
Za nami rok 2020 - bez wątpienia 
najdziwniejszy, a zarazem najtrudniej-
szy rok w XXI wieku. Nikt z nas, nawet 
w najśmielszych snach, nie spodziewał 
się, że świat może się tak bardzo zmie-
nić. Pandemia, Covid-19, strach, nie-
pewność, ograniczenia to pojęcia, które 
od wielu miesięcy towarzyszą nam każ-
dego dnia. 

Te niezwykłe okoliczności nie ozna-
czają jednak, że się poddaliśmy i miniony 
rok spisaliśmy na straty. Nasz Ośrodek, 
mimo warunków niesprzyjających ty-
powej pracy doradczej, nadal sprawnie 
działa. Z naszymi klientami komuniku-
jemy się telefoniczne lub poprzez pocztę 
elektroniczną, a zaplanowane szkolenia 
i konferencje prowadzimy w systemie 
online.

W dalszym ciągu wydajemy rów-
nież „Pomorskie Wieści Rolnicze”, do 
lektury których serdecznie zapraszam. 
W pierwszym tegorocznym numerze 
znajdziecie Państwo m.in. informacje 
nt. wyników doświadczeń z kukurydzą 
kiszonkową, ciekawy artykuł dotyczą-
cy czynników wpływających na opła-
calność produkcji mleka oraz materiał 
poświęcony systemom sprzyjającym 
zatrzymywaniu CO2 w glebie. Ten ostat-
ni temat wydaje się szczególnie ważny, 
ponieważ już w niedalekiej przyszłości 
każde gospodarstwo będzie rozliczane 
z emisji gazów cieplarnianych do at-
mosfery, a przekroczenie dozwolonego 
jej poziomu będzie wiązało się z ponie-
sieniem konsekwencji finansowych.
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WSPÓŁWYDAWCY:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim

Pomorska Izba RolniczaAgencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa

Pomorski OR w Gdyni
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Cena 1 egz. - 4 zł 
Cena 1 egz. z wysyłką - 7 zł

Prenumerata roczna (11 egzemplarzy)
odbiór u doradcy  40,00 zł 
wysyłka pocztowa  70,00 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
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na temat 
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tel. (58) 326 39 23
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