
NR 1/2021 (160)
12 marca
biuletyN

Kujawsko-Pomorski
Ośrodek Doradztwa

Rolniczego
w Minikowie

89-122 Minikowo
tel. 52 386 72 00

www.kpodr.pl
sekretariat@kpodr.pl

SpiS tReści

„Gospodarstwo ProBioEkonomiczne drogą
do zrównoważonego rolnictwa”

18 marca, godz. 10:00, konferencja online


„Zasady prowadzenia ewidencji
przychodów i kosztów przez Koła Gospodyń Wiejskich”

19 marca, godz. 10:00, szkolenie online


Działanie „Rolnictwo ekologiczne” w ramach PROW 2014-2020 
zasady wdrażania wymogów w gospodarstwie rolnym

23 marca, godz. 10:00, szkolenie online 

więcej informacji na: www.kpodr.pl

KpODR zaprasza

eKOlOGiA

ReJeStR
BDO

Rolniku złóż sprawozdanie 
w systemie BDO
Rejestr BDO to inaczej Rejestr pod-
miotów wprowadzających produkty, 
produkty w opakowaniach i gospo-
darujących odpadami, który pozwala  
na gromadzenie informacji o odpadach 
i ma na celu zapewnić elektroniczną 
realizację obowiązków rejestrowych, 
ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Od stycznia 2021 roku obowiązują wszyst-
kich – bez wyjątków – nowe, radykalne  
zasady gospodarki odpadami służące do 
bieżącej ewidencji odpadów i sprawozdaw-
czości. Obecnie wszystkie karty przekaza-
nia odpadów (KPO) muszą być wystawiane 
w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem 
systemu BDO i będą przechowywane na 
serwerach. Nie ma już możliwości odbioru  
odpadów od przedsiębiorcy, który samo-
dzielnie nie wystawi KPO w systemie BDO.  
Od 31 grudnia 2020 roku przestały obowiązy-
wać przepisy przejściowe, które umożliwiały 
firmom i instytucjom prowadzenie ewidencji 
odpadów poza BDO. Oznacza to, że Karty 
Przekazania Odpadów i Karty Ewidencji Od-
padów powinny być tworzone i zapisywane 
wyłącznie w rejestrze BDO. Ilości odpadów 
wytworzonych i przekazanych należy przed-
łożyć w formie sprawozdania, odpowiednie-
mu Marszałkowi Województwa ze względu na 
miejsce wytwarzania odpadów.

PRZYPOMINAMY!

Rolnicy gospodarujący na powierzchni  
powyżej 75 ha użytków rolnych, którzy 
ustawowo zobowiązani są do wpisu  
w rejestrze BDO, muszą złożyć rocz-
ne sprawozdanie o wytwarzanych od-
padach i o gospodarowaniu odpadami  
za rok poprzedni w terminie do 15 marca  
2021 roku.

Sprawozdanie składamy za pośrednictwem 
indywidualnego konta na portalu BDO, wy-
pełniając odpowiedni formularz. W treści 
sprawozdania należy podać między inny-
mi ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów,  
a także ewentualne instalacje i urządzenia, 
jakie są wykorzystywane do przetwarzania 
odpadów.

tekst i fot. Joanna Szczęsna-Kulewska 
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eKONOMiKA

NOtOwANiA
cenOwe

* na podstawie „Kujawsko-Pomorskie Notowania cen rolniczych” KPODR w Minikowie 
      

www.notowania.kpodr.pl

opracowanie: Justyna Kryger

Ceny targowiskowe podstawowych produktów rolnych(brutto)*

zł/dt średnia 2020 I II średnia 2021

pszenica 89 100 100 100

żyto 56 - 69 69

jęczmień 81 86 89 88

pszenżyto 75 82 84 83

ziemniaki 167 99 105 102

Ceny skupu żywca (netto)*

zł/kg średnia 2020 I II średnia 2021

żywiec  
wieprzowy 4,65 3,42 3,80 3,61

maciory 3,00 1,88 2,34 2,11

żywiec  
wołowy 7,40 8,19 7,61 7,90

krowy 5,10 5,18 5,41 5,30

Ceny skupu zbóż (netto)*

zł/dt średnia 2020 I II średnia 2021

pszenica 
konsumpcyjna 75 88 90 89

pszenica paszowa 72 84 86 85

żyto konsumpcyjne 53 58 61 60

pszenżyto paszowe 61 70 72 71

jęczmień 
konsumpcyjny 61 66 67 67

jęczmień paszowy 62 67 69 68

Ceny nawozów mineralnych (netto)

zł/dt średnia 2020 I II średnia 2021

saletra 
amonowa 34% 103 102 119 111

mocznik 46% 133 144 158 151

superfosfat 
wzbogacony 40% 143 144 149 147

sól potasowa 60% 143 131 136 134

polifoska 6 156 158 164 161
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technOlOgia
Po zimie trzeba 
dokonać lustracji ozimin
O zimotrwałości decyduje zdolność  
danej rośliny do maksymalnego  
zahartowania się, które następuje,  
w warunkach stopniowego obniżania 
się temperatur i dopiero znaczne spadki  
temperatury bez okrywy śnieżnej spra-
wiają, że rośliny słabiej przygotowa-
ne do zimy mają mniejsze szanse na 
przetrwanie. Zimotrwałość jest cechą,  
na którą składa się odporność na:  
wymarzanie, wypieranie, skorupę  
lodową, wysmalanie oraz wysadzanie 
roślin i rozrywanie korzeni.

Mrozoodporność zależy od gatunku i odmiany 
rośliny oraz jej zahartowania. Hartowanie 
polega na przejściu przez roślinę wewnętrz-
nych przemian fizjologicznych i chemicz-
nych, w procesie których zmienia się meta-
bolizm.
Wymarzanie to bezpośrednie działanie 
mrozu na nieokryte śniegiem rośliny, krysz-
tałki lodu rozrywają tkanki roślin.

Wysmalanie roślin występuje wtedy, gdy 
przy braku okrywy śnieżnej na polu wieje 
mroźny i suchy wiatr, powodując wysuszanie 
roślin. Zamarznięta gleba uniemożliwia po-
bieranie wody i roślina powoli zamiera, a jej
organy nadziemne wyglądają jak spalone.
Gdy jest śnieg zagrożenie praktycznie nie 
występuje. Możliwe są małe straty lokalne 
na przewiewach.
Wyprzenie roślin następuje wówczas, gdy 
obfite opady śnieżne pokrywają niedosta-
tecznie zamarzniętą glebę. W tym sezo-
nie nie było za dużo śniegu ani problemu  
wypierania.
Wysadzanie występuje na przedwiośniu, 
gdy temperatura w dzień jest dodatnia,  
a nocą ziemia zamarza. Na glebach bogatych 
w próchnicę i gromadzących wodę dochodzi 
wtedy do uszkadzania i rozrywania korzeni, 
a nieraz do „wysadzania”, czyli wypychania 
ich na powierzchnię. Zagrożenie dla więk-
szości naszych gleb – małe.
Tegoroczna zima nieco różniła się od kilku 
poprzednich, należała do tych normalnych  
w naszej strefie klimatycznej. Podobnie 
jak w ubiegłym sezonie raczej nie narobiła 
dużych szkód w oziminach. Jak zawsze tu 
i ówdzie pojawią się puste place jako efekt 
lokalnych podtopień (tzw. wymakanie), 
błędów w okresie siewu czy szkód wywoła-
nych szkodnikami i chorobami.
Jeśli takie place są wystarczająco duże, opła-
ca się je uzupełniać roślinami jarymi tego 
samego gatunku, tak też większość rolników
postępuje, zwłaszcza jeśli np. zboża produ-
kowane są na pasze. Po rzepaku ozimym 
do likwidacji – jeśli był jesienią stosowany 
herbicyd – koniecznie trzeba sprawdzić 
czy przesiewany gatunek i odmiana 
(np. zboża jarego, roślin strączkowych, 
ziemniaków czy kukurydzy) nie jest 
wrażliwy na stosowany herbicyd.  
Dodatkowym problemem, jaki występuje 
na polach ozimych zbóż i rzepaku po dłu-
giej mokrej jesieni i lekkiej lub normalnej  
zimie, takiej jak w tym roku, to zdecydowa-
nie większe nasilenie chorób (np. brunatna 
plamistość liści, która wystąpiła już jesienią 
na wcześnie zasianych oziminach) i szkod-
ników (łokaś garbatek, śmietka ozimówka). 
Już od jesieni zwłaszcza na polach sianych 
wcześniej, zazwyczaj po lekkich zimach, jest 
zwiększona presja chwastów. Dlatego wcze-
sna lustracja pól i wczesne zabiegi ochronne 
w tym roku będą konieczne.
Jeśli chodzi o zboża, to stan i kondycja roślin 
przed tegoroczną zimą była bardzo dobra, 
co było widać na polach. W połowie lutego 
zasiane zboża rokowały bardzo dobrze i do-
brze, poza obszarami podtopień. Rokowania 
dla rzepaku też są dobre, choć nie wszę-
dzie. Jeśli chodzi o podejmowanie decyzji  
o przesiewach, to konieczne jest zachowanie  
nieco cierpliwości. Aby ocenić faktyczną  

pRODuKcja ROślinna

Woda pośniegowa stanowi problem, ale tylko 
wtedy, gdy zbyt długo zalega na zamarzniętym 
polu
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rzepaku i szybkość tego procesu dla tego 
gatunku jest bardzo duża. 

Gdy korzeń jest bardzo słaby, o grubości 
poniżej 1 cm średnicy, chory i uszkodzony 
przez szkodniki – rokuje bardzo słabo. Gdy 
jest gruby, dobrze ukorzeniony i zdrowy  
– rokuje dobrze. Kluczem jest tutaj obsa-
da roślin. Jeśli na polu zostanie na każdym  
1 m2 25–30 roślin, a czasem dużo mniej  
np. około 10 szt., dobrze rokujących, nie 
warto likwidować takiej plantacji.

tekst: Marek Radzimierski
KPODR Minikowo

fot. M. Rząsa

technOlOgia

skalę uszkodzeń i wypadnięcia, warto odcze-
kać kilka ciepłych i słonecznych dni. Wtedy 
uzyskamy odpowiedź, co warto zachować.
Uszkodzenia liści w przypadku zbóż i rzepa-
ku nie oznaczają wypadnięcia. Gdy zmarznie
węzeł krzewienia zbóż i nie wyrastają z niego  
nowe korzonki – roślina obumarła. Żywy wę-
zeł, z którego pojawiają się nowe przyrosty 
przy braku liści oznacza jedynie pewne opóź-
nienie w rozwoju. W rzepaku najważniejszy  
jest zdrowy korzeń. Zdolności regeneracyjne  

Zimą zawsze są miejsca, gdzie jest mniej śniegu 
albo na tyle dużo, że długo utrzymuje się woda. 
To prowadzi do powstawania pustych miejsc.
Taki efekt mogą dać także niektóre choroby np. 
pleśń śniegowa czy szkodniki np. łokaś garbatek 
czy śmietka ozimówka.

Nie zawsze całkowite zwiędniecie liści oznacza 
konieczność likwidacji plantacji. Najlepszą ocenę 
daje wczesne wykonanie tzw. „próby wazonowej” 
– pobranie łopatą ziemi z roślinami i przeniesie-
nie w ciepłe miejsce na kilka dni, aby stwierdzić, 
czy z węzła krzewienia wyrastają nowe pędy.

https://www.kpodr.pl/kontakt/powiatowe-zespoly/
https://www.kpodr.pl/kontakt/powiatowe-zespoly/


inFORMacje

ewniosek 
Plus 

Zmiany w płatnościach  
bezpośrednich, RSK i RE  
w kampanii 2021

Brak możliwości składania wniosków  
w formie papierowej. 
W latach 2018-2020 do rolników wy-
syłane były wnioski spersonalizowane  
w formie papierowej, w której była możli-
wość złożenia takiego wniosku w tereno-
wej placówce ARiMR. Od 2021 roku wnio-
ski te nie będą wysyłane, a jedyną formą  
w jakiej można złożyć wniosek o płatność 
jest droga elektroniczna poprzez aplikację 
eWniosek Plus dostępną na stronie Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa.

Brak oświadczeń o braku zmian we 
wniosku. 
W związku z planowanymi od 2023 roku 
zmianami w płatnościach, w których jedną z 
nich ma być wymóg właściwego płodozmia-
nu, również w gospodarstwach poniżej 10 ha 
użytków rolnych, od 2021 roku wszyst-
kie gospodarstwa muszą we wniosku  
podać strukturę zasiewów w bieżącym 
sezonie wegetacyjnym.

Termin składania wniosków. 
W 2021 roku planowanym terminem skła-
dania wniosków będzie okres od 15 marca 
do 17 maja. Zgodnie z rozporządzeniem UE 
640/2014, jeżeli dzień 15 maja przypada 
w sobotę lub dzień wolny od pracy, ostatni 
dzień na złożenie wniosku przypada w kolej-
nym dniu roboczym. Obowiązujące przepisy 
dają możliwość złożenia wniosku w terminie 
późniejszym, maksymalnie 25 dni kalen-
darzowych po terminie składania wniosków  
(w 2021 roku będzie to 11 czerwca). Opóź-
nienie skutkować będzie 1% pomniejsze-
niem płatności za każdy dzień spóźnienia. 

Płatności do konopi. 
Dla odmiany Finola zawartość THC w roku 
2019 i w roku 2020 przekroczyła dopusz-
czalną w Unii Europejskiej wartość tj. 0,2%. 
Skutkuje to wycofaniem możliwości uprawy 
tej odmiany w 2021 roku. Dotyczy to zarów-
no rolnictwa konwencjonalnego i ekologicz-
nego. 

Płatność do pomidorów. 
Płatność związana do powierzchni uprawy 
pomidorów przyznawana będzie tylko jeśli: 
uprawa założona została przy użyciu ma-
teriału nasadzeniowego, a obsada wynosić  
będzie co najmniej 20 000 sztuk na ha.

Płatność do bobowatych. 
Od 2021 roku brak różnicowania płatności 
w zależności do powierzchni uprawy roślin 

bobowatych na ziarno. Każdy ha uprawy bę-
dzie podlegał takiej samej stawce.

Płatność do zwierząt. 
Od roku 2021, w przypadku gdy stwierdzone 
niezgodności dotyczą spóźnionych zgłoszeń 
zdarzeń zwierzęcych do skomputeryzowa-
nej bazy danych, dane zwierzę uznaje się za  
zatwierdzone, jeżeli zgłoszenie miało miejsce  
przed rozpoczęciem okresu przetrzymania.
Oznacza, to, że nieterminowe zgłoszenia  
do bazy danych IRZ nie będą miały wpływu 
na kwalifikowalność zwierzęcia do płatności, 
jeżeli zostaną dokonane: 
• przed terminem złożenia wniosku o przy-
znanie płatności, będącym jednocześnie 
pierwszym dniem okresu przetrzymania  
– w przypadku płatności do bydła, krów oraz 
kóz;
• przed dniem 15 marca roku, w którym  
został złożony wniosek o przyznanie płatno-
ści – w przypadku owiec.
Zwierzęta takie będą kwalifikowały się  
do płatności i nie będą nakładane kary  
administracyjne z tytułu nieterminowych 
zgłoszeń do bazy danych IRZ.

Płatności ekologiczne. 
Najważniejsze zmiany w ubieganiu się  
o płatności ekologiczne to: 
• podejmowane zobowiązanie będzie trwało 
tylko trzy lata (do 2020 roku włącznie zobo-
wiązania podejmowało się na okres 5-letni);
• stawki płatności do wszystkich pakietów 
zwiększone zostaną o około 20% (dotyczy 
również trwających zobowiązań).

Płatności rolnośrodowiskowo-klimatycz-
ne. 
Najistotniejszą zmianą jest długość okresu 
na jaki podejmowane będą zobowiązania. 
W przypadku pakietów 2. (Ochrona gleb  
i wód), 3. (Sady tradycyjne) oraz 6. i 7. 
(Zachowanie zasobów genetycznych roślin  
i zwierząt) zobowiązania podejmowane będą 
na dwa lata. 
 

tekst: Natalia Narewska
fot. D. Oparzela
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Pod koniec marca rusza 
I nabór wniosków 
o przyznanie pomocy 
na tworzenie krótkich 
łańcuchów dostaw

Od 29 marca do 12 maja ARiMR będzie 
przyjmować wnioski o pomoc w ramach 
działania „Współpraca” na tworzenie 
krótkich łańcuchów dostaw. Pomoc  
finansowana jestz budżetu Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

O takie wsparcie mogą ubiegać się gru-
py operacyjne na rzecz innowacji (EPI).  
W skład grupy musi wchodzić co najmniej  
5 rolników i każdy z nich musi spełniać  
wymagania określone w przepisach o pro-
wadzeniu działalności:
– w ramach dostaw bezpośrednich, lub
– przy produkcji produktów pochodzenia 
zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży 
bezpośredniej, lub
– w ramach rolniczego handlu detalicznego, 
lub
– w ramach działalności marginalnej, lokal-
nej i ograniczonej, lub
– w ramach prowadzonej działalności go-
spodarczej, w zakresie co najmniej jednego  
z rodzajów działalności określonych w dzia-
le 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Grupa EPI może posiadać zdolność prawną, 
a w przypadku gdy jej nie ma, działa na pod-
stawie zawartej w formie pisemnej umowy 
spółki cywilnej albo innej umowy. Podmioty 
wchodzące w skład grupy deklarują wspól-
ną realizację operacji, ubieganie się o przy-
znanie pomocy i mogą być reprezentowane  
w tym zakresie przez jednego przedstawi-
ciela. Grupa taka musi mieć nadany numer 
identyfikacyjny w krajowym systemie ewi-
dencji producentów, ewidencji gospodarstw 
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyzna-
nie płatności.

Co do zasady, grupy składają się z nie-
wielkiej liczby podmiotów gospodarczych 
współpracujących ze sobą na rynkach  

lokalnych. Podmioty te działając na danym  
terenie będą tworzyć więzi społeczne między  
producentami, przetwórcami i konsumenta-
mi. To prowadzi do skrócenia łańcucha do-
staw, co z kolei przekłada się na poprawę 
jakości produktów – towar szybciej trafia do 
konsumenta więc jest świeższy, a także na 
niższą cenę, którą musi zapłacić konsument 
– pomiędzy producentem a nabywcą może 
być tylko jeden pośrednik.

Wsparcie będzie można otrzymać na utwo-
rzenie krótkiego łańcucha dostaw, np. 
poprzez metody organizacji produkcji, 
transportu lub marketingu produktów rol-
no-spożywczych. Może być ono przyznane 
m.in. na:
– budowę, przebudowę lub remont obiek-
tów lub infrastruktury,
– zakup lub instalację nowych maszyn lub 
urządzeń – w tym środków transportu,
– zakup lub instalację wyposażenia,
– odpłatne korzystanie z maszyn, urządzeń, 
środków transportu, wyposażenia i nieru-
chomości w związku z realizacją operacji,
– zakup środków produkcji
– koszty ogólne i bieżące.

Pomoc jest przyznawana w formie płatności 
zryczałtowanej. W okresie realizacji PROW 
na lata 2014-2020 dana grupa może otrzy-
mać ją tylko raz, a jej wysokość wynosi:
– 325 tys. zł, w przypadku gdy w ramach 
planowanej do realizacji operacji ma zostać 
zakupiony środek transportu,
– 280 tys. zł w pozostałych przypadkach.

Zaś budżet w ramach działania wynosi po-
nad 23 mln zł. Obecny nabór różni od po-
przednich w ramach działania „Współpraca” 
tym, że można w nim uzyskać pomoc jedynie 
na utworzenie krótkiego łańcucha dostaw.  
We wcześniejszych trzech w ramach ww. 
działania zakres przyznawania wsparcia 
obejmował szeroko rozumiane projekty  
innowacyjne w rolnictwie. Wnioski o przy-
znanie pomocy wraz z wymaganymi doku-
mentami przyjmuje Centrala ARiMR. Można 
je złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, 
a także w formie dokumentu elektroniczne-
go wysłanego za pośrednictwem platformy 
ePUAP lub przesyłką rejestrowaną, nadaną 
w placówce Poczty Polskiej.

wNiOSKi
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Rekompensaty za klęski 
żywiołowe lub ASF: wnioski 
od 11 marca
Rolnicy, którzy ponieśli w gospodar-
stwach straty spowodowane klęskami 
żywiołowymi bądź wystąpieniem afry-
kańskiego pomoru świń, od czwartku 
11 marca 2021 r. mogą składać  
w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe 
z PROW 2014-2020.

O pomoc w ramach działania „Inwestycje 
odtwarzające potencjał produkcji rolnej” 
mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli 
szkody spowodowane przez co najmniej 
jedną z następujących klęsk żywiołowych: 
powódź, deszcz nawalny, suszę, przymroz-
ki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, 
obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, hura-
gan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie 
mogą wnioskować rolnicy, którym powia-
towy lekarz weterynarii nakazał, w drodze 
decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok 
świń w celu zwalczania ASF.
Wsparcie jest dostępne dla tych, którzy  
ponieśli straty w roku, w którym jest skła-
dany wniosek o przyznanie pomocy lub w co 
najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.
Wysokość strat w uprawach rolnych, zwie-
rzętach gospodarskich czy rybach upraw-
niająca do starania się o pomoc musi wy-
nieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej 
produkcji rolnej oraz straty te muszą do-
tyczyć składnika gospodarstwa, którego 
odtworzenie wymaga poniesienia kosztów 
kwalifikujących się do objęcia wsparciem. 

Wysokość poniesionych strat, jakie powsta-
ły w gospodarstwie, określa komisja powo-
łana przez wojewodę.

Natomiast w przypadku wystąpienia ognisk 
afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą 
ubiegać się rolnicy, którym powiatowy  
lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub 
zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania 
ASF, a w dniu wydania tej decyzji zwierzę-
ta te stanowiły co najmniej 30 proc. świń  
będących w posiadaniu tego gospodarza.
Maksymalna kwota wsparcia, jaką może 
otrzymać rolnik w całym okresie realiza-
cji PROW 2014-2020, wynosi 300 tys. zł,  
z tym że nie może przekroczyć ona poziomu  
80 proc. kosztów kwalifikowanych.
W przypadku wystąpienia klęsk żywioło-
wych dotacja może być przyznana na in-
westycje odtwarzające zniszczone składniki 
gospodarstwa, np. na  odtworzenie plan-
tacji wieloletnich, sadów, odbudowę znisz-
czonych budynków czy zakup nowych ma-
szyn lub urządzeń rolniczych. Z kolei rolnik,  
którego gospodarstwo zostało poszkodowa-
ne przez ASF, rekompensatę może otrzy-
mać na inwestycje niezwiązane z produkcją 
świń. Wnioski do 31 grudnia 2021 r. przyj-
mują oddziały regionalne ARiMR. Można je 
składać osobiście, drogą elektroniczną lub 
rejestrowaną przesyłką pocztową. Doku-
menty można również złożyć za pośred-
nictwem biur powiatowych działających na 
terenie właściwego oddziału regionalnego.
Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, pod 
numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-
38-00-84 oraz w punktach informacyjnych  
w biurach powiatowych i oddziałach regio-
nalnych ARiMR.

Ochrona wód przed azotanami 
– wnioski do 26 marca
Do 26 marca, czyli o miesiąc dłużej, niż 
zakładano pierwotnie, rolnicy, którzy 
chcą w swoich gospodarstwach zre-
alizować inwestycje mające na celu 
ochronę wód przed azotanami pocho-
dzącymi ze źródeł rolniczych, mogą 
składać w Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dota- 
cję na ten cel.

Pomoc, finansowana z PROW 2014-2020, 
jest adresowana do rolników prowadzą-
cych chów lub hodowlę zwierząt, któ-
rzy planują budowę urządzeń chronią-
cych wodę przed azotanami. Dotację 
można przeznaczyć m.in. na budowę, 
 przebudowę lub zakup zbiorników do prze-
chowywania nawozów naturalnych. Do-
tyczy to zarówno nawozów płynnych, jak 
i płyt do gromadzenia nawozów natural-
nych stałych. W przypadku młodych rol-
ników także zbiorników lub płyt do prze-
chowywania kiszonek. Dofinansowaniu 
podlega również zakup nowych maszyn  

i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych 
płynnych.
O wsparcie nie mogą ubiegać się właściciele 
ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz 
trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk 
dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 sta-
nowisk dla macior.
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji 
do 50 proc. poniesionych kosztów kwalifiko-
wanych inwestycji (60 proc. – w przypad-
ku inwestycji realizowanych przez młodych 
rolników). Maksymalnie na jedno gospodar-
stwo można otrzymać 100 tys. zł.
Wnioski o przyznanie pomocy można skła-
dać osobiście lub przez upoważnioną oso-
bę w oddziałach regionalnych lub biurach 
powiatowych ARiMR. Można je również 
przesłać poprzez platformę ePUAP lub  
rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną  
w placówce Poczty Polskiej.
Każdy złożony wniosek zostanie poddany 
ocenie punktowej. Suma uzyskanych punk-
tów będzie decydowała o kolejności przy-
sługiwania pomocy.
Więcej informacji na stronie: 
www.arimr.gov.pl i pod numerem bez-
płatnej infolinii: 800 38 00 84.
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Imprezy 
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wystawIennIczo-targowe 2021

Celem forum jest wymiana doświadczeń oraz zapoznanie się z najnow-
szymi wynikami badań naukowych i regulacjami prawnymi dotyczą-
cymi pszczelarstwa. Forum skupia naukowców, producentów sprzętu 
pasiecznego oraz właścicieli pasiek z całej Polski.

Zaprezentowanie mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego 
pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich, tradycji kulturo-
wych, walorów przyrodniczych regionu, a także tradycyjnych metod 
produkcji żywności i możliwość wykorzystania energii odnawialnej.

Celem wystawy zwierząt jest prezentacja gatunków, ras i odmian zwie-
rząt utrzymywanych w kraju i naszym regionie oraz przedstawienie  
postępu hodowlanego prezentowanych zwierząt.

Celem konkursu jest identyfikacja i promocja produktów regionalnych 
osadzonych głęboko w polskiej tradycji i od wielu lat wytwarzanych 
tymi samymi metodami, według tych samych receptur. W konkur-
sie biorą udział: producenci żywności, w szczególności rolnicy, któ-
rzy prowadzą rolniczy handel detaliczny, restauratorzy, gospodarstwa  
agroturystyczne, Koła Gospodyń Wiejskich, szkoły gastronomiczne 
oraz pasjonaci kuchni tradycyjnej i regionalnej.

Impreza towarzysząca Krajowym Dniom Pola.
Międzynarodowa debata z udziałem przedstawicie-
li europejskich związków producentów roślin oleistych oraz  
rolników i ekspertów zajmujących się uprawą rzepa-
ku. Debata połączona jest z prezentacją polową odmian  
rzepaku z zastosowaniem systemów ochrony i  kompleksowego nawo-
żenia tego gatunku roślin.

Celem imprezy o charakterze wystawienniczo-targowym jest pogłębie-
nie wiedzy z zakresu innowacji technicznych i technologicznych oraz 
wskazanie możliwości korzystania z programów wspierających rolnictwo  
i obszary wiejskie.

Impreza towarzysząca Krajowym Dniom Pola.
Zapoznanie rolników z najnowszymi osiągnięciami i kompleksowymi 
technologiami z zakresu ochrony, nawożenia i hodowli roślin upraw-
nych.

Prezentacja postępu hodowlanego oraz demonstracja systemów 
ochrony, nawożenia, technologii uprawy, wspomagania decy-
zji, sposobów wdrażania innowacji w uprawie roślin. Demonstra-
cje polowe umożliwią rolnikom porównanie w jednym miejscu 
pełnego potencjału odmian roślin uprawnych w ich optymalnych  
warunkach uprawy.

Prezentacja najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych 
oraz osiągnięć hodowlanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej, a także 
wspieranie procesów modernizacyjnych i rozwojowych gospodarstw 
rolnych.

Promowanie postępu i promocja polskiej hodowli zwierząt.

• Forum Pszczelarzy 

• Targi LATO NA WSI
   Święto Smaku i Tradycji

• Regionalna Wystawa 
   Drobnego Inwentarza

• Nasze Kulinarne 
   Dziedzictwo – Smaki 
   Regionów

• EURORZEPAK

• Dni Otwartych Drzwi 
   Targi Rolno-Budowlane

• Kujawsko-Pomorskie
   DNI POLA

• KRAJOWE DNI POLA 
   MINIKOWO 2021

• Międzynarodowe Targi 
   Rolno-Przemysłowe 
   agro-tecH

• Regionalna 
   Kujawsko-Pomorska 
   Wystawa Zwierząt 
   Hodowlanych

Przysiek, 24 kwietnia

   

 
Minikowo, 8-9 maja

 

Minikowo, 20 maja

Zarzeczewo, 29-30 maja

  Grubno, 12-13 czerwca

Minikowo, 19-20 czerwca

Minikowo, 19-20 czerwca

•  Serdecznie zapraSzamy  •  www.kpodr.pl  •
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