
 
 

Złoty Medal Grupy MTP POLAGRA PREMIERY 2023 – nagrodzone produkty 

 
ROŚLINY: 

1. DAŃKOWSKIE ALVARO żyto ozime 
 
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.  
 
Dańkowskie Alvaro, odmiana żyta populacyjnego o wybitnym 
poziomie plonowania. Odmiana bardzo wczesna. Doskonałe 
właściwości adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-
glebowych. Wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby. Posiada 
bardzo dobrą odporność na choroby. Odmiana o nieco skróconym 
źdźble i wysokiej odporności na wyleganie co daje bezpieczeństwo 
uprawy. Dorodne, grube ziarno. Wysokie parametry jakościowe, 
na cele młynarsko piekarskie. Niska podatność na sporysz. 
Rewelacyjna krzewistość. 

 

2. ELEKTRA - odmiana pszenicy ozimej 
 
HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o. Grupa IHAR 
 
Pszenica ozima ELEKTRA to odmiana o ponadprzeciętnym 
potencjale plonowania. Co istotne wysokie plonowanie 
potwierdzała w latach o różnym przebiegu pogody. ELEKTRA 
wpisuje się w założenia „Zielonego Ładu”, ponieważ dzięki bardzo 
dobrej odporności na choroby grzybowe przy jej uprawie można 
stosować obniżone dawki środków ochrony roślin. Rolnicy bez 
wątpienia docenią jej zalety, a także jej imponującej wielkości 
kłosy, które powodują, że obok plantacji ELEKTRY nie da się przejść 
obojętnie. 

 

3. Jęczmień jary Rekrut 
 
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR 
 
Posiada bardzo dobry profil zdrowotnościowy z dobrą odpornością 
na mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę oraz ciemnobrunatną 
plamistość Cechuje się dobrą odpornością na wyleganie przed 
zbiorem Wzorzec COBORU od roku 2021 

 
 



4. Koniczyna łąkowa MHR Nela 
 

Małopolska Hodowla Roślin sp z o.o. 
 
MHR Nela jest to odmiana diploidalna o wyjątkowo wysokim 
potencjale plonowania i bardzo wysokiej zawartości białka. 
Odporna na okresowe niedobory wody, a warunkach wysokiej 
wilgotności wykazuje wysoką odporność na porażanie przez 
choroby grzybowe. Szybko odrasta po pokosach i tworzy gęstą 
zbitą ruń nie pozwalającą na wystąpienie obfitego zachwaszczenia. 
Przeciętnie plon nasion wynosi 4,5 q z ha, a w korzystnych 
warunkach do 6 q/ha. Dedykowana do użytkowania kośnego (na 
zielonkę i siano) zarówno w siewie czystym jak i w mieszankach z 
trawami. Odmiana wpisana do KR w 2022 roku. 
 

 

5. Kukurydza SM Giewont 
 
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR 
 
Najlepiej plonująca odmiana pod względem suchej i świeżej masy 
w badaniach w grupie średnio późnej w dwuleciu badań 
rejestrowych COBORU w latach 2020 i 2021 Buduje bardzo 
wysokie rośliny o bogatym ulistnieniu, jedna z najwyższych 
badanych odmian w swojej grupie Zalecana do uprawy na 
energetyczną kiszonkę na terenie całego kraju - bardzo duży udział 
kolb w zbieranej masie Podczas badań rejestrowych uzyskała 
najwyższy plon jednostek NEL w swojej grupie wczesności - 106% 
wzorca. 

 
 

6. Łubin wąskolistny AGAT 
 
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR 
 
W doświadczeniach rejestrowych 2017-18 osiągnęła najwyższy, ze  
wszystkich odmian łubinu wąskolistnego plon nasion 111% wzorca. 
Odmiana o typowej dla gatunku wysokości, rozgałęziająca się. 
Rośliny bardzo sztywne, z bardzo dużą odpornością na pękanie 
strąków oraz bardzo odporne (najwyższa odporność) na fuzaryjne 
więdnięcie. Nasiona średniej grubości o obniżonej zawartości 
alkaloidów (0,014%) i przeciętnej zawartości białka. Rekomendacja 
COBORU do uprawy w województwach: kujawsko-pomorskim 
2021, lubuskim 2021, łódzkim 2021, mazowieckim 2021, 
podkarpackim 2021, podlaskim 2021, pomorskim 2021, śląskim 
2021, warmińsko-mazurskim 2021, wielkopolskim 2021, 
zachodnio-pomorskim 2021. 
 

 

7. Łubin wąskolistny Zorba 
 
Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. 
 
Zorba to najnowsza słodka odmiana łubinu wąskolistnego z 
Poznańskiej Hodowli Roślin. Rośliny dojrzewają bardzo 
równomiernie, a odmiana charakteryzuje się fenomenalnym 
plonem nasion, co zostało potwierdzone w badaniach COBORU. 
Nasiona mają jedną z najwyższych zawartości białka wśród odmian 
dostępnych na rynku. 

 
 



8. MEDALION - odmiana pszenżyta ozimego 
 
HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o. Grupa IHAR 
 
MEDALION – pierwsza w Polsce bezostna odmiana pszenżyta 
ozimego zarejestrowana w 2020 roku. Brak ości to dodatkowa 
zaleta w przypadku przygotowywania zielonek i kiszonek z 
pszenżyta. MEDALION od roku 2022 jest wzorcem plenności w 
COBORU co podkreśla wysoki potencjał plonowania tej odmiany. 
Charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością, wysoką 
odpornością na choroby grzybowe i wyleganie. MEDALION 
dynamicznie rozwija się jesienią i bardzo dobrze się krzewi, dzięki 
czemu można go siać z powodzeniem w terminach późniejszych. 

  
 

9. Pszenica ozima Liberia 
 
Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. 
 
Pszenica ozima Liberia to najnowsza odmiana z Poznańskiej 
Hodowli Roślin. Stanowi zbiór najlepszych cech takich jak: wysokie 
i stabilne plonowanie w różnych warunkach, bardzo dobre 
parametry jakościowe ziarna, wysoka zimotrwałość oraz wybitna 
odporność na choroby i wyleganie. 
 

 
 

10. Rzodkiewka RUMBA F1 
 
PLANTICO - Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki 
Sp. z o.o. 
 
Odmiana wczesna o kulistych, twardych i wyrównanych 
zgrubieniach. Skórka cienka, błyszcząca, jaskrawo czerwona. 
Miąższ matowobiały, delikatny w smaku. Tendencja do pękania i 
parcenia zgrubień – bardzo słaba. Liście krótkie, półwzniesione, 
idealne do pęczkowania. Okres wegetacji ok. 29-31 dni. Odmiana 
polecana do uprawy w gruncie w okresie wiosennym oraz pod 
osłonami nieogrzewanymi w okresie wczesnowiosennym i 
jesiennym. 

 

11. TILMOR jęczmień jary 
 
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. 
 
Tilmor jęczmień jary. Najwyżej plonująca w 2021 a w 2022 roku 
jedną z najwyżej plonujących odmian. Do różnych warunków 
klimatycznych i glebowych. Dobrze znosi suszę. Do mniej 
intensywnej technologii uprawy. Bardzo dobra odporność na 
wszystkie badane jednostki chorobowe. Średnio-wczesna, średniej 
wysokości, pięknie się prezentująca w polu, bardzo dobra 
odporność na wyleganie. Bardzo grube, ładne ziarno o bardzo 
dobrym wyrównaniu. Bardzo dobra zdolność krzewienia. 

 
 



12. TRIBUTO pszenżyto ozime 
 
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. 
 
Tributo pszenżyto ozime. Najwyżej plonująca odmiana w Polsce. 
Odmiana średnio-późno kłosząca się i średnio wcześnie 
dojrzewająca. Średniej wysokości o dobrej odporności na 
wyleganie. Rewelacyjna odporność na choroby oraz wysoka 
zdrowotność . Wysoka zimotrwałość (5,0). Dobra odporność na 
porastanie ziarna w kłosie. Piękne, wyrównane ziarno o wysokiej 
zawartości białka. Rewelacyjna krzewistość, niskie normy wysiewu. 
Jest odmianą niewysoką, o srebrzystym kolorze i pięknych długich 
kłosach. 
  

13. TROFEUM - odmiana jęczmienia jarego 
 
HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o.o. Grupa IHAR 
 
Jęczmień jary TROFEUM to odmiana, która obecnie jest jedną z 
najwyżej i najstabilniej plonujących odmian jęczmienia jarego w 
Polsce. Wynik ten uzyskany jest dzięki synergicznemu efektowi 
połączenia ponadprzeciętnej odporności na choroby grzybowe, 
dobrej odporności na wyleganie, podwyższonej tolerancji na 
obniżone pH gleby oraz tolerancji na okresowe niedobory wody. 
Dodatkowym atutem odmiany TROFEUM jest bardzo wysoka 
gęstość ziarna.  
 

 
 

MASZYNY: 

1. AGRI JACOBUS. Laserowy autonomiczny system do 
niechemicznego zwalczania chwastów w uprawach 
rolniczych i warzywniczych. 

 
AGROCOM POLSKA Jerzy Koronczok, Jakub Koronczok, 
Politechnika Wrocławska 
 
AGRI JACOBUS jest pionierską odpowiedzią na rosnące wymagania 
konsumentów żywności oraz postępujące ograniczenia stosowania 
środków ochrony roślin. Autonomiczny robot AGRI JACOBUS 
poruszając się z sposób autonomiczny po polu, w czasie 
rzeczywistym rozpoznaje chwasty za pomocą systemu wizyjnego w 
rzędowych uprawach roślin, np. buraków cukrowych a następnie 
za pomocą precyzyjnie kierowanego promieniowania laserowego 
zatrzymuje funkcje życiowe niepożądanych roślin. System AGRI 
JACOBUS jest napędzany w całości energią elektryczną. Platforma 
ta umożliwia dostosowanie funkcjonalne i skalowanie do 
konkretnych potrzeb. 
 

 



2. Cyfrowy miernik strat ziarna do kombajnu 
współpracujący z monitorami Isobus 

 
 Mescomp 
 
Opatentowany przez Mescomp Cyfrowy Miernik Strat ziarna liczy 
każde gubione ziarno uderzające w belkę pomiarową, nie wymaga 
kalibracji i obiektywnie podaje straty w tysiącach nasion / ha. 
Przeznaczony do instalacji w najnowszych kombajnach z radialnym 
rozrzutnikiem słomy, gdzie tradycyjne czujniki strat wymagające 
kalibracji są bezużyteczne. Urządzenie ma bardzo przejrzystą 
grafikę wyświetlaną na ekranie monitora Isobus, serwis w Polsce i 
jak wszystkie urządzenia Mescomp jest bardzo wygodny w 
obsłudze. 
 

 

3. eDWIN - Internetowa Platforma Doradztwa i 
Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin 

 
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 
 
Cztery elektroniczne usługi, ostrzeżenia przed zagrożeniami na 
polu, aktualne dane meteorologiczne, wspomaganie decyzji 
dotyczących terminu i ilości stosowanych środków ochrony roślin 
oraz uproszczony kontakt z doradcą rolniczym - takie wsparcie 
oferuje rolnikom platforma doradcza eDWIN, która jest dostępna 
na rynku od czerwca 2022 roku. Platforma eDWIN to kolejny krok 
w kierunku cyfryzacji, unowocześniania polskiego rolnictwa oraz 
wspomagania rolników w codziennej pracy. 
 

 
4. EM LIZARD -  AUTONOMICZNY SYSTEM 

PODGARNIANIA PASZY 
 
GAMA GROUP SZEPIETOWSCY SPÓŁKA JAWNA 
 
Maszyna została zaprezentowana PREMIEROWO na tegorocznych 
targach EUROTIER 2022 w Hanowerze w Niemczech. EM LIZARD 
jest autonomicznym pojazdem wyprodukowanym i 
zaprojektowanym całkowicie w Polsce. Maszyna oraz ślimak 
napędzany jest silnikami bezszczotkowymi BLDC poprzez 
przekładnie planetarne, co zapewnia bezobsługową pracę. 

 
 

5. FuelMaster® 2500 L 
 
Kingspan Water & Energy Sp. z o.o. 
 
Zbiornik do magazynowania i dystrybucji oleju napędowego 
FuelMaster® 2500 L cechuje niezawodność, bezproblemowa 
obsługa oraz 10 lat gwarancji. Dwupłaszczowa konstrukcja 
zapewnia ochronę magazynowanej substancji, a zamykana 
obudowa uniemożliwia dostęp osób niepowołanych. 
Ergonomiczna skrzynia dystrybucyjna zapewnia wygodny dostęp i 
użytkowanie. Inteligentny system do pomiaru poziomu i przepływu 
daje pełną kontrolę nad pracą pompy, nalewaka, zarządzaniem 
poziomem cieczy oraz alarmami – wszystko to z poziomu 
intuicyjnej aplikacji mobilnej. 

 



6. HALA ŁUKOWA SKAVSKA HALE 13M 
 
SKAVSKA HALE Sp. z o.o. 
 
Hala łukowa SKAVSKA Hale 13m to przemyślana, wytrzymała 
konstrukcja, uniwersalna w zastosowaniu. Innowacyjne ulepszenia 
konstrukcji, a zarazem dbałość o ekologię przez optymalizację 
ilości używanych surowców odbywa się przy równoczesnym 
zachowaniu wytrzymałości na warunki atmosferyczne. Każdy etap 
produkcji podlega kontroli i certyfikacji TUV co jest ważne 
ponieważ konstrukcja została specjalnie zaprojektowana na 
wszystkie strefy wiatrowo-śniegowe w Polsce jak i Europie. 
Innowacje wprowadzone w tym modelu pomagają na ograniczenie 
skraplania, zwiększeniu kubatury użytkowej , a także zwiększają 
odporności na śnieg oraz podmuchy wiatru. Model 13M umożliwia 
przechowywanie płodów rolnych, maszyn oraz świetnie sprawdza 
się w hodowli zwierząt. Założenia konstrukcyjne umożliwiają w 
trakcie eksploatacji rozbudowę oraz zmianę charakteru 
przeznaczenia. 
 

 

7. Irriget.com – internetowy serwis satelitarnego 
wsparcia decyzji nawodnieniowych 

 
Wasat Sp. z o.o. 
 
Serwis Irriget.com dostarcza precyzyjne informacje na temat 
aktualnych warunków wilgotnościowych na polach. Prezentowane 
w intuicyjny sposób wyniki analiz danych satelitarnych i 
meteorologicznych, bez konieczności użycia dodatkowych 
urządzeń czy stacji pomiarowych, pozwalają oszacować ilość wody 
parującej każdego dnia z poszczególnych części pola. Informacje te 
umożliwiają szybki i bardzo wygodny dla użytkownika monitoring 
sytuacji na polach i podejmowanie optymalnych decyzji 
związanych z terminem, miejscem i dawką nawadniania. 

 
 

8. ŁADOWARKA TELESKOPOWA JCB 542-70 AGRI PRO 
 
PPHU GAŁKOWSKI Sp. z o.o., JCB 
 
Nowe AGRI PRO - 50km/h Parametry: 4.8 litrowy, 4-cylindrowy 
silnik - JCB DieselMAX Stage V. 175 KM (129kW), 690Nm przy 1500 
obr./min. Skrzynia biegów DualTech wysokiej prędkości - 50kph 
160 l/min — hydrauliczna pompa tłokowa o zmiennym przepływie 
Większe, wytrzymalsze osie JCB z 10 szpilkami do kół Europejski 
typ ciągnika homologowany jako ciągnik T1B 

 
 



9. Ładowarka teleskopowa MLT 850-145V+ 
 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne AGROMIX Sp. z 
o.o., Manitou Polska Sp. z o.o. (oddział francuskiego 
producenta Manitou BF) 
 
Ładowarka teleskopowa MLT 850-145 V+ to maszyna o ładowności 
5 ton i wysokości roboczej 7,6 metra. Posiada najwyższe 
parametry techniczne w klasie porównywalnych maszyn na rynku! 
Inteligentne i innowacyjne rozwiązania wpływają na wydajność, 
komfort pracy operatora i znacząco obniżają całkowity koszt 
posiadania (TCO). 

 
 

10. Mzuri Pro-Til 4Tx agregat uprawowo siewny 
 
MZURI-WORLD Sp. z o.o. 
 
Pro TIL 4Tx to maszyna wielozadaniowa. Pozwala to na dużo 
większe, lepsze i efektywniejsze wykorzystanie połaci pól. Dzięki 
maszynie Pro TIL 4Tx można samodzielnie eksperymentować z 
wysiewem różnych rodzajów nawozów i nasion roślin. Skutkuje to 
zachowaniem wysokiej żyzności i urodzajności gleby. Maszyna Pro 
-TIL 4Tx posiada również funkcje SELECT pozwalającą zmieć 
rozstaw międzyrzędzi przy pomocy jednego przycisku. Funkcja ta 
pozwala na siew w szerokich odstępach 72.6 cm koniecznych do 
siewu kukurydzy na ziarno, słonecznika lub rzepaku. 

 
 

11. Platforma wspierająca prognozowanie i monitoring 
zbioru w skali regionu 
 

SatAgro Sp. z o.o. 
 
Platforma wspierająca prognozowanie i monitoring zbioru została 
stworzona z myślą o przedsiębiorstwach, które kontraktują, 
skupują i przetwarzają płody rolne w skali regionu. Jej głównym 
celem jest wsparcie logistyki i optymalizacja zbioru na każdym jego 
etapie. Platforma jest owocem kilku lat współpracy z dużymi 
cukrowniami w Stanach Zjednoczonych. Rozwiązanie zostało 
dostosowane do rynku Europy, który charakteryzuje się 
mniejszymi polami uprawnymi i bardziej zróżnicowaną kulturą 
uprawy.  

12. Rozsiewacz nawozu RAUCH AERO 32.1 
 
KUHN-MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. 
 
Precyzyjny pneumatyczny rozsiewacz nawozów. Wysoki poziom 
jakości nawożenia. Atutem zawieszanego pneumatycznego 
rozsiewacza nawozowego RAUCH AERO 32.1 jest skuteczność 
działania w połączeniu z najwyższą precyzją, nawet w przypadku 
nawozów o problematycznych właściwościach lotnych. Precyzyjny 
rozsiewacz AERO 32.1 charakteryzuje dokładność dozowania i 
wysiewu nawozu. Czynniki zewnętrzne, takie jak wiatr, jakość 
nawozu czy nachylenie terenu nie wpływają na zmianę obrazu 
wysiewu a tym samym precyzję wysiewu nawozu. Obecnie 
wprowadzana technologia wysiewu nawozów przez Firmę RAUCH 
wnosi również ogromny wkład w rolnictwo przyjazne dla 
środowiska naturalnego. Rozsiewacz pneumatyczny RAUCH AERO 

 



32.1 jest przeznaczony dla gospodarstw, w których liczy się przede 
wszystkim najwyższa precyzja, wyjątkowa efektywność kosztowa 
nawożenia i duża skuteczność niezależnie od panujących 
warunków pogodowych. Dla gospodarstw wykorzystujących mapy 
zmiennego dawkowania rozsiewacz ten umożliwia zastosowanie 
zmiennego dawkowania nawozu na każdej z czterech sekcji 
osobno co jest rozwiązaniem ultra precyzyjnym. 
 

13. Suszarnia mobilna MEPU M4-45 
 
MEPU OY 
 
Suszarnia mobilna M4-45 to najlepszy wybór i jeden z niewielu tak 
wysoce zaawansowany produkt przeznaczony do suszenia 
wszelkiego rodzaju ziaren zbóż. Szeroki wachlarz opcjonalnego 
wyposażenia umożliwia skonfigurowanie wysoce 
zautomatyzowanej, ekologicznej i ekonomicznej suszarni do zbóż 
wykorzystującej najnowsze rozwiązania gwarantujące 
niespotykaną w innych produktach tego typu efektywność pracy 
przy relatywnie niskich kosztach pracy. 
 

 
 

14. System DirectInjekt - Dodatkowe zasilanie 
bezpośrednie 

 
AMAZONE POLSKA Sp. z o.o., AMAZONEN-WERKE 
H.DREYER SE&Co.KG  
 
System DirectInjekt pozwala na szybkie i elastyczne stosowanie 
dodatkowego środka ochrony roślin odpowiadające 
zapotrzebowaniu w konkretnych warunkach polowych.Jego zaletą 
jest oszczędność kosztów i czasu pracy , kosztów eksploatacji 
maszyny, ograniczenie środków ochrony roślin , ochrona 
środowiska i optymalny stan upraw oraz optymalny plon. 

 
 

 


