Ημερολόγιο Γεωργικής Εκμετάλλευσης
για τα έτη: _____________________________________

Όνομα Γεωργικής Εκμετάλλευσης / Γεωργού : __________________________
__________________________________________________________________
Αριθμός Ταυτότητας / Αριθμός Εταιρείας : ______________________________
Αριθμός Ενιαίας Αίτησης ΚΟΑΠ: ______________________________________
Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης στα οποία συμμετέχω: _____________________
__________________________________________________________________

Οδηγίες Συμπλήρωσης
 Ο γεωργός/αιτητής έχει την υποχρέωση να τηρεί και να παρουσιάζει το ημερολόγιο
του όταν αυτό του ζητηθεί. Σε περίπτωση που αυτός αναθέτει την καλλιέργεια ή τον
ψεκασμό των τεμαχίων του σε τρίτο πρόσωπο, η πιο πάνω υποχρέωση ΔΕΝ
μεταβιβάζεται.
 Στο ημερολόγιο πρέπει να περιλαμβάνονται ΟΛΑ τα τεμάχια της εκμετάλλευσης. Εάν
λείπει από αυτό αριθμός τεμαχίων ή δεν συμπληρώνονται όλες οι πληροφορίες που
πρέπει, πιθανό να υπάρχουν επιπτώσεις. Έχουν δημιουργηθεί, για τις ανάγκες των
γεωργών, 2 τύποι σελίδων για το ημερολόγιο. Στην πρώτη τηρούνται τα δεδομένα
για μοναδικά τεμάχια ενώ στην δεύτερη μπορούν να δηλωθούν ομάδες τεμαχίων.
Τεμάχια που είναι στο ίδιο κτηματολογικό τεμάχιο αλλά λόγω διαφορετικής
καλλιέργειας δηλώνονται ως ξεχωριστά αγροτεμάχια θα τηρούνται και στο
ημερολόγιο σαν μοναδικά τεμάχια. Στην ομάδα τεμαχίων μπαίνουν τεμάχια που
έχουν την ίδια καλλιέργεια και δέχονται τις ίδιες φροντίδες και μεταχειρίσεις.
Συνήθως είναι μία συνεχόμενη έκταση με διαφορά κτηματολογικά τεμάχια με κοινά
όρια.
 Σε περίπτωση συμμετοχής σε Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης και ειδικά Μέτρα που
βασική δράση είναι η αμειψισπορά στο ημερολόγιο πρέπει να περιλαμβάνεται
ξεχωριστή σελίδα με τα τεμάχια του Μέτρου και το πρόγραμμα αμειψισποράς για
όλη την εξαετία για τον σωστό προγραμματισμό των καλλιεργειών και των
δηλώσεων του γεωργού. Στις καλλιεργητικές φροντίδες περιλαμβάνονται η
μηχανική καλλιέργεια/όργωμα, φύτευση ή σπορά, κόψιμο χόρτων με χορτοκοπτική
ή βοτάνισμα στο χέρι, κλάδεμα, πότισμα, συγκομιδή, άλλες ειδικές καλλιεργητικές
φροντίδες/δράσεις που προβλέπονται σα Μέτρα ΠΑΑ πχ κλαδοκάθαρος αμπελιού ή
η επιπλέον μηχανική καλλιέργεια μετά την συγκομιδή των σιτηρών τον ΙουνίοΙουλίο (μετά την συγκομιδή) κλπ. Τα ίδια καταγράφονται και για τυχόν δεύτερη
καλλιέργεια.
 Εφόσον γίνεται χρήση φυτοπροστατευτικών ή παγίδων για έντομα ή/και
λιπασμάτων ή κοπριάς ή κομπόστας αυτό καταγράφεται στα Στοιχεία
φυτοφαρμάκου/λιπάσματος. Εκτός από τον εχθρό για τον οποίο γίνεται η
εφαρμογή τα υπόλοιπα στοιχεία βρίσκονται στις συσκευασίες των
φυτοπροστατευτικών που χρησιμοποιούνται.

