Informacja prasowa

Atpolan Soil Maxx wyróżniony tytułem Innowacyjny
Produkt Rolniczy 2015
Warszawa, 23 listopada 2015 – Atpolan Soil Maxx firmy Agromix Niepołomice
znalazł się wśród 21 produktów, pozwalających polskim rolnikom osiągać
większą efektywność, wyróżnionych tytułami Innowacyjny Produkt Rolniczy
2015. Przyznane po raz pierwszy nagrody wręczone zostały na gali towarzyszącej
III edycji konferencji dla branży rolniczej Narodowe wyzwania dla rolnictwa na
Narodowym.
Organizowana przez Grupę PTWP oraz redakcje miesięcznika Farmer i portalu farmer.pl
konferencja Narodowe wyzwania dla rolnictwa na Narodowym, to opiniotwórcza debata
poświęcona

przyszłości

polskiego

rolnictwa.

Dyskusja

poświęcona

najważniejszym

aspektom prowadzenia działalności rolniczej zgromadziła 19 listopada br. liczne grono
ekspertów, przedstawicieli branży, organizacji skupiających producentów oraz ponad 700
rolników.
– Aby zwiększyć zysk, a czasami po prostu móc go osiągnąć, rolnicy muszą wykazywać się
m.in. innowacyjnością. Dlatego postanowiliśmy nagrodzić producentów, którzy również
stawiają na innowacyjność, dzięki której producenci rolni osiągają lepsze efekty swojej
pracy, mogą ograniczyć koszty, co finalnie przekłada się na zysk i satysfakcję
z wykonywanej pracy – uzasadnia genezę ustanowienia nagrody Wojciech Denisiuk,
redaktor naczelny magazynu Farmer i portalu farmer.pl.
Laureatów konkursu Innowacyjny Produkt Rolniczy 2015, wybranych w 7 kategoriach,
wskazało jury konkursu oraz internauci.
Atpolan Soil Maxx firmy Agromix Niepołomice został wyróżnionych przez internautów
tytułem Innowacyjny Produkt Rolniczy 2015 w kategorii nawozy.
Produkt należy uznać za wybitnie innowacyjny zważywszy, że do tej pory adiuwanty
wytwarzane były tylko do pestycydów nalistnych. Produkt został poddany szczegółowym
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badaniom – między innymi w IUNG Puławy, w których wykazał bardzo dużą przydatność
do stosowania z agrochemikaliami doglebowymi, zwłaszcza z herbicydami.
Pozostałe wyróżnienia Innowacyjny Produkt Rolniczy 2015 przyznane zostały:
- w kategorii nawozy:
Top–Phos firmy Timac Agro
ADOB 2.0 Zn IDHA firmy ADOB – wybór internautów
- w kategorii środki ochrony roślin, adiuwanty do agrochemikaliów i materiał hodowlany,
w podkategorii materiał hodowlany:
Klasa mieszańców kukurydzy Optimum AQUA max firmy Pioneer
Wootan – odmiana mieszańcowa jęczmienia ozimego firmy Syngenta
- w kategorii środki ochrony roślin, adiuwanty do agrochemikaliów i materiał hodowlany w
podkategorii środki ochrony roślin i adiuwanty:
Systiva 333 FS firmy BASF
- w kategorii pasze i dodatki paszowe:
Panergetic–t firmy Agroconsult.
Bell–Milk Trendy firmy Bellako – wybór internautów
- w kategorii budynki inwentarskie i ich wyposażenie:
PEF System firmy Big Dutchman
Astronaut A4, automatyczny system doju frmy Lely East – wybór internautów
- w kategorii ciągniki rolnicze:
Case IH Magnum 380 CVX Rowtrac firmy Case
Ciągniki Valtra serii T4 firmy AGCO – wybór internautów
- w kategorii pozostałe maszyny rolnicze:
Kombajn Claas LEXION 700 z CEMOS AUTOMATIC firmy Claas Polska
Sieczkarnia samojezdna John Deere serii 8000 firmy John Deere
Horsch ContourFarming firmy Horsch
Siewnik Kuhn Espro firmy Kuhn Maszyny Rolnicze – wybór internautów
- w kategorii programy i urządzenia wspomagające prowadzenie gospodarstwa rolnego:
Tronik dla rolnictwa firmy Tronik
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AGREGO – system do finansowego i strategicznego zarządzania grupami producentów
rolnych i indywidualnym gospodarstwem firmy IDFS – wybór internautów.
Kapitułę

konkursu

tworzyli:

inż.

Sebastian

Dorociński,

kierownik

Laboratorium

Badawczego Ciągników i Maszyn Rolniczych, Instytut Technologiczno–Przyrodniczy,
dr Marcin Gołębiewski, Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Szczegółowej Hodowli
Zwierząt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, prof. dr hab. Witold Grzebisz,
Katedra Chemii Rolnej, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu, prof. dr hab. Marek Korbas, Zakład Mikologii, Instytut Ochrony Roślin
Państwowy Instytut Badawczy, prof. dr hab. Aleksander Lisowski, Katedra Maszyn
Rolniczych i Leśnych, Wydział Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego, prof. dr hab. Marek Mrówczyński, Zakład Entomologii, Instytut Ochrony
Roślin Państwowy Instytut Badawczy, prof. dr hab. Sławomir Podlaski, Katedra Fizjologii
Roślin, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, prof. dr
hab. Anna

Rekiel,

Zakład

Hodowli

Trzody

Chlewnej,

Wydział

Nauk

o Zwierzętach, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego, prof. Zenon Woźnica, Zakład Podstaw Uprawy Roślin i Herbologii, Wydział
Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz dziennikarze
miesięcznika Farmer i portalu farmer.pl: Wojciech Denisiuk, redaktor naczelny,
Wojciech Konieczny, zastępca redaktora naczelnego, Iwona Dyba, sekretarz redakcji,
Karol Hołownia, dziennikarz.
Organizatorem konferencji Narodowe wyzwania dla rolnictwa na Narodowym jest Grupa
PTWP, wydawca miesięcznika Farmer i portalu farmer.pl, czołowego serwisu dla rolników,

mającego blisko 400 tys. unikalnych użytkowników.
Szczegółowe informacje, relacje i materiały z konferencji znajdują się pod adresem:
www.farmer.pl

###
Informacje o Grupie PTWP SA:
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości powstało w Katowicach w 1995r. Specjalizuje się
w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji obejmujących wydawanie
magazynów prasowych i specjalistycznych publikacji, budowę i zarządzanie portalami
internetowymi, a także organizację kongresów, konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych
oraz szkoleń, na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym – European Economic Congress
(EEC) – jedną z najbardziej prestiżowych imprez odbywających się w Europie Centralnej.
Grupa PTWP SA jest wydawcą m.in.: Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł, czasopisma
Rynek Spożywczy, miesięcznika Rynek Zdrowia i miesięcznika Farmer. Grupa PTWP SA posiada 70
proc. udziałów w PTWP-ONLINE Sp. z o.o., do której należą branżowe portale m.in.: wnp.pl,

3

propertynews.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, rynekaptek.pl,
portalsamorzadowy.pl, infodent.pl, pulsHR.pl, promocjada.pl, farmer.pl, serwis gieldarolna.pl.
Posiada 100 procent udziałów w spółkach Publikator i Publiaktor.pl, wydających tytuły takie jak:
Dobrze Mieszkaj, Świat Łazienek i Kuchni, 100% Wnętrza, Meble Plus, Łazienka oraz
dobrzemieszkaj.pl.
W kwietniu 2013 r. Grupa PTWP zadebiutowała na rynku NewConnect.
Zapraszamy na stronę www.ptwp.pl.
Dodatkowe informacje:
Marta Stach, Imago Public Relations
T. 32 608 29 85, M. 609 808 119
m.stach@imagopr.pl
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