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Materiał kwalifikowany: wysiewaj nie tylko dla dopłat!
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Data: 17 czerwca 2016

Już tylko kilka dni zostało na złożenie wniosków o dopłaty do
materiału siewnego. Kto wysiewał ziarno kwalifikowane, ma czas do
27 czerwca. Certyfikowane ziarno warto jednak stosować nie tylko
ze względu na dopłaty. Materiał kwalifikowany to dobry sposób na
podniesienie wydajności produkcji bez zwiększania powierzchni
upraw.
Kwalifikowany materiał siewny to odpowiedź naukowców na stale malejące zasoby ziemi uprawnej.
Na całym świecie powierzchnia gruntów rolnych maleje, a produkcja żywności musi utrzymać się na
niezmienionym poziomie. Jedynym rozwiązaniem jest więc nie zwiększenie ilości upraw,
a poprawienie ich jakości na niezmieniającej się powierzchni. A to można uzyskać tylko
poprzez stosowanie dobrej jakości, certyfikowanego materiału siewnego.
Wsparcie jest udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych
materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych,
zakupionym i wysianym/wysadzonym w okresie od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r.
rzecznik prasowy ARR

– Z kwalifikowanego materiału siewnego korzystam już od kilku lat. Jest to materiał pochodzący od
sprawdzonego producenta, a więc dużo lepszy niż pochodzący z własnych zbiorów z poprzedniego
sezonu czy kupowany na targu – mówi pan Jarosław, rolnik z miejscowości Modgarby (woj.
warmińsko-mazurskie, pow. kętrzyński). – Ziarno ma lepsze parametry, wyższą wydajność,
a przy tym jest przez producenta zaprawiane, czyli praktycznie gotowe do wysiania. Przy
pierwszym wysianiu materiału kwalifikowanego korzyści to ok. 10–15% wyższe plony. Co więcej,
materiał kwalifikowany wysiewa się w dużo mniejszej ilości niż ziarno pochodzące z własnych
zbiorów. Od kiedy korzystam z kwalifikowanego ziarna, wysiewam ok. 30% mniej ziarna
w przeliczeniu na hektar upraw. Pszenica, która rośnie na moim polu z materiału kwalifikowanego,
ma też lepsze parametry odżywcze i wyższą jakość, a to przekłada się na uzyskiwane za nią ceny
w skupie.
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Rolnicy wysiewający kwalifikowany materiał siewny mogą ubiegać się o dopłaty. Działają one na
zasadzie zwrotu za poniesioną inwestycję. Dzięki temu można obniżyć poziom wydatków
poniesionych na droższe, kwalifikowane ziarno. Aby otrzymać zwrot, rolnik musi udowodnić, że
faktycznie kupił i obsiał swoje pola materiałem kwalifikowanym.
– Wsparcie jest udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem
siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych, zakupionym
i wysianym/wysadzonym w okresie od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r. – informuje rzecznik
prasowy Agencji Rynku Rolnego. – O wsparcie mogą ubiegać się także producenci rolni, których
uprawy zostały zniszczone w wyniku działania niskich temperatur. Warunkiem otrzymania dopłaty
jest zakupienie i zużycie do siewu lub sadzenia materiału siewnego, a także dołączenie
dokumentów potwierdzających zakup materiału siewnego i wystąpienie szkody w uprawach.

Przeczytaj również: Do 25 czerwca – wnioski o dopłaty do materiału siewnego
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