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A1. Gyümölcsök termesztése, felhasználása és nettó árbevétele

01 Termékjel 2038 Új termék hozzáadásához
kattintson a jobb felső

sarokban látható
kék színű + gombra!

02 Megne-
vezés Szilva (Ide tartozik a ringlószilva is)

hektár, m 2

00 Tárgyévben már jelentett területi adat 0,7919

Ha az előnyomtatott növény
hibásan szerepelt a korábbi

adatjelentésben, akkor kérjük
a 03. soron '0' értéket

feltüntetni.

03 Az év során használt összes összefüggő terület 0,7919

33 A korábban jelentett területtől való eltérés indokolása

04 betakarított termőterület

ebből:
03=04+05+0605 betakarítatlan termőterület

06 0,7919még nem termő terület

07 ebből: az év során telepített terület

08 Az év során kivágott terület

tonna, egy tizedessel

09
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R
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Betakarított összes termés

10 Készlet előző év december 31-én

11 Készletváltozás (+/-)

12 külföldről
Vásárlás

13 belföldről

14 Összes forrás = összes felhasználás

15
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A
SZ

N
Á

LÁ
S

Értékesítés
külföldre

16 belföldre

17 szeszfőzésre

Felhasználás
üzemen belül

18 étkezésre

19 ipari feldolgozásra

20 takarmányozásra

21 Egyéb felhasználás

22 Tárolási és egyéb veszteség

23 Készlet tárgyév december 31-én

24

Értékesítés saját
termelésből
(15. és 16. sorokból)

külföldre

25 feldolgozónak

26 továbbértékesítőnek

27 fogyasztónak

1000 Ft

külföldről (24. sor)28

Nettó árbevétel saját
termelésből

feldolgozótól (25. sor)29

továbbértékesítőtől (26. sor)30

fogyasztótól (27. sor)31

32 Telepítés, pótlás és a még nem termő ültetvények összes költsége
az év során (ha 07. sor >0, akkor 32. sor > 0)
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hektár, m 2hektár, m 2hektár, m 2

Az év során használt összes összefüggő terület03

betakarított termőterület

03=04+05+06
ebből:

04

betakarítatlan termőterület05

még nem termő terület06

ebből: az év során telepített terület07

Az év során kivágott terület08

tonna,
egy tizedessel

tonna,
egy tizedessel

tonna,
egy tizedessel

Betakarított összes termés09

FO
R

R
Á

S

Vásárlás
külföldről10

belföldről11

Összes forrás = összes felhasználás12

FE
LH

A
SZ

N
Á

LÁ
S

külföldre
Értékesítés

13

14 belföldre

must, bor készítésre, palackozásra

Felhasználás
üzemen belül

15

szeszfőzésre16

étkezésre17

ipari feldolgozásra18

Egyéb felhasználás19

Tárolási és egyéb veszteség20

külföldre

Értékesítés saját
termelésből (13.
és 14. sorokból)

21

feldolgozónak22

23 továbbértékesítőnek

fogyasztónak24

1000 Ft1000 Ft1000 Ft

Nettó árbevétel saját
termelésből

külföldről (21. sor)25

feldolgozótól (22. sor)26

továbbértékesítőtől (23. sor)27

fogyasztótól (24. sor)28

Telepítés, pótlás és a még nem termő ültetvények összes költsége
az év során (ha 07. sor >0, akkor 29. sor >0)29

A2. Szőlő termesztése, felhasználása és nettó árbevétele

Tárgyévben már jelentett szőlőterület összesen: hektár négy tizedessel

Termékjel01 2005 20062003

Megnevezés02 Egyéb szőlőBorszőlőCsemegeszőlő

30 A korábban jelentett területtől való eltérés indokolása
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A3. Szőlőmust és bor termelése, felhasználása és nettó árbevétele

Termékjel01 5003 50015002

Megnevezés02 Hordós borSűrített
szőlőmust

Szőlőmust
(fojtott is)

hektoliter hektoliterhektoliter

03 Előállított mennyiség

FO
R

R
Á

S04 Készlet előző év december 31-én

05 Készletváltozás (+/-)

06 külföldről
Vásárlás

07 belföldről

08 Összes forrás = összes felhasználás

FE
LH

A
SZ

N
Á

LÁ
S

külföldre
Értékesítés

09

belföldre10

Felhasználás
üzemen belül

bor- vagy sűrített must készítésére,
palackozásra11

szeszfőzésre12

fogyasztásra13

ipari feldolgozásra14

Egyéb felhasználás15

Tárolási és egyéb veszteség16

Készlet tárgyév december 31-én17

18

Értékesítés saját
termelésből
(09. és 10. sorokból)

külföldre

19 feldolgozónak

20 továbbértékesítőnek

21 fogyasztónak

1000 Ft1000 Ft 1000 Ft

22 külföldről (18. sor)

Nettó árbevétel saját
termelésből

23 feldolgozótól (19. sor)

24 továbbértékesítőtől (20. sor)

25 fogyasztótól (21. sor)

 × 10Mustkihozatal                    A3. tábla 5003. oszlop 03. sor       
A2. tábla (2003+2005+2006) oszlopok 15. sor %

× 100Borkihozatal (5001. oszlop 03. sor – 5002. oszlop 11. sor)
5003. oszlop 11. sor %

× 1005002. oszlop 03. sor
5003. oszlop 11. sorSűrítettmust-kihozatal %
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B. Agrotechnika
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9999 Összesen

B1. Gazdálkodási évben kijuttatott műtrágya mennyiség
(2017. szeptember 1.- 2018. augusztus 31.), tonna, két tizedessel

Termékjel Megnevezés

a b c d e f

Szamóca

2047

Gyümölcsös

9200

Szőlő

2002

Összesen
f=c+d+e

9999
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B2. Gazdálkodási évben műtrágyázott alapterület
(2017. szeptember 1.- 2018. augusztus 31.), hektár, négy  tizedessel

01 Összesen

B3. Gazdálkodási évben kijuttatott szervestrágya mennyisége
(2017. szeptember 1.- 2018. augusztus 31.)

91 Istállótrágya tonna, egy tizedessel

92 Hígtrágya m 3

B4. Gazdálkodási évben szervestrágyázott alapterület
(2017. szeptember 1.- 2018. augusztus 31.), hektár, négy  tizedessel

91 Istállótrágyával

92 Hígtrágyával



Előző időszaki öntözhető terület összesen: hektár négy tizedessel
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2047 Szamóca szabadföldön

9118 Szamóca (üvegház, fólia)

9200 Gyümölcsös

2002 Szőlő

9999 Összesen

B5. Gazdálkodási évben történt öntözés (2017. szeptember 1.- 2018. augusztus 31.)

Termékjel Megnevezés

a b c d e f g

Öntözés

alapterület

hektár négy tizedessel

kiöntözött
mennyiség

1000 m 3
két tizedessel

típusa

- árasztásos (1)
- barázdás (2)
- esőztető, mobil eszköz  (3)
- esőztető, fix eszköz (4)
- csepegtető (5)
- hidrokultúrás termesztés üvegházban (6)

forrása

- felszíni (1)
- felszín alatti (2)

öntözhető öntözött
d<=c


