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Fișă informativă 
 

Documentarea producției vegetale 
(Clarificări privind jurnalul fermei al BG) 

 
Înregistrarea informațiilor în jurnalul producției vegetale: este important ca următoarele 
procese să fie reprezentate în mod corespunzător în jurnalul dvs. de înreigstrări, așa cum 
este descris în documentul BG “A. 1. Jurnalul producției vegetale”. 
 

Agricultură: 

 Însămânțare 

 Măsuri de protecție a plantelor: de fiecare dată când sunt utilizate substanțe de 
protecție a plantelor (măsurile mecanice, de exemplu prelucrarea, nu trebuie 
înregistrate) 

 Orice utilizare de îngrășăminte (pentru furaje, cu privire la procedurile de fertilizare 
pentru pășuni) 

 Data recoltării 
 

Fâneață: 

 Măsuri de protecție a plantelor: de fiecare dată când se utilizează substanțe de 
protecție a plantelor 

 Re-însămânțarea și semințele noi 

 Orice utilizare de îngrășământ: o înregistrare generală este suficientă pentru 
îngrășămintele proprii ale operatorului, de exemplu „gunoi de grajd după fiecare 
cosire“. Utilizarea de îngrășăminte externe trebuie documentată în conformitate cu 
modelul furnizat. 
 

Culturi permanente: 

 Data plantării pentru plantele noi 

 Măsuri de protecție a plantelor: de fiecare dată când se utilizează substanțe de 
protecție a plantelor 

 Orice utilizare de îngrășăminte 

 Data recoltării 
 

 
Documentația suplimentară necesară pentru producția vegetală: 
 

Un plan de rotație a culturilor (a se vedea documentul A.2. Planul de rotație a culturilor) 
pentru fiecare parcela si bloc fizic, trebuie  să fie documentat, în cazul în care nu este 
disponibilă nicio cerere de subventie (APIA). Cererea repetitivă de subventie ( APIA ),  
trebuie să fie disponibilă în timpul inspecției. 
 

Achizițiile/adaosurile de materii prime trebuie documentate în formularul relevant (A.3. 
Factori de producție pentru producția vegetală) și trebuie păstrate documentele de achizitie. 
 

Cantitățile recoltate și comercializate specifice trebuie documentate în formularul relevant 
din jurnalul fermei (a se vedea A.4. Cantitățile recoltate și comercializate). 
 

În timpul inspecției pot fi necesare documentații suplimentare. 
 
Vă rugăm să aveți în vedere informațiile conținute în instrucțiunile pentru jurnalul fermei. 


