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Jakie będą dopłaty za 2021 rok? Nowe dane o płatnościach!
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W 2021 roku rolnicy będą mogli ubiegać się o te same rodzaje płatności
bezpośrednich, co w roku ubiegłym. Wprowadzone zmiany są niewielkie
i dotyczą tylko niektórych płatności – do pomidorów, roślin strączkowych
i konopi. Sprawdźmy więc jakie będą dopłaty za 2021 rok.
Z początkiem każdego roku rolnicy muszą się liczyć ze zmianami w płatnościach bezpośrednich.
W tym roku, na szczęście, nie będą one duże. Wypełnianie wniosków nie powinno też przysporzyć
większych problemów, bo cała procedura jest już dość dobrze znana. Jednak nie będzie
spersonalizowanego formularza wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej.
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będą dopłaty za 2021 rok? Na rolników czeka kilka zmian
dą mogli ubiegać się o te same rodzaje płatności bezpośrednich, jak w roku 2020.
Zmiany, które zostaną wprowadzone ze skutkiem od roku 2021, obejmą:
Płatność do pomidorów. Wprowadzono dodatkowe wymogi: wymóg założenia uprawy
pomidorów z rozsady i minimalna obsada 20 tys. szt./ha. Zmiany mają na celu lepsze
ukierunkowanie pomocy. Chodzi o wykluczenie ze wsparcia upraw, których wyłącznym celem
jest maksymalizacja płatności, a nie faktyczna produkcja pomidorów na rynek.
Płatność do roślin strączkowych na ziarno. Zniesienie różnicowania wysokości stawki
w zależności od powierzchni (dotychczas dwukrotnie wyższa stawka przysługiwała do
pierwszych 75 ha upraw);
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Jakie będą dopłaty za 2021 rok? Jedna ze zmian w dopłatach 2021 zakłada wprowadzenie
dodatkowych wymagań do płatności do produkcji pomidorów.
fot. pixabay.com

Płatności obszarowe do konopi. Zgodnie z przepisami unijnymi od 2021 r. konopie
odmiany Finola nie będą objęte wsparciem w Polsce. W przypadku tej odmiany zawartość
tetrahydrokanabinolu w 2019 i 2020 roku przekroczyła dopuszczalną w UE wartość tj. 0,2%.
O możliwej uprawie pomidorów z rozsady w obsadzie poniżej 20 tys. szt/ha mówił Pan Marcin
zajmujący się produkcją pomidorów.
– Uprawiam odmiany pomidorów, które i tak wymagają obsady powyżej 20 tys. sztuk na hektar –
mówi Marcin Sawicki z Woli w powiecie lipnowskim w woj. kujawsko – pomorskim. – Jednak są
odmiany, które tworzą tak rozbudowaną roślinę, że wystarczy obsada 17 tys. sztuk na hektar. Mało
tego, gęstsza obsada tych odmian mija się z celem. Zwiększa bowiem ryzyko chorób grzybowych, bo
nie da się zapewnić odpowiedniego przewietrzenia roślin. Ubiegły rok był tak trudny pod względem
chorób grzybowych, że zniweczył moje oszczędności na środkach ochrony roślin z trzech minionych
lat.
Wnioski o płatności bezpośrednie 2021- szykują się zmiany

Jakie będą dopłaty za 2021 rok – zmiany w pigułce
Lp.
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