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I N S T R U K C J A 

wypełniania wyciągu z księgi stawowej 
 
Wiersz 1 – wpisać powierzchnię ewidencyjną (pole nieobowiązkowe, jeżeli powierzchnia ewidencyjna jest równa  

                 powierzchni ogroblowanej). 

Wiersz 2 – wpisać powierzchnię ogroblowaną stawu. 

Wiersz 3 – wpisać powierzchnię użytkową (pole nieobowiązkowe). 

Wiersz 5 – wpisać datę obsady stawu wylęgiem Ko. 

Wiersz 6 – wpisać ilość wylęgu przeniesionego z tarlisk/zakupionego w tyś. sztuk. 

Wiersz 7 – wpisać masę wylęgu przeniesionego z tarlisk/zakupionego w kilogramach. 

Wiersz 8 – wpisać pochodzenie materiału obsadowego (np. tarło własne z tarlisk w obiekcie lub zakup z zewnątrz – podać 

źródło). 

Wiersz 10 – wpisać datę obsady stawu narybkiem letnim KL1. 

Wiersz 11 – wpisać ilość obsady narybku letniego przeniesionego z I przesadki/zakupionego w tyś. sztuk. 

Wiersz 12 – wpisać masę obsady narybku letniego przeniesionego z I przesadki/zakupionego w kilogramach 

Wiersz 13 – wpisać średni ciężar jednostkowy materiału obsadowego (wynik z podzielenia danych z wiersza 12/wielkość             

                   obsady z wierszu 11). 

Wiersz 14 – wpisać pochodzenie materiału obsadowego KL1 (np. nazwę obiektu i stawu lub zakup z zewnątrz – podać  

                   źródło). 

Wiersz 16 – wpisać datę obsady stawu narybkiem K1(DD-MM-RR). 

Wiersz 17 – wpisać ilość obsady narybkiem w sztukach. 

Wiersz 18 – wpisać masę obsady narybkiem w kilogramach. 

Wiersz 19 – wpisać średni ciężar jednostkowy obsady w g/szt. (wynik podzielenia danych w wierszu 18/ilość obsady  

                   w wierszu 17). 

Wiersz 20 – wpisać pochodzenie materiału obsadowego K1(np. obiekt, staw lub zakup z zewnątrz – podać źródło). 

Wiersz 22 – wpisać datę obsady stawu kroczkiem K2 (DD-MM-RR). 

Wiersz 23 – wpisać ilość obsady kroczkiem K2 w sztukach. 

Wiersz 24 – wpisać masę obsady kroczkiem K2 w kilogramach. 

Wiersz 25 – wpisać średni ciężar jednostkowy materiału obsadowego (wynik podzielenia danych w wierszu 24/  

                    ilość obsady w wierszu 23).  

Wiersz 26 – wpisać pochodzenie materiału obsadowego K2 (np. nazwę obiektu i stawu lub zakup z zewnątrz – podać  

                   źródło). 

Wiersz 27 – wpisać rocznik obsad np. K3. 

Wiersz 28 – wpisać datę obsady stawu rocznikiem wskazanym w wierszu 27(DD-MM-RR). 

Wiersz 29 – wpisać ilość obsady rocznikiem wskazanym w wierszu 27  w sztukach. 

Wiersz 30 – wpisać ilość obsady  rocznikiem wskazanym w wierszu 27  w kilogramach. 

Wiersz 31 – wpisać średni ciężar jednostkowy materiału obsadowego wskazanego w  wierszu 30 (wynik podzielenia       

                   danych w wierszu 30/ilość obsady w wierszu 29).  

Wiersz 32 –  wpisać pochodzenie materiału obsadowego wskazanego w wierszu 27 (np. nazwę obiektu i stawu lub zakup z  

                    zewnątrz – podać źródło). 

Wiersz 33, wiersz 39a, wiersz 39h – wpisać gatunek innych gatunków ryb obsadzanych  w gospodarstwie. 

Wiersz 34, wiersz 39b, wiersz 39i  – wpisać rocznik materiału obsadowego pozostałych gatunków ryb. 

Wiersz 35, wiersz 39c, wiersz 39j  – wpisać datę obsady stawu pozostałymi gatunkami ryb. 

Wiersz 36, wiersz 39d, wiersz 39k – wpisać ilość obsadzonych  pozostałych gatunków ryb w sztukach. 

Wiersz 37, wiersz 39e, wiersz 39l  – wpisać masę obsadzonych  pozostałych gatunków ryb w kilogramach 

Wiersz 38, wiersz 39f, wiersz 39m – wpisać średni ciężar jednostkowy obsadzonych pozostałych gatunków ryb (wynik  

                                                          podzielenia masy obsady stawu w kg/ilość sztuk). 

Wiersz 39, wiersz 39g, wiersz 39n –  wpisać pochodzenie materiału obsadowego pozostałych gatunków ryb (np. nazwę 

obiektu i stawu lub zakup z zewnątrz – podać źródło). 

Uwaga: w przypadku, gdy w obiekcie chowu hodowanych jest więcej gatunków ryb należy dodać dodatkowe wiersze. 

Wiersz 40 – wpisać ciężar ogólny wszystkich gatunków i roczników ryb obsadzonych w danym stawie (suma wierszy:  

                   7, 12, 18, 24, 30, 37, 39e, 39l. 

Wiersz 42 – wpisać datę odłowu stawu(DD-MM-RR). 

Wiersz 43 – wpisać ilość odłowionego narybku letniego KL1 w tyś. sztuk. 

Wiersz 44 – wpisać masę odłowionego narybku letniego w kilogramach. 

Wiersz 45 – wpisać średni ciężar jednostkowy odłowionego narybku letniego (wynik podzielenia wiersza 44/ wiersz 43). 

Wiersz 46 – wpisać przyrost jednostkowy (masa odłowu z wiersza 44 – masa obsady wiersza 7przezilość odłowionych sztuk  

                   z wiersza 43).  

Wiersz 47 – wpisać przeżywalność obsady (wynik podzielenia ilości sztuk odłowionych z wiersza 43/ ilość sztuk  

                   obsadzonych z wiersza 6). 

Wiersz 48 – wpisać przeznaczenie odłowionego materiału ( np. nazwę obiektu i stawu, sprzedaż).  

Wiersz 50 – wpisać datę odłowu stawu(DD-MM-RR). 

Wiersz 51 – wpisać ilość odłowionego narybku w sztukach. 

Wiersz 52 – wpisać masę odłowionego narybku w kilogramach.  

Wiersz 53 – wpisać średni ciężar jednostkowy odłowionego narybku (wiersz 52/wiersz 51). 

Wiersz 54 – wpisać przyrost jednostkowy odłowionego narybku (masa odłowu z wiersza 52 - masa obsady z wiersza 18/ilość  

                    odłowionego narybku w sztukach z wiersza 51). 

Wiersz 55 – wpisać przeżywalność obsady (iloraz ilości sztuk odłowionych/ ilość sztuk obsadzonych). 

Wiersz 56 – wpisać przeznaczenie odłowionego narybku K1 ( np. nazwę obiektu i stawu, nazwę zimochowu, sprzedaż). 

Wiersz 58 – wpisać datę odłowu stawu(DD-MM-RR). 
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Wiersz 59 – wpisać ilość odłowionych  kroczków w sztukach. 

Wiersz 60 – wpisać masę odłowionych kroczków w kilogramach. 

Wiersz 61 – wpisać średni ciężar jednostkowy odłowionych kroczków (wiersz 60/wiersz 59). 

Wiersz 62 – wpisać przyrost jednostkowy odłowionych kroczków (masa odłowu- masa obsady/ilość odłowionych kroczków w  

                    sztukach). 

Wiersz 63 – wpisać przeżywalność obsady (iloraz ilości sztuk odłowionych/ ilość sztuk obsadzonych). 

Wiersz 64 – wpisać przeznaczenie odłowionych kroczków ( np. nazwę obiektu i stawu, nazwę zimochowu, sprzedaż). 

Wiersz 66 – wpisać datę odłowu stawu(DD-MM-RR). 

Wiersz 67 – wpisać ilość odłowionych  ryb towarowych w sztukach. 

Wiersz 68 – wpisać ilość odłowionych  ryb towarowych w kilogramach. 

Wiersz 69 – wpisać średni ciężar jednostkowy odłowionych ryb towarowych (wiersz 68/wiersz 67). 

Wiersz 70 – wpisać przyrost jednostkowy odłowionych ryb towarowych (masa odłowu- masa obsady/ilość odłowionych 

                   ryb towarowych w sztukach). 

Wiersz 71 – wpisać przeżywalność obsady (iloraz ilości sztuk odłowionych/ ilość sztuk obsadzonych). 

Wiersz 72 – wpisać przeznaczenie odłowionych ryb towarowych (magazyn,  sprzedaż, zimochów). 

Wiersz 73 – wpisać rocznik odłowionych ryb np.  K4. 

Wiersz 74 – wpisać datę odłowu stawu(DD-MM-RR). 

Wiersz 75 – wpisać ilość odłowionych  ryb wskazanego rocznika  w sztukach. 

Wiersz 76 – wpisać ilość odłowionych  ryb wskazanego rocznika  w kilogramach. 

Wiersz 77 – wpisać średni ciężar jednostkowy odłowionych ryb wskazanego rocznika (wiersz 76/wiersz 75). 

Wiersz 78 – wpisać przyrost jednostkowy odłowionych ryb wskazanego rocznika (masa odłowu- masa obsady/ilość  

                   odłowionego rocznika w sztukach). 

Wiersz 79 – wpisać przeżywalność obsady (iloraz ilości sztuk odłowionych/ ilość sztuk obsadzonych). 

Wiersz 80 – wpisać przeznaczenie odłowionych ryb wskazanego rocznika ( np. nazwę obiektu i stawu, nazwę zimochowu,  

                   magazynu, sprzedaż).. 

Wiersz 81, wiersz 89a, wiersz 89j – wpisać gatunek innych gatunków ryb obsadzanych  w gospodarstwie. 

Wiersz 82, wiersz 89b, wiersz 89k – wpisać rocznik odławianych  pozostałych gatunków ryb. 

Wiersz 83, wiersz 89c, wiersz 89l – wpisać datę odłowu stawu/stawów. 

Wiersz 84, wiersz 89d, wiersz 89m – wpisać ilość odłowionych pozostałych gatunków ryb w sztukach. 

Wiersz 85, wiersz 89e, wiersz 89n – wpisać masę odłowionych wskazanego gatunku w kilogramach. 

Wiersz 86, wiersz 89f, wiersz 89o – wpisać średnią masę jednostkową odłowionych pozostałych gatunków ryb (iloraz masy  

                                                            odłowu stawu wskazanego gatunku w kg/ ilość sztuk). 

Wiersz 87, wiersz 89g, wiersz 89p – wpisać przyrost jednostkowy odłowionych pozostałych gatunków ryb (masa odłowu-  

                                                            masa obsady/ilość odłowionego rocznika w sztukach). 

Wiersz 88, wiersz 89h, wiersz 89r – wpisać przeżywalność obsady (iloraz ilości sztuk odłowionych/ ilość sztuk obsadzonych). 

Wiersz 89, wiersz 89i, wiersz 89s – wpisać przeznaczenie odłowionych pozostałych gatunków ryb. 
Uwaga: w przypadku, gdy w obiekcie chowu hodowanych jest więcej gatunków ryb należy dodać dodatkowe wiersze. 

Wiersz 90 – wpisać masę odłowionych ryb obsadowych. 

Wiersz 91 – wpisać masę odłowionych ryb konsumpcyjnych. 

Wiersz 92 – wpisać ogólną masę odłowionych ryb obsadowych i konsumpcyjnych (wiersz 90 + wiersz 91). 

Wiersz 93 – wpisać rodzaje pasz, przyjęty współczynnik pokarmowy oraz ilość skarmionych pasz (pole nieobowiązkowe, jeżeli 

Beneficjent wypełni tabelę „Zużycie pasz”). 

Wiersz 94 – wpisać ilość skarmionej paszy z tabeli „Zużycie pasz” kolumna - Zużycie paszy w przeliczeniu na współczynnik     

                    „5”. Wzór na przeliczenie paszy na współczynnik pok . 5 x=(a*b):c, gdzie: a – ilość zużytej paszy w kg, b – wsp. 

pokarmowy =5, c – wsp.  pokarmowy zadanej paszy. 

Wiersz 95 – wpisać powierzchnię w ha, których stosowano nawozy mineralne NPK. 

Wiersz 96, wiersz 97, wiersz 98 – wpisać ilość zużytych na stawach poszczególnych nawozów mineralnych, przeliczoną na  

                                                      czysty składnik. 

Wiersz 99 – wpisać ogólną ilość  zużytych na stawach nawozów mineralnych NPK, przeliczoną na czysty składnik. 

Wiersz 100 – wpisać ogólną ilość zużytego wapna. 

Wiersz 101 – wpisać ilość zużytego wapna tlenkowego wraz z datami wysiewu (na wodę i na dno). 

Wiersz 102 – wpisać ilość zużytego wapna tlenkowego w przeliczeniu na 1 ha powierzchni ogroblowanej stawu. 

Wiersz 103 – wpisać ilość zastosowane soli potasowej. 

Wiersz 104 – wpisać ilość zastosowanych innych substancji o podobnym działaniu. 

Wiersz 105 – wpisać powierzchni ę stawów nawożonych obornikiem. 

Wiersz 106 – wpisać ilość zużytego obornika w przeliczeniu na 1 ha powierzchni ogroblowanej stawu. 

Wiersz 107 – wpisać powierzchnię stawów nawożonych innym nawozem organicznym. 

Wiersz 108 – wpisać ilość zużytych innych nawozów organicznych. 

Wiersz 109 – wpisać przyrost brutto (różnica wartości z wiersz 92 i wiersza 40).  

Wiersz 110 – wpisać przyrost z paszy – wynik podzielenia przez „5” danych z wiersza 94. 

Wiersz 111 – wpisać przyrost ogólny nett (różnica wiersza 109 i wiersza 110). 

Wiersz 112 – wpisać miesiące, w których wykaszano roślinność. 

Wiersz 113 – wpisać przybliżoną powierzchnię wykoszonej roślinności w ha. Szczegółowe dane dotyczące wykonywania  

                      roślinności  zanurzonej, pływającej oraz wykaszania grobli należy zawrzeć w zakładce „Pakiet 1.1 Realizacja  

                      pakietu 1.1 za rok 20…”. 

Wiersz 114 – wpisać charakterystyczne dane rzutujące na przebieg i wyniki produkcji. 

 

 

UWAGI OGÓLNE: 

- pola niewypełnione należy zaznaczyć kreską „-” lub „n/d”. 

 


