
FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI 
Wypełnienie wszystkich wierszy formularza jest warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji. 

W przypadku braku którejkolwiek z informacji wpisać brak danych lub postawić znak ”-”. 
 
 

Dane Zgłaszającego Reklamację: 
Imię………………………………. Nazwisko……………………………………………………… 
Adres…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
Telefon………………………………………………………………………………………………… 
E-mail…………………………………………………………………………………………………. 
 
Dostawca/Sprzedawca reklamowanego produktu (nasiona) 
Nazwa Firmy………………………………………………………………………………………….. 
Magazyn………………………………………………………………………………………………. 
Adres………………………………………………………………………………………………….. 
Telefon………………………………………………………………………………………………… 
E-mail…………………………………………………………………………………………………. 
Osoba reprezentująca firmę…………………………………………………………………………… 
Telefon………………………………………………………………………………………………… 
E-mail…………………………………………………………………………………………………. 
 
Zgłaszany produkt: 
Gatunek………………………………...Odmiana……………………………………………………. 
Zakupiona ilość produktu…………………………………………………………………………….. 
Nr partii produktu…………………………………………………………………………………… 
Ilość posiadanych etykiet…………………………………………………………………………… 
Numer/-y posiadanej/-ych etykiety/-t……………………………………………………………….. 
Numer Faktury/Paragonu zakupu……………………………………………………………………. 
Data Zakupu………………………………………………………………………………………….. 
Sposób przechowywania……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Rodzaj zgłaszanej szkody i jej umiejscowanie…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 



Uprawa i siew zgłaszanego produktu 
Nazwa pola nr działki…………………………………………………………………………………. 
Rodzaj gleby……………………………….Odczyn pH…………………………………………….. 
Powierzchnia obsiana……………………..Wysiana obsada nasion/m2…………………………….. 
 
Przedplon…………………………………………………………………………………………….. 
Użyte herbicydy dla przedplonu…………………………………………………………………….. 
Użyte insektycydy dla przedplonu………………………………………………………………….. 
Użyte fungicydy dla przedplonu……………………………………………………………………. 
Użyte inne środki dla przedplonu…………………………………………………………………… 
 
Reklamowana uprawa 
Data siewu reklamowanego produktu………………………………………………………………. 
Głębokość siewu…………………………………………………………………………………….. 
Prędkość robocza podczas siewu……………………………………………………………………. 
 
Przebieg pogody przed i po siewie:…………………………………………………………………. 
Temperatura………………………………………………………………………………………….. 
Opady(mm)………………………………………………………………………………………….. 
Występujące przymrozki po siewie………………………………………………………………….. 
 
Nawożenie organiczne (kiedy,czym,dawka kg/ha)…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Nawożenie mineralne (kiedy, czym, dawka kg/ha)…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Agrotechnika (uprawa przedsiewna, siew, zabiegi posiewne-rodzaj maszyn)………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Zastosowane środki ochrony roślin dla rośliny reklamowanej 
Dodatkowa zaprawa TAK/NIE jaka………………………………………………………………… 
 

1. Preparat…………………………… Data i godzina…………………………………………. 
Dawka preparatu na ha………………………………………………………………………. 
Aparatura użyta do zabiegów, marka……………………………………………………….. 



Typ………………………………...Stan techniczny……………………………………….. 
Aktualny atest opryskiwacza TAK/NIE…………………………………………………….. 
Warunki pogodowe w czasie zabiegu: 
Temperatura……………………….Wilgotność/opady…………………………………….. 

 
2. Preparat…………………………..Data i godzina………………………………………….. 

Dawka preparatu na ha……………………………………………………………………… 
Aparatura użyta do zabiegów, marka……………………………………………………….. 
Typ……………………………….Stan techniczny…………………………………………. 
Aktualny atest opryskiwacza TAK/NIE…………………………………………………….. 
Warunki pogodowe w czasie zabiegu: 
Temperatura………………………. Wilgotność/opady…………………………………….. 

 
3. Preparat…………………………..Data i godzina………………………………………….. 

Dawka preparatu na ha……………………………………………………………………… 
Aparatura użyta do zabiegów, marka……………………………………………………….. 
Typ……………………………….Stan techniczny…………………………………………. 
Aktualny atest opryskiwacza TAK/NIE…………………………………………………….. 
Warunki pogodowe w czasie zabiegu: 
Temperatura………………………. Wilgotność/opady…………………………………….. 
 

4. Preparat…………………………..Data i godzina………………………………………….. 
Dawka preparatu na ha……………………………………………………………………… 
Aparatura użyta do zabiegów, marka……………………………………………………….. 
Typ……………………………….Stan techniczny…………………………………………. 
Aktualny atest opryskiwacza TAK/NIE…………………………………………………….. 
Warunki pogodowe w czasie zabiegu: 
Temperatura………………………. Wilgotność/opady…………………………………….. 
 

5. Preparat…………………………..Data i godzina………………………………………….. 
Dawka preparatu na ha……………………………………………………………………… 
Aparatura użyta do zabiegów, marka……………………………………………………….. 
Typ……………………………….Stan techniczny…………………………………………. 
Aktualny atest opryskiwacza TAK/NIE…………………………………………………….. 
Warunki pogodowe w czasie zabiegu: 
Temperatura………………………. Wilgotność/opady…………………………………….. 

 



Stan roślin w chwili zgłaszania reklamacji 
Faza rozwojowa BBCH…………………………………………………………………………….. 
Obsada roślin na m2………………………………………………………………………………… 
Głębokość umiejscowienia nasion w glebie w chwili składania reklamacji………………………… 
Kolor otoczki nasiona lub użytej zaprawy………………………………………………………….. 
Czy występują szkodniki w chwili zgłaszania reklamacji TAK/NIE, jeżeli „tak” to jakie: 
………………………………………………………………………………………………………… 
Czy występują chwasty w chwili zgłaszania reklamacji TAK/NIE, jeżeli „tak” to jakie: 
………………………………………………………………………………………………………… 
Czy występują choroby w chwili zgłaszania reklamacji TAK/NIE, jeżeli „tak” to jakie: 
………………………………………………………………………………………………………… 
Wigor roślin w czasie składania reklamacji………………………………………………………… 
Wygląd roślin części nadziemnej……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
Wygląd systemu korzeniowego roślin……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
Reakcja roślin na zabiegi środkami ochrony roślin…………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
Kiedy zaobserwowano początek występowania reklamowanej wady………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
Czy jest stanowisko porównawcze, jakie…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Szkic sytuacji plantacji: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inne uwagi Zgłaszającego reklamację……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

UWAGA: 
 

Formularz Zgłoszenia Reklamacji proszę przesłać na adres  
Dostawcy/Sprzedawcy reklamowanego produktu! 

 
 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
       Miejscowość,dnia       Podpis zgłaszającego reklamację 
 


