
Prawo

Producenci tuczników lek-
ceważą groźne w skutkach 
zapisy umów na sprze-
daż warchlaków. Egzeku-
cja opóźnionej zapłaty za 
dostawy, dokonana przez 
pośrednika, może dopro-
wadzić do bankructwa 
najbardziej towarowe go-
spodarstwa. W artykule 
przykład z terenu.
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Budować samemu

Ocieplenie podziemnych 
części budynku musi być 
połączone z renowacją hy-
droizolacji ścian funda-
mentowych i piwnicznych. 
W przeciwnym razie prze-
prowadzona termomoder-
nizacja będzie inwestycją 
chybioną. 

Dyżur prawnika  
adwokat Mikołaj Pomin:
tel. 61 869 06 23
❚ 9 czerwca 9°°–13°°
❚ 23 czerwca 9°°–13°°
❚ 30 czerwca 9°°–13°°
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Uprawa

 Specyficzna tegoroczna 
wiosna nie oszczędzała 
roślin. Zboża wymagają 
odpowiedniego podejścia 
m.in. do nawożenia azo-
tem. Podpowiadamy, jak 
postąpić z trzecią dawką 
tego składnika w pszeni-
cy. Na kolejnych stronach 
uprawowych prezentuje-
my wyniki PDO jęczmie-
nia ozimego i rzepaku. 
W czerwcu, w imieniu 
organizatorów zaprasza-
my także na polowe im-
prezy licznie organizowa-
ne w całym kraju.

Wraz z tym nume-
rem nasz dodatek 
„top agroszef Pre-
mium” – poradnik 
dla sprawnego me-
nedżera w gospo-
darstwie rolnym. 

Kto go jeszcze nie 
prenumeruje, 
prosimy o tel. 
61 886 29 28.

Technika

Firma Ursus SA ropoczęła montaż ciągników w Etiopii.  
Do końca roku na afrykański rynek trafi 1500 ciągników.  
Na stronie 104 zamieszczamy obszerną relację  
z uruchomienia linii montażowej w Adamie.
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Zarządzanie 
Rolnicy z woj. lubuskiego oczekują sprzedaży niektórych gruntów z ANR 
poprzez przetargi ofertowe. Gorzowski oddział Agencji jest tak skłonny do 
rozmów, że aż się w nich zatracił, zapominając, że producenci czekają na 
konkretne decyzje o ustaleniu wagi poszczególnych kryteriów. 
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Dom i rodzina

Z okazji 25-lecia Związku Śląskich Rolników postanowiliśmy bliżej  
przyjrzeć się rodzinom, których gospodarstwa prowadzone są od pokoleń,  
a wiedza i doświadczenie przekazywane następcom idą w parze  
z nowoczesnością i rozwojem rodzinnych gospodarstw.
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