Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Όνομα Γεωργικής Εκμετάλλευσης / Γεωργού

: _____________________________

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας / Αριθμός Εταιρείας : _____________________________
Αριθμός Ενιαίας Αίτησης

: _____________________________

Οδηγίες συμπλήρωσης Ημερολογίου Γεωργικής Εκμετάλλευσης
Ταυτότητα Τεμαχίου
Κοινότητα
Η κοινότητα
στην οποία
βρίσκεται το
τεμάχιο.

Περιοχή

Φύλλο

Σχέδιο

Block

Η περιοχή στην οποία
βρίσκεται το τεμάχιο.

Το φύλλο στο
οποίο
βρίσκεται το
τεμάχιο
(κτηματολογικό
φύλλο)

Το σχέδιο στο οποίο
βρίσκεται το τεμάχιο
(κτηματολογικό
σχέδιο)

Το
κτηματολογικό
block του
τεμαχίου (αν
υπάρχει)

Αρ. Τεμαχίου
Ο κτηματολογικός
αριθμός τεμαχίου
(ή το «Η» αν είναι
χαλήτικο.)

Έκταση Πρώτης Καλλιέργειας
(Δεκάρια)
Η έκταση που καταλαμβάνει η καλλιέργεια
στο τεμάχιο. ΟΧΙ η κτηματολογική έκταση.

Έκταση Δεύτερης Καλλιέργειας
(Δεκάρια)
Η έκταση που καταλαμβάνει δεύτερη
καλλιέργεια στο τεμάχιο (αν υπάρχει). Σε
περίπτωση περισσότερων καλλιεργειών θα
πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά οι
εκτάσεις.

Καλλιεργητικές Εργασίες
Στοιχεία Καλλιεργητικής Εργασίας
Ημερομηνία
Εφαρμογής

Είδος
Καλλιέργειας

Καλλιεργητική
Εργασία

Η ημερομηνία
που έγινε η
συγκεκριμένη
καλλιεργητική
εργασία

Καταγράφεται
το είδος της
καλλιέργειας
που βρίσκεται
στο τεμάχιο
την
συγκεκριμένη
ημερομηνία.

Η εργασία που
πραγματοποιήθηκε
στο τεμάχιο τη
συγκεκριμένη
ημερομηνία. π.χ.
κλάδεμα,
ψέκασμα,
καλλιέργεια,
πότισμα κ.α.

Στοιχεία φυτοφαρμάκου/λιπάσματος (ΑΝ χρησιμοποιήθηκε)
Μηχάνημα που
χρησιμοποιήθηκε

Εχθρός ή
Ασθένεια

Φυτοφάρμακο
/Λίπασμα

Τρακτέρ,
ψεκαστήρας
πλάτης, κ.ά.

Ο εχθρός ή η
ασθένεια που
θα
καταπολεμηθεί
με το
συγκεκριμένο
φυτοφάρμακο.

Το εμπορικό
όνομα του
φυτοφαρμάκου
ή τα στοιχεία
του λιπάσματος
που
χρησιμοποιείται.

Ποσότητα που
χρησιμοποιήθηκε

Η συνολική
ποσότητα του
φυτοφαρμάκου
ή του
λιπάσματος που
χρησιμοποιείται.

Δόση
εφαρμογής
Η δόση του
συγκεκριμένου
φυτοφαρμάκου
που
χρησιμοποιείται
(π.χ. 20 ml/10
λίτρα, 200
ml/100 λίτρα
κτλ.) ή η δόση
λιπάσματος
(π.χ. 20 kg ανά
δεκάριο)

Εφαρμογή

Χρόνος
ασφαλείας

Αρ. Αδείας

Δραστική
Ουσία

Πόσες φορές
χρησιμοποιήθηκε
το συγκεκριμένο
φυτοφάρμακο /
λίπασμα στο
τεμάχιο.

Ο χρόνος
που πρέπει
να περάσει
από την
μέρα
χρήσης του
φαρμάκου
μέχρι τη
μέρα
συγκομιδής.

Ο Αριθμός
αδείας του
φαρμάκου
που
αναγράφεται
στη
συσκευασία.

Η ουσία που
υπάρχει στο
φυτοφάρμακο

Τα πιο πάνω στοιχεία αναγράφονται στη συσκευασία του κάθε φυτοφαρμάκου που χρησιμοποιείται.

Ταυτότητα Τεμαχίου
Κοινότητα

Περιοχή

Φύλλο

Σχέδιο

Block

Αρ. Τεμαχίου

Έκταση Πρώτης Καλλιέργειας
(Δεκάρια)

Έκταση Δεύτερης Καλλιέργειας
(Δεκάρια)

Καλλιεργητικές Εργασίες
Ημερομηνία
Εφαρμογής

Στοιχεία Καλλιεργητικής Εργασίας
Είδος
Καλλιεργητική
Μηχάνημα που
Καλλιέργειας
Εργασία
χρησιμοποιήθηκε

Εχθρός ή
Ασθένεια

Στοιχεία φυτοφαρμάκου/λιπάσματος (ΑΝ χρησιμοποιήθηκε)
Φυτοφάρμακο
Ποσότητα που
Δόση
Χρόνος
Εφαρμογή
/Λίπασμα
χρησιμοποιήθηκε εφαρμογής
ασφαλείας

Αρ.
Αδείας

Τα πιο πάνω στοιχεία αναγράφονται στη συσκευασία του κάθε φυτοφαρμάκου που χρησιμοποιείται.

Δραστική
Ουσία

