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EWIDENCJA ZABIEGÓW OCHRONY ROŚLIN
Posiadany sprzęt do ochrony roślin
Lp.

Rodzaj sprzętu – typ i producent

Rok produkcji

Szerokość robocza
(m)

Data ostatniego
badania
technicznego

Wykonawca
atestacji

1.
2.
3.
4.
5.

Właściciel gospodarstwa rolnego .......................................................................

..........................................................................................................................................
Miejscowość ...................................................... gmina .......................................................
Struktura użytkowania gruntów
Gospodarstwo

Grunty własne
(ha)

Grunty dzierżawione
(ha)

Ogółem grunty
(ha)

Powierzchnia ogółem
w tym:
grunty orne
trwałe użytki zielone
sady
plantacje wieloletnie
inne

3

4

Lp.

Data
zabiegu

Rodzaj uprawy
(gatunek rośliny, produkt
roślinny lub przedmiot)

Powierzchnia
uprawy roślin
lub obiektów
magazynowych

Powierzchnia
na której
wykonano zabieg
(ha)
Zastosowany
środek ochrony
roślin

ZABIEGI OCHRONY ROŚLIN
Dawka
(l/ha, kg/ha,
stężenie%)

Przyczyna
Uwagi istotne
zastosowania środka
informacje
ochrony roślin
(np. faza rozwojowa
(rodzaj występujących
roślin, warunki
agrofagów)
atmosferyczne itp.)
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Oznaczenie
działki rolnej

Roślina uprawna

Powierzchnia
pola, na
którym
zastosowano
nawóz
(ha)
Nr działki
ewidencyjnej

Data
zabiegu*

Rodzaj
nawozu
(zawartość N)

Dawka
Dawka
zastosowanego
zastosowanego
nawozu
nawozu
(N/na zastosowaną
(kg N/ha)
powierzchnię
uprawy)

* W przypadku nawożenia na terenie o dużym nachyleniu podaje się również datę przyorania lub wymieszania nawozu naturalnego z glebą.

Lp.

Ogólna
powierzchnia
uprawy
(ha)

Uwagi

EWIDENCJA ZABIEGÓW AGROTECHNICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAWOŻENIEM AZOTEM
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Data założenia pryzmy

Nr działki lub pola

Powierzchnia pryzmy

Data usunięcia pryzmy

* Miejsca czasowego składowania obornika bezpośrednio na gruntach rolnych należy dokładnie zaznaczyć na szkicach, planach lub ortofotomapach pól.

Lp.

Miejsca czasowego przechowywania obornika bezpośrednio na gruntach rolnych*

EWIDENCJA CZASOWEGO PRZECHOWYWANIA OBORNIKA BEZPOŚREDNIO NA GRUNTACH ROLNYCH

27

Data założenia pryzmy

Nr działki lub pola

Powierzchnia pryzmy

Data usunięcia pryzmy

* Miejsca czasowego składowania obornika bezpośrednio na gruntach rolnych należy dokładnie zaznaczyć na szkicach, planach lub ortofotomapach pól.

Lp.

Miejsca czasowego przechowywania obornika bezpośrednio na gruntach rolnych*

EWIDENCJA CZASOWEGO PRZECHOWYWANIA OBORNIKA BEZPOŚREDNIO NA GRUNTACH ROLNYCH

Umowa zbytu nawozów naturalnych (Wzór umowy)
.................................................................................................................
(miejscowość, data)

						

Umowa zbytu
W dniu .............................................................. między zbywającym: ............................................................................................................
............................................................................, zamieszkałym w ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

legitymującym się dowodem osobistym ...............................................................................................................................................
a przyjmującym/nabywającym: ...................................................................................................................................................................
zamieszkałym w ......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
legitymującym się dowodem osobistym ..............................................................................................................................................
została zawarta następująca umowa:
1. Zbywający zobowiązuje się dostarczyć nabywającemu:
W okresie od .......................................... do .......................................... nawóz naturalny:
– obornik w ilości .......................................................... t, o zawartości azotu .......................................... kg N/t;
– gnojówka w ilości ................................................. m3, o zawartości azotu .......................................... kg N/m3;
– gnojowica w ilości .......................................... m3 (t), o zawartości azotu .......................................... kg N/m3 (kg N/t);
– pomiot ptasi/odchody w ilości ............................ t (m3), o zawartości azotu ............................. kg N/t (kg N/m3);
który zostanie wykorzystany w celu:
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
		
(podać cel wykorzystania poszczególnych nawozów naturalnych)

2. Nabywający zobowiązuje się przyjmować nawóz naturalny po wcześniejszym ustaleniu ze zbywającym/
sprzedającym terminu dostawy. Za dostarczany nawóz naturalny nabywający rozliczy się w formie:
................................................................................................................................................................................................................

3. Umowę spisano na dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.......................................................................................................
(podpis przyjmującego nawóz naturalny)
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.......................................................................................................
(podpis zbywającego nawóz naturalny)

