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pRODuKcja ROślinna

zbOża

„LATO na WSI” Święto Smaku i Tradycji
Wystawa Zwierząt Hodowlanych

13-14 maja, Minikowo


Konferencja
Hodowla alpak w Polsce

13 maja, Minikowo


EURORZEPAK – Międzynarodowy Dzień Rzepaku
„Europejskie źródła białka”

18 maja, Minikowo


Więcej informacji na www.kpodr.pl.

Uwaga na chwasty!
Ostatnie opady deszczu i obniżenie tempe-
ratury wpłynęły na intensywniejsze ukorze-
nianie się roślin i wzrost masy wegetatyw-
nej, szczególnie u zbóż. Taka pogoda sprzyja 
też rozwojowi chwastów. Należy przystąpić 
już do ich zwalczania, zwłaszcza w zbożach 
jarych i przerzedzonych oziminach. 
Odchwaszczanie mechaniczne (bronowa-
nie) jest efektywne w przypadku uprawy 
zbóż jarych po okopowych – wówczas na-
leży wykonać bronowanie w fazie 4–5 liści 
i powtórzyć po 1–2 tygodniach, jeśli nadal 
występuje zaskorupienie i zachwaszczenie. 
Zabiegi mechaniczne można wykonywać do 
początku strzelania w źdźbło, prowadząc 
ciągnik poprzecznie lub ukośnie w stosunku 
do rzędów.
Niestety, większość zbóż jarych wysiewana 
jest po zbożach i w tym przypadku niezbęd-
ne jest odchwaszczanie chemiczne, aby za-
pobiec stratom dochodzącym w przypadku 
dużego zachwaszczenia do ponad 20% plo-
nu. Herbicydy można stosować od 4–5 liści 
zbóż do końca fazy krzewienia.

Obecnie, po zasileniu zbóż azotem i przy-
spieszeniu wiosennej wegetacji wyraźnie 
widać obraz strat na polach. W przypadku 
ozimin na niektórych polach są one nieste-
ty znacznie większe niż na początku moż-
na było zaobserwować. Charakterystyczne 
są place przerzedzonych i osłabionych ro-
ślin, spowodowane nie wymarznięciem, lecz 
– jak pisaliśmy wcześniej – suszą, nadmia-
rem wody lub błędami uprawy wynikający-
mi z tych powodów. Rzadsze łany na pewno 
spowodują wzrost wtórnego zachwaszcze-
nia, zwłaszcza, że już pojawiły się większe 
opady deszczu. 
Przerzedzone łany nie muszą oznaczać dużo 
gorszych plonów. Jeśli inne czynniki wpływa-
jące na plonowanie będą odpowiednie, rośli-
ny mogą nadrobić to lepszym wypełnieniem 
ziarna. Zwłaszcza w tym roku trzeba się o to 
postarać, ale oczywiście w granicach rozsąd-
ku. Dlatego oprócz właściwego nawożenia 
i ochrony przed chwastami, zadbać należy 
także o stan zdrowotny roślin. Największym 
zagrożeniem wczesną wiosną są łamliwość 
źdźbła oraz mączniak prawdziwy (pisaliśmy 
o nich w poprzednim biuletynie).



zbOża,
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Generalnie stan ozimin na większości teryto-
rium województwa jest dobry i bardzo dobry. 
Chłodna pogoda, ale bez drastycznych spad-
ków temperatur, oraz dostatek wilgoci po-
zwoliły na spokojne dokończenie krzewienia. 
Obecnie praktycznie wszystkie zboża ozime 
zaczynają strzelanie w źdźbło. Warunki po-
godowe niestety sprzyjają także rozwojowi 
chorób, dlatego zalecamy stałą obserwację 
pól. Wynikający z zasad integrowanej ochro-
ny roślin obowiązek monitorowania plantacji
jest podstawą oceny zagrożenia ze strony 
organizmów szkodliwych (grzybów, szkod-

ników, chwastów) i wykonywania zabiegów 
chemicznych. Wyniki obserwacji warto za-
pisywać w rejestrze zabiegów; to ważne 
zwłaszcza wtedy, gdy w przyszłości plano-
wane są zabiegi przedsiewne lub bezpośred-
nio po siewie. 
Stan zbóż jarych, które teraz intensywnie 
się krzewią, jest bardzo dobry i dobry, choć 
chłód nieco ogranicza rozwój jęczmienia ja-
rego. Największym zagrożeniem są jednak 
chwasty, nie należy więc zwlekać z ochroną 
herbicydową zbóż jarych.

Rzepak
Rzepak ozimy jest w dobrej lub bardzo dobrej 
kondycji, ale wiele plantacji jest przerze-
dzonych po zimie. Rośliny są w końcowej 
fazie pąkowania i zaczynają kwitnąć, choć 
ze względu na chłody kwitnienie jest nieco 
opóźnione. Teraz trzeba będzie obserwo-
wać pola rzepaku pod kątem chorób. Wraz 
z opadaniem pierwszych płatków kwiato-
wych nastąpi pora rozpoczęcia zabiegów 
fungicydowych.

Marek Radzimierski

Konkursy ekologiczne
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Minikowie zaprasza wszystkich 
zainteresowanych do udziału w konkursach 
wiedzy ekologicznej, które odbędą się pod-
czas Targów Turystyczno-Ogrodniczych 
„Lato na Wsi” w Minikowie.
l „Poznaję produkt ekologiczny” 
 sobota 13 maja, od godz. 10:00 
l „Z ekologią na ty”
 niedziela 14 maja, od godz. 10:00

Nagrodami w obu konkursach są krzewy 
ufundowane ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Toruniu.
Serdecznie zapraszamy do sprawdzenia 
swojej wiedzy!

KONKuRSy
Minikowo
13-14 maja



eKOnOMiKa

nOtOwania
cenOwe

PRODUKT Średnia 2016 styczeń lUTy Marzec kwiecień Średnia 2017

ceny targowiskowe podstawowych produktów rolnych*, zł/dt

pszenica 74,50 77 76 78 79 77

żyto 56,64 – 59 60 65 60

jęczmień 69,58 71 74 76 80 74

pszenżyto 64,92 68 68 69 68 68

ziemniaki 96,83 82 85 86 85 84

ceny skupu żywca netto*, zł/kg

żywiec wieprzowy 4,31 4,50 4,40 4,47 4,92 4,46

maciory 2,81 3,57 3,44 3,58 3,80 3,53

żywiec wołowy 7,33 7,52 7,55 7,49 7,27 7,52

krowy 5,02 5,07 5,09 5,12 5,12 5,09

ceny skupu zbóż netto*, zł/dt

pszenica konsumpcyjna 62 66 66 69 69 67

pszenica paszowa 61 62 63 65 67 63

żyto konsumpcyjne 50 52 52 54 54 53

pszenżyto paszowe 54 57 58 61 63 59

jęczmień konsumpcyjny 54 58 57 60 60 58

jęczmień paszowy 55 57 58 60 62 58

ceny nawozów Mineralnych netto, zł/dt

saletra amonowa 34% 114,83 107 109 109 108

mocznik 46% 134,17 134 135 135 135

superfosfat wzbogacony 40% 141,50 139 137 136 137

sól potasowa 60% 146,00 138 138 137 138

polifoska 6 162,00 150 151 151 151

* na podstawie „Systemu Notowań” KPODR Minikowo: www.ceny.kpodr.pl

FunDuSze Dla wSi i ROlnictwa
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Dodatkowe finansowanie za poplony,
nowe OSN-y
ROLNIKU!

Uprawiasz poplony?
Masz możliwość uzyskania

dodatkowego dofinansowania
z tego tytułu!

Działanie Rolnośrodowiskowo-Klimatyczne 
Pakiet 2. „Ochrona gleb i wód” pozwala 
na ubieganie się o płatności na Obszarach 
Szczególnie Narażonych.

Od kwietnia 2017 roku w naszym wojewódz-
twie obowiązują nowe OSN!

Odwiedź nasz Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w swoim powiecie i dowiedz się 
więcej.

Zapraszamy do Powiatowych Zespołów
Doradztwa Rolniczego

Kujawsko-Pomorskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego

po pomoc przy wypełnianiu wniosków.

PROW
2014-2020

KOMUNIKAT Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl)
płatności
obszarowe
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FORuM
Ochrony 
środowiska

przysiek

26 kwietnia

Zarządzanie gospodarką 
odpadami
W dyrektywach unijnych w ostatnich latach 
pojawia się koncepcja gospodarki o obiegu 
zamkniętym (model cyrkularny), który ma 
być odejściem od dotychczasowego klasycz-
nego modelu linearnego „weź – zużyj – wy-
rzuć”. Gospodarkę o obiegu zamkniętym 
traktować należy jako pojęcie o charakterze 
programowym, wyznaczające cel, jakim ma 
być zamknięty obieg surowców naturalnych.
W ślad za przepisami unijnymi następują 
zmiany prawa na szczeblu krajowym. I tak 
na podstawie art. 4 ustawy z 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach wydano rozporządzenie Ministra 
Środowiska z 29 grudnia 2016 roku w spra-
wie szczegółowego sposobu selektywnego 
zbierania wybranych frakcji odpadów (DzU 
z 2017 r. poz. 19). W rozporządzeniu określo-
no odpady komunalne podlegające obowiąz-
kowi selektywnego zbierania oraz kolorystykę 
i oznaczenie pojemników na te odpady: 
l odpady z papieru, w tym tektury, odpady 

opakowaniowe z papieru i odpady opako-
waniowe z tektury – zbierane w pojem-
nikach koloru niebieskiego oznaczonych 
napisem „Papier”;

l odpady ze szkła, w tym odpady opakowa-
niowe ze szkła – zbierane w pojemnikach 
koloru zielonego oznaczonych napisem 
”Szkło” (opcjonalnie, jeżeli odpady zbiera 
się w podziale na szkło bezbarwne i ko-
lorowe, szkło bezbarwne zbierane w po-
jemnikach koloru białego oznaczonych 
napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło ko-
lorowe – w pojemnikach koloru zielonego 
oznaczonych napisem „Szkło kolorowe”);

l odpady metali, w tym odpady opakowanio-
we z metali, odpady tworzyw sztucznych, 
w tym odpady opakowaniowe z tworzyw 
sztucznych oraz odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe – zbierane w pojemni-
kach koloru żółtego oznaczonych napisem 
„Metale i tworzywa sztuczne”;

l odpady ulegające biodegradacji, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem bioodpadów – 
zbierane w pojemnikach koloru brązowe-
go oznaczonych napisem „Bio”.

Te i inne zagadnienia omawiane były w Przy-
sieku 26 kwietnia – podczas Forum Ochro-
ny Środowiska, którego organizatorem był 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Minikowie. Uczestnikami kon-
ferencji byli przedstawiciele administracji 
samorządowej, przedsiębiorstw gospodarki 
komunalnej i instytucji związanych z ochro-
ną środowiska.
Spotkanie prowadził Ryszard Kamiński – dy-
rektor KPODR w Minikowie. Na wstępie głos 
zabrał poseł Paweł Szramka z Komisji Sta-
łej Ochrony Środowiska, Zasobów Natural-
nych i Leśnictwa Sejmu RP. Problemy i uwa-
gi zgłaszane przez uczestników Forum będą 
przekazane pod obrady komisji sejmowej.
Następnie kierunki zmian systemu gospodar-
ki odpadami komunalnymi – standaryzację 
selektywnej zbiórki przedstawił dr Tomasz 
Bojar-Fijałkowski z UKW w Bydgoszczy.
Perspektywę 2020 roku w zakresie termicz-
nego przekształcania odpadów zreferował 
dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński z Poli-
techniki Łódzkiej.
Natomiast Katarzyna Osenkowska z Depar-
tamentu Środowiska Urzędu Marszałkow-
skiego w Toruniu odniosła się do Wojewódz-
kiego Planu Gospodarki Odpadami i określiła 
sytuację na tle innych województw.
Na zakończenie dr hab. Zbigniew Grzymała 
ze Szkoły Głównej Handlowej omówił kosz-
ty lokalnego systemu gospodarki odpadami 
oraz modele opłat i stawek.
Uczestnicy spotkania kierowali do prele-
gentów pytania, które wywoływały burzliwe 
dyskusje.
Organizowane przez nasz Ośrodek, a współ-
finansowane przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu konferencje z zakresu zarządza-
nia gospodarką odpadami na stałe wpisały 
się w kalendarz imprez, wzbudzając zainte-
resowanie następnymi spotkaniami. A ma-
jąc na uwadze wchodzącą w życie kolejną 
nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, będzie wiele tema-
tów do omówienia.

Maria Grabczyńska

Z życia KpODR
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KpODR zaprasza

AgroLiga 2017
Konkurs AgroLiga organizowany jest w tym 
roku już po raz dwudziesty piąty. Jego celem 
jest wyłonienie Mistrzów Krajowych AgroLigi 
2017 w kategoriach „Rolnicy” i „Firmy”.
Zapraszamy Państwa do zgłaszania swoich 
kandydatów do konkursu Agroliga 2017. 
Zgłoszenia należy kierować do Działu Tech-
nologii Produkcji Rolniczej KPODR w Miniko-
wie pocztą tradycyjną albo mailowo:
marta.adamowicz@kpodr.pl
lub malgorzata.kolacz@kpodr.pl. 

REGULAMIN konkursu AgroLiga 2017

Konkurs AgroLiga 2017 organizowany jest na 
szczeblu wojewódzkim przez Wojewódzkie Ośrod-
ki Doradztwa Rolniczego, zaś na szczeblu krajo-
wym – przez Redakcję Audycji Rolnych Progra-
mu 1 TVP SA i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. 
Honorowy Patronat nad konkursem sprawują 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także: Pre-
zes ARiMR, Prezes ARR i Prezes KRUS. Patronat 
Medialny pełni Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych 
AGRO. Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów 
Krajowych AgroLigi 2017 w kategoriach: „Rolni-
cy” i „Firmy”.
1. Konkurs przebiega w dwóch etapach: woje-

wódzkim i krajowym. Do rywalizacji nie mogą 
przystąpić mistrzowie krajowi wszystkich do-
tychczasowych edycji AgroLigi oraz mistrzo-
wie wojewódzcy AgroLigi z lat 2012-2016.

2. Pierwszy etap rozpoczyna się w kwietniu 
2017 roku poprzez wydrukowanie regulami-
nu w czasopismach wydawanych przez Woje-
wódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

3. Na podstawie regulaminu do Wojewódzkich 
Ośrodków Doradztwa Rolniczego powinny 
wpływać zgłoszenia kandydatów w katego-
riach „Rolnicy” i „Firmy” wyłącznie z terenu 
danego województwa.

4. Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego 
powinny powołać Komisje Konkursowe, które 
dokonają oceny zgłoszeń.

5. Komisje Konkursowe powinny wziąć pod uwa-
gę następujące elementy oceny:
a) do kategorii „Rolnicy” można zaliczyć oso-

by prowadzące samodzielnie lub wraz z ro-
dziną gospodarstwo rolne. Kandydaci po-
winni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność 
w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej śred-
niej krajowej. W gospodarstwach może być 
prowadzona dodatkowa działalność gospo-
darcza (świadczenie usług mechanizacyj-
nych i innych, przetwórstwo, agroturysty-
ka, itp.), z której uzyskiwane dochody nie 
przewyższają jednak dochodów z zasadni-
czej działalności rolniczej. W gronie laure-
atów nie mogą się znaleźć gospodarstwa 
z niedokończonymi inwestycjami, mocno 
zadłużone lub niestabilne ekonomicznie. 
W tej kategorii nie mogą być też uwzględ-
niane osoby, które nie mają ziemi i zajmują 
się wyłącznie obrotem płodami rolnymi;

b) do kategorii „Firmy” można zaliczyć wy-
łącznie przedsiębiorstwa działające na ryn-
ku regionalnym (czyli na terenie danego 
województwa i ościennych) i zajmujące się 
przetwórstwem rolno-spożywczym, świad-
czeniem usług rolnych i wiejskich, handlem 

środkami produkcji dla rolnictwa, produk-
cją maszyn, pasz itp. Do kategorii „Firmy” 
zalicza się także wielkoobszarowe gospo-
darstwa rolne, prowadzone przez właści-
cieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę 
najemną;

c) przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Wo-
jewódzkiego w obu kategoriach Komisje 
Konkursowe powinny też brać pod uwagę: 
zasady bezpieczeństwa pracy, estetykę 
obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy;

d) Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolnicze-
go jako organizatorzy AgroLigi 2017 na 
szczeblu wojewódzkim są odpowiedzialne 
za weryfikację płynności finansowej uczest-
niczących w konkursie firm i gospodarstw 
rolnych.

6. Prezentacja kandydatów do tytułu Mistrza 
i Wicemistrza Wojewódzkiego AgroLigi 2017 
powinna się odbywać na łamach czasopism 
wydawanych przez ODR-y. Wskazane jest, by 
Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego – 
w miarę możliwości – rozpropagowały konkurs 
oraz jego uczestników na szczeblu wojewódz-
kim w lokalnej prasie, radiu i telewizji.

7. Wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Woje-
wódzkich AgroLigi 2017 w kategorii „Rolnicy” 
i „Firmy” powinno się odbyć do 30 września 
2017 roku, w wyniku oceny Komisji Konkur-
sowej powołanej na szczeblu wojewódzkim 
lub w drodze głosowania czytelników czaso-
pism wydawanych przez ODR-y.

8. Organizatorzy konkursu na szczeblu krajo-
wym zastrzegają sobie prawo do weryfikacji 
zgłoszeń w wypadku:
– stwierdzenia braku płynności finansowej 

zgłaszanych firm i rolników;
– wejścia w konflikt z prawem;
– wadliwego zakwalifikowania firmy lub rol-

nika do odpowiedniej kategorii.
 W takich sytuacjach Mistrz Wojewódzki może 

nie zostać dopuszczony do finału krajowego. 
Jego miejsce zajmie wówczas Wicemistrz Wo-
jewódzki.

9. W drugim etapie konkursu do sekretariatu 
konkursu AgroLiga wpływają zgłoszenia Mi-
strzów Wojewódzkich AgroLigi 2017 w kate-
goriach „Rolnicy” i „Firmy” jako nominatów do 
tytułu Mistrza Krajowego AgroLigi 2017. Zgło-
szenia powinny zawierać: protokół z rozstrzyg-
nięcia konkursu AgroLiga 2017 na szczeblu 
wojewódzkim, dokładne dane teleadresowe 
(adres pocztowy, telefon, faks, e-mail, ew. 
strona www) oraz wizytówki gospodarcze po-
szczególnych Mistrzów Wojewódzkich o obję-
tości do 1 strony formatu A4. 

 Zgłoszenia należy przesłać do 23 październi-
ka 2017 roku pod adresem Stowarzyszenia 
AgroBiznesKlub w Warszawie, z dopiskiem:

 Sekretariat Konkursu AgroLiga 2017
10.  Kapituła Krajowa konkursu AgroLiga 2017, 

złożona z Mistrzów Krajowych „AgroLigi” z lat 
2012-2016 w kategoriach „Rolnicy” i „Firmy” 
oraz przedstawicieli organizatorów i honoro-
wych patronów, wyłoni Mistrzów Krajowych, 
Wicemistrzów Krajowych oraz Laureatów Kra-
jowych AgroLigi 2017 na podstawie nadesła-
nych zgłoszeń przez Wojewódzkie Ośrodki Do-
radztwa Rolniczego.

11.  Krajowy finał konkursu AgroLiga 2017 odbę-
dzie się w II kwartale 2018 roku.

Marta Adamowicz 

KONKuRS
agroliga








