C A I E T D E AGRO M E D IU
ACEST REGISTRU TREBUIE COMPLETAT OBLIGATORIU, PENTRU FIECARE PARCELĂ ÎN PARTE ÎN FIECARE AN,
PENTRU CONTROLUL APIA

Anul / campania de depunere a
cererilor unice de plată pe suprafaţă

Trebuie sa fie si disponibil in caz de control.
În cazul lipsei caietului pentru anul curent, fermierul e exclus de la plata.
În lipsa caietelor pe anii precedenţi de angajament se aplica sancţiuni care conduc la reducerea plaţilor.

Nume/Prenume
Comuna/Sat
Suprafața totală

Vă rugăm să vă asigurați că acest model conține datele cerute de către APIA – www.apia.org.ro

Suprafaţa aflată sub angajament de agromediu

Ce înseamnă pajiște? Când vorbim de pajiște, vorbim de toate cele trei tipuri de gospodărire: Fâneată, Pășune sau Mixt (cosit + pășunat)

Nr. total de animale

Nr. Bovine (mai mari de 2 ani)

Nr. Bovine (sub 6 luni)

Ecvidee (de mai mult de 6 luni)

Nr. Ovine

Nr. Caprine

Altele (specie/rasa și nr.)

=

=

=

=

=

=

=

Descrierea pe scurt a parcelei/parcelelor
pentru orientare (cu precizarea nr. blocului
fizic şi a nr. parcelei)

De la/până la, pucte de reper pe teren, vecini, culturi etc.

Observații

de exemplu, se va preciza dacă s-au folosit
orice alte substanțe decât cele menționate în
cerințele specifice
– substanţe de protecţia plantelor,
îngrăşăminte chimice, etc.
– cantitățile folosite și scopul în care s-au
utilizat, cu precizarea nr. blocului fizic si nr.
parcelei

Tip de pajiște
Nr.

Pășune
Fâneață
Mixt

Parcela
Parcela
Numele local

Număr
parcelă
(din cererea
de plată)

Nr. bloc
fizic (din
cererea
de plată)

Fertilisarea
Supafața
totală a
parcelei (conf.
cererii de plată)

Da/Nu

Tipul
(chimice/gunoi de
grajd)

Fâneață
Cantitate
în Kg

Data începerii
coasei

Mecanizat sau
manual

Metoda de cosit
(în benzi, din
interiorul parcelei
spre exterior)

Pașune
Data la care
s-a adunat fânul

Tipul de animale cu care s-a
păşunat (specie/rasă)
și numărul

Încărcătura de animale
cu care s-a pășunat
(pe baza tabelului
de conversie)

Perioada
(Nr. zile)

Însămânțări
Da/ Nu
!!păstrați ambalajele

Este parcela pășune
(islaz) comunală?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Va rugam marcati doar celule tabulare aplicabile: de exemplu, în cazul în care parcela este pășune, nu mai trebuie să complectați coloanele pentru fâneață.

Acest material a fost conceput cu sprijinul Fundaţiei ADEPT

