Kitöltési útmutató a C.A.C. állomány bejelentőkhöz (5079)
A nyomtatvány a már nyilvántartásba vett állományok bejelentésére szolgál.

Beküldési határidő: tárgyév február 28.
BEJELENTÉS
A bejelentő és nyomtatvány azonosítására szolgál.
NÖVÉNYÁLLOMÁNY HELYE
Itt találja a korábban nyilvántartásba vett állomány elhelyezkedésére vonatkozó adatokat (általában
település, helyrajzi szám formában). Ha ez nem megfelelő, kérem, jelezze.
- 01/1 hrsz szerepel itt abban az esetben, ha a terület megjelölése nem volt egyértelmű. Ez esetben
szíveskedjék javítani!
- Ha a tárgyévi bejelentése új területen van, akkor ne ezt az adatot javítsa, hanem töltsön ki egy új
bejelentőlapot (5077)!
NÖVÉNYÁLLOMÁNY ADATAI:
A táblázatban az alábbi oszlopokat találja:

A kitölthető oszlopok az alábbiak:
Oszlop neve

Szüneteltetés
Megszűntetés
Tárgyévben
bejelentett tőszám
(db):
Tárgyévben
bejelentett terület
(ha)

Kitöltési segédlet

A tárgyévben nem használt ültetvény szakaszok
jelölése
A nyilvántartásból töröltetni kívánt ültetvény szakaszok
jelölése
A szaporítóanyag szedésre hasznosítani kívánt fák
darabszáma.
A szaporítóanyag szedésre hasznosítani kívánt
gyökérnemes és vegetatív alanytermő ültetvények
területnagysága

Kötelezően kitöltendő

szüneteltetés eseté
megszüntetés esetén
igen; mag- és
szemzőhajtás termők
esetén
igen; alany és
gyökérnemes
állományok esetén

További oszlopok:
Megjegyzés

Oszlop neve

Sorszám
Tételszám
(Szakasz
azonosító)

Tábla
Sor
Tól…ig
Faj
Fajta (klón)
Szig. száma
Telepítés éve /
féléve

A növényállomány-tétel egyedi azonosítója. Minden C.A.C állomány és
törzsültetvény tétel rendelkezik egy egyedi azonosítóval. Első része a termelőt
azonosító szám. Második része ezen belül egy egyedi tételszám.
A forgalmazás során a tételszám második („/” jel után álló) értékét tüntesse fel a
származási igazolvány tételszám rovatában. A sorszámok kiosztása 1000-től indul és
egy termelőnél folytatólagosan van kiosztva. Így elegendő, ha csak az utolsó
számjegyeket tünteti fel a származási igazolvány kitöltésekor.
Pl.: 895/1102 esetén a 102 használata elegendő.
A tábla jele vagy száma (ha van ilyen)
A szaporításra kijelölt növény/ek az ültetvény melyik sorában találhatók.
A növények helye a soron belül. A fánként jelentendő (MAG és SZHT) ültetvények
esetén töltendő ki
Ha ismeri az ültetési anyag vásárlásakor kapott származási igazolvány számát, itt
tüntesse fel. Kitöltése nem kötelező, de javasolt.
Az ültetvény telepítésének ideje. Kitöltése nem kötelező, de javasolt.

Dátum és aláírás nélkül a bejelentés érvénytelen!

