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Rejestr działalno ści rolno środowiskowej

Pakiety/warianty realizowane w gospodarstwie: 

Obowiązek prowadzenia rejestru działalności rolnośrodowiskowej przez rolnika realizującego zobowiązanie rolnośrodowiskowe wynika z obowiązującego stanu prawnego w odniesieniu do 
działania Program rolnośrodowiskowy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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Gospodarstwo rolne Jan KowalskiPodmiot:
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Data kontroli na 
miejscu

Wybierz pakiet i wariant
Wybierz pakiet i wariant

Wybierz pakiet i wariant

15.01.2018

Wybierz pakiet i wariant
Wybierz pakiet i wariant

Data rozpoczęcia realizacji programu rolnośrodowiskowego (dzień, miesiąc, rok)

Wybierz pakiet i wariant

Pola wypełniane podczas kontroli na miejscu

Nazwisko i imię inspektora 
terenowego

Nazwisko i imię osoby 
obecnej przy kontroli

Podpis inspektora 
terenowego

Podpis osoby obecnej przy 
kontroli



Tabela A

Oznaczenie działki 
rolnej ( literowe )

Numer działki 
ewidencyjnej 

Data wykonania 
czynności /dd-mm/rrrr/

Powierzchnia działki 
rolnej  [ha,a] 

Rodzaj użytkowania (roślina 
uprawna w plonie głównym/roślina 

w poplonie)

Rodzaj wykonywanej 
czynności *

Nazwa środka ochrony roślin/nawozu**
Zastosowana ilość 
środka ochrony 
roślin/nawozu 

Numer pakietu 
lub wariantu                                                                                                                

Uwagi/powierzchnia wykonanej 
czynności***[ha,a]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

saletrosan 100kg/ha 1.

Korn Kali (KMg - 40-6) 100 kg/ha 1.
Butisan 400 SC 2 l/ha 1.

Reactor 480 EC 0,2 l/ha 1.

RSM 32% 25 kg/ha 1.

saletrosan 100 kg/ha 1.

Mocznik 46N 270 kg/ha 1.
Siarczan magnezu 5 kg/ha 1.

Bor+Mn+Cu 2+1+0,3 l/ha 1.

Cynk 0,5 kg/ha 1.

Helmtop 500 SC 1,4 l/ha 1.
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REJESTR DZIAŁAŃ AGROTECHNICZNYCH
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Helmtop 500 SC 1,4 l/ha 1.

Super Cyper 500 EC 0,05 /ha 1.

Cyren 480 EC 0,65 l/ha 1.

Data kontroli na 
miejscu

Nazwisko i imię  inspektora 
terenowego

Podpis inspektora 
terenowego

* należy umieścić zapisy dotyczące: zabiegów agrotechnicznych, pielęgnacyjnych i zabiegów wykonanych środkami ochrony roślin, nawożenia i innych zabiegów wykonywanych na danej działce rolnej

28.03.2017

Nazwisko i imię osoby obecnej przy kontroli

***należy wypełnić, gdy dana czynność lub zabieg nie są wykonywane na całej powierzchni działki rolnej (np.wariant 4.3 gdy koszeniu podlega 20% pow działki rolnej), bądź w celu uszczegółowienia zapisów znajdujących się w innych kolumnach tego wiersza

Pola wypełniane podczas kontroli na 
miejscu

Podpis osoby obecnej przy kontroli

** w odniesieniu do zastosowania nawozów rejestr prowadzi się dla całego gospodarstwa rolnego, w tym również dla działek niezgłoszonych do płatności rolnośrodowiskowych
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