ZGŁOSZENIE
POWIERZCHNI UPRAWY CHMIELU DO EWIDENCJI PLANTACJI CHMIELU
W ................. ROKU
Kierowane do Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych

Producent

.........................................................................................................Numer identyfikacyjny*......................................................

Adres ............................................................................................................... ........................................................................................................
Telefon ....................................................................................................................................................................................................................
Grupa**…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Zgłaszam do ewidencji w 20…….r. całkowitą powierzchnię uprawy chmielu, która wynosi ..........……....ha (pow. uprawy nr 1+ 2 + 3 + 4)

PLANTACJA NR 1

Całkowita powierzchnia plantacji nr 1 ........... ha
Nr
kwater

Nr działek
ewidencyjnych

Nazwa deklarowanej
odmiany

PLANATCJA NR 2

Miejsce położenia plantacji

Wiek uprawy ***

województwo.. ……………………………….

2

powiat. ……………………………………….

3

gmina ………………………………………..

4

miejscowość ………………………………….

Nr
kwater

Nr działek
ewidencyjnych

nr ewidencyjny plantacji wg WIJHARS

Nazwa deklarowanej
odmiany

Powierzchnia
(ha)

PL - _ - __ - _____ - ______
Miejsce położenia plantacji

Wiek uprawy ***

1

województwo.. ……………………………….

2

powiat. ……………………………………….

3

gmina ………………………………………..

4

miejscowość …………………………………

Całkowita powierzchnia plantacji nr 3 ........... ha
PLANTACJA NR 3

Powierzchnia
(ha)

PL - _ - __ - _____ - ______

1

Całkowita powierzchnia plantacji nr 2 ........... ha

Nr
kwater

Nr działek
ewidencyjnych

nr ewidencyjny plantacji wg WIJHARS

Nazwa deklarowanej
odmiany

Powierzchnia
(ha)

PL - _ - __ - _____ - ______
Miejsce położenia plantacji

Wiek uprawy***

1

województwo.. ……………………………….

2

powiat. ……………………………………….

3

gmina ……………………………………….

4

miejscowość ………………………………….

Całkowita powierzchnia plantacji nr 4 .......... ha
PLANATCJA NR 4

nr ewidencyjny plantacji wg WIJHARS

Nr
kwater

Nr działek
ewidencyjnych

nr ewidencyjny plantacji wg WIJHARS

Nazwa deklarowanej
odmiany

Powierzchnia
(ha)

PL - _ - __ - _____ - ______
Miejsce położenia plantacji

Wiek uprawy***

1

województwo.. ……………………………….

2

powiat. ……………………………………….

3

gmina ……………………………………….

4

miejscowość …………………………………

.........................................................
miejscowość, data

.............................................
podpis producenta, ( pieczęć)

* nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
** wpisać nazwę i adres grupy producentów chmielu jeśli producent jest jej członkiem,
*** 1- jednoroczna, 2- dwuletnia, w- wieloletnia.
PRZED WYPEŁNIENIEM FORMULARZA PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI NA ODWROCIE
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OBJAŚNIENIA
Za powierzchnię uprawy (plantacji) chmielu uważa się:
 powierzchnię, na której uprawia się rośliny chmielu, zajętą przez konstrukcję nośną
i ograniczoną linią jej zewnętrznych odciągów kotwicznych;
 pasy brzeżne o szerokości odpowiadającej średniej szerokości międzyrzędzia wewnątrz
plantacji i niestanowiące części drogi publicznej, które umożliwiają uprawę rzędów roślin
znajdujących się między odciągami kotwicznymi,
 pasy przeznaczone na uwrocia, znajdujące się na zakończeniach rzędów roślin, pod
warunkiem, że szerokość żadnego z nich nie przekracza 8 m i nie stanowią one części drogi
publicznej.
Szerokość powierzchni uprawy chmielu powinna być powiększona o dwie szerokości średniego
międzyrzędzia (po jednym pasie brzeżnym z każdej strony), jeżeli na linii zewnętrznych odciągów
kotwicznych rosną rośliny chmielu i obszar ten jest własnością producenta oraz nie jest częścią drogi
publicznej.
Długość powierzchni uprawy chmielu powiększa się o dwa pasy przeznaczone na uwrocia pod
warunkiem, że szerokość każdego z nich nie przekracza 8 m i obszar ten jest własnością producenta oraz
nie jest częścią drogi publicznej.
Powierzchnia uprawy chmielu powinna się składać się z kwater jednolitych odmianowo.
Za kwaterę uważa się jednolitą odmianowo wydzieloną część powierzchni uprawy chmielu, tworzącą
regularny kształt o wyraźnych granicach, kwatery mogą być usytuowane wzdłuż lub w poprzek rzędów.
Przygotowanie zgłoszenia.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Producent chmielu składa jedno zgłoszenie na wszystkie użytkowane powierzchnie w ustawowym
terminie do dnia 31 maja roku zbioru.
Powierzchnię uprawy i kwater w zgłoszeniu należy podać w ha, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
W kolumnie ,,nazwa uprawianej odmiany” należy wpisać kolejno taką ilość odmian,
z których faktycznie dana powierzchnia uprawy chmielu się składa, z uwzględnieniem wieku uprawy
Powierzchnię należy podać w ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Numer identyfikacyjny producenta nadaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Numer powierzchni uprawy chmielu nadaje wojewódzki inspektor Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych.
Zgłoszenie po wypełnieniu należy dostarczyć, do właściwego ze względu na miejsce położenia
powierzchni uprawy chmielu, wojewódzkiego inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych.
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