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Szanowni Państwo!

Po ograniczeniach wynikających z pandemii COVID-19 wracają różnego rodzaju targi 
i wystawy. Do bardzo oczekiwanych imprez należą III Krajowe Dni Pola oraz Mazowiec-
ka Wystawa Zwierząt Hodowlanych.

Jestem przekonany, że zarówno wystawcy, jak i rolnicy odwiedzający tereny wystawo-
we bardzo sobie cenią powrót do normalności i bezpośrednich kontaktów handlowych. 
Możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie hodowli roślinnej 
i zwierzęcej jest niezbędnym elementem dobrego prowadzenia własnego gospodar-
stwa. Współczesne rolnictwo wymaga nowoczesnej wiedzy oraz znajomości osiągnięć 
techniki i technologii. Jednocześnie nowe rozwiązania techniczne sprzyjają przyjaznej 
środowisku produkcji rolnej. Precyzyjne dozowanie nawozów oraz środków ochrony 
roślin zapewnia osiąganie dobrych plonów przy jednoczesnym ograniczeniu stoso-
wania tych substancji.

Mazowiecka Wystawa Zwierząt Hodowlanych daje hodowcom możliwość zaprezento-
wania najpiękniejszych okazów. Jest to jednocześnie wyśmienita okazja, aby zdobyć od 
fachowców wiedzę na temat skutecznych sposobów prowadzenia własnych hodow-
li. To możliwość porównania własnych osiągnięć i oceny, ile jeszcze brakuje hodowcy 
do najlepszych.

Targi i wystawy to również doskonała okazja do rozmów i dyskusji o bieżących proble-
mach w rolnictwie oraz do wymiany poglądów na temat ich rozwiązania.
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Trudna sytuacja wywołana pandemią, a teraz napaścią Rosji na Ukrainę, wpływa na 
całą gospodarkę światową. Mamy to szczęście, że bezpieczeństwo żywnościowe w Pol-
sce nie jest zagrożone. Niestety nie wszędzie na świecie tak jest. Dlatego nie możemy 
dopuścić do spadku produkcji rolnej i produkcji żywności. Rząd reaguje szybko i sku-
tecznie. Podjęliśmy ogromny wysiłek finansowy – przeznaczyliśmy blisko 4 mld złotych, 
aby wspomóc polskich rolników przy zakupie nawozów. Wspomagaliśmy również ho-
dowców trzody chlewnej. Obniżyliśmy akcyzę na paliwo, zwiększając jednocześnie 
limity na paliwo rolnicze.

Przed nami intensywne prace związane z odbudową lokalnych rynków i przetwórstwa. 
Ogromnym wyzwaniem jest również zapewnienie zaopatrzenia gospodarstw w wo-
dę, której braki coraz bardziej będziemy odczuwać.

Korzystając z okazji, apeluję o ubezpieczanie upraw i zwierząt gospodarskich. Wpro-
wadziliśmy korzystne rozwiązania prawne i finansowe. Teraz, nawet nie mając środków 
finansowych, można się ubezpieczyć, składając cesję w Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, aby z przysługujących płatności obszarowych agencja przelała 
środki pokrywające 35 proc. składki ubezpieczeniowej. Apeluję jednocześnie, aby 
ubezpieczać się kompleksowo od wszystkich typów ryzyka. 

Licząc, że pogoda dopisze, życzę Państwu mile i pożytecznie spędzonego czasu na 
terenach Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Oddziału Poświętne w Płoń-
sku podczas III Krajowych Dni Pola i Mazowieckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych.

Henryk Kowalczyk 

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi 
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Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na III Krajowe Dni Pola – największą i najbardziej prestiżową 
imprezę wystawienniczo-targową w Polsce poświęconą prezentacji najnowszych 
osiągnięć w krajowej produkcji rolniczej. Jest mi szczególnie miło, że w tym roku rola 
gospodarza została powierzona Mazowieckiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego 
w Warszawie. Nie wątpię, że wydarzenie to będzie okazją do zaprezentowania jego 
wielkiego potencjału merytorycznego i organizacyjnego.

Ostatnie lata to czas intensywnego poszukiwania rozwiązań jednego z najbardziej 
palących i podstawowych problemów ludzkości: jak pogodzić dążenie do zapew-
nienia bezpieczeństwa żywnościowego całej światowej populacji z  jednoczesnym 
pragnieniem ochrony środowiska przyrodniczego planety? Próbą rozstrzygnięcia te-
go dylematu jest idea zrównoważonego rolnictwa, której realizacji ma służyć unijna 
strategia Europejski Zielony Ład. Zgodnie z jej założeniami produkcja rolna powinna 
być sprawiedliwa, zdrowa i przyjazna dla środowiska naturalnego. Aby warunki te mo-
gły zostać spełnione, konieczne są upowszechnianie nowych technologii, powszechne 
stosowanie wyników badań i odkryć naukowych w codziennej praktyce oraz eduka-
cja społeczeństwa.

Sukces poprzednich edycji Krajowych Dni Pola dowiódł, jak silna jest wśród polskich 
rolników potrzeba rozwoju, doskonalenia znajomości innowacji i umiejętności ich 
wykorzystania. Imprezy te pozwoliły także przedstawić ogromny dorobek i wysokie 
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kompetencje rolników w uprawie roślin i hodowli zwierząt zgodnie z najnowszymi 
standardami. Dzięki prelekcjom, wykładom i prezentacjom wyników doświadczeń na-
stąpiło upowszechnianie osiągnięć naukowców z krajowych ośrodków badawczych 
w zakresie efektywnych, a zarazem ekologicznych metod i technologii produkcji. Za-
letą tych wydarzeń była również możliwość wymiany doświadczeń, zapoznania się 
z nowoczesnymi maszynami i urządzeniami eksponowanymi przez wyspecjalizowa-
ne firmy, a także nawiązania korzystnych kontaktów biznesowych.

Jestem przekonany, że tegoroczne wydarzenie, odbywające się na terenie Pola Do-
świadczalnego Oddziału w Poświętnem, również spełni Państwa oczekiwania. Wierzę, 
że docenią Państwo bogactwo propozycji merytorycznych. Zachęcam do skorzystania 
także z oferty imprez towarzyszących, w tym do odwiedzenia stoisk z wyrobami ręko-
dzielniczymi i produktami wyrabianych tradycyjnymi metodami, kiermaszu kwiatów, 
roślin ozdobnych, drzewek i krzewów owocowych oraz uczestnictwa w warsztatach 
kulinarnych. Zapewniam, że dzięki tym i innym atrakcjom przygotowanym przez Ma-
zowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego jest to impreza dla całych rodzin.

Wszystkim Państwu życzę wiele satysfakcji z udziału w  III Krajowych Dniach Pola. 
Uczestnikom spoza regionu przesyłam życzenia wielu wspaniałych wrażeń z wizyty 
w województwie mazowieckim.

Konstanty Radziwiłł 

Wojewoda Mazowiecki
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Szanowni Państwo, 

Jako gospodarz Mazowsza z wielką satysfakcją i zadowoleniem objąłem patronat 
honorowy nad III Krajowymi Dniami Pola 2022 oraz Mazowiecką Wystawą Zwierząt 
Hodowlanych w Poświętnem, jednej z dzielnic Płońska. Cieszę się, że tym razem Dni 
Pola odbywają się właśnie w naszym regionie. To bardzo ważne i cenione wydarzenie 
branżowe, które cieszy się wciąż rosnącym zainteresowaniem i wpływa pozytywnie 
na zmiany zachodzące na obszarach wiejskich w Polsce.

Przedsięwzięcie znakomicie służy prezentacji dorobku polskiej hodowli roślin pod 
kątem Europejskiego Zielonego Ładu, popularyzowaniu aktualnej wiedzy rolniczej, 
wyników doświadczeń polowych, promowaniu trendów i nowości, a także dobrych 
praktyk i innowacyjnych rozwiązań z zakresu rolnictwa, hodowli zwierząt oraz prze-
twórstwa. Ułatwia też nawiązywanie kontaktów handlowych i korzystnej współpracy 
branży rolniczej ze światem nauki i biznesu. Ponadto stanowi doskonałą okazję do bez-
pośredniej wymiany poglądów, doświadczeń i pomysłów dla właścicieli gospodarstw 
rolnych, studentów i uczniów szkół rolniczych, przedstawicieli firm oraz instytucji dzia-
łających w agrobiznesie. Impreza promuje także polską, zdrową, naturalną żywność, 
tradycyjne, ekologiczne produkty i rękodzieło.

Pozdrawiam organizatorów, wystawców oraz uczestników III Krajowych Dni Pola 2022 
i Mazowieckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poświętnem. Wierzę, że tegoroczna 
edycja przedsięwzięcia, której program jest bardzo bogaty, różnorodny i interesujący, 
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okaże się wielkim sukcesem. Z pewnością przyczyni się do dalszego dynamicznego po-
stępu w nowoczesnej produkcji rolnej i hodowli zwierząt nie tylko w naszym regionie, 
lecz także w całej Polsce oraz posłuży zwiększeniu konkurencyjności naszej gospodar-
ki żywnościowej na rynkach zagranicznych. 

Dziękuję rolnikom i przedsiębiorcom z Mazowsza, jak i pozostałych regionów kraju za 
całoroczną żmudną pracę, która stanowi bardzo cenny wkład w rozwój społeczno-go-
spodarczy Polski, a pracownikom Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – za 
aktywne i skuteczne wspieranie działań mieszkańców obszarów wiejskich. Podczas 
trzydniowego, wyjątkowego wydarzenia w Poświętnem życzę wszystkim pogłębie-
nia fachowej wiedzy, wielu udanych transakcji oraz samych miłych wrażeń.

Adam Struzik

 

 

 

 

 

               

  
   
 

   
  Szanowni Państwo, 
 
   
 Już po raz dziesiąty Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poświętnem zaprasza 

na Dni Rolnictwa wszystkich, którym bliski jest los polskiej wsi. 

 Samorząd Województwa Mazowieckiego z uwagą obserwuje trudną sytuację naszego 

rolnictwa. Staramy się pomagać w rozwiązywaniu problemów oraz wspierać inicjatywy, które 

służą rozwojowi polskiej wsi. Realizowany Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013 pozwala na prowadzenie różnorodnych działań ukierunkowanych na rozwój polskiego 

rolnictwa, podnoszenie jego konkurencyjności, wspieranie restrukturyzacji, poprawę stanu 

środowiska naturalnego, jak również aktywizację gospodarczą społeczności obszarów wiejskich 

oraz poprawę warunków życia i pracy mieszkańców wsi.  

 Podczas Mazowieckich Dni Rolnictwa będzie można skorzystać z porad  firm i instytucji 

zajmujących się finansami, ubezpieczeniami i doradztwem w rolnictwie. To właśnie dla rolników 

utworzono punkty konsultacyjne, w których można uzyskać informacje na temat programów 

pomocowych, kredytów i możliwości dofinansowania różnych przedsięwzięć. Uczestnictwo  

w targach w charakterze zwiedzającego będzie na pewno  źródłem pozyskania nowych pomysłów, 

produktów, a także wprowadzenia innowacji w gospodarstwie. 

 Wszystkich uczestników Mazowieckich Dni Rolnictwa serdecznie pozdrawiam  

i życzę wszelkiej pomyślności.  

        Z wyrazami szacunku  

               Adam Struzik  

        
             Marszałek Województwa Mazowieckiego 

 

  
 

  MARSZAŁEK 
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

Marszałek Województwa Mazowieckiego
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Szanowni Państwo,

Dni Pola to spotkania organizowane przez doradztwo rolnicze od wielu lat. W tym ro-
ku Krajowe Dni Pola odbywają się na Mazowszu, w Poświętnem. 

Jest to święto, kiedy drzwi jednostek doradztwa otwierają się szczególnie szeroko dla 
rolników. Każdy może obejrzeć pola doświadczalne, porównać nowe odmiany roślin 
uprawnych, sprawdzić, które z nich zalecane są dla naszego województwa. Hodow-
cy z zainteresowaniem odwiedzają wystawę zwierząt hodowlanych i uczestniczą w 
konkursach oraz pokazach. Cenne są bezpośrednie rozmowy z fachowcami i wymia-
na doświadczeń. Tutaj można też obserwować pokazy pracy nowoczesnego sprzętu. 
Wystawie towarzyszą panele dyskusyjne emitowane przez Studio online. Dni Pola po-
kazują pracę doradców na rzecz upowszechniania osiągnięć nauk rolniczych. 

Z okazji III Krajowych Dni Pola życzę Organizatorom dalszych sukcesów w pracy dla 
rolników i pięknej pogody.

Wiktor Szmulewicz

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
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Szanowni Państwo, 

Serdecznie witam Państwa na III Krajowych Dniach Pola – Poświętne odbywających 
się w tym roku pod hasłem #rolnictwoprzyszłości.

Organizowane przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego wydarzenie słu-
ży pokazaniu potencjału polskiego rolnictwa i kierunku zmian, które w przyszłości 
pozwolą na sprawne, bezpieczne, dochodowe, stabilne finansowo, funkcjonowanie 
sektora rolnego w Polsce.

Hasło tego wydarzenia nie jest przypadkowe. Wynika z wyzwań jakie stają przed pol-
skim, ale także europejskim rolnictwem. III Krajowe Dni Pola mają nie tylko za zadanie 
dostarczyć rolnikom nowych informacji i technologii. Mają także pomóc w podjęciu de-
cyzji młodym ludziom, mieszkańcom terenów wiejskich, od których zależy przyszłość 
rolnictwa, jaką drogę zawodową obrać. Im dedykowany jest trzeci dzień wydarzenia 
odbywającego się na terenie znajdującym się pod opieką MODR Oddział Poświętne 
w Płońsku. Wspólnie zastanowimy się nad tym jak zapewnić młodym ludziom obie-
cujący start w gospodarowaniu i czego potrzeba, by kontynuowali, niejednokrotnie 
wielopokoleniową, tradycję gospodarowania.

Podczas trzech dni imprezy będzie działało studio online. Pierwsze dwa dni to spotka-
nia panelowe rolników oraz ekspertów – praktyków i teoretyków działających na rzecz 
rolnictwa. Trzeci dzień to lekcje online dla uczniów i studentów kierunków rolniczych. 
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Nasze dyskusje, pokazy, wywiady, będziecie mogli Państwo oglądać na kanale Youtube 
MODR Warszawa oraz na portalu Facebook. Wydarzeniu przyglądać się będą kame-
ry TVP1 i TVP3. 

Będziecie Państwo świadkami i uczestnikami największego w kraju przeglądu osiągnięć 
polskiego rolnictwa oraz prezentacji dobrych praktyk, rozwiązań i metod gospo-
darowania stosowanych w nowoczesnych gospodarstwach rolnych. Znajdziecie tu 
w Poświętnem najnowocześniejsze ciągniki, maszyny, urządzenia oraz środki do pro-
dukcji rolniczej. 

Na Polu Doświadczalnym należącym prawie od 100 lat do Mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku zaprezentujemy, nowe techniki, 
technologie uprawy oraz odmiany roślin uprawnych. 

W namiotach tematycznych spotkamy się z naukowcami Instytutów Naukowo-Ba-
dawczych i uczelni wyższych oraz z artystami ludowymi, wytwórcami, członkiniami 
Kół Gospodyń Wiejskich, właścicielami gospodarstw agroturystycznych czy doradca-
mi wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.

Zaprezentujemy przykłady dziedzictwa kulturowego i kulinarnego wsi mazowieckiej 
czy dokonania rolnictwa ekologicznego na Mazowszu. 

Witam Gości: rolników, producentów, mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich 
oraz wszystkich, którzy zdecydowali się spędzić z nami najbliższe trzy dni. Witam pa-
tronów honorowych, partnerów generalnych, branżowych, wystawców, naukowców 
oraz przedstawicieli instytucji rolniczych i ODR z całego kraju. 

III Krajowe Dni Pola Poświętne 2022 czas rozpocząć! 

Sławomir Piotrowski

 

Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Warszawie
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III KRAJOWE DNI POLA
11-13.06.2022 R.

PROGRAM
11 CZERWCA 2022 R. – SOBOTA
9.00 – 15.00  Studio online – panele dyskusyjne w studiu, wywiady z Pola doświad-

czalnego i terenu wystawy (transmisja na kanale YouTube oraz portalu FB 
MODR)

11.00 – 12.00 Występ Zespołu „Swada” 
12.00 – 14.00 Uroczyste otwarcie III Krajowych Dni Pola (scena)
 •  otwarcie Mazowieckiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych – Klacze ho-

dowlane
 •  podsumowanie konkursu „Hit Targowy 2022”
 •  podsumowanie konkursu plastycznego „Mazowiecka Przyroda Kred-

ką Malowana”
10.00 – 15.00 Ocena klaczy hodowlanych (sektor III)

12 CZERWCA 2022 R. – NIEDZIELA
9.00 – 15.00  Studio online – panele dyskusyjne w studiu, wywiady z Pola doświad-

czalnego i terenu wystawy (transmisja na kanale YouTube oraz portalu FB 
MODR)

10.00 – 13.00  XXV Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi (sektor III)
11.30 – 12.00 Występ sygnalistów myśliwskich
12.00 – 14.30 Powitanie gości i uczestników III Krajowych Dni Pola (scena)
 •  oficjalne przekazanie roli organizatora kolejnej edycji Krajowych Dni 

Pola 
 •  inauguracja aplikacji polowej E-DWIN
 •  podsumowanie konkursu „Najlepszy produkt naturalny”
 •  podsumowanie konkursu „Najciekawsze Stoisko 2022”
 •  podsumowanie konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo” – KRUS 
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10.00 – 11.00  Technologie zbioru kiszonek z użytków zielonych – szkolenie dla ho-
dowców bydła (stoisko Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów 
Mleka)

11.00 – 11.30  Ocena przydatności runi do zbioru: skład gatunkowy, zadarnienie, 
chwasty, pH gleby, faza fizjologiczna rozwoju roślin – termin zbioru – 
warsztaty (stoisko Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka)

11.45 – 12.45  Dobrostan zwierząt i doradztwo somatyczne w produkcji mleka (sto-
isko Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka)

12.00  Konkurs „Rzut Podkową” (sektor III)
13.30   Wręczenie nagród i wyróżnień hodowcom klaczy – Mazowiecka 

 Wystawa Zwierząt Hodowlanych (sektor III)
  Dekoracja zwycięzców XXV Amatorskich Zawodów w Powożeniu 

 Zaprzęgami Konnymi (sektor III)
14.15 Pokazy konne (sektor III)

13 CZERWCA 2022 R. – PONIEDZIAŁEK  
„DZIEŃ MŁODEGO ROLNIKA”
9.00 – 15.00 Studio online 
 •  6 lekcji online państwowych instytutów badawczych dla uczniów i stu-

dentów 
 •  praktyczne lekcje na Polu doświadczalnym m.in. identyfikacja chorób 

i szkodników zbóż, ocena wilgotności gleby, aplikacje na telefon wyko-
rzystujące dane meteorologiczne w ochronie roślin platforma eDVIN, 
ochrona pszczołowatych (transmisja na kanale YouTube oraz portalu 
FB MODR)

9.00 – 15.00  Warsztaty, degustacje produktów rolno-spożywczych (sektor I) 
  Prezentacja aplikacji eDWIN, gry BioSmartFarm i in. z możliwością 

testowania (sektor IV)
10.00 – 11.00  Nowoczesne narzędzia do zarządzania stadem – Program skojarzeń 

DOKO, internetowy program zarządzania stadem SOL. Genotypo-
wanie bydła. Szkolenie dla uczniów szkół rolniczych (stoisko Polskiej 
Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka)

12.00 – 13.00  Oficjalne powitanie gości i uczestników „Dnia Młodego Rolnika” (scena)
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KAŻDEGO DNIA: 

NAMIOTY TEMATYCZNE
•  „Nauka polska a innowacje w rolnictwie” – prezentacja wybranych osiągnieć przez 

instytuty naukowo-badawcze i uczelnie wyższe – wystawy, pokazy, warsztaty po-
cząwszy od roślin zmodyfikowanych po urządzenia poprawiające gospodarowanie 
wodą (sektor IV) 

•  „Koła Gospodyń Wiejskich oraz Tradycja i Rękodzieło” – prezentacja dziedzictwa 
kulturowego i kulinarnego wsi mazowieckiej, w tym pokazy kulinarne, degustacje 
oraz warsztaty zanikających rzemiosł i dawnej sztuki ludowej (sektor I)

•  „Rolnictwo ekologiczne i ochrona środowiska” – prezentacje dokonań rolnictwa 
ekologicznego na Mazowszu – przykłady gospodarstw ekologicznych i pozytywne-
go oddziaływania człowieka na środowisko (sektor IV) 

POLE DOŚWIADCZALNE:
•  prezentacja odmian roślin rolniczych (692 odmiany) oraz nowoczesnych technolo-

gii w produkcji roślinnej 
• pokazy sprzętu rolniczego od godz. 13.00
•  pokaz zastosowania dronów w rolnictwie
•  pokaz precyzyjnego nawadniania roślin
•  pokaz pobierania prób glebowych
(sektor IV) 

Polecamy zwiedzanie pól z „Przewodnikiem po polu doświadczalnym”

WYSTAWY I KIERMASZE:
•  ciągników, maszyn, urządzeń i środków do produkcji rolniczej (sektor II)
•  produktów pszczelich (sektor I)
•  rękodzieła i żywności wytwarzanej metodami tradycyjnymi (sektor I)
•  kwiatów, roślin ozdobnych, drzewek i krzewów owocowych (sektor I)

ZAPRASZAMY W GODZINACH 9.00 – 17.00

O r g a ni z ato r  z as t r z e g a s o b i e  m oż l i woś ć z m ia n w p ro g r a m i e 
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„Koła Gospodyń Wiejskich oraz Tradycja i Rękodzieło”

☑ degustacja potraw i pokazy: Koła Gospodyń Wiejskich przygotują m.in.: rejbak z sosem grzybowym, gołąbki faszerowane 
ziemniakami, pierogi z różnymi farszami, żelazne kluski, kartacze z mięsem.  
☑ warsztaty i pokazy kulinarne: pokaz pieczenia chleba, pokaz robienia masła, miniwarsztaty serowarskie, pokaz robienia 
babeczek bieszkowskich, pierogów itp. 
☑ warsztaty: kowalskie, włókiennicze, garncarskie, ceramiczne, rzeźbiarskie, wikliniarskie, tkackie. 
☑ pokazy: wycinanki tradycyjnej, haftu, decoupagé, malowania witraży, robótki ręczne na drutach i szydełku, 
tkanin podlaskich, strojów ludowych.

„Nauka polska a innowacje w rolnictwie”

☑ prezentacja roślin zmodyfikowanych, będących efektem działalności Grupy Operacyjnej NovaTrawa,
☑ prezentacja prototypu generatora zimnej plazmy, demonstracje działania urządzenia i jego wykorzystania do odkażania 
materiału siewnego,
☑ prezentacja roślin i ziarna, degustacji chleba z pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej opracowanych w ramach Grupy 
Operacyjnej Pradawne Ziarno ,,Innowacje w uprawie, przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek pierwotnych form pszenic 
okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej’’,
☑ prezentacja nowoczesnej oferty dydaktycznej w zakresie unikatowych kierunków studiów, związanych z obszarami 
wiejskimi,
☑ prezentacja i degustacja produktów żywnościowych w ramach przetwórstwa rolniczego – produkty mięsne, mleczne, 
owocowo-warzywne, zbożowe i fermentowana żywność,
☑ stoisko informacyjno-upowszechnieniowe, Platforma Sygnalizacji Agrofagów, działalność Kliniki Chorób Roślin,
☑ prezentacja eksponatów chorób i szkodników roślin rolniczych,
☑ wystawa zdjęć wykonanych mikroskopem skaningowym,
☑ wystawa dotycząca polskiego jedwabnictwa – eksponaty prezentujące cykl rozwojowy jedwabnika morwowego oraz 
dotyczące morwy białej,
☑ warsztaty pozyskiwania włókna lnianego, 
☑ wystawa roślin wyhodowanych in-vitro – przykłady kultur in-vitro gatunków zielarskich i włóknistych,
☑ wystawa produktów ekologicznych z roślin włóknistych,
☑ pokazy: urządzenie do renowacji trwałych użytków zielonych,
☑ pokazy: urządzenie poprawiające zagospodarowanie wodą.

„Rolnictwo ekologiczne i ochrona środowiska”

☑ prezentacja  gospodarstw ekologicznych:
• gospodarstwo jagodowo-warzywne – pokaz, degustacja soków owocowo-warzywnych,
• gospodarstwo z ekologicznym przetwórstwem czarnego bzu – pokaz, prezentacja wytwarzania produktów z kwiatów 
czarnego bzu,
• gospodarstwo z ekologicznym chowem kóz – pokaz wytwarzania serów ekologicznych,
• gospodarstwo sadownicze – pokaz, degustacja  wyrobów z jabłek ekologicznych (ocet, sok, szarlotka),
• różne zastosowanie produktów zielarskich – ekologiczne gospodarstwo zielarskie.
☑ warsztaty edukacyjno-rękodzielnicze „Zero waste”: wpływ odpadów na środowisko, minimalizowanie wytwarzania 
odpadów z tworzyw sztucznych.

☑ prezentacja pasieki.  

#nam
ioty tem

atyczne
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 365FarmNet Group KGaA mbH & Co KG

Hausvogteiplatz 10
10117 Berlin | Germany
T 663 119 911
e-mail: adamczak@365farmnet.com
w w w.365farmnet.com 

365FarmNet to wielokrotnie nagradzane oprogramowanie do prowadzenia zauto-
matyzowanej i kompletnej dokumentacji wszystkich działań w gospodarstwie, co 
zapewnia przejrzystość procesów pracy i poniesionych kosztów, niezależnie od ilości 
maszyn czy wielkości firmy. Program pozwala spełnić wymagania i obowiązki, oszczę-
dza pieniądze, a przede wszystkim umożliwia wyjście z biura zostawiając więcej czasu 
na pozostałe obowiązki.

 Active Agro Sp. z o.o.

ul. Tczewska 20
70-850 Szczecin
T 690 063 002
e-mail: sekretariat@activeagro.pl
w w w.activeagro.pl

Nawozy dolistne. 

WYSTAWCY 
SPIS ALFABETYCZNY
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 Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu  

„APRA” sp. z o.o.

Myślęcinek, ul. Bażancia 1, 86-031 Osielsko
T 52 584 17 40
apra@apra.pl
Dział prenumeraty: 52 584 17 47/57, 
prenumerata@apra.pl
Sklep internetowy: w w w.agropolska.pl/sklep 

APRA jest czołowym polskim wydawcą specjalistycznych magazynów rolniczych: 
„Nowoczesna Uprawa”, „Rolniczy Przegląd Techniczny”, „Przedsiębiorca Rolny”, Ho-
duj 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. Wy-
dawnictwo posiada nowoczesną drukarnię, w której drukuje własne czasopisma oraz 
realizuje zlecenia zewnętrzne.

 Agrico Polska Sp. z o.o.

ul. Legionów Polskich 19
84-300 Lębork
T 598 624 514
e-mail: krz ysztof.sz ymanski@agricopolska.pl

Sadzeniaki ziemniaka. 
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 Agro Wydawnictwo

ul. Bajkowa 4
62-002 Suchy Las
T 61 881 88 99
e-mail: biuro@agrow ydawnictwo.pl
w w w.agroprof il .pl 

Wydawca miesięcznika Agro Profil magazynu rolniczego o uprawie roli i  technice 
rolniczej, publikacji i książek na temat zbóż, rzepaku, kukurydzy, buraków, ziemnia-
ków, strączkowych, użytków zielonych i uprawy uproszczonej w systemach rolnictwa 
precyzyjnego. Publikuje: poradnik suszowy, atlasy do identyfikacji agrofagów oraz 
niedoborów pokarmowych, rozpoznawania chwastów, chorób, szkodników i niedo-
borów składników pokarmowych, PORR, oraz zeszyty do ewidencji pt: Dokumentacja 
Ochrony i Nawożenia Azotem.
Oferuje najnowsze publikacje i praktyczne produkty niezbędne w każdym gospodar-
stwie. Jest aktywne na portalach Facebook, You Tube, Instagrama, Twitter czy Linkedin. 

 Agrocomplex

Żółwin, ul. Szkolna 7
05-807 Podkowa Leśna
T 696 209 772
e-mail: biuro@agrocomplex.pl
w w w.agrocomplex.pl

Firma AgroComplex jest znana z nowoczesnych rozwiązań w wyposażeniu obór dla 
bydła mlecznego, oferuje:
– schładzalniki do mleka nowe i używane Muellera i inne
– silosy do mleka Muellera
– systemy udojowe DairyMaster (dojarki konwiowe i przewodowe)
– wygrodzenia stanowiskowe, drabiny paszowe, poidła
– maty legowiskowe
– zgarniacze hydrauliczne
– pastuchy elektryczne
– środki chemiczne do mycia i dezynfekcji urządzeń udojowych
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– szczoty – czochradła dla krów
– systemy do wykrywania rui i detekcji wycieleń – Medria
–  bogaty wybór maści i preparatów, bezkarencyjnych wspomagających leczenie „ma-

stitis” 
– preparaty probiotyczne wspomagające leczenie biegunek u cieląt.

Specjalistyczne produkty otrzymywane z naturalnych komponentów regulujące pro-
cesy metaboliczne organizmu, zapobiegające występowaniu kwasicy metabolicznej 
(Bioligerm), preparaty dla cieląt zasiedlające jałowy przewód pokarmowy (Fortiflor), 
preparaty witaminowe wpływające na poprawę płodności u krów wysokomlecznych 
(NAT P5), preparaty, które wpływają na poprawę jakości mleka) oraz lizawki dla krów, 
kóz, jagniąt i koni. 

 Agroconcept Cezary Wincenciak

ul. Hubalczyków 10/12
09-410 Płock
T 608 416 710
e-mail: agroconceptcw@gmail .com
w w w.hek tar wiedz y.pl 

Niezależny portal z wiedzą rolniczą. Zalecenia, porady, wskazówki dotyczące prowa-
dzenia gospodarstwa rolnego. Bez reklam i marketingu. 

 Agroecopower Sp. z o.o. Oddział w Polsce

ul. Lwowska 31/101
56-400 Oleśnica
T 722 227 601
e-mail: andrzej@agroecopower.pl
w w w.agroecopower.pl

AgroEcoPower oferuje profesjonalną modyfikację oprogramowania jednostki sterującej, 
traktorów i maszyn rolniczych. Dokonuje optymalizacji parametrów jednostki sterowania, 
której celem jest zwiększenie mocy i obniżenie spalania paliwa, bez wpływu na żywot-
ność silnika. Zajmuje się także rozwojem software i hardware jednostki sterującej. 
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A A
 AGRO-FALA Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 

Jarosław Sikorski

Kluszewo 45
06-516 Szydłowo
T 505 167 324
e-mail: biuro@agro -fala.pl 

Sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych renomowanych firm: KRONE (kosiarki, przetrzą-
sacze, zgrabiarki, prasy rolujące, prasy kostkujące, wozy zbierające, sieczkarnie polowe), 
AMAZONE (agregaty uprawowe aktywne, agregaty uprawowo-siewne, siewniki zbo-
żowe, rozsiewacze nawozów, opryskiwacze), TRIOLIET (wozy paszowe, wycinaki do 
kiszonek), ABBEY (wozy asenizacyjne do gnojowicy). W ofercie firmy również: profesjo-
nalne usługi agrotechniczne, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, oryginalne części 
zamienne, finansowanie fabryczne oraz fachowe doradztwo rolnicze. 

 AGRO-SERWIS DS Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Aleja Wilanowska 67 A lok . 20
02-765 Warszawa
T 86 270 30 99
e-mail: a.popko@agro -ser wis.pl
w w w.agro -ser wis.com 

Działa na rynku od 1997 r. Oferuje maszyny rolnicze i ogrodnicze firm tj.: Steyr, Case 
IH, Manitou, Strautmann, Maschio Gaspardo, Lemken, Italmix, Hardi i wielu innych. Za-
równo maszyny nowe, jak i używane. W sprzedaży szeroka gama części zamiennych 
oraz kompleksowy serwis podparty fachowym doradztwem technicznym. Dodatkowo 
świadczy usługi rolnicze z możliwością wynajmu maszyn. Oddziały Agro-Serwis-u zlo-
kalizowane są w: Przasnyszu, Zambrowie, Starym Opolu k. Siedlec i Grójcu. 
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CDEFA
 Allegoria Anna Piesio

ul. Sasankowa 3
05-126 Nieporęt
T 605 284 621
e-mail: allegoria.ar t@gmail .com
w w w.allegoria.com.pl

Wyroby ręcznie filcowane. Szyta odzież damska, lniana i bawełniana. 

 Anna Grzywna Twórca Ludowy

ul. Kościuszki 27 
42-350 Koziegłowy
T 605 676 967
e-mail: zbyszekgrz y wna@wp.pl

Ręcznie wykonywane wyroby z  łyka (wióra) osikowego, kwiaty, bukiety, kompozy-
cje kwiatowe. 

 Anna i Łukasz Radomscy

Zemborzyce Wojciechowskie 90
20-515 Lublin
T 604 545 157
e-mail: lukaszradomski84@gmail .com

Wyplatanie wyrobów z wikliny okorowanej i nieokorowanej. W swojej ofercie posia-
damy kosze zakupowe, piknikowe, gazetniki, parasolniki, kufry, art. dziecięce, art. do 
ogrodu oraz wiele innych. 
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A A
 Anna Oporska

ul. Tulipanowa 22
09-100 Płońsk
T 504 133 607
e-mail: adika-trans@wp.pl

Gofry, sorbety. 

 Anwil S.A.

ul. Toruńska 222
87-805 Włocławek
T 24 202 12 22
e-mail: anwil@anwil.pl;  nawoz y@anwil.pl
w w w.anwil .pl 

Produkowane przez ANWIL nawozy azotowe – saletra amonowa i saletrzak (CANWIL S 
oraz CANWIL z magnezem) – gwarantują wysoką efektywność plonów i ekologiczne 
bezpieczeństwo. Wszystkie produkty posiadają certyfikat najwyższej jakości Q. Spółka 
uczestniczy także w Programie „Opieka nad Produktem”, realizowanym przez Europej-
skie Stowarzyszenie Producentów Nawozów EFMA. 

 Autogaleria sp. z o.o.

ul. Wyszogrodzka 103
09-400 Płock
T 664 980 072

e-mail: l.wlodarski@volvocarplock.dealervolvo.pl

Sprzedaż nowych i używanych samochodów marki Volvo. 
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CDEFAB
 Autopol Michalski Motors Sp. J.

ul. Mazowiecka 6A
09-100 Płońsk
T 23 662 93 34
e-mail: d.wolinski@michalskimotors.pl
w w w.michalskimotors.pl

Autoryzowany dealer Mitsubishi i Ssang Yong. Salon sprzedaży samochodów nowych 
i używanych, serwis oraz sprzedaż części i akcesoriów, ubezpieczenia, kredyty, leasing. 
Autoryzowany zakład napraw nadwozi, stacja kontroli pojazdów. 

 Balony Balmar Krzysztof Kaźmierski

ul. 3 Maja 41 lok.1
93-408 Łódź
T 790 225 627
e-mail: balony@balony-balmar.pl

Balony z helem oraz zabawki dla dzieci.  

 Bank Spółdzielczy w Brodnicy

ul. Kamionka 27
87-300 Brodnica
T 56 493 00 11
e-mail: bank@bsbrodnica.pl
w w w.bsbrodnica.pl
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A B
 BEA Szkółka Bylin Ozdobnych, Beata Gabarkiewicz

Pilawa
ul. Klonowa 24C
05-532 Baniocha
T 602 414 973
e-mail: hostabea@gmail .com 
e-mail: biuro@hostabea.pl
w w w.hostabea.pl 

Jedyna w Polsce szkółka specjalizująca się wyłącznie w produkcji funkii (Hosta sp.). 
Oferuje dobrze wyrośnięte rośliny, wyposażone w kolorowe etykiety. Posiada ok. 250 
odmian. Zaopatruje centra ogrodnicze, firmy urządzające ogrody i tereny zielone oraz 
deweloperów. 

 Betra Rafał Beata Lisiecka

ul. Pułkowa 11
62-200 Gniezno
T 668 277 596
e-mail: l isieckirafal@poczta.onet.pl

Krzewy jagodowe: borówka, winorośl, malina, jeżyna, jagoda kamczacka. 

 Bielicki Łukasz „Niko”

Rozgarty, ul. Pieczarkowa 6
87-134 Zławieś Wielka
T 505 362 391
e-mail: lukaszbielicki@wp.pl

Chałwy tradycyjne tureckie i greckie, cukierki krówki. 
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CDEFB
 BIO – VIKA Przemysław Wypych

Radłów, ul. Wiejska 119 A
63-440 Raszków
T 539 314 894
e-mail: bio -vika@wp.pl

Sprzedaż owoców suszonych, oliwek greckich i papryczek. 

 Biuro Regionalne ORI Kosmetyki Wiśniowska Beata

ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 12
06-400 Ciechanów
T 608 875 072
e-mail: beatawi@onet.pl

Produkty Oriflame kosmetyki, torby, biżuteria. 

 Browar „EDI” Edward Wilk

Nowa Wieś 5E
67-400 Wschowa
T 691 056 059
e-mail: poczta@browaredi.pl 

Rodzinny browar działający od 1998 r. W ofercie piwo niepasteryzowane warzone tra-
dycyjną metodą.
Piwo wschowskie jasne wpisane jest na Krajową Listę Produktów Tradycyjnych, po-
siada znak JAKOŚĆ TRADYCJA. Natomiast piwo wschowskie ciemne zdobyło I miejsce 
w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo, ponadto – Godło Złotej Jaskółki, Brązowy 
medal na 40-leciu Chmielaki Krasnystawskie, Perłę na targach Polagra Smaki, Medal 
MTP 2012, Nagrodę Publiczności na targach PIWOWARIA 2015, Złoty Medal Targów RE-
GIONALIA oraz wiele innych wyróżnień. 
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A BC
 BSIE – Kolektory Solarne – H2OSolar.pl Bogdan Szymaniak 

Import-Export

ul. Ludna 9/53
00-413 Warszawa
T 22 622 00 02
e-mail: biuro@bsie.waw.pl
w w w.h2osolar.pl

Ciśnieniowe Kolektory Słoneczne H2OSolar.pl to najwyższa jakość, prosta budowa, ła-
twa instalacja. Bezobsługowa praca sprawia, że 100% ekologiczne kolektory H20Solar 
są idealną alternatywą dla droższych tzw. kolektorów glikolowych. 

 CALMED Krystian Dylewski

Latonice 55
09-120 Nowe Miasto
T 691 554 070
e-mail: mik termo@gmail .com
w w w.mik termo.pl 

Kompleksowy dobór i montaż nowoczesnych instalacji, w tym pomp ciepła, klima-
tyzacji w oparciu o najnowocześniejsze technologie, które wykorzystują odnawialne 
źródła energii. 

 CAM-TECH Monitoring Przemysław Kusy

ul. Jarzębinowa 1A
09-472 Słupno
T 511 848 851 

Zajmuje się instalacją systemów monitoringu, alarmowych, domofonów i  wide-
odomofonów. Realizuje projekty monitoringu domu, sklepu, firmy oraz zakładów 
produkcyjnych. Montaż instalacji, oraz jej konserwacja i inne prace serwisowe. 
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CDEFC
 Centrala Nasienna w Warszawie Sp. z o.o.

ul. Nasielska 8
06-100 Pułtusk
T 533 174 111
e-mail: m.cackowski@cnwarszawa.pl

Kwalifikowane nasiona zbóż, mieszanki traw, nasiona kukurydzy, sadzeniaki ziemnia-
ka, nasiona rzepaku i innych gatunków roślin rolniczych. 

 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Słupia Wielka 34
63-022 Słupia Wielka
T 61 285 23 41
e-mail: sekretariat@coboru.gov.pl
w w w.coboru.gov.pl 

Prezentacja doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego z forma-
mi ozimymi i jarymi pszenicy i jęczmienia oraz kukurydzy. Uwzględnia ono odmiany 
najnowsze oraz z List Odmian Zalecanych do uprawy w województwie mazowieckim, 
uzyskujące najlepsze wyniki plonowania. Broszury z wieloletnimi wynikami doświad-
czeń PDO i LZO. 

 Centrum Handlowo – Usługowe „Bugaj” Tomasz Bugaj

Zągoty 22
09-230 Bielsk
T 600 221 822
e-mail: l idia.nych@bugaj.agro.pl

Producent kwalifikowanego materiału siewnego zbóż pod marką Semina. Materiał 
ten przygotowuje się na jednej z największych i najnowocześniejszych linii przyjęcia, 
czyszczenia oraz zaprawiania nasion w Polsce. W ofercie artykuły do produkcji kuku-
rydzy, zbóż, rzepaku tj. nawozy, nasiona, środki ochrony roślin, a  także artykuły do 
produkcji zwierzęcej: pasze pełnoporcjowe, koncentraty firmy Wipasz i inne artykuły. 
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A C
 Centrum Integracji i Rozwoju Agata Spała

ul. Głębocka 115E/3
03-287 Warszawa
T 502 035 379
e-mail: agata.spala@gmail .com

Prezentacja i degustacja wyrobów własnych m.in.: przypraw. 

 Ceramiczna Beka Bogdan Olejarz

ul. Oczapowskiego 2/68
01-843 Warszawa
T 535 033 766
e-mail: ceramicznabeka@wp.pl
w w w.ceramicznabeka.pl

Ceramika artystyczna,ręcznie lepiona. Wyroby użytkowe i ozdobne. Świece zapacho-
we w ceramicznych naczyniach. 

 Ceramika RóżAna Anna Różycka

ul. Ledóchowskiego 153
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
T 691 392 917
e-mail: ceramikarozana@gmail .com
w w w.ceramika-rozana.business.site/

Ceramika tradycyjna (garncarstwo), artystyczna i użytkowa. Naturalne świece do aro-
materapii. 
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CDEFCD
Chodniki tkane na krosnach ręcznych – szmaciaki. 

Hilleshög Sp. z o.o.
ul. Wiejska 2C
14-200 Iława
T 89 648 26 21 

Prezentacja 5 odmian Valzer, Varios, Vanilla o wysokiej tolerancji na chwościka i zgnili-
znę korzeni oraz Attut i Fronta odporne na nematody i o dobrej tolerancji na chwościka. 
Prezentowane odmiany są znane i uprawiane w kilku rejonach. 

 Ciechanowska Spółdzielnia Mleczarska

ul. Mleczarska 16A
06-400 Ciechanów
T 23 671 23 30
e-mail: sekretariat@mleczarnia.ciechanow.pl
w w w.mleczarnia.ciechanow.pl

Spółdzielnia prowadzi działalność w zakresie: skupu mleka oraz przetwórstwa i sprze-
daży wyrobów mleczarskich, sprzedaży środków do produkcji rolnej (nasiona, nawozy, 
pasze, środki ochrony roślin). 

 Dagmara Popek

ul. Jagiellońska 1C
95-040 Koluszki
T 797 755 362
e-mail: dagpop7@wp.pl

Poduszki dekoracyjne i profilowane, a także torby, worki, plecaki. Rękodzieło. 
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A D
 Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Choryń 27
64-000 Kościan
T 65 513 48 13
e-mail: danko@danko.pl
w w w.danko.pl 

Danko H.R. Sp. z o.o. oferuje najwyższej jakości kwalifikowany materiał siewny roślin 
rolniczych.

W ofercie odmiany żyta, pszenicy, pszenżyta, owsa, jęczmienia, grochu siewnego i pa-
stewnego, bobiku, soi, wyki, lucerny mieszańcowej, życicy trwałej i wielokwiatowej, 
festulolium, tymotki łąkowej, mietlicy, kostrzewy trzcinowej i szczeciniastej. 

 DEFINITY Jakub Pacyniak

ul. Spółdzielcza 9
26-200 Końskie
T 721 547 095
e-mail: def init y.corp@gmail .com 

„Dobre Kapcie” – asortyment skórzany góralski, kapcie, klapki, bambosze, pantofle, 
sandały, drewniaki, trepy, chodaki. Klapki gumowe, kroksy, kolorowe skarpety. 
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CDEFD
 DLF Seeds S.R.O.

ul. Fulnecká 95
74247 Hladké Životice
T 506 688 975
e-mail: konrad.buczkowski@dlf.com
w w w.dlfseeds.pl

DLF to hodowla traw z siedzibą w Danii. Firma ma bogatą tradycję sięgającą począt-
ków XX wieku. Dostarcza nasiona do ponad 100 krajów na całym świecie, w tym do 
Polski. Jest niekwestionowanym liderem rynku traw z szacowanym udziałem 50% w Eu-
ropie i około 30% w skali globalnej. Dziś DLF Seeds to międzynarodowa grupa, która 
skupia swoje działania na poszukiwaniu i hodowli nowych odmian spełniających wy-
magania rolników, ze szczególnym uwzględnieniem dużej odporności na suszę oraz 
wysoką produkcję białka. 

 DSV Polska sp. z o.o.

ul. Straszewska 70
62-100 Wągrowiec
T 67 268 07 50
e-mail: dsv@dsv-polska.pl
w w w.dsv-polska.pl

DSV Polska jest dystrybutorem kwalifikowanych nasion traw pastewnych i gazonowych 
oraz mieszanek ekologicznych. Oferuje mieszanki pastewne Country na pastwiska 
i łąki, Country Horse na pastwiska dla koni. Posiada również mieszanki poplonowe na 
nawóz zielony – Mieszanka Gorzowska i Futtertrio oraz grupę mieszanek TerraLife® 
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A E
 EDIKSUN Spz Barbara Zagórska

Małkowo 
ul. Gdyńska 52
83-330 Żukowo
T 517 360 301
e-mail: windspinners@wp.pl

Ozdoby ogrodowe Wind Spinner, obracające się pod wpływem wiatru. Bogate wzor-
nictwo i kolorystyka. 

 Eko-Natural mgr Zbigniew Sawicki

ul. Przemysłowa 7L
11-600 Węgorzewo
T 783 960 434
e-mail: biuro@eko -natural.com
w w w.eko -natural.com

Produkcja i dystrybucja probiotycznych mikroorganizmów stosowanych w uprawie 
roślin, hodowli zwierząt, ochronie środowiska oraz kosmetyce. 
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CDEFEF
 EUROPLANT Polska Sp. z o.o.

Laski Koszalińskie 3A
76-039 Biesiekierz
T 668 431 117
e-mail: jstawisz ynski@europlant.biz
w w w.europlant.biz

Przedstawiciel największej hodowli ziemniaka w Niemczech. Od ponad 25 lat sukce-
sywnie rozwija nasiennictwo swoich odmian w Polsce. Producent wysokiej jakości 
ziemniaka jadalnego. W dwóch własnych gospodarstwach nasiennych produkuje sa-
dzeniaki odmian jadalnych o wyjątkowych walorach smakowych i wysokim plonie 
handlowym. Oferuje również szeroką gamę sadzeniaków odmian do przetwórstwa. 
Gwarantuje najwyższą jakość sadzeniaków własnej produkcji oraz zapewnia profesjo-
nalne doradztwo w zakresie technologii uprawy ziemniaków. O popularności odmian 
Europlantu świadczy ponad 1000 ha plantacji nasiennych w Polsce. Podczas III KDP 
prezentacja odmian: ALBERTINE, BERNINA, CORINNA,LARISSA, OTOLIA, RED SONIA, 
CORINNA. 

 F.H.U. Adrian Tyrkalski

ul. Brykalskiego 3B
32-090 Słomniki
T 694 719 298
e-mail: adrian.t yrkalski@gmail .com

Cebulki kwiatowe, byliny. 

 Farmsaat Polska Sp. z o.o.

Nowa Trzcianna 12
96-115 Nowy Kawęczyn

Branża nasienna. Hodowla nasion kukurydzy o najwyższych parametrach jakościowych 
w kierunku kiszonkowym i ziarnowym. Odmiany charakteryzują się bardzo wysoką wy-
dajnością i zdrowotnością ziarna oraz całych roślin. 
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A F
 FHU Standard Alicja Stankiewicz

ul. Wyzwolenia 2A/9 
83-110 Tczew
T 501 033 425
e-mail: standard.sa@wp.pl

Ekologiczne preparaty do czyszczenia i polerowania przedmiotów i urządzeń w do-
mu i ogrodzie. 

 Firma Handlowa „Włodek” Włodzimierz Krajewski

Stępowo 19
87-500 Rypin
T 512 679 898

Zakręcony ziemniak, gofry, obwarzanki, pierniki, słodycze, napoje, kawa, herbata. 

 Firma Handlowa Lupus

ul. Mleczarska 6
06-400 Ciechanów
T 23 672 14 96
e-mail: kontak t@f hlupus.pl

Producent maszyn rolniczych: wały uprawowe, brony zębowe, stoły do rzepaku. 

 Firma Handlowo Produkcyjna MKG Promyk  
Honorata Soboń

ul. Strażacka 16C
98-338 Sulmierzyce
T 660 450 495
e-mail: biuro@promyk.agro.pl 

Producent nawozów wapniowych. Oferuje nawozy kredowe, węglanowe, węglano-
wo-magnezowe. 
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CDEFFG
 Firma Nasienna „Granum”

Wodzierady 81
98-105 Wodzierady
T 46 677 31 26

Mieszanki traw pastewnych, mieszanki poplonowe oraz gorczyca biała odmiana Ma-
ryna. 

 FMC Agro Polska sp. z o.o.

ul. Złota 59
00-120 Warszawa
T 538 810 703
e-mail: marek .jackowski@fmc.com

Producent środków ochrony roślin. 

 GABO Spółka Cywilna

Sarzyn 15B
09-440 Staroźreby
T 501 166 328 lub 698 881 402
e-mail: biuro@gabosc.pl
w w w.gabosc.pl

Opryskiwacze firmy AGRIO. Sprzedaż części zamiennych do opryskiwaczy oraz podze-
społów takich producentów jak: Müler Elektronik, Agrotpo, Lechler, Annovi Reverberi, 
Arag. Usługi serwisowe oraz stacja kontroli opryskiwaczy. 

 Gospodarstwo Ogrodnicze RiM Kowalczyk sp. j.

Lubania 2B
96-208 Lubania
T 600 177 188
e-mail: paolo10@op.pl

Kwiaty doniczkowe oraz drzewka owocowe. 
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A G
 Gospodarstwo Ogrodnicze Tadeusz Feliniak

Beniaminów 16 A
98-220 Zduńska Wola
T 602 575 314

Produkcja roślin rabatowych, balkonowych, bylin, ampli wiszących. 

 Gospodarstwo Pasieczne Andrzej Stachyra

ul. Szpitalna 37
09-300 Żuromin
T 604 244 123

Miód i produkty pszczele. 

 Gospodarstwo Pasieczne „Pszczółka” Grzegorz Brzozowicz

Tomaszów 2a k/Żarnowa
23-330 Żarnów
T 662 176 995 lub 517 385 958
e-mail: g.brzozowicz@op.pl

Sprzedaż i degustacja naturalnych miodów i produktów pszczelich z własnego go-
spodarstwa pasiecznego. W ofercie pierzga, propolis, pyłek oraz miód: spadziowy, 
lipowy, wrzosowy, malinowy, nawłociowy, gryczany, faceliowy, mniszkowy, rzepako-
wy i wielokwiatowy. 

 Gospodarstwo Pasieczne Adam Piotrkowski

ul. Kościuszki 6A
09-300 Żuromin
T 668 669 101

Miody odmianowe i produkty pszczele. 
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CDEFG
 Gospodarstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 

„Kowalski”

Winniki 18
05-190 Nasielsk
T 661 584 558
e-mail: krz ysztof-kowalski64@wp.pl
w w w.olejekowalski.pl

Oleje roślinne: lniany, rzepakowy, konopny, z dyni, z ostopestu oraz z czarnuszki. 

 Gospodarstwo Pszczelarskie Pasieka Wędrowna  
Anna Jacek Tudela

Obręb 13
09-214 Mochowo
T 795 685 700
e-mail: tudela. jacek@gmail .com

Miód i produkty pszczele. 

 Gospodarstwo Rodzinne Gremza Agnieszka

Szumowo 10
16-140 Korycin
T 503 057 016 lub 85 721 93 23
e-mail: gremza@op.pl
w w w.serkor ycinski.com

Sery zagrodowe z mleka krowiego i koziego oraz sękacze. 

 Gospodarstwo Rolne Agnieszka i Piotr Janiszewscy

ul. Kostrogaj 35
09-402 Płock
T 603 340 180

Produkcja kwiatów rabatowych i balkonowych. 
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A GH
 Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Dariusz Begert

ul. Rypułtowicka 98
95-200 Pabianice
T 662 110 594
e-mail: darekbeger t@op.pl

Drzewka owocowe, krzewy owocowe oraz róże. 

 Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Zdzisław Okrojek

Bychlew 43
95-200 Pabianice
T 600 046 772
e-mail: g. z .okrojek@wp.pl

Kwiaty rabatowo-balkonowe, byliny. 

 Góralskie Specjały Paweł Jachymiak

Ratułów 164 A
34-407 Czarny Dunajec
T 665 052 170
e-mail: goralskiespecjaly@10g.pl

Sery owcze – oscypki, syropy, konfitury. 

 Halina Puchalska

ul. Bociania 7
18-100 Łapy
T 513 524 896
e-mail: chodnikikrosna@wp.pl
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CDEFH
 Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o.

Smolice 146
63-740 Kobylin
T 65 548 24 20
e-mail: smolice@hrsmolice.pl
w w w.smolice.pl

Hodowla Roślin Smolice jest polską firmą hodowlano-nasienną. Jej główna działalność 
to hodowla nowoczesnych odmian roślin rolniczych. Spółka wytwarza także najwyż-
szej jakości nasiona swoich odmian, które trafiają do najlepszych firm nasiennych do 
dalszej reprodukcji oraz do sieci dystrybucyjnych na terenie całego kraju i za granicą. 
Znakomita kadra hodowców, szeroka gama odmian, profesjonalizm w produkcji na-
siennej i przejrzyste zasady współpracy czynią ze spółki jednego z najpoważniejszych 
liderów na rynku nasion w Polsce. Pomimo rosnących wymagań zrównoważonego 
rozwoju, zmian klimatycznych oraz potrzeby ochrony środowiska zaangażowanie, 
współpraca z nauką, z partnerami biznesowymi przynosi bardzo dobre rozwiązania 
rolnikom i konsumentom.
HR Smolice jest właścicielem ponad 140 odmian roślin uprawnych, które znajdują po-
wszechne uznanie i są szeroko wykorzystywane przez polskich i europejskich rolników. 

 Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

ul. Główna 20
99-307 Strzelce
T 24 356 69 00
e-mail: strzelce@hr-strzelce.pl
w w w.hr-strzelce.pl

HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Grupa IHAR jest polską firmą hodowlano-nasienną. 
W swojej ofercie posiada ponad 120 odmian w następujących gatunkach: rzepak ozi-
my i jary, pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime i jare, jęczmień jary, owies, bobik, len 
oleisty, mak. Materiał siewny dostępny jest na terenie całego kraju w dobrych firmach 
nasiennych oraz bezpośrednio w oddziałach Spółki. 
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 IGP Polska sp. z o.o.

ul. Wyspiańskiego 43
60-751 Poznań
T 52 333 80 07
e-mail: info@igp -polska.pl
w w w.igp -polska.pl

Pole:
– rzepak ozimy: ELEVATION, ES MOMENTO F1, HARVEY;
– pszenica ozima: APOSTEL, ARGUMENT, FOXX OŚ., MOSCHUS;
– pszenżyto ozime: TORBEN, BOGART, PRESLEY;
– jęczmień ozimy: ALEKSANDRA;
– kukurydza: VULPIX, KOKUNA, JUSTY, JAM, INCEPTION, CODIZOUK
– słonecznik: JURASSIC SU;

 IKA Sp. z o.o.

ul. Niezapominajek 5/38
30-239 Kraków
T 537 262 525
e-mail: dar.kob@gazeta.pl

Komplety ciastek i herbat, kubki z nadrukiem, wata cukrowa w pojemnikach, ręcznie 
robione lizaki, stroiki, słodycze. 
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 Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – 

Państwowy Instytut Badawczy

ul. Wojska Polskiego 71B
60-630 Poznań
T 61 845 58 68
e-mail: sekretariat@iwnirz .pl
w w w.iwnirz .pl 

IWNiRZ-PIB jest interdyscyplinarną jednostką badawczą, zajmującą się kompleksowy-
mi badaniami nad pozyskiwaniem i przerobem naturalnych surowców włóknistych 
oraz zielarskich. Wyniki badań znajdują zastosowanie w rolnictwie, włókiennictwie, 
budownictwie, przemyśle spożywczym, farmacji oraz medycynie. 

 INNVIGO Sp. z o.o.

02-486 Warszawa
Al. Jerozolimskie 178
T (22) 468 26 70
e-mail: wojciech. zawalich@innvigo.com
w w w.innvigo.com 

Polski producent środków ochrony roślin, dostarcza solidne i nowoczesne rozwiąza-
nia w zakresie ochrony roślin, wspiera profesjonalnym doradztwem. 

 IRMINA Pracownia Ceramiki Artystycznej

ul. Staszica 7a
05-530 Góra Kalwaria
T 601 353 050
e-mail: irmina@irmina.pl
w w w.irmina.pl

Wykonujemy własnoręcznie: kwiaty ceramiczne, filiżanki, kubki ręcznie malowane, 
miseczki makowe, butelki na nalewkę, figurki, kaczki, gęsi, aniołki, biżuteria kwiato-
wa, złocona i platynowa. 
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 IVANNA OKULUS twórca ludowy

ul. Kościelna 16A
07-106 Miedzna
T 604 086 999
e-mail: iwanna1@op.pl
fb.GaleriaIvanna

Rękodzieło karpackie – biżuteria etniczna. Tkane na krośnie gerdany, ręcznie zaplata-
ne krywulki, sylianki, naszyjniki kwiatowe, bransoletki i kolczyki etniczne. 

 Jan Redźko Rzeźba Ogrodowa w Drewnie

Niebędzino 11 m. 2
84-351 Nowa Wieś Lęborska
T 692 020 077
e-mail: redzko@op.pl
w w w.redzko.pl

Rzeźba ogrodowa w drewnie, świece z wosku pszczelego, kapliczki. 

 Jerzy Kowalczyk

ul. Modlińska 56a
05-110 Jabłonna
T 880 163 643
e-mail: naturalnepiecz y wo222@wp.pl

Chleb wyrabiany ręcznie na zakwasie. 
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 JFC Polska Sp. z o.o.

Karpin
ul. Białostocka 1
05-252 Dąbrówka
T 29 757 83 77
e-mail: info@jfcpolska.pl
w w w.jfcpolska.pl

JFC Polska oferuje: poidła (wannowe, miskowe, izolowane, wylewane, podgrzewane), 
maty legowiskowe, hydrauliczne zgarniacze obornika, domki do odchowu cieląt, wa-
nienki do dezynfekcji racic, siatki i okna wentylacyjne, świetliki kalenicowe, zbiorniki 
do dystrybucji paliw oraz AdBlue, a także przydomowe szamba, oczyszczalnie, syste-
my napowietrzania gnojowicy. 

 Joanna Żulińska Handel Obwoźny

ul. Pogodna 15
18-400 Stare Kupiska
T 517 566 197
e-mail: dziulinski@wp.pl

Koszulki dziecięce i dla dorosłych, body dziecięce, kubki i poduszki z humorystyczny-
mi napisami. 

 Kamil Feliniak Gospodarstwo Ogrodnicze

Beniaminów 16a
98-220 Zduńska Wola
T 695 703 694
e-mail: kamilfeliniak@gmail .com

Drzewka ozdobne i byliny wieloletnie. 
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 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział 

Regionalny w Warszawie: Placówka Terenowa 
w Ciechanowie

ul. Sienkiewicza 81
06-400 Ciechanów
T 23 672 44 20
e-mail: ciechanow@krus.gov.pl
w w w.krus.gov.pl

Do podstawowych zadań KRUS należą m.in. obsługa ubezpieczonych rolników i świad-
czeniobiorców Kasy, przyznawanie i wypłata świadczeń emerytalno-rentowych oraz 
wypadkowych, chorobowych i macierzyńskich oraz świadczeń pozaubezpieczenio-
wych, działalność prewencyjna, orzecznictwo lekarskie i rehabilitacja lecznicza. 

 Katarzyna Kołodzińska „Misz Masz”

ul. Mazurska 4/39 
08-110 Siedlce
T 515 868 471
e-mail: miszmasz1@onet.pl

W ofercie oryginalna chałwa turecka w 20 smakach, sprowadzana z małej manufaktu-
ry, oraz lemoniada własnej produkcji w 6 smakach z lodem wystawiana w szklanych 
słojach 10 l. 
Pajda chleba ze smalcem i ogórkiem własnej produkcji, zakręcony ziemniak w przy-
prawach. Balony dla dzieci.

 Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Kołozębiu

Kołoząb 65
09-110 Sochocin
T 505 273 456 lub 606 732 085
e-mail: jeznach@wp.pl;  rober tciuk@op.pl

Ciasta, pierogi, chleb, gofry. 
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CDEFK
 Konkret figury ogrodowe Jacek Kobyliński

Rywociny 2
13-200 Działdowo
T 691 259 012
e-mail: jacek5554@gmail .com

Figury ogrodowe betonowe wykonane są z wysokiej jakości białego cementu egip-
skiego. 

 Kosmetyki z Doliny Róż Małgorzata Wrotna

ul. Górnośląska 19
05-091 Ząbki
T 530 615 668
e-mail: f iouek@o2.pl
w w w.kosmet ykizdolinyroz.pl

Kosmetyki różane prosto z Bułgarii oraz miody różane i herbaty. 

 Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

Biuro w Warszawie
Al. Jana Pawła II 12, 
00-124 Warszawa 
e-mail: biuro.warszawa@polski-cukier.pl 

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. to największy w  Polsce producent cukru i  jeden 
z największych producentów w Europie. Spółka posiada 7 cukrowni oraz zakład prze-
twórstwa owocowo-warzywnego "Polskie Przetwory" we Włocławku. 
Spółka powstała w 2002 roku, a w 2022 roku zmieniła nazwę (wcześniej Krajowa Spół-
ka Cukrowa S.A.).
Krajowa Grupa Spożywcza S.A. posiada udziały w kilkunastu spółkach w branży rol-
no-spożywczej w Polsce, m.in. w branży cukrowej, cukierniczej, zbożowo-młynarskiej, 
skrobi ziemniaczanej, nasiennej i rolnej.
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 Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.

Straszków 12
62-650 Kłodawa
T 63 273 08 09
e-mail: straszkow@khbc.pl
w w w.khbc.pl 

Oferuje najwyższej jakości nasiona buraka cukrowego: Jamajka, Janetka, Janulka, Trady-
cja, Mazovia, Jantar, Jaromir, Kujavia, Fantazja. Oferuje także materiał siewny soi i prosa. 
Przygotowuje usługowo materiał siewny wielu gatunków roślin rolniczych i warzyw. 
Działalność obejmuje również hodowlę i sprzedaż koni oraz ryb. 

 KWS Polska Sp. z o.o.

ul. Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
T 61 873 88 00
e-mail: biuro@k ws.com
w w w.k ws.pl 

KWS jest jedną z wiodących firm hodowlanych na świecie. Od ponad 165 lat dzia-
ła niezależnie jako firma rodzinna i koncentruje się na hodowli roślin oraz produkcji 
i sprzedaży nasion kukurydzy, buraków cukrowych, zbóż, rzepaku i słonecznika. 

 LIMAGRAIN CENTRAL EUROPE 
Société Européenne Spółka Europejska Oddział w Polsce

ul. Rataje 164
61-168 Poznań
T 61 657 19 85
e-mail: mateusz.prz ylucki@limagrain.com
w w w.lgseeds.pl 

W ofercie odmiany: rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, jęczmie-
nia jarego. 
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CDEFLM
 „LUIZA” Iwona Kołodziej

ul. Sierakowskiego 14/33
91-042 Łódź
T 505 040 298
e-mail: zwk sara@wp.pl

Galanteria skórzana, paski oraz portfele damskie i męskie. 

 Małopolska Hodowla Roślin

ul. Zbożowa 4
30-002 Kraków
e-mail: nasiona@mhr-com.pl
w w w.mhr.com.pl 

Jest jedną z największych firm hodowlano-nasiennych. 

Główne kierunki działalności to:
• hodowla twórcza i zachowawcza roślin rolniczych
• reprodukcja nasienna
• obrót materiałem siewnym
• działalność rolnicza i usługowa. 

 Marek Kaczorowski Piwomar Browar Koreb

ul. Żeromskiego 72
98-100 Łask
T 43 675 21 82
e-mail: biuro.koreb@gmail .com

Piwa rzemieślnicze wpisane na Ministerialną Listę Wyrobów Tradycyjnych. Produkcja 
piwa z najwyższej jakości produktów. 
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 Marek Małachowski

Brzechwy 19
05-250 Słupno
T 514 895 780
e-mail: mar tika171@wp.pl

Oscypki, balony 

 Maribo

Højbygårdvej 31
4960 Holeby, Dania
e-mail: poland@mariboseed.com
w w w.mariboseed.com/poland 

Firma MARIBO zajmuje się hodowlą, reprodukcją i sprzedażą najwyższej jakości nasion 
buraków cukrowych znanych z bardzo dobrego plonowania oraz wysokiej zawarto-
ści cukru.
MARIBO od kilkunastu lat rejestruje odmiany wyróżniające się zdrowotnością, odpor-
ne na rizomanię, tolerancyjne na chwościka, mątwika burakowego i inne patogeny.
Właścicielem jest duńska firma DLF – światowy lider hodowli i produkcji traw. 

 „Marwer” Jurgielski Rafał

ul. Mławska 44B
87-500 Rypin
T 691 125 045

Obwarzanki, lizaki, wata cukrowa, pierniki, balony 
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CDEFM
 Mazowiecka Izba Rolnicza

Parzniew, ul. Wolności 2
05-804 Pruszków
T 513 900 788
e-mail: sekretariat@mir.pl
w w w.mir.pl

Jednostka organizacyjna samorządu rolniczego działającego na rzecz rozwiązywania 
problemów rolnictwa, reprezentującego interesy zrzeszonych w nim rolników. 

 Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

ul. Czereśniowa 98
02-456 Warszawa
T 22 571 61 00
w w w.modr.mazowsze.pl 

Działalność doradcza ukierunkowana na poprawę konkurencyjności polskiego sektora 
rolnego, poprawę warunków pracy i życia na polskiej wsi, podnoszenie poziomu kwa-
lifikacji zawodowych rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Zadania:
•  Bezpłatne prowadzenie doradztwa i organizowanie szkoleń.
•  Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju pozarolniczych form aktywności 

gospodarczej mieszkańców mazowieckiej wsi.
•  Pomoc rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w sporządzaniu doku-

mentacji niezbędnej przy ubieganiu się o pomoc finansowaną lub współfinansowaną 
ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajo-
wych czy zagranicznych.

•  Działalność informacyjna i wydawnicza, w szczególności: strona internetowa – www.
modr.mazowsze.pl, publikacja miesięcznika „Wieś Mazowiecka” oraz materiałów in-
formacyjno-szkoleniowych w formie broszur, katalogów, folderów, itp.

•  Prowadzenie doświadczalnictwa odmianowego roślin uprawnych.
•  Organizowanie wystaw, kiermaszów, targów, konferencji i  innych przedsięwzięć 

upowszechniających najnowsze osiągnięcia nauki i praktyki rolniczej, promujących 
dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe wsi mazowieckiej.
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 Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt  

Sp. z o.o.

ul. Topolowa 49
99-400 Łowicz
T 46 830 06 70 

Inseminacja krów i loch – nasienie buhaja i knura. 

 Metalkunszt Adrian Krzywkowski

Gąski, ul. Długa 44
06-400 Ciechanów
T 505 554 945
e-mail: adrian.krz y wkowski@gmail .com
w w w.metalkkunszt.com.pl

Firma Metalkunszt Adrian Krzywkowski zajmuje się produkcją wyrobów metalowych 
z zakresu kowalstwa artystycznego tj: bramy, balustrady, ogrodzenia oraz świadczy 
usługi malowania proszkowego. 

 Michał Izydorczyk IZI

Rożno-Parcele
ul. Akacjowa 24
87-700 Aleksandrów Kujawski
T 695 883 645
e-mail: michalizi78@gmail .com
w w w.nalewki- izi .pl

Firma IZI Alkohole Regionalne, firma rodzinna powstała w 2011 r., specjalizuje się w pro-
dukcji alkoholu z kwiatów czarnego bzu. Sprzedaje likier 17%, nalewkę 32% i wódkę 
40% na bazie syropu z kwiatu czarnego bzu. Od roku 2015 jest członkiem regionalnej 
sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujaw i Pomorza. 
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 „MINI – MAX ZTM” Pracownia Czapek Zbigniew 

Makarewicz

ul. Szczęśliwa 5/84
85-792 Bydgoszcz
T 601 636 090
e-mail: zibimak@op.pl

Nakrycia głowy sezonowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Czapki, kaszkiety, kapelu-
sze z bawełny, juty, rafii, trawy morskiej itp. Opaski, chusty, apaszki i szaliki. 

 Mirpol Sp. z o.o.

Strzyżewice 165A
23-107 Strzyżewice
T 505 154 734
e-mail: bar toszlopucki@mirpol.biz
w w w.mirpol.biz 

Wyłączny dystrybutor produktów marek HUMAC oraz ROKOSAN. W ofercie:
– nawozy na bazie kwasów huminowych, które użyźniają glebę,
– organiczno – mineralne nawozy płynne z surowców organicznych,
– materiały paszowe dla zwierząt zawierające kwasy humusowe.
Ponadto całoroczny skup i sprzedaż zbóż na terenie Polski i za granicą. 

 Młotkowski Krzysztof

Trębki Nowe 82
05-170 Zakroczym
T 665 397 620

Kucyki – przejażdżki w siodle dla dzieci. 
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 MTM Serwis Ogrzewanie Wentylacja Małgorzata Sadowa

ul. ks. J. Poniatowskiego 11
05-230 Kobyłka
T 22 353 22 22
e-mail: biuro@f irmamtm.pl
w w w.f irmamtm.pl

Firma produkuje urządzenia grzewcze na paliwa alternatywne. Świadczy usługi w za-
kresie ogrzewania, klimatyzacji i  wentylacji, zapewnia kompleksowo doradztwo, 
montaż i serwis. Prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną, eksportuje również poza UE. 

 Myoil Sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa
T 608 889 955
e-mail: biuro@grupa-kaniecki.pl

Sprzedaż oleju napędowego i zbiorników do magazynowania paliw z dostawą do 
klienta. 
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CDEFN
 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników 

Indywidualnych „Solidarność”

ul. Hoża 66/68 lok. 207
00-682 Warszawa
T 22 622 33 45
T 22 622 15 04
e-mail: biuro@solidarnoscri .pl 

Związek jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawo-
dowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym. 
Od 40 lat działa na rzecz ochrony własności, praw i interesów ekonomicznych i socjal-
nych swoich członków i ich rodzin oraz na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego 
wsi i rolnictwa.
Działa na rzecz zapewnienia właściwego poziomu opłacalności produkcji rolniczej 
i warunków jej rozwoju z uwzględnieniem kosztów produkcji, cen rolnych. Realizuje 
swe cele m.in. poprzez reprezentowanie i obronę swoich członków wobec władz pań-
stwowych i samorządowych oraz instytucji gospodarczych, socjalnych i kulturalnych 
we wszystkich sprawach dotyczących praw i interesów ekonomicznych i socjalnych 
rolników i ich rodzin oraz rozwoju gospodarczego i społecznego wsi.

 NOVDOM Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 15B lok. 2
06-300 Przasnysz
T 29 756 42 41
e-mail: novdom@novdom.pl
w w w.novdom.pl

Budowa nowoczesnych i solidnych osiedli mieszkaniowych. 
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 Objazdowy Warsztat Kreatywny Katarzyna Bańkowska

Brzeście Nowe 24
09-130 Baboszewo
T 575 704 360
e-mail: warsztatkreat y wny@wp.pl
w w w.warsztatkreat y wny.pl 

Prowadzi innowacyjne zajęcia kulturalno-edukacyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów 
(rękodzieło, multisensoryka, robotyka, druk 3D, techniki koncentracji, mnemotechni-
ki) wakacyjne warsztaty dla dzieci. 

 Osadkowski S.A.

ul. Kolejowa 6
56-420 Bierutów
T 71 314 64 54
w w w.osadkowski.pl

Oferuje kompleksową obsługę, którą wyróżnia:
– szeroki asortyment środków do produkcji,
– doświadczony zespół doradców agrotechnicznych,
– prężnie działający skup płodów rolnych,
– elastyczne rozwiązania kredytowe i pomoc w pozyskiwaniu dotacji.
„Osadkowski SA. Rolnictwo w wersji PRO” – działania na rzecz profesjonalnego rol-
nictwa. 

 Paweł Szymczak Handel i Usługi

Zawady 15
96-200 Rawa Mazowiecka
T 600 703 833
e-mail: mazurskier yby-sz ymczak@wp.pl

Ryby wędzone w tradycyjnej mazurskiej wędzarni, konserwowane solą. 
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 Pfeifer & Langen Polska S.A.

ul. Mickiewicza 35
80-837 Poznań

Pfeifer & Langen Polska S.A. to jeden z największych producentów cukru w Polsce, 
sprzedawanego pod znaną marką DIAMANT. Posiada ok. 25% udziałów w polskim 
rynku cukrowniczym i cztery cukrownie: w Glinojecku, Środzie Wielkopolskiej, Go-
styniu, Miejskiej Górce. Rocznie produkuje ponad 600 tys. ton cukru, który trafia do 
polskich rodzin oraz firm.

 PH Konrad Krzysztof Przeździecki

ul. Poligonowa 28C
18-400 Łomża
T 86 215 11 15
e-mail: sekretariat@phkonrad.pl
w w w.phkonrad.pl

Firma zajmuje się importem nasienia buhajów, obrotem jałowic hodowlanych, impor-
tem warchlaków i skupem tuczników. 

 PHU Bartex Iwona Ositek

ul. Próchnika 16/4
82-300 Elbląg
T 783 012 348
e-mail: iwona-1236@wp.pl
w w w.bar texprz ypraw y.pl

Świat naturalnych przypraw, bakalii i ziół. 
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 PHU Rolczar II Elżbieta Czarnowska

Kleszewo 52
06-100 Pułtusk
T 667 300 800
e-mail: k . jablonski@rolczar.com.pl
w w w.rolczar.com.pl

Sprzedaż i serwis ciągników rolniczych i maszyn: TYM, SOLIS, BASAK, URSUS, KELLFRI, 
PROMAR, AKPIL, EURO-MASZ, AGRO-MASZ, AGRO-MAX, METAL-TECHNIK, MEPROZET, 
DEXWAL. Naprawa silników. Sprzedaż części zamiennych do wszystkich maszyn. Re-
generacja podnośników i osi przednich. 

 PIAST PASZE II Sp. z o.o.

ul. Mazowiecka 4 
09-100 Płońsk
T 23 661 34 80
e-mail: plonsk@wp -piast.pl
w w w.piastpasze.pl

Wytwórnia działająca w oparciu o polski kapitał. Produkuje pasze, koncentraty oraz 
mieszanki paszowe uzupełniające przeznaczone dla zwierząt gospodarskich. 

 Piekarnia Hanna Milewska w spadku

ul. Ciechanowska 4
06-400 Sońsk
T 512 574 951
e-mail: chlebyz y tnie@o2.pl

Chleby żytnie wypiekane na bazie naturalnego zakwasu w piecu ceramicznym. 
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 Pietrzak Sp. z o.o.

Dłużniewo Małe 39A
09-440 Staroźreby
T 26 261 73 52
e-mail: k siegowosc@cnpietrzak .pl

Firma zajmuje się hurtową i detaliczną sprzedażą oraz obrotem materiałem siewnym, 
a w szczególności mieszankami traw. Jest wyłącznym właścicielem 5 gatunków roślin 
przeznaczonych do kontraktacji nasion. Oferuje najwyższej jakości mieszanki traw 
oraz pojedyncze gatunki. 

 PIONEER HI-BRED Polska sp. z o.o.

ul. Piusa Dziekońskiego 1 
00-728 Warszawa
T 602 414 782

Pioneer to legendarna już marka nasienna, z ponad 100-letnią tradycją. Na polach do-
świadczalnych w Płońsku porównać można zarówno odmiany rzepaku, jak i kukurydzy. 
Najnowsze technologie protektor i aquamax. 

 Piotr Morawski

ul. Grabsztyny 1/35
05-110 Jabłonna
T 508 014 005
e-mail: piotrmorawski@onet.eu
w w w.decoupagesklep.pl

Wyroby z drewna – szkatułki, aniołki, zabawki, galanteria kuchenna. 
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 „Pol-Agra” J. Korneluk, T. Rzeszowski Sp. J.

ul. Sienkiewicza 8
09-100 Płońsk
T 601 226 700
e-mail: t . rzeszowski@pol-agra.com.pl
w w w.pol-agra.com.pl

Ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe, prasy firmy New Holland, maszyny uprawowo 
– siewne, zielonkowe Kverneland, ładowarki Weidemann, wozy asenizacyjne, rozrzut-
niki Joskin, lekkie maszyny budowlane New Holland. 

 Polskie Plecionkarstwo Ewa Świątkowska-Papińska

Chrusty 1
62-590 Golina
T 607 257 428
e-mail: biuro@polskieplecionkarstwo.pl
w w w.polskieplecionkarstwo.pl 

Oferujemy wyroby ręcznie wyplatane z polskiej wikliny, w tym: kosze i koszyczki, me-
ble, galanteria, kosze dla zwierząt, domki dla ptaków i owadów, maty, płoty itp. 
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 Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o.

ul. Metalowa 5
60-118 Poznań
T +48 61 869 06 30
w w w.topagrar.pl
w w w.t ygodnik-rolnicz y.pl
w w w.elita-magaz yn.pl
w w w.prof itechnika.pl 

Top agrar Polska – nowoczesny i sprawdzony na każdym polu miesięcznik dla rolników 
i hodowców. Magazyn wydawany z dodatkami: top świnie, top bydło oraz kwartalni-
kami bydło mięsne i opasy, ziemniaki oraz top Agroszef.

Tygodnik Poradnik Rolniczy – zawsze po stronie rolnika! Najbardziej cenione przez 
rolników źródło informacji dotyczące branży agro. Co tydzień ponad 70 stron rzetel-
nych porad dotyczących hodowli, uprawy i techniki rolniczej. 

Profi to magazyn dla użytkowników i pasjonatów techniki. Z nami zyskujesz nieza-
leżne testy ciągników i maszyn, w których piszemy o ich plusach i minusach, garść 
porad warsztatowych oraz dawkę nowości w technice rolniczej. Odwiedź www.pro-
fitechnika.pl!

Elita Dobry Hodowca – magazyn dla producentów bydła mlecznego. 

Radzi jak zarządzać stadem, żywić bydło, odchować cielęta, wyposażyć oborę, leczyć 
i chronić krowy.
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 Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

ul. Smulikowskiego 4
00-389 Warszawa
T 666 337 299
e-mail: biuro@pzpbm.pl
w w w.pzpbm.pl

Zrzesza rolników prowadzących chów bydła mięsnego, producentów krów mamek 
oraz osoby związane bezpośrednio charakterem swojej pracy z rolnictwem i zainte-
resowane prowadzeniem chowu bydła mięsnego. Organizacja branżowa ma na celu 
obronę praw i interesów indywidualnych i zbiorowych swoich członków. Wspiera dzia-
łania na rzecz dalszego ich rozwoju w chowie bydła mięsnego, podnoszenia jakości 
produkowanego żywca i kwalifikacji producentów oraz poprawy dochodów. Prowadzi 
specjalistyczne doradztwo i promuje wołowinę wysokiej jakości z certyfikatem QMP. 

 Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.

Strzekęcino 11
76-024 Świeszyno
T 694 494 427
e-mail: pmhz@pmhz.pl
w w w.pmhz.pl 

Spółka handlowo-nasienna prowadzi działalność w 4 oddziałach: Strzekęcinie, Jezie-
rzycach, Celbowie, Szyldaku. W ofercie odmiany jadalne i skrobiowe ziemniaka takie 
jak: Ignacy, Pogoria, Tajfun, Jubilat, Amarant. 
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 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14
09-100 Płońsk
T 23 662 75 49 (wew. 13)
e-mail: sekretariat@pcprplonsk .pl
w w w.pcprplonsk .pl

Promocja rodzicielstwa zastępczego „Razem jest lepiej”. 

 Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. 

ul. Kasztanowa 5
63-004 Tulce
T 61 872 79 50
e-mail: tulce_ zarzad@phr.pl
w w w.phr.pl 

PHR wdraża postęp biologiczny w produkcji roślinnej oraz dostarcza rolnikom najwyż-
szej jakości kwalifikowany materiał siewny. Oferuje odmiany coraz wyżej plonujące, 
lepiej wykorzystujące składniki pokarmowe o podwyższonej odporności czy toleran-
cji na warunki glebowe i klimatyczne. 

 PPHU Jarpol Jarosław Holi

ul. Laskowicka 4
94-111 Łódź
T 517 735 237
e-mail: monikaholi@wp.pl

Drzewa i krzewy ozdobne.
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 PPHU Wooden Toys – Wyroby drewniane Zep Sebastian

ul. Warszawska 177 
26-110 Skarżysko – Kamienna
T 885 323 410
e-mail: marlenazep@wp.pl

Wyroby drewniane: miski, sztućce, kufle, deski kuchenne, deski ozdobne, wyroby 
z drewna dla dzieci. 

 Pracownia Garncarska Paweł Piechowski

Czarna Wieś Kościelna
ul. Piękna 29
16-020 Czarna Białostocka
T 504 265 631
e-mail: gar.pp@interia.pl
w w w.garncarz .bialystok .pl

Ceramika toczona na kole garncarskim. Ceramika ludowa i współczesna. 

 Przedsiębiorstwo ARKOP Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 34a
32-332 Bukowno
T 32 649 44 51
e-mail: arkop@arkop.pl
w w w.arkop.pl

Lider na rynku krajowym oraz ceniony partner za granicą, w produkcji nawozów dolist-
nych, biostymulatorów oraz dodatków paszowych. Producent chelatów nawozowych 
i paszowych. 
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 Przedsiębiorstwo Handlowe „Agrochemik”  

Kazimierz Cholewski, Elżbieta Cholewska sp. j.

ul. Mickiewicza 45/51
06-100 Pułtusk
T 608 031 716
e-mail: marketing@agrochemik .pl
w w w.agrochemik .pl 

Autoryzowany dystrybutor nawozów azotowych i wieloskładnikowych Grupy Azoty 
i Anwil S.A. W ofercie również środki ochrony roślin, sznurki, folie. 

 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Hubert Golacik

Niździn 18
09-460 Mała Wieś
T 511 135 993

W ofercie:
– siew buraka cukrowego, 
– siew kukurydzy, 
– siew słonecznika, 
– zbiór rzepaku i zbóż, 
– zbiór kukurydzy na kiszonkę, 
– zbiór kukurydzy na ziarno, 
– kopanie buraków cukrowych. 
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 Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego KALCHEM  

Sp. z o.o.

Wielki Głęboczek 150
87-313 Brzozie
T 564 935 840
e-mail: biuro@kalchem.com.pl
w w w.kalchem.com.pl 

Autoryzowany dealer marki Claas w Polsce. Tę ofertę uzupełniają maszyny innych wio-
dących marek: Horsch, Hardi, Pichon, Umega i innych. 

 Przedsiębiorstwo Nasienne „Rolnas” Sp. z o.o.

ul. Powstańców Warszawskich 6F
85-681 Bydgoszcz
T 52 376 98 10
e-mail: biuro@rolnas.pl 
w w w.rolnas-przedsiebiorstwo -nasienne.business.site

Rolnas jest firmą, która od ponad 30 lat zajmuje się produkcją materiału siewnego i ho-
dowlą roślin, przede wszystkim roślin poplonowych, traw i zbóż. 

Promuje dawne, zdrowe odmiany zbóż takie jak pszenice: orkisz, samopsza, płaskur-
ka oraz żyto krzyca. 

 Przedsiębiorstwo Rolmech Sp. z o.o.

ul. Pułtuska 41 B
09-100 Płońsk
T 600 446 389
e-mail: plonsk@rolmech.pl
w w w.rolmech.pl

Autoryzowany dealer ciągników Zetor oraz maszyn rolniczych marki: Pottinger, McHa-
le, Unia, Samasz, Expom, Joskin, Pronar. 
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 Rafał Dziliński

ul. Leśna 52
06-400 Ciechanów
T 602 187 986
e-mail: rafaldzilinski@gmail .com
w w w.nalewki.net

Tradycyjne nalewki owocowe i ziołowe własnej produkcji. Do wytwarzania nalewek 
wytwórca używa wyselekcjonowanych, dojrzałych owoców, polskiego cukru oraz 
alkoholu ziołowego. Wszystkie prace są wykonywane ręcznie. Nalewki dojrzewają mi-
nimum 12 miesięcy. 

 RAGT Semences Polska Sp. z o.o.

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 83A
87-100 Toruń
T 798 186 797

RAGT europejski lider hodowli roślin najważniejszych gatunków roślin rolniczych. Dzięki 
ponad 100-letniemu doświadczeniu i pracom badawczym oferuje odmiany dostoso-
wane do każdych warunków klimatyczno-glebowych. Najważniejsze gatunki hodowli 
RAGT to: kukurydza, rzepak, zboża i rośliny strączkowe. 

 Rapool Polska sp. z o.o.

ul. Straszewska 70
62-100 Wągrowiec
T 67 26 80 710
e-mail: rapool@rapool.pl
w w w.rapool.pl

Rapool Polska to producent i dostawca kwalifikowanego materiału siewnego odmian 
rzepaku ozimego i jarego, pochodzących z czołowych europejskich hodowli DSV i NPZ. 
Oferuje odmiany mieszańcowe rzepaku: JUREK F1 (odporność TuYV+RLM7), TEMPTA-
TION F1 (odporność TuYV), DUKE F1 (odporności TuYV + RLM7), ATORA F1, CROCANT 
F1 (odporność TuYV + kiła kapusty), CROTORA F1 i CROME F1 oraz BEATRIX CL. 
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 Regionalne Koło Pszczelarzy w Łowiczu

ul. Kiernozka 24
99-400 Łowicz
T 788 455 853
e-mail: marekboroski@wp.pl

Miody i produkty pszczele. 

 Regionalne Pieczywo Kurpiowskie – tradycyjne Wędliny, 
Transport – Usługi Roman Niedźwiedzki

ul. Wesoła 3
07-437 Łyse
T 604 107 012

Pieczywo kurpiowskie, tradycyjne wędliny. 

 REMIKS sp. z o.o.

ul. Kolejowa 1/5
06-560 Konopki
T 729 616 258 lub 729 685 472
e-mail: remik swilga@wp.pl

Wyroby cukiernicze. 

 Rękodzieło w karmelu Sylwia Pilucik

Lipiny 93
17-200 Hajnówka
T 693 274 044
e-mail: rekodzielowkarmelu@wp.pl

Wyroby z karmelu robione ręcznie wg. starej, podlaskiej receptury. 
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 Robert Lis

Klementowice 156
24-170 Kurów
T 605 430 845
e-mail: huber tlis@wp.pl

Drzewa i krzewy ozdobne. 

 „ROL-BRAT” S. i W. Załęscy Sp. j

Żabin Karniewski 39
06-425 Karniewo
T 29 691 18 20
e-mail: rol-brat@rol-brat.pl
w w w.rol-brat.pl 

Autoryzowany dealer ciągników i maszyn rolniczych, takich marek jak John Deere, 
Kuhn, Vaderstad, Manitou, Unia Group, Strautmann. Oferta skierowana do małych i du-
żych gospodarstw rolnych, sadowniczych oraz firm komunalnych.

Sklep części zamiennych 29 69 17 037, Serwis 508 518 311 

 Rolimpex S.A.

ul. Lubawska 7
14-200 Iława
T 89 648 32 85
e-mail: i lawa@rolimpex.pl
w w w.rolimpex.pl 

Grupa Nasienna Agronas&Rolimpex powstała z połączenia dwóch polskich firm, two-
rząc największą w Polsce grupę z sektora nasiennego. Oferuje takie marki jak: Najlepsze 
Trawy z Iławy, Agronas, Graminex, World of Grass oraz Nasiennik. 
Jako producent i dystrybutor certyfikowanego materiału siewnego oferuje mieszanki 
traw gazonowych, pastewnych, łąki kwietne i antysmogowe, zboża, nasiona specjali-
styczne i produkty pielęgnacyjne.
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PPH AGRONAS SP. Z O.O.
ul. Żeromskiego 83; 62-600 Koło
T 63 2720403;
e-mail: agronas@agronas.pl
w w w.agronas.pl 

ROLIMPEX S.A.
ul. Lubawska 7; 14-200 Iława
T 89 6483285
e-mail: bok@rolimpexsa.pl
w w w.rolimpexsa.pl 

 Ryszard Mizak

ul. Komorowskiego 27a
23-400 Biłgoraj
T 609 043 405
e-mail: f igur ybilgoraj@gmail .com

Figury ogrodowe – wyrób, sprzedaż. 

 Saaten – Union Polska Sp. z o.o.

ul. Straszewska 70
62-100 Wągrowiec
T 62 266 07 30

Saaten – Union Polska sp. z o.o. (SU PL ) działa na polskim rynku od 1999 roku i re-
prezentuje 9 czołowych niemieckich firm nasiennych. SU PL zajmuje się organizacją 
reprodukcji zbóż ozimych i jarych, kukurydzy, grochu, bobiku, soi i słonecznika na te-
renie całego kraju. 



73

CDEFS
 Schaumann Polska Sp. z o.o.

ul. B. Chrobrego 14
62-200 Gniezno
T 61 424 52 05
e-mail: schaumann@schaumann.pl
w w w.schaumann.pl 

Schaumann to firma z ponad 80-letnią tradycją. Oferuje: premiksy, mieszanki paszo-
we uzupełniające, prestartery, koncentraty, preparaty mlekozastępcze, zakwaszacze 
oraz zakiszacze. Produkty Schuamann-a są dopasowane do produkcji żywności nie-
zmodyfikowanej genetycznie. 

 Sebastian Gołda

ul. Żeromskiego 14
12-100 Szczytno
T 509 084 363

Miód 

 SesVanderhave Poland Sp. z o.o.

ul. Warszawska 43
61-028 Poznań
T 601 985 832
e-mail: sylwester.czajkowski@sesvanderhave.com

Wiodące w świecie przedsiębiorstwo w sektorze nasion buraka cukrowego. Oferuje 
odmiany, które wykazują tolerancję lub odporność na rizomanię, mątwika, choroby 
korzeni, liści. Produkuje nasiona pobudzone w technologii START UP i Convizo Smart. 
Zapewnia wysoką jakość materiału siewnego, który umożliwia uzyskanie wysokich 
plonów, o wysokiej zawartości cukru. 
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 SEZAM Marcin Jędryka-Maciaszek

Leśnica 18
98-105 Wodzierady
T 667 061 092
e-mail: sezammjm@vp.pl

Chałwa ręcznie wyrabiana na miodzie. Produkt naturalny, pełnoziarnisty. 

 Skavska Hale Sp. z o.o.

ul. Nowa 25
98-400 Wieruszów
T 725 602 725
e-mail: k .bochenek@skavska.pl

Skavska Hale to polska firma z kilkuletnim doświadczeniem w branży metalurgicz-
nej specjalizująca się głównie w produkcji hal namiotowych. Posiada profesjonalną 
spawalnię oraz własny oddział produkcji plandek. Zapewnia profesjonalną obsługę, 
doradztwo przy zakupie, transport oraz montaż naszych hal. 

 Skłodowski Spółka Jawna

ul. Czyżewska 20
07-323 Zaręby Kościelne
T 86 270 69 00
e-mail: biuro@sklodowski.com.pl
w w w.sklodowski.com.pl 

Główną działalnością firmy jest sprzedaż nawozów dolistnych i doglebowych marki 
PLUS, środków ochrony roślin, kwalifikowanego materiału siewnego KLC seed com-
pany, pasz CORN ENERGY i innych materiałów do produkcji rolnej, pochodzących od 
renomowanych dostawców krajowych i zagranicznych. 
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 Smak Tradycji

ul. M. Pietkiewicza 2C m. 2
15-687 Białystok
T 500 123 104
e-mail: smak tradycjimarcin@wp.pl

Tradycyjnie wędzone wędliny z Podlasia, chleb żytni na zakwasie z pieca opalanego 
drewnem oraz naturalny zakwas chlebowy. 

 Smoktunowicz Irena Twórca Ludowy  
(Wyroby z drewna i słomy)

ul. M. Ogińskiego 1
17-200 Hajnówka
T 510 378 655
e-mail: 

Wyroby z drewna – kufelki, kubki, cukiernice, solniczki, deseczki do krojenia, zabawki 
drewniane itp. Wyroby ze słomy – tace, miseczki, dzbanki itp. 

 Spidi-Skuter Urbanowski Piotr

ul. Pułtuska 110
06-400 Ciechanów
T 513 400 919
e-mail: spidi-skuter@op.pl 

Ciągniki rolnicze, quady, crossy, buggy, motocykle, skutery, akcesoria, części. 

 Sprzedaż Artykułów Jeździeckich

ul. Kujawska 13
05-120 Legionowo
T 515 235 107

Artykuły do jazdy konnej. 
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 Stefan Natywa

ul. Morwowa 51
62-571 Stare Miasto
T 725 502 310
e-mail: lukasz.nat y wa@gmail .com

Wyroby rękodzielnicze z siana, słomy i sizalu. 

 Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o.

Bogucin, ul. Gnieźnieńska 99
62-006 Kobylnica
T 23 672 20 94
e-mail: s . zmijewski@stomildystr ybucja.pl
w w w.stomilagro.pl

Zajmuje się sprzedażą ciągników rolniczych i kombajnów zbożowych marki: Deutz-
-Fahr, ładowarek JCB, maszyn: Amazone, Krone, Pronar, Kukowiak, Pichon, SaMasz, 
Sipma, Inter Mix, Meprozet. 

 STRUBE Sp. z o.o.

ul. Ostrowskiego 9
53-238 Wrocław
w w w.strube.pl

POLE:
– burak cukrowy: OLSON, HASKEL, HUBBLE, KOLUMB
Strube Polska od 1887 roku zajmuje się produkcją odmian roślin do upraw rolniczych, 
głównie zbóż i buraka cukrowego. Odmiany są idealnie przystosowane do odpowied-
nich obszarów uprawy. Firma posiada odmiany o właściwościach dostosowanych do 
zmieniających się warunków klimatycznych, które są tolerancyjne na stresy, odporne 
na choroby, posiadają właściwości pozytywnie wpływające na zdrowie. Wyniki badań 
naukowych są podstawą postępu w hodowli roślin rolniczych. 
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 Sweet Baby Bedroom – Szmaciankowy Dom  

Lenda Katarzyna

3-ego Maja 25/33
05-120 Legionowo
T 666 581 515
e-mail: marlena.dobosz@op.pl
w w w.szmaciankow ydom.pl 

Rękodzieło – lalki, pluszaki, króliki, zabawki i artykuły dekoracyjne dla dzieci. Wszyst-
kie produkty uszyte z należytą starannością tylko z atestowanych tkanin. 

 Syngenta Polska Sp. z o.o.

ul. Szamocka 8
01-748 Warszawa
T 602 509 909

Syngenta jest jedną z wiodących międzynarodowych firm zatrudniających 28 000 pra-
cowników w ponad 90 krajach. Firmę łączy jeden cel – uwalnianie potencjału roślin. 
Dzięki światowej klasy badaniom, globalnemu zasięgowi i oddaniu wobec klientów 
Syngenta pomaga zwiększyć wysokość plonów, chronić środowisko oraz wpływa na 
poprawę zdrowia i jakości życia. 

 TECHPOM Sp. z o.o.

Krzywonoś 21
06-516 Szydłowo
e-mail: techpom@techpom.pl
w w w.techpom.pl 

Kombajny, prasy i ciągniki marki CASE IH. Maszyny i urządzenia: Unia Group, Pottin-
ger, Lemken, Manitou, Wielton, DeLaval. 
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 Top Farms Agro Sp. z o.o.

ul. Przelot 24
60-408 Poznań
T 61 847 91 39
e-mail: nasiona@topfarms.pl
w w w.topfarms-nasiona.pl 

Top Farms Agro to producent kwalifikowanego materiału siewnego znanego jako Top 
Farms Nasiona. Ofertę stanowią najwyższej jakości nasiona zbóż ozimych i jarych od 
najlepszych polskich i europejskich hodowców a także mieszanki międzyplonowe. 

 Top Nasiona

ul. Skawińska 1
57-100 Strzelin
T 508 200 201
e-mail: info@topnasiona.pl

Top Nasiona zaopatruje gospodarstwa rolne w całym kraju w materiał siewny kuku-
rydzy, rzepaku, zbóż, słonecznika oraz mieszanek pastewnych, lucerny i mieszanek 
poplonowych. Dostarcza rolnikom nasiona najlepszych odmian, dostosowanych do 
polskich warunków glebowo-klimatycznych. 

 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

ul. Raabego 13 
02-793 Warszawa
T 519 607 756
e-mail: mariola.walczak@tuw.pl 

Ubezpieczenia sektora związanego z działalnością rolniczą są specjalnością firmy. Jako je-
den z niewielu zakładów ubezpieczeń posiada w ofercie ubezpieczenie upraw i zwierząt 
gospodarskich od zdarzeń losowych z dopłatami z budżetu państwa. Oferuje rolnikom 
szeroki zakres ubezpieczeń: ubezpieczenia obowiązkowe (budynków, OC rolnika), ubezpie-
czenia dobrowolne (sprzętu rolniczego, zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności, drobiu 
w chowie fermowym), a także ubezpieczenia komunikacyjne, turystyczne, finansowe. 
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 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
T 12 662 42 51
e-mail: rector@urk .edu.pl
w w w.urk .edu.pl 

Oferta technologiczna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
oraz Centrum Transferu Technologii. Prezentacja innowacyjnych rozwiązań opraco-
wanych przez zespoły naukowe Uniwersytetu (ulotki, katalogi, produkty spożywcze).

 UPL Polska sp. z o.o.

ul. Stawki 40
01-040 Warszawa
T 22 434 00 90

Firma oferuje znane i doceniane środki ochrony roślin i jest liderem na rynku jako pro-
ducent innowacyjnych aktywatorów wzrostu roślin i biostymulatorów. 

 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie

ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
T 22 59 79 701
e-mail: rolnictwo@mazovia.pl
w w w.mazovia.pl 

Samorząd Województwa Mazowieckiego i Mazowieckie Biuro Krajowe Sieci Obszarów 
Wiejskich włączają się we wsparcie kół gospodyń wiejskich proponując system dotacji, 
konkurs „Koła Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzie” czy akcję 
promocyjną „KSOW i KGW obok Ciebie”, w ramach której bierze udział w KDP 2022. 
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 VH POLSKA Vereinigte Hagelversicherung WaG 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Polsce

ul. Grunwaldzka 186
60-166 Poznań
T 61 670 44 00 lub 728 397 137
e-mail: a.silska@vh-polska.pl 

Specjalizuje się wyłącznie w ubezpieczeniach upraw od ryzyk takich jak: grad, przy-
mrozki, huragan, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania i ogień. Klienci to 
rolnicy, sadownicy, producenci warzyw oraz właściciele winnic. 

 Wiejska Chata Piotr Łapiński

ul. Mostowa 19
18-100 Łapy
T 514 126 310
e-mail: biurowch@gmail .com

Wędliny, chleb, smalec domowy, kwas chlebowy. 

 Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.

ul. Kopanina 28/36
60-105 Poznań
T 618 306 511
e-mail: whbc@whbc.pl
w w w.whbc.pl

Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego jest pierwszą polską, prywatną firmą dzia-
łającą w zakresie hodowli, reprodukcji i  technologicznego przygotowania nasion 
buraka cukrowego. Swoją produkcję opiera głównie na materiałach firm Aleksandra 
Janasza (AJ) i Konstantego Buszczyńskiego (KBS), których tradycja sięga schyłku XIX 
wieku. Firma posiada własną bazę hodowlaną oraz własne materiały wyjściowe do 
tworzenia nowych odmian, zarówno krajowych, jak i opartych na współpracy z firma-
mi zagranicznymi. Obecnie sprzedawane odmiany to: MARYNIA, JAGIELLON, KLARA, 
ZAGŁOBA, BATORY, JADWIGA. 
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 Wino Eko „Karolina Smarzak” Karolina Tomczak

ul. Aroniowa 15
64-500 Szamotuły
T 661 538 393
e-mail: elzbieta.smarzak@wp.pl

Polskie wino EKO: z  jarzębiny, czarnego bzu, aronii, mirabelki, truskawki, czereśni, 
czarnej porzeczki, wiśni, jabłka z miętą, gruszki, śliwki. Wina mołdawskie z ananasa, 
brzoskwini, granatu, wiśni, poziomki leśnej, róży piżmowej. Grzaniec alpejski, graniec 
aroniowy 

 Włodzimierz Ciszek

Ostojów 175
26-130 Suchedniów
T 695 990 497
e-mail: ciszek .pc@gmail .com
w w w.ludowo -zabawowo.pl

Artykuły do gospodarstwa domowego z naturalnego drewna (deski, łyżki, łopatki i inne 
przybory) oraz tradycyjne zabawki z drewna (konie na biegunach, bryczki, kołyski itp.). 
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 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

w Warszawie Oddział w Płońsku

ul. Sienkiewicza 11
09-100 Płońsk
T 23 663 07 67
e-mail: o -plonsk@piorin.pl
w w w.piorin.gov.pl/

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa swoją działalnością kontynuuje 
wieloletnią tradycję ochrony roślin w Polsce, zapoczątkowaną już w 1889 r. Wpisuje 
się również w ponad 130-letnią tradycję polskiego nasiennictwa. Inspekcja powstała 
z połączenia w 2002 r. dwóch służb kontrolnych: Inspekcji Ochrony Roślin i Inspekcji 
Nasiennej. Wykonuje zadania określone przepisami ustawy o ochronie roślin, usta-
wy o środkach ochrony roślin, ustawy o nasiennictwie oraz aktów wykonawczych do 
ww. ustaw.
Realizowane zadania mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów 
szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej 
i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego 
w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe. 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie

ul. Wodna 1
06-400 Ciechanów
T 23 673 07 31
e-mail: ciechanow@wup.mazowsze.pl
w w w.wupwarszawa.praca.gov.pl

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP świadczy usługi z zakresu 
poradnictwa zawodowego, zabezpieczenia społecznego, prezentuje oferty pracy EU-
RES oraz usługi świadczone przez Zespół Regionalnej Polityki Rynku Pracy i EFS. WUP 
udziela pomocy obywatelom Ukrainy w odnalezieniu się na rynku pracy. Zaintereso-
wanym oferuje broszury i ulotki dotyczące świadczonych usług. 
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 WRONKOWSKI Anna Wronkowska

ul. Budzów 53
57-215 Srebrna Góra
T 571 275 038
e-mail: marketing@nasiona-wronkowski.pl
w w w.nasiona-wronkowski.pl 

Firma łączy tradycje i praktyczną wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarstw 
rolnych z innowacyjną technologią. Produkty sygnowane znakiem Wronkowskim wy-
twarzane są według rygorystycznych standardów, by spełnić oczekiwania klientów. 

 WWS PARTNER Tomasz Tyszecki

ul. Przemysłowa 9A
14-400 Pasłęk
T 573 931 040 lub 573 931 046
e-mail: biuro@w wspar tner.pl
w w w.w wspar tner.pl

Światowy lider genetyki bydła.  

 „Wyroby z wikliny” Danuta Matejko

ul. Kościuszki 96
37-420 Rudnik nad Sanem
T 733 414 964
e-mail: marcinmatejko9@op.pl

Producent wyrobów z wikliny. W ofercie: kosze, ozdoby do domu i ogrodu, kwietni-
ki i wiele innych. 
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 „Wyroby z wikliny i brzozy” Eugeniusz Świątkowski

ul. Warszawska 5
05-084 Leszno
T 605 126 514
e-mail: wiklinaleszno@wp.pl
w w w.wiklinaleszno.pl 

Produkcja wyrobów z wikliny. W ofercie kosze, meble, galanteria oraz szeroki asorty-
ment wyrobów do ogrodu. 

 Wyrób wędlin tradycyjnych Adam Węgłowski

Kolonia 15
06-425 Karniewo
T 696 277 818
e-mail: wedliny_weglowski@o2.pl

Wędliny tradycyjne: szynka, schab, boczek, pasztety, różnego rodzaju kiełbasy, bale-
ron, mięsa pieczone. Produkty wykonywane metodą tradycyjną, wędzone dymem. 

 YARA Poland Sp. z o.o.

ul. Malczewskiego 26
71-612 Szczecin
T 91 433 00 35
w w w.yara.pl

Firma YARA Poland członek światowej organizacji YARA International ze stolicą w Oslo, 
od ponad 30 lat obecności na polskim rynku oferuje swoim klientom kompleksowe 
rozwiązania w zakresie odżywiania roślin przy użyciu takich grup produktów jak Yara-
Mila, YARABela oraz YaraVita.
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 Z.P.H. AGROMIX mgr inż. Roman Szewczyk

ul. Mokra 7 
32-005 Niepołomice
T 12 281 10 08
e-mail: agromix@agromix.com.pl
w w w.agromix.com.pl

Firma produkcyjno-usługowa od 1992 r. oferuje produkty dla przemysłu rolniczego. 
Głównie produkuje wysokospecjalistyczne adiuwanty o wielokierunkowym mecha-
nizmie działania. 

 Z.P.U.H. Bartnik Żuromiński

ul. Szpitalna 35
09-300 Żuromin
T 502 404 318
e-mail: bar tnik zurominski@op.pl
w w w.bar tnik zurominski.pl

Produkty pszczele: miody odmianowe, miody smakowe, pierzga, pyłek kwiatowy, 
świece woskowe. 

 Zakład Garncarski S.C. Z i M Kołda

ul. Dąbrowska 101
42-504 Będzin
T 505 811 468
w w w. zakladgarncarski.pl

Gliniane beczki, wazy, maselnice, drewno ozdobne.
Punkt detaliczny:”Naczynia gliniane” 26-510 Chlewiska, ul. Południowa 16 
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 Zakład Innowacyjno – wdrożeniowy Adam Siuciak

Kady, ul. Mazowiecka 294
05-825 Grodzisk Mazowiecki
T 606 270 598
e-mail: sa-ziw@wp.pl
w w w.gniotowniki.pl

Producent gniotowników do zbóż z walcami gładkimi, wyposażonych w sprzęgła prze-
ciążeniowe zabezpieczające walce. Wydajność od 200 – 1300 kg/h. W ofercie żłoby 
i lizawki do soli ze stali kwasoodpornej. 

 Zoja Exclusive Design Zofia Wyszomirska

ul. M. Konopnickiej 1/38
05-091 Ząbki
T 509 484 555
e-mail: zosia1970_ zoja@o2.pl

Biżuteria pozłacana ze stali chirurgicznej.

Wykaz firm nie obejmuje wystawców, którzy zgłosili akces udziału w III Krajowych Dniach Pola po 
13 maja 2022 r. 

Publikujemy treści udostępnione przez wystawców. Wystawcy wyrazili zgodę na przetwarzanie da-
nych osobowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27.04.2016 oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 
2018 poz. 1000) przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego mieszczący się przy ul. Czereśnio-
wej 98, 02-456 Warszawa w celu udziału w III Krajowych Dniach Pola.
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MAZOWIECKA WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH

Hodowcy koni

KOŃ ZIMNOKRWISTY

ARONIA I – 2019
Kwiatkowski Krzysztof
09-472 Słupno 
Szeligi 5
T 692 532 576

powiat płocki

BELLA – 2018
Stasiak Jan
08-480 Maciejowice 
Kraski Dolne 21
T 668 674 152

powiat garwoliński 

JUSTA – 2018
Morawski Piotr
05-190 Nasielsk 
ul. Warszawska 103
T 502 139 906

powiat nowodworski

BIANKA (Z/SOK)- 20117
Kamer Jakub
08-113 Domanice 
Olszyc Szlachecki 34a
T 512 383 062

powiat siedlecki 

NIRA – 2018
Stasiak Jan
08-480 Maciejowice 
Kraski Dolne 21
T 668 674 152

powiat garwoliński

LUNA – 2017
Michalik Janusz
08-400 Garwolin 
ul. Staszica 44
T 503 678 846

powiat garwoliński

SENIORITTA – 2016
Neska Marcin
05-192 Nasielsk 
Borkowo 
ul. Bohaterów 1920 R. 63
T 516 179 630

powiat nowodworski
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POŚWIĘTNE 11-13 CZERWCA 2022 r.

BIZA SA – 2016
Rutkowski Dominik
09-100 Płońsk 
Lisewo 14

powiat płoński

WIADORA – 2014
Felczak Czesław
09-533 Słubice 
Jamno 23
T 605 081 190

powiat sochaczewski 

BIZERTA – 2013
Kawecki Ireneusz
96-520 Iłów 
Stegna 5
T 665 182 416

powiat sochaczewski

LEKTYKA – 2008
Tomasz Sobótka
96-520 Iłów 
ul. Żabia 6
T 691 880 452

powiat sochaczewski

KOŃ ŚLĄSKI

BARCELONA GM – 2019
Majewski Grzegorz
05-825 Grodzisk Maz. 
Kozery 
ul. Gen. Orlicz Dreszera 4
T 508 004 493

powiat grodziski

ŁEBA – G – 2019
Gancarz Sławomir
09-442 Rogozino 
Juryszewo 4
T 504 106 205

powiat płocki

PRINCESSA JB – 2017
Szczygliński Grzegorz
09-402 Płock 
ul. Modrzewiowa 4c
T 503 118 413

powiat płocki

REWOLUCJA – 2017
Guzanowski Waldemar
09-408 Płock 
Borowiczki-Pieńki 
ul. Piastowska 55
T 601 809 328

powiat płocki
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HAJDI – 2017
Gancarz Sławomir
09-442 Rogozino 
Juryszewo 4
T 504 106 205

powiat płocki

BARCELONA – 2016
Koperski Zbigniew
09-100 Płońsk 
ul. Ogrodowa 30 b
T 698 971 487

powiat płoński

KARMELLA – 2016
Majewski Grzegorz
05-825 Grodzisk Maz. 
Kozery 
ul. Gen. Orlicz Dreszera 4
T 508 004 493

powiat grodziski

BRYLANTYNA-RO – 2014
Rutkowska Monika
09-100 Płońsk 
Lisewo 14
T 600 490 486

powiat płoński

AZALIA – 2013
Kamiński Daniel
09-214 Mochowo 
Sulkowo-Bariany 4a
T 507 820 017

powiat sierpecki

BAWARKA – 2007 
Czubakowski Sławomir
09-410 Płock 
Nowe Gulczewo 
ul. Kmicica 30
T 505 176 105

powiat płocki

KOŃ MAŁOPOLSKI

EPOKA AA – 2019
Sęczek Grzegorz
05-077 Warszawa 
Ul. Trakt Brzeski 55
T 502 043 303

powiat warszawski

DRZAZGA X – 2016
Błaszczak Tomasz
07-221 Brańszczyk 
Turzyn 175
T 606 493 809

powiat wyszkowski
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HAGITH – 2013
Podwiązka Paulina
09 472 Słupno 
Barcikowo 17
T 723 820 138

powiat płoński

MISISIPI – 2012
Elert Beata
09-131 Joniec 
Proboszczewice 17a
T 509 424 070

powiat płoński

KOŃ HUCULSKI

TATARKA Z DZIKICH PÓL 
(GURGUL) – 2019
Giżyński Jakub
09-164 Dzierzążnia 
Sadkowo 8
T 605 767 966

powiat płoński

PAPAJA (HROBY) – 2018
Nowaczuk Małgorzata
09-408 Płock 
Borowiczki-Pieńki 
ul. Słowiańska 25a
T 605 767 966

powiat płocki

AZBOLIA (GORAL) – 20218
Moroz Sylweriusz
03-020 Warszawa 
ul. Zegarynki 8
T 500 195 772

powiat warszawski

PACANKA (HROBY) – 2017
Iwanowska Anastazja
05-200 Wołomin 
Helenów
ul. Boryny 79
T 500 139 955

powiat wołomiński

FATYGA Z MIELESZYNKA 
(GURGUL) – 2017
Kamiński Daniel
09-214 Mochowo
Sulkowo-Bariany 4a
T 507 820 017

powiat sierpecki

GIPSI (HROBY) – 2018
Nowaczuk Małgorzata
09-408 Płock 
Borowiczki-Pieńki 
ul. Słowiańska 25a
T 605 767 966

powiat płocki



KATALOG

91

SZYBKA (POLAN) – 2016
Giżyński Jakub
09-164 Dzierzążnia 
Sadkowo 8
T 883 100 659

powiat płoński

PATORA (PIETROSU) – 2016
Rutkowska Agnieszka
06-400 Ciechanów 
ul. Lawendowa 13
T 795 605 200

powiat ciechanowski

FELIRA (PIETROSU) – 2018
Nowaczuk Małgorzata
09-408 Płock 
Borowiczki-Pieńki 
ul. Słowiańska 25a
T 605 767 966

powiat płocki

PANDA (GORAL) – (2015)
Stawiska Iwona
09-204 Rościszewo 
Lipniki 36
T 669 081 716

powiat sierpecki

PLIŻGA (OUSOR) – 2014
Giżyński Jakub
09-164 Dzierzążnia 
Sadkowo 8
T 883 100 659

powiat płoński

JASMINA-TABUN 
(PIETROSU) – 2012
Iwanowska Anastazja
05-200 Wołomin 
Helenów 
ul. Boryny 79
T 500 139 955

powiat wołomiński

CALINKA (GURGUL) – 2004
Nowaczuk Małgorzata
09-408 Płock
Borowiczki-Pieńki 
ul. Słowiańska 25a
T 605 767 966

powiat płocki

PUSTELNICZKA (GURGUL) – 2003
Iwanowska Anastazja
05-200 Wołomin 
Helenów 
ul. Boryny 79
T 500 139 955

powiat wołomiński



WIGNA (OUSOR) – 2001
Kamiński Daniel
09-214 Mochowo 
Sulkowo-Bariany 4a
T 507 820 017

powiat sierpecki
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Baza doświadczalna COBORU
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
Zakład Doświadczalny Oceny Odmian

Głodowo

KARZNICZKA

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) z siedzibą w Słupi Wielkiej jest Agencją 
Wykonawczą nadzorowaną bezpośrednio przez  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. COBORU jest 
jednostką odpowiedzialną za badania rejestrowe i rejestrację odmian roślin uprawnych, umożliwiającą 
dopuszczenie odmian do obrotu i uprawy w Polsce, a po wpisaniu do wspólnotowego katalogu odmian, 
we wszystkich krajach UE.
Instytucja nasza jest również odpowiedzialna za całokształt spraw związanych z administrowaniem ochrony 
własności intelektualnej w hodowli roślin i nasiennictwie poprzez przyznawanie hodowcom wyłącznego 
prawa do ich odmian. COBORU koordynuje system Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego 
(PDO), którego zadaniem jest sprawdzanie przydatności odmian do uprawy w warunkach Polski. Na 
podstawie wyników PDO tworzone są „Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw”.
Urzędową działalność badawczo-doświadczalną COBORU realizuje we własnych oddziałach terenowych - 
Stacjach Doświadczalnych Oceny Odmian i podległych im Zakładach Doświadczalnych Oceny Odmian, 
tj. w sumie w 50 punktach doświadczalnych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Corocznie 
prowadzonych jest ponad 2000 doświadczeń odmianowych, w których łącznie badanych jest ponad 10000 
odmian roślin uprawnych. 
Szersze informacje o działalności COBORU można znaleźć na stronie internetowej www.coboru.gov.pl

63-022 Słupia Wielka, tel.: 61 2852341 do 47, e-mail: sekretariat@coboru.gov.pl, www.coboru.gov.pl
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ATLASY UPRAW – Identyfi kacja niedoborów i agrofagów: chwasty, choroby, szkodniki, anomalie. 
Format B5, twarda oprawa

PUBLIKACJE SPECJALNE
Format A4

Wszystkie PUBLIKACJE i PRODUKTY dostępne na agroprofi l.pl/sklep

DESZCZOMIERZ 
z sumatorem opadów, 
skala 70 ml

TERMOMETR 
do gleby i kiszonki, 
zakres temp. 
od –20°C do +60°C. 

WIADRO
12 l z podziałką i tabelą 
wysiewu nasion

KLUCZ I SZCZOTKA 
do czyszczenia rozpylaczy,
dostępne również 
zawieszone 
na smyczy

ŁOPATKA MIARKA 
do paszy i zbóż, 2 kg

MIARKA, 2 l 
z instrukcją 
przygotowania 
mieszaniny ŚOR

Praktyczne produkty

DESZCZOMIERZ
z sumatorem opadów, 
DESZCZOMIERZ

KLUCZ I SZCZOTKA
do czyszczenia rozpylaczy,
dostępne również 
zawieszone 

MIARKA
z instrukcją 
przygotowania 
mieszaniny ŚOR

DESZCZOMIERZ

od –20°C do +60°C. 

do paszy i zbóż, 2 kg

WIADRO
12 l z podziałką i tabelą 
wysiewu nasion

WIADRO
12 l z podziałką i tabelą 
wysiewu nasion

PUBLIKACJE i PRODUKTY dostępne na agroprofi l.pl/sklep

dostępne również 
zawieszone 
na smyczy

dostępne również 
zawieszone 
na smyczy

+48 791 790 901 +48 61 881 88 99 agropro� l@agropro� l.pl
Portal i magazyn rolniczy    www.agropro� l.pl

, 2 l 
z instrukcją 
przygotowania 
mieszaniny ŚOR
przygotowania 
mieszaniny ŚOR

WIADROWIADROWIADRO

ŻÓŁTE NACZYNIE
do monitoringu owadów

Nasze publikacje Twoim doradcą!

SOJA I INNE ROŚLINY 
STRĄCZKOWE:
uprawy, 
odmiany, 
nawożenie, 
zbiór
wiedza praktyków. 

SOJA i inne
rośliny strączkowe

Cena 29,95 zł 
(w tym 5% VAT)

m
agazyn rolniczy Agro Profil

SO
JA i inne rośliny strączkow

e | Publikacja specjalna

ISBN 978-83-958358-9-6

9 7 8 8 3 9 5 8 3 5 8 9 6

Agro Wydawnictwo Sp. z o.o.

publikacja specjalna

UPRAWA | ODMIANY | NAWOŻENIE | ZBIÓR | WIEDZA PRAKTYKÓW

PROGRAM OCHRONY ROŚLIN 
ROLNICZYCH – 19 upraw, 
stosowanie zapraw, herbicydów, 
fungicydów, insektycydów oraz 
regulatorów i stymulatorów 
wzrostu. Zawiera informacje 
o podziale substancji czynnych 
wg kodów FRAC, HRAC i IRAC.

Agro
 Profil

m
agazyn rolniczy

Program
 Ochrony Roślin Rolniczych

TEMPTATION F1
ODMIANA ODPORNA NA TuYV

DUKE F1
WZORZEC COBORU, ODMIANA ODPORNA NA TuYV

CROTORA F1
ODMIANA KIŁOODPORNA

PLONOWANIAPLONOWANIA
WYSOKIEGOWYSOKIEGOWYSOKIEGOWYSOKIEGOWYSOKIEGOWYSOKIEGOWYSOKIEGOWYSOKIEGO
PODSTAWYPODSTAWY

facebook.com/
rapoolpl

Odwiedź nas:
www.rapool.pl

Agro Profil
magazyn rolniczy

Program Ochrony
Roślin Rolniczych

PSZENICA OZIMA 

PSZENICA JARA 

PSZENŻYTO OZIME 

PSZENŻYTO JARE 

JĘCZMIEŃ OZIMY 

JĘCZMIEŃ JARY 

OWIES 

ŻYTO 

RZEPAK OZIMY

RZEPAK JARY 

ZIEMNIAK 

KUKURYDZA 

BURAK CUKROWY 

GROCH 

ŁUBIN 

SOJA 

BOBIK 

SŁONECZNIK I UŻYTKI ZIELONE 

ZAPRAWY | HERBICYDY | FUNGICYDY | INSEKTYCYDY | REGULATORY I STYMULATORY | INNE PREPARATY

Agro Wydawnictwo Sp. z o.o., 
Bajkowa 4, 62-002 Suchy Las

www.agroprofi l.pl
791 790 901, 
61 881 88 99

ISBN 978-83-964215-1-7

9 7 8 8 3 9 6 4 2 1 5 1 7

Cena 39,95 zł 
(w tym 5% VAT)
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publikacja specjalna Agro Profil

CHWASTY NIEDOBORYCHOROBY SZKODNIKI

Z B O Ż A
Witold Grzebisz  |  Bożena Kordan  |  Zuzanna Sawinska  |  Łukasz Sobiech | Przemysław Strażyński 

Aleksandra Wieremczuk  |  Andrzej Najewski  |  Monika Grzanka  |  Stanisław Świtek i inni

IDENTYFIKACJA AGROFAGÓW I NIEDOBORÓW POKARMOWYCH
ORAZ INNYCH CZYNNIKÓW

ISBN 978-83-958358-3-4

9 7 8 8 3 9 5 8 3 5 8 3 4

Wydanie drugie
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publikacja specjalna Agro Profi l

Szanowni Państwo
Kukurydza to jedna z najważniejszych roślin rolniczych uprawianych w Polsce. Określa-
na jest przez specjalistów mianem rośliny przyszłości z uwagi na możliwość wszech-
stronnego 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 jakościo-
wych. Nie jest to wbrew pozorom zadanie łatwe, gdyż trzeba dobrze znać wymagania 
uprawowe tej rośliny, ale także i zagrożenia. W imieniu grona współautorów przekazuje-
my Państwu trzecie wydanie kompendium wiedzy o najważniejszych chwastach, choro-
bach i szkodnikach kukurydzy oraz niedoborach pokarmowych. Dodatkowo publikacja 
została poszerzona o wiele cennych informacji związanych z uprawą i właściwą pielę-
gnacją tej rośliny. Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie spełni Państwa oczekiwania 
i będzie pomocne w codziennej pracy.

Z życzeniami przyjemnej lektury
dr hab. inż. Paweł K. Bereś, prof. nadzw

oraz Współautorzy

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 publi-
kacja, 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 nasile-
nia niektórych zjawisk, z czym zmierzyć będą musieli się plantatorzy kukurydzy. Z pewno-
ścią 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 najbar-
dziej przyjaznych środowisku metod ich zwalczania. Na szczególnie wysoką ocenę, za-
sługuje bogaty materiał ilustracyjny w postaci licznych fotografii przedstawiających niemal 
wszystkie omawiane agrofagi, objawy niedoborów składników pokarmowych oraz ano-
malie w rozwoju kukurydzy.

dr hab. Cezary Tkaczuk, prof. nadzw.
Zakład Ochrony i Hodowli Roślin

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Zmieniający się na naszych oczach klimat, rosnąca temperatura powietrza, pojawianie się 
rejonów permanentnie posusznych oraz powszechny, globalny transport i podróże spra-
wiły, że współcześnie rolnicy mają do czynienia z coraz większą liczbą gatunków, które 
porażają/uszkadzają, bądź zachwaszczają plantacje. Zaliczenie kukurydzy w Unii Euro-
pejskiej 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 po-
zwala na skuteczne rozwiązanie wielu problemów uprawowych. 
Opracowanie szczegółowego podręcznika – atlasu patogenów, szkodników, chwastów 
i niedoborów stanowi ogromną wartość i pomoc, w konieczności nieustannego poszerza-
nia swojej wiedzy przez producentów kukurydzy w Polsce. 
 

prof. dr hab. Hanna Sulewska
Katedra Agronomii 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

CHWASTY NIEDOBORYCHOROBY SZKODNIKI

KUKURYDZA
Paweł K. Bereś  |  Hanna Gołębiowska  |  Witold Szczepaniak  |  Robert Idziak

Adam Majewski  |  Aleksandra Wieremczuk

IDENTYFIKACJA AGROFAGÓW I NIEDOBORÓW POKARMOWYCH 
ORAZ INNYCH CZYNNIKÓW

Wydanie trzecie

Cena 49,95 zł
(w tym 5% VAT)

ISBN 978-83-950876-8-4

9 7 8 8 3 9 5 0 8 7 6 8 4

Wydanie trzecie

KUKURYDZA

CHWASTY NIEDOBORY

Paweł K. Bereś  |  Piotr Szulc  |  Robert Idziak  |  Łukasz Sobiech 
Łukasz Siekaniec  |  Kamil Kolan  |  Adam Wachowski

CHOROBY

IDENTYFIKACJA AGROFAGÓW ORAZ NIEDOBORÓW POKARMOWYCH

SZKODNIKI
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CHWASTY NIEDOBORYCHOROBY SZKODNIKI

R Z E P A K
Marek Mrówczyński  |  Przemysław Strażyński  |  Ewa Jajor  |  Witold Szczepaniak  |  Jacek Broniarz  

Łukasz Sobiech  |  Pankracy Bubniewicz  |  Marek Korbas  |  Aleksandra Wieremczuk i inni

IDENTYFIKACJA AGROFAGÓW I NIEDOBORÓW POKARMOWYCH
ORAZ INNYCH CZYNNIKÓW

Cena 49,95 zł
(w tym 5% VAT)

ISBN 978-83-958358-0-3

9 7 8 8 3 9 5 8 3 5 8 0 3

Wydanie drugie

Rzepak ozimy należy do najważniejszych roślin oleistych w Polsce, ale porażany i zasie-
dlany jest przez  ponad 100 agrofagów, których znaczenie wzrasta wraz z postępujący-
mi 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 
w niniejszej publikacji. 

prof. dr hab. Marek Mrówczyński, Dyrektor IOR-PIB w Poznaniu

Zmiany klimatu, stosowanie nowych technologii uprawy, zmiany w asortymencie odmian 
oraz stopniowe wycofywanie kolejnych substancji czynnych to główne powody zwięk-
szonej presji agrofagów rzepaku, z którą musi sobie poradzić nowoczesna, integrowana 
ochrona roślin. W pierwszej kolejności należy stosować metody niechemiczne, takie jak 
agrotechnika, dobór odpowiedniej odmiany czy zbilansowane nawożenie, które zagwa-
rantuje 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

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

Z satysfakcją przyjmuje wydanie Atlasu „Rzepak”. Jest to pierwsze tak obszerne i wyczer-
pujące wydawnictwo, które w kompleksowy sposób przedstawia wszystkie zagadnienia 
dotyczące uprawy i ochrony rzepaku. Dotyczy to przede wszystkim wpływu czynników bio-
tycznych 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

Atlas Rzepak. Identyfikacja agrofagów i niedoborów pokarmowych oraz innych czynników 
jest cennym i praktycznym kompendium wiedzy dla plantatorów tej rośliny, a także jedno-
stek zajmujących się szeroko rozumianym doradztwem i obsługą sektora rolniczego, uła-
twiającym diagnostykę i monitoring występowania najczęściej spotykanych agrofagów - 
sprawców uszkodzeń rzepaku oraz opracowanie skutecznych i najbardziej przyjaznych 
środowisku, integrowanych metod ich zwalczania. Obecne wydanie, oprócz szczegółowe-
go opisu morfologii, rozwoju, szkodliwości oraz metody zwalczania najważniejszych ga-
tunków agrofagów występujących w uprawie rzepaku, wzbogacono o zagadnienia zwią-
zane z doborem odmian, niechemicznymi metodami zwalczania, organizmami 
pożytecznymi, anomaliami w rozwoju tej rośliny, uszkodzeniami herbicydowymi oraz cha-
rakterystyką najważniejszych szkodników magazynowych rzepaku. Przystępna forma 
opisu wzbogacona licznymi fotografiami sprawia, że niniejsze opracowanie spełnia ocze-
kiwania producentów rzepaku w Polsce i stanowi użyteczne narzędzie w codziennej pracy.

prof. dr hab. Cezary Tkaczuk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
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publikacja specjalna Agro Profil

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 moż-
liwościach ich zwalczania.
Przekazuję Państwu publikację zawierającą informacje o najważniejszych cho-
robach, szkodnikach oraz o chwastach i niedoborach składników pokarmo-
wych występujących na plantacjach ziemniaków. Jest ona efektem 17 lat mojej 
pracy z ziemniakami. Mam nadzieję, że niniejsze opracowanie spełni Państwa 
oczekiwania i będzie pomocne w codziennej pracy.
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej książki.

Dr hab. Katarzyna Rębarz

Długo polska branża ziemniaka musiała czekać na tak całościowe kompendium 
wiedzy o agrofagach i stresach abiotycznych nawiedzających rośliny i bulwy 
Solanum tuberosum. Doskonały podręcznik, bogato ilustrowany, bardzo przy-
stępnie opisane poszczególne agrofagi ziemniaka i co najważniejsze – poda-
ne 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 do-
karmić plantację, co jej aktualnie zagraża ze strony patogenów, jak skutecznie 
zwalczać chwasty i wiele innych podobnych dylematów. Proszę mi wierzyć „roz-
mowa” z roślinami choć piękna, to jednak bardzo trudna dyskusja.
W publikacji „Ziemniak. Identyfikacja agrofagów oraz niedoborów pokarmo-
wych”, 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 wskazó-
wek. My, rolnicy praktycy i wszyscy z otoczenia rolnictwa dziękujemy Pani Dok-
tor za tak wspaniałe i trafione opracowanie. 

Waldemar Koński
Prezes Zarządu Białuty Sp. z o. o.

Rolnik i członek Stowarzyszenia Polski Ziemniak

Album ten jest uwieńczeniem wieloletniej pracy Pani doktor hab. Katarzyny Rę-
barz 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 
i świetnym doradcą.
Wspaniała publikacja! Gratuluję i życzę wytrwałości i sukcesów w popularyzacji 
wiedzy na temat uprawy ziemniaków.

Stefan Jankowiak
Członek Zarządu Jagrol Sp. z o.o.

ZIEMNIAK
CHWASTY NIEDOBORY

Katarzyna Rębarz

CHOROBY

IDENTYFIKACJA AGROFAGÓW ORAZ NIEDOBORÓW POKARMOWYCH

SZKODNIKI

Cena 49,95 zł
(w tym 5% VAT)

ISBN 978-83-950876-1-5
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ZBOŻA: 
nawożenie, 
ochrona, 
odmiany, 
technologia 
uprawy.

Zboża
Cena 14,95 zł 
(w tym 5% VAT)

publikacja specjalna

UPRAWA | SIEW | OCHRONA | ZBIÓR | PRZECHOWYWANIE

m
agazyn rolniczy Agro Profil

2018
Zboża

 | Publikacja specjalna

ISBN 978-83-950876-3-9

9 7 8 8 3 9 5 0 8 7 6 3 9

Agro Wydawnictwo Sp. z o.o.

magazyn rolniczy

Agro Profil

KUKURYDZA: 
nawożenie, 
uprawa, 
ochrona, 
odmiany, 
technika od siewu 
po zbiór, 
przechowywanie. 

Kukurydza
Cena 14,95 zł 
(w tym 5% VAT)

publikacja specjalna

ISBN 978-83-946130-7-5

9 7 8 8 3 9 4 6 1 3 0 7 5

Agro Wydawnictwo Sp. z o.o.

m
agazyn rolniczy Agro Pro� l

Kukurydza
 | Publikacja specjalna

120 
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UPRAWA KUKURYDZY
W NIEKORZYSTNYCH 
WARUNKACH: 
fazy rozwojowe, odmiany, 
agrotechnika, ochrona, 
nawożenie, biostymulacja, 
uprawa uproszczona, 
deszczowanie, anomalie, 
kiszonka.

SM Finezja  •  FAO 240

Struktura plonu w finezyjnych 
proporcjach

• 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

SM Zawisza  •  FAO 240-250

Możesz na nim polegać!

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

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

SM Boryna  •  FAO 250

Potęgą jest i basta!

• wysokie plony świeżej masy o dobrych  
parametrach kiszonkarskich

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

Wysokie plony kiszonki 
ze sprawdzonych 
odmian!

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

Znajdź nas na:21

3 4

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

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

Cena 19,95 zł 
(w tym 5% VAT)
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RZEPAK: 
opłacalność 
uprawy, 
odmiany, 
nawożenie, 
ochrona, 
technologia 
uprawy. 

SŁONECZNIK: 
uprawa, odmiany, 
nawożenie, 
ochrona, zbiór, 
wiedza praktyków.

Słonecznik
publikacja specjalna

m
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Słonecznik
 | Publikacja specjalna

ISBN 978-83-958358-8-9

9 7 8 8 3 9 5 8 3 5 8 8 9

Agro Wydawnictwo Sp. z o.o.

UPRAWA | ODMIANY | NAWOŻENIE
OCHRONA | ZBIÓR | WIEDZA PRAKTYKÓW

UŻYTKI 
ZIELONE: 
TUR i PUZ, 
gatunki, odmiany, 
mieszanki, 
ochrona, 
pratotechnika, 
nawożenie, 
zbiór, technika.  

Użytki 
z i e l o n e

Cena 14,95 zł 
(w tym 5% VAT)

m
agazyn rolniczy Agro Profil

U
żytki zielone | Publikacja specjalna

ISBN 978-83-954198-4-3

9 7 8 8 3 9 5 4 1 9 8 4 3

Agro Wydawnictwo Sp. z o.o.

publikacja specjalna

GATUNKI | ODMIANY | RENOWACJA | NAWOŻENIE | ZBIÓR

UPRAWA 
UPROSZCZONA: 
agrotechnika, 
technika, 
rolnictwo 
precyzyjne.

U P R A W A
UPROSZCZONA
publikacja specjalna

m
agazyn rolniczy Agro Profil
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a precyzyjnego | Publikacja specjalna

w systemie rolnictwa precyzyjnego

ISBN 978-83-954198-6-7

9 7 8 8 3 9 5 4 1 9 8 6 7

Agro Wydawnictwo Sp. z o.o.

Cena 14,95 zł 
(w tym 5% VAT)

PORADNIK 
SUSZOWY: 
klimat, nawożenie, 
płodozmian, 
agrotechnika, 
nasiennictwo, 
ochrona roślin, 
nawadnianie, 
technika, metody 
alternatywne.

Poradnik
s u s z o w y

Cena 19,95 zł 
(w tym 5% VAT)

publikacja specjalna
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 | Publikacja specjalna

ISBN 978-83-958358-1-0
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Agro Wydawnictwo Sp. z o.o.

ZMIANY KLIMATYCZNE, ALTERNATYWY I ROZWIĄZANIA 
DOBÓR ODMIAN | NAWOŻENIE | OCHRONA | NAWADNIANIE | AGROTECHNIKA
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agazyn rolniczy Agro Pro l
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Podwójne uderzenie  
– zwalcza jednocześnie  
alternariozę  
i zarazę ziemniaka

WYJĄTKOWA SKUTECZNOŚĆ

PEWNOŚĆ DZIAŁANIA (4,0 wg Euroblight)

ŁATWOŚĆ W UŻYCIU

ODPORNOŚĆ NA ZMYWANIE PRZEZ DESZCZ

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.  
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie 
i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące  
na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu 
wskazanych na etykiecie. www.rolnictwoodpowiedzialne.pl www.syngenta.pl

Ziemniak

m
agazyn rolniczy Agro Profil
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niak

 | H
odow

la, agrotechnika, przechow
yw
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niaków

HODOWLA | AGROTECHNIKA | PRZECHOWYWANIE | PRZETWÓRSTWO

Pod redakcją naukową
dr hab. Katarzyny Rębarz

ISBN 978-83-958358-2-7

9 7 8 8 3 9 5 8 3 5 8 2 7

Agro Wydawnictwo Sp. z o.o.
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ROLNIK
 – ZAWÓD WIELKIEJ WAGI!

KONKURS

Weź udział w konkursie
i wygraj ładowarkę

WEIDEMANN!

1. Odgadnij wagę 
ładowarki WEIDEMANN 1390   
wraz z paletą naszych gazet.

2. Wymyśl hasło promujące  
czasopismo „top agrar Polska”

3. Wejdź na stronę  
www.konkurs.pwr.agro.pl  
i wypełnij zgłoszenie konkursowe

Konkurs trwa od 01.01.2022 do 31.08.2022 r. 
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na www.konkurs.pwr.agro.pl

NAGRODA 
GŁÓWNA

NAGRODA ZA ZAJĘCIE  
II MIEJSCA SPECJALNIE 
DLA CZYTELNIKÓW 

Stacjonarny zbiornik na olej napędowy FuelMaster®  
o pojemności 2500 litrów firmy Kingspan
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