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W NUMERZE:

 OD REDAKCJI
Wrzesień to gorący czas dla pro-

ducentów rolnych. Wprawdzie żniwa 
dobiegły końca, ale już pora rozpocząć 
przygotowania do następnego sezonu 
wegetacyjnego. I tu ważną rolę odgry-
wa pogoda, która nie zawsze umożliwia 
odpowiednie doprawienie stanowisk 
pod przyszłe zasiewy. Ostatnie opady 
deszczu nie poprawiły dostatecznie 
warunków wilgotnościowych, bo wy-
soka temperatura powietrza sprawiła, 
że gleba szybko wysychała. Dotyczy 
to również części gmin naszego woje-
wództwa. IUNG w Puławach podał 
ostatnio, że susza rolnicza występuje 
praktycznie na terytorium całego kra-
ju. Po raz kolejny mamy więc okazję 
przekonać się, jak trudna jest praca 
rolnika, który nigdy nie może być pew-
ny efektów swojego wysiłku i w wielu 
przypadkach musi uznać wyższość sił 
przyrody.

Tymczasem w naszym Ośrodku 
trwają przygotowania do jesiennej tury 
imprez promocyjnych. W tym miesią-
cu jest ich wyjątkowo dużo. Rozpoczy-
namy 7 września Pomorskim Forum 
Innowacji Rolniczych, które odbędzie 
się w Starym Polu. Następnie zaplano-
waliśmy Dzień Ziemniaka i Kukurydzy 
oraz imprezy targowe w Starym Polu, 
Lubaniu i Słupsku. Szczegółowe infor-
macje na ich temat znajdują się na na-
szej stronie internetowej www.podr.pl.
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