
 

Załącznik nr 3  

 

UPRAWY WARZYWNICZE 

 

 

Wykaz upraw warzywniczych w gospodarstwie rolnym: 
Pomidory w uprawie polowej, Ogórki w uprawie polowej, Kalafiory i brokuły w uprawie polowej, Kapusta w uprawie polowej, Inne warzywa liściaste i łodygowe (bez kapusty) w uprawie polowej, 

Cebula w uprawie polowej, Inne warzywa korzeniowe i bulwiaste (bez cebuli) w uprawie polowej, Warzywa strączkowe do zbioru na zielono w uprawie polowej, Pomidory w uprawie pod 

osłonami wysokimi, Ogórki w uprawie pod osłonami wysokimi, Inne warzywa uprawiane dla owoców i kwiatów w uprawie pod osłonami wysokimi, Kapusta w uprawie pod osłonami wysokimi, 

Inne warzywa liściaste i łodygowe (bez kapusty) w uprawie pod osłonami wysokimi, Cebula w uprawie pod osłonami wysokimi, Inne warzywa korzeniowe i bulwiaste (bez cebuli) w uprawie pod 

osłonami wysokimi, Warzywa strączkowe do zbioru na zielono w uprawie pod osłonami wysokimi, Kwiaty i inne rośliny ozdobne, Kwiaty i inne rośliny ozdobne w uprawie polowej, Kwiaty cięte            

w uprawie polowej, Kwiaty i inne rośliny ozdobne - całe rośliny w uprawie polowej, Kwiaty i inne rośliny ozdobne pod osłonami wysokimi, Kwiaty cięte w uprawie pod osłonami wysokimi, Kwiaty          

i inne rośliny ozdobne - całe rośliny w uprawie pod osłonami wysokimi, Owoce, Owoce w uprawie polowej, Truskawki w uprawie polowej, Owoce w uprawie pod  osłonami wysokimi, Truskawki                  

w uprawie pod osłonami wysokimi, Jabłka, Gruszki, Śliwki, Wiśnie, Czereśnie, Brzoskwinie, Morele, Orzechy włoskie, Orzechy laskowe, , Agrest, Aronia, Porzeczki czarne, Porzeczki czerwone, 

Maliny ogrodowe, Borówki, Pozostałe owoce jagodowe, Plantacje nasienne traw, Plantacje nasienne motylkowych drobnonasiennych,  Plantacje nasienne roślin korzeniowych, Uprawy 

drugoroczne – nasiona, Uprawy nasienne i rozsadniki warzyw i kwiatów, Uprawy nasienne i rozsadniki warzyw i kwiatów w uprawie polowej, Uprawy nasienne i rozsadniki warzyw w uprawie 

polowej, Uprawy nasienne i rozsadniki warzyw i kwiatów pod osłonami wysokimi, Nasienniki i rozsadniki warzyw w uprawie pod osłonami wysokimi, Nasienniki i rozsadniki kwiatów w uprawie 

pod osłonami wysokimi, Inne uprawy nasienne, Inne uprawy nasienne i rozsadniki w uprawie polowej, Pozostałe plantacje nasienne, Szkółki w uprawie polowej 

UPRAWA – zgodnie z wykazem dostępnym na str. 2 
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