
6 WIADOMOŚCI ROLNICZE • Czerwiec 2017

Już po raz dwunasty Podlaski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego w Szepie-
towie w ramach Zielonej Gali zorga-
nizował pokazy zbioru pasz z użytków 
zielonych. Pozyskiwanie pasz z użytków 
zielonych jest szczególnie istotne w wo-
jewództwie podlaskim, gdzie obsada by-
dła jest najwyższa w kraju. Prawidłowo 
przeprowadzony zbiór to dobrej jakości 
pasza, która ma duży wpływ na wyniki 
produkcyjne i ekonomiczne. 

Pokazy maszyn

Firma URSUS zaprezentowała cią-
gniki, m.in. C-380, C-392, C-3012 oraz 
maszyny zielonkowe: przetrząsarkę, 
prasę, owijarkę, platformę do bel.

Przed pokazem odbył się instruktaż 
bezpiecznej pracy maszyn, zorganizo-
wana przez Kasę Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego OR w Białymstoku. 
Udzielono wskazówek dotyczących pra-

Z wojewódZtwa

Zielona Gala i Targi Budownictwa Wiejskiego, wpisały się na stałe do kalendarza imprez organi-
zowanych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i mają już swoją markę. 
Najbardziej oczekiwanym punktem tegorocznej Zielnej Gali, która odbyła się w połowie maja, 
był pokaz pracy maszyn przygotowany przez firmę URSUS. Szepietowska Agroareana gościła 
też wystawców z branży budowlanej i firmy oferujące innowacyjne rozwiązania w zakresie od-
nawialnych źródeł energii. 

otwarcia Zielonej Gali i Podlaskich targów Budownictwa wiejskiego dokonali adam Niebrzydowski, 
dyrektor PodR w Szepietowie, jan Zabielski, wicewojewoda Podlaski, tadeusz Markowski, zastępca 
dyrektora PodR w Szepietowie

Zaprezentowano technologie do produkcji sianokiszonek i siana, a także do transportu i zadawania 
pasz

wybrano Hit Zielonej Gali – ciągnik rolniczy 
URSUS C-380

Zielona Gala za nami
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widłowego użytkowania i sprawdzania 
stanu technicznego maszyn i urządzeń 
rolniczych.

„Zielona Gala 2017” to nie tylko po-
kaz maszyny, ale również wykłady na 
temat produkcji pasz z użytków zielo-
nych i możliwość zapoznania się z ofer-
tą handlową firm oferujących sprzęt do 
zbioru i konserwacji zielonki. 

Targi budowlane

Targi Budownictwa Wiejskiego były 
okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń 
oraz prezentacji zagadnień związanych 
z innowacyjnymi rozwiązaniami w bu-
downictwie i dotyczącymi odnawialnych 
źródeł energii. Wykłady na temat rozwoju 
technologii pomp ciepła oraz kolektorów 
słonecznych i fotowoltaiki przygotowała 
firma Optima Polska.

Przez dwa dni w „Centrum eduka-
cji i produkcji biopaliw płynnych na 
własne potrzeby” odbywały się pokazy 
technicznego tłoczenia i estryfikacji 
oleju rzepakowego na biopaliwo.

Zielona Gala to również okazja do 
skorzystania z fachowego doradztwa. 
Można było skorzystać z wiedzy i do-
świadczenia naszych doradców.

Rozdano nagrody

Jak co roku wśród wystawców prze-
prowadzono konkursy na „Hit Zielonej 
Gali” i „Hit Targów Budowlanych”. Ko-
misja konkursowa wyłoniła zwycięzców 
biorąc pod uwagę innowacyjność roz-
wiązań technologicznych, wydajność 
roboczą maszyn i urządzeń oraz ele-
mentów technologicznycy i konstruk-
cyjnych stosowanych w budownictwie 
wiejskim, a także zainteresowanie zwie-
dzających i atrakcyjność prezentacji.

Hit Zielonej Gali przyznano firmie 
URSUS S.A w Lublinie za ciągnik rol-
niczy Ursus C-380, który cieszy się po-
pularnością wśród rolników, a potwier-
dzeniem tego jest największa sprzedaż 
w roku 2016 na tle innych modeli i ma-
rek ciągników rolniczych.

Hitem Targów Budownictwa Wiej-
skiego został Termobloczek TR Extra 
firmy Prefbet Śniadowo.

Termobloczek TR Extra stosuje się 
do wznoszenia zewnętrznych ścian bu-
dynków. Szczególnie zalecany jest do 
budynków inwentarskich. Zastosowa-
nie Termobloczku TR Extra nie wyma-
ga wykonania elewacji zewnętrznej.

Anna Fatyga
Fot. a. Kostro, R. Korczak

Nagrody wręczył jacek Bogucki wiceminister Rolnictwa i Rozwoju wsi

wśród wyrobów budowlanych największe uznanie zdobył termobloczek tR extra firmy Prefbet  
Śniadowo

Imprezą towarzyszącą tegorocznej Zielonej Gali był Czempionat koni sokólskich zorganizowany 
przez wojewódzki Związek Hodowców Koni


