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KALENDARZ BIODYNAMICZNY NA LISTOPAD

KALENDARZ WĘDKARSKI NA PAŹDZIERNIK

WSPÓŁWYDAWCY:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim

Pomorska Izba Rolnicza

W NUMERZE:

 OD REDAKCJI
Październik to miesiąc, w którym 

kończy się większość prac polowych. 
Wprawdzie trwają jeszcze siewy zbóż 
ozimych, a na zbiór czekają buraki cu-
krowe i kukurydza, ale większość pól już 
opustoszała, co oznacza, że przyroda po-
woli przygotowuje się do zimowego spo-
czynku. Nam pozostają długie wieczory, 
które można poświęcić ulubionej książce 
lub czasopismu. 

Z tą myślą przygotowaliśmy paź-
dziernikowy numer „Pomorskich Wieści 
Rolniczych”, a w nim kilka materiałów, 
które polecamy szczególnej Państwa 
uwadze. Zachęcamy m.in. do zapozna-
nia się z artykułem dotyczącym genoty-
powania - techniki pozwalającej określić 
genetyczną charakterystykę krów i jałó-
wek rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej 
zawartą w ich DNA. Dzięki tej technice  
hodowca bydła mlecznego może poznać 
wartość hodowlaną jałóweczki już zaraz 
po jej urodzeniu.

Warto przeczytać również artykuł 
Daniela Roszaka pt. „Kupno ziemi rol-
nej przez nierolników”, w którym omó-
wione są aktualne przepisy dotyczące 
zasad obrotu ziemią rolną. 

Na zakończenie propozycja dla pań. 
W kąciku kulinarnym zamieszczamy 
przepisy na jesienne rozgrzewające 
zupy. Zachęcamy do ich wypróbowania 
i gwarantujemy, że na stałe zagoszczą 
na Państwa stołach.

(red.)





Cena 1 egz. - 4 zł 
Cena 1 egz. z wysyłką - 7 zł

Prenumerata roczna (11 egzemplarzy)
odbiór u doradcy  40,00 zł 
wysyłka pocztowa  70,00 zł 

Wpłaty:
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Lubaniu
Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3
83-422 Nowy Barkoczyn

PODR w Lubaniu, 
Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr konta 20 1130 1121 0006 5580 9920 0001 

ZAMÓW PRENUMERATĘ Pomorskie 
Wieści Rolnicze

Informacje 
na temat 

prenumeraty: 
tel. (58) 326 39 23
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