Legfontosabb tudnivalók a termeléshez kötött szálas fehérjetakarmány-növény termesztés
támogatásáról
1. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 7. mellékletében
nevesített szálas fehérjetakarmány-növény után igénybe vett támogatást esetében a támogatható
területnek legalább egy hektárnak kell lennie.
2. Szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági
termelő jogosult, aki vagy amely
a) a rendelet 7. melléklete szerinti szálas fehérjenövényt termeszt,
b) a tárgyévben megvalósuló telepítés vagy felülvetés esetén a rendelet 7. mellékletében
meghatározott tömegű hektáronkénti minimális szaporítóanyagot, vagy a minimális
csíraszámot biztosító mennyiségű szaporítóanyagot az általa a termeléshez kötött
közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában használ, és
a szaporítóanyag beszerzését a rendelet szerint igazolja, ÉS
c) a többéves művelésre alkalmas kultúra a támogatási kérelemében bejelentett tábla
legalább 80%-án összefüggő állományként jelen van,
d) a termeléshez kötött támogatásra jogosult kultúrához kapcsolódóan naprakész (9/2015.
(III. 13.) FM rendelet 8. melléklete szerinti) gazdálkodási naplót vezet.
3. Csak olyan területen azon a területnagyságon kell a minimális szaporítóanyag felhasználását
igazolni, ahol új vetés vagy felülvetés történik. Azokon a területeken ahol korábbi évek
telepítéséből származó kultúra található ez nem szükséges. Így ha a rendelet által meghatározott
egyéb feltételek teljesülnek a korábbi években telepített kultúrát tartalmazó területeken is
igénybe lehet venni a termeléshez kötött támogatást azzal, első vetés évét és az első vetéssel
érintett terület nagyságát az egységes kérelemben meg kell adni (ellenkező esetben a mentesség
nem áll fenn).
4. A szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása igénybevételének további feltétele,
hogy
a) a fehérjetakarmány-növény állományban a rendelet 7. mellékletében önállóan – nem
keverék formájában – nevesített fajok keveréken belüli vetőmag aránya meghaladja az
50%-ot, és
b) a mezőgazdasági termelő az őszi telepítésű kultúrák kivételével a két- vagy többéves
művelésre alkalmas kultúrák esetében (ezt a mellékletben *-gal jelöltük) a szálas
fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása igénylés első évében augusztus 1-jéig
egyszeri, ha az állomány már többévesnek minősül, illetve a szálas fehérjetakarmánynövény termesztés támogatás igénylésének a további éveiben tárgyév július 1-ig legalább
kétszeri kaszálást végezzen.
5. Ha a mezőgazdasági termelő olyan tábla után nyújt be szálas fehérjetakarmány-növény
termesztésre vonatkozótámogatási kérelmet, amelyen azonos kultúrához tartozó növény
szaporítóanyagával tárgyévben felülvetés valósul meg, akkor a támogatási kérelemben a
felülvetéssel érintett teljes terület tényleges vagy várható nagyságát numerikusan jelölnie kell. Ez
azért fontos, hogy az MÁK pontosan tudja, hogy mekkora terület után kell a minősített
szaporítóanyag felhasználását ellenőriznie.
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6. Ha a gazdálkodási napló adatai nem támasztják alá az adott támogatás igénybevételére
vonatkozó feltételek teljesülését, úgy az adott terület vonatkozásában a mezőgazdasági termelő
nem lesz jogosult a támogatásra.
7. A mezőgazdasági termelő minősített szaporítóanyag beszerzése esetén annak beszerzését
A mezőgazdasági termelő minősített szaporítóanyag felhasználását
a) saját beszerzés esetén
aa) saját névre szóló érvényes, fajra, fajtára, mennyiségre és a tételazonosítóra
vonatkozó adatot tartalmazó számlával VAGY
ab) ha a saját névre szóló érvényes számla nem tartalmazza az aa) alpontban
meghatározott adatokat, akkor a saját nevére szóló érvényes számlával és a
9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14§ (5a) bekezdésben (jelent tájékoztató 4
pontjában) felsorolt dokumentumok valamelyikével felsorolt dokumentumok
valamelyikével
b) saját előállítás esetén a minősített szaporítóanyag minősítését igazoló bizonyítvánnyal,
c) termeltető vagy termelői csoport által történő beszerzés esetén
ca) a termeltetővel vagy termelői csoporttal kötött szerződéssel,
cb) a termeltető vagy termelői csoport által a mezőgazdasági termelő részére
átadott minősített szaporítóanyag mennyiségét, valamint a származás megjelölését
tartalmazó, a termeltető vagy a termelői csoport által kiállított dokumentummal,
ÉS
cc) a termeltető vagy termelői csoport nevére szóló érvényes, a fajra, fajtára,
mennyiségre és a tételazonosítóra vonatkozó adatot tartalmazó számla
másolatával (amelyen a feltüntetett vételár kitakarható) VAGY
cd) a termeltető vagy termelői csoport nevére szóló érvényes számla másolatával
– amelyen a feltüntetett vételár kitakarható – és az (a) bekezdésben felsorolt
dokumentumok valamelyikével
d) termeltető vagy termelői csoport előállítása esetén
da) a minősített szaporítóanyag minősítését igazoló bizonyítvány másolatával,
db) a termeltetővel vagy termelői csoporttal kötött szerződéssel, ÉS
dc) a termeltető vagy termelői csoport által a mezőgazdasági termelő részére
átadott minősített szaporítóanyag mennyiségét, valamint a származás megjelölését
tartalmazó, a termeltető vagy a termelői csoport által kiállított dokumentummal
igazolja.
8. Ha a saját névre vagy a termeltető vagy termelői csoport nevére szóló érvényes számla nem
tartalmazza a rendelet szerinti adatokat, akkor a számla másolatához a következő dokumentumok
valamelyikét kell csatolni:
a) a minősített szaporítóanyag címkéje,
b) a vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó csomagolás,
c) a vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó szállítólevél, kísérő okmány,
d) a vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó minőségi bizonyítvány VAGY
e) a számla kiállítója által kiállított olyan cégszerűen aláírt dokumentum, amely
tartalmazza a számla számát, kiállításának dátumát, az eladó és a vevő azonosításához
szükséges adatokat, valamint a számlán szereplő tételekhez kapcsolódóan a fajra, a
fajtára, a mennyiségre és a tételazonosítóra vonatkozó adatokat.
9. Előfordulhat, hogy a támogatás igénybevételéhez szükséges minimális minősített
szaporítóanyagnál kisebb mennyiség felhasználását igazolja a mezőgazdasági termelő. Ebben az

esetben, ha az egyéb feltételek teljesülésnek, akkor az adott támogatási jogcím vonatkozásában
igényelt terület azon részére támogatható, amelyen az előírt mennyiségű minősített
szaporítóanyag felhasználása igazolt. A terület fennmaradó része vonatkozásában az MÁK
túligénylést fog megállapítani, függetlenül attól, hogy a területen az adott növény megtalálható-e
vagy sem.
(Pl. Ha 2 hektár lucerna után kíván a termelő támogatást igénybe venni, de az elvárt legalább 2x
15 kg = 30kg minősített vetőmag helyett csak 20 kg-ot tud igazolni a termelő, akkor csak (20/15
=) 1,33 ha után veheti igénybe a támogatást, míg 0,66 ha esetében túligénylés kerül
megállapításra.)

7. melléklet a 9/2015. (III. 13.) FM rendelethez
A szálas fehérjetakarmány-növények jegyzéke, valamint minimális hektáronkénti vetőmag,
palánta és gumó értékei
A
B
C
D
E
F
Minimum
Minimum Minimum
Minimum
Megnevezés
palánta
1
Megnevezés magyarul
vetőmag csíraszám
gumó
latinul
kg/hektár db/hektár
kg/hektár
db/hektár
Lucerna, Lucerna erjesztett
2 takarmány, Lucerna
Medicago sativa
15
zöldtakarmány*
3 Komlós lucerna*
Medicago lupulina
15
4 Sárkerep lucerna*
Medicago falcata
15
5 Tarkavirágú lucerna*
Medicago x. varia
15
6 Lucerna* (vetőmag célra)

Medicago sativa

8

7 Bíborhere*

Trifolium incarnatum

10

-

-

-

Trifolium repens
Trifolium hybridum
Trifolium pratense
Trifolium
alexandrinum

6
6
10

--

--

-

10

-

-

-

-

-

-

8 Fehérhere*
9 Korcshere (svédhere)*
10 Vöröshere*
11 Alexandriai here*

búza vagy
rozs: 60,
Vicia
szöszös
Legány-féle keverék (pannon- pannonica/Vicia
bükköny
vagy szöszösbükköny, rozs, villosa + Triticum
vagy
12
búza, árpa vagy bíborhere
aestivum/Secale
pannonkeverék)
cerelace + Trifolium bükköny: 80
incarnatum
és
bíborhere:
20

13 Borsós kukoricacsalamádé**

14 Borsós napraforgó-csalamádé
15 Szarvaskerep*

16 Takarmánybaltacim*

17

borsó:
600 000
kukorica:
400 000

Pisum sativum + zea
mays conv. Vulgaris

Pisum sativum +
Helianthus annus
Lotus corniculatus

borsó:
120 kg
600 000
borsó + 25
napraforgó: kg
400 000
napraforgó14
-

hámozott
vetőmagból
Onobrychis viciifolia
95 kg
hámozatlanból 145 kg

Takarmánybükköny (Tavaszi
Vicia sativa L.
bükköny)*

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18 Szöszösbükköny*
19 Pannonbükköny*

Vicia villosa
Vicia pannonica

20 Rozsos szöszösbükköny

Secale cereale +
Vicia villosa

21 Szilfium*

Silphium perfoliatum -

22 Keleti kecskeruta*
23 Lósóska
24 Csicsóka*

Galega orientalis
Rumex acetosella
Helianthus tuberosus

12
40
-

-

25 Szegletes lednek

Lathyrus sativus

160

100 000

Megjegyzés: * Többéves művelésre alkalmas kultúra

-

30
30

rozs:
60 kg rozs+
2 000 000
105 kg
szöszös
szöszösbükköny:
bükköny
3 000 000
-

20000
-

500

