
Wyszczególnienie Powierzchnia w ha Zbiory w dt

0 1 2

Okopowe pastewne (bez wysadków) 01

w tym buraki pastewne 02

Kukurydza na zielonkê 03

Str¹czkowe
pastewne

razem (suma wierszy 05 do 19) 04

peluszka
(groch pastewny)

na

zielonkê 05

nasiona 06

przyoranie 07

wyka

zielonkê 08

nasiona 09

przyoranie 10

bobik

zielonkê 11

nasiona 12

przyoranie 13

³ubin s³odki

zielonkê 14

nasiona 15

przyoranie 16

mieszanki str¹czkowe
i zbo¿owo-str¹czkowe

a)
oraz

inne uprawy str¹czkowych pa-
stewnych

zielonkê 17

nasiona 18

przyoranie 19

Motylkowe
pastewne

razem (suma wierszy 21+23+25+27+29) 20

koniczyna
na zielonkê 21

w tym na nasiona 22

lucerna
na zielonkê 23

w tym na nasiona 24

esparceta
na zielonkê 25

w tym na nasiona 26

seradela i inne motylkowe pastewne

na zielonkê 27

w tym na nasiona 28

na przyoranie 29

G£ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

R - 06
Sprawozdanie o powierzchni
i zbiorach roœlin pastewnych

i pozosta³ych
wed³ug u¿ytkowania

w 200... r.

Urz¹d Statystyczny

w ............................................................

Numer identyfikacyjny - REGON

Przekazaæ w terminie do dnia ...............

a)
Bez mieszanek zbo¿owo-str¹czkowych na ziarno (wykazanych w sprawozdaniu R-05 w. 150).

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy



Wyszczególnienie Powierzchnia w ha Zbiory w dt

0 1 2

Trawy polowe na

zielonkê 30

nasiona 31

przyoranie 32

Inne pastewne na

zielonkê 33

nasiona 34

przyoranie 35

Pastwiska polowe na zielonkê 36

Pastwiska trwa³e 37

£ubin gorzki na
przyoranie 38

nasiona 39

Wysadki na nasiona 2 rok uprawy
okopowych pastewnych 40

buraków cukrowych 41

Pozosta³e uprawy nasienne (np. wysadki warzyw, mateczniki truskawek, na nasiona:
tytoñ, chmiel i inne przemys³owe)

42

Poplony i wsiewki na
paszê 43

przyoranie 44

OBJAŒNIENIA DO FORMULARZA R-06

.........................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

.............................................................
(miejscowoœæ, data)

.............................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

1. W wierszu 01 nale¿y wpisaæ powierzchniê zasiewów zgodn¹ z danymi podanymi w sprawozdaniu R-05 (dzia³ 3, w. 300) oraz

zbiory okopowych pastewnych, tj.: buraków, marchwi, brukwi, kapusty, rzepy itp. – bez upraw nasiennych.

2. W wierszu 03, rubr. 1 nale¿y wpisaæ powierzchniê kukurydzy na zielonkê równ¹ wielkoœci podanej w sprawozdaniu R-05 (dzia³ 3,

w. 310), a w rubr. 2 - zbiory. W przypadku zmiany sposobu u¿ytkowania suma powierzchni kukurydzy na ziarno i na zielonkê nie

mo¿e ulec zmianie.

3. W wierszu 04 nale¿y wykazaæ ³¹czn¹ powierzchniê str¹czkowych pastewnych, tj.: peluszki (grochu pastewnego), wyki, bobiku,

³ubinu s³odkiego, mieszanek str¹czkowych i zbo¿owo-str¹czkowych oraz innych str¹czkowych pastewnych. Wiersz ten musi byæ

sum¹ wierszy od 05 do 19. Wpisana powierzchnia w wierszu 04 musi byæ równa wielkoœci podanej w sprawozdaniu R-05 (dzia³ 3,

w. 320).

4. W wierszu 20 nale¿y wykazaæ powierzchniê wszystkich upraw motylkowych w czystym siewie oraz w mieszankach z trawami.

Powierzchnia z wiersza 20 w rubr. 1 musi byæ równa wielkoœci podanej w sprawozdaniu R-05 (dzia³ 3, w. 330).

5. Suma powierzchni z wierszy od 30 do 36 musi byæ równa z danymi podanymi w sprawozdaniu R-05 (dzia³ 3, w. 340).

6. W wierszu 37 nale¿y podaæ wielkoœci dotycz¹ce pastwisk trwa³ych, wypasanych lub z których trawa zosta³a zebrana na zielonkê

do skarmiania. Powierzchnia z wiersza 37 rubr. 1 musi byæ równa wielkoœci podanej w sprawozdaniu R-05 (dzia³ 1, w. 08).

7. W wierszu 40 i 41 nale¿y podaæ powierzchniê oraz zbiory nasion okopowych pastewnych i buraków cukrowych.

8. W wierszu 42 nale¿y podaæ powierzchniê warzyw gruntowych uprawianych tylko na materia³ siewny i wysadki, truskawek na

sadzonki i upraw przemys³owych na nasiona, a wiêc np.: tytoniu, chmielu i innych przemys³owych (z wyj¹tkiem oleistych).

9. W wierszu 43 nale¿y wykazaæ powierzchniê i zbiory ³¹cznie poplonów œcierniskowych i ozimych oraz wsiewek wieloletnich i

jednorocznych u¿ytkowanych na paszê.

E-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie

Uwaga: W e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy ka¿dy znak powinien zostaæ wpisany w odrêbn¹ kratkê.
Przyk³ad wype³niania adresu e-mail:

z e n o n . k o w a l s k i @ x x x .w y y y . p l


