
Dom i rodzina

Mechanizacja gospodarstw, po-
trzeba wsparcia domowego bu-
dżetu, dorastające dzieci czy 
chęć własnego rozwoju. Powody, 
dla których żony rolników pra-
cują poza gospodarstwem są róż-
ne, ale czy zawsze jest to łatwy 
wybór?

 

Prawo

Podróbka Polifoski 6 na znaczną skalę poszła w Polskę. Najwięcej „lewe-
go” nawozu sprzedano prawdopodobnie na Zamojszczyźnie. Mamy też 
sygnały o falsyfikacie z Mazowsza, Podlasia i Zachodniopomorskiego. 
Dopiero wiosna pokaże skalę strat na polach.
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Rząd zawiesił sprzedaż ziemi z ANR i ustawę o kształtowaniu ustroju rol-
nego. MRiRW proponuje stworzenie nowych regulacji w celu ochrony pol-
skiej ziemi. Pojawia się nowy podatek od zakupu gruntów rolnych, który 
można pokryć z pieniędzy na de minimis.

Zarządzanie Technika

Nawet starym opryski-
waczem można praco-
wać wydajniej. Wystar-
czy starą belkę polową 
zastąpić nową, szerszą. 
Podpowiadamy, na co 
zwrócić uwagę mo-
dernizując sprzęt do 
ochrony roślin.
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Uprawa

Sucha jesień nie wszyst-
kim umożliwiła od-
chwaszczenie ozimin. Po 
styczniowych mrozach 
niektórych pól nie trze-
ba będzie niestety od-
chwaszczać. W dwóch 
artykułach podpowia-
damy, co siać po wy-
marzniętych oziminach, 
w których zastosowano 
jednak herbicydy oraz 
jaką strategię odchwasz-
czania ozimin na wiosnę 
przyjąć.
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Dyżur prawnika  
adwokat Mikołaj Pomin:
tel. 61 869 06 23
❚   8 marca 9°°–13°°
❚ 16 marca 9°°–13°°
❚ 30 marca 9°°–13°°

Nowa  
rubryka
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Drodzy Czytelnicy!

Życzymy Wam  
radosnych  
i pełnych nadziei  
Świąt Wielkanocnych,  
wytchnienia od zawodowych 
wyzwań oraz wielu  
pozytywnych emocji.  
Niech ten czas 
 będzie przepełniony  
serdecznymi spotkaniami  
z rodziną i przy jaciółmi.
 Zespół „top agrar Polska”


