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Pomorska Izba Rolnicza

OD REDAKCJI
Coraz dłuższe dni i mocniej grzejące słońce oznaczają, że zima - choć
w naszym regionie w tym roku niezbyt
uciążliwa - ustępuje miejsca zbliżającej
się wiośnie, a ta z kolei wiąże się z rozpoczęciem nowego sezonu wegetacyjnego.
Zanim jednak przystąpimy do pierwszych prac polowych, warto zapoznać się
z wczesnowiosennymi zaleceniami agrotechnicznymi, w których podajemy m.in.
wskazówki dotyczące nawożenia azotowego zbóż ozimych i rzepaku oraz informacje nt. siewu i doboru odmian zbóż
jarych. Z nawożeniem związany jest też
artykuł prof. dr hab. Renaty Gaj. Autorka
zwraca w nim uwagę na właściwe określanie potrzeb pokarmowych buraków
cukrowych w kontekście aktualnej sytuacji na rynku nawozów. W tym numerze
prezentujemy także wyniki doświadczenia demonstracyjnego z różnymi odmianami kukurydzy przeznaczonymi na kiszonkę.
Na zakończenie przypominamy, że
15 marca ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności
bezpośrednich na 2022 rok. Podobnie, jak
w latach ubiegłych, również i w tym roku
pracownicy naszego Ośrodka będą służyli
pomocą w ich wypełnianiu. Jeżeli chcecie
Państwo poznać zmiany, jakie nastąpiły
w systemie wsparcia bezpośredniego, zachęcamy do korzystania z naszych usług
oraz lektury tego wydania „Pomorskich
Wieści Rolniczych”, w którym piszemy nt.
zmian w Działaniu rolno-środowiskowo
-klimatycznym, które będą obowiązywały
w tegorocznej kampanii wnioskowej.
(red.)
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