Załącznik nr 3
IV LISTA SPRAWDZAJĄCA WYKONANIE CZYNNOŚCI Z DORADZANIA W ZAKRESIE ZAZIELENIENIA
Nazwisko i imie rolnika ………………………..

NR gospodarstwa ……………………………………

DOKUMENT
Lp.

1.

2.
a

b

Wyszczególnienie

Sprawdzono, że gospodarstwo
musi spełniać wymogi
zazielenienia i warunki dostępu
do doradzania

TAK

NIE

ND

powstały ( wydruki, notatki,
wyliczenia itp.)

wykorzystywany

wydruk z załącznika nr 1 lub
wydruk z aktualnego kalkulatora
dostepnego na stronie ARIMR

PRAKTYKA DYWERSYFIKACJI
obliczono maksymalne
powierzchnie:
-jednej uprawy

np..wydruk z kalkulatora ARIMR

- dwóch upraw

np..wydruk z kalkulatora ARIMR

Zaplanowano poszczególne
uprawy zgodnie z:
-rodzajem w klasyfikacji
botanicznej
-forma jara, ozima tego samego
rodzaju
- gatunkiem dla psiankowatych,
dyniowatych i kapustowatych

c

- zasiewy traw lub inne
pastewne rośliny zielne
-grunty ugorowane
Sprawdzono poprawność
danych ( uprawy, % udział)

3.

UTRZYMANIE
WARTOŚCIOWYCH
ŚRODOWISKOWO TRWAŁYCH
UŻYTKÓW ZIELONYCH

4

poinformowano rolnika o
zakazie przekształcania i
zaorywania oraz zaznaczono te
obszary na dokumencie.
OBSZARY PROEKOLOGICZNE
Rolnik podjął decyzję o
wykorzystaniu stabilnych
obszarów do powierzchni
obszarów EFA

4.1

np..wniosek o platności
bezpośrednie

np.. wykaz upraw wg ARIMR

np..wydruki z dostępnych
aplikacji lub obliczenia własne

materiał inforacyjny ARIMR,
załączniki graficzne

-przeprowadzono bezpośrednio
na wszystkich działkach
ewidencyjnych inwentaryzację
stabilnych obszarów mogących
utworzyć obszary EFA

załączniki graficzne zaznaczono na załacznikach
graficznych wraz z wymiarami

- obliczono powierzchnię
obszarów EFA utworzoną przez
obszary stabilne

wydruk z kalkulatora - załącznik nr 2

powierzchnia stabilnych
obszarów jest wystarczająca do
spełnienia praktyki EFA

DOKUMENT
Lp.

a

Wyszczególnienie

TAK

NIE

ND

powstały ( wydruki, notatki,
wyliczenia itp.)

Istnieje konieczność
uzupełnienia powierzchni
obszarów EFA elementami
zmiennymi *
dokonano obliczeń pod
powierzchnię zajętą przez
zmienne elementy:
ugory
międzyplony
wsiewki traw w uprawe główną

4.2

uprawy wiążące azot
Rolnik podjął decyzję o
wykorzystaniu TYLKO
zmiennych elementów do
powierzchni EFA *
dokonano obliczeń pod
powierzchnię zajętą przez
zmienne elementy:
ugory
międzyplony
wsiewki traw w uprawe główną

5.

6.

uprawy wiążące azot
Sprawdzono poprawność
danych we wniosku po
dokonaniu wyliczen dla
dywersyfikacji i EFA.
Przekazano rolnikowi wszystkie
dokumenty
* w takich przypadkach zasady
dywersyfikacji powinny być
obliczane w dalszej kolejności
data, podpis doradcy

wykorzystywany

