CALENDARUL LUCRĂRILOR AGRICOLE
pe parcelele aflate sub angajament, în acord cu condițiile de bază relevante și cerințele specifice
Măsurii 10 „ AGRO-MEDIU ȘI CLIMĂ”, Pachetul 4 – „Culturi verzi”
Categoria de folosință a terenului: TEREN ARABIL
Cerințe ce trebuie respectate pe parcursul celor 5 ani de angajament
Pe tot parcursul
anului

Ținerea evidenței lucrărilor agricole
Interzicerea utilizării fertilizanților chimici ca suport pentru înființarea culturilor verzi sau pe perioada de vegetație a culturii verzi și până la încorporarea acesteia în sol.
Interzicerea arderii miriștilor și a resturilor vegetale (GAEC 6.2 – condiție de bază relevantă)
Interzicerea aratului și discuitului pajiștilor existente în fermă

Ianuarie

Terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei (GAEC 4 - condiție de bază
relevantă)

Februarie

Terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei (GAEC 4 - condiție de bază
relevantă)
Încorporare biomasă începând din 15 februarie

Martie

Depunerea cererii unice de plată începând cu data de 1 martie
Depunerea documentelor ce fac dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor până cel târziu 10 octombrie a anului de campanie (aplicabile la nivel de măsură).
Acestea se depun înainte de efectuarea celei de-a II-a plăţi de către fermierii cu angajamente pe suprafeţe ale pachetului mai mari de 300 ha și înainte de efectuarea celei de-a III-a plăţi de
către fermierii cu angajamente pe suprafeţe ale pachetului de până la 300 ha.
Încorporare biomasă până cel târziu la 31 martie
Fertilizanții organici pot fi utilizați doar după încorporarea biomasei

Aprilie

Perioadă de depunere a cererii unice de plată
Fertilizanții organici pot fi utilizați până la semănarea culturilor verzi

Mai

Depunerea cererii unice de plată până la data de 15 mai. Începând cu data de 16 mai se mai poate depune cererea unică de plată cu penalități de 1% pe zi de întârziere
Fertilizanții organici pot fi utilizați până la semănarea culturilor verzi

Iunie

11 iunie este data limită până la care se mai poate depune cererea unică de plată cu penalități de 1% pe zi de întârziere
Fertilizanții organici pot fi utilizați până la semănarea culturilor verzi

Iulie

Fertilizanții organici pot fi utilizați doar până la semănarea culturilor verzi

August

Semănarea culturilor verzi (mazăre, măzăriche, rapiță, muștar, lupin, sulfină) pe maxim 80% din suprafața totală arabilă a fermei, începând cu data de 1 august
Fertilizanții organici pot fi utilizați doar până la semănarea culturilor verzi

Septembrie

Semănarea culturilor verzi (mazăre, măzăriche, rapiță, muștar, lupin, sulfină) pe maxim 80% din suprafața totală arabilă a fermei, trebuie realizată până cel târziu 30 septembrie
Fertilizanții organici pot fi utilizați doar până la semănarea culturilor verzi

Octombrie

10 octombrie este data limită de depunere a documentelor ce fac dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor

Decembrie

Terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei (GAEC 4 - condiție de bază
relevantă)
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Depunere cerere unică de plată
Ținerea evidentei lucrărilor agricole
Semănare culturi verzi (mazăre, măzăriche,

Toti cei 5 ani de angajament

rapiță, muștar, lupin, sulfină) pe maxim
80% din suprafața totală arabilă a fermei.
Posibilitate aplicare gunoi de grajd înainte
de semănarea culturilor verzi
Interzicerea aplicării fertilizanților chimici

Este interzisă aplicarea fertilizanților chimici pentru culturile verzi (ca suport pentru înfiinţarea culturii verzi sau pe perioada de vegetaţie a culturii verzi şi până la încorporarea
acesteia în sol)

Incorporare biomasa
Terenul arabil trebuie să fie acoperit cu
culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat
după recoltare pe cel puţin 20% din
suprafaţa arabilă totală a fermei (GAEC 4 condiție de bază relevantă)
Interzicerea arderii miriştilor şi a resturilor
vegetale (GAEC 6.2 - condiție de bază
relevantă)
Interzicerea aratului sau discuitului
pajiștilor existente în fermă

Depunerea documentelor ce fac dovada deţinerii
competenţelor necesare implementării
angajamentelor*)
Legenda
Perioada in care se permite desfasurarea activitatii corespunzatoare cerinței
Perioada in care se interzice desfasurarea activitatii corespunzatoare cerinței
Perioada in care se permite aplicarea gunoiului de grajd, dar numai după încorporarea biomasei și fără a se depăși data la care se seamănă culturile verzi
Perioada în care se mai pot depune cereri unice de plată cu penalități de 1% pe zi (25 zile calendaristice dupa data de 15 mai)
Anul N - anul curent de angajament; Anul N+1 - anul următor anului curent de angajament
*) Documentele ce fac dovada deținerii competențelor se aplică la nivel de măsură și se depun:
înainte de efectuarea celei de-a II-a plăţi de către fermierii cu angajamente pe suprafeţe ale pachetului mai mari de 300 ha
înainte de efectuarea celei de-a III-a plăţi de către fermierii cu angajamente pe suprafeţe ale pachetului de până la 300 ha

