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Na złożenie wniosku o dopłaty do nasion zostały już tylko niespełna
3 tygodnie. Sprawdzamy, czy warto postawić na kwalifikowany materiał
siewny i komu się to najbardziej opłaca.
Nabór wniosków o dopłaty do nasion rozpoczął się już 15 stycznia. Na wypełnienie formularzy
i dostarczenie ich do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rolnicy mieli około 5 miesięcy.
Teraz jest już ostatni dzwonek na dopełnienie tych wszystkich formalności – ARiMR przyjmuje
wnioski do 25 czerwca.

Kwalifikowany materiał siewny, czyli co?
Wielu rolników staje każdego roku przed sporym dylematem. Gospodarze zastanawiają się, czy
wykorzystać do siewu nasiona wytworzone we własnym gospodarstwie czy też postawić na
kwalifikowany materiał siewny. Jak przekonują firmy nasienne, zakup materiału to pewna inwestycja.
Spełnia on określone normy handlowe i jakościowe i może zapewnić zwyżkę plonu od 15 do nawet
25% (w porównaniu z wykorzystaniem własnych nasion).

Zalety kwalifikowanego materiału siewnego

Nabór wniosków o dopłaty do nasion ruszył 15 stycznia, a kończy się 25 czerwca. Na kwalifikowany
materiał siewny decyduje się coraz więcej rolników.
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– Stawiam na kwalifikowany materiał siewny, bo zależy mi na udanych plonach. Choć kwalifikat jest
dwukrotnie droższy to nakłady poniesione na jego kupno zwracają się zaraz po zbiorach. Ponadto
kwalifikowany materiał siewny jest zwykle zaprawiany zaprawą dobrej jakości, co sprawia, że nie
trzeba w późniejszym czasie stosować tak wielu zabiegów ochronnych na plantacji – uważa pan
Jerzy Mikołajczyk z Pomorza Zachodniego. – Dopłata do nasion to tylko taka dodatkowa zachęta,
aby stosować kwalifikat – dodaje.

Dopłaty do nasion
Jak informuje ARiMR dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego udzielane są do powierzchni
gruntów ornych z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany. Dofinansowanie obejmuje zboża (jęczmień, owies, pszenicę, pszenżyto czy
żyto), rośliny strączkowe (bobik, groch siewny, łubin soja, wyka siewna) i ziemniaki. Dopłaty
nie będą wypłacane na uprawy z przeznaczeniem na poplon lub przedplon.
Wysokość dopłat zostaje określona do końca września danego roku. W ubiegłym roku było to
92,45 zł/ha zbóż i mieszanek zbożowych, 147,90 zł/ ha roślin strączkowych oraz 462,25 zł/ha
ziemniaków. Wnioski o dopłaty przyjmuje kierownik biura powiatowego ARiMR.
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