
Uprawa
Przed zimą należy na polu ocenić trzy podstawowe parametry: obsadę ro-
ślin i źdźbeł, stan fitosanitarny (porażenie przez choroby, szkodniki i stan 
zachwaszczenia) oraz stopień odżywienia roślin. Na ich podstawie będą po-
dejmowane dalsze decyzje, m.in. o strategii prowadzenia łanu.
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Technika

Przetestowany przez nas McCormick X4.50 swoją premierę miał podczas tego-
rocznej wystawy AgroShow w Bednarach. Ciągnik o mocy nominalnej 85 KM 
zasilany jest z czterocylindrowego silnika Deutza o pojemności 3,6 l. McCor-
mick ma niewielkie straty mocy na przekładni, a jego bogate wyposażenie stan-
dardowe ułatwia pracę z różnym osprzętem. Zachęcamy do lektury testu.

Dyżur prawnika  
adwokat Mikołaj Pomin:
tel. 61 869 06 60
❚ 5 listopada 9°° – 13°°
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❚ 25 listopada 9°° – 13°°
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Budować samemu

Jesień to ostatni dzwonek, aby 
sprawdzić instalację grzewczą 
w budynkach i zdążyć z usu-
nięciem ewentualnych usterek 
przed nadejściem mrozów. 
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Wraz z tym  
numerem nasz 
kwartalny dodatek 
„top technika  
Premium”

Zarządzanie 

Nie od dziś wiadomo, że na produkcji rolniczej najlepiej zarabiają pośred-
nicy. Towar z gospodarstwa w drodze na sklepową półkę kilkakrotnie prze-
chodzi z rąk do rąk, a każdy w tym łańcuchu dokłada swoją marżę. A gdy-
by tak ominąć pośredników? Więcej na temat w kolejnych działach gazety.

Prawo 

Na skutek lipcowego wyroku Trybu-
nału Konstytucyjnego Sejm musi do 
2016 r. zmienić przepisy Prawa ło-
wieckiego o ustalaniu granic obwodów 
łowieckich, bo naruszają one prawo 
własności. To zdecydowanie za mało, 
by uspokoić protestujących przeciw-
ko pladze dzików na Podlasiu, gdzie 
skutki szkód łowieckich w rolnictwie 
są już fatalne. Protest trwa, a rząd 
ucieka od problemu. 
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Dom i rodzina

 Z programu „Renty struktural-
ne” w PROW 2004–2006 oraz 
PROW 2007–2013 skorzysta-
ło ok. 65 tys. rolników. Fakt, że 
w nowym PROW nie ma już tego 
programu wywołuje rozgorycze-
nie wielu rolników. Natomiast 
ci, którzy z programu korzysta-
ją, niejednokrotnie zastanawiają 
się co będzie, gdy prawo do renty 
strukturalnej się skończy. 
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