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KALENDARZ BIODYNAMICZNY NA GRUDZIEŃ

KALENDARZ WĘDKARSKI NA LISTOPAD

WSPÓŁWYDAWCY:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim

Pomorska Izba Rolnicza

W NUMERZE:

 OD REDAKCJI
Listopad stanowi swego rodzaju 

„przedzimie”. W związku z tym koja-
rzony jest najczęściej z pluchą, zimnem 
oraz pierwszymi mrozami i śniegiem.  
W ostatnich latach mamy jednak do czy-
nienia z innym obliczem tego miesiąca - 
bardziej łaskawym, z przyjemnymi war-
tościami temperatur i sporą liczbą dni 
słonecznych. Prognozy długoterminowe 
pokazują, że i tegoroczny listopad może 
być ładny. Synoptycy nie zapowiadają 
bowiem gwałtownych zmian pogodo-
wych oraz rychłego nadejścia zimy. 

I dobrze. Rolnicy będą mieli więcej 
czasu na dokończenie niezbędnych prac 
polowych, których jest jeszcze całkiem 
sporo. W wielu gospodarstwach pozo-
stały do zbioru buraki cukrowe i kuku-
rydza. Zboża ozime wymagają zabiegów 
herbicydowych zwalczających miotłę 
zbożową i niektóre chwasty dwuliścien-
ne, a plantacje z objawami niedoborów 
składników pokarmowych odżywienia 
dolistnymi nawozami mikroelemento-
wymi. W tym miesiącu powinny być też 
zakończone orki przedzimowe. W przy-
padku wszystkich tych prac sprzyjająca 
pogoda jest niezbędna. Oby dopisała!

W wolnych chwilach zapraszamy 
natomiast do lektury nowego numeru 
PWR, w którym przypominamy o ko-
lejnych naborach wniosków do działań 
PROW, piszemy o wymaganiach po-
karmowych krów mamek i zachęcamy 
do skorzystania z programu „Agro-
energia”. 

(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 
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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 
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