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WSPÓŁWYDAWCY:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim

Pomorska Izba Rolnicza

W NUMERZE:

 OD REDAKCJI
Przez wiele lat, o tej porze zapra-

szaliśmy Państwa na dwie największe 
imprezy wystawiennicze organizowa-
ne przez Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Lubaniu. Po trzech latach 
przerwy spowodowanej pandemią mamy 
przyjemność uczynić to znów, proponu-
jąc wizytę na Pomorskich Agro-Targach 
w Lubaniu oraz na Żuławskich Targach 
Rolnych w Starym Polu. Zapewniamy, 
że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Boga-
te ekspozycje środków do produkcji rol-
nej, roślin do ogrodów, a także wystawy 
i pokazy zwierząt na pewno nie zawiodą 
najbardziej wymagających gości.

Szczegółowe informacje na temat 
targów znajdują się na stronie interne-
towej: www.podr.pl.

Zapraszamy również do lektury ko-
lejnego wydania naszego miesięcznika.

Szczególnej uwadze polecamy ar-
tykuł „Co warto mieć w zanadrzu przy 
użytkowaniu opryskiwacza”, w którym 
autor podpowiada, co powinno znaleźć 
się w podręcznej „apteczce technicznej” 
opryskiwacza, by nie być zaskoczonym 
awarią na polu podczas stosowania 
środków ochrony roślin.

Zachęcamy też do przeczytania ma-
teriału o ciekawej pasji Państwa Fular-
czyków z Kczewa w gminie Przodkowo, 
którzy od kilku lat startują w krajowych 
i międzynarodowych zawodach w powo-
żeniu zaprzęgami.

Zapraszamy do lektury!

(red.)





Cena 1 egz. - 5 zł 
Cena 1 egz. z wysyłką - 10 zł

Prenumerata roczna (11 egzemplarzy)
odbiór u doradcy  50,00 zł 
wysyłka pocztowa  100,00 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 
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