Nemzeti
Élelmiszerláncbiztonsági
Hivatal

V141 - Vetésbejelentés

Beérkezés időpontja:

-

Beérkezés módja:

-

NÉBIH tölti ki!

NÉBIH iktatószám:

NÉBIH tölti ki!

Bizonylat sorszám:
Területi szerv

Cím:

1. Vetőmag előállító
partner azonosítója:
2. Neve, címe:

Ügyfél reg. szám (MVH) :

Partner bejel. lap csatolva? ❑

Vigor azon.:

Vetőmag előállító

3. VM terméktanácsi eng.sz.:

4. Számlázási
cím:

irsz.

Számlázási cím (jelen eljárásban)

helység
közterület neve

közterület jellege (út, utca, tér, stb.)

házszám
5. Vetőmagtermesztő
partner azonosítója:
6. Neve, címe:

emelet/ajtó

Ügyfél reg. szám (MVH) :

Partner bejel. lap csatolva? ❑ Vetőmagtermesztő

Vigor azon.:

Telepítés és termés

7. Első vetésbejelentés azonosító száma:

❍

8. Fajta telepítési állapota:

❍

egyéves

9. Vetés vagy telepítés éve, hónapja:

❍

kétéves

évelő

Előző magfogó évek:

.

,

,

,

10. Elővetemény:
11. Faj kód:

megnevezés

12. Fajta kód:

megnevezés
Ifjítási engedély csatolva? ❑

13. Termés szap.foka:

❍

14. Bejelentés évének típusa:
hely
15. Vetés
azonosító:
16. Vetés címe:

❍

fenntartó

❍

magfogó

dugványszedő

Azonos egy már bejelentett területtel:

❍

❍

igen

irsz.

Vetési hely

nem
közterület
neve
házszám

helység
közterület jellege (út, utca, tér, stb.)

17. Helyrajzi
számok:
18. Földrajzi
koordináták:
19. Terület:

,

,

szélesség

.

,

hosszúság

.

,
magasság/mélység

.

ha

.

20. Tábla száma:
21. Fizikai blokk és
parcella azonosító:

-

;

-

-

-

;

-

-

;

-

;

-

-

-

Felelős személy

22. Felelős személy neve:
23. Telefonszám:

Telefonszám:

24. Tétel azonosítója:

Elvetett (anya) vetőmag

Azonosító országa:

25. Fajta kód:

megnevezés

❍
Mechanikai fajta keverék: ❍

26. Fertilitás:

steril

27.

igen

❍ fertil
❍ nem

28. Mennyiség:

Szaporulati fok:
nettó kg

.

Szárm. biz. száma:

Termelő ország:

29. Tétel azonosítója:

Elvetett (apa) vetőmag

Azonosító országa:

30. Fajta kód:

megnevezés

31. Szaporulati fok:
32. Mennyiség:

.

33. Ökológiai vetőmag előállítás:

nettó kg

❍

igen

Szárm. biz. száma:

❍

nem

Termelő ország:
Hozzájárulok az ökológiai vetőmag adatainak
nyilvánosságra hozatalához:

❍

igen

A vetőmag előállító aláírásával vállalt kötelezettségeket a bizonylat útmutatójában elolvastam és elfogadom, a megrendelt szolgáltatások ellenértékének a megjelölt határidőig történő kifizetését vállalom.
.

.

nem

Ökológiai vetőmag
Megjegyzés

34. Vetőmag előállító megjegyzése:

35. Dátum:

❍

36. Vetőmag előállító aláírása:
Verzió 2.1

Kitöltés adatai

