
ZBOŻA
Ostatnie opady deszczu i wyższe tempera-
tury powietrza wpłynęły na intensywniejsze 
ukorzenianie się roślin jarych i wzrost masy 
wegetatywnej, szczególnie u zbóż ozimych. 
Taka pogoda sprzyja też intensywnemu roz-
wojowi chwastów, więc należy przygoto-
wać się do ich zwalczania w zbożach jarych 
i rozważyć ewentualny zabieg uzupełniający 
w przerzedzonych oziminach.
Chwasty w zbożach jarych są poważnym 
problemem – straty mogą dochodzić do po-
nad 20% plonu. Pamiętajmy o zachowaniu 
zasad integrowanej ochrony. Zwalczanie 
mechaniczne (bronowanie) jest efektywne 
w przypadku uprawy zbóż jarych po okopo-
wych – wówczas należy wykonać bronowanie 
w fazie 4–5 liści i w razie potrzeby powtó-
rzyć po 1–2 tygodniach. Zabiegi mechanicz-
ne można wykonywać do początku strzela-
nia w źdźbło, prowadząc ciągnik poprzecznie 
lub ukośnie w stosunku do rzędów. Niestety, 
większość zbóż jarych wysiewana jest po 
zbożach i w tym przypadku niezbędny jest 
zabieg herbicydowy. Ochronę chemiczną 
można stosować od 4–5 liści zbóż do końca 
fazy krzewienia.
Obecnie, po zasileniu azotem zbóż i zanik-
nięciu objawów chorób pozimowych, wy-
raźnie widać stan przezimowania zbóż. Na 

niektórych polach straty są nieco większe 
niż obserwowane na przedwiośniu. Cha-
rakterystyczne są place przerzedzonych 
i osłabionych roślin, spowodowane nie wy-
marznięciem, lecz (jak pisaliśmy wcześniej) 
nadmiarem wody. W rzadszych łanach trzeba 
spodziewać się wtórnego zachwaszczenia. 
Zmniejszoną obsadę roślin zboża mogą 
nadrobić lepszym wypełnieniem ziarna, jeśli 
będą miały zapewnione odpowiednie warun-
ki. Poza właściwym nawożeniem i ochroną 
przed chwastami, zadbać należy także o stan 
zdrowotny roślin. Największym zagrożeniem 
są wiosną łamliwość źdźbła oraz mączniak 
prawdziwy.
Łamliwość źdźbła zbóż i traw rozwija się 
szczególnie w sezonach o chłodnych i wil-
gotnych wiosnach (takie warunki są w tym 
roku), a jej szkodliwość wzrasta, gdy na po-
czątku lata występuje susza. Chorobę naj-
pierw trudno rozpoznać, bo uwidacznia się 
dopiero od strzelania w źdźbło, w postaci 
zbrunatnień na pochwach liściowych i dol-
nych międzywęźlach. Ochrona polega na 
wykonaniu oprysku z chwilą wystąpienia 
pierwszych widocznych objawów w okresie 
od początku strzelania w źdźbło do fazy dru-
giego kolanka. Próg ekonomicznej szkodli-
wości wynosi około 20% źdźbeł z objawami 
porażenia.
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pRODuKcja ROślinna

Stan
plantacji

Targi Turystyczno-Ogrodnicze
LATO NA WSI

12-13 maja, Minikowo


XI Kujawsko-Pomorskie Seminarium i Wystawa Szynszyli 
2-3 czerwca, Minikowo



XXXIX Dni Otwartych Drzwi 
9-10 czerwca, Zarzeczewo



XXII Kujawsko-Pomorskie DNI POLA 
16-17 czerwca, Grubno koło Chełmna



Więcej informacji na www.kpodr.pl.

Łamliwość źdźbła



2

Stan
plantacji

Mączniak prawdziwy

Mączniak prawdziwy zbóż i traw może 
porażać zboża od fazy krzewienia jesienne-
go (oziminy) począwszy aż do dojrzewania. 
Rozwojowi choroby sprzyjają wilgotna pogo-
da, gęste łany, dostatek azotu przy większej 
wilgotności.
W pszenicy ozimej próg ekonomicznej szkod-
liwości określa się w zależności od fazy roz-
wojowej zboża:
l krzewienie: 50–70% roślin z pierwszymi 

objawami choroby;
l strzelanie w źdźbło: 10% źdźbeł z pierw-

szymi objawami porażenia;
l kłoszenie: pierwsze objawy choroby na 

liściu podflagowym, flagowym lub kłosie.
Zagrożenie mączniakiem zwiększa się wraz 
ze wzrostem roślin, ponieważ osłabione cho-
robą rośliny łatwiej ulegają porażeniu także 
innym patogenom grzybowym.
Przy jednoczesnym porażeniu łamliwością 
i mączniakiem warto rozważyć zastosowa-
nie fungicydu zarejestrowanego do zwalcza-
nia obu chorób. Wtedy próg ekonomicznej 
szkodliwości wystarczy określić dla jednej 
z nich.
Stan zbóż ozimych na większości terytorium 
województwa jest dobry. Brak drastycznych 
spadków temperatury i dostatek wilgoci po-
zwoliły na spokojne dokończenie krzewienia 
i obecnie wszystkie oziminy zaczynają strze-
lanie w źdźbło. Warunki pogodowe ze wzglę-
du na większą wilgotność sprzyjają także 

rozwojowi chorób, dlatego zalecamy stałe 
monitorowanie plantacji. Obserwowanie pól 
jako podstawowa forma ochrony i oceny za-
grożenia ze strony organizmów szkodliwych 
jest konieczne dla podjęcia decyzji o wyko-
naniu zabiegu chemicznego. Wyniki obser-
wacji warto zapisywać w rejestrze zabiegów 
– mogą przydać się w przyszłości np. przy 
zabiegach przedsiewnych. 
Stan zbóż jarych, które teraz intensywnie 
się krzewią, jest dobry, chociaż chłody i wil-
goć ograniczają nieco rozwój jęczmienia ja-
rego. Największym zagrożeniem są jednak 
chwasty, o czym pisaliśmy wyżej. W tych 
warunkach nie należy zwlekać z ochroną 
herbicydową zbóż jarych.

RZePAK
Rzepak ozimy jest w dużo gorszej kondycji 
niż w roku ubiegłym i większość plantacji 
jest przerzedzona po zimie. Jednak podob-
nie jak w zbożach, utrata roślin nie jest spo-
wodowana mrozem. Rzepak jest w końcowej 
fazie pąkowania i zaczyna kwitnąć, choć ze 
względu na dotychczasowe chłody kwitnie-
nie jest nieco opóźnione. Teraz trzeba ob-
serwować pola rzepaku pod kątem chorób. 
Wraz z opadaniem pierwszych płatków kwia-
towych będzie czas na rozpoczęcie zabiegów 
fungicydowych. Uwaga także na zwiększoną 
presję słodyszka rzepakowego.

Marek Radzimierski

Na kolekcji w Grubnie
Kolekcja odmian roślin uprawnych w Grub-
nie przygotowywana na XXII Kujawsko- 
Pomorskie DNI POLA, mimo likwidacji ponad 
40 poletek wymarzniętego rzepaku ozime-
go, liczy około 280 obiektów. Jak co roku, 
najwięcej mamy zbóż i kukurydzy, w tym: 
pszenicy ozimej 48 odmian, pszenicy jarej 
– 19, jęczmienia jarego – 22, żyta i pszen-
żyta ozimego – po 13 odmian, owsa – 12, 
kukurydzy – 65 oraz kilka odmian pszenżyta 
i żyta jarego. Jest 15 odmian ziemniaka oraz 
32 odmiany oślin strączkowych – grochu, 
bobiku, wyki, łubinów. W tym roku znacz-
nie szerzej prezentowane będą dwie grupy 
roślin uprawnych: gatunki poplonowe oraz 

mieszanki traw – w sumie 20 poletek de-
monstracyjnych.
Pozostawiono także kawałek rzepaku ozime-
go do prezentacji uszkodzeń zimowych oraz 
wysiano 4 odmiany rzepaku jarego, gorczy-
cę i kukurydzę jako przesiew zaoranych po-
letek.
Zboża jare i rośliny strączkowe udało się za-
siać 12 kwietnia, ziemniaki – 18 kwietnia, 
a kukurydzę – 23 kwietnia. Ciekawie będzie 
też prezentować się demonstracja trzech 
terminów siewu soi (18 kwietnia, 30 kwiet-
nia i 10 maja).

Zapraszamy do Grubna 18-19 czerwca 
na Kujawsko-Pomorskie DNI POLA.

Marek Radzimierski

ODMiany
ROślin
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pOMiaRy
Meteo

Opady kwietnia

opracowanie: Natalia NarewskaPomiary prowadzono w stacji meteorologicznej w Minikowie koło Nakła nad Notecią.

Temperatury kwietnia
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eKOnOMiKa

nOtOwania
cenOwe

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

PRODUKT Średnia 2017 styczeń lUTy marzec kwiecień Średnia 2018

ceny targowiskowe podstawowych produktów rolnych*, zł/dt

pszenica 79 68 76 79 79 76

żyto 63 65 63 65 – 64

jęczmień 76 76 78 78 80 78

pszenżyto 70 68 67 70 69 69

ziemniaki 86 87 81 79 79 82

ceny skupu żywca netto*, zł/kg

żywiec wieprzowy 4,50 3,78 3,95 4,26 4,07 4,02

maciory 3,57 2,73 2,76 2,96 2,80 2,81

żywiec wołowy 7,52 7,90 7,88 7,87 7,90 7,89

krowy 5,07 5,50 5,42 5,37 5,50 5,45

ceny skupu zbóż netto*, zł/dt

pszenica konsumpcyjna 66 62 65 65 65 64

pszenica paszowa 62 63 65 65 65 65

żyto konsumpcyjne 52 49 55 55 55 54

pszenżyto paszowe 57 59 60 60 60 60

jęczmień konsumpcyjny 58 65 65 65 65 65

jęczmień paszowy 57 60 62 62 63 62

ceny nawozów mineralnych netto, zł/dt

saletra amonowa 34% 107 108 110 108 109 109

mocznik 46% 134 127 130 124 127 127

superfosfat wzbogacony 40% 139 130 132 125 134 130

sól potasowa 60% 138 128 133 127 131 130

polifoska 6 150 141 146 136 144 142
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Ważne dla prowadzących
pozarolniczą działalność
gospodarczą
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-
go przypomina, że w terminie do 31 maja 
każdego roku rolnik lub domownik prowa-
dzący jednocześnie pozarolniczą działalność 
gospodarczą zobowiązany jest złożyć w ma-
cierzystej jednostce organizacyjnej KRUS 
zaświadczenie albo oświadczenie, że nie zo-
stała przekroczona roczna kwota graniczna 
podatku dochodowego od przychodów z po-
zarolniczej działalności gospodarczej za rok 
ubiegły. Kwota podatku należnego za 2017 
rok wynosi 3300 zł.

Ze względu na to, że termin 31 maja w tym 
roku przypada w dzień ustawowo wolny od 
pracy (tj. święto Bożego Ciała), to zgodnie 
z przepisem art. 57 § 4 Kodeksu postępo-
wania administracyjnego upływa on następ-
nego dnia, który nie jest dniem wolnym od 
pracy ani sobotą. Zatem ostateczny termin 
na złożenie zaświadczenia albo oświadczenia 

o kwocie należnego podatku dochodowego 
z przychodu z pozarolniczej działalności go-
spodarczej za rok 2017 przypada w piątek 
1 czerwca 2018 roku.

Jednocześnie Kasa przypomina, że w sytu-
acjach, gdy kwota należnego podatku od 
przychodów z pozarolniczej działalności go-
spodarczej przekroczyła roczną kwotę gra-
niczną za 2017 rok i w terminie do 1 czerw-
ca 2018 roku nie zostanie złożone w Kasie 
stosowne zaświadczenie lub oświadczenie, 
ubezpieczenie społeczne rolników ustanie 
z dniem, do którego osoba zainteresowana 
była zobowiązana złożyć powyższe zaświad-
czenie albo oświadczenie, tj. 1 czerwca 2018 
roku.

Termin na złożenie wyżej wymienionego za-
świadczenia lub oświadczenia może zostać 
przywrócony wyłącznie na wniosek zainte-
resowanego rolnika lub domownika, jeżeli 
udowodni on, że niezachowanie terminu na-
stąpiło wskutek zdarzeń losowych (art. 5a 
ust. 7 ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników).

wg informacji KRUS

Roczna kwota
graniczna
podatku
dochodowego

eKOnOMiKa

e-składka
KRuS

Nowa e-usługa KRUS
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
rozpoczęła wdrażanie nowej usługi pod na-
zwą e-składka KRUS. Od 1 kwietnia oso-
by ubezpieczone w KRUS oraz zgłoszeni do 
ubezpieczenia członkowie ich rodzin mogą 
opłacać składki z tytułu ubezpieczenia spo-
łecznego i ubezpieczenia zdrowotnego za 
pomocą bezpośrednich płatności interneto-
wych.

E-składka KRUS przeznaczona jest dla użyt-
kowników Portalu dla Rolników eKRUS, któ-
rzy bezpiecznie, wygodnie i szybko mogą 
zrealizować płatności w systemie Paybynet 
Krajowej Izby Rozliczeniowej SA. Wszystkie 
dane do przelewu wypełniane są w systemie 
automatycznie, dzięki czemu spada ryzyko 
popełnienia błędu możliwego przy ręcznym 
uzupełnianiu danych. Paybynet KIR przesy-
ła środki bezpośrednio z konta bankowego 
płatnika na wskazane konto KRUS.

Poprzez usługę Paybynet KIR rolnicy do 
ostatniego dnia pierwszego miesiąca da-
nego kwartału dokonują jednej płatności, 
którą KRUS rozksięgowuje odpowiednio na 
ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i ma-

cierzyńskie oraz emerytalno-rentowe. Po-
nadto mają możliwość opłacenia składki na 
ubezpieczenie zdrowotne oraz uregulowanie 
ewentualnego zadłużenia.

Już od jakiegoś czasu, dzięki portalowi 
eKRUS, rolnicy mogą sprawdzić przebieg hi-
storii ubezpieczenia i bieżącą wysokość skła-
dek. Zdalny dostęp do portalu daje również 
osobom ubezpieczonym dostęp do informa-
cji o zbliżających się terminach płatności, 
a także do ich danych ewidencyjnych.

Liczba banków współpracujących z KIR stale 
się zwiększa. Ich lista aktualizowana jest na 
stronie: http://www.paybynet.pl/dla-
internauty/sprawdz-swoj-bank/.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
z tytułu płatności on-line nie pobiera żadnych 
opłat. Do kwoty przelewu doliczona zostaje 
jedynie prowizja na rzecz operatora systemu 
Paybynet – Krajowej Izby Rozliczeniowej, w 
wysokości 59 groszy. Wysokość prowizji jest 
stała i niezależna od wysokości kwoty doko-
nywanej płatności.

Więcej informacji można znaleźć na stronie 
www.ekrus.gov.pl.

wg informacji KRUS

ubezpieczenia SpOłeczne






