SZEMES ÉS SZÁLAS
FEHÉRJETAKARMÁNY-NÖVÉNY
TERMESZTÉS TÁMOGATÁSA

A MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐKNEK 2015. ÉVTŐL LEHETŐSÉGE NYÍLIK AZ EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ
TÁMOGATÁS (SAPS) MELLETT TERMELÉSHEZ KÖTÖTT SZEMES ILLETVE SZÁLAS FEHÉRJETAKARMÁNY-NÖVÉNY TERMESZTÉS TÁMOGATÁSÁNAK IGÉNYLÉSÉRE. A TÁMOGATHATÓ TERMESZTETT FAJOK
LISTÁJÁT A SZEMES FEHÉRJENÖVÉNYEK ESETÉBEN A 9/2015. (III. 13.) FM RENDELET 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE, A SZÁLAS FEHÉRJENÖVÉNYEK ESETÉBEN PEDIG A 7. SZÁMÚ MELLÉKLETE TARTALMAZZA.

Milyen fehérjenövény fajok támogathatóak?
Szemes fehérjetakarmány-növények: szójabab, szójabab vetőmag célra, lóbab, édes csillagfürt mag
(fehér, sárga vagy kék virágú), csillagfürt takarmánycélra vagy zöldtrágyázásra (fehér, sárga vagy kék
virágú), száraz (sárga) borsó, csicseri borsó, takarmányborsó (tavaszi és őszi vetésű), mezei borsó.
Szálas fehérjetakarmány-növények: lucerna széna, lucerna erjesztett takarmány, lucerna zöldtakarmány, komlós lucerna, sárkerep lucerna, tarkavirágú lucerna, takarmánylucerna, bíborhere, fehérhere,
korcshere, vöröshere, alexandriai here, legány féle keverék, borsós kukoricacsalamádé, borsós napraforgó-csalamádé, szarvaskerep, baltacím, takarmánybaltacím, takarmány- (tavaszi) bükköny, pannonbükköny, szöszös bükköny, rozsos szöszösbükköny, őszi búzás pannon bükköny, átnőttlevelű szilium,
keleti kecskeruta, lósóska, csicsóka.
Ki jogosult a támogatásra?
A szemes és szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatás jogosultságának alapvető feltétele, hogy a mezőgazdasági termelőnek a tárgyévi egységes területalapú támogatási (SAPS) kérelmét az MVH részben vagy egészben jóváhagyja.
• Csak azon táblák vonatkozásában állapítható támogatás, mely táblák egységes területalapú
támogatásra (SAPS) jogosultak, és a szemes illetve szálas fehérjetakarmány-növény támogatható terület eléri az 1 hektárt, a legkisebb bejelenthető táblaméret 0,25 hektár.
• A mezőgazdasági termelőnek jogszerű földhasználónak kell lennie.
• Gazdálkodási napló vezetése a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. számú melléklete szerint elkészített formában kötelező.
• Hektáronként meghatározott minimális mennyiségű minősített szaporítóanyag használata kötelező és az ügyfélnek a szaporítóanyag beszerzését is igazolnia kell.
Szemes fehérjenövény esetében a minimális hozam elérése és igazolása:
• Szója, lóbab, édescsillagfürt termesztés esetén 1 t/ha; szárazborsó, csicseriborsó, takarmányborsó, mezei borsó termesztés esetén 2 t/ha.

• a betakarítást követő két héten belül, de legkésőbb 2015. november 1-jéig meg kell küldeni az
MVH részére:
• a Gazdálkodási Napló másolatát ÉS
• betárolás esetén: tárolási napló vagy a tárolást és a betárolt mennyiséget igazoló egyéb
dokumentum másolatát,
• betakarítást követő két héten belüli értékesítés esetén számla vagy felvásárlási jegy másolatát.
• Speciális feltételek mezei borsó termesztés esetén: minősített szaporítóanyag használata
nem kötelező, de a minimális mennyiségű szaporítóanyag felhasználásáról az egységes kérelem benyújtásakor nyilatkozik, majd az egységes kérelem beadása után 2015. július 31-ig meg
kell küldeni az MVH részére a gazdálkodási napló másolatát, mellyel igazolható a ténylegesen
felhasznált mennyiség.
Szálas fehérjenövény esetében további jogosultsági feltételek:
• Többéves művelésre alkalmas kultúra esetén a bejelentett tábla legalább 80%-án összefüggő
állományként jelen kell lennie a kultúrának. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, úgy a támogatás igényléséhez felülvetés szükséges.
• Amennyiben a támogatási évben az igényelt kultúrával azonos szaporítóanyaggal felülvetés történt
vagy történni fog, akkor az igénylés során meg kell adni a felülvetéssel érintett terület nagyságát.
• Többéves művelésre alkalmas kultúra esetén a 2015-ben (és az utána) történő telepítésnél és
felülvetésnél kötelező a minősített vetőmag használata, a 2014. évben, vagy az azelőtt telepített,
felülvetett táblák esetén nem.
• Keverékben – nem keverék formájában jelölt növénykultúrák esetében - önállóan nevesített
fajok esetében a vetőmag arányának meg kell haladnia az 50%-ot.
• Két- vagy többéves kultúrák esetében (az őszi telepítésű kultúrák kivételével) első évben június
1-jéig egyszeri, a további években legalább kétszeri kaszálást kell végezni július 1-jéig.
Hogyan történik a támogatás igénylése?
A támogatás igénylésére az Egységes kérelemben van lehetőség. Fel szeretnénk hívni a igyelmet,
hogy a kitöltő felületen minden tábla esetében jelezni kell a szemes illetve a szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatás igénylést, amennyiben a táblára a támogatást igényelni kívánja.
Támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumok:
• Minősített szaporítóanyag használatát igazoló számla és vétőmag címke másolata;
• termeltetővel vagy termelői csoporttal kötött szerződés és termeltető vagy termelői csoport által kiállított dokumentum (minimális tartalma: a termelő részére átadott szaporítóanyag menynyisége, a szaporítóanyag származásának megjelölése) másolata;
• szaporítóanyag saját előállítása esetén a szaporítóanyag minősítő bizonyítvány másolata.
Mikor és mekkora összegű támogatásra lehet számítani?
A támogatás forintban kerül kiizetésre az ellenőrzések lezárása és a támogatás fajlagos mértékének meghatározása után, melynek határideje 2016. június 30-a. 2015 és 2020 között mind a szemes
mind a szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatására 79,88-79,88 millió euró áll rendelkezésre. A várható adott évi támogatás mértéke függ a kérelmezett és jogosultnak ítélt terület
nagyságától és az átváltáskor érvényes Ft/EUR árfolyamtól, ezért előzetesen konkrét támogatási
összeg nem adható meg. Az átváltási árfolyam: az Európai Központi Bank által 2015. október 1-jét
megelőzően megállapított utolsó árfolyam.
A tájékoztató a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III.13.) FM rendelet,
2015. április 10-én hatályos állapota alapján készült.
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