Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Szanowni Państwo!
Krajowe Dni Pola oraz Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH w Minikowie, które organizuje Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego zapowiadają się wyjątkowo.
W rolnictwie, które jest związane z naturą, żywnością a więc aspektami, które
najlepiej poznawać w świecie realnym, formy prezentacji online są jedynie bardzo
skromnym substytutem. Tym bardziej cieszy mnie, że po przerwie spowodowanej
pandemią koronawirusa sezon targowy wyszedł ze świata wirtualnego, dzięki czemu
zaczyna się rozwijać.
Przewodnim motywem tegorocznych Krajowych Dni Pola jest „Europejski
Zielony Ład na polskich polach”. To bardzo istotne, abyście Państwo sami mogli
się przekonać, jakie możliwości daje projekt Zielonego Ładu np. stosowanie systemów nawożenia i ochrony roślin służących integrowanemu rolnictwu. Dzięki targom
będziecie Państwo również mogli bezpośrednio poznać wszelkiego rodzaju
nowości, rozwiązania proponowane rolnikom w ramach możliwości i kierunków
rozwoju ich gospodarstw np. różnorodność odmian roślin uprawnych, które można
dobierać w zależności od warunków i możliwości uprawy.
Czekające nas zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej wymagają bardzo
dobrego przygotowania, aby uzyskać korzyści z nowych rozwiązań, jakie proponuje
Zielony Ład. W moim przekonaniu propozycje w nim zawarte są w ogólnym pojęciu
korzystne. Dobrze przemyślane i odpowiednio zastosowane mogą być dużą szansą
dla przyjaznego naturze polskiego rolnictwa, zwłaszcza, że w Polsce w porównaniu
z większością Europy nie stosuje się nadmiernej ilości chemii.
Nowe rozwiązania wynikające z Zielonego Ładu niosą też zagrożenia, dlatego konieczne jest, aby polscy rolnicy zdobywali jak najszerszą wiedzę na temat
możliwych rozwiązań technicznych i technologicznych, czy na temat cyfryzacji.
Dzięki temu unikniemy błędów i skutecznie wykorzystamy szanse, jakie daje rolnictwo zrównoważone. Z tego powodu uczestnictwo w Krajowych Dniach Pola i Międzynarodowych Targach Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH w Minikowie należy uznać
za doskonały sposób na osiągnięcie wyżej wymienionych założeń.
Życzę Państwu pomyślnego pobytu na gościnnych terenach Mnikowa.
Grzegorz Puda
Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie
Z prawdziwą przyjemnością witam Państwa na czterdziestej trzeciej edycji Międzynarodowych Targów Rolno - Przemysłowych
AGRO-TECH w Minikowie.
AGRO-TECH - to największa regionalna wystawa rolnicza w Polsce Północnej ciesząca się uznaniem zarówno wśród rolników
jak i wystawców. W tym roku na targach gościć będziemy 256 wystawców krajowych
i zagranicznych. Mamy nadzieję na tradycyjnie wysoką frekwencję rolników, bo każda wizyta na targach wzbogaca wiedzę, niezbędną do podejmowania trafnych decyzji rozwojowych
w gospodarstwie.
Głównym celem imprez targowych jest prezentacja najnowszych rozwiązań przydatnych
praktyce rolniczej. W obecnych realiach trudno bowiem wyobrazić sobie prowadzenie
gospodarstwa rolnego bez specjalistycznej wiedzy, nowoczesnych maszyn i coraz bardziej
wydajnych technologii. Nie trzeba też nikomu tłumaczyć, że aby odnaleźć swoje miejsce
na konkurencyjnym rynku należy stale rozwijać się i korzystać z innowacyjnych rozwiązań
oraz umieć je wykorzystać w praktyce. Właśnie w Minikowie macie Państwo niepowtarzalną okazję zapoznania się z najbardziej aktualną ofertą dla rolnictwa, zarówno w hodowli
jak i w technice rolniczej.
Zachęcam również  do odwiedzenia wspólnego stoiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz podległych agencji rolnych, gdzie można będzie uzyskać bezpośrednio wiele
cennych informacji na temat warunków i możliwości finansowania różnych działań ujętych
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W tym roku dodatkowo prezentowane są spółki i instytucje powiązane z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.
Możecie Państwo w Minikowie spotkać Grupy Operacyjne wybrane w ramach działania
„Współpraca”, które zostały ocenione najlepiej w Kraju a zajmują się tradycyjnymi formami pszenic oraz uprawą i przetwórstwem soi w warunkach naszego województwa.
Targi to nie tylko wystawy i pokazy, ale przede wszystkim kompleksowe doradztwo udzielane przez specjalistów z różnych dziedzin rolnictwa. Wyrażam przekonanie, że tegoroczna
oferta wystawiennicza targów AGRO-TECH trafi w Państwa oczekiwania i potrzeby.
Targi AGRO-TECH organizowane są wspólnie z ponadregionalnymi Krajowymi Dniami Pola.
Odwiedzający będą mieli niepowtarzalną okazję do zapoznania się z bogatą ofertą firm nasiennych, które zaprezentują blisko 600 odmian roślin uprawnych. Krajowe Dni Pola na trwałe w szczególny sposób wpisują się w transfer wiedzy i innowacji w gospodarstwach rolnych.
Życzę też, aby pobyt w Minikowie - podobnie jak w latach ubiegłych stał się impulsem do
podejmowania kolejnych, odważnych kroków w kierunku coraz bardziej nowoczesnego
i wydajniejszego rolnictwa. Wszystkim uczestnikom życzę miłego, owocnego spędzenia czasu, a korzystając z okazji zachęcam rolników i mieszkańców wsi do korzystania
z naszych profesjonalnych usług doradczych.
Ryszard Zarudzki
Dyrektor
KPODR w Minikowie
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Jestem przekonany, że kolejna edycja Międzynarodowych Targów Rolno-Przemysłowych
Targi są integralną częścią Krajowych Dni Pola - unikalnego w skali kraju wydarzenia
Agro TECH w Minikowie sprzyjać będzie wymianie doświadczeń oraz inicjowaniu
dedykowanego produkcji polowej. To kolejny przykład integracji świata nauki z mieszkańcami
i zacieśnianiu współpracy pomiędzy rolnikami-farmerami, przedsiębiorcami oraz naukowcami
obszarów wiejskich na rzecz rozwijania innowacji w tak ważnym obszarze rolnictwa. W
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.
programie tegorocznej edycji odbywa się konferencja pod hasłem „Europejski Zielony Ład na
pol@ch w Polsce,” na której szczególnie akcentuje się proekologiczne aspekty w gospodarce
rolnej.
Rektor

Jestem przekonany, że kolejne odsłony Międzynarodowych Targów Rolno-Przemysłowych
Agro TECH w Minikowie oraz Krajowych Dni Pola sprzyjać będą wymianie doświadczeń oraz
inicjowaniu i zacieśnianiu współpracy pomiędzy rolnikami-farmerami, przedsiębiorcami oraz
naukowcami Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.
prof. dr hab. inż.
Marek ADAMSKI
Rektor
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Program
Krajowych Dni Pola i Targów AGRO-TECH
Sobota, 19 czerwca
9:00 Udostępnienie dla zwiedzających stoisk Krajowych Dni Pola, Targów AGRO-TECH
oraz Pokazu zwierząt, rozpoczęcie relacji na żywo z Krajowych Dni Pola
10.00 – 11.00 Spotkanie z mediami
11.00 – 12.00 Oficjalne otwarcie Krajowych Dni Pola Minikowo 2021
12.00 – 12.15 Wręczenie wyróżnień i podziękowań Krajowych Dni Pola Minikowo 2021
12.15 – 12.30 Oficjalne przekazanie roli organizatora kolejnej edycji Krajowych Dni Pola
12.30 – 13.30 Zwiedzanie stoisk  Krajowych Dni Pola:
• Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
• Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
• Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
• Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej
• Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
• Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
• Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy w Falentach
• Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy
w Poznaniu
• Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut
Badawczy w Warszawie
• Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
• Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach
• Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
w Puławach
• Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
• Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława
Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
• Narodowy Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
13.30 – 14.30  Zwiedzanie kolekcji odmian Krajowych Dni Pola Minikowo 2021
• Kolekcja roślin zielarskich
• Kolekcja Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych oraz projektu
AGROBANK
• Demonstracja eDWIN modele chorobowe i dane meteorologiczne w produkcji polowej
• Kolekcja odmian roślin bobowatych
• Kolekcja firmowa
• Kolekcja odmian pszenicy ozimej
• Kolekcja odmian rzepaku ozimego
18.00 Zakończenie pierwszego dnia Krajowych Dni Pola, Targów AGRO-TECH
oraz Pokazu zwierząt

Niedziela, 20 czerwca
9:00
11.00
11:30

12:00
17:00

Udostępnienie dla zwiedzających stoisk Krajowych Dni Pola, Targów AGRO-TECH
oraz Pokazu zwierząt, rozpoczęcie relacji na żywo z Krajowych Dni Pola
Wręczenie nagród laureatom konkursów Agroliga 2021 – finał etapu regionalnego
Wręczenie nagród finalistom konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w województwie
kujawsko-pomorskim - etap regionalny
•
podregion bydgoski
•
podregion toruński
•
podregion włocławski
Wręczenie nagród finalistom konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w województwie
kujawsko-pomorskim – etap wojewódzki
Zakończenie drugiego dnia Krajowych Dni Pola, Targów AGRO-TECH oraz Pokazu zwierząt
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NOWOŚĆ

Autos Sp. z o. o.
Solec Kujawski
Wytrzymałe i odporne na przeciążenia opony.
Pochodzą od najlepszych producentów: CONTINENTAL, BARUM, GOODYEAR, DUNLOP,
SAVA, HANKOOK, PIRELLI, FORMULA, MICHELIN, ORIUM, MAXAM, CAMSO. Doradzimy
Państwu jakie opony do samochodu ciężarowego, autobusu czy maszyny budowlanej wybrać.

DRAGO-AGROTECH PH Sp. z o.o.
Prostynia
Przystawka OLIMAC DRAGO GT - nowe rozwiązanie

NOWOŚCI

Dwie piasty z nożami docinacza na każdej sekcji powoduje duże zwiększenie szybkości
koszenia, uzyskanie lepszego ścierniska i bardzo dobre rozdrobnienie pociętej masy.

Intergen Sp. z o.o.
Skiereszewo
Bender nasz najwyżej wyceniony buhaj rasy HF wg RZG – 165!
Nr 1 wg indeksu zdrowia RZzdrowie 139 oraz płodności córek RZR 131.
Bender jest uniwersalnym talentem jeśli chodzi o zdrowe, średnio wyrośnięte i witalne cielęta, sprawdzi się w każdym stadzie.
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NOWOŚĆ

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
Nawozy z mikroskładnikami pokarmowymi
pod marką AZOPLON MICRO

HiProMine S.A.
Robakowo

To linia nawozów krystalicznych, dobrze rozpuszczalnych w wodzie, do interwencyjnego uzupełnienia niedoboru mikroelementów w uprawie.
W jej skład wchodzą:
- AZOPLON MICRO Rzepak,
- AZOPLON MICRO Zboże,

Nawóz organiczny pozyskany w procesie produkcji owadów
Bogate źródło NPK oraz wapnia. Zawiera mikroelementy, pozwalające roślinom
uzyskać niezbędne składniki odżywcze, których potrzebują do wzrostu przez
cały rok, a także kwitnienia. Zastosowanie znajduje w rolnictwie, ogrodnictwie
oraz w uprawach hobbystycznych.

- AZOPLON MICRO Kukurydza dedykowane pod uprawy polowe,
- AZOPLON MICRO Plus pod uprawy warzywnicze i sadownicze.

AZOPLON MICRO
Rzepak

AZOPLON MICRO
Zboże

AZOPLON MICRO
Kukurydza

AZOPLON MICRO
Plus

Synthos AGRO Sp. z o.o.
Oświęcim
IN-PATATA - naturalny nawóz pochodzenia roślinnego
do stosowania w uprawie ziemniaków
Nawóz jest dopuszczony do stosowania w uprawach ekologicznych. Mikroelementy
zawarte w produkcie występują w najlepiej pobieranej i przyswajalnej przez rośliny formie schelatowanej. Uzyskiwany w wyniku specjalnego procesu fermentacji,
nie stwarza ryzyka pojawienia się pozostałości w glebie ani w uprawie.
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AGRIMET Sp. z o.o.
Babki 4, 19 - 500 GOŁDAP
tel. 570 248 668
e-mail: info@agrimet.com
www.agrimet.com

Wystawcy

AGRIMET, to pierwsza polska firma produkująca maszyny uprawowe dedykowane
do dużych gospodarstw rolnych. Tworzy i rozwija własną markę maszyn, która staje
się liderem w kategorii maszyn uprawowych. Naszym celem jest tworzenie na bazie własnych doświadczeń maszyn uprawowych spełniających wysokie standardy
jakościowe i eksploatacyjne, sprawdzających się w zróżnicowanych warunkach glebowych, pozwalających na szybką, wydajną uprawę i dających długotrwałe zadowolenie użytkownikom. W ofercie Agrimet znajdują się:
1. Zaczepiane brony talerzowe Multicat HD do 5 do 8 m szerokości roboczej
2. Zawieszane brony talerzowe Multicat HD od 2 do 6 m szerokości roboczej
3. Kultywatory do uprawy głębokiej FORTIS HD
4. Wały ugniatające do pryzm kiszonkowych
5. Urządzenie do punktowego zbioru kamieni

AGRITEAM Sp. z o.o.

Targów
Rolno-Przemysłowych
AGRO-TECH

Trląg 14, 88-160 JANIKOWO
tel. 605 65 00 65
e-mail: maszyny@agriteam.pl
www.agriteam.pl
Jesteśmy dystrybutorem następujących marek:
• AGRIFAC – opryskiwacze samojezdne
• BEDNAR – maszyny uprawowe, uprawowo siewne, siewniki i opielacze
• MASCHIO-GASPARDO – siewniki do kukurydzy i zbóż
• SCHAFFER – ładowarki przegubowe
Dodatkowo oferujemy:
• zbiorniki do paliw, RSMu i wody marki SWIMER
• dysze do opryskiwaczy ALBUZ
• opony Michelin, Klebber, Taurus, Trelleborg
• oleje, smary
• narzędzia warsztatowe
• siatki, folie, sznurki
• usługi zbioru kombajnem, siewu kukurydzy i rozsiewania nawozów.
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Agroecopower Sp. z o.o.

AGRO-STAL S.C.

Oddział w Polsce

Adam Zemsta, Arkadiusz Łuszcz

ul. Lwowska 31/101
56-400 Oleśnica
tel. 609 203 233
www.agroecopower.pl

Kraszewice 76		
97-515 Masłowice
tel. 693 338 418
e-mail: agrostal@interiia.eu
www.agrostal.eu

Spółka AGROECOPOWER działa na rynku od 1999, kiedy to zaczęła zyskiwać
renomę na rynku samochodów osobowych.

Producent maszyn rolniczych.

Od roku 2004 zaczęła zajmować się tuningiem samochodów ciężarowych oraz
maszyn rolniczych.

Maszyny projektowane z wysoką precyzją i dbałością o detale.
Najwyższa jakość materiałów zapewnia długą żywotność oferowanych produktów.

Potrafimy bezpiecznie zwiększyć moc kombajnów, pokosówek, opryskiwaczy,
ale najczęściej oczywiście zajmujemy się ciągnikami. Działamy na terenie całej
Europy i Stanów Zjednoczonych na każdej marce maszyn w rynku.

Konkurencyjne ceny i fachowa obsługa klienta.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu tel. +48 727 022 208.

Agro-Land Marek Różniak
Śmielin, ul. Stawowa 1
89-110 Sadki
tel. 52 386 00 00
fax 52 386 00 01
e-mail: sekretariat@agro-land.eu.com;
e-mail: sklep@agro-land.eu.com
Agro-Land Marek Różniak to oparta na solidnych wartościach firma, która
powstała w marcu 2011 roku. Oferta Agro-Land to  szeroka gama nowoczesnych
maszyn rolniczych sprawdzonych marek: CLAAS, Dangreville, HOUSEHAM, MZURI,
Kaweco. Ponadto świadczy usługi w zakresie serwisu oraz części zamiennych.

Agro-Land Marek Różniak based in Poland is a company which was established
in March 2011. Agro-Land focuses on selling a complete and innovative range of
machines and equipment. Agro-Land is an authorized direct distributor of brands
such as: CLAAS, Dangreville, HOUSEHAM, Kaweco and MZURI.
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A-LIMA-BIS Sp. z o.o. PP-H-U	
ul. 27 Grudnia 5
63-000 Środa Wlkp.,
tel. 61 285 38 61
e-mail:info@alimabis.com.pl
www.alimabis.com.pl
Alima Bis, to polska firma, od ponad 30 lat dostarczająca rozwiązania technologiczne
i maszynowe  hodowcom bydła. Alima zapewnia niezawodny serwis i doradztwo.
Nasza oferta:
–

maszyny rolnicze: wozy paszowe (mobilne i stacjonarne), rozrzutniki obornika,
przyczepy skorupowe, ścielarki.

–

wyposażenie gospodarstw mleczarskich: hale udojowe, roboty udojowe,
systemy schładzania mleka, systemy zarządzania stadem, chemia myjąca.

Alima Bis is a Polish company that has been supplying technological and machinery
solutions to cattle breeders for 30 years. Alima provides reliable service and advisory.
Agricultural machinery: TMR vertical feed mixers (trailed and stationary), manure
spreaders, monocoque trailers, bedding machines (straw blowers).
Equipment for dairy farms: milking parlors, milking robots, milk cooling systems,
herd management systems, cleaning chemicals.
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Autos Sp. z o. o.

Dam-Pol Agro Serwis

ul. Unii Europejskiej 2b
86-050 Solec Kujawski
tel. 52 387 66 00
e-mail: sekretariat@autos.com.pl,
www.autos.com.pl

Dębowo, ul. Broniewska 28
89-110 Sadki
tel. 509 498 553
e-mail: dam-pol@o2.pl; biuro@dam-pol.pl
www.dam-pol.agro.pl

Firma Autos to wiodący dystrybutor części zamiennych do ciężarówek, maszyn
budowlanych, rolniczych, naczep, przyczep oraz autobusów. Wszystkie pochodzą od światowych producentów, którzy cieszą się doskonałą opinią wśród klientów.
Autos to również wyposażenie każdego warsztatu, od mebli warsztatowych po elektronarzędzia, takich marek jak Milwaukee czy KS Tools. W ofercie znajduje się także
szeroka gama chemii warsztatowej, olejów, opon, oświetlenia oraz akcesoriów.

Dam-Pol Agro Serwis to firma zajmująca się dystrybucją ładowarek Eurotrac
na terenie Polski. Działająca w obszarze dystrybucji nowych maszyn, serwisu i części
zamiennych. Na rynku działamy od wielu lat.  

BIN Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 12
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 54 282 88 00
e-mail: bin@bin.agro.pl
www.bin.agro.pl
BIN jest polskim producentem silosów zbożowych. Istnieje od 1990 roku.
Oferujemy:
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–

silosy zbożowe płaskodenne z blachy płaskiej i falistej 10 - 5000 ton,

–

silosy zbożowe lejowe 44 - 312 ton,

–

silosy spedycyjne 38 i 62 tony,

–

silosy paszowe 3 - 31 ton,

–

urządzenia do transportu ziarna,

–

urządzenia do wentylacji ziarna,

–

wyposażenie paszarni: rozdrabniacze, mieszalniki, pojemniki paszowe,

–

zbiorniki retencyjne na wodę 22 - 356 m³,

–

wiaty rolnicze.

Zgromadzony potencjał doświadczenie i wiedza pozwala firmie adekwatnie reagować
na zmieniające się potrzeby klientów.
Ładowarki Eurotrac odznaczają się wbudowanymi markowymi komponentami oraz
kompaktową budową. Dzięki napędowi hydrostatycznemu praca jest prosta nawet dla
początkujących.
Wystarczająco mocne do każdej pracy i na tyle kompaktowe, aby zmieścić się w niewielkich pomieszczeniach. Dzięki prawie nieograniczonym możliwościom dodatkowego osprzętu, ładowarki Eurotrac są naprawdę wszechstronne.

DRAGO-AGROTECH PH Sp. z o.o.
Prostynia 8G
59-223 Krotoszyce
tel. 76 862 44 81
e-mail: drago.agrotech@gmail.com
Jesteśmy licencjonowanym dealerem przystawek OLIMAC DRAGO.
Są to przystawki do zbioru kukurydzy na ziarno: cztero, pięcio, sześcio, ośmio, dziewięcio,
dziesięcio oraz dwunastorzędowe, sztywne lub hydraulicznie składane.
Zapewniamy serwis i części zamienne.
Na przystawki fabrycznie nowe udzielamy dwuletniej gwarancji.
Wykonujemy remonty pogwarancyjne przystawek w terenie u klienta.
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EUROMASZ SJ.

KMK Agro D. Kaźmierczak, C. Mądry, M. Kaźmierczak Sp.J.

W. i G. Schienke

Brodowo, ul. Poznańska 20
63-000 Środa Wielkopolska
tel. 61 285 01 79
e-mail: biuro@kmkagro.com
www.kmkagro.com
www.kmk-maszyny.com
www.facebook.com/KMKAgro2

Lipka, ul. IV Dywizji Piechoty 10A
77-420 Lipka
tel. 67 266 54 66
e-mail:biuro@euromasz.pl
www.euromasz.pl
„EUROMASZ” S.J. z siedzibą w Lipce to firma z wieloletnim doświadczeniem.
Jesteśmy autoryzowanym dealerem marki Massey Ferguson.
Współpracujemy z ponad 35 producentami maszyn rolniczych.
Oferujemy ciągniki i maszyny, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz części
zamienne.
Do dyspozycji klientów pozostają  handlowcy, serwisanci i sprzedawcy, którzy służą fachową pomocą w siedzibie firmy, naszych punktach w Srebrnej Górze, Jastrzębiu i Potęgowie
oraz telefonicznie.

Firma KMK AGRO w swej ofercie posiada maszyny rolnicze:
–

deszczownie i pompy RM,

–

deszczownie mostowe RKD

–

ładowarki teleskopowe BOBCAT,

–

kombajny SIMON i maszyny BRIAND,

–

pompy Rovatti, Caprari, Hydro Vacuum,

–

przyczepy UMEGA,

Firma KMK AGRO produkuje pod marką KMK:
wagi kanałowe, wagoworkownice, raszlownice, szczotkarki, kosze zasypowe, stoły
selekcyjne, przenośniki, napełniacze, sortowniki obiegowe, obsypniki formujące.

EUROMILK GAMA Group

Maszpol Jan Dobroniecki

ul. Przemysłowa 5
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 86 225 23 80, 512 053 177
e-mail: info@euromilk.pl
www.euromilk.pl

Podolin 19, 62-120 Wapno
tel. 67 268 72 50
e-mail: maszpol@maszpol.com.pl
www.maszpol.com.pl

EUROMILK jest wiodącym producentem nowoczesnych maszyn rolniczych.
Oferta EUROMILK obejmuje:
–

Pionowe wozy paszowe EUROMILK RINO

–

Poziome wozy paszowe EUROMILK PUMA

–

Rozrzutniki obornika EUROMILK BUFFALO

Firma Maszpol od wielu lat zajmuje się dystrybucją nowych ciągników i maszyn
rolniczych firm: Maschio, Gaspardo, Quice, Gregoire Besson, Bury Maszyny Rolnicze oraz importerem używanych maszyn i urządzeń rolniczych. Jako dealer ciągników rolniczych Farmtrak oferujemy bogaty wachlarz produktów rodem z Mrągowa,
z pośród których każdy poszukujący solidnego, niezawodnego ciągnika w przystępnej cenie na pewno znajdzie coś na miarę swoich możliwości.
Jesteśmy również bezpośrednim dealerem włoskiej firmy DIECI oferującej bogatą
gamę ładowarek teleskopowych. W ofercie posiadamy również części zamienne do
ciągników w tym Mc Cormick i Case oraz do innych maszyn rolniczych. Oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzony przez fachowo wyszkolonych
pracowników. Zapraszamy osobiście do firmy codziennie od 8.00 do 16.00.
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Metalowiec P. P. H. U s. c

TECH-KOM Sp. z o.o.

A.M. Głąb

Żabikowo 1, 63-000 Środa Wlkp.
tel. 61 285 42 97, 600 883 727
fax. 61 285 60 98
e-mail:biuro@tech-kom.pl
www.tech-kom.pl

ul. Jęczmienna 11
88-180 Złotniki Kujawskie
tel. 52 351 74 75
e-mail: metalowiecsc@wp.pl; sklep@metalowiecsc.pl
www.metalowiecsc.pl
Sprzedaż maszyn następujących producentów: AGRO-FACTORY, AGRO-MASZ,
AMAZONE, AKPIL, DEX-OIL, GRANO-SYSTEM, IRRIMEC, KRONE, LANDSTAL,
LISICKI, METAL-FACH, MTZ-BELARUS, OZDOKEN, PRONAR, ROLTRANS, STAL-TECH, TOLMET, części do maszyn, kotły C.O., hydraulika, rowery, skutery.

SORPAC	
ul. Golska 56, 63-233 Jaraczewo
tel. 62 307 09 50
e-mail: handlowy@sorpac.pl; biuro@sorpac.pl
SORPAC - jesteśmy polską firmą produkującą maszyny ważące i pakujące oraz kompletne linie służące do porcjowania i pakowania warzyw i owoców. Dzięki elastycznej produkcji posiadamy możliwość zaoferowania konkretnych rozwiązań. Maszyny,
które tworzymy cechuje: nowoczesność, niezawodność, bezpieczeństwo oraz konkurencyjne ceny. Oferujemy naszym Klientom fachowe doradztwo przy wyborze maszyn,
darmowy instruktaż przy pierwszym uruchomieniu, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz doradztwo posprzedażowe. Nasze maszyny umożliwiają szybkie oraz bardzo dokładne ważenie i pakowanie warzyw przy równoczesnym zmniejszaniu kosztów.
Oferujemy szeroki zakres rozwiązań dla ważenia i pakowania warzyw: wagoworkownice wagopakowarki - wagi automatyczne, wagi kombinacyjne, raszlownice, szczotkarki, stoły
selekcyjne, maszyny wg indywidualnych zamówień.
SORPAC – we are a Polish company producing weighing and packaging machines and
complete technological lines for portioning and packing of fruits and vegetables. Thanks
to our flexible production we are able to offer specific solutions. The machines we provide
have numerous advantages. They are innovative, reliable, safe and competitively priced.
We offer our clients professional customer service, free training for the first start-up, warranty and post-warranty as well as after-sales consulting . Our machines enable fast and
highly accurate weighing and packing of vegetables while reducing costs.
We offer a wide range of solutions for weighing and packing of vegetables: electronic
batching scales packers, electronic weighing and packaging machines – automatic scales, multi-head weighing machines, automatic bagger rollstock, brush cleaning machines,
selection tables or specifically need-tailored machines.
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Maszyny rolnicze AMAZONE: rozsiewacze, opryskiwacze, agregaty uprawowe
bierne, agregaty uprawowe aktywne, siewniki, siewniki punktowe, siewniki wielkopowierzchniowe, pługi.
Przyczepy i rozrzutniki obornika ROLLAND.
Przyczepy ZASŁAW.
Urządzenia GERINGHOFF:
–

hedery do zbioru ziarna

–

przystawki do kukurydzy

Maszyny komunalne:
–

technika komunalna AMAZONE

–

kosiarki VOTEX

Maszyny używane/popokazowe.

WEREMCZUK FMR Sp. z o.o.
ul. Bełżycka 73
24-220 Niedrzwica Duża
tel. 81 517 15 66, 81 517 15 77
fax: 81 517 15 60
e-mail: poczta@weremczukagro.pl
www.weremczukagro.com
Producent profesjonalnych maszyn dla warzywnictwa i sadownictwa. W ofercie
szeroka gama kombajnów do zbioru owoców, opryskiwaczy tunelowych, maszyn
do pielęgnacji sadów i plantacji oraz siewników punktowych, maszyn i agregatów
do formowania redlin, sadzarek do rozsady, ogławiarek do marchwi, kombajnów
do zbioru marchwi, pietruszki, buraczka i innych warzyw korzeniowych. Gwarantowane wsparcie techniczne i opieka serwisowa.
Manufacturer of professional machines for fruit and vegetable growing like berry
harvesters, tunnel sprayers, machines for cleaning and caring orchards and plantations and single-seed sowing machines, machines for ridge forming, vegetable transplanters, carrot toppers, carrot and root vegetable harvesters.
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MECHANIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ
AGRITUBEL S.A

Firma ROLAND P-H-U

LOUDUN
8 Rue des Forges
86200 LOUDUN
tel. 570733222
e-mail: RFIOLEK@AGRITUBEL.COM
www: WWW.AGRITUBEL.COM

Ryszard Drąg	
ul. Parkowa 25A
88-140 Gniewkowo
tel. 52 351 01 44
e-mail: roland.gniewkowo@wp.pl
www.roland.biz.pl

AGRITUBEL S.A. to jeden z największych europejskich producentów wyposażenia
do hodowli bydła. Dzięki swojemu ponad 30-letniemu doświadczeniu oraz koncentracji wyłącznie na wyrobach metalowych dla krów, kóz i owiec, produkty są trwałe, dopracowane i funkcjonalne tak aby w 100% spełniły swoje funkcje dając pełen komfort
użytkowania zarówno zwierzętom jak i hodowcy. Poszukujemy dealerów na terenie
Polski. Zapraszamy do współpracy!

Nowoczesna firma z tradycjami. Specjalizujemy się w produkcji urządzeń do żywienia
zwierząt na sucho i mokro z płyt plastikowych. Tubomaty, automaty paszowe dla
trzody chlewnej. Koryta prostokątne i okrągłe. Kojce porodowe, koryta polimerbetonowe. Poidła, smoczki, zraszacze, tatuownice, kolczykownice, napromienniki.
Karmniki, poidła dla drobiu, królików.

Terraexim-Agroimpex Sp. z o.o.
Allflex Polska Sp. z o.o.
Psary Małe, ul. Nekielska 11G
62-300 Września
tel. 61 895 20 10
e-mail: biuroallflex@merck.com
www.allflex.global/pl/

PANTONE

CMYK

Allﬂex Blue
PANTONE 2925 C
C-85 / M-21 / Y-0 / K-0
R-0 / G-156 / B-222

#009CDE

PANTONE

CMYK

Allﬂex Light Blue
PANTONE 297 C
C-52 / M-0 / Y-1 / K-0
R-113 / G-197 / B-232
#71C5E8

PANTONE

CMYK

MSD Teal
PANTONE 3282 C
C-100 / M-0 / Y-54 / K-15
R-0 / G-133 / B-124
#00857С

PANTONE

CMYK

Allﬂex Blue
PANTONE 7692 C
C-100 / M-45 / Y-0 / K-45
R-0 / G-85 / B-135
#005587

PANTONE

PANTONE

CMYK

Allﬂex Gray
PANTONE 425C
C-0 / M-0 / Y-0 / K-80
R - 84 / G -88 / B - 90
#54585A

CMYK

Allﬂex Light Gray
PANTONE 422C
C-0 / M-0 / Y-0 / K-40
R - 159 / G -161 / B - 162
#9FA1A2

PANTONE

Zakrzewo, ul. Przemysłowa 20
62-070 Dopiewo
tel./fax 61 875 42 33
e-mail: marketing@terraexim.pl
www.terraexim.pl

CMYK

MSD Dark Gray
PANTONE 432 C
C-67 / M-45 / Y-27 / K-70
R-12 / G-36 / B-64
#243444

Kompleksowe wyposażenie budynków inwentarskich.
Allflex Livestock Intelligence, część MSD Animal Health, od 65 lat jest światowym
liderem w zakresie rozwiązań do identyfikacji i monitoringu zwierząt. W naszej ofercie znajdują się kolczyki wizualne, elektroniczne (obowiązkowe / do zarządzania)
oraz TST do poboru tkanek, a także akcesoria (kolczykownice, czytniki elektroniczne). Allflex jest liderem w branży monitoringu bydła. Dzięki naszym zaawansowanym
systemom SenseHub™, Heatime® Pro+ poprawie ulegają między innymi parametry
zdrowotności stada, jego wydajność mleczna oraz współczynniki zacielenia.

Doradztwo - Projekty technologiczne – Montaż – Serwis
–

Systemy wentylacji

–

Systemy żywienia i pojenia

–

Systemy zadawania pasz

–

Systemy usuwania gnojowicy

–

Ruszta

–

Jarzma porodowe, kojce indywidualne

–

Silosy

–

Drabiny paszowe, przegrody legowiskowe,

Energia ze Słońca - Panele Fotowoltaniczne
- Instalacje fotowoltaniczne, dachowe i naziemne
Wiązania, kojce dla cieląt.
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USŁUGI ROLNICZE
365FarmNet Group KGaA mbH & Co. KG

PUCHAŁA B.U.H. Sp. z o.o.

Hausvogteiplatz 10
10117 Berlin / Germany
www.365farmnet.com
NIP:DE294484102
Biuro w Polsce:
Niepruszewo, ul. Świerkowa 7, 64-320 Buk

ul. Lipowa 6/2
85-062 Bydgoszcz
tel. 52 345 40 22
tel./fax 52 345 40 21
e-mail: karcherpuchala@onet.pl

365FarmNet to innowacyjne oprogramowanie dla rolników.
Wersja podstawowa programu jest całkowicie darmowa, niezależnie od czasu
używania czy wielkości gospodarstwa. Platforma pomaga w prowadzeniu dokumentacji polowych i w zarządzaniu gospodarstwem rolnym - do dyspozycji rolnika
m.in. interaktywne karty pól, rejestr środków ochrony roślin, wyniki i analizy, pogoda
oraz aplikacje mobilne. Program ułatwia pracę, pozwala na analizowanie wyników
oraz pomaga spełniać wymagania stawiane przez organy krajowe i UE.
365FarmNet is the innovative agrarsoftware for farmers.
Discover our free basic package including cross-compliance documentation, graphical farm map, planning function, basic weather and various apps. Our programm
creates transparency about work processes and costs, regardless of the fleet or company size. It fulfills requirements, saves money and finally allows more time on the
field instead of in the office. This is the ideal and risk-free starter platform for your
digital agriculture.

MILEX - Systemy nawAdniania
ul. Obr. Dobrzykowa 3
09-522 Dobrzyków
tel. 24 277 52 22 wew. 203
fax 24 277 54 27
e-mail: milex@milex.pl
www.nawadnianie.pl
Od 1983 r. zajmujemy się produkcją (w tym linii kroplujących WATERMIL i rur)
i sprzedażą systemów nawadniania. Projektujemy, montujemy, serwisujemy.
Nasze systemy umożliwiają efektywne działanie, nawet przy niskim ciśnieniu wody.
Posiadamy sieć dystrybutorów na terenie całej Polski.
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B.U.H. Puchała Spółka z o.o. jest firmą rodzinną, zarejestrowaną we wrześniu 2004 r.
Sprzedażą urządzeń Karchera rodzina Puchała zajmuje się jednak znacznie dłużej,
bo ponad 30 lat. Spółka jest wynikiem zmiany formy prawnej. W naszej ofercie znajdziecie Państwo wysokociśnieniowe agregaty myjące bez i z podgrzewaniem wody,
odkurzacze piorące do czyszczenia parą, szarowarki, zamiatarki, urządzenia stacjonarne oraz myjnie samochodowe. Produkty firmy Karcher to również cała gama
środków chemicznych i szerokie wyposażenie dodatkowe do wszystkich urządzeń
profesjonalnych i domowych. Przy zastosowaniu odpowiednich dysz do końcówek
lancy można piaskować na mokro, udrażniać instalacje wod-kan, dezynfekować
za pomocą chemii lub pary itp. Z naszymi urządzeniami i technologią kończą się
problemy z utrzymaniem idealnej czystości. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy
szeroką ofertę produktów firmy Karcher. Zapewniamy również ich obsługę serwisową
– gwarancyjną i pogwarancyjną.

WEBEN Sp. z o.o.
ul. Wilanowska 10
60-688 Poznań
Biuro Handlowe:
ul. B. Chrobrego 117B/5, 87-100 Toruń
tel. 728 955 220, 697185146
e-mail: biuro@weben.com.pl
www.weben.com.pl
Firma powstała w 2016 r. W początkowym okresie zajmowała się handlem wyrobami
hutniczymi na terenie Polski, jak również innych krajów europejskich (należących do Unii
Europejskiej i poza Unią Europejską). Wraz z rozwojem spółki rozszerzyliśmy działalność o transport międzynarodowy i krajowy oraz import urządzeń i samochodów użytkowych, głównie z Rosji. Obecnie WEBEN Sp. z o.o. jest autoryzowanym przedstawicielem
firmy Zakład Urządzeń Wiertniczych na rynek europejski. Dzięki stałej współpracy z fabryką, oferujemy urządzenia i osprzęt wiertniczy w wersji standardowej, jak i dopasowanej
do indywidualnych potrzeb klienta.
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Adamkiewicz Krzysztof

ZINERON Artur Szwargot

Zakład Ślusarsko-Kotlarski

ul. Śniadeckich 3c/3
64-500 Szamotuły
tel. 690-855-866
e-mail: artur@zineron.pl
www.zineron.pl

ul. Prokopowska 35,
63-300 Pleszew
tel. 880 999 479
tel./biuro 62 74 24 818, 605 030 483
e-mail: biuro@kotly-adamkiewicz.pl
www.kotly-adamkiewicz.pl
Zakład Ślusarsko-Kotlarski Krzysztof Adamkiewicz z siedzibą w Pleszewie istnieje nieprzerwanie od 1996 r. Zajmujemy się produkcją wysokiej jakości kotłów c.o.
na paliwo stałe spełniające najwyższe normy ekologiczne 5 klasa – ecodesign,
ECODESIGN – 2021. Asortyment obejmuje kotły automatyczne na ekogroszek
i pellet, oraz tradycyjne z ręcznym załadunkiem na węgiel.

•

Dystrybucja i sprzedaż profesjonalnych zbiorników marki Kingspan.

•

Dystrybucja i sprzedaż profesjonalnych rozwiązań telemetrycznych marki
Kingspan.

•

Klimatyzacja i wentylacja

Ekover Piotr Drabjewski
AM Group Solar
Lisi Ogon, ul. Bydgoska 16
86-065 Łochowo
tel. 734 151 444
e-mail:biuro@amgroupsolar.com
www.amgroupsolar.com
AM Group Solar obsługuje klientów w zakresie fotowoltaiki, pomp ciepła oraz stacji
ładowania pojazdów elektrycznych. Misją naszej firmy   jest tworzenie długotrwałej
relacji z klientem opartej na wzajemnym zaufaniu oraz profesjonalnej obsłudze inCMYK FULL LOGO
westora na każdym etapie realizacji
projektów – począwszy od doradców technicznych działających w terenie, projektantów, inżynierów, doradców od dofinansowań,
po własne ekipy instalatorskie. Nieustannie rozwijamy się, szkolimy, wychodząc tym
samym naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Wszystko to możliwe jest dzięki
kilkunastoletniemu doświadczeniu osób tworzących nasz zespół. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
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Białobłocie 35/2
77-420 Lipka
tel. 728 800 721
e-mail: bok@ekover.pl
Salon sprzedaży:
Kościuszki 15i
89-400 Sępolno Krajeńskie
kom: 882 192 468
Firma Ekover specjalizuje się w projektowaniu, sprzedaży , oraz montażu  instalacji
fotowoltaicznych. W swojej ofercie posiadamy również sprzedaż dedykowanych im
urządzeń. Działamy na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego
oraz wielkopolskiego oraz okolicznych miejscowości.
Potrzebujesz wyspecjalizowanych fachowców, którzy dostarczą Ci najlepszą instalację fotowoltaiczną i zajmą się tematem od A do Z? A może zastanawiasz się nad
zainwestowaniem w fotowoltaikę i potrzebujesz porady w tym zakresie? Firma Ekover oferuje kompleksową usługę w obrębie projektowania, montażu i serwisu instalacji, a także sprzedaż samych urządzeń. Dostarczamy Państwu produkty sprawdzonych marek: SMA,SOLAREDGE ,FRONIUS, HUAWEI,SOFARSOLAR,HOYMILES.
Moduły  LONGI,JASOLAR,QCELLS ,SERAPHIM,
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ENERGY-WIN

Hanplast Energy Sp. z o.o.

Wnęk Marek

ul. Wł. Paciorkiewicza 3
85-862 Bydgoszcz
tel. 52 511 97 00
e-mail: info@hanplast.energy
www.hanplast.energy

ul. Olszynowa 3
86-065 Łochowo
tel. 786 866 690
e-mail: marek.wnek@powerpofit.pl
Głównym zadaniem firmy Energy-Win jest świadczenie usług skupiających się na odnawialnych źródłach energii. W ostatnim czasie priorytetem stały się instalacje fotowoltaiczne. Nasi klienci mogą również skorzystać z opcji dodatkowych tj. pompy ciepła.

GREENHEAT P.P.U.H.
Studzieniec 30B	
64-610 Studzieniec
tel. 512 352 362
www.Zielonekotly.pl
e-mail: biuro@greenheat.pl
Fabryka kotłów C.O. na pellet i ekogroszek.
Kotły na pellet o podwyższonym standardzie ekologicznym.
Kotły 5 klasa i ecodesigne.

Lumifil Innovations Sp. z o.o.
3 Maja 33, 81-743 Sopot
Siedziba firmy:
Wojska Polskiego 66,
86-105 Świecie
tel. 515 650 735
e-mail: kontakt@lumifil.com
www.lumifil.com
Lumifil Innovations to inicjatywa mająca na celu wprowadzenie nowatorskich technologii w codziennym życiu każdego z nas. W naszej wizji świata każdy ma prawo
do poczucia bezpieczeństwa i pewności, że jego rodzina nie będzie ze strachem
otwierać kolejnych listów od dostawcy energii.                                    
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Hanplast Energy™ to kompleksowa obsługa inwestycji fotowoltaicznych dla klientów
biznesowych, indywidualnych oraz gospodarstw rolnych, bezpośrednio od polskiego
lidera produkcji najnowocześniejszych modułów fotowoltaicznych z ogniwami HJT,
wykonanych w technologii połączeń SmartWire - firmy Hanplast Sp. z o.o., która jako
pierwsza na świecie, wdrożyła z powodzeniem technologię szwajcarskiej firmy Meyer
Burger. Siedziba Hanplast Energy oraz własna fabryka modułów fotowoltaicznych
nowej generacji znajduje się w Bydgoszczy. Spółka dysponuje jedyną w Europie linią
produkcyjną SmartWire Glass/Glass (SWCT G/G ) z zastosowaniem najnowszych
ogniw HJT w dwustronnych, szklanych modułach PV – SmartWire Bi-facial. Jesteśmy
jedyną firmą produkcyjną w Polsce, która posiada własny ośrodek badawczo-rozwojowy dedykowany bezpośrednio linii produkcyjnej modułów fotowoltaicznych.
Wiemy co oferujemy
Rekomendujemy naszą jakość i technologię, ponieważ na co dzień sami korzystamy
z tych rozwiązań i doskonale wiemy, że są skuteczne i niezawodne. Nasza fabryka
zasilana jest największą w Polsce dachową elektrownią słoneczną o mocy 1,24 MW.  
Dzięki temu rozwiązaniu, każdego dnia generujemy oszczędności a produkowane
przez nas moduły, napędzane są energią pozyskaną wprost ze słońca.   
Takie praktyczne doświadczenie pozwala nam używać tytułu EKSPERTA w zakresie
instalacji fotowoltaicznych. Zapewniamy pewny zwrot z inwestycji oraz najwyższej jakości moduły fotowoltaiczne z najdłuższymi gwarancjami na rynku, nawet 88,25%
mocy początkowej po 35 latach.
Przeprowadzamy analizę faktycznych potrzeb energetycznych u naszych klientów, wykonujemy szczegółowy audyt miejsca instalacji i jego przyłącza do sieci energetycznej,
a do danego przedsięwzięcia przydzielony jest dedykowany inżynier projektu.    
Bądź przedsiębiorczy i czerp energię ze słońca, współpracując ze stabilnym
partnerem w biznesie Hanplast Energy sp. z o.o.
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MAX MANAGEMENT

Rawicom Sp. z o.o. Sp. k.

Natalia Białaszczyk

ul. Szubińska 10,
89-210 Łabiszyn
tel: 793 206 207
e-mail: info@rawicom.pl
www.rawicom.pl

ul. Solna 1/2
62-120 Wapno
tel. 887 969 142
e-mail: biuro@maxenergia.com.pl
www.maxenergia.com.pl
ROZWIĄZANIA ENERGETYCZNE DLA TWOJEGO DOMU.
Cenisz sobie najwyższej klasy produkty, a do tego dbasz o środowisko? Skorzystaj
z proponowanych przez nas rozwiązań. Jesteśmy lokalną, rodzinną firmą, która
od 12 lat działa w branży energetycznych rozwiązań dla Twojego domu.
Współpracujemy z wieloma sprawdzonymi producentami, dzięki czemu
naszą ofertę możemy dostosować do
Twoich indywidualnych potrzeb.
Partner strategiczny: ProEco Solutions.

PITERN Sp. z o.o.
ul. Batorowska 9 Dąbrowa
62-070 Dopiewo
tel. 505 056 853
e-mail: info@pitern.pl
www.pitern.pl
Ponad 18 lat doświadczenia w branży solarnej
Nasze bogate doświadczenie w branży solarnej jest do pełnej dyspozycji klientów.
Oferujemy pomoc na każdym etapie inwestycji, począwszy od prac projektowych, po załatwianie formalności, kończąc na montażu instalacji fotowoltaicznej. Posiadamy własne biuro projektowe zlokalizowane w naszej siedzibie w Dąbrowie. 18 lat doświadczenia w branży mówi samo za
siebie – odnawialne źródła energii nie kryją przed nami żadnych tajemnic.
W naszej ofercie znajduje się fotowoltaika dla domów, firm i rolnictwa, a także pompy
ciepła. Nasza firma jest gwarantem konkretnych i solidnych rozwiązań z zakresu
branży solarnej pozwalającym naszym klientom podejmować mądre i przynoszące
duże zyski decyzje.
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Firma RAWICOM istnieje na rynku od 2006 roku. Jesteśmy jedną z niewielu firm,
z tak bogatym doświadczeniem w kompleksowej budowie instalacji fotowoltaicznych.
Dysponujemy grupą fachowców, posiadających najwyższe kwalifikacje oraz wiedzę
do budowy systemów sieci, montażu i instalacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Zajmujemy się również farmami fotowoltaicznymi. Ich głównym celem jest produkcja
i dystrybucja wyprodukowanej energii do sieci elektroenergetycznej.

Sunny Volts Małgorzata Swiercz		
ul.Osiedle Bydgoskie 35
88-100 Inowrocław
tel. 881 075 630
e-mail kontakt@sunnyvolts.pl
www.sunnyvolts.pl
Sunny Volts to firma kompleksowo zajmująca się projektowaniem oraz montażem
instalacji fotowoltaicznych. Wykonujemy instalacje fotowoltaiczne dla klientów indywidualnych, gospodarstw rolnych oraz firm.
W naszej ofercie mamy również pompy ciepła, panele na podczerwień oraz hybrydowe podgrzewacze wody, które w połączeniu z fotowoltaiką znakomicie wpisują się
w filozofię zeroemisyjnych źródeł ciepła.
Doświadczona ekipa monterów oraz posiadanie Certyfikatu Urzędu Dozoru
Technicznego jest gwarancją najwyższej jakości świadczonych przez nas usług.
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MATERIAŁY I TECHNOLOGIE W BUDOWNICTWIE

SAMOCHODY
EXMOT Sp. z o.o.

ALFA-TECH ROBERT KAŁUŻA

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

ul. Wańkowicza 4/7

Autoryzowany Dealer IVECO
i OK Trucks
certyfikowane samochody używane IVECO
ul. Fabryczna 19
85-719 Bydgoszcz
tel. 52 342 16 02

Sprzedaż i serwis samochodów dostawczych IVECO i OK Trucks.
Firma EXMOT powstała w 1990 r. i przez niemal 28 lat funkcjonowania wypracowała
sobie znaczącą pozycję w branży motoryzacyjnej w regionie kujawsko-pomorskim.
Na co dzień obecna jest w mediach, na targach, wystawach i festynach.

85-796 Bydgoszcz
tel. 513 126 152
e-mail: biuro@alfa-tech.info
www.alfa-tech.info.pl
Alfa  -Tech została założona w 2002 roku przez grupę inżynierów sanitarnych
specjalistów branży wod.-kan. Specjalizujemy się w projektowaniu, sprzedaży
i instalowaniu nowoczesnych przydomowych biologicznych i drenażowych
oczyszczalni ścieków o wydajności do 400 osób/dobę (60 m3/dobę).
Staramy się przy tym dostarczać naszym klientom najnowszych rozwiązań w tym
zakresie.

Wspiera też imprezy sportowe i akcje charytatywne.

BOGMAT ZPHU

Do najważniejszych założeń strategii Firmy należy zaliczyć:

ul. Wyzwolenia 1a
86-070 Dąbrowa Chełmińska
tel. 608 444 393
e-mail: bogmat@bogmat.net.pl
www. zphubogmat.pl
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–

rzetelność i dokładność pracy naszej kadry,

–

profesjonalizm i doświadczenie oferowanych usług, poparte wieloletnią obecnością na rynku motoryzacyjnym,

–

oszczędność czasu i minimalizacja poniesionych kosztów dzięki kompleksowej
i fachowej obsłudze,

–

elastyczność działań w dostosowywaniu do zmieniających się oczekiwań rynku,

–

ciągły rozwój i inwestowanie w nowe kierunki działalności branży motoryzacyjnej.

Producent hal stalowych ZPHU Bogmat istnieje na rynku budowlanym od 1999 r.
Specjalizuje się w wytwarzaniu produktów stalowych, a w szczególności hal stalowych magazynowych, przemysłowych, rolniczych jak również hal stalowych wysokiego składowania oraz wszelkich hal warstwowych o konstrukcjach stalowych. Naszym
celem jest przede wszystkim dopasowanie projektu hali do potrzeb Klienta. Już od 21
lat zdobywamy doświadczenie w swojej branży oraz niezbędną wiedzę. Dzięki temu
jesteśmy w stanie doradzić i dobrać odpowiednie funkcjonalności, poszycie oraz wymiary hali stalowej zależnie od prowadzonej działalności.
Nasze hale stalowe budujemy z gwarancją jakości
Od początku naszego istnienia kładziemy nacisk na wysoką jakość materiałów. Do
produkcji hal stalowych wykorzystujemy wysokiej jakości surowce, które są gwarancją wytrzymałości wykonywanych przez nas konstrukcji.
Hale stalowe budujemy na terenie całej Polski
Posiadamy bogaty park maszynowy, jak również współpracujemy z dwoma biurami
projektowymi. Dzięki temu, możemy szybko i sprawnie zajmować się budową hal
stalowych na terenie całej Polski. Każda część projektu jest dokładnie przemyślana i
wzbogacona o nowe rozwiązania.
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MAREMO Bartłomiej Stacherczak

Ślusarstwo Roboty Budowlane S.C.

ul. Chopina 2/4
87-800 Włocławek
tel. 509 584 364
e-mail: biuro@maremo.pl
www.maremo.pl

Tadeusz Jeśko & Piotr Doręgowski
ul. Cicha 22
64-813 Zacharzyn
tel. 608 629 755
www.srb.com.pl
facebook.com/srb.konstrukcje.stalowe

Firma MAREMO specjalizuje się w uszczelnianiu i docieplaniu dachów, poddaszy
oraz budynków inwentarskich pianką poliuretanową.
Autoryzowany wykonawca izolacji natryskowych. Uszczelniamy cieknące dachy,
docieplamy poddasza, eliminujemy wykraplanie się pary wodnej w budynkach
inwentarskich.

MDB MODERN Sp. z o.o.

Specjalizujemy się w wykonawstwie konstrukcji stalowych – obory, chlewnie, kurniki,
hale, magazyny, wiaty, garaże i inne obiekty budowlane. Szczególnie polecamy nasze
usługi właścicielom gospodarstw rolnych, zwracając uwagę na atrakcyjne ceny oraz
szeroką znajomość budownictwa inwentarskiego. Mamy wieloletnie doświadczenie
w kompleksowych budowach obór oraz innych budynków inwentarskich. W zakresie
wykonywania naszych prac znajdują się również różnego rodzaju pokrycia takie jak montaż płyt warstwowych, świetlików, blach trapezowych z obróbkami blacharskimi i
orynnowaniem.

ul. H. Dobrzańskiego 14
85-826 Bydgoszcz
tel. 52 582 22 53, 52 519 09 09
fax 52 519 09 09
e-mail: biuro@mdbmodern.pl
www.mdbmodern.pl

MDB MODERN SP. Z O.O. dostarcza urządzenia marki MASTER CLIMATE SOLUTIONS do obróbki powietrza. Nasze urządzenia przeznaczone są dla sektora rolniczego. Pomagamy w przystosowaniu środowiska pracy w najszybszy i najprostszy
sposób, zachowując niskie koszty inwestycji.
Oferujemy urządzenia innowacyjne, łatwe w obsłudze, wysokiej jakości, dużej wydajności i niezawodności.
Nasze nagrzewnice, wentylatory, klimatyzery, osuszacze poprawiają jakość powietrza ludziom i zwierzętom.
Od kompetentnego doradztwa przez sprzedaż po fachowy serwis.
Zapraszamy do współpracy.
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Agrolok Sp. z o.o.

LIRA Wytwórnia Pasz Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 4
87- 400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 682 37 00
fax. 56 682 37 09
email: info@agrolok.com.pl
www.agrolok.pl

ul. Gen. Chłapowskiego 36
64-010 Krzywiń
tel. 65 517 43 00
fax: 65 517 43 02
e-mail:kontakt@lira-pasze.pl
www.lira-pasze.pl

Postęp genetyczny zwierząt gospodarskich, w tym m.in. bydła, znacznie wpływa na
opłacalność produkcji. Zjawisku temu powinny towarzyszyć zmiany związane z żywieniem.
Wsparcie nowoczesnej hodowli i chowu zapewnia Agrolok, który w Zakładzie Uszlachetniania Białka Roślinnego produkuje białkowo-energetyczne komponenty paszowe non GMO dla bydła, trzody i drobiu. Wśród nich znajduje się m.in. rzepakowy
komponent  poprawiający wydajnosc i zdrowie krów mlecznych – Amirap Efekt.

Wytwórnia Pasz LIRA jest polską, rodzinną firmą założoną w 1996 r. Siedziba
firmy znajduje się w miejscowości Krzywiń w województwie wielkopolskim. Produkcja
obejmuje mieszanki paszowe pełnoporcjowe, uzupełniające, mineralne i preparaty
mlekozastępcze dla trzody, drobiu, bydła i innych gatunków zwierząt oraz doradztwo
zootechniczne i weterynaryjne.

Emiwo Żywienie Zwierząt
Ostrowski, Mazurak Spółka Jawna
ul. Majowa 2
71-374 Szczecin
tel. 505 774 795
e-mail:emiwo@emiwo.pl
www.emiwo.pl
Emiwo  Żywienie  Zwierząt  Spółka  Jawna – to firma innowacyjna,
od 10 lat oferująca Hodowcom poprawę wydajności i opłacalności produkcji.
Aktualnie w ramach Precyzyjnego Żywienia Krów oferujemy wysokiej jakości specjalistyczne pasze, wysoki poziom bilansowania i reformułowania dawek pokarmowych
oraz profesjonalne wsparcie Doradców Żywieniowych Emiwo.
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Intergen Sp. z o.o.

Agencja Mienia Wojskowego

Skiereszewo 22B
62-200 Gniezno
tel: 61 426 00 25
email: biuro@intergen.com.pl
www.intergen.com.pl

ul. Gdańska 163 a
85-915 Bydgoszcz
tel. 52 525 78 05
fax 52 52 57 825
e-mail:bydgoszcz@amw.com.pl
www.amw.com.pl

Intergen Sp. z o.o. jest dostawcą najwyższej jakości bydła hodowlanego oraz
nasienia buhajów, selekcjonowanego ze wszystkich popularnych ras bydła w tym
również mięsnych. Nasze rozpłodniki zajmują czołowe miejsca wycen krajowych jak        
i zagranicznych. Szeroka oferta buhajów zadowoli każdego hodowcę. Misją firmy jest
wspieranie rozwoju naszych klientów poprzez partnerstwo, doradztwo oraz profesjonalną obsługę tak aby w 100% spełnić wymagania klientów.

Agencja Mienia Wojskowego to agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra
Obrony Narodowej. Od niemal 25 lat AMW z powodzeniem zagospodarowuje nieruchomości oraz uzbrojenie i sprzęt, który wycofano z armii oraz pozostałych służb
mundurowych. Agencja dba również o zakwaterowanie żołnierzy, zarządza budynkami mieszkalnymi oraz planuje i przeprowadza inwestycje mieszkaniowe. Na rzecz
MON realizuje też projekty związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

Stacja Hodowli

Agencja Promocji Rolnictwa

i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
ul. Zamczysko 9a
85-868 Bydgoszcz
tel. 52 328 03 01
fax 52 328 03 17
e-mail: bydgoszcz@shiuz.pl
www.shiuz.pl
Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy to silna i nowoczesna firma, która jest polskim liderem w zakresie genetyki i najnowszych technologii
stosowanych w inseminacji bydła i trzody chlewnej. Produkujemy nasienie
buhajów ras mlecznych i mięsnych, ocenionych genomowo i tradycyjnie. Oferujmy
nasienie knurów czystorasowych, mieszańcowych i hybrydowych w kateterze SelFix.
Prowadzimy doradztwo hodowlane i kursy inseminacji.
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i Agrobiznesu „APRA” Sp. z o.o.
Myślęcinek, ul. Bażancia 1
86-031 Osielsko
tel. 52 584 17 40,
e-mail: apra@apra.pl
Dział prenumeraty: 52 584 17 47/57, prenumerata@apra.pl
Sklep internetowy: www.agropolska.pl/sklep
APRA jest czołowym polskim wydawcą specjalistycznych magazynów rolniczych:
„Nowoczesna Uprawa”, „Rolniczy Przegląd Techniczny”, „Przedsiębiorca Rolny”, Hoduj z głową bydło” i „Hoduj z głową świnie” oraz właścicielem multiportalu rolnego
Agropolska.pl”. Na łamach swoich czasopism i portalu rzetelnie informuje o sytuacji
w rolnictwie oraz doradza w kwestiach związanych z produkcją roślinną, zwierzęcą
i mechanizacją gospodarstw. Wydaje książki i poradniki o tematyce rolniczej. Wydawnictwo posiada nowoczesną drukarnię, w której drukuje własne czasopisma oraz
realizuje zlecenia zewnętrzne.
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Nowoczesna Uprawa – ogólnopolski miesięcznik skoncentrowany na zagadnieniach związanych z produkcją kluczowych
dla polskiej gospodarki roślin rolniczych. Skierowany jest do rolników
prowadzących średnie i duże gospodarstwa rolne, nastawionych na
uprawę roślin towarowych, a także paszowych. Skupia swoją uwagę
na tematach dotyczących doboru odmian, nawożenia, przygotowania gleby, siewu, nowoczesnych metod pielęgnacji i ochrony roślin, a także technologii zbioru i konserwacji plonów. Rzetelny przekaz, uznane grono autorów i kompetentna redakcja to główne atuty czasopisma.  Od
15 lat stanowi  ono dla swoich Czytelników „instrukcję obsługi pola” doradzając w kwestiach
prowadzenia upraw i doboru środków do produkcji rolnej. Nakład czasopisma jest poddany
kontroli dystrybucji prasy prowadzonej przez Polskie Badania Czytelnictwa (wcześniej ZKDP).
Kontakt do redakcji:  uprawa@apra.pl, www.nowoczesnauprawa.pl
ZAPRENUMERUJ (tutaj polinkować  do e-sklepu: https://www.agropolska.pl/sklep/produkt/nowoczesna-uprawa,2.html
Rolniczy Przegląd Techniczny – ogólnopolski miesięcznik, który od ponad 20

lat jest dla swoich Czytelników głównym źródłem wiedzy i pierwszym doradcą w zakresie doboru technologii oraz sprzętu dla ich gospodarstw.  
Czytelnik znajdzie tutaj m.in.: testy redakcyjne, nowości rynkowe, parametry techniczne i dane użytkowe maszyn, oceny sprzętu rolniczego
nowego i używanego, również bezpośrednio z gospodarstw rolnych oraz
dział rolnictwo 4.0. Dodatkowo publikowane artykuły wzbogacane są filmami dostępnymi na kanale YouTube. Odpowiedni dobór tematyki, rzetelny przekaz oraz kompetentna redakcja to główne atuty czasopisma.
Kontakt do redakcji: rpt@rpt.pl, www.agropolska.pl/technika-rolnicza
FB (taki link: https://www.facebook.com/Magazyn.RPT/ YouTube (taki link: https://www.youtube.com/c/FilmyredakcjiRPT/featured
ZAPRENUMERUJ (tutaj polinkować  do e-sklepu: https://www.agropolska.pl/sklep/produkt/rolniczy-przeglad-techniczny,12.html
Dodatkowo przy RPT jest film promocyjny (przesyłam osobno)

Przedsiębiorca Rolny (wcześniej wydawany jako
„Rolnik Dzierżawca”) – ogólnopolski miesięcznik obecny w
gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych od ponad 20
lat. Doradzał i wspierał swoich Czytelników podczas przemian
strukturalno-gospodarczych w rolnictwie. Aktualnie magazyn
prezentuje współczesne trendy w zarządzaniu nowoczesnym
gospodarstwem, poświęca wiele uwagi rozwiązaniom technologicznym, opisuje społeczne i
gospodarcze aspekty przemian w rolnictwie, przedstawia problemy i wyzwania stojące przed
polskimi gospodarstwami rolnymi. Doradza w kwestiach związanych z produkcją roślinną, zwierzęcą i mechanizacją gospodarstw wielkotowarowych. Opisuje trendy ekonomiczne i podaje
aktualne ceny produktów rolnych. Jest wyłącznym patronem medialnym Federacji Związków
Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych oraz współpracuje z organizacjami rolniczymi. Kontakt do redakcji: rolnik@apra.pl
www.przedsiebiorcarolny.pl YouTube (taki link: https://www.youtube.com/channel/UC8p5fF1csX2u0ykZV87PsGg/featured ZAPRENUMERUJ (tutaj podlinkować do e-sklepu: https://www.
agropolska.pl/sklep/produkt/przedsiebiorca-rolny,3.html
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Hoduj z głową bydło – ogólnopolski dwumiesięcznik
skierowany do producentów i hodowców bydła oraz zootechników i
lekarzy weterynarii. Na łamach czasopisma Czytelnik znajdzie informacje na temat (dalej trzeba zaproponować opis bardziej rozwinięty
jak w innych tytułach)…Tak było po staremu – mi się nie podoba taka
skrótowa konwencja. „Na jego łamach: żywienie – jak wpływa na wzrost produkcji, higiena doju
i nie tylko, nowoczesność w oborze, zdrowe wymię, zdrowe nogi, genetyka – czy to ważne? „
Kontakt do redakcji: hoduj@apra.pl; www.agropolska.pl/produkcja-zwierzeca
Twitter (taki link: https://twitter.com/hzgb_hzgs
YouTube (taki link: https://www.youtube.com/channel/UC75fSF1oFXOjay_vQUaN3gw/featured
ZAPRENUMERUJ (tutaj podlinkować do e-sklepu:
https://www.agropolska.pl/sklep/produkt/hoduj-z-glowa-bydlo,1.html
Hoduj z głową świnie – ogólnopolski dwumiesięcznik
skierowany do producentów i hodowców świń oraz zootechników
i lekarzy weterynarii. Na łamach czasopisma Czytelnik znajdzie
(dalej trzeba zaproponować opis bardziej rozwinięty jak w innych
tytułach)…
Tak było po staremu – mi się nie podoba taka skrótowa konwencja. „Na jego łamach: zdrowie zwierząt – profilaktyka i leczenie,
zasady żywienia, technika żywienia i utrzymania świń – jak to robić, ekonomia i organizacja
produkcji, prawo – co się zmienia w przepisach. „
Kontakt do redakcji: hoduj@apra.pl, www.agropolska.pl/produkcja-zwierzeca
Twitter (taki link: https://twitter.com/hzgb_hzgs
YouTube (taki link: https://www.youtube.com/channel/UC75fSF1oFXOjay_vQUaN3gw/featured
ZAPRENUMERUJ (tutaj podlinkować do e-sklepu:
https://www.agropolska.pl/sklep/produkt/hoduj-z-glowa-swinie,5.html
Multiportal rolny AGROPOLSKA
www.agropolska.pl
Redakcja: agropolska@agropolska.pl
FB (taki link: https://www.facebook.com/AgroPolskaPL)
Twitter (taki link: https://twitter.com/AgropolskaPL)
YouTube (taki link: https://www.youtube.com/c/AgropolskaPl/featured)
Agropolska.pl to pierwszy mulitportal rolny, który jest częścią polskiego Wydawnictwa APRA
- wydawcy specjalistycznych czasopism rolniczych. Rzetelne treści, szybkość przekazu, monitoring sytuacji w rolnictwie zapewniają portalowi liczną grupę odbiorców. Przejrzysty i intuicyjny
layout pozwala użytkownikowi na sprawne poruszanie się w działach: „Uprawa”, „Produkcja
zwierzęca”, „Technika rolnicza”, „Agrobiznes”, „Prawo”, „Pieniądze”. Kompleksowe informacje o
wydarzeniach branżowych, targach, dniach pola zebrane w dziale „Nadchodzące wydarzenia”
są natomiast niezbędnym źródłem wiedzy dla rolników i firm z sektora rolnego.
Dodatkowo jest film/spot promocyjny (przesyłam osobno)
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AGROCONCEPT

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Cezary Wincenciak

Al. Jana Pawła II 70
00-175	Warszawa
tel. 800 380 084, fax 22 318 53 30
e-mail: info@arimr.gov.pl
www.arimr.gov.pl

ul. Hubalczyków 10/12
09-410 Płock
e-mail: kontakt@hektarwiedzy.pl
www.hektarwiedzy.pl
HEKTAR WIEDZY to pierwszy, niezależny portal rolniczy.
To nie reklama, nie sprzedaż, nie marketing. To czysta wiedza połączona z praktyką,
tworząca jeden prosty przekaz w formie wykładów wideo, kierowany do rolnictwa,
rolników, doradców i agronomów. Jest to również forum dla rolników - proste szybkie
i na temat.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest jedyną rolną unijną agencją
płatniczą w Polsce, największą tego typu instytucją w Unii Europejskiej. Wspiera finansowo rozwój polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich poprzez wdrażanie programów UE oraz udzielanie pomocy ze środków krajowych.

Projekt ma na celu stworzenie autentycznego źródła rzetelnych i niezbędnych informacji z zakres rolnictwa.

Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi, przedsiębiorcy z sektora rolno-spożywczego i samorządy lokalne. Agencja
udziela również pomocy podmiotom z sektora rybackiego w ramach unijnych programów operacyjnych.

Agro Wydawnictwo Sp. z o.o.

ARiMR, oprócz centrali w Warszawie, posiada 16 oddziałów regionalnych oraz
314 biur powiatowych.      

ul. Bajkowa 4
62-002 Suchy Las
tel. 61 881 88 99
e-mail: agroprofil@agroprofil.pl
www.agroprofil.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Agro Wydawnictwo jest wydawcą miesięcznika Agro Profil, który charakteryzuje się
specjalistyczną wiedzą rolniczą w obszarach uprawy oraz techniki rolniczej. Nasi
specjaliści, przywiązują ogromną wagę do przekazywania rzetelnych informacji
oraz tematów związanych z aktualnymi problemami. W naszej ofercie znajduje się
magazyn Agro Profil, a także Program Ochrony Roślin Rolniczych, Dokumentacja Ochrony Roślin i Nawożenia Azotem, publikacje specjalne na temat zbóż,
rzepaku, kukurydzy i roślin strączkowych oraz książki na temat identyfikacji agrofagów
i niedoborów pokarmowych ziemniaka i buraka cukrowego. W ofercie znajdują się
również niezbędne produkty dla każdego gospodarstwa: deszczomierze, miarki
i wiadra.
Zapraszamy do wizyty na naszym stoisku i zapoznania się z całą ofertą oraz
odwiedzenia nas na stronie www i FB.
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ul. Kasprzaka 2
01-211 Warszawa
www.bnpparibas.pl
infolinia: 801 321 123 lub 22 134 00 00
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Departament Ekspertów Agro
ul. Fordońska 74
85-719 Bydgoszcz, Polska
BNP Paribas Bank Polska S.A w Polsce jako bank uniwersalny o globalnym zasięgu
kieruje usługi do Klientów detalicznych, Wealth Management, a także firm w segmentach mikro, MŚP i bankowości korporacyjnej. BNP Paribas jako Bank Zielonych
Zmian wspiera Klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, ogranicza
negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko naturalne oraz inspiruje
Klientów do podejmowania trafnych decyzji finansowych. Dzięki finansowaniu banku,
ponad 20,5 tysiąca gospodarstw domowych korzysta z paneli fotowoltaicznych. Bank
konsekwentnie realizuje również strategię finansowania przedsiębiorstw w Polsce,
a także wspierania inwestycji strategicznych z punktu widzenia państwa oraz wywierających pozytywne wpływy: społeczne, ekonomiczne i środowiskowe.
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DLG AgroFood Sp. z o.o.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 639 01 17/18
e-mail: AgroFood@dlg-pl.pl
www.dlg-agrofood.pl www.opolagra.pl
www.targiferma.com.pl www.potatodays.pl

ul. Leona Wyczółkowskiego 22
85-092 Bydgoszcz
tel. 52 341 52 61
e-mail: bydgoszcz@krus.gov.pl
www.krus.gov.pl

DLG AgroFood Sp. z o.o. stanowi platformę dla międzynarodowych kontaktów.
Celem Firmy jest wspieranie polskiej gospodarki rolnej i żywnościowej oraz rozpowszechnianie wiedzy z sektora rolniczego. Poprzez organizację targów, konferencji
i szkoleń oraz współpracę z doświadczonymi partnerami polskimi i niemieckimi
wdrażamy nasze cele w życie. DLG AgroFood Sp. z o.o. jest spółką-córką DLG –
wiodącej organizacji z sektora gospodarki rolnej i żywnościowej w Niemczech. DLG
jest politycznie neutralną i finansowo niezależną organizacją specjalistyczną, zrzeszającą ponad 30.000 członków na całym świecie.
Nasze projekty: Opolagra – największa w południowej Polsce wystawa rolnicza z pokazami pracy maszyn i aukcją bydła, Kamień Śląski k. Opola, Międzynarodowe Targi
Ferma w Łodzi – infrastruktura hodowli zwierząt , Potato Days Poland w Udaninie –
specjalistyczna wystawa dla producentów ziemniaków, Agro-Tech wystawa rolnicza,
Minikowo, Wyjazdy studyjne na wystawy DLG na całym świecie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 30 lat zapewnia kompleksową obsługę ubezpieczenia społecznego rolników oraz innych zadań zleconych przez Państwo na
rzecz ludności rolniczej.
Do podstawowych ustawowych zadań Kasy należy:
- ustalanie prawa do ubezpieczenia społecznego, pobór składek, ewidencjonowanie na imiennych kontach okresów tego ubezpieczenia i opłaconych składek,
- przyznawanie i wypłata emerytur, rent, świadczeń wypadkowych, chorobowych
i macierzyńskich oraz innych świadczeń pozaubezpieczeniowych,
- obsługa ubezpieczenia zdrowotnego, dokonywanie rozliczeń i ewidencji składek
na to ubezpieczenie, przekazywanie NFZ informacji o ubezpieczonych i opłaconych za nich składkach na to ubezpieczenie,
- pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych emerytur i rent, a po
zakończeniu roku podatkowego obliczanie podatku dochodowego lub sporządzanie informacji o dochodzie uzyskanym z tytułu emerytury lub renty,
- realizacja zadań wynikających z rozporządzeń unijnych dotyczących koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego oraz międzynarodowych umów o zabezpieczeniu społecznym,
- przeprowadzanie badań lekarskich i wydawanie orzeczeń na potrzeby ustalania
uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników,
- kierowanie na specjalistyczną rehabilitację leczniczą osób zagrożonych całkowitą
niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym lub wykazujących taką niezdolność, ale rokujących jej odzyskanie,
- udzielanie rolnikom informacji o umowach, jakie mogą być zawarte w związku
z zamiarem zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej,
- współpraca z organami administracji rządowej, z zagranicznymi instytucjami ubezpieczeniowymi oraz organizacjami międzynarodowymi,
- zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym rolników
poprzez działania obejmujące: analizowanie przyczyn tych wypadków i chorób,
upowszechnianie wśród ubezpieczonych zasad ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkami i chorobami w rolnictwie, podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych
środków, sprzętu i odzieży wykorzystywanych w rolnictwie.
Rolników, producentów wyrobów, dostawców usług dla rolnictwa oraz wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w działaniach prewencyjnych Kasy
- szkoleniach bhp, pokazach, konkursach wiedzy i in., prowadzonych przez oddziały regionalne i placówki terenowe. Informacje o tych inicjatywach znaleźć można na stronie
www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl. Broszury i inne wydawnictwa o tematyce bhp
Kasa udostępnia w tematycznej zakładce na stronie www.krus.gov.pl.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Telefoniczny Punkt Informacyjny
tel. 22 376 76 76, fax. 22 452 55 91
e-mail: kontakt@kowr.gov.pl
Oddział Terenowy w Bydgoszczy
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz
tel. 52 525 08 01
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi działania w zakresie m.in.: gospodarowania zasobem własności rolnej Skarbu Państwa, kształtowania ustroju rolnego,
nadzoru nad spółkami o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, analiz
rynkowych i transferu wiedzy o obszarach wiejskich, wspierania rozwoju obszarów
wiejskich i innowacyjności, wspierania konsumpcji i propagowania zdrowych nawyków żywieniowych, wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocji produktów rolno-spożywczych.
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Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza

Nicolaus Bank Spółdzielczy

w Przysieku

w Toruniu

Przysiek
87-134 Zławieś Wielka
tel. 56 678 92 40/41
fax 56 678 92 98
e-mail: izbarol@man.torun.pl
www.kpir.pl

Centrala:
ul. Lelewela 33
87-100 Toruń
tel. 56 639 95 00
e-mail: kontakt@nicolausbank.pl
www.nicolausbank.pl

Tworzenie podstaw organizacyjno-prawnych dla funkcjonowania rynków rolnych.
- Informowanie społeczności wiejskiej o integracji polskiego rolnictwa z UE oraz
możliwościach skorzystania z pomocy unijnej.
- Organizowanie szkoleń, udzielanie porad prawnych.
- Rozwój małej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
- Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w zakresie
rolnictwa.

Bank Spółdzielczy w Toruniu zmienił się w Nicolaus Bank. Obok przystępnego doradztwa i życzliwych relacji, znajdziesz u nas wygodne i nowoczesne usługi bankowe.
Wiele obszarów naszego działania ulega transformacji, tak aby sprostać wymaganiom dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Misją Nicolaus Banku jest pomaganie firmom, rolnikom oraz mieszkańcom w realizacji ich planów rozwojowych.

- Wydawanie opinii i zgłaszanie uwag oraz propozycji odnośnie projektów prawa.

MINISTERSTWO ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel. 222 500 118, fax 22 623 27 50
e-mail: kancelaria@minrol.gov.pl
www.gov.pl/web/rolnictwo/
Na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi można uzyskać informacje dotyczące m.in.: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, polityki
wsparcia rolnictwa, polskich produktów regionalnych i tradycyjnych, rolnictwa ekologicznego, Programu Poznaj Dobrą Żywność oraz targów rolno-spożywczych organizowanych w kraju i za granicą.

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy
w Bydgoszczy
Plac Piastowski 4a
85-012 Bydgoszcz
www.bydgoszcz.pip.gov.pl
Państwowa Inspekcja Pracy powołana jest do sprawowania nadzoru i kontroli i przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy, przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.
Naszym priorytetem jest poprawa praworządności w stosunkach pracy. Prowadzimy
też działalność promocyjno-prewencyjną, polegająca na zapobieganiu i eliminowaniu
zagrożeń w środowisku pracy. Działania te realizujemy w formie kampanii, programów, konkursów i ogólnie rozumianego doradztwa.

At the stand of the Ministry of Agriculture and Rural Development you can get information about: Programme of Rural Development for 2014-2020, agriculture support
policy, Polish regional and traditional products, organic farming, national food quality
systems, Try Fine Food Programme and agri-food markets organized in Poland and
abroad.
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POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE Sp. z o.o.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań
tel. 61 869 06 30
www.topagrar.pl
www.tygodnik-rolniczy.pl
www.elita-magazyn.pl
www.profitechnika.pl

i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Top agrar Polska - profesjonalny, nowoczesny i sprawdzony na każdym polu
miesięcznik dla rolników i hodowców.
Profi profesjonalna technika rolnicza dwumiesięcznik dla zakręconych techniką,
gigantami maszynowymi oraz tuningami.
Tygodnik Poradnik Rolniczy – publikujemy artykuły dotyczące ekonomii, uprawy
roślin, produkcji zwierzęcej i techniki rolniczej.
Elita Dobry Hodowca – nowy dwumiesięcznik dla rolników zajmujących się hodowlą
bydła mlecznego i produkcją mleka.

ul. Aleksandra Fredry 8
87-100 Toruń
56 61 12 300
www.wfosigw.torun.pl
Głównym celem Funduszu jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku oraz działania na rzecz transformacji do gospodarki niskoemisyjnej. Instytucja
udziela pomocy w formie dotacji, pożyczek z możliwością częściowego umorzenia na
inwestycje proekologiczne.
WFOŚiGW w Toruniu realizuje Projekt Doradztwa Energetycznego pn. Ogólnopolski
system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.
Więcej informacji na stronie: doradztwo-energetyczne.gov.pl

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
ul. Cieplicka 7
85-377	Bydgoszcz
tel. 52 360 96 41
e-mail: wi-bydgoszcz@piorin.gov.pl
Misją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy
jest wspieranie rozwoju rolnictwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa konsumentów
i środowiska.
Ochrona roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi, zwalczanie i zapobieganie ich rozprzestrzenianiu się.
Zapobieganie zagrożeniom dla ludzi, zwierząt oraz środowiska, które mogą powstać
w wyniku obrotu i stosowania środków ochrony roślin.
Nadzór nad wytwarzaniem, obrotem oraz ocena i kontrola materiału siewnego.
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Zagroda
Magazyn Ogólnopolski
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
tel. 22 551 55 73
e-mail: redakcja@eZagroda.pl
www.eZagroda.pl
Magazyn Ogólnopolski ZAGRODA ukazuje się od 1998 roku. Jest pismem
nowoczesnej wsi - stąd wiele miejsca poświęca się organizacjom i firmom tę nowoczesność wspierającą. Na łamach Zagrody poruszamy tematykę dotyczącą nawożenia,
nasiennictwa, ochrony roślin, żywienia zwierząt oraz maszyn i urządzeń. Zagroda ma
nakład kontrolowany.
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Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Wincentego Witosa w Samostrzelu
Samostrzel 9
89-110 Sadki
tel./fax 52 385 08 26
e-mail: sekretariat@zspsamostrzel.edu.pl
www.zspsamostrzel.edu.pl
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu to placówka prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie.
Od kilku lat szkoła zajmuje wysokie miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy” zdobywając kolejno  tytuły brązowej, srebrnej i złotej szkoły.
Oferta edukacyjna  ZSP w Samostrzelu na rok szkolny 2021/2022 zakłada naukę na kierunkach dających uprawnienia do przejęcia gospodarstwa w warunkach Unii Europejskiej, tj.:
Technikum kształcącym w zawodach:
-

technik weterynarii

-

technik architektury krajobrazu

-

technik rolnik

-

technik turystyki na obszarach wiejskich

Branżowej Szkole I stopnia w zawodach:
-

mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

-

ogrodnik

-

rolnik

oraz na zaocznych, nieodpłatnych kursach kwalifikacyjnych dla dorosłych:
-

prowadzenie produkcji rolniczej

-

organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

-

projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

-

organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej
architektury krajobrazu

Naszym uczniom zapewniamy:
-

darmowe prawo jazdy kat. T (technikum rolnicze, technikum architektury krajobrazu, branżowa szkoła I stopnia),

-

darmowe prawo jazdy kat. B (technikum weterynarii, branżowa szkoła I stopnia
w zawodzie mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych),

-

możliwość odbycia zagranicznych staży zawodowych w Niemczech, Grecji,
Słowenii.

Szczegółowe informacje dotyczące szkoły i oferty edukacyjnej  na rok szkolny 2021/2022
znaleźć można na stronie  www.zspsamostrzel.edu.pl.
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Andrzejczak Wioletta Szkółka Drzew Owocowych
i Krzewów Róż
Kostrzyn,ul. Warszawska 13
62-025,Kostrzyń
tel. 692 432 746
Drzewka owocowe i krzewy róż
AQUATICA Gospodarstwo Rolne
Wolbórz,ul. Młynarska 7
97-320,Wolbórz
tel. 509 551 441
Rośliny wodne
AUGUSTYNIAK BOŻENA
Nowy Dwór Parcela 45
96-115,Nowy Kawęczyn
tel. 693 698 001
Krzewy ozdobne liściaste i iglaste
BETRA Rafał i Beata Lisieccy
ul. Półkowa 11
62-200,Gniezno
tel. 668 277 596
Krzewy jagodowe
Bylinowy Ogród - Dyrek Urszula
Niskowa 141
33-395,Chełmiec
tel. 666 848 757
Byliny, trawy ozdobne, krzewy, rosliny rzadkie i kolekcjonerskie
Cybulski Krzysztof - Gospodarstwo Szkółkarskie
Białowąs 13/1
78-460,Barwice
tel. 604 492 834
Krzewy ozdobne liściaste i iglaste
D. SOCHA w ogrodzie - Usługi ogrodnicze Dorota Socha
Głowno,ul. Plażowa 28 a
95-015,Glowno
tel. 607 537 127
Rośliny ozdobne liściaste i iglaste
Dębkowscy W.Sz. - Gospodarstwo ogrodniczo-Rolne
Rososza 56
98-160 Sędziejowice
tel. 602 339 116
Sadzonki truskawek i poziomki
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Drzewiecki Tomasz Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze
Wabcz Kolonia 13
86-212 Stolno
tel. 602 688 726
Rośliny rabatowe
GAWRYSIAK PAWEŁ PHU
ul. Szemplińskiego 9
62-635,Przedecz
tel. 600 431 987
Kwiaty doniczkowe domowe i rabatowe

OGRODNICTWO, MATERIAŁ SZKÓŁKARSKI
Kaliński Krzysztof ogrodnicze, rośliny ozdobne
ul. Kozubowskiego 59
96-500 Sochaczew
tel. 694 610 825
Kwiaty, krzewy
KARWACKI KRZYSZTOF SZKÓŁKA DRZEW OWOCOWYCH I OZDOBNYCH
ul. Wełnicka 4
62-200,Gniezno
tel. 697 721 077
Drzewka owocowe, krzewy róż, rośliny ozdobne

GAWRYSIAK STANISŁAW GOSPODARSTWO OGRODNICZE
Przedecz,ul. Szemplińskiego 9
69-635,Przedecz
tel. 602 534 120
Rośliny rabatowe

Królczyk Sebastian PHU
Koszalin,ul. Siennickiego 7
75-389,Koszalin
tel. 724 599 185
Cebule lilii

Góraj Jerzy
Złota 11
96-130 Głóchów
tel. 690 336 714
Sadzonki cytryny skierniewickiej

KWIATOLEK Aleksander Pszczółkowski
ul. Szkolna 49
62-635,Przedecz
tel. 665 714 488
Lawenda, trawy, rośliny wieloletnie

HAP WIN Sp. z o.o.
Witnica,ul. Gorzowska 9
66-460,Witnica
tel. 785 313 027
Środki czystosci

Legan Paweł Gospodarstwo Ogrodnicze	
ul. Podgórna 46
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 503 848 178
Rosliny

Hoffman Teresa
Nowy Dwór Parcela 10
96-115 Nowy Kawęczyn
tel. 695 480 958
Rośliny

LEŚNY OGRÓD Szkółka Roślin Ozdobnych
Modlica 10
95-080 Tuszyn
tel. 504 703 986
Materiał szkółkarski, drzewa i krzewy ozdobne

Jastrzębowski Waldemar
Stryków,ul. Brzezińska 39
95-010 Stryków
tel. 602 458 210

MENDEL DARIUSZ SZKÓŁKA WINOROŚLI
Kamionna, ul. Dolna 32
64-400	Międzychód
tel. 517 515 013
Sadzonki winorosli, krzewy owocowe

Jurewicz Michał
Pabianice, ul. Warszawska 59A m 28
95-200,Pabianice
tel. 508 190 194
Drzewa i krzewy ozdobne owocowe oraz róże
Kaczmarek Mariusz
Kurów, ul. Wieluńska 49
98-300,Wieluń
tel. 601 301 066
Kwiaty, krzewy ogrodnicze, rośliny ozdobne
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Michaś Anna Gospodarstwo Ogrodnicze
Liszkowo 14 A, 89-300 Łobżenica
tel. 669 094 984
Kwiaty rabatowe, byliny
Ogrodnictwo Kwiatowe
ul. J. Grzymskiego 4/15
62-650 Kłodawa
tel. 667 107 573
Cebule kwiatowe
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OGRODY PRASZKA Jasiński Sławomir
ul. Kościuszki 38, 46-320 Praszka
tel. 606 364 601
Unikatowe krzewy ozdobne
Okrojek Zdzisław GraŻyna Gospodarstwo
Rolno-Ogrodnicze
Bychlew 43
95-200 Pabianice
tel. 600 046 777
Kwiaty rabatowe, byliny
PIETRAS ADRIAN Gospodarstwo Ogrodnicze
Juncewo 28A
88-430 Janowiec Wielkopolski
tel. 695 499 113|
Kwiaty i zioła
Pomysłowy Dodatek Formaniak Katarzyna|
Rozwarzyn 23 a
89-100 Nakło n. Not.
tel. 785 476 469
Dekoracje ogrodowe
Sanocki Krzysztof Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze
Wola Duchowna 1
63-304 Czermin
tel. 666 939 439
Rośliny ozdobne
SKALAR P.H.U.
ul. Kartuska 11
83-305	Wilanowo
tel. 512 310 515
e-mail: phuskalar@wp.pl
Ryby i rosliny do oczek wodnych
SIUDA Teresa i Michał Gospodarstwo Ogrodnicze
Bartoszylas 1
83-430 Stara Kiszewa
tel. 883 836 868
Kwiaty, świeże zioła w doniczkach, trawy ozdobne

OGRODNICTWO, MATERIAŁ SZKÓŁKARSKI
Stachurski Szymon
Chrystkowo 2
86-105 Świecie
tel. 516 658 158
Byliny
SUN-VITA Aleksandra Bernard
ul. Piastowska 7/II
44-122 Gliwice
tel. 501 207 543
e-mail: sun-vita@onet.eu
Nasiona, sezam, len, do tloczenia oleju Golden Press OOIL, ksiażki i literatra
Szkółka Drzew Owocowych i Roślin Ozdobnych
ul. Kwiatowa 8
62-266 Sławno
tel. 880 270 615
Drzewa owocowe i krzewy jagodowe, róże
Szkółka Drzewek Owocowych i Ozdobnych
ul. Rupułtowicka 97
95-200 Pabianice
tel. 600 211 990
Drzewka owocowe, krzewy ozdobne
Szmit Mirosław Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze
ul. Gałczyńskiego 11
24-100 Puławy
tel. 608 651 150
Drzewa i krzewy ozdobne, formy pienne, trawy, róże
SZYMAŃSCY GOSPODARSTWO OGRODNICZO-SZKÓŁKARSKIE
ul. Poznańska 50
89-230 Piotrków Kujawski
tel. 692 458 486
|Drzewa i krzewy ozdobne
Traczyk Krzysztof Gospodarstwo Ogrodnicze
Sierpów 35 A
95-035 Ozorków
tel. 609 519 397
Kwiaty, byliny, trawy

SMOLAREK MICHAŁ Krzewy ozdobne
Nowy Dwór Parcela 62/1/12
96-115 Nowy Kawęczyn
tel. 667 678 722
Krzewy iglaste i liściaste
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AGA PHU Gosiniecka Izabela

FEBRILIS Hamerliński Łukasz

ul. Wrzosowa 10
86-105 Świecie
tel. 660 702 135
Artykuły dekoracyjne, szyte zabawki

Januszkowo 39
87-060 Nowa Wieś Wielka
tel. 660 778 533
Rękodzielo

ATKINSON EWA

Gawliński Roman

ul. Kalinowa 9
05-077	Warszawa
tel. 668 616 937
Biżuteria szklana - rękodzieło

Lisek 7, 87-600 Lipno
tel. 603 817 252
Wyroby z drewna

ATRON Tyra Andrzej

Laudańska Renata

ul. Malinowskiego 5c m31
87-100 Toruń
tel. 694 130 122
Rękodzieło - przedmioty ręcznie zdobione technika decoupage

ul. Olkuska 6/17
02-604 Warszawa
tel. 517 918 241
Szale jedwabne, wianki ręcznie robione, opaski na włosy

BIONICA PUH Worobiej Katarzyna

LIZUREK TADEUSZ

Rosnowo 3/13
76-042 Rosnowo
tel. 606 326 811
Biżuteria, wyroby drewniane zdobione z włóczki, sznurka

ul. IV Poprzeczna 6 m 3
04-611 Warszawa
tel. 799 771 574
Galanteria, saszetki, nerki, worki, plecaki

DARREZ Dariusz Rezler

LUIZA Firma Handlowa Anita Zawada

ul. Pomorska 58/4
85-051 Bydgoszcz
tel. 798 421 753
Ozdoby ogrodowe, figurki, doniczki

ul. Miłoleśna 12b
86-300 Grudziądz
tel. 602 701 390
Kamienie półszlachetne, rękodzielo, bizuteria

EDIKSUN Spz Zagórska Barbara

MAG-BUT Wyroby z drewna

ul. Gdyńska 52
83-330 Małkowo
tel. 517 360 301
Ozdoby ogrodowe

Gzinka 21 A
99-420	Łyszkowice
tel. 509 047 152
Grzyby ogrodowe, drewniaki, stoliki

DREXPOL Sp. z o.o.
Stary Dwór 107
86-010	Koronowo
tel. 500 670 263
e-mail: biuro@drexpol.com
Sauna ogrodowa, SPA

Elżbieta Szotkiewicz
ul. Jasna 19, 87-100 Toruń
tel. 788 445 266
Produkty regionalne skórzane i wełnaine, okulary
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MAKAD-TRANS Sp. z o.o.
Szabda 93 A
87-300	Brodnica
tel. 695 241 313
Świece, bukiety lawendowe, lawenda, susz lawendowy, lawenda do kapieli

MIS ART. Sławomira Sufranek
ul. Seweryna Pieniężnego 25/2
14-200	Iława
tel. 606 332 160
Ceramika
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Mizak Leokadia F.H.U. Rękodzieło Artystyczne

To Nie Sztuka Droszcz Justyna

ul. Komorowskiego 27
23-400 Biłgoraj
tel. 84 686 46 07
e-mail: figurybilgoraj@gmail.com
Figury dekoracyjne do ogrodu

Samoklęski Duże 47/6
89-200 Szubin
tel. 503 405 843
Wyroby z włóczki, sznurka, czapki, szale, chusty, zabawki, amigrumi, łapacze snów

Natywa Stefan
ul. Morwowa 51
62-571 Stare Miasto
tel. 725 502 310
Wyroby z siana, słomy i sizalu

Piwońska Renata
ul. Powstańców Wlkp. 3
88-400 Żnin
tel. 601 831 840
Rękodzielo, lampy i dekoracje rzeźbione w tykwie

Polskie Plecionkarstwo Papińska - Świątkowaska Ewa
Chrusty 1
62-590 Golina
tel. 607 257 428
Rękodzielo ludowe - plecionkarstwo z wikliny

TRATWY - NOGAT Szustak Edyta
ul. Walowa 26
82-200 Malbork
tel. 510 270 633
Rękodzieło, drewniane deski do serwowania

Tytkowska Iwona
Dębówka 21
05-870	Błonie
tel. 602 773 405
Rekodzieło artystyczne - ludowe, suszone kwiaty, dekoracje

Usługi Stolarskie Jaworski Wojciech
Dąbie 21
98-405 Galewice
tel. 880 401 190
Meble ogrodowe

Rzeźbiarstwo w drewnie Jan Redźko
Niebędzino 11 m 2
84-351 Nowa Wieś Lęborska
692 020 077
Rzeźba ogrodowa w drewnie

SMĘTEK - HURTOWNIA PRZEMYSŁOWA
ul. Dębowa 7, 18-402 Łomża
tel. 602 182 863
Garnki gliniane żaroodporne, kubki, miski, talerze, dzbanki

Stolarstwo Artystyczne - Pamiątki PAŁUKI
Bożejewiczki, ul. Żnińska 34 e
08-400 Żnin
tel. 601 413 106
Zabawki dla dzieci, miecze, łuki, topory, pukawki, rycerze, kwiaty

Świątkowski Eugeniusz - Wyroby z wikliny i brzozy
ul. Warszawska 5/1
05-084 Leszno
tel. 605 126 514
Wyroby z wikliny i brzozy
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ANDREPI - Pisarczyk Andrzej

Cukiernictwo, Handel Usługi - Zmudziejewska Ilona

Pul. Przylep - Turystyczna 15
66-015	Zielona Góra
tel. 530 682 584
Sery austriackie

ul. Dworcowa 27
86-010 Koronowo
tel. 509 771 974
Lody tradycyjne

AnnCafe

DOMINO Kruszona Leszek

ul. Lipowa 9, 62-571 Sare Miasto
tel. 696 091 229
Kawa, herbata

ARTEX HANDEL OBWOŹNY

ul. Grochowska 83/85
60-332 Poznań
tel. 791 105 364
Produkty regionalne - pyra z gzikiem, pajda chleba, cepeliny litewskie, kluski z kapustą, bigos staropolski

Fik Małgorzata - Piwniczka Tradycji

ul. Jana III Sobieskiego 38
88-400 Żnin
tel. 660 947 797
Pomidory, przyprawy, zioła

ul. Wyzwolenia 79/51
85-799 Bydgoszcz
Domowe przetwory-syropy, konfitury, sałatki

Babcia Regina - Regina Tkaczyk

Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi

Olszanka 23 A
96-330 Puszcza Mariańska
tel. 697 574 161
Wędliny regionalne, chleb żytni, miód z własnej pasieki

Broniarczyk Stanisław
ul. Łężyńska 10
62-510	Konin
tel. 609 190 888
Wędliny

Browar EDI Wilk Edward
Nowa Wieś 5 E, 67-400	Wschowa
tel. 691 056 059
Piwo niepasteryzowane tradycyjne, piwa smakowe

Browar RZEKA PIWA S. A.
ul. Graniczna 6/34 c
85-201 Bydgoszcz
tel. 696 477 437
Piwo rzemieślnicze

CHEBOREK Cyrklaff Joanna
ul. Ogrodowa 26 A
78-113 Dygowo
tel. 791 853 574
Pieróg cheborek
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Wróble 37
Kruszwica 88-153
e-mail: fundacja@polskabialages.pl
mobile: 602 785 388
Głównym celem działania fundacji jest promocja ekologicznego chowu gęsi w celu
uzyskania zdrowego, wartościowego mięsa i tłuszczu oraz promocja puchu i pierza
od białych gęsi pozyskanego po uboju, które są produktami naturalnymi i posiadają
najwyższą na świecie sprężystość. Propagujemy chów gęsi w naturalnych, ekologicznych warunkach żywionych gospodarskimi paszami oraz wypasanych swobodnie na
pastwiskach i łąkach. Fundacja w tym zakresie prowadzi na szeroką skalę szkolenia
i wykłady dla hodowców, oraz pośredniczy w nabyciu ekologicznych piskląt.

Górski Jacek
ul. Powstańców Śl. 6/13
01-381 Warszawa
tel. 690 011 336
Chałwa ręcznie robiona na miodzie, lemoniada z naturalnych soków

Gremza Agnieszka Gospodarstwo Rodzinne
Szulimowo 10
16-140	Korycin
tel. 503 057 016
Sery zagrodowe z mleka krowiego i koziego

GRUCZNIAK Górska Elżbieta
ul. Chełmińska 2 A
86-111 Gruczno
tel. 606 344 016
Piwo regionalne
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Handel Obwoźny Paweł Długopolski

LGD TRZY DOLINY

Długopole 88
34-471	Ludźmierz
tel. 517 772 934
Sery góralskie, serki z grilla, konfitury, soki

Gadecz 33, 86-022 Dobrcz
tel. 739 246 434
Wyroby regionalne - powidła

IZI Michał Izydorczyk
Rożno Parcele, ul. Akacjowa 24
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 695 883 645
Alkohole, syrop, cydr, wina, nalewki, likiery, wódki.

KAM-SŁAW
Paproć, ul. Promienista 15
64-300 Nowy Tomyśl
tel. 788 606 589
Oscypki z certyfikatem

KGW Kruszyn
ul. Ogrodowa 13, 86-014 Sicienko
tel. 696 210 854
Wyroby kulinarne, potrawy regionalne

KGW Minikowo
Minikowo 24/10
89-122 Minikowo
tel. 506 874 629
Potrawy domowe-żurek, pierogi z mięsem, bigos, kiełbaski z grilla, ciasto - wypieki
własne, kawa, herbata

KORABIA M. KACZOROWSKA
Barycz 18
95-082 Dobroń
tel. 509 730 732
e-mail:korabia@wp.pl
Piwo Regionalne – nie masowej produkcji.
Odtwarzamy stare typy polskich piw i bazujemy na naturalnych składnikach.
Posiadamy w ofercie zarówno Staroplskie Lagery jak i piwa o unikalnym smaku
otrzymywane dzięki odpowiednim doborze przypraw, miodu czy owoców.

KWIECIŃSCY PPUH
Bożejewiczki, ul. Żnińska 4
88-400 Żnin
tel. 52 30 20 161
Wędliny
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Milewska Hanna Piekarnia
ul. Ciechanowska 4
06-430 Sońsk
tel. 512 574 951
e-mail: chlebyzytnie@o2.pl
Chleby żytnie wypiekane na bazie zakwasu w piecu ceramicznym

Masarnia Władysławowo Sp. J. Zawistowscy
Władysławowo 8
89-210 Łabiszyn
tel. 606 247 674
Wędliny tradycyjne

Nalewki GNIEWSKI DWÓR Robert Galiński
Gniewskie Pole 24
82-500	Kwidzyn
tel. 603 636 958
Nalewki owocowe powyżej 18%

NASZ SMAK Moniuszko Maciej
Studzieńczyna 8
16-130 Janów
tel. 518 382 180
Wędliny

PIWOMAR Browar Koreb Kaczorowski Marek
ul. Żeromskiego 72
98-100 Łask
tel. 43 675 21 82
Piwo tradycyjne Browaru KOREB

Puchała Robert FU
Zakopane, ul. Cichej Wody 4 B/24
34-500 Warszawa
tel. 531 600 335
Sery

Pytlak Józef
Oś. Przyjaźni 20/126
61-686 Poznań
tel. 607 205 267
Przyprawy, olej żywokostowy, morjuga kasztanowca, arniki, glukozamina, krem na
odciski, pekajacą skórę
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Regionalne Pieczywo Kurpiowskie
Roman Niedźwiedzki

Wyrób i Sprzedaż Obwarzanków
Krzysztofik Mariola

ul. Wesoła 3
07-437 Łyse
tel. 604 107 012
Pieczywo, wędliny

ul. Szczęśliwa 78
97-200 Tomaszów Mazowiecka
tel. 502 399 396
Obwarzanki tomaszowskie

ROYAL NATURE Paweł Dziel

Z Przydomowej Serowarni
Hryń Andrzej

ul. Tadeusza Kościuszki 6 A
83-130 Pelplin
tel. 787 387 536
Polskie wina owocowe, likiery, nalewki, wódki gatunkowe, czyste, cydr, mołdawskie
wina owocowe

Słomianka 6
19-122 Jasionówka
tel. 888 424 881
Sery korycińskie, sery wędzone, alpejskie

Serowarnia Jasiurkowscy

ZAGRODA pod LIPAMI

Bożejewiczki, ul. Rolna 23
88-400 Żnin
tel. 531 439 850
Przetwory mleczne

ul. Leśna
86-131 Jeżewo
tel. 605 342 131

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

Zakład Mięsny LAS Kuczków
Chlasta Marek

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 524 64 34
Produkty lokalne

Kuczków 3 C
63-300 Pleszew
tel. 62 741 85 62
Wyroby z dziczyzny

Tureckie Klimaty
Zacharska Magdalena

Zbożowy Rynek S.J.

Czyżów 19
26-025 Czyżów
tel. 691 656 562
Chałwa, rachatłukum, bakalia

ul. Cechowa 3
85-790 Bydgoszcz
tel. 791 135 494
Lody, gofry, kawa

U JANA DO SYTA

Zielińska Barbara
Wszystkie Przyprawy Świata

ul. Działkowa 14/6
89-120 Potulice
tel. 607 064 439
Sprężynka z ziemniaka

ul. Ostrowska 86 a
63-460 Skalmierzyce
tel. 698 780 345
Przyprawy

Wiejska Chata
Piotr Łapiński
ul. Mostowa 19
18-100 Łapy
tel. 514 126 310
Wędliny, chleb, smalec domowy, kwas chlebowy
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GOSPODARKA PASIECZNA
Pasieka Warmińska
ul. Morąska 34/3
11-030 Orneta
tel. 604 876 139
Miody odmianowe i produkty pszczele

Pasieka Trzy Sady
Kolb Jarosław
Kakulin 35
62-085 Kaklulin
tel. 780 120 770
Miody odmianowe i produkty pszczele

Pasieka Wędrowna TUDELA Anna Jacek
Gospodarstwo Pszczelarskie
Obreb 13
09-214 Mchowo
tel. 795 685 700
Miód i produkty pszczele

Tudela Konrad
Obreb 13
09-214 Mochowo
tel. 519 672 864
Miód i produkty pszczele
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Polskie Zrzeszenie
Producentów Bydła Mięsnego
ul. Smulikowskiego 4
00-389 Warszawa
tel.: 666 337 299
e-mail:biuro@beef.org.pl
www.pzpbm.pl
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego wspiera działania
producentów w kierunku zwiększania efektywności produkcji w sposób zmniejszający
wpływ na środowisko naturalne, uzyskiwania jednolitych wysokiej jakości partii żywca
wołowego.
Promujemy zrównoważone metody chowu bydła, produkcję polskiej wołowiny wysokiej jakości. Zachęcamy do konsumpcji mięsa wołowego w Polsce poprzez promocję
produktów regionalnych oraz skracanie łańcucha dostaw.
Wspieramy nowe procesy technologii, transfery wiedzy oraz budowanie sieci współpracy.
Prowadzimy doradztwo oraz szkolenia.   

Polski Związek
Hodowców Alpak
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
e-mail: pzha.warszawa@gmail.com
Celem Polskiego Związku Hodowców Alpak jest: podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie hodowli i chowu alpak; realizacja badań w zakresie chowu i hodowli alpak w celu poprawy jakości pogłowia w Polsce oraz warunków
bytowania i dobrostanu, a także zapewnienie przepływu informacji dotyczących wymienionych kwestii; wspieranie promocji włókna, możliwości przetwórstwa oraz sprzedaży
surowca i gotowych wyrobów; reprezentowanie interesów hodowców alpak w Polsce
oraz poza granicami kraju. Związek realizuje swoje cele między innymi poprzez: organizowanie spotkań hodowców; czynny udział i organizowanie wystaw i pokazów zwierząt, pozyskiwanie funduszy oraz dotacji na realizację celów statutowych.
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Polski Związek Hodowców

Polski Związek Hodowców

i Producentów Bydła Mięsnego

i Producentów Bydła Mięsnego

ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa
tel. 22 849 19 10
fax 22 849 32 32
www.bydlo.com.pl

ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa
tel. 22 849 19 10
fax 22 849 32 32
www.bydlo.com.pl

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego jest
organizacją niezależną, samorządną zrzeszającą   ponad 1000 hodowców i producentów bydła ras mięsnych z całego kraju. Od 1994 roku czynnie reprezentuje prawa
i interesy swoich członków. Związek jest jedynym pełnoprawnym reprezentantem
środowiska hodowców i producentów bydła w Polsce i podmiotem upoważnionym przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia ksiąg  hodowlanych oraz oceny wartości użytkowej bydła następujących ras mięsnych: Angus Czerwony i Czarny, Belgijska
Biało - Błękitna, Blonde d’Aquitaine, Charolaise, Galloway, Highland, Hereford, Wagyu,
Limousine, Piemontese, Salers, Siementaler (typ mięsny), Uckermärker, Welsh Black.

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego jest
organizacją niezależną, samorządną zrzeszającą   ponad 1000 hodowców i producentów bydła ras mięsnych z całego kraju. Od 1994 roku czynnie reprezentuje prawa
i interesy swoich członków. Związek jest jedynym pełnoprawnym reprezentantem
środowiska hodowców i producentów bydła w Polsce i podmiotem upoważnionym przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia ksiąg  hodowlanych oraz oceny wartości użytkowej bydła następujących ras mięsnych: Angus Czerwony i Czarny, Belgijska
Biało - Błękitna, Blonde d’Aquitaine, Charolaise, Galloway, Highland, Hereford, Wagyu,
Limousine, Piemontese, Salers, Siementaler (typ mięsny), Uckermärker, Welsh Black.

Główne cele i zadania PZHiPBM:

Główne cele i zadania PZHiPBM:
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•

Podejmowanie strategicznych działań związanych z hodowlą i produkcją
bydła mięsnego oraz jej wspieranie poprzez: stałe monitorowanie stanu populacji bydła mięsnego, prowadzenie oceny wartości użytkowej bydła mięsnego, działania mające na celu uzyskanie w  stadach naszych członków jak
najlepszych wyników produkcyjnych ocenianych zwierząt.

•

Podejmowanie strategicznych działań związanych z hodowlą i produkcją
bydła mięsnego oraz jej wspieranie poprzez: stałe monitorowanie stanu populacji bydła mięsnego, prowadzenie oceny wartości użytkowej bydła mięsnego, działania mające na celu uzyskanie w  stadach naszych członków jak
najlepszych wyników produkcyjnych ocenianych zwierząt.

•

Koordynację i realizację przyjmowanych programów hodowlanych.

•

Koordynację i realizację przyjmowanych programów hodowlanych.

•

Prowadzenie działań szkoleniowych na rzecz hodowców.

•

Prowadzenie działań szkoleniowych na rzecz hodowców.

•

Promowanie hodowli bydła mięsnego poprzez udział hodowców i prezentację
ich zwierząt podczas krajowych i regionalnych wystaw hodowlanych.

•

Promowanie hodowli bydła mięsnego poprzez udział hodowców i prezentację
ich zwierząt podczas krajowych i regionalnych wystaw hodowlanych.

•

Propagowanie hodowli bydła mięsnego.

•

Propagowanie hodowli bydła mięsnego.

•

Prowadzenie działań zmierzających do wzrostu produkcji i spożycia mięsa
wołowego wysokiej jakości wyprodukowanego na rynku krajowym.

•

Prowadzenie działań zmierzających do wzrostu produkcji i spożycia mięsa
wołowego wysokiej jakości wyprodukowanego na rynku krajowym.

•

Współpraca z organizacjami i instytucjami krajowymi i międzynarodowymi
zajmującymi się problematyką oceny użytkowości hodowli zwierząt i inseminacją.

•

Współpraca z organizacjami i instytucjami krajowymi i międzynarodowymi
zajmującymi się problematyką oceny użytkowości hodowli zwierząt i inseminacją.

•

Reprezentowanie Związku na arenie międzynarodowej.

•

Reprezentowanie Związku na arenie międzynarodowej.

•

Dbanie o dobre imię polskiego hodowcy bydła mięsnego.

•

Dbanie o dobre imię polskiego hodowcy bydła mięsnego.
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Nie musisz ruszać się z domu
my zrealizujemy Twoje zamówienie

www.agroprofil.pl

Atasy upraw z identyfikacją agrofagów i niedoborów
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Zmieniający się na naszych oczach klimat, rosnąca temperatura powietrza, pojawianie się
rejonów permanentnie posusznych oraz powszechny, globalny transport i podróże sprawiły, że współcześnie rolnicy mają do czynienia z coraz większą liczbą gatunków, które
porażają/uszkadzają, bądź zachwaszczają plantacje. Zaliczenie kukurydzy w Unii Europejskiej do roślin pastewnych, w uprawie których płodozmian nie jest wymagany, także
przyczynia się do rosnących problemów z ochroną roślin tego gatunku, gdyż wiele upraw
prowadzonych jest w monokulturze. Ponadto w tym systemie uprawy często następuje
jednostronne wyczerpywanie składników pokarmowych.
Prowadzenie prawidłowych, rozbudowanych płodozmianów, w których agrocenozy mają
szansę osiągnięcia pewnego stopnia równowagi, a żaden z gatunków nie namnaża się
w sposób niekontrolowany i zasoby składników nie są jednostronnie wyczerpywane pozwala na skuteczne rozwiązanie wielu problemów uprawowych.
Opracowanie szczegółowego podręcznika – atlasu patogenów, szkodników, chwastów
i niedoborów stanowi ogromną wartość i pomoc, w konieczności nieustannego poszerzania swojej wiedzy przez producentów kukurydzy w Polsce.
ISBN 978-83-950876-2-2

9 788395 087622

(w tym 5% VAT)

Cena 21,95 zł
(w tym 5% VAT)
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prof. dr hab. Hanna Sulewska
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
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Rzepak ozimy należy do najważniejszych roślin oleistych w Polsce, ale porażany i zasiedlany jest przez ponad 100 agrofagów, których znaczenie wzrasta wraz z postępującymi uproszczeniami technologicznym oraz zmianami klimatycznymi. Z tymi zagrożeniami
musi sobie poradzić nowoczesna, integrowana ochrona roślin. Strategia Unii Europejskiej
„Od pola do stołu” narzuca do 2030 r. zmniejszenie o 50% stosowania środków ochrony
roślin, co wymusi wysiew odmian odpornych i tolerancyjnych na choroby i szkodniki, jak
również inne czynniki biotyczne i abiotyczne, w tym szczególnie na suszę, z genetyczną

możliwością szybkiej regeneracji uszkodzeń. Te i inne cenne informacje znaleźć można
IDENTYFIKACJA AGROFAGÓW
ORAZ NIEDOBORÓW POKARMOWYCH
w niniejszej publikacji.
IDENTYFIKACJA AGROFAGÓW
I NIEDOBORÓW POKARMOWYCH
prof. dr hab. Marek Mrówczyński, Dyrektor IOR-PIB w Poznaniu
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Szulc | Robert
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Zmiany klimatu, stosowanie nowych technologii uprawy, zmiany w asortymencie odmian
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trzecie| Adam Wachowski
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Z satysfakcją przyjmuje wydanie Atlasu „Rzepak”. Jest to pierwsze tak obszerne i wyczerpujące wydawnictwo, które w kompleksowy sposób przedstawia wszystkie zagadnienia
dotyczące uprawy i ochrony rzepaku. Dotyczy to przede wszystkim wpływu czynników biotycznych i abiotycznych dla tej najważniejszej rośliny oleistej w Polsce. Trzeba pamiętać,
że znaczenie i powodzenie uprawy rzepaku jest nie do przecenienia dla rolników. Roślina
ta stanowi bardzo ważny element płodozmianu, zwłaszcza dla gospodarstw towarowych.
Jestem pewien, że wydawnictwo to będzie bardzo pomocne dla rolników praktyków, służb
doradczych, ale również dla uczniów i studentów szkół rolniczych .
Juliusz Młodecki, Prezes KZPRiRB

ISBN 978-83-950876-8-4

9 788395 087684

Wydanie trzecie

Atlas Rzepak. Identyfikacja agrofagów i niedoborów pokarmowych oraz innych czynników
jest cennym i praktycznym kompendium wiedzy dla plantatorów tej rośliny, a także jednostek zajmujących się szeroko rozumianym doradztwem i obsługą sektora rolniczego, ułatwiającym diagnostykę i monitoring występowania najczęściej spotykanych agrofagów sprawców uszkodzeń rzepaku oraz opracowanie skutecznych i najbardziej przyjaznych
środowisku, integrowanych metod ich zwalczania. Obecne wydanie, oprócz szczegółowego opisu morfologii, rozwoju, szkodliwości oraz metody zwalczania najważniejszych gatunków agrofagów występujących w uprawie rzepaku, wzbogacono o zagadnienia związane z doborem odmian, niechemicznymi metodami zwalczania, organizmami
pożytecznymi, anomaliami w rozwoju tej rośliny, uszkodzeniami herbicydowymi oraz cha-
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rakterystyką
Cena 49,95
zł najważniejszych szkodników magazynowych rzepaku. Przystępna forma

opisu wzbogacona
licznymi fotografiami sprawia, że niniejsze opracowanie spełnia oczeCena
zł
(w tym14,95
5% VAT)
kiwania producentów rzepaku w Polsce i stanowi użyteczne narzędzie w codziennej pracy.

(w tym 5% VAT)

prof. dr hab. Cezary Tkaczuk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
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UPROSZCZONA

w systemie rolnictwa precyzyjnego

IDENTYFIKACJA AGROFAGÓW
POKARMOWYCH
robach, szkodnikachI NIEDOBORÓW
oraz o chwastach i niedoborach
składników pokarmowych występujących na plantacjach ziemniaków. Jest ona efektem 17 lat mojej
ORAZ INNYCH CZYNNIKÓW
pracy z ziemniakami. Mam nadzieję, że niniejsze opracowanie spełni Państwa
oczekiwania i będzie pomocne w codziennej pracy.
Marek Mrówczyński | Przemysław Strażyński | Ewa Jajor | Witold Szczepaniak | Jacek Broniarz
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej książki.
Łukasz Sobiech | Pankracy Bubniewicz | Marek Korbas | Aleksandra Wieremczuk i inni
Dr hab. Katarzyna Rębarz

CHWASTY

Długo polska branża ziemniaka
musiała czekać na tak NIEDOBORY
całościowe kompendium
CHOROBY
SZKODNIKI

wiedzy o agrofagach i stresach abiotycznych nawiedzających rośliny i bulwy
Solanum tuberosum. Doskonały podręcznik, bogato ilustrowany, bardzo przystępnie opisane poszczególne agrofagi ziemniaka i co najważniejsze – podane metody zwalczania są zgodne z zasadami integrowanej ochrony roślin. Ta
książka jest świetnym poradnikiem dla szeroko rozumianej praktyki otwierającej
drogę do profesjonalnej produkcji ziemniaka. Wielkie dzięki dla Autorki za trud
opracowania i wydania tego znakomitego dzieła.
Dr Wojciech Nowacki
Kierownik Zakładu Agronomii Ziemniaka
IHAR – PIB Oddział w Jadwisinie
V-ce Prezes Stowarzyszenia Polski Ziemniak
Praca rolnika to nie tylko ciężki trud fizyczny, to również codzienne wyzwania
i decyzje dotyczące prowadzonych procesów produkcyjnych. Jak najlepiej dokarmić plantację, co jej aktualnie zagraża ze strony patogenów, jak skutecznie
zwalczać chwasty i wiele innych podobnych dylematów. Proszę mi wierzyć „rozmowa” z roślinami choć piękna, to jednak bardzo trudna dyskusja.
W publikacji „Ziemniak. Identyfikacja agrofagów oraz niedoborów pokarmowych”, którą przygotowała dr hab. Katarzyna Rębarz, dostajemy w bardzo
przystępnej formie wiele ilustrowanych podpowiedzi dotyczących tego, z jakimi
zagrożeniami mamy do czynienia, jak im zapobiegać i jak je zwalczać.
Ta książka, jak atlas geograficzny, daje dużo wiedzy i wiele cennych wskazówek. My, rolnicy praktycy i wszyscy z otoczenia rolnictwa dziękujemy Pani Doktor za tak wspaniałe i trafione opracowanie.
Waldemar Koński
Prezes Zarządu Białuty Sp. z o. o.
Rolnik i członek Stowarzyszenia Polski Ziemniak

ISBN 978-83-958358-0-3

9 788395 835803

Album ten jest uwieńczeniem wieloletniej pracy Pani doktor hab. Katarzyny Rębarz na plantacjach ziemniaków w całej Polsce, m.in. na polach Jagrolu, gdzie
prowadziła poletka doświadczalne z fungicydami i herbicydami.
Zdjęcia i opisy chwastów we wszystkich fazach rozwojowych oraz chorób są
doskonałym podręcznikiem dla rolników uprawiających ziemniaki, zarówno dla
początkujących jak i tych doświadczonych. Publikacja jest napisana w sposób
zrozumiały i dostępny dla wszystkich. Pani Doktor jest naukowcem, praktykiem
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i świetnym doradcą.
Cena 49,95
zł
Wspaniała publikacja! Gratuluję i życzę wytrwałości i sukcesów w popularyzacji

(w tym 5%
VAT)
wiedzy
na temat uprawy ziemniaków.
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Wydanie drugie
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ZMIANY KLIMATYCZNE, ALTERNATYWY I ROZWIĄZANIA

publikacja specjalna

CHOROBY

KUKURYDZY

Ziemniak | Publikacja specjalna

UPRAWA

Szanowni Państwo!
Ziemniaki od lat odgrywają istotną rolę w produkcji rolniczej oraz w żywieniu
ludzi i zwierząt. W porównaniu do innych roślin uprawnych wyróżniają się pod
względem wszechstronności użytkowania i wysokości uzyskiwanych plonów
oraz są pożądanym przedplonem pod inne rośliny uprawne. Niemniej jednak
ziemniaki mają specyficzne wymagania i narażone są na zachwaszczenie,
występowanie chorób czy też atak szkodników. W ochronie roślin ważna jest
umiejętność identyfikacji tych agrofagów, znajomość ich biologii i wiedza o możliwościach ich zwalczania.
Przekazuję Państwu publikację zawierającą informacje o najważniejszych cho-

R Z E PA K

Uprawa kukurydzy w niekorzystnych warunkach | Publikacja specjalna

publikacja specjalna

CHOROBY

Rzepak jest rośliną ważną w płodozmianie. Forma ozima rzepaku pozostaje na polu prawie
przez jedenaście miesięcy, stąd też jest narażona na działanie wielu czynników, do których
zalicza się stresy biotyczne oraz abiotyczne. Długi okres wegetacji sprawia, że niewłaściwe
nawożenie może powodować pojawienie się niedoborów. To wszystko przekłada się na
poziom uzyskiwanych plonów. Ninijesza książka to kompendium wiedzy na temat doboru
odmian, integrowanej ochorny, agrofagów, niedoborów oraz innych czynników mających
wpływ na prowadzenie produkcji. Mam nadzieję, że jej lektura pomoże w uzyskaniu jak
najwyższych plonów.
dr inż. Aleksandra Wieremczuk, Agro Profil

Uprawa uproszczona w systemie rolnictwa precyzyjnego | Publikacja specjalna

zielone

GATUNKI | ODMIANY | RENOWACJA | NAWOŻENIE | ZBIÓR

CHOROBY

agrotechnika, dobór odpowiedniej odmiany czy zbilansowane nawożenie, które zagwarantuje roślinom optymalne warunki wzrostu i rozwoju – także w warunkach stresowych.
Natomiast przed podjęciem decyzji o zabiegu zwalczania niezbędna jest właściwa ocena
zagrożenia plantacji. Wygląd agrofaga, termin pojawienia się i stopień jego nasilenia na
plantacji, rodzaj powodowanych uszkodzeń, czy też obecność na plantacji organizmów
pożytecznych i zapylaczy to elementy kluczowe w tej diagnozie. Wszystkie te informacje
można znaleźć w niniejszej publikacji w przystępnej formie, a liczne fotografie ułatwiają
identyfikację agrofagów, organizmów pożytecznych, jak również objawów niedoborów
pokarmowych czy też będących wynikiem innych czynników stresogennych. Publikacja
może być cennym źródłem wiedzy zarówno dla producentów rzepaku, jak i wszystkich
osób zajmujących się tematyką uprawy rzepaku, doradców oraz studentów i uczniów
szkół rolniczych.
dr inż. Przemysław Strażyński, IOR-PIB w Poznaniu
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Kukurydza
publikacja specjalna

magazyn rolniczy

CHOROBY

Wydanie książkowe Atlasu Kukurydzy zostało wzbogacone o zagadnienia związane
z anomaliami w rozwoju kukurydzy, integrowaną ochroną, organizmami pożytecznymi,
uszkodzeniami herbicydowymi oraz doborem odmian. Jest to bogato ilustrowana publikacja, która stanowi kompendium wiedzy na temat agrofagów, niedoborów oraz innymi
czynnikami, jakie może spotkać plantator tej rośliny. Dokładne opisy oraz duża liczba
przykładów z pewnością ułatwi rozwiać wątpliwości względem zmian oraz uszkodzeń
spotykanych w jej uprawie, co w konsekwencji przełoży się na uzyskiwane plony. Warto
zaznaczyć, że kukurydza to gatunek z ogromnym potencjałem, a areał jej uprawy ciągle
rośnie. Niemniej jednak rosnący areał i zmiany w klimacie mogą przyczynić się do nasilenia niektórych zjawisk, z czym zmierzyć będą musieli się plantatorzy kukurydzy. Z pewnością lektura niniejszej książki – Atlasu Kukurydza, będzie użytecznym narzędziem w pracy
każdego rolnika.
mgr inż. Aleksandra Wieremczuk
Książka „Kukurydza. Identyfikacja agrofagów i niedoborów pokarmowych oraz innych
czynników” jest bardzo praktycznym kompendium wiedzy dla plantatorów tej rośliny,
a także jednostek zajmujących się szeroko rozumianym doradztwem i obsługą sektora
rolniczego, ułatwiającym diagnostykę i monitoring występowania najczęściej spotykanych
agrofagów – sprawców uszkodzeń kukurydzy oraz opracowanie skutecznych i najbardziej przyjaznych środowisku metod ich zwalczania. Na szczególnie wysoką ocenę, zasługuje bogaty materiał ilustracyjny w postaci licznych fotografii przedstawiających niemal
wszystkie omawiane agrofagi, objawy niedoborów składników pokarmowych oraz anomalie w rozwoju kukurydzy.
dr hab. Cezary Tkaczuk, prof. nadzw.
Zakład Ochrony i Hodowli Roślin
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Cena 14,95 zł

Cena 14,95 zł
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gnacją tej rośliny. Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie spełni Państwa oczekiwania
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Wysoki plon, zimotrwałość i zdrowotność
gwarancją udanego zbioru.

Nasze publikacje Twoim doradcą!
(w tym 5% VAT)

Szanowni Państwo
Kukurydza to jedna z najważniejszych roślin rolniczych uprawianych w Polsce. Określana jest przez specjalistów mianem rośliny przyszłości z uwagi na możliwość wszechstronnego wykorzystania plonu w różnych gałęziach gospodarki. Obecnie areał jej
uprawy wynosi nieco ponad milion hektarów, można jednak przypuszczać, że będzie
się zwiększał wraz z otwieraniem się przemysłu na surowce wytwarzane z kukurydzy
choćby do masowego wytwarzania biodegradowalnych naczyń na bazie skrobi czy też
w bioenergetyce. Bez względu jednak na kierunek użytkowania kukurydzy, podstawą
w jej produkcji jest uzyskanie wysokiego plonu o jak najlepszych parametrach jakościowych. Nie jest to wbrew pozorom zadanie łatwe, gdyż trzeba dobrze znać wymagania
uprawowe tej rośliny, ale także i zagrożenia. W imieniu grona współautorów przekazujemy Państwu trzecie wydanie kompendium wiedzy o najważniejszych chwastach, chorobach i szkodnikach kukurydzy oraz niedoborach pokarmowych. Dodatkowo publikacja
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ZAPRAWY | HERBICYDY | FUNGICYDY | INSEKTYCYDY | REGULATORY I STYMULATORY | INNE PREPARATY

ISBN 978-83-954198-5-0

ul. Batorowska 15,
62-081 Wysogotowo
pl.timacagro.com | timac.tv

JĘCZMIEŃ OZIMY

publikacja specjalna Agro Profil
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PSZENICA JARA

PSZENŻYTO JARE

publikacja specjalna Agro Profil
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NOWOŚĆ

PSZENICA OZIMA

PSZENŻYTO OZIME

FORMACJA

publikacja specjalna Agro Profil
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(w tym 5% VAT)

ZIEMNIAK. IDENTYFIKACJA AGROFAGÓW ORAZ NIEDOBORÓW POKARMOWYCH

Fazy rozwojowe

Cena 27,95 zł

ISBN 978-83-958358-7-2

9 788395 835872

ATLAS RZEPAK. IDENTYFIKACJA AGROFAGÓW I NIEDOBORÓW POKARMOWYCH ORAZ INNYCH CZYNNIKÓW

Optymalny termin siewu
Opis gospodarstwa

magazyn rolniczy

PODSTAWY
WYSOKIEGO
PLONOWANIA

Program Ochrony
Roślin Rolniczych

ATLAS KUKURYDZA. IDENTYFIKACJA AGROFAGÓW I NIEDOBORÓW POKARMOWYCH ORAZ INNYCH CZYNNIKÓW publikacja specjalna Agro Profil

Jakie agrofagi zagrażają uprawom?

Program Ochrony Roślin Rolniczych Agro Profil

Odczyn a dostępność składników pokarmowych

ZBOŻA. IDENTYFIKACJA AGROFAGÓW ORAZ NIEDOBORÓW POKARMOWYCH

OCHRONY UPRAW
I NAWOŻENIA AZOTEM
Daty okresowego badania technicznego opryskiwaczy i zaprawiarek
® ®
Produkty
Produkty
z gamy
z gamy
N-PROCESS
N-PROCESS
: Sulfammo
: Sulfammo
23,
23,
Sulfammo
Sulfammo
30,
30,
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Eurofertil
3333
®
Program azotanowy
– co 33
należy wiedzieć?
Produkty z gamy N-PROCESS®: Sulfammo
Produkty
23, Sulfammo
z gamy30,
N-PROCESS
Eurofertil 33
: Sulfammo 23, Sulfammo
30, Eurofertil

KUKURYDZA. IDENTYFIKACJA AGROFAGÓW ORAZ NIEDOBORÓW POKARMOWYCH
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N
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DOKUMENTACJA

lat lat
Agro
Timac
Agro
lat Timac
Timac Agro

Cena 21,95 zł

Ziemniak
(w tym 5% VAT)

UPRAWA | ODMIANY | NAWOŻENIE | OCHRONA | PRZECHOWYWANIE

w niekorzystnych warunkach

publikacja specjalna

publikacja specjalna

FAO 240

Struktura plonu w finezyjnych
proporcjach

A4
58 stron
9,95 zł

Agro Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN 978-83-954198-4-3

A4
96 stron
14,95 zł

Niezbędne
w pracy
Rolnika
Klucz i szczotka
do czyszczenia
rozpylaczy, 9 zł

Termometr
do gleby i kiszonki,
zakres temp.
od –20°C do +60°C.
EKO 55 zł,
PREMIUM 62 zł

(w tym 5% VAT)
Agro Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN 978-83-954198-6-7

A4
88 stron
19,95 zł

SM Zawisza •

9 788395 419867

A4
80 stron
19,95 zł

•

SM Boryna •

FAO 240-250

Możesz na nim polegać!

ISBN 978-83-958358-1-0

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR,
www.hrsmolice.pl

FAO 250

Potęgą jest i basta!

2. miejsce w plonie suchej i świeżej masy w dośw.
rejestrowych z wysokim udziałem kolb

• wysokie plony świeżej masy o dobrych
parametrach kiszonkarskich

• znacząco lepszy na tle badanych odmian wynik
plonu jednostek pokarmowych – 105% wzorca

Agro Wydawnictwo Sp. z o.o.

9 788395 835810

9 788395 419843

9 788394 613075

Cena 14,95 zł
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• NEL o wartości 6,47 MJ/kg (średnia za 2-lecie)
poświadcza o wysokiej przydatności odmiany do
sporządzania kiszonek bardzo dobrej jakości

Kontakt
region 1. 784 915 508 region 2. 538 819 893
region 3. 538 819 890 region 4. 538 819 901

Agro Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN 978-83-958358-5-8

Znajdź nas na:

A4
72 strony
19,95 zł

magazyn rolniczy Agro Profil

A4
112 stron
14,95 zł

magazyn rolniczy Agro Profil

ISBN 978-83-946130-7-5

A4
112 stron
14,95 zł

magazyn rolniczy Agro Profil

2018

9 788395 087639

Agro Wydawnictwo Sp. z o.o.

magazyn rolniczy Agro Profil

A4
120 stron
14,95 zł

magazyn rolniczy Agro Profil

ISBN 978-83-950876-3-9

magazyn rolniczy Agro Profil

magazyn rolniczy Agro Profil

Agro Wydawnictwo Sp. z o.o.

• 1. miejsce w plonie suchej masy
w doświadczeniach rejestrowych (107% wzorca)
• mocne natężenie cechy stay green pozwala
na opóźnienie zbioru przy zachowaniu dobrych
parametrów jakościowych kiszonki

Agro Wydawnictwo Sp. z o.o.

A4
NOWOŚĆ
21,95 zł

9 788395 835858

Deszczomierz
z sumatorem
opadów,
skala 40 ml
STANDARD
(bez kija) 16 zł,
PREMIUM 20 zł

Miarka 2 l
z instrukcją przygotowania
mieszaniny ŚOR, 18 zł

Łopatka miarka
do paszy i zbóż, 2 kg.
10 zł

Żółte naczynie
do monitoringu
owadów 13 zł

Wybierz swoje hasło
Kubek XL
– 330 ml
24,90 zł

 Kubek młodego rolnika
 Kocham maszyny, ale jeszcze
bardziej polskie dziewczyny
 Praca rolnika to nasz chleb
 Jak sprzedam zboże pojadę
nad morze
 Kubek Pani na włościach
 Najlepszy rolnik we wsi
 Tylko dopiję kawę i biorę się
za moją rolę

Świnka skarbonka
z hasłem 8,00 zł
 Zbieram na hektary
 Zbieram na traktor
 Na potrzeby kobiety
 Na potrzeby mężczyzny
 Na wakacje i spełnienie marzeń

+48 791 790 901

Koszulka w rozmiarze
od S do XXXL 39,90 zł
Koszulka dziecięca 29,90 zł
 Jak sprzedam zboże
pojadę nad morze
 Jadłeś dzisiaj?
podziękuj rolnikowi
 Od świtu do nocy rwę się
do roboty
 Szukam męża z hektarami
 Szukam żony z hektarami
 Najlepsza partia we wsi
(również wersja dziecięca)
 Szukam żony z traktorem –
oferty ze zdjęciem maszyny

Pełna oferta PRODUKTÓW i PUBLIKACJI
dostępna na stronie www.agroprofil.pl/sklep

+48 61 881 88 99

agroprofil@agroprofil.pl

W każdym „Tygodniku Poradniku Rolniczym”:
rynki i ekonomika
interwencje
agroporady

Zamów prenumeratę

dopłaty
technika rolnicza
chów i hodowla zwierząt

61 886 29 70

Cena prenumeraty „Tygodnika Poradnika Rolniczego” w płatności półrocznej - 109,00 zł, w płatności rocznej - 199,00 zł.
Oferta obowiązuje do 31.12.2019 r.

KUP w e-sklepie
www.agropolska.pl/sklep
lub skontaktuj się z działem
prenumeraty – tel. 52 584 17 47/57

Czytaj&

zbieraj
plony
www.apra.pl

