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Dni Pola 2017 rozpoczęte
Siewy rzepaku, a następnie zbóż ozimych 
na kolekcji odmian w Grubnie koło Chełmna 
rozpoczęły kolejne dni polowe, gdyż od tego 
momentu praktycznie poletka są dostępne 
dla specjalistów, doradców, rolników i ucz-
niów szkół rolniczych. Obecny rok był trudny 
dla upraw ze względu na zimowe wymar-
znięcia oraz nadal panującą głęboką suszę 
glebową. Problemy te nie ominęły demon-
stracji polowych w Grubnie, gdzie również 
wymarzł rzepak i większość ozimin, a susza 
wystąpiła tak jak w całym regionie. 
Przelotne deszcze pod koniec lata pozwoliły 
wysiać rzepak, jednak nie wystarczyło ich do 
siewów zbóż ozimych. Dopiero opady na po-
czątku października odbudowały zapas wil-
goci w warstwie ornej, konieczny dla wscho-
dów roślin.

Rzepak ozimy (47 odmian) wysiano 30 
sierpnia siewnikiem pneumatycznym Kver-
neland w ilości 3 kg/ha, na poletkach po 
pszenicy ozimej i jarej. Niewielkie odchyle-
nie od terminu optymalnego (o około 5 dni) 
nie powinno wpłynąć negatywnie na rozwój 
rzepaku, tym bardziej, że ze względu na su-
szę wcześniejsze siewy były bardziej ryzy-
kowne. 

Efektem tegorocznych warunków w naszym 
regionie są nierówne wschody rzepaku. 
Jednak ostatnie opady sprawiły, że rośliny 
mają szansę pobrać z gleby wystarczającą 
ilość składników, szczególnie fosforu, potasu 
i boru, aby dobrze przygotować się do zimo-
wania. W ostatnich dniach rzepak wyraźnie 
poprawił swoją kondycję. 
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ODMiany
ROślin

14 października zasialiśmy zboża ozime: 
jęczmień, żyto i pszenżyto. Siewu dokonano 
tradycyjnym siewnikiem zbożowym Pozna-
niak, zwiększając normę wysiewu o około 
15%. Dzień później wysiano pszenicę ozi-
mą. Łącznie prezentowane będą 84 odmiany 
zbóż ozimych, w tym aż 42 pszenicy. Swoje 
odmiany przysłały prawie wszystkie liczące 
się na rynku Kujaw i Pomorza firmy nasien-
ne. Szczególnie dużo odmian zbóż prezentu-
ją Danko HR, HR Strzelce, Saatbau; swoje 
odmiany zgłosiły też PHR Tulce, HR Smolice, 
KWS Lochow, Saaten-Union, Rolnas Byd-
goszcz, Agro-Sieć Chełmno. 

Siewy zbóż ozimych były w tym roku znacz-
nie opóźnione. Niewielu rolników w naszym 
regionie wcześnie zasiało jęczmień i żyto, 
a pszenice też tylko nieliczni. Ze względu na 
bardzo małą ilość wilgoci w warstwie ornej 
wczesne siewy były ryzykowne. Na niektó-
rych polach wyraźnie widać przerzedzenia, 
wynikające z dwóch powodów: zbrylona 
ziemia nie wszędzie dała się dobrze upra-
wić, a w niektórych miejscach pojawiły się 
wschody, ale siewki i tak uschły, bo zasoby 
wilgoci nie wystarczyły na dłużej. Dlatego 
w tym roku opóźnienie siewu zbóż ozimych 
jest jak najbardziej uzasadnione. Ponieważ 
nie było dużo opadów, w glebie jest nieco 
większy zapas składników pokarmowych 
z mineralizacji, co przy dość ciepłej glebie 
i ostatnich większych opadach dobrze ro-
kuje wschodom. Są też inne przesłanki, by 
mieć nadzieję, że późne siewy w tym roku 
nie będą złe. Obecnie mamy do czynienia 
z ociepleniem klimatu i wegetacja może 
być, tak jak w poprzednich latach, nieco 
dłuższa, więc powinno wystarczyć czasu na 
dobre rozkrzewienie roślin jeszcze przed 
zimą. A nawet jeśli tak się nie stanie i zima 
przyjdzie szybko, to młode siewki większo-
ści pszenic, żyta i pszenżyta powinny sobie 
z tym poradzić. Jedynie jęczmień ozimy przy 
tak dużym opóźnieniu może ucierpieć. 

Marek Radzimierski

POgODa

POMiaRy
meteo

opady września

temperatury września

opracowanie: Natalia NarewskaPomiary stacji meteorologicznej w Minikowie koło Nakła nad Notecią
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PRODuKcja zwieRzęca

Regulacje
PRawne

Identyfikacja i rejestracja 
zwierząt
Od 18 października rolnicy posiadający zwie-
rzęta gospodarskie muszą stosować się do 
nowych zasad (ustawa z 23 września 2016 
roku o zmianie niektórych ustaw w celu uła-
twienia zwalczania chorób zakaźnych zwie-
rząt – Dz.U. 2016, poz. 1605). 

Nowe regulacje dotyczą zwłaszcza posia-
daczy trzody chlewnej i mają na celu zapo-
bieganie rozprzestrzenianiu się chorób za-
kaźnych wśród zwierząt. Oto najważniejsze 
zmiany:

1. Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany 
jest oznakować należące do niego zwie-
rzęta w terminie 30 dni od dnia ich uro-
dzenia. Oznakowania dokonuje się po-
przez założenie na lewą małżowinę uszną 
kolczyka z numerem identyfikacyjnym. 
Numer identyfikacyjny jest numerem sie-
dziby stada, w której zwierzę się urodziło 
albo innej siedziby stada, w której zwie-
rzę przebywało ponad 30 dni.

2. W przypadku opuszczenia przez zwie-
rzę siedziby stada przed upływem 30 dni 
od dnia urodzenia – rolnik zobowiązany 
jest oznakować świnię kolczykiem przed 
dniem opuszczenia przez to zwierzę sie-
dziby stada.

3. W przypadku, gdy świnia została prze-
mieszczona do siedziby stada innej niż 
ta, w której się urodziła i przebywa w niej 
dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest 
zobowiązany dodatkowo oznakować to 
zwierzę poprzez wytatuowanie numeru 
identyfikacyjnego zgodnego z numerem 
siedziby stada, w której przebywało ono 
powyżej 30 dni.

4. W terminie 7 dni od dnia oznakowania 
świni należy zgłosić kierownikowi biura 
powiatowego ARiMR oznakowanie zwie-
rzęcia, podając łączną liczbę oznakowa-
nych zwierząt.

5. W przypadku utraty kolczyka, także elek-
tronicznego, posiadacz zwierzęcia go-
spodarskiego (bydła, owiec, kóz, świń) 
zobowiązany jest oznakować zwierzę 
duplikatem kolczyka lub duplikatem kol-
czyka zawierającym elektroniczny iden-
tyfikator w terminie 7 dni od dnia otrzy-
mania tego duplikatu. Te same zasady 
obowiązują w przypadku utraty duplikatu 
kolczyka. Posiadacz zwierzęcia gospo-
darskiego odpowiada za jego prawidłowe 
oznakowanie.

6. Posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić 
kierownikowi biura powiatowego ARiMR 
zmianę liczebności stada trzody chlewnej 

w terminie 7 dni od dnia następujących 
zdarzeń:
– zwiększenie lub zmniejszenie liczebno-

ści stada, z wyjątkiem urodzenia, przy-
wozu z państw trzecich albo państw 
członkowskich;

– ubój zwierzęcia gospodarskiego.
 Rolnik musi podać liczbę zwierząt, które 

przybyły lub ubyły ze stada oraz miejsca 
pochodzenia lub przeznaczenia zwierzę-
cia.

7. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub 
gdy dojdzie do wystąpienia choroby za-
kaźnej zwierząt podlegającej obowiązko-
wi zwalczania i zostanie określony obszar 
zapowietrzony, zagrożony lub inny obszar 
podlegający ograniczeniom, posiadacz 
świń zobowiązany jest zgłosić kierowni-
kowi biura powiatowego ARiMR zmianę 
stanu stada świń w terminie 24 godzin od 
dnia następujących zdarzeń:
– zwiększenie lub zmniejszenie liczebno-

ści stada;
– ubój zwierzęcia gospodarskiego.

 Rolnik musi podać liczbę zwierząt, które 
przybyły lub ubyły ze stada oraz miejsca 
pochodzenia lub przeznaczenia zwierzę-
cia.

8. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego 
(bydła, owiec, kóz, świń) zobowiązany 
jest do dokonania spisu zwierząt przeby-
wających w siedzibie stada – co najmniej 
raz na dwanaście miesięcy, nie później 
jednak niż 31 grudnia. Ustalone podczas 
spisu liczba i numery identyfikacyjne tych 
zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje 
kierownikowi biura powiatowego ARiMR 
w terminie 7 dni od dnia dokonania tego 
spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

Aby nadać numer w rejestrze zwierząt go-
spodarskich oznakowanych prowadzonym 
przez ARiMR, należy zgłosić kierownikowi 
biura powiatowego siedzibę stada, miej-
sce prowadzenia działalności nadzorowanej 
przez Inspekcję Weterynaryjną. Obowiązek 
ten spoczywa na:
l posiadaczu zwierzęcia gospodarskiego;
l podmiocie prowadzącym miejsce groma-

dzenia zwierząt;
l podmiocie prowadzącym działalność nad-

zorowaną w zakresie targów, wystaw, po-
kazów i konkursów zwierząt;

l podmiocie prowadzącym działalność nad-
zorowaną w zakresie obrotu zwierzętami, 
pośrednictwa w tym obrocie lub skupu 
zwierząt;

l podmiocie prowadzącym rzeźnię;
l podmiocie prowadzącym zakład prze-

twórczy lub spalarnię.
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Zgłoszenia należy dokonać:
l nie później niż w dniu:

– wprowadzenia pierwszego zwierzęcia 
gospodarskiego do siedziby stada lub 
miejsca gromadzenia zwierząt,

– uboju pierwszego zwierzęcia gospo-
darskiego,

– unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia 
gospodarskiego w zakładzie przetwór-
czym lub spalarni;

l w terminie 14 dni od dnia:
– wydania decyzji powiatowego lekarza 

weterynarii o nadaniu weterynaryjne-
go numeru identyfikacyjnego podmio-
towi prowadzącemu działalność w za-
kresie organizowania targów, wystaw, 
pokazów lub konkursów zwierząt,

– wydania decyzji stwierdzającej speł-
nianie wymagań weterynaryjnych dla 
prowadzenia działalności w zakre-
sie obrotu zwierzętami, pośrednictwa 
w tym obrocie lub skupu zwierząt.

Zbigniew Szemczak

eKOnOMiKa

Dodatkowy
dochód

rolniczy handel detaliczny
Trwają intensywne prace nad ostatecznym 
projektem ustawy dotyczącej rolniczego 
handlu detalicznego (RHD). Nowe prawo 
w tym zakresie ma bowiem obowiązywać 
od 1 stycznia 2017 roku i w założeniach ma 
ułatwić rolnikom sprzedaż przetworzonych 
produktów rolnych pochodzących z własne-
go gospodarstwa.
Zaproponowane przepisy stworzą rzeczy-
wiste możliwości sprzedaży konsumentom 
żywności uzyskanej z własnej uprawy, chowu 
lub hodowli. Chodzi m.in. o mięso pochodzą-
ce od hodowanych w gospodarstwie zwierząt 
poddanych ubojowi w zatwierdzonej rzeźni, 
produkty mięsne (np. szynki, pasztety, kieł-
basy), produkty mleczne (np. ser, masło), 
produkty złożone (np. pierogi z mięsem), 
przetwory z owoców (np. soki, dżemy) oraz 
warzyw (np. marynaty, kiszonki, soki), pie-
czywo, wyroby cukiernicze i niemięsne wy-
roby garmażeryjne (np. pierogi z serem).
Działalność ta nie będzie uznawana za dzia-
łalność gospodarczą, również w rozumieniu 
przepisów o podatkach i opłatach lokalnych, 
co skutkować będzie niższym podatkiem 
od nieruchomości. Wytwarzanie żywności 
w gospodarstwie rolnym ma być nieopodat-
kowane do kwoty 20 tys. zł rocznie. Po prze-
kroczeniu limitu rolnika będzie obowiązywać 
dwuprocentowa opłata ryczałtowa. Podatnicy 
osiągający przychody ze sprzedaży przetwo-
rzonych produktów rolnych będą obowiąza-
ni prowadzić odrębnie za każdy rok podat-
kowy maksymalnie uproszczoną ewidencję 
sprzedaży, zawierającą co najmniej: numer 
kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, 
kwotę przychodu, przychód narastająco od 
początku roku. Rozwiązanie to nie znajdzie 
zastosowania do osób, które jednocześnie 
będą osiągać przychody zaliczane do przy-

chodów z pozarolniczej działalności gospo-
darczej.
Rolnik oczywiście będzie podlegał odpowied-
nim przepisom sanitarnym i weterynaryj-
nym dotyczącym bezpieczeństwa produk-
tów pochodzenia zwierzęcego i żywności 
zawierającej środki spożywcze pochodzenia 
niezwierzęcego oraz produkty pochodzenia 
zwierzęcego (żywności złożonej), produko-
wanej w ramach RHD. Oznacza to, że RHD 
będzie podlegał wpisowi do rejestru Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej i Powiatowego 
Lekarza Weterynarii, bez konieczności za-
twierdzania projektu technologicznego. Rol-
nik będzie miał obowiązek przeprowadzania 
badań mikrobiologicznych żywności.
Zgodnie z projektowaną zmianą ustawy 
o podatku od osób fizycznych, producenci 
rolni chcący skorzystać ze zwolnienia z tego 
podatku przychodów ze sprzedaży prze-
tworzonych w sposób inny niż przemysło-
wy produktów roślinnych i zwierzęcych nie 
mogą m.in. dokonywać sprzedaży na rzecz 
osób prawnych, jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej lub 
na rzecz osób fizycznych na potrzeby pro-
wadzonej przez nie pozarolniczej działalno-
ści gospodarczej. A zatem ww. rolnik pro-
wadzący RHD nie może dostarczać żywności 
np. gospodarstwom agroturystycznym, hur-
townikom, do sklepów detalicznych. Swoje 
przetworzone produkty może sprzedać kon-
sumentowi końcowemu w miejscach, w któ-
rych produkty te zostały wytworzone lub na 
targowiskach, przez które rozumie się wszel-
kie miejsca przeznaczone do prowadzenia 
handlu. Ponadto przetwarzanie produktów 
roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie 
mogą odbywać się przy zatrudnieniu osób 
na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, 
umów o dzieło oraz innych umów o podob-
nym charakterze.

Piotr Sawa



nOtOwania
cenOwe

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

PRODUKT
Średnia 

2015
i ii iii iV V Vi Vii Viii iX

Średnia 
2016

Ceny targowiskowe podstawowyCh produktów rolnyCh*, zł/dt

pszenica 74,67 79 76 74 76 75 74 75 68 72 74,33

Żyto 53,42 55 60 53 60 57 58 56 52 56 56,33

Jęczmień 69,50 68 70 68 74 71 70 69 62 70 69,11

pszenżyto 63,92 64 66 65 64 66 66 65 60 65 64,56

Ziemniaki 84,00 90 90 100 99 113 134 112 96 84 102,00

Ceny skupu ŻywCa netto*, zł/kg

Żywiec wieprzowy 3,82 3,43 3,68 3,87 3,76 4,01 4,43 4,94 4,92 4,96 4,22

Maciory 2,37 2,12 2,19 2,34 2,22 2,37 2,65 3,06 3,29 3,40 2,63

Żywiec wołowy 7,37 7,58 7,36 7,26 7,32 7,22 7,35 7,17 7,25 7,28 7,31

krowy 4,96 4,94 5,02 4,98 5,03 4,91 5,18 5,05 4,96 5,00 5,01

Ceny skupu ZbóŻ netto*, zł/dt

pszenica konsumpcyjna 72 66 63 61 61 61 61 62 62 62 62

pszenica paszowa 65 65 62 62 61 62 62 61 59 59 61

Żyto konsumpcyjne 49 53 51 50 50 50 50 49 47 48 50

pszenżyto paszowe 53 58 57 56 56 56 55 54 52 52 55

Jęczmień konsumpcyjny 56 62 58 57 57 57 58 53 50 50 56

Jęczmień paszowy 56 59 59 58 57 58 57 54 51 52 56

Ceny nawoZów MineralnyCh netto, zł/dt

saletra amonowa 34% 129,04 120 119 119 132 (II kwartał)   95 (III kwartał) 117,00

Mocznik 46% 143,47 139 138 138 144 (II kwartał) 118 (III kwartał) 135,40

superfosfat wzbogacony 40% 138,28 144 142 145 138 (II kwartał) 140 (III kwartał) 141,80

sól potasowa 60% 145,93 150 149 150 145 (II kwartał) 141 (III kwartał) 147,00

polifoska 6 165,26 168 167 169 166 (II kwartał) 155 (III kwartał) 165,00


