PRSK wariant: 2.1. Międzyplony
Od 2021 r.: zobowiązanie 2-letnie, stawka 883 zł/ha
•

Stosowanie jako międzyplon wyłącznie mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków roślin,
przy czym gatunek rośliny dominującej w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystane w
mieszance nie mogą przekroczyć 70% jej składu;

•

Siew roślin międzyplonowych w terminie do 15 września;

•

Zakaz wznawiania zabiegów agrotechnicznych przed 1 marca;

•

Przyoranie międzyplonu z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym

•

Zakazy: nawożenia międzyplonu, stosowania pestycydów, komunalnych osadów ściekowych,
uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin (w przypadku międzyplonu ozimego
również form jarych)

•

Dopuszczalny siew po ugorach (od 2019 r.)

•

Dopuszczalne – jeśli doradca rolnośrodowiskowy dopuści – spasanie:
– Jesienią – mieszanek roślin jarych
– Wiosną – mieszanek roślin ozimych

dopuszczenie
mulczowania od
2022 r.?

Doradca w planie
musi zapisać (W)
np.:
owies+ jęczmień
+wyka (W)

lub mieszanek roślin jarych i ozimych
•

+/- 15% zmiany powierzchni w kolejnym roku
▪ 100 % stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
▪ 75 % stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
▪ 60 % stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha

w 2022 r.: ostatni nabór?

Międzyplony w różnych zobowiązaniach:
20 VIII

rodzaj zobowiązania:

15 IX 1 X

15 II 1 III

15 X 1 XI

obowiązkowa norma
na obszarach erozyjnych*

min. 1 gatunek

praktyka dodatkowa Pakiet 1:
rolnictwo zrównoważone PRSK

min. 1 gatunek

pakiet 8 PRS PROW 2007-2013
lub pakiet 2 PRSK PROW 2014-2020

min. 3 gatunki
min. 2 gatunki

EFA 14a: międzyplon ścierniskowy
EFA 14b: międzyplon ozimy

min. 8 tygodni

zmiany
od 2018

min. 2 gatunki

EFA 14c: wsiewki traw
lub NOWE! roślin bobowatych
drobnonasiennych w uprawę główną

sierpień

wrzesień październik

listopad

grudzień

styczeń

luty

marzec

*okrywa roślinna (np. międzyplony, oziminy, rośliny wieloletnie), ściernisko, resztki pożniwne, mulcz

Rok założenia - wysianie mieszanki traw
w pasie szerokości min. 6 m w poprzek
stoku:
• do 15 kwietnia + pokos
• w okresie 15 sierpnia – 10 września
Kolejne lata:
• wypas: 20 maja – 1 października,
• min. 1 pokos: 15 czerwca – 30
września, zbiór biomasy

