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Wprowadzenie 

 
Pure Farming 2018 to symulator pracy na farmie. Ten poradnik ma za zadanie objaśnić ci, jak 
wykonywać różne prace polowe oraz jak ukończyć tryb fabularny. W tej grze czekają cię liczne wyzwania 
związane z uprawą pól, utrzymaniem sadów i cieplarni oraz hodowlą zwierząt. Ten poradnik ma za zadanie 
odpowiedzieć na wszystkie nurtujące cię pytania. 

Jeśli pierwszy raz spotykasz się z grą o prowadzeniu farmy, warto zapoznać się z podstawowymi 
rozdziałami tłumaczącymi reguły panujące na farmach oraz zasady rządzące światem gry. Gdy zapoznasz 
się z podstawami, zapewne zechcesz szybko się wzbogacić i sprawdzić, co gra ma do zaoferowania. 

W kilku krótkich rozdziałach znajdziesz informacje o mechanizmach w grze, z których będziesz na bieżąco 
korzystał oraz takich, które są opcjonalne i wielce pomocne. 

Przygotowaliśmy także opis wątku fabularnego z podziałem na kolejne etapy, który w formie samouczka 
przeprowadzi cię przez podstawy rozgrywki oraz dostarczy zleceń pobocznych, które wykonywać będziesz 
samodzielnie; nie zabrakło także listy osiągnięć i mapki z lokalizacją sekretów. 

Poradnik został przygotowany do wczesnej wersji gry, może zawierać małe rozbieżności od wersji 
przeznaczonej do dystrybucji. Kolorami oznaczono najważniejsze informacje w rozdziałach i kluczowe 
wskazówki; kolorem pomarańczowym oznaczono nazwy pojazdów i maszyn. 

 

Patrick „YxU” Homa (www.gry–online.pl) 
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Podstawy rozgrywki 
Porady na start 
W tym rozdziale umieszczonych zostało kilka ogólnych wskazówek, które mogą pomóc nowym graczom 
efektywniej rozpocząć zabawę. 

 Podczas gry warto korzystać np. z notatnika. Wiele wartości możesz wyczytać np. z danych 
statystycznych, jednak nie wszystkie (np. ile dni minęło od zakupu krów, aby wiedzieć, że 
niebawem przestaną produkować mleko). 

 Warto także notować / zapamiętywać takie wartości jak np. prędkość maksymalna ciągnika lub 
kombajnu podczas prac polowych. Dzięki temu będziesz wiedział, żeby naprawić pojazd 
(gdy owa prędkość zmniejszy się). 

 Gdy dokonujesz inwestycji, np. w zwierzęta hodowlane, nie staraj się kupować kilku, a lepiej zbierz 
pieniądze aby zakupić tyle, ile możesz. Słaba inwestycja przyniesie mały profit i długo będzie 
się zwracać nim zacznie faktycznie przynosić zysk, mimo czasami sporego nakładu pracy. 

 Gdy siedzisz w pojeździe i np. korzystasz z tabletu czy odchodzisz chwilowo od gry, paliwo 
nadal jest spalane. Wysiądź z samochodu, gdy z niego nie korzystasz. 

 Kupuj wiaty i licznie korzystaj z teleportacji – zaoszczędzisz masę czasu. Pamiętaj, że możesz 
przenosić się także mają podpięte maszyny (a ich zawartość razem z nimi). Szczególnie zakup 
wiaty w miejscach kluczowych: punktach sprzedaży, blisko sadów / szklarni, do których nie możesz 
bezpośrednio się teleportować. 

 Nie staraj się kupować od razu najbardziej zaawansowanego sprzętu rolniczego. Np. jeśli posiadasz 
małe pole (ok 1ha) i zakupisz najdroższy kultywator, Ty (lub twoi pracownicy) stracicie dodatkowo 
czas na jego składanie i rozkładanie przy obieraniu kolejnego pasu ziemi. 

 Analizuj na bieżąco ceny giełdowe. Nie próbuj sprzedawać dóbr po niskiej cenie. Jeśli brakuje 
ci pieniędzy, lepiej wziąć pożyczkę, a produkty sprzedać, gdy cena będzie najwyższa.  

 Jeśli korzystasz z pomocy pracowników do nawożenia pola nawozem naturalnym, nadal jest on 
przez nich zakupywany i nie tracisz zawartości naczepy. 

 
Dron to bardzo przydatne narzędzie 

 Używaj swojego drona (wywołasz go używając tabletu). Pozwoli ci na dokładne monitorowanie 
postępów na twoich polach, a także nabywanie nowych inwestycji. Dobrze sprawuje się także w 
odszukiwaniu sekretów. 
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Maszyny i pojazdy w Pure Farming 2018 
W tym rozdziale opisane zostały wszystkie maszyny, które możesz nabyć w sklepie. Poza podstawowymi 
informacjami znajdziesz tu także wskazówki dotyczące ich użytkowania, czy opłacalności zakupu. Podział 
na kategorie jest taki sam, jak widoczny w sklepie. 

 Ciągniki 

 Kombajny 

 Uprawa pól 

 Przyczepy 

 Transport 

 Inne 

 Ładowacze i obciążniki 

Ciągniki 
Ciągniki dzielą się na pięć kategorii: 

Lekkie – używane do najprostszych, lekkich zadań. W tej kategorii znajduje się wyłącznie ciągnik 
McCormick 4600. Jego niska cena powoduje, że możesz zakupić nawet kilka lub nastawić na 
wykonywanie jednej czynności (np. pozostawić go na stałe przy sadzie). Z powodzeniem wykorzystasz go 
do: 

1. opryskiwania sadów, 
2. transportu małych dóbr w naczepce Metaltech PH4 (np. nawozu do szklarni, czy przy transporcie 

ryżu – kombajn ryżowy może rozładować towar tylko na ową naczepkę), 
3. może nawozić pola z użyciem najmniejszego rozsiewacza Sipma RN 610 Antek, 
4. może sadzić ziemniaki z użyciem najmniejszej sadzarki Akpil Planter 300. 

 
Mały ciągnik gąsienicowy dobrze nadaje się do transportu dóbr na niewielkie odległości 

http://www.gry-online.pl/�
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Gąsienicowe lekkie – podobnie jak wyżej, ta kategoria ma tylko jednego reprezentanta: Landini 
Trekker 105. Jest stosunkowo mocny, zrywny, lecz nie za szybki. Ma jednak wiele zastosowań, choć nie 
każdemu musi przypaść do gustu i nie zastąpi dobrego ciągnika średniego. Możesz użyć go do prac 
polowych z najprostszym sprzętem – orka, kultywacja czy sadzenie ziemniaków nie stanowi dla tej 
maszyny wyzwania. Najlepiej jednak sprawdza się w transporcie dóbr na małych dystansach: np. przy 
opróżnianiu kombajnów. 

Średnie – to grupa ciągników "podstawowych" – mogą używać większości maszyn, choć słabo radzą 
sobie przy dużym obciążeniu – po podłączeniu ciężkiego sprzętu wydajność pracy jest niższa niż przy 
pracy z dedykowanym. Do tej grupy zaliczają się trzy ciągniki: Zetor Major HS 80, Landini 5–115 H 
oraz Zetor Proxima HS 120. Na uwagę zasługuje ostatni wymieniony – jest jednym z najszybszych 
ciągników (dlatego jest taki drogi). Rozpędza się nawet do 60 km/h. 

Ciężkie – tych ciągników powinieneś używać na co dzień do prac w polu. Dostępne modele nie różnią się 
znacznie między sobą: różnice w mocach są dość niewielkie dla czterech tańszych modeli, cenę warunkuje 
głównie ich spalanie. Wyróżniamy tu: Zetor Forterra 150 HD, Zetor Crystal 160, McCormick X7 670, 
Landini 7–215 oraz JCB 4220 i JCB Fastrac 8330. Przy wyborze ciągników JCB lepiej dopłacić do 
wersji 8330 – jest znacznie szybsza i mocniejsza od brata przy nieznacznie większym koszcie. Zwróć 
jednak uwagę, że oba ciągniki JCB nie mogą podpiąć ładowacza czołowego (mogą jednak podpiąć 
ładowacz tylny). 

Gąsienicowe ciężkie – Agromash Ruslan – najsilniejszy ciągnik w grze. Idealnie radzi sobie w pracach 
na polu i jest bardzo wygodny w sterowaniu. Nie jest jednak bardzo szybki i niestety – gdy zostanie mu 
przydzielony pracownik, miewa on problemy z obsługą ciągnika. 

Pamiętaj, że nie zawsze użycie silniejszego / większego ciągnika poprawi tempo pracy. 
Niektóre urządzenia mają narzucone maksymalne tempo pracy. 
Zwróć uwagę, że wirtualni pracownicy nie najlepiej radzą sobie z poruszaniem się ciągnikami 
gąsienicowymi – jeśli je zakupujesz, pomyśl raczej jak możesz je wykorzystać własnoręcznie.  
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Kombajny 
W Pure Farming 2018 występuje wiele rodzajów kombajnów. Pamiętaj, by dokupować także zespoły 
żniwne do danego typu kombajnu – bez nich maszyna nie może funkcjonować. 

 Kombajny zbożowe – służą jedynie do zbierania zbóż: żyta, jęczmienia i pszenicy. Różnią się 
między sobą: mocą (szybkością), pojemnością zbiornika oraz szerokością zespołu żniwnego. 
Osobiście polecam od razu sprzedać domyślny kombajn Gomselmash i za niewielką dopłatą 
zainwestować w Agromash 4000. Głównym argumentem jest mała pojemność magazynowania 
pierwszego wymienionego, zmusza to gracza do częstego opróżniania maszyny podczas jej pracy.  

 Zbiór konopi – Gomselmash PALESSE FS8060, to jedyny kombajn, który potrafi poradzić sobie 
z uprawami konopi. Jest szybki i wygodny w obsłudze. Wymaga jednak podłączenia do niego 
przyczepki Metaltech DB8, nim będziesz mógł rozpocząć pracę, ponieważ nie posiada własnego 
zbiornika (ta przyczepka jest jedyną, która współpracuje z tym modelem). 

 Zbiór ryżu – Redlands Champion TR22. Jest to słaby kombajn z małą nakładką, jednak 
wystarcza do zrealizowania swojego zadania. Ma bardzo małą pojemność – 3200kg, czyli tyle, ile 
przyczepka Metaltech PH4 – i jest to jedyna, do której możesz wyładować zawartość 
kombajnu. 

 
Niektóre kombajny w krajach egzotycznych muszą być opróżniane bezpośrednio w skupie / magazynie 

 Zbiór kawy – kombajn Skybury przeznaczony jest do tego zadania. Jest dość dynamiczny i 
wygodny w obsłudze, a jego zadanie sprowadza się jedynie do prowadzenia go między rzędami 
krzewów kawy w Kolumbii. Nie możesz opróżnić zbiorów do naczepy – muszą zostać odprowadzone 
do skupu / magazynu. 

 Zbiór oliwek i winogron – jeśli przenosisz się do Włoch, musisz skorzystać z jednego z urządzeń: 
Gregoire G9.330 lub G3.220. Pierwszy model jest samodzielnym kombajnem o większej 
pojemności (4000kg), bardzo zbliżonym w działaniu do kombajnu Skybury. Mniejszy model jest 
dużo tańszy, ponieważ musisz podłączyć go do ciągnika. Jeśli posiadasz bardzo silny ciągnik, np. 
JCB, nie odczujesz dużej różnicy w spadku wydajności, jednak obsługa tego kombajnu jest nieco 
mniej komfortowa. W obu przypadkach nie możesz opróżnić zbiorów do naczepy – muszą zostać 
odprowadzone do skupu / magazynu. 
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