioliet, a także rozsiewacze, siewniki czy agre-
gaty uprawowo-siewne firmy Amazone. Klien-

Szeroka gama maszyn rolniczych, czołowych światowych producentów, to jedna z atrakcji Dnia Otwartego, zorganizowanego przez firmę Agromix z Rojęczyna.



21www.pigmiur.pl www.agroshow.pl

ci oglądali  też opryskiwacze Tecnoma, sprzęty 
marki Kubota oraz ładowarki Manitou. Precyzję 
działania urządzenia ostatniego z wymienionych 
producentów można było przećwiczyć osobi-
ście, biorąc udział w nietypowej konkurencji - 
rzucie piłką do kosza.
Domeną dnia otwartego była nie tylko prezen-
tacja urządzeń nowych. Stał się on też znakomi-
tą okazją do wymiany doświadczeń ze specjali-
stami z działu serwisowego. 
- Współczesne maszyny rolnicze są urządze-
niami w pełni skomputeryzowanymi  o wielu 
funkcjach. Dzięki spotkaniu z naszymi fachow-
cami ich użytkownicy mogli dowiedzieć się 
więcej o działaniu maszyn, również poznać ta-
kie możliwości, z których do tej pory nie ko-
rzystali - mówi Karolina Dworakowska-Matu-
szewska z firmy Agromix Rojęczyn.
Dział serwisowy przygotował też pokaz ostrze-
nia noży, a na stanowisku finansowym można 
było zapoznać się z dostępnymi opcjami zakupu 
sprzętów. Przedsiębiorstwo z Rojęczyna, zdając 

sobie sprawę ze specyfiki polskiego rynku, ofe-
ruje między innymi dogodne formy finansowania 
oferowanych przez siebie urządzeń. Flagowym 
produktem finansowym jest Agromix Kredyt, po-
zwalający dokonać zakupów na uczciwych wa-
runkach, bez gwiazdek i haczyków w umowach. 
Maszyny można nabyć z zerowym oprocentowa-
niem z minimalną wpłatą wstępną, a w niektó-
rych przypadkach bez wkładu własnego.
Dzień otwarty przyciągnął nie tylko rolników, ale 
również osoby niezwiązane z branżą rolną. Atrak-
cyjność imprezy zwiększyła obecność przedsta-
wicieli Aeroklubu Leszczyńskiego, którzy za-
prezentowali prawdziwy szybowiec. W dniu 
otwartym firmy Agromix wzięlirównież udział 
leszczyńscy żużlowcy: Janusz Kołodziej, Domi-
nik Kubera i Bartek Smektała. Firma obdarowa-
ła każdego gościa drobnymi upominkami. Można 
było skorzystać także z przygotowanego stoiska 
gastronomicznego. W przyszłym roku Agromix 
Rojęczyn będzie obchodził 30-lecie utworzenia 
przedsiębiorstwa. 

Dzień Otwarty był znakomitą okazją do poznania bogatej oferty przedsiębiorstwa z Rojęczyna.
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