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ROLNICZE PREMIERY 2022 W POZNANIU  
 
Już niebawem za sprawą Międzynarodowych Targów Rolniczych POLAGRA PREMIERY zostanie 
otwarty kolejny sezon w branży rolniczej. Pokaz dużej ilości marek polskich i zagranicznych 
producentów odbędzie się już między 14-16.02.2022 r. Osoby uczestniczące w Targach jako pierwsze 
w Polsce będą miały okazję zobaczyć urządzenia i maszyny rolnicze, których dotąd nie było w 
sprzedaży na polskim rynku. Na Zwiedzających czekać będzie bardzo bogata oferta sprzętu 
rolniczego, różnorodny program wydarzeń towarzyszących oraz inne atrakcje. 
 

ZŁOTE MEDALE MTP  
 
Podczas targów POLAGRA PREMIERY będzie można zobaczyć innowacyjne maszyny i najnowsze 
rozwiązania rolnicze na nowy sezon wykonane w oparciu o najwyższej klasy technologie.  
Na szczególną uwagę zasługują laureaci nagrody ZŁOTY MEDAL MTP. W konkursie nagradzane są 
produkty wyróżniające się innowacyjnością i wytwarzane w oparciu o autorskie rozwiązania. Oceny 
produktów dokonuje grono specjalistów reprezentujących branżę rolniczą. Sąd konkursowy, pod 
przewodnictwem prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka przyznał 26 ZŁOTYCH MEDALI MTP  
w 2 kategoriach „Maszyny, urządzenia i usługi dla rolnictwa” oraz „Rośliny uprawne”. Złote medale 
zostaną wręczone 14 stycznia podczas ceremonii otwarcia targów. 
 
 
W  kategorii „Maszyny, urządzenia i usługi dla rolnictwa” przyznanych zostało 13 nagród: 

1. AEON DELTA FORCE 5200 – zgłaszający i producent: HARDI GmbH 
2. Zbiornik do magazynowania nawozów płynnych AgriMaster S® Plus – zgłaszający i 

producent: Kingspan Water & Energy Sp. z o.o.  
3. Elektryczne ładowacze teleskopowe teleskopowe Merlo E-Worker – zgłaszający: AGROM 

Sp. z o.o., producent Merlo S.P.A. 
4. EnergyMIx - żelowy nawóz dolistny z makro- i mikroskładnikami – zgłaszający i producent: 

AGRAMI Sp. z o.o. 
5. Robot FarmDroid FD20 – zgłaszający: Unisystems Ł. Dudek, B. Kądzielawa, A. Kobus, D. 

Molek Spółka jawna, producent FARMDROID ApS 
6. Header do zbioru zboża  i soi  BISO 3D Varioflex Air i – zgłaszający i producent: Bisco GmbH 
7. Innowacyjne moduły 365FarmNet dla ochrony gleby, bezpieczeństwa żywności oraz 

redukcji kosztów produkcji rolniczej – zgłaszający i producent: 365FarmNet Group KGaA 
mbH & Co KG, Michelin Polska S.A. 

8. Innowacyjny system sterowania obiegiem wody na obiektach melioracyjnych – INOMEL – 
zgłaszający: AGROCOM POLSKA Jerzy Koronczok, producenci: PIB Instytut Technologiczno - 
Przyrodniczy, UP w Poznaniu, SGGW Warszawa, UP we Wrocławiu, AGROCOM Polska Jerzy 
Koronczok, Geofabryka Sp. z o.o.  

9. Moduł Rentowność platformy SatAgro (mapowanie rentowności pól uprawnych) – 
zgłaszający i producent: SATAGRO Sp. z o.o. 

10. Agregat uprawowo-siewny Mzuri Pro-Til XZACT – zgłaszający i producent: MZURI-AGRO Sp. 
z o.o. Sp. k. 

11. Nawozy wapniowe Lider wytwarzane unikatową technologią MicroActive – zgłaszający i 
producent: ROLPOL OŁDAKOWSCY Sp. j. 

12. Program węglowy eAgronom – zgłaszający i producent: eAgronom Sp. z o.o. 
13. TITAN 860 – zgłaszający i producent: SAMASZ Sp. z o.o. 
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W  kategorii „Rośliny uprawne” przyznanych zostało  nagród: 

1. GROT – groch siewny ogólnoużytkowy – zgłaszający i producent: Poznańska Hodowla Roślin 
Sp. z o.o. 

2. JASPER F1 - kapusta głowiasta biała – zgłaszający i producent: PLANTICO - Hodowla i 
Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki Sp. z o.o. 

3. Jęczmień ozimy odmiana GIEWONT – zgłaszający i producent: DANKO Hodowla Roślin Sp. z 
o.o w Choryni 

4. KEPLER - odmiana rzepaku ozimego – zgłaszający i producent: HODOWLA ROŚLIN STRZELCE 
Sp. z o.o. Grupa IHAR 

5. OPOKA - odmiana pszenicy ozimej – zgłaszający i producent: HODOWLA ROŚLIN STRZELCE 
Sp. z o.o. Grupa IHAR 

6. Owies jary nagi MHR HAREM – zgłaszający i producent: Małopolska Hodowla Roślin 
7. Pszenica Jara Merkawa – zgłaszający i producent: Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa 

IHAR 
8. Pszenica ozima, odmiana KARIATYDA – zgłaszający i producent: DANKO Hodowla Roślin Sp. z 

o.o. w Choryni 
9. Pszenżyto ozime odmiana CORADO – zgłaszający i producent: DANKO Hodowla Roślin Sp. z 

o.o w Choryni 
10. RAMBO - odmiana owsa zwyczajnego jarego – zgłaszający i producent: HODOWLA ROŚLIN 

STRZELCE Sp. z o.o. Grupa IHAR 
11. SM Wawel – zgłaszający i producent: Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR 
12. WIRTUOZ – jęczmień jary – zgłaszający i producent: Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. 
13. Żyto ozime Dańkowskie DRAGON – zgłaszający i producent: DANKO Hodowla Roślin Sp. z 

o.o. w Choryni 
 
 
Wszystkie przyznane Złote Medale MTP są równoważne. Lista ułożona alfabetycznie wg produktów. 
Więcej informacji, zdjęcia oraz opisy nagrodzonych produktów znajduje się w załączniku do tej 
informacji prasowej.  
Potrzeba zdjęć w większej rozdzielczości? Napisz wiadomość do: paulina.kajewska@grupamtp.pl 
 
INNOWACYJNE ROLNICTWO W POZNANIU  
 
Największe w Polsce halowe Targi Rolnicze POLAGRA PREMIERY odbędą się za niespełna sześć 
tygodni. Będą trwać trzy dni, to optymalny czas na  zapoznanie się z bogatą ofertą maszyn, sprzętu 
 i narzędzi rolniczych. Będzie można tam obejrzeć prezentacje produktowe różnych marek, wysłuchać 
fachowych prelekcji oraz spotkać przedstawicieli mediów oraz fachowców, którzy z pewnością 
chętnie porozmawiają o aktualnych zagadnieniach branży.  
 
Po bieżące informacje dotyczące programu wydarzeń, wystawców oraz partnerów zapraszamy  
na stronę www.polagra-premiery.pl  
 
 
 
 

http://www.polagra-premiery.pl/pl/
http://www.polagra-premiery.pl/

