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Prawo wodne
Nowe Prawo wodne musi 
wejść w życie do końca 
roku, bo inaczej stracimy 
pieniądze UE na gospo-
darkę wodną. 

Zarządzanie 

Technika

Kombajny zbożowe
Nastroje w firmach handlu-
jących kombajnami zbożo-
wymi nie są dobre, nieza-
leżnie od marki. Zanosi się 
na to, że tegoroczna sprze-
daż spadnie aż o 40% w sto-
sunku do 2015 r. Oby nie 
było gorzej. Wtedy na pola 
może wyjechać ledwie 600 
nowych maszyn. Sytuację 
mogą nieco poprawić lepsze 
ceny płodów rolnych, ale na 
to się nie zanosi.

Uprawa
Nawozy dolistne
Tempo prac polowych w czerwcu nieco spada, ale np. w strączkowych,  
o czym piszemy, warto zastosować nawozy dolistne. Prześwietlamy rynek 
wapna granulowanego oraz przedstawiamy rolnika, który znalazł sposób  
na wyczyńca. Polecamy też czerwcowe imprezy polowe.

Dyżur prawnika  
adwokat Mikołaj Pomin:
tel. 61 869 06 23
❚ 14 czerwca 9°° – 13°°
❚ 21 czerwca 9°° – 13°°
❚ 28 czerwca 9°° – 13°°

Nowa  
rubryka

Rynek zbóż
Coraz więcej ziarna 
wlewa się do nas w 
ramach układu  
o wolnym handlu UE 
z Ukrainą. Wielki 
kapitał, także global-
ny, inwestuje w ter-
minale przeładunko-
we wzdłuż szerokich 
torów LHS. Tak ko-
los zza Buga zmierza 
do Europy ze swoim 
rolniczym potencja-
łem.
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TEMAT NUMERU

Rolnicy z Pomorza
Pomorskie to żyzne Żuławy, urokliwe Kaszuby, ale też słabsze ziemie, które 
dzięki pracowitości rolników twardo stąpających po ziemi, urzekają pięk-
nem rolniczego krajobrazu. W tym numerze przedstawiamy rolnictwo na 
Pomorzu, jego specyfikę oraz mieszkańców wsi tego regionu. Artykuły 
znajdują się także w dodatkach „top bydło” i „top świnie”.

Zapraszamy na webinarium!

Specjalnie dla naszych Czytelników  
przygotowujemy kolejne webinarium. 
Więcej szczegółów na str. 69.
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Dom i rodzina
Agroturystyka  
Agroturystyka w woje-
wództwie pomorskim 
jest dość częstym dodat-
kowym biznesem do tra-
dycjnego rolnictwa. Nic 
dziwnego, że w regionie 
tym jest aż 1011 gospo-
darstw agroturystycz-
nych, a my przedstawi-
my jedno z nich. 


