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2000856HU (ADAT-09) 

  Gyűjtési terület 

Kérjük, csatolja a leíráshoz a terület térképét, a gyűjtési engedélyét, valamint annak igazolását, hogy a területet 
a gyűjtést megelőző 3 évben az ökológiai gazdálkodásban tiltott anyagokkal nem kezelték! 

 

Gyűjtési terület megnevezése és elhelyezkedése (település, HRSZ, blokkszám):       

Gyűjtési terület leírása (klimatikus jellemzők, domborzat, vegetáció, művelésmód):       

Gyűjtési terület nagysága (ha), a különböző vegetációjú területek (erdő, rét, szántó stb.) aránya:       

Szennyező források (növényvédőszer-használat, ipartelep, nagyforgalmú út, hulladéklerakó, 
szemétégető, nagyváros stb.) a gyűjtési területen vagy annak szomszédságában:       

Utolsó tiltott kezelés időpontja:       

Utolsó legeltetés időpontja:       

Gyűjtési terület kezelője vagy tulajdonosa:       

A gyűjtési területen működő felvásárló neve:       

A területen gyűjtött növények, növényi részek 

Nr. Növény (faj) 
Gyűjtött 

növényi rész  
„Herba” név 

Terv. 
menny. 

(nyers kg) 

Megjegyzés 
(pl. korlátozás) 

Gyűjtés 
időszaka 
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 Kelt (hely, dátum)  Felvásárló aláírása  Partner (integrátor) aláírása  
 

Partner    
(integrátor) neve:                      Év:            
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