„Keskkonnaministri 17.jaanuari 2007. a määruse nr 9
„Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja
aruande esitamise kord“ muutmine“ lisa 9

Vorm 9a. Vesiviljelus sumpades
Kalakasvanduse nimi
Veekasutaja kood
Kohanimi
Veeliik
Pinnaveeallikas või mereala
Kasvatatavad kalad (jõevähid)
A.1.1 kasvatatava kala liik
A.1.2 toodang aastas

kg

A.1.3 selle juurdekasv aastas

kg

A.1.4 P sisaldus kalas

%

A.1.5 N sisaldus kalas

%

A.2.1 kasvatatava kala liik
A.2.2 toodang aastas

kg

A.2.3 selle juurdekasv aastas

kg

A.2.4 P sisaldus kalas

%

A.2.5 N sisaldus kalas

%

A.3.1 kasvatatava kala liik
A.3.2 toodang aastas

kg

A.3.3 selle juurdekasv aastas

kg

A.3.4 P sisaldus kalas

%

A.3.5 N sisaldus kalas

%

Söötade kasutamine ja koostis
B.1.1 sööda nimetus
B.1.2. sööda kulu

kg

B.1.3 P sisaldus

%

B.1.4 N sisaldus

%

B.2.1 sööda nimetus
B.2.2. sööda kulu

kg

B.2.3 P sisaldus

%

B.2.4 N sisaldus

%

B.3.1 sööda nimetus
B.3.2. sööda kulu

kg

B.3.3 P sisaldus

%

B.3.4 N sisaldus

%

B.4.1 sööda nimetus
B.4.2. sööda kulu

kg

B.4.3 P sisaldus

%

B.4.4.N sisaldus

%

B.5.1 sööda nimetus
B.5.2. sööda kulu

kg

B.5.3 P sisaldus

%

B.5.4 N sisaldus

%

Sette kogus ja koostis
Eemaldatud sette kogus

kg/a

P sisaldus settes

g/kg

P sisaldus settes

kg/a

N sisaldus settes

g/kg

N sisaldus settes

kg/a

Reostuskoormus L
LP, reostuskoormus P järgi

kg/a

LN, reostuskoormus N järgi

kg/a

Kemikaalide ja ravimite kasutamine
Kasutatud kemikaalid ja nende kogused
Kasutatud ravimid ja nende hulk
Märkused

Vorm 9b. Vesiviljelus tiikides ja basseinides
Kalakasvatuse andmed
Kalakasvanduse nimi
Veekasutaja kood
Kohanimi
Veeliik
Veeallikas
Kasvatatavad kalad (jõevähid)
1 kasvatatava kala liik
1 toodang aastas
2 kasvatatava kala liik

kg

2 toodang aastas

kg

3 kasvatatava kala liik
3 toodang aastas

kg

Sette käitlus
Eemaldatud sette kogus

kg/a

Töödeldud sette kogus

t/a

Settekäitluse viis
Lõppsaaduse kuivaine sisaldus

%

Sette ladustamise koht või kasutamise viis
Setteproovide näitajad
P sisaldus settes

g/kg

P sisaldus settes

kg/a

N sisaldus settes

g/kg

N sisaldus settes

kg/a

Reostuskoormus
Veehulk kalakasvatuseks

tuh m3/a

Veehulga mõõtmise/arvestamise viis
Siseneva vee BHT7

mg/l

Väljuva vee, BHT7

mg/l

Lisandunud BHT7

t/a

Siseneva vee heljum

mg/l

Väljuva vee heljum

mg/l

Lisandunud heljum

t/a

Sisenev Nüld

mg/l

Väljuv Nüld

mg/l

Lisandunud Nüld

t/a

Siseneva vee Püld

mg/l

Väljuva vee Püld

mg/l

Lisandunud Püld

t/a

Kemikaalide ja ravimite kasutamine
Kasutatud kemikaalid ja nende kogused
Kasutatud ravimid ja nende hulk
Märkused

