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W NUMERZE:

 OD REDAKCJI
Pogoda w tym roku dostarcza nam 

takich doznań, jak jazda na rollercoaste-
rze. Najpierw była długa i mroźna zima. 
Z utęsknieniem czekaliśmy na nadej-
ście wiosny, ale ta okazała się wyjątkowo 
zimna. IUNG-PIB podał, że tegoroczny 
kwiecień był najzimniejszy od 24 lat. Maj 
również nie rozpieszczał temperatura-
mi, które osiągały wartości dużo niższe 
od średniej wieloletniej. W pierwszej de-
kadzie czerwca zrobiło się wyraźnie cie-
plej, a już w połowie miesiąca żar się lał 
z nieba, a termometry pokazywały 32oC 
w cieniu. W następstwie tak wysokich 
temperatur w wielu regionach Polski po-
jawiły się gwałtowne burze, nierzadko 
połączone z niszczącymi gradobiciami, ale 
też i susze. Taki przebieg pogody przeło-
żył się oczywiście na ceny żywności, które 
w tym roku są wyjątkowo wysokie. Dro-
gie są ziemniaki, a także owoce i wczesne 
warzywa. Prognozuje się również wyższe 
ceny na zboża i rzepak, co mogłoby cieszyć 
rolników, pod warunkiem że ceny środ-
ków do produkcji, już i tak bardzo wysokie, 
nadal nie będą rosły, a pogoda w kolejnych 
miesiącach okaże się łaskawsza niż do tej 
pory i pozwoli zebrać godziwy plon. Tego 
oczywiście serdecznie Państwu życzymy.

W związku z tym, że kolejne wydanie 
„Pomorskich Wieści Rolniczych” ukaże 
się dopiero po wakacjach, zapraszamy do 
śledzenia naszej nowej strony interneto-
wej. Tu znajdziecie Państwo m.in. aktual-
ne informacje na temat wydarzeń organi-
zowanych przez nas Ośrodek. 

(red.)
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