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X Zjazd Sadowników
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

30 stycznia, Przysiek


Aktuae wyzwania rolnictwa w powiecie tucholskim
XX KONFERENCJA ROLNICZA, 30 stycznia, Tuchola


Kontrola skarbowa – prawa i obowiązki podatnika

27 lutego, Starostwo Powiatowe w Świeciu


Kontrola skarbowa – prawa i obowiązki podatnika
28 lutego, ul. Toruńska 36, Radziejów

więcej informacji na: www.kpodr.pl

Zasiewy w Grubnie przed 
zimą
W ramach przygotowań stałej kolekcji odmian  
w Grubnie, na Dni Pola 2020, poletka z ro-
ślinami ozimymi założono 27 sierpnia (rze-
pak) i 26 września (zboża). Przedsiewnie za-
stosowano nawóz wieloskładnikowy Polidap  
i sól potasową 60%, w dawkach 150 kg/ha. 
Pod koniec listopada sprawdzono kondycję 
nowych ozimin. Szczególnie ważna była oce-
na rozwoju rzepaku, ze względu na suszę  
w okresie zasiewów.

Wschody rzepaku okazały się bardzo nie-
równe połowie bloku odmian rzepaku. 
Było to efektem efektem silnego rozpyle-
nia gleby i zbyt głębokiego siewu. Agre-
gat uprawowy zastosowano głęboko,  
a przed siewem nie wykonano wałowania.  
To uniemożliwiło prawidłowy siew i spowodo-
wało utratę resztek zasobów wilgoci. Później-
sze opady deszczu były zbyt małe i pojawi-
ły się za późno, by nadrobić utracony czas.  
To była dobra lekcja pokazująca, że złe przy-
gotowanie pola oraz przesuszanie gleby przed  
siewem jest poważnym błędem agrotech-
nicznym, zwłaszcza podczas suszy.

Stan rzepaku na pozostałych poletkach był 
dość dobry, choć rośliny mają różną liczbę li-
ści. Świadczyło to o nierównych wschodach. 

Przy obsadzie 20–40 sztuk na 1 m2, rośliny 
są intensywnie zielone i wykształciły 5–6  
liści, a niektóre nawet 10–12. Szyjka  
korzeniowa ma 7–10 mm i więcej średnicy. 
Nie widać było przebarwień, co świadczy-
ło o prawidłowym pobieraniu azotu, fosfo-
ru i potasu oraz wystarczającej ilości wody  
i ciepła. Występowała natomiast presja ze 
strony chwastów i szkodników, głównie mszyc  
i śmietki. Po wykonaniu zabiegów ochron-
nych, w tym oprysku herbicydowego na 
chwasty jednoliścienne i samosiewy zbóż, 
problem został rozwiązany.

Podobnie jak w roku ubiegłym, na wielu  
plantacjach rzepaku ozimego widać było miej-
sca, gdzie rośliny nie wzeszły. Po deszczach  
niektóre puste place zazieleniły się dzię-
ki opóźnionym wschodom (nie wszędzie)  
– w wielu miejscach zamiast rzepaku rosły  
chwasty. Takie pola wymagają szczególnego
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monitorowania, aby odpowiednio zareago-
wać. Wiosną należy zastosować rozsądną 
ochronę herbicydową.

Siewów zbóż dokonali pracownicy Zakładu 
Rolnego Janiny Madej w Grubnie oraz oddzia-
łu KPODR w Przysieku, przy pomocy uczniów 
Zespołu Szkół CKP w Grubnie. Tym razem 
warunki były idealne: gleba odpowiednio 
uwilgotniona i dobrze przygotowana. Dzięki 
temu wschody były wyrównane. 

Wszystkie wysiane gatunki zbóż ozimych 
(jęczmień, pszenica, żyto i pszenżyto)  
powschodziły bardzo dobrze, równo i rów-
nomiernie, przy obsadzie 95–98% w za-
leżności od bloku poletek. Stan roślin jest 
na razie dobry. Na pojedynczych roślinach 
jęczmienia i pszenżyta zauważono ślady  

żerowania szkodników. Wykonano zabieg 
herbicydowy. 

Sytuacja na polach zbóż ozimych jest 
znacznie lepsza, niż w przypadku rzepaku. 
Zaskakujące była większa ilość szkodni-
ków. Tego jednak należało się spodziewać,  
wczesne siewy w połączeniu z długą  
ciepłą jesienią i dostatkiem wilgoci sprzy-
jały dłuższemu żerowaniu szkodników. 
Na wielu plantacjach obserwować moż-
na było mszyce oraz szkodniki żerują-
ce na młodych roślinach (larwy bytują  
w glebie – pędraki, drutowce, łokaś garba-
tek).

Marek Radzimierski
fot. M. Radzimierski, M. Rząsa

Rzepak ozimy wysiano w skrajnie trudnych warunkach – susza

Mimo suszy stan zbóż ozimych na poletkach jest dobry
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Inwestycje Zabezpieczenie wód przed 
azotanami

Od 30 grudnia 2019 r. do 28 stycz-
nia 2020 r. ARiMR przyjmowała bę-
dzie wnioski od rolników, którzy chcą  
w swoich gospodarstwach zrealizować 
„Inwestycje mające na celu ochronę 
wód przed zanieczyszczeniem azota-
nami pochodzącymi ze źródeł rolni-
czych”.

Wsparcie adresowane jest do gospodarzy 
prowadzących chów lub hodowlę zwierząt  
w rozumieniu przepisów o organizacji  
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. 
O pomoc nie mogą ubiegać się właścicie-
le ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk 
oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stano-
wisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750  
stanowisk dla macior.

Maksymalnie na jedno gospodarstwo moż-
na otrzymać 100 tys. zł. Pomoc przyznawa-
na jest w formie refundacji części kosztów 
kwalifikowanych poniesionych na inwesty-
cję i wynosi do: 60 proc. kosztów kwalifiko-
wanych w przypadku operacji realizowanej 
przez młodego rolnika, 50 proc. kosztów  
w przypadku pozostałych rolników.

Pomoc może być przyznana na inwestycje, 
które zapewnią dostosowanie gospodarstw 
do wymagań określonych w „Programie 
działań  mających na celu zmniejszenie  
zanieczyszczenia wód azotanami pocho-
dzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobie-
ganie dalszemu zanieczyszczeniu”, które  
dotyczą warunków przechowywania nawo-
zów naturalnych (oraz kiszonek – w przy-
padku młodych rolników). Dofinansowanie 
można otrzymać m.in. na koszty: budo-
wy, przebudowy lub zakupu zbiorników 
do przechowywania nawozów naturalnych 
płynnych, płyt do gromadzenia nawozów 
naturalnych stałych, zbiorników lub płyt 
do przechowywania kiszonek, jak również  
zakupu nowych maszyn i urządzeń do apli-
kacji nawozów naturalnych płynnych.

Wnioski o przyznanie pomocy będą przyj-
mowały oddziały regionalne ARiMR, można 
je będzie także składać za pośrednictwem 
biur powiatowych.

Każdy złożony wniosek zostanie podda-
ny ocenie punktowej. Suma uzyskanych 
punktów będzie decydowała o kolejności  
przysługiwania pomocy.Listy kolejności przy-
sługiwania pomocy zostaną opublikowane  
w terminie 50 dni od dnia zakończenia  
naboru wniosków.

źródło: www.arimr.gov.pl

NABÓR WNIOSKÓW

Mała retencja
Zarządu województwa kujawsko-pomor-
skiego 6 grudnia 2019 r. podjął uchwałę  
nr 47/2190/19 w sprawie regulaminu  
naboru i rozpatrywania wniosków dotyczą-
cych realizacji zadań określonych w ustawie  
o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz 
zasad rozliczania zadań współfinansowanych 
ze środków budżetu Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego.
Gminy, powiaty lub właściciele gospodarstw 
rolnych mogą realizować inwestycje z zakre-
su budowy / renowacji zbiornika wodnego 
służącego małej retencji o powierzchni mini-
malnej 0,10 ha, maksymalnej 1 ha.

Szczegóły, regulamin oraz wnioski 
do pobrania:
https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/budowa-
lub-modernizacja-drog-dojazdowych-do-
gruntow-rolnych/

źródło: kujawsko-pomorskie.pl

Dotacje
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Mikrorachunek podatkowy
Począwszy od 1 stycznia 2020 roku każdy  
z nas, niezależnie od tego czy jest osobą 
prowadzącą działalność gospodarczą, osobą 
fizyczną, podmiotem zarejestrowanym dla 
potrzeb rozliczania podatku VAT czy pracow-
nikiem „na etacie”, posiada swój indywidual-
ny mikrorachunek podatkowy. 

Już w rozliczeniu za grudzień 2019 roku, 
które będzie miało miejsce w styczniu 2020 
roku w podatku dochodowym, jak również w 
VAT każdy podatnik/płatnik podatku VAT, PIT  
czy CIT musi wygenerować swój własny rachu-
nek podatkowy. Proces generowania mikrora-
chunku podatkowego nie jest skomplikowany 
i posiada bardzo łatwy algorytm postępowa-
nia. Nie trzeba iść do Urzędu Skarbowego, 
ani składać żadnych wniosków, deklaracji 
czy dokumentów. Wystarczy otworzyć stronę  
Ministerstwa Finansów (https://www.podat-
ki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/), na któ-
rej oznaczony jest aktywny generator mikro-
rachunku podatkowego. Klikając w generator 
otwiera się nowe okno (rys.).

Jedyne co trzeba przygotować wcześniej to 
numer PESEL, gdy jest się osobą fizyczną i 
gdy nie jest się zarejestrowanym jako czynny 
podatnik VAT bądź NIP, wtedy, kiedy prowa-
dzi się działalność gospodarczą lub jest się 
czynnym podatnikiem VAT czy też płatnikiem 
podatków, składek na ubezpieczenie zdro-
wotne czy społeczne. W specjalnym oknie 

generatora mikrorachunku pojawiają się  
do wyboru dwa pola do uzupełnienia, jed-
no dla numeru NIP oraz drugie dla numeru  
PESEL. W zależności od potrzeb osoby,  
która generuje mikrorachunek uzupełniamy 
NIP lub PESEL. Po uzupełnieniu właściwe-
go numeru klikamy „Generuj” i pojawia się  
właściwy mikrorachunek podatkowy, który 
używamy do wpłat od stycznia 2020 r., nawet 
jeżeli podatek dotyczy zobowiązań podatko-
wych z wcześniejszych okresów. Jak łatwo 
zauważyć taki rachunek zawiera kombinację 
cyfr wpisanego wcześniej numeru NIP lub  
PESEL, a zatem w bardzo łatwy sposób każdy 
podatnik zostaje zidentyfikowany. 

Reasumując, mikrorachunek podatkowy jest 
znacznym ułatwieniem w rozliczaniu z Urzę-
dem Skarbowym, bowiem przede wszyst-
kim oszczędza czas na szukanie właściwego  
rachunku bankowego innego dla każde-
go z rodzaju podatku. Ponadto generator 
jest czynny 7 dni w tygodniu i 24 godziny  
na dobę, dzięki czemu można w każdej chwi-
li i w każdym miejscu wygenerować swój 
niepowtarzalny numer rachunku. Co bardzo 
cenne, zmieniając siedzibę firmy, czy rodzaj 
opłacanego podatku posługujemy się cały 
czas jednym rachunkiem bankowym, dzięki 
czemu unikamy niepotrzebnych błędów.

Ewa Stodolna
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

źródło: www.podatki.gov.pl

EKONOMIKAEKONOMIKA
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Zasady rozliczenia zwrotu 
akcyzy za paliwo rolnicze  
w 2020 roku
We wtorek 7 stycznia 2020 roku rząd przyjął 
rozporządzenie w sprawie stawki zwrotu po-
datku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej za 1 litr oleju w 2020 roku. Stawka 
zwrotu podatku akcyzowego paliwa rol-
niczego nie uległa zmianie i wynosi 1,00 
zł za 1 litr oleju. 

Zgodnie z prawem kwota zwrotu akcyzy za 
paliwo rolnicze zależy od użytków rolnych, 
na których gospodaruje rolnik lub wielkość 
stada bydła jaki rolnik utrzymuje. Dotyczy                 
to zarówno krów mlecznych, jak i bydła ras 
mięsnych, przy czym wielkość stada jest po-
dawana w Dużych Jednostkach Przeliczenio-
wych (DJP). Wpływ na wielkość zwrotu akcy-
zy za paliwo ma także limit rocznego zużycia 
paliwa rolniczego. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego  
w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz  
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych 
jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 
• 1 - 30 kwietnia 2020 r.  w przypadku 
złożenia wniosku w pierwszym terminie
• 1 - 30 października 2020 r. w przypadku 
złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, 
albo przelewem na rachunek bankowy poda-
ny we wniosku.
Wnioski są składane dwa razy w ciągu 
roku: 
• w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 

2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek 
do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, 
w zależności od miejsca położenia gruntów 
rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich ko-
piami) stanowiącymi dowód zakupu oleju  
napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r.  
do 31 stycznia 2020 r.,

• w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 
sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni 
wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta, w zależności od miejsca położenia 
gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub 
ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie od 1 lutego 
2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu 
zwrotu podatku określonego na 2020 r. 

Jeżeli rolnik ubiega się o zwrot akcyzy za pa-
liwo wykorzystane do produkcji rolnej przy 
chowie i hodowli bydła musi wystąpić do 
biura powiatowego Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa o wydanie 
dokumentu zawierającego informację  
o liczbie DJP bydła za rok poprzedzający 
złożenie wniosku. Zatem w 2020 roku na-
leży uzyskać z ARiMR zaświadczenie o liczbie 
DJP za 2019 rok 

Warto również pamiętać, że faktury muszą 
być wystawione na osobę, która składa wnio-
sek o dopłaty do paliwa rolniczego.

Waldemar Poświata, KPODR w Minikowie
źródło: www.gov.pl

PODATKI PIT za 2019 r.
W 2020 r. zmienia się termin złożenia wszyst-
kich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia 
za rok 2019.
Podatkowe zeznania roczne można będzie 
składać od 15 lutego do 30 kwietnia 
2020 r. Deklaracje przesłane przed tym ter-
minem będą uznane za złożone od 15 lute-
go. Oznacza to, że nawet jeśli PIT zostanie 
złożony wcześniej, to termin zwrotu nadpłaty 
będzie liczony od 15 lutego. Urząd ma 45 dni 
na jej zwrot, licząc od dnia złożenia zezna-
nia podatkowego, ale nie wcześniej niż od 15  
lutego 2020 r.
Zmianie ulega również termin składania PIT-
28 za 2019 rok (Zeznanie o wysokości uzy-
skanego przychodu, wysokości dokonanych 
odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych), którego będzie można 

złożyć od 15 lutego do 2 marca 2020 r. (a nie 
jak w ubiegłym roku od 01 stycznia do 31 
stycznia 2019 r.).
Pamiętaj!
Na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/  
w usłudze Twój e-PIT Ministerstwo  
Finansów udostępnia dla podatników przygo-
towane zeznanie podatkowe: PIT-28, PIT-36, 
PIT-37 i PIT-38. Wypełnione zeznania zosta-
ną udostępnione od 15 lutego 2020 r. Należy 
pamiętać, że usługa wypełnienia deklaracji w 
zakresie PIT-28 i PIT-36 – nie będzie doty-
czyć przychodów z działalności gospodarczej 
i działów specjalnych produkcji rolnej.

Marta Knop-Kołodziej, KPODR w Minikowie
źródło: 

www.gov.pl/web/finanse/kiedy-zlozyc-pit-za-2019-r
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Nowe zasady wystawiania 
faktur do paragonów
Od 1 stycznia 2020 r. fakturę do sprze-
daży zarejestrowanej na kasie fiskal-
nej i potwierdzonej paragonem można 
wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon 
ten zawiera NIP. Z kolei paragon do 
kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP 
nabywcy stanowi fakturę uproszczoną.

W niektórych sytuacjach paragon może  
zastąpić fakturę. Jednak, aby było to moż-
liwe nie musi zawierać danych nabywcy,  
a więc imienia i nazwiska lub nazwy oraz jego  
adresu, ale koniecznie musi zawierać  
NIP nabywcy. Podatnik może więc w szcze-
gólności skorzystać z prawa do odliczenia 
podatku naliczonego, jak również zaliczyć 
wydatek do kosztów uzyskania przychodów.

Od 1 stycznia 2020 r. fakturę można wysta-
wić tylko i wyłącznie jeżeli sprzedaż została 
zarejestrowana na kasie fiskalnej oraz po-
twierdzona paragonem, który zawiera NIP. 
Oznacza to, że już w momencie sprzedaży 
klient musi określić czy kupuje jako podat-
nik, czy jako konsument.

Zasady tej nie stosuje się do sprzedaży 
zarejestrowanej na kasie fiskalnej przed  
1 stycznia 2020 r. Oznacza to, że do para-
gonu fiskalnego bez NIP, który dokumen-
tuje sprzedaż zarejestrowaną na kasie fi-
skalnej do 31 grudnia 2019 r., sprzedawca 
może wystawić fakturę z NIP. Natomiast 
klient może ją ująć w prowadzonej przez 
siebie ewidencji dla celów podatkowych.     

Jeżeli podatnik kupuje  i chce otrzymać 
fakturę VAT musi:
• przy paragonie do kwoty 450 zł brut-

to (100 euro) - podać swój NIP przed  

zakończeniem sprzedaży na kasie fiskal-
nej. Otrzyma wtedy fakturę wystawioną 
w formie uproszczonej (czyli paragon  
z NIP), traktowaną jak zwykła faktura,

• przy paragonie powyżej kwoty 450 zł 
brutto (100 euro) - podać swój NIP przed 
zakończeniem sprzedaży na kasie fiskal-
nej. Na podstawie takiego paragonu z NIP  
będzie mógł wystąpić do sprzedawcy  
o wystawienie faktury.

Jeśli klient nie poda NIP do czasu wysta-
wienia paragonu, uznaje się, że kupuje jako 
konsument. Może wystąpić o wystawienie 
faktury, jednak sprzedawca wystawi mu 
fakturę taką, jak dla konsumentów - bez 
NIP nabywcy.

Dodatkowo ustawodawca przewidział 
sankcje w art. 106b pkt. 6 Ustawy o VAT.  
Organ podatkowy w przypadku narusze-
nia powyższych przepisów będzie ustalał  
dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wyso-
kości odpowiadającej 100% kwoty podatku 
VAT wykazanego na tej fakturze. Natomiast  
w stosunku do osób fizycznych, które  
za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność 
za wykroczenie skarbowe albo za przestęp-
stwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania  
podatkowego nie ustala się.

Reasumując, kolejne zmiany zostały wpro-
wadzone, aby uszczelnić system podat-
kowy. Dotychczas bardzo często zdarzało 
się, że wystawiano faktury do paragonów 
fiskalnych wygenerowanych przez kasę,  
a nie odebranych przez klientów. 

Paulina Cholewińska 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

źródło: www.gov.pl
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NOTOWANIA
CENOWE

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

Ceny targowiskowe podstawowych produktów rolnych (brutto)*

zł/dt średnia 
2018 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII średnia 

2019

pszenica 81,00 83 92 99 97 96 93 91 88 85 83 83 81 89

żyto 67,00 73 70 76 76 81 74 70 72 65 65 66 67 71

jęczmień 80,00 86 86 96 94 90 87 88 80 79 76 75 74 84

pszenżyto 72,00 82 83 83 87 86 82 83 69 72 72 72 73 79

ziemniaki 93,00 123 145 160 180 243 288 258 241 212 208 214 217 207

Ceny skupu żywca (netto)*

zł/kg
śred-
nia 

2018
I II III IV V VI VII IX X XI XII

śred-
nia 

2019

żywiec 
wieprzowy 4,04 3,59 3,67 3,90 5,16 5,30 5,28 5,18 5,25 5,43 5,43 5,39 5,66 4,94

maciory 2,58 2,13 2,29 2,63 3,43 3,70 3,88 3,86 3,92 4,12 4,30 4,44 4,34 3,59

żywiec 
wołowy 7,87 7,87 7,70 7,68 7,23 7,19 6,91 6,58 6,60 7,11 7,07 7,30 7,67 7,24

krowy 5,35 5,14 4,89 5,15 4,97 5,10 5,09 4,98 4,98 5,12 5,14 5,00 5,03 5,05

Ceny skupu zbóż (netto)*

zł/dt średnia 
2018 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII średnia 

2019

pszenica 
konsumpcyjna 72,00 84 83 79 78 78 72 67 67 65 65 67 69 73

pszenica paszowa 70,00 83 81 78 77 76 71 65 65 64 63 65 67 71

żyto 
konsumpcyjne 58,00 65 68 65 65 65 63 56 55 53 52 52 53 59

pszenżyto 
paszowe 64,00 74 74 73 72 72 68 60 59 58 57 58 59 65

jęczmień 
konsumpcyjny 68,00 82 80 77 76 74 69 57 61 62 63 62 63 69

jęczmień paszowy 66,00 80 80 77 75 75 69 60 59 60 59 61 63 68

Ceny nawozów mineralnych (netto)

zł/dt średnia 
2018 I II III IV V VI III kwartał IV kwartał średnia 

2019

saletra 
amonowa 34% 110,00 122 120 123 123 118 115 113 111 118

mocznik 46% 129,00 152 149 149 147 146 146 142 138 146

superfosfat 
wzbogacony 
40%

133,00 143 146 148 148 135 143 145 146 144

sól potasowa 
60% 133,00 142 139 137 146 146 144 145 142 143

polifoska 6 146,00 163 159 163 164 164 163 163 158 162

EKONOMIKA
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KOMUNIKATY

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
www.kzprirb.pl

KOMUNIKAT PRASOWY

Chloropiryfos oraz chloropiryfos metylowy - wycofany przez UE

UE decyzją z dnia 13 stycznia 2020 r. ogłosiła informację o wycofaniu chloropiryfosu.

Insektycydy zawierające chloropiryfos oraz chloropiryfos metylowy mogą być w handlu do

1 kwietnia 2020 r., natomiast ostateczny termin stosowania upływa w dn. 16 kwietnia 2020 r.

Aktualnie  do  ochrony  rzepaku  ozimego  zarejestrowanych  jest  27  insektycydów,  które

zawierają  chloropiryfos,  natomiast  chloropiryfos  metylowy  zarejestrowany  jest  w  2

insektycydach, które służą do zwalczania chowaczy łodygowych i słodyszka rzepakowego.

Szkodniki te w Polsce zwalcza się w pierwszych dniach kwietnia, po przekroczeniu progu

szkodliwości.

W uprawie rzepaku jarego chloropiryfos posiada 2 rejestracje, a chloropiryfos metylowy jest

w 1 insektycydzie. Te insektycydy nie mogą być już stosowane w rzepaku jarym, co wynika

z terminu siewu i wschodów roślin oraz zagrożenia przez szkodniki.

Insektycydy zawierające chloropiryfos oraz chloropiryfos metylowy w związku z decyzją UE

można będzie stosować w rzepaku ozimym tylko do 16 kwietnia 2020 r..

Po tym terminie  insektycydy zawierające chloropiryfos  oraz chloropiryfos metylowy będą

musiały  być  utylizowane  przez  wyspecjalizowane  i  koncesjonowane  firmy,  co  będzie

generowało duże koszty.

***

Warszawa, 15.01.2020 r.

Więcej informacji:

Prof. dr hab. Marek Mrówczyński

Dyrektor IOR - PIB

tel. 600 250 919

ul. Szkolna 2/4 lok. 403, 00-006 Warszawa, tel. 882 133 153, e-mail: biuro@kzprirb.pl



5

 

 

 

 
 

Targi 2020 

Nazwa Imprezy Miejsce Data 

 Forum Pszczelarzy Przysiek 28 marca 

 
 Targi LATO NA WSI Święto Smaku i Tradycji 
 Regionalna Wystawa Zwierząt Futerkowych,  

Drobiu Ozdobnego i Gołębi Rasowych 
 Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów 
 

Minikowo 9-10 maja 

 Dni Otwartych Drzwi - Między Miastem, a Wsią Zarzeczewo 30-31 maja 

 Kujawsko-Pomorskie DNI POLA Grubno 6-7 czerwca 

 Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH 
Minikowo 20-21 czerwca  Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych 

 Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego 

 KRAJOWE DNI POLA w ramach których: 

Minikowo 
20 - 23 czerwca 

 Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe, Chrząstowo  

 Precyzyjnie zakręceni – Dzień Młodych Rolników, rolnictwa 
precyzyjnego – ochrony gleb 

 Krajowe źródła białka – bezpieczeństwa białkowe kraju 

 Kujawsko-Pomorskie Miodowe Lato Zarzeczewo 9 sierpnia 

 Barwy Lata - Dary Jesieni, Święto Ziemniaka Przysiek 12 września 

 Jesienna Wystawa Ogrodnicza 

 Kulinarna promocja karpia 
Minikowo 20 września 

 Święto Gęsi na Krajnie Minikowo 11 listopada 

 Jarmark Adwentowy Przysiek 12 grudnia 

 




