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Pomorska Izba Rolnicza

OD REDAKCJI
Choć luty to, zgodnie z kalendarzem,
środek zimy, z utęsknieniem wypatrujemy oznak, które świadczyłby o zbliżającej się wiośnie.
Zanim jednak ona nastąpi, skorzystajmy z tego, że mamy trochę więcej
czasu i poświęćmy go na uzupełnienie
swojej wiedzy. Pomocne w tym mogą
być szkolenia i konferencje organizowane przez PODR, które z racji obowiązujących obostrzeń, organizowane są przez
nasz Ośrodek w systemie online. Pełna
oferta szkoleniowa dostępna jest na stronie www.podr.pl.
Sporą porcję wiadomości zawiera
również nasz miesięcznik. W tym numerze Państwa uwadze polecamy artykuł
poświęcony bazie BDO. Piszemy w nim
m.in. o tym, jak przygotować sprawozdanie o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2021 rok.
Jest to szczególnie ważne dla gospodarstw o powierzchni powyżej 75 ha UR,
które do 15 marca br. takie sprawozdanie powinny złożyć.
Warto przeczytać też artykuł Daniela Roszaka, w którym autor analizuje
wpływ wprowadzonego pakietu rozwiązań w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej 2.0, w tym obniżki podatku VAT
m.in. na paliwo, energię elektryczną,
nawozy oraz środki ochrony roślin, na
finanse gospodarstw rolnych.
Proponujemy także zapoznanie się
z wynikami doświadczeń odmianowych
z pszenicą jarą prowadzonych w ubiegłym roku w ramach PDO w Lisewie,
Radostowie i Karzniczce.
Zapraszamy do lektury!
(red.)
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