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i ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

AKTUALNY STATUS DZIAŁKI*
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* zaznaczyć X
we właściwej kratce

17

Z certyfikatem

Przed IV kontrolą
(dot. sadów i jag.)

Przed III kontrolą

i wiosną)
Przed II kontrolą

Pow. działki
rolnej
w granicach
działki ewid.
[ha]

Przed I kontrolą

Nr działki ewid.,
na której
położona jest
działka rolna

Działki ewidencyjne wchodzące
w skład działki rolnej wpisać
w osobnych wierszach
9

▪ PLAN PRODUKCJI ROŚLINNEJ
ROK 20…

Konwencjonalna

Pow.
działki
rolnej
[ha]

WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ

Rok założenia sadu /
plantacji jagodowej
(jeśli dotyczy)

ROŚLINA UPRAWIANA
WSPÓŁRZĘDNIE
i / lub MIĘDZYPLON

Jednostka miary (t, kg)

Lp.

ROŚLINA UPRAWIANA
PLON GŁÓWNY
jak we wniosku do ARiMR
(jeśli dotyczy)

Przewidywany zbiór
z danej działki
roślina współrzędna

Jednostka konwencjonalna w miejscowości…………………………………………………………………………………..

Jednostka miary (t, kg)

Nr rejestracyjny PL-EKO-07-__ __ __ __ __

Przewidywany zbiór
z danej działki
plon główny

Gospodarstwo ekologiczne (lub jego część*) w miejscowości ………………………………………………………….…
* Grunty, które leżą w promieniu 50 km od gospodarstwa i/lub pozostałych podjednostek
* Dla każdej podjednostki proszę wypełnić niniejszy formularz oddzielnie

Oznaczenie działki rolnej

Wnioskujący:………………………………………………………..

18

nazwa

ilość / działkę

19

20

…………………………….…………………………
data i podpis Wnioskującego / osoby upoważnionej
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