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ARKUSZ OCENY POLOWEJ wg norm procentowych c.d.

…. ocena stanu plantacji data:...........................................

nr kolejnej jednostki suma średnia

inne gatunki okr. w 

wymaganiach szczeg.

inne obserwacje jak 

choroby szkodniki i itp.

RNQP

L. roślin nietypowych dla 

ocenianej odmiany 

Liczba roślin (kłosów/wiech) ocenianego gatunku, nietypowych dla ocenianej odmiany (WYŁĄCZNIE!) na 100 

m
2 
(jest to średnia z powyższej tabeli  pomnożona przez 5):

100 m
2

obecny przy ocenie: kwalifikator:

…. ocena stanu plantacji data:...........................................

nr kolejnej jednostki suma średnia

L. roślin nietypowych dla 

ocenianej odmiany 

inne gatunki okr. w 

wymaganiach szczeg.

inne obserwacje jak 

choroby szkodniki i itp.

RNQP

Liczba roślin (kłosów/wiech) ocenianego gatunku, nietypowych dla ocenianej odmiany (WYŁĄCZNIE!) na 100 

m
2 
(jest to średnia z powyższej tabeli  pomnożona przez 5):

100 m
2

obecny przy ocenie: kwalifikator:

…. ocena stanu plantacji data:...........................................

nr kolejnej jednostki suma średnia

L. roślin nietypowych dla 

ocenianej odmiany 

inne gatunki okr. w 

wymaganiach szczeg.

inne obserwacje jak 

choroby szkodniki i itp.

RNQP

Liczba roślin (kłosów/wiech) ocenianego gatunku, nietypowych dla ocenianej odmiany (WYŁĄCZNIE!) na 100 

m
2 
(jest to średnia z powyższej tabeli  pomnożona przez 5):

100 m
2

obecny przy ocenie: kwalifikator:

…. ocena stanu plantacji data:...........................................

nr kolejnej jednostki suma średnia

inne obserwacje jak 

choroby szkodniki i itp.

Liczba roślin (kłosów/wiech) ocenianego gatunku, nietypowych dla ocenianej odmiany (WYŁĄCZNIE!) na 100 

m
2 
(jest to średnia z powyższej tabeli  pomnożona przez 5):

100 m
2

L. roślin nietypowych dla 

ocenianej odmiany 

inne gatunki okr. w 

wymaganiach szczeg.

RNQP

obecny przy ocenie: kwalifikator:

…. ocena stanu plantacji data:...........................................
nr kolejnej jednostki suma średnia

100 m
2

L. roślin nietypowych dla 

ocenianej odmiany 

inne gatunki okr. w 

wymaganiach szczeg.

RNQP

obecny przy ocenie: kwalifikator:

inne obserwacje jak 

choroby szkodniki i itp.

Liczba roślin (kłosów/wiech) ocenianego gatunku, nietypowych dla ocenianej odmiany (WYŁĄCZNIE!) na 100 

m
2 
(jest to średnia z powyższej tabeli  pomnożona przez 5):


