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z 1990 r. Nr 58, poz. 343). zwanej dalej "ustawą" , stanowi przeciętna miesięczna liczba zatrudnionych w roku poprzednim, ustalona według zasad określonych przez
Główny Urząd Statystyczny. W liczbie tej uwzględnia
się :

1) pracowników zatrudnionych w okresie trwania działal
ności zakładu w pełnym i niepełnym wymiarze czasu
pracy,
2) pracowników
wczych,

przebywających

na urlopach wychowa-

3) pracowników sezonowych w zakładach pracy o kampanijnym charakterze produkcji i usług,
4) osoby, z którymi zakład pracy
nanie pracy nakładczej,

zawarł umowę

o wyko-

5) osoby zatrudnione na podstawie umowy agencyjnej.
2. Przy ustalaniu odpisu na zakładowy fundusz socjalny
pracowników młodocianych, z którymi zakład pracy zawarł umowę o pracę w celu przygotowania
zawodowego.
uwzględnia się

Poz. 531 i 532

3. Nowo tworzone zakłady pracy za podstawę naliczania odpisów na zakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy
przyjmują przeciętną miesięczną liczbę planowanego zatrudnienia w roku bieżącym, a następnie w końcu roku korygują
ją do przeciętnej liczby faktycznie zatrudnionych, ustalonej
zgodnie z ust. 1.
4 . Zasady, o których mowa w ust. 3, mogą stosować
reorganizowane i I,i kwidowane zakłady pracY.

także

§ 2. Dodatkowe środki zakładowego funduszu socjalnego, o których mowa wart. 4 ust. 4 ustawy, naliczają
również zakłady pracy, które objęły opieką socjalną emerytów i rencistów z innych zakładów pracy.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 31 stycznia 1990 r. w sprawie zasad ustalania
liczby zatrudnionych w celu naliczania odpi~ów na zakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy w uspołecz
nionych zakładach pracy (Dz. U. Nr 9, poz. 55).
§ 4.
1991 r.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem 1 stycznia

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: J.

Kuroń
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 17 grudnia 1990 r.
w sprawie premii autorskich, hodowlanych i pomocniczych oraz opłat hodowlanych.
Na podstawie art. 37 i 55 ustawy z dnia 10 października
1987 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 31, poz. 166, z 1989 r.
Nr 6, poz. 33 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co
następuje:
Rozdział

1

Premie autorsRie i pomocnicze premie autorskie

§ 1. 1. Stawki premii autorskiej i pomocniczej premii
autorskiej oraz kwoty zaliczek tych premii określa załącznik
nr 1 do rozporządzenia.
2. Raty premii autorskiej ustala się za każdy rok premiowania na podstawie opłaty hodowlanej uiszczonej na rzecz
hodowcy krajowej odmiany oryginalnej i na rzecz hodowców
krajowych odmian selekcjonowanych wytworzonych z tej
odmiany oraz stawki premii autorskiej i stopnia trudności
wytworzenia odmiany. Pisemne informacje o wysokości
opłaty hodowlanej otrzymanej za każdą krajową odmianę
hodowcy przesyłają Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych, zwanemu dalej "Centralnym Oś
rodkiem", do końca pierwszego kwartału po roku otrzymania
tej opłaty .
3. Ratę premii autorskiej wypłaca się w roku następują
cym po roku, za który ustalono ratę .
4. Okres dwudziestu lat, uwzględniany - w myśl art. 32
ust. 2 ustawy o nasiennictwie - przy wypłacie rat premii
autorskiej, liczy się w zależności od daty wpisu odmiany do
rejestru:
1) jeże li wpis nastąpił w I półroczu roku,

'2)

j.Jżeli IIV;Ji:;U
'las" ępr,ego

od początku tego

dokonano w II półroczu roku.

od początku

§ 2. 1. Premię autorską za wytworzenie krajowego oryginalnego mieszańca dzieli się w następujący sposób:
1) 20% premii przyznaje się autorowi formuły mieszańca ,
2) 80% premii przyznaje się autorom składników pierwotnych mieszańca, dzieląc ją proporcjonalnie do liczby
tych składników.
2. Premię autorską za składniki pierwotne mieszańca
zmniejsza się o część przypadającą na składniki zagraniczne
oraz składniki krajowe selekcjonowane nie wytworzone
z krajowych składników oryginalnych.
3. Jeżeli hodowca krajowej odmiany oryginalnej nie
sprzedaje jej kwalifikowanego materiału siewnego, a tylko
produkty otrzymywane z uprawy tej odmiany, kwota co'rocznej raty premii autorskiej wynosi jedną dziesiątą kwoty
zaliczki ustalonej na dany rok.

§ 3. 1. Ustalone kwoty zaliczek premii autorskich i pomocniczych premii autorskich corocznie ogłasza Centralny
Ośrodek.

2. Corocznego ustalenia kwot zaliczek premii auto rskich i pomocniczych premii autorskich dokonuje się na
podstawie wskaźnika zmiany przeciętnego średniorocznego
wynagrodzenia miesięcznego w rolnictwie uspołecznionym,
ustalonego przez Główny Urząd Statystyczny za rok poprzedzający zmianę kwot zaliczek.
3. Zaliczkę premii autorskiej potrąca się z kolejnych
rocznych rat tej premii, uwzględniając w każdej z tych rat
odpowiednią zmianę wartości zaliczki, dokonaną zgodnie
z ust. 2.
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§ 4. Do prac pomocniczych przy wytworzeniu krajowej
odmiany oryginalnej zalicza się następujące prace hodow lane: krzyżowanie, selekcję i obserwację roślin , przeprowadzanie doświadczeń polowych lub pod osłonami i badań
specjalnych, opracowywanie wyników tych doświadczeń
i badań, a także wykonywanie innych prac związanych ściśle
z wytworzeniem odmiany.

2. Uiszczający opłatę hodowlaną za jednostkę masy lub
ilości materiału siewnego danej rośliny uprawnej stosuje
jednakową wysokość tej opłaty, niezależnie od stopnia

§ 5. 1. Kwota pomocniczej premii autorskiej wynosi
40% zaliczki oraz rat premii autorskiej i nie zmniejsza kwoty
tej premii.

4. Producenci kwalifikowanego materiału siewnego,
go osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie prowadzącym obrotu materiałem siewnym, przyjmują do obliczania opłaty hodowlanej cenę skupu stosowaną przez najbliżej położoną jednostkę prowadzącą skup
danego rodzaju materiału siewnego.

2. Pomocniczą premię autorską ustala się i wypłaca na
zasadach określonych w § 1 ust. 2 i 4, ,w § 2 i w § 3 ust. 3,
w trybie i w terminach określonych dla zaliczki oraz rat premii
autorskiej.
Rozdział

2

Premie hodowlane i pomocnicze premie hodowlane

§ 6. 1. Stawki premii hodowlanej
nr 1 do rozporządzenia .

określa

załącznik

2. Kwotę premii hodowlanej ustala się corocznie na
podstawie wysokości opłaty hodowlanej uiszczonej na rzecz
hodowcy krajowej odmiany oraz stawki premii hodowlanej
i stopnia trudności hodowli zachowawczej odmiany.

§ 7. 1. Premię hodowlaną za prowadzenie hodowli zachowawczej krajowej odmiany oraz procentowy udział w tej
premii osób hodujących tę odmianę ustala i wypłaca corocznie hodowca tej odmiany, poczynając od roku następnego po
wpisaniu odmiany do rejestru.
2. Premię hodowlaną za prowadzenie hodowli zachowawczej krajowego mieszańca dzieli się na równe części za
każdy krajowy składnik pierwotny mieszańca. Przepis
ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. Jeżeli w skład formuły krajowego mieszańca wchozagraniczne składniki pierwotne, kwotę premii hodowlanej zmniejsza się proporcjonalnie do łącznej liczby zagranicznych składników mieszańca .
dzą

4. Jeżeli hodowca krajowej odmiany nie sprzedaje kwalifikowanego materiału siewnego, a tylko produkty otrzymywane z uprawy tej odmiany, to kwota corocznej premii
hodowlanej wynosi co najmniej jedną piętnastą kwoty zaliczki premii autorskiej ustalonej na dany rok.
5. Premię hodowlaną wypłaca hodowca krajowej odmiany w ciągu pierwszego kwartału roku następującego po
roku kalendarzowym, za który ustalono tę premię.

§ 8. 1. Do prac pomocniczych przy prowadzeniu hodowli zachowawczej odmiany krajowej zalicza się prace wymienione w § 4 oraz inne prace ściśle związane z prowadzeniej tej hodowli.
2. Kwota pomocniczej premii hodowlanej wynosi 40%
kwoty premii hodowlanej i nie zmniejsza kwoty tej premii.
3. Pomocniczą premię hodowlaną ustala
na zasadach ustalonych w § 6 i 7.
Rozdział

Opłata

się

i

wypłaca

3

hodowlana

§ 9. 1. Opłatę hodowlaną za materiał siewny roślin
rolniczych oblicza się na podstawie stawki tej opłaty, masy
lub ilości oraz ceny skupu tego materiału.

kwalifikacji i klasy jakości tego materiału.
3. Jeżeli uiszczający opłatę hodowlaną stosuje w obrocie różne ceny skupu materiału siewnego, za podstawę
obliczenia opłaty hodowlanej przyjmuje się cenę najwyższą.
sprzedający

5. Ceną skupu, o której mowa w ust. 3, jest cena
stosowana w ostatnim dniu kwartału , w którym nastąpiła
sprzedaż materiału siewnego, a jeżeli sprzedający nie skupował materiału siewnego, przyjmuje się cenę skupu zapłaconą
przez dostawcę tego materiału.
6. Opłatę hodowlaną od jednostki masy lub ilości materiału siewnego pochodzącego z importu stosuje się w wysokości opłaty ustalonej dla materiału siewnego wytworzonego
w kraju.

§ 10. Opłatę hodowlaną za materiał siewny roślin ogrodniczych i innych oblicza się na podstawie stawki tej opłaty
oraz wartości tego materiału liczonej po cenie skupu. Przepisy § 9 ust. 4, 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

§ 11 . 1. Stawki opłaty hodowlanej dla roślin rolniczych,
ogrodniczych i innych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2. Stawki opłaty hodowlanej, określone w załączniku nr 2
do rozporządzenia, stosuje się za sprzedany kwalifikowany
i sprawdzony materiał siewny, chyba że inaczej stanowi umowa
licencyjna na korzystanie z wyłącznego prawa do odmiany.
Rozdział

Przepisy

4

przejściowe

i

końcowe

§ 12. 1. Autorowi krajowej odmiany oryginalnej, wpisanej do rejestru odmian oryginalnych i nie skreślonej z tego
rejestru przed dniem 1 stycznia 1988 r., któremu nie wypłacono całej premii autorskiej, przysługuje zaliczka oraz raty
premii autorskiej, jednak przez okres nie dłuższy niż dwadzieścia lat od dnia wpisania odmiany do rejestru odmian
oryginalnych. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio.

2. W okresie do dnia 31 grudnia 1991 r. kwoty rocznych
rat premii autorskich za wytworzenie krajowych oryginalnych
odmian roślin ozdobnych i tytoniu wynoszą jedną dziesiątą
kwot zaliczek ustalonych na dany rok.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do pomocniczych premii autorskich za pomoc w wytworzeniu krajowych odmian roślin ozdobnych i tytoniu wpisanych do
rejestru odmian.

§ 13. 1. W okresie do dnia 31 grudnia 1991 r. kwoty
premii hodowlanych za hodowlę zachowawczą krajowych
odmian roślin ozdobnych i tytoniu za każdy rok, w którym
sprzedawano sprawdzony materiał siewny odmiany, wynoszą co najmniej jedną piętnastą kwoty zaliczki premii
autorskiej ustalonej na dany rok.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pomocniczych premii hodowlanych za pomoc w hodowli zachowawczej krajowych odmian roślin ozdobnych i tytoniu.

-
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§ 14. Jeżeli do końca 1987 r. hodowla zachowawcza
odmiany krajowej wpisanej do rejestru odmian oryginalnych
lub do spisu odmian selekcjonowanych prowadzona była
przez dwóch lub więcej hodowców, opłatę hodowlaną uiszcza się na rzecz wszystkich hodowców, w częściach uzgod nionych między nimi w drodze umowy pisemnej. Hodowcy tej
.
odmiany powinn i powiadamiać uiszczających opłatę hodowlaną o uzgodnionym przez nich podziale tej S)płaty.
.

.

§ 1 5. Przepisy § 1 ust. 2-4, § 4-8, 12 i 13,·dotyczące

-
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odmiany, stosuje
tnych mieszańca.

się

§ 16. Traci moc

odpowiednio do

rozporządzenie

składników

pierwo-

Ministra Rolnictwa, Le -

śnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia5 kwietnia 1988 r.

w sprawie premii autorskich, hodowlanych i pomocniczych
oraz opłat hodowlanych (Dz. U. Nr 11 , poz. 92) .

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w
nia 1991 r.
!

życie

z dn iem 1 stycz-

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: J. By/iński

Załączniki

do rozporządzenia M inistra
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
z dnia 17 grudnia 1990 r. (poz. 532)
Załącznik

nr 1

OBLICZENI!; PREMII AUTORSKICH I HODOWLANYCH

Premia autorska i pomocnicza premia autorska
1. Kwoty. zaliczk i premii autorskiej i pomocniczej prem ii za wytworzenie krajowej odmiany oryginalnej wymienionych
uprawnych wynoszą :

niżej roślin

Nazwa

Lp.

rośliny

uprawnej

2

2

3

a)

jęczmień

b)

jabłoń

jary, owies, pszenica ozima,
ziemniak, rzepak ozimy,

żyto

Zaliczka pomocniczej premii
autorskiej * )

3

4

ozime, burak cukrowy,

a) kukurydza pastewna, pszenica jara, pszenżyto ozime, groch siewny
(odmiany jadalne) , koniczyna czerwona, życica trwała (rajgras angielski). życica wielokwiatowa (rajgras włoski).
b) cebula, ogórek (odmiany gruntowe) , kapusta głowiasta biała , marchew
(odmiany jadalne) , pomidor (odmiany gruntowe). fasola szparagowa,
groch (ogrodowy) ,
c) jabłoń (podkładki), śliwa, wiśnia, truskawka
ozimy, bobik, groch siewny (odmiany pastewne). łubin żółty
pastewny, wyka siewna (jara). koniczyna biała , lucerna mieszańcowa,
lucerna siewna, kostrzewa łąkowa , kupkówka, tymotka łąkowa, w iech lina łąkowa , burak pastewny, len włóknisty, chmiel, machorka, tytoń
szlachetny,
b) kalafior, kapusta brukselska, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, szpinak,
pomidor (odmiany do uprawy pod osłonami) , fasola na ziarno,
c) róża (odmiany szklarniowe), gerbera Jamesona, goździk szklarniowy,
złocień ogrodowy (odmiany do uprawy pod osłonami) ,
d) czereśnia (podkładki). grusza (podkładki). śliwa (podkładki), wiśnia
a)

Zaliczka
premii
autorskiej * )

2379 tys.

zł

952 tys. zł

1903 tys.

zł

761 tys.

zł

1427 tys.

zł

571 tys.

zł

1031 tys.

zł

412 tys.

zł

jęczmień

(podkładki),

e) malina, porzeczka czarna
4

a) gryka, łubin wąskolistny pastewny, seradela, życica wielokwiatowa
westerwoldzka (rajgras holenderski). trawy gazonowe, cykoria korzenio wa, marchew (odmiany pastewne) , mak, konopie, kapusta pastewna,
b) por, melon, ogórek (odmiany do uprawy pod osłonami) , kalarepa,
kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, pietruszka korzeniowa,
rzodkiewka, sałata, papryka,
c) cyn ia wytworna, groszek pachnący, lewkonia letnia, niecierpek waleriana, petun ia ogrodowa, szałwia błyszcząca, werbena ogrodowa, żeniszek
meksykański, bratek ogrodowy, stokrotka pospolita, begonia bulwiasta,
pelargonia rabatowa, hiacynt wschodni, kosaciec (odmiany cebulkowe),
krokus, narcyz, róża (odmiany gruntowe), alstremeria, begonie ozdobne
z kwiatów, cyklamen perski, frezja ogrodowa,
d) czereśnia , grusza,
e) agrest, porzeczka biała, porzeczka czerwona

-
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1

2

5

a) proso, pszenżyto jare, żyto jare, łubin biały pastewny, łubin wąskolistny
gorzki, soja, wyka kosmata (ozima), esparceta, komonica błotna, komonica rożkowa, inkarnatka, koniczyna- perska, koniczYl1a szwedzka, trawy
pastewne nie wymienione pod lp. 3 i 4, gorezyca biała', len oleisty,.rzepak
, jary, rzepik ozimy i jary, słonecznik oleisty" kminek zwyczajny, kolenpra
siewna, majeranek ogrodowy, rumianek pospolity,
b) dynia olbrzymia, dynia zwyczajna, bób, kukurydza cukrowa, szparag,
c) begonia stałe kwitnąca, lobelia przylądkowa, wyżlin większy, pelargonia
bluszczolistna, kosaciec (odmiany kłączowe), lilia, piwonia chińska,
tulipan, pantofelnik ogrodowy, fpr~ycja, jflśminowiec, krzewuszka, lilak
pospolity, anturium uprawne, pierwiosnek bezłodygowy, starzec popielny, złocień ogrodowy (odmiany bylinowe), zwartnica pośrednia,
d) borówka, winorośl, poziomka

6

*)

1231

4

3

a) lucerna chmielowa, nostrzyk biały, brukiew (odmiany pastewne) , rzepa
(odmiany pastewne), gorczyca sarepska, rzodkiew oleista, facelia błękitna, rzepik (mieszańce pastewne), rośliny lekarskie i przyprawowe nie
wymienione pod lp. 5,
b) czosnek pospolity, brokuł, jarmuż, chrzan, skorzonera, brukiew (odmiany
jadalne), rzepa (odmiany'jadalne), rzodkiew, cykoria sałatowa, rabarbar,
szczaw, oberżyna, koper ogrodowy, kukurydza pękająca,
c) aksamitka rozpierzchła, aksamitka wąskolistna, aksamitka wyniosła, aster
chiński, eszolcja kalifornijska, godecja wielkokwiatowa, goździk chiński,
kocanka ogrodowa, koleus Blumego, lobularia nadmorska, nachyłek
barwierski, nagietek lekarski, niecierpek balsamina, złocień maruna,
goździk brodaty, niezapominajka alpejska, prawoślaz różowy (malwa) ,
dalia, mieczyk, złocień wielki, anturium ogrodowe, begonie ozdobne
z liści, kalanchoe, skrętnik ogrodowy,
d) brzoskwinia: brzoskwinia (podkładki), leszczyna, morela, morela (podkładki), orzech włoski,
e) żurawina, jeżyna

,
.

,

'.

..

714 tys.

zł

'2 86 tys.

zł

190 .tys.

'zł

;

476 tys.

,

zł

. '

Kwoty zaliczek wymienione w kolumnach 3 i 4 tabeli odnoszą się do 1990 r. i podlegają rewaloryzacji zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia. -'

Premia hodowlana

2. Stawki premii autorskiej w procentach opłaty hodowlanej wpłaconej na rzecz hodowcy odmiany wynoszą:

1)
2)

rośliny

rolnicze -

rośliny

ogrodnicze:

4. Stawki premii hodowlanej w prooentach opłaty hodowlanej uiszczonej na rzecz hodowcy odmiany wynoszą
w grupach roślin wymienionych w ust. 2: .

1,5%,

a) warzywa (wszystkie) oraz
żane z nasion 1,7%,

rośliny

ozdobne rozmna-

b) rośliny ozdobne rozmnażane wegetatywnie oraz
drzewa, krzewy i byliny - 2,7%.
3. Stawki premii autorskiej, o których mowa w ust. 2, ze
względu na trudności wytworzenia odmiany zwiększa się o:

1) 40% dla autora:
a) składnika pierwotnego lub formuły mieszańca cebuli,
ogórka, roślin kapustnych, marchwi, szpinaku i gerbery Jamesona,
b) odmiany buraka cukrowego, buraka pastewnego,
pszenżyta, rzepaku podwójnie ulepszonego, buraka
ćwikłowego,

1)

rośliny

rolnicze -

2)

rośliny

ogrodnicze:

1,0%,

a) warzywa (wszystkie) i, rośliny ozdobne
z nasion - 1,2%,
b)

rozmnażane

rośliny

ozdobne rozmnażane wegetatywnie oraz
drzewa, krzewy i byliny - 2%,

5. Stawki premii hodowlanej, o których mowa w ust. 4,
ze względu za trudność hodowli zwiększa się o 20% za
prowadzenie hodowli zachowawczej:
1) pierwotnego

składnika mieszańca,

a) składnika pierwotnego lub formuły mieszańca rośliny
uprawnej nie wymienionej w pkt 1,

2) odmiany rośliny uprawnej nie będącej mieszańcem,
której nawet częściowa obcopylność powoduje konieczność zachowania izolacji w hodowli zachowawczej,

b) odmiany rośliny uprawnej nie będącej mieszańcem,
której nawet częściowa obcopylność powoduje konieczność zachowania izolacji w hodowli twórczej.

3) odmiany nie będącej mieszańcem następujących roślin
samopylnych: pszenżyta, rzepaku podwójnie ulepszonego, lewkonii letniej, groszku pachnącego.

2) 20% dla autora:

-
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TABELA NR 1
STAWKI OPŁATY HODOWLANEJ ROŚLIN ROLNICZYCH
Rodzaj

Roślina

uprawna
lub grupa rośli~ *)

...

stopień

materiału

siewnego
klasa

kwalifikacji

jakości

Stawka w procentach
ceny skupu materiału
siewnego
,

:

Zbożowe

I odsiew

I

Kukurydza pastewna

FI

I

Ziemniak

klasa A

Motylkowe grubonasienne

mieszańca

8
15**)

sadzeniaki niefrakcjonowane

10

I odsiew

I

8

Motylkowe drobnonasienne

I odsiew

I

15

Trawy

I odsiew

II

12

Burak cukrowy i pastewny

oryginał

lub FI

mieszańca

r

18

Inne korzeniowe pastewne

oryginał

lub FI

mieszańca

I

15

Oleiste, włókniste, chmiel, inne
pastewne

oryginał

I

15

Tytoń,

oryginał

I

50

I

25

machorka

lub FI

mieszańca

I odsiew

Lekarskie i przyprawowe

*) W dokumencie wpłaty należy zaznaczyć. jakiej rośliny uprawnej i odmiany oraz jakiego kwartału dotyczy wpłata. Podawanie odmiany nie

dotyczy sprawdzonego

materiału

siewnego.

**) Ceny nabycia od zakładów doprowadzających materiał siewny kukurydzy do norm jakości materiału siewnego.

TABELA NR 2
STAWKI OPŁATY HODOWLANEJ ROŚLIN OGRODNICZYCH I INNYCH
Stawka w procen tach ceny skupu
materiału siewnego

Roślina uprawna lub grupa rOŚlin·)

Papryka

35

Pomidor gruntowy

35

Seler, melon, kawon, cukinia, cykoria, dynia olbrzymia

30

Bób, fasola, por, ogórek szklarniowy, kapustne, pomidor szklarniowy,
cukrowa

sałata ,

szpinak, kukurydza
23

Groch, marchew, pietruszka, burak ćwikłowy, chrzan, ogórek gruntowy, cebula, czosnek, rzepowate, koper, słonecznik, rabarbar, kanar

20

Inne warzywa

20
4

Wiklina
Grzyby jadalne

25

Drzewa, krzewy, truskawka i poziomka

8

Rośliny ozdobne rozmnażane z nasion: begonia stale kwitnąca, lewkonia letnia, petunia ogrodowa, szałwia błyszcząca, werbena ogrodowa, stokrotka pospolita, prawoślaz różowy, malwa, cyklamen perski, pantofelnik ogrodowy, starzec popielny

25

Inne rosliny ozdobne rozmnażane z nasion

20

Rośliny

*)

ozdobne

rozmnażane

wegetatywnie, z

wyjątkiem

drzew i krzewów

5

W dokumencie wpłaty należy zaznaczyć. jakiej rośliny uprawnej i odmiany oraz jakiego kwartału dotyczy wpłata. Podawanie odmiany nie
dotyczy sprawdzonego materiału siewnego.

