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W NUMERZE:

 OD REDAKCJI
Listopad to miesiąc wyraźnych 

zmian w przyrodzie. Drzewa - jeszcze 
niedawno mieniące się kolorami złota  
i czerwieni - straciły swój urok i zrzu-
ciły liście. Pola pustoszeją. Dzień staje 
się coraz krótszy - z resztą nie tylko za 
sprawą nieuchronnego następstwa pór 
roku. Popołudniowe resztki światła 
słonecznego straciliśmy wraz z urzę-
dowym przestawieniem zegarów na 
czas zimowy. W tej sytuacji pocieszenie 
stanowią długoterminowe prognozy, 
które pokazują, że tegoroczny listopad, 
podobnie jak w roku ubiegłym, może 
być ciepły. Synoptycy nie zapowiadają 
bowiem gwałtownych zmian w pogo-
dzie i rychłego nadejścia zimy. Pozwoli 
to rolnikom wykonać niezbędne zabiegi 
herbicydowe w zbożach ozimych oraz 
orki przedzimowe.

W wolnych chwilach zapraszamy 
do lektury kolejnego wydania PWR, 
w którym piszemy m.in. nt. płatności 
w ramach zobowiązań środowiskowych 
i inwestycji, jakie będą obowiązywać 
w nowej Wspólnej Polityce Rolnej na 
lata 2023-2027; przypominamy, jak za-
pobiegać mastitis u krów mlecznych oraz 
prezentujemy tegorocznych laureatów 
etapu wojewódzkiego konkursu Agro-
Liga. Państwo Katarzyna i Arkadiusz 
Kropidłowscy z Nowego Barkoczyna 
oraz Fasgro Sp. z o.o. będą reprezento-
wać województwo pomorskie w finale 
krajowym, który odbędzie się w II kwar-
tale 2023 r. w Warszawie. 

(red.)
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