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technik a rolnic z aprasa Claas Rol lant 450 Roto Cut

bardzo dobrze – mówi Piotr Zalisz, który od-
powiada w gospodarstwie m.in. za park maszyn 
zielonkowych. Oprócz prasy wśród maszyn zie-
lonkowych w barwach Claasa pracują w gospo-
darswie kosiarka Disco 3450 oraz zgrabiarka 
Liner 650 Twin. Do zbioru zbóż od lat z powo-
dzeniem służy kombajn Claas Dominator Mega.

Prasa Rollant 455 RotoCut to maszyna 
z walcową komorą prasowania. Teoretycz-
ne wymiary powstających w niej bel to 1,2 m 
szerokości i 1,2 m średnicy. Jak mówi jednak 
rolnik, w rzeczywistości średnica balotów 
wychodzi o ok. 10 cm większa – widać to przy 
porównaniu z balotami z pras niektórych kon-
kurencyjnych firm. W układzie cięcia Roto 
Cut zastosowano 25 noży. Są one załączane 
i rozłączne hydraulicznie z poziomu monito-
ra umieszczonego w kabinie ciągnika. Liczbę 
pracujących noży można ustawić w zakresie: 
0, 12, 13 lub 25, co daje duże możliwości in-
dywidualnego dopasowania długości sieczki 
w zależności od rodzaju zbieranych roślin i ich 

wilgotności tak, aby uzyskać paszę najwyższej 
jakości. Jak wyjaśnia użytkownik, ostrzenie 
noży jest wykonywane tylko raz w sezonie – we 
własnym zakresie. Dostęp do nich nie jest trud-
ny. Belkę nożową trzeba odbezpieczyć pod ma-
szyną, a następnie można je już dość wygodnie 
wyjąć z wnętrza komory prasowania. System 
owijania to wyłącznie mechanizm oplotu siat-
ką. Jak przekonuje użytkownik, sprawuje się 
on znacznie lepiej w porównaniu z wcześniej 
użytkowaną maszyną. Chodzi przede wszyst-
kim o rozpoczynanie oplotu, gdzie wcześniej 
zdarzało się, że nie za każdym razem mecha-
nizm inicjował owijanie i trzeba było proces 
włączyć ponownie. 

Wartym uwagi elementem konstrukcyj-
nym w prasie Rollant jest system MPS (Maxi-
mum Pessure System), który pozwala już na 
wstępne, mocne zagęszczenie balotu. W jego 
skład wchodzi segment trzech walców w tyl-
nej pokrywie, które przez docisk hydrauliczny 
dają dodatkowe dogniecenie materiału. Dzięki 

Konferencja Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(European Rural Development Network – ERDN).

Ponad 50 naukowców z  8 krajów Europy Środkowo-Wschodniej 
obradowało w Zakopanem (18-21.10.2015 r.) na konferencji poświę-
conej modelom rozwoju wsi i  rolnictwa w  kontekście równowagi 
między konkurencyjnością a  zrównoważonym rozwojem rolnictwa 
i obszarów wiejskich w krajach Grupy Wyszehradzkiej (tj. Polska, Wę-
gry, Czechy i Słowacja) i innych państwach regionu. 

Czy można pogodzić „pozorną” sprzeczność między ideą kon-
kurencyjności a  zrównoważonym (zwłaszcza w  aspekcie środowi-
skowym) i  opartym na innowacjach rozwojem sektora rolno-spo-
żywczego? To pytanie wciąż nurtujące środkowoeuropejskich 
ekonomistów.

Odmienne modele rozwoju rolnictwa w  poszczególnych kra-
jach Grupy Wyszehradzkiej wynikają ze specyficznych uwarunko-
wań przyrodniczych, produkcyjnych i  struktury agrarnej. Jednak 
w tych państwach wskazuje się na dobrze zorganizowany przemysł 
przetwórczy, jako główny element konkurencyjności gospodarki 
żywnościowej. Obok niego, podstawową rolę odgrywają duże, wy-
specjalizowane gospodarstwa rolne, które dysponują nie tylko od-
powiednim potencjałem produkcyjnym, ale także możliwościami 

wdrażania najnowocześniejszych technologii, również takich, które 
sprzyjają ochronie środowiska. Pozwala im to na konkurowanie ceną 
przy jednoczesnym poszanowaniu zasobów naturalnych.  

Pojawiają się nowe możliwości wykorzystania rosnącego popytu 
na produkty tzw. krótkich łańcuchów dostaw. Konsumentom daje 
to wiedzę o  pochodzeniu żywności, a  dla segmentu małych go-
spodarstw rolnych stwarza  potencjał pozacenowej konkurencji na 
lokalnych rynkach. Model „dwubiegunowego” rozwoju rolnictwa, 
opartego na wspieraniu rozwoju zarówno dużych, jak i małych go-
spodarstw, został uznany za najbardziej efektywny i perspektywicz-
ny przez przedstawicieli ze wszystkich krajów regionu (również tych, 
w  których dominują duże przedsiębiorstwa rolne, jak np. Czechy 
i Węgry). Ważne jest jednak zachowanie pewnej równowagi i strate-
giczne podejście w kształtowaniu instrumentów polityki wspierania 
rozwoju wsi i rolnictwa.

Współorganizatorem konferencji był Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Go-
spodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy wraz z European 
Rural Development Network (www.erdn.eu) i  partnerami zagranicznymi, 
przy udziale środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego  
(International Visegrad Fund, Standard Grant No. 21510044).  
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Grupa Wyszehradzka: różne modele rozwoju  
rolnictwa, ale wspólne wnioski na przyszłość
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