ANEKSI 5.1

FORMULARI PËR MASËN 7

Qarku ____________, Bashkia___________________
Njësia administrative ______________________, Fshati_________________

PROJEKTI
(Plotësimi i numrit të bimëve në ullishte të vjetra/degraduara )
Për mbjelljen e ________Ha
Specia: ____________, Kultivari:

_________________

Periudha e realizimit të mbjelljes: (Viti)______________________
Të dhëna për:
Masivin e ullishtes:
-

Emri popullor i masivit nëse ka,

-

Zona kadastrale

-

Sipërfaqja e masivit

-

Numri i fermerëve që kanë ullinj në këtë masiv, ___________

-

Kultivari ekzistues _______________________

-

Mosha e ullishtes afërsisht në (vite) ____________________

___________________________

__________________________
______________________________________

Për ngastrën :
-

Nr. kadastral/pasurisë (ngastrrës)_______________

-

Numri ekzistues i numrit të bimëve/ha, në ngastrën tuaj: _____________

-

Numri i bimëve për tu plotësuar ________________

-

Plotësimi me kultivarin___________________________

A p l i k u e s i/ Përfaqësuesi: (emër, mbiemër, firmë)__________________
Adresa e aplikuesit: ____________________________, Tel./Cel: _____________________

HARTUESI I PROJEKTIT:

Agronomi ___________________

(emër, mbiemër, firmë)
Adresa : ___________________________________, Tel./Cel __________________
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1. Disa të dhëna për praktikën e mbjelljes dhe të mbajtjes së bimës
Sipërfaqja__________ ha,
Numri i bimëve/ha _____________, Distancat e mbjelljes______ x _______ m
2. Masat agronomike që do merren për tokën
-

Sistemim terreni: Sistemim/punim i tokës,

Hapje kanale antierozive, çdo___ m,___, cm thellësi,

Hapje kanale kulluese çdo_____m,____cm thellë

-

Punimi i tokës: Qilizëm më krah mbi ___ cm thellësi,

Plugim me traktor mbi ___ cm thellësi

Nivelim sipërfaqësor i ngastrës

Diskim + branim/ Frezim

4. Përmirësim i pjellorisë së tokës nëpërmjet plehrimit para/gjatë mbjelljes:
► Plehërimi gjatë mbjelljes kg/rrënjë ____ pleh stalle, ____ superfosfat____ DAP, _____Azotike

Mënyra e ujitjes:

Ujitje me pika

Hartuesi i projektit
___________________________

Tradicionale (Specifiko)

Aplikuesi
__________________________
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PROJEKTSKICA E MASIVIT TE ULLISHTES
(Skica e ngastrës në formë gen-plani)

PROJEKTSKICA E NGASTRËS/NGASTRAVE TE FERMERIT/GRUP FERMEREVE
(Skica e ngastrës në formë gen-plani e )

Në hapsirën bosh të kësaj faqeje skicohet plan vendosja e sipërfaqes së mbjellë me kufizimet dhe shënimet brenda e
jashtë saj duke ju referuar elementëve të mëposhtëm
Jashtë skicës:
- Zona Kadastrale______________________________
- Nr. kadastral/ pasurisë__________________________________
- Sipërfaqja gjithsej________ ha,
- Sipërfaqja efktive që mbillet______ ha, ____%,
- kundrejtimi i ngastrës ndaj pikave të horizontit, ____________________________________________
- kufizimet____________________________________ ____________________________________________
-Data e Plotesimit te ketyre të dhënave : ___________________________________

Hartues i projektit
_____________________

Aplikuesi/Përfaqësuesi
_____________________
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