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Kujawsko-Pomorskie
MIODOWE LATO

20 sierpnia, Zarzeczewo



Dzień kukuryDzy
5 września, Grubno koło Chełmna



Festyn Barwy Lata, Dary Jesieni
9 września, Przysiek



więcej informacji na www.kpodr.pl.

zboża
W tym roku układ warunków pogodowych 
jest inny niż w kilku ubiegłych latach. Po 
dość intensywnych opadach zjawiska towa-
rzyszące suszy już nie występują, ale roś-
nie zagrożenie plantacji ze strony chorób 
grzybowych. O ile mączniaka i septoriozy 
do końca maja praktycznie nie było widać, 
o tyle czerwiec przyniósł dużą zmianę w tym 
zakresie. Porażenie chorobami szczególnie 
widoczne jest na plantacjach, które nie były 
chronione.
W tym roku trzeba rozważyć wykonanie póź-
nego zabiegu ochronnego na kłos przeciw-
ko septoriozie i fuzariozie. Także mączniak 
może być dużym zagrożeniem, jeśli opanuje 
kłos. Oziminy są w różnych fazach nalewania 
ziarna, ale pszenica jara czy pszenżyto jare 
tym bardziej muszą być sprawdzane pod ką-
tem chorób. 
Typowy obraz porażenia mączniakiem jest 
ogólnie znany (białe mączyste „poduszecz-
ki”, które z czasem stają się szare i pokryte 
ciemnymi kropkami), jednak na plantacjach 
jęczmienia mogą występować też ciemnobrą-
zowe plamy na liściach. Jeśli takie plamy po-
jawiają się wcześnie (przed wykłoszeniem), 
można chronić plantację przed mączniakiem 
– zwłaszcza, gdy pogoda jest wilgotna i desz-
czowa. W tym roku mączniak nie rozwijał się 
jak zwykle w postaci białego nalotu, nastąpi-

ło to dopiero w czerwcu. Natomiast gdy pla-
my pojawiają się po wykłoszeniu i nie widać 
białego nalotu – opryskiwanie plantacji jest 
niepotrzebne. W przeciwieństwie do pszeni-
cy jarej, jęczmień nie reaguje wzrostem 
plonu po późnym zabiegu. 
Na wielu plantacjach pojawiły się w kłosach 
mszyce. 

Ziemniaki
Przypominamy o zagrożeniach plantacji 
ziemniaka ze strony stonki, zarazy ziem-
niaczanej i alternariozy. Programy ochrony 
przewidują systematyczne monitorowanie 
tych agrofagów i wykonywanie zabiegów 
co kilka-kilkanaście dni (oczywiście, zawsze 
według wskazań monitoringu).
Masowe wychodzenie chrząszczy letniego 
pokolenia stonki ziemniaczanej następuje 
na przełomie lipca i sierpnia, więc dobierając 
preparat owadobójczy należy zwrócić uwa-
gę, czy jest on skuteczny w wyższych tem-
peraturach.
Obecne warunki pogodowe (częste opady, 
wysoka wilgotność powietrza, temperatura 
17–21°C) sprzyjają rozwojowi zarazy ziem-
niaczanej. Konieczne może okazać się wy-
konanie kilku zabiegów ochronnych, co 7–10 
dni. Zalecane jest naprzemienne stosowanie 
środków z różnych grup chemicznych. 

Marek Radzimierski

Jaja i larwy 
stonki ziemniaczanej
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pOgODa

pOMiaRy
Meteo

Opady czerwca

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

Temperatury czerwca

PRODUKT Średnia 2016 i ii iii iV V Vi Średnia 2017

Ceny targowiskowe podstawowyCh produktów rolnyCh*, zł/dt

pszenica 74,50 77 76 78 79 80 82 79

żyto 56,64 – 59 60 65 62 65 62

jęczmień 69,58 71 74 76 80 78 76 76

pszenżyto 64,92 68 68 69 68 69 75 70

ziemniaki 96,83 82 85 86 85 100 98 89

Ceny skupu żywCa netto*, zł/kg

żywiec wieprzowy 4,31 4,50 4,40 4,47 4,92 5,09 5,23 4,77

maciory 2,81 3,57 3,44 3,58 3,80 3,65 3,63 3,61

żywiec wołowy 7,33 7,52 7,55 7,49 7,27 7,14 7,24 7,37

krowy 5,02 5,07 5,09 5,12 5,12 5,18 5,21 5,13

Ceny skupu zbóż netto*, zł/dt

pszenica konsumpcyjna 62 66 66 69 69 69 71 68

pszenica paszowa 61 62 63 65 67 69 70 66

żyto konsumpcyjne 50 52 52 54 54 54 57 54

pszenżyto paszowe 54 57 58 61 63 64 65 61

jęczmień konsumpcyjny 54 58 57 60 60 61 61 60

jęczmień paszowy 55 57 58 60 62 63 63 61

Ceny nawozów mineralnyCh netto, zł/dt

saletra amonowa 34% 114,83 107 109 109 110 109 109

mocznik 46% 134,17 134 135 135 136 137 135

superfosfat wzbogacony 40% 141,50 139 137 136 137 136 137

sól potasowa 60% 146,00 138 138 137 138 136 137

polifoska 6 162,00 150 151 151 152 151 151

opracowanie: Michalina Jopek

eKOnOMiKa

nOtOwania
cenOwe

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

kto może wyciąć drzewo? 
Nowelizacja Ustawy o Ochronie Przyrody we-
szła w życie 17 czerwca 2017 roku i wprowa-
dziła zasadnicze zmiany dotyczące wycinki 
drzew.
Nowa ustawa nałożyła na osoby fizyczne 
obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia 
drzew, których obwód pnia na wysokości 
5 cm przekracza 80 cm (dot. topól, wierzb, 
klonów jesionolistnych, klonów srebrzy-
stych), 65 cm (dot. kasztanowców zwy-
czajnych, robinii akacjowych, platanów klo-
nolistnych) oraz 50 cm (dot. pozostałych 
drzew). Powyższy obowiązek nie dotyczy 
krzewów. Zamiar usunięcia drzewa trzeba 
zgłosić gminie.
Organ przyjmujący zgłoszenie zobligowa-
ny jest do przeprowadzenia oględzin drzew 
przeznaczonych do usunięcia w terminie 21 
dni, podczas których powinien ustalić ga-
tunek drzew oraz ich obwody na wysokości 
5 cm. Z oględzin sporządzany jest protokół, 
którego zapis traci moc po upływie 6 miesię-
cy od dnia sporządzenia (w przypadku nie-
usunięcia drzew w tym terminie konieczne 
jest ponowne dokonanie zgłoszenia). W ter-
minie 14 dni od oględzin organ może wnieść 
sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni, 
w drodze decyzji administracyjnej. Wydanie 
decyzji stanowi podstawę dla osoby fizycz-
nej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie 
zezwolenia na wycinkę drzew.
Usunięcie drzew bez zgłoszenia lub przed 
dokonaniem oględzin przez organ, a także 
w przypadku sprzeciwu organu, skutkuje na-
liczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

Ponadto jeżeli w terminie 5 lat od dokonania 
oględzin właściciel nieruchomości wystąpi 
o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, 
a budowa ta będzie miała związek z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej i będzie 
realizowana na części nieruchomości, na 
której rosły usunięte drzewa będące przed-
miotem procedury zgłoszenia, na właściciela 
nieruchomości nałożony zostanie obowiązek 
uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.
W przypadku osób fizycznych usuwających 
drzewa w związku z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, a także wszystkich in-
nych podmiotów, istnieje obowiązek uzyska-
nia zezwolenia na wycinkę, uzależniony od 
obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm 
od gruntu (a nie jak wcześniej na wysokości 
130 cm). Dotyczy to: topól, wierzb, klonów 
jesionolistnych i srebrzystych (>80 cm), 
kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjo-
wych, platanów klonolistnych (>65 cm) oraz 
pozostałych drzew (>50 cm).
W terminie do 1 miesiąca od dnia wejścia 
w życie nowych przepisów minister właści-
wy ds. środowiska w drodze rozporządzenia 
określi wysokość stawek opłat za usunięcie 
drzew oraz ich zróżnicowanie. Do tego czasu 
stosowane będą maksymalne stawki określo-
ne w ustawie o ochronie przyrody (500 zł/cm 
obwodu drzewa i 200 zł/m2 krzewu).
Organy wydające zezwolenia na usuwanie 
zieleni zobligowane są do uzgadniania z re-
gionalną dyrekcją ochrony środowiska decy-
zji dotyczących drzew usuwanych z pasów 
drogowych.

Małgorzata Grabczyńska

eKOlOgia i OchROna śRODOwiSKa
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agRO-tech

Minikowo

1-2 lipca

aGrO-teCH 
po raz czterdziesty
W miniony weekend, 1-2 lipca br., w Mi-
nikowie odbyły się Międzynarodowe Targi 
Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH. Była to 
czterdziesta edycja tej imprezy. Patronat 
honorowy nad targami objęli: Minister Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, Wojewoda Kujaw-
sko-Pomorski. Nasze targi odwiedziło wielu 
znamienitych gości, przedstawiciele ministra 
oraz podległych agencji, władz wojewódz-
kich i gminnych, związków branżowych.
W targach wzięło udział prawie 380 wystaw-
ców, w tym hodowcy zwierząt. Zakres tema-
tyczny targów obejmował technikę rolniczą, 
która zajmowała największą powierzchnię wy-
stawienniczą, mechanizację produkcji zwie-
rzęcej, nawozy, środki ochrony roślin, pasze 
i systemy żywienia, agroenergetykę, usługi 
rolnicze, naukę, doradztwo, hodowlę zwierząt 
i roślin, budownictwo, samochody, ogrod-
nictwo. Odbyła się Regionalna Kujawsko- 
Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych, 
w której wzięło udział około 50 hodowców.
Wystawcy zostali uhonorowani nagrodami 
i wyróżnieniami targowymi. Ogłoszono wy-
niki konkursów, między innymi AgroLiga 
i Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. 
Nasz Ośrodek po raz ósmy otrzymał nagro-
dę „Targowy Lider”, która jest przyznawana 
przez Magazyn Ogólnopolski Zagroda, w ka-
tegorii imprez organizowanych przez ośrodki 
doradztwa rolniczego.
Dziękujemy za udział w tegorocznych tar-
gach i zapraszamy na kolejny AGRO-TECH 
w Minikowie. 

Katarzyna Szczepaniak

Z życia KpODR


