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Pomorska Izba Rolnicza

W NUMERZE:

 OD REDAKCJI
Zapraszamy do lektury kolejnego 

wydania Pomorskich Wieści Rolniczych. 
Państwa uwadze polecamy artykuł 
„Stres cieplny u krów mlecznych - jak 
zapobiegać?”, w którym piszemy, jakie 
mogą być skutki stresu cieplnego i jak 
się przed nimi ustrzec. Temat ten jest 
niezwykle aktualny. Właśnie czerwiec 
zakończył się falą upałów, a prognozy na 
lipiec wskazują możliwość wystąpienia 
kolejnych gorących dni. 

Dla gospodarstw zajmujących się 
agroturystyką lub zamierzających roz-
począć tego typu działalność przeznaczo-
ny jest artykuł „Kategoryzacja wiejskiej 
bazy noclegowej w pigułce”. Omawiamy 
w nim, co zyskuje skategoryzowane go-
spodarstwo i jakie warunki musi spełnić, 
by mogło otrzymać odpowiednią liczbę 
słoneczek.

W związku z tym, że następny nu-
mer naszego miesięcznika ukaże się do-
piero po wakacjach, już dziś zapraszamy 
naszych Czytelników na wrześniowe 
targi do Starego Pola, Lubania i Słupska 
- imprezy organizowane przez Pomor-
ski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Jak 
zwykle gwarantujemy, że każdy znajdzie 
tu coś, co go zainteresuje, zainspiruje 
i pozwoli mile spędzić czas. Terminy tych 
wydarzeń podajemy w tym wydaniu 
PWR, natomiast szczegółowe informacje 
na ich temat znajdziecie Państwo na na-
szej stronie internetowej: www.podr.pl

(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 

ZAMÓW PRENUMERATĘ Pomorskie 
Wieści Rolnicze

Informacje 
na temat 

prenumeraty: 
tel. (58) 326 39 23
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