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Objaśnienia do Załącznika nr 1
do sprawozdania R-08
Uwaga: W e-mailu kaŜdy znak powinien zostać wpisany w odrębnej kratce.
Przykład wypełniania e-maila:

Z E N O N . K O W A L S K I @ X X X . Y Y Y . P L
Formularz jest sprawozdaniem wahadłowym wypełnianym dla:
– „Powierzchni pod osłonami ogółem, w tym ogrzewanej” oraz „Powierzchni
truskawek pod osłonami” – raz w roku do dnia 4 lipca 2011 r.,
– „Powierzchni zajętej pod uprawę warzyw pod osłonami” oraz „Szacunkowych
zbiorów warzyw spod osłon” – dwukrotnie w ciągu roku w terminach do
4 lipca 2011 r. (dane z wiosennego cyklu produkcji) i do 25 października 2011 r.
(dane z jesiennego cyklu produkcji),
– „Powierzchni zajętej pod uprawę kwiatów i roślin ozdobnych pod osłonami”,
w tym „Powierzchni zajętej pod uprawę kwiatów pod osłonami” oraz
„Szacunkowych zbiorów truskawek spod osłon”– raz w roku w terminie do
25 października 2011 r.
Powierzchnię pod osłonami oraz zajętą pod uprawy podaje się w m2 w liczbach
całkowitych.
Zbiory warzyw i truskawek podaje się w dt w liczbach całkowitych.
W wierszu 01 naleŜy wykazać powierzchnię pod osłonami ogółem,
tzn. całkowitą powierzchnię pod szkłem lub folią eksploatowaną (niezaleŜnie od
prowadzonej tam uprawy) bądź nieeksploatowaną w danym roku, natomiast dla
inspektów naleŜy podać jedynie powierzchnię tych inspektów, które w danym
roku są uŜytkowane.
W wierszu 02 naleŜy wykazać powierzchnię ogrzewaną szklarni i tuneli.
W wierszach 03 i 04 podaje się „Powierzchnię zajętą pod uprawy warzyw pod
osłonami ogółem” – jest to powierzchnia produkcyjna – bez dróg wewnętrznych,
łączników itp. – zajęta pod uprawę wszystkich gatunków warzyw – oddzielnie
w wiosennym i jesiennym cyklu produkcyjnym.
W wierszach 05 i 06 „Powierzchnia warzyw pod osłonami – z tego pomidory”
podaje się powierzchnię uprawy pomidorów, oddzielnie w cyklu wiosennym
i jesiennym.

W wierszach 07 i 08 „Powierzchnia warzyw pod osłonami – z tego ogórki”
podaje się powierzchnię uprawy ogórków, oddzielnie w cyklu wiosennym
i jesiennym.
W wierszach 09 i 10 „Powierzchnia warzyw pod osłonami – z tego papryka”
podaje się powierzchnię uprawy papryki, oddzielnie w cyklu wiosennym
i jesiennym.
W wierszach 11 i 12 „Powierzchnia warzyw pod osłonami – z tego sałata”
podaje się powierzchnię uprawy sałaty, oddzielnie w cyklu wiosennym
i jesiennym.
W wierszach 13 i 14 „Powierzchnia warzyw pod osłonami – z tego pozostałe
warzywa” podaje się powierzchnię uprawy pozostałych warzyw, oddzielnie
w cyklu wiosennym i jesiennym.
W wierszu 15 „Powierzchnia truskawek pod osłonami” podaje się
powierzchnię zajętą pod uprawę truskawek pod osłonami – raz w roku w terminie
do 4 lipca 2011 r.
W wierszu 16 „Powierzchnia kwiatów i roślin ozdobnych pod osłonami”
podaje się powierzchnię zajętą pod uprawę kwiatów i roślin ozdobnych łącznie
dla wszystkich gatunków uprawianych w danym roku – w terminie do
25 października 2011 r.
W wierszu 17 „Powierzchnia kwiatów pod osłonami” podaje się powierzchnię
zajętą pod uprawę kwiatów łącznie dla wszystkich gatunków uprawianych
w danym roku – w terminie do 25 października 2011 r.
W wierszach 18–27 naleŜy podać szacunkowe zbiory pomidorów, ogórków,
papryki, sałaty spod osłon oraz pozostałych warzyw spod osłon łącznie,
oddzielnie dla wiosennego i jesiennego cyklu produkcji.
W wierszu 28 naleŜy podać szacunkowe zbiory truskawek dla całego roku
uprawy w terminie do 25 października 2011 r.

