
■ AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA .......................................................................................   4
Bieżące wiadomości
XXVII Jesienne Targi Ogrodnicze w Starym Polu - podsumowanie
Kaszubska Jesień Rolnicza w Lubaniu
AgroLiga 2022

■ FINANSE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, PRAWO ................................................................ 13
Założenia Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (cz. 1)
Nowe akty prawne dla rolnictwa

■ UPRAWA ................................................................................................................................   19
Wstępne wyniki plonowania pszenicy ozimej w doświadczeniach PDO  
w 2022 roku
Zastosowanie grzybów owadobójczych w ochronie upraw  
przed szkodnikami
Leksykon agrofagów. Chaber bławatek

■ HODOWLA .............................................................................................................................. 26
Ekoschemat „Dobrostan zwierząt” – nowa forma płatności dla rolników 
(cz. 1.)
Działanie „Dobrostan zwierząt“ – rejestr wypasu i oświadczenia

■ KLIMAT I ŚRODOWISKO ................................................................................................... 32
Czy opłaca się inwestować  w fotowoltaikę?

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ................................................... 33
Informacja o wybranych nieruchomościach nierolnych planowanych  
do sprzedaży w listopadzie 2022 roku

POMORSKA IZBA ROLNICZA ...................................................................................... 35
Pomorska Izba Rolnicza w fotograficznym obiektywie
Z prac samorządu rolniczego

■ PREZENTACJE ....................................................................................................................... 39
Klient - nasz gość

■ KOBIETY AKTYWNE ........................................................................................................... 41
Poznaj nasze koło gospodyń wiejskich - Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń 
Wiejskich w Lipach

■ DONIESIENIA ........................................................................................................................ 43
 Chroniąc rośliny, chroń siebie!

Pomorskie miasto pełne stolemów

■ RODZINA, DOM, ZAGRODA ........................................................................................... 47
Zakwasy i kiszonki naturalnym antybiotykiem

■ OFERTY .................................................................................................................................... 50

■ ROZRYWKA ............................................................................................................................ 53

PONADTO:
KALENDARZ BIODYNAMICZNY NA LISTOPAD
KALENDARZ WĘDKARSKI NA PAŹDZIERNIK

WSPÓŁWYDAWCY:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
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Pomorska Izba Rolnicza

W NUMERZE:

 OD REDAKCJI
31 sierpnia br. Komisja Europej-

ska zatwierdziła, przygotowany przez 
Polskę, Plan Strategiczny dla Wspól-
nej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, 
który powstał w oparciu o zreformo-
waną wspólną politykę rolną. Plan ten 
przewiduje zwiększenie wydatków na 
klimat, środowisko i dobrostan zwie-
rząt. Wprowadza również nowy rodzaj 
płatności bezpośrednich - tzw. ekosche-
maty. Po raz pierwszy programowa-
niem wieloletnim objęto I filar WPR.  
Plan zakłada też nowe możliwości tzw. 
interwencji sektorowych, w tym pro-
mocję działań grupowych ze środków 
I filara oraz wzmocnienie roli postępu 
technologicznego i innowacyjności. 

W związku z tym, że nowa per-
spektywa finansowa zacznie obowią-
zywać już za trzy miesiąca, w kolej-
nych wydaniach Pomorskich Wieści 
Rolniczych będziemy starali się przy-
bliżać te zagadnienia, które są w niej 
nowe.

W tym numerze miesięcznika znaj-
dziecie Państwo ogólne informacje na 
temat obowiązkowego systemu wa-
runkowości, struktury płatności bez-
pośrednich, w tym ekoschematów oraz 
sektorów ze wsparciem dochodów zwią-
zanych z produkcją. Szerzej natomiast 
piszemy o ekoschemacie - Dobrostan 
zwierząt.

Zachęcamy 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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