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Numer identyfikacyjny - REGON u¿ytkownika gospodarstwa
(wpisywaæ od pierwszej kratki z lewej strony)

a)
Wpisaæ znak X, oznaczaj¹c w³aœciw¹ odpowiedŸ w badaniu czerwcowym.

4. Gospodarstwo zosta³o
zlikwidowane
(wstawiæ krzy¿yk)

Koniec wywiadu

Nr str. 1

1. Ogólna powierzchnia
gruntów w gospodarstwie
w czerwcu br.

2. w tym
u¿ytki
rolne

ha a ha a

Imiona i nazwisko g³ównego u¿ytkownika
lub nazwa jednostki

1 Województwo

R-KSRA
Badanie pog³owia byd³a,

owiec i drobiu
w (czerwcu, grudniu)

2007 r.

oraz produkcji zwierzêcej

2 Powiat

3 Gmina

4 Miejscowoœæ

5 Ulica

6 Nr domu Nr mieszkania

7 Telefon

woj. pow. gmina

Numer gospodarstwa rolnego w Statystycznym
Rejestrze Gospodarstw Rolnych i Leœnych

Wype³nia US Symbol oddzia³u terenowego Nr formularza

3. W porównaniu z czerwcem ubieg³ego roku powierzchnia
u¿ytków rolnych w gospodarstwiea):

1 zwiêkszy³a siê 3 pozosta³a bez zmian

2 zmniejszy³a siê

Dzia³ 1. A.OWCE

Wyszczególnienie
Badanie

czerwiec grudzieñ

0 1 2

Pog³owie owiec na pocz¹tku badanego okresu,
tj. w dniu 30 listopada 2006 r. (rubr. 1) i 31 maja 2007 r. (rubr. 2)

szt. 01

Urodzenia jagni¹t w okresie badanym szt. 02

Padniêcia owiec w okresie badanym szt. 03

Sprzeda¿ owiec na rzeŸ do wyspecjalizowanych jednostek skupu oraz
agentom, poœrednikom

szt. 04

kg
a)

05

w tym jagni¹t

szt. 06

kg
a)

07

Ubój owiec w rzeŸni na zlecenie rolnika

szt. 08

kg
a)

09

w tym jagni¹t

szt. 10

kg
a)

11

a)
Podaæ wagê ¿yw¹ (przed ubojem) w pe³nych kilogramach.



Nr str. 2

Dzia³ 1. A.OWCE (dok.)

Wyszczególnienie
Badanie

czerwiec grudzieñ

0 1 2

Ubój owiec w gospodarstwie rolnym
b)

szt. 12

kg
a)

13

w tym jagni¹t

szt. 14

kg
a)

15

Sprzeda¿ owiec do dalszego chowu szt. 16

Przeciêtny roczny uzysk we³ny od 1 owcy kg
c)

17 ,

Pog³owie owiec w koñcu
badanego okresu
(tj. 31 maja 2007 r.
- rubr. 1, 30 listopada
2007 r. - rubr. 2)

ogó³em (w. 19+23)

szt.

18

z tego

na chów razem 19

w tym maciorki 20

z tego

u¿ytkowane w kierunku
mlecznym

21

u¿ytkowane w innych
kierunkach

22

na rzeŸ razem 23

w tym jagniêta 24

a)
Podaæ wagê ¿yw¹ (przed ubojem) w pe³nych kilogramach.

b)
£¹cznie z ubojami z koniecznoœci, gdy chocia¿ czêœæ miêsa z ubitej sztuki

przeznaczono do spo¿ycia. W przypadku gdy ca³e miêso ze sztuki ubitej z koniecznoœci uznano za niezdatne do spo¿ycia, nale¿y sztukê tê uj¹æ
³¹cznie ze zwierzêtami pad³ymi.

c)
Podaæ z jednym znakiem po przecinku.

Wyszczególnienie
Badanie

czerwiec grudzieñ

0 1 2

Sprzeda¿ bezpoœrednia miêsa baraniego nieprzetworzonego (surowego)

kg

01

w tym miêsa jagniêcego 02

Sprzeda¿ bezpoœrednia miêsa baraniego przetworzonego
w gospodarstwie rolnym

03

w tym miêsa jagniêcego 04

Spo¿ycie miêsa baraniego w gospodarstwie domowym rolnika 05

w tym jagniêcego 06

Dzia³ 1. B. Rozdysponowanie miêsa baraniego - ³¹cznie z uboju dokonanego w rzeŸni na zlecenie rolnika oraz
dokonanego bezpoœrednio w gospodarstwie rolnym



Nr str. 3

Dzia³ 1. C. Mlecznoœæ owiec i zagospodarowanie mleka owczego

Wyszczególnienie
Badanie

czerwiec grudzieñ

0 1 2

Liczba maciorek dojonych w dniu poprzedzaj¹cym badanie szt. 01

Udój mleka (œredni dzienny w dniu poprzedzaj¹cym badanie)
a)

l

02

Iloœæ mleka odstawiona do skupu (œrednia dzienna w dniu poprzedzaj¹cym
badanie)

a) 03

Zagospodarowanie
mleka pozosta³ego
w gospodarstwie

b)

(w. 04+05+
+06+07=100%)

spasanie

%

04

spo¿ycie w gospodarstwie domowym rolnika 05

sprzeda¿ bezpoœrednia 06

przerób w gospodarstwie domowym 07

w tym na sprzeda¿ bezpoœredni¹ przetworów 08

a)
Podaæ w pe³nych litrach.

b)
Zapis bez miejsca po przecinku.

Wyszczególnienie
Badanie

czerwiec grudzieñ

0 1 2

Liczba drobiu w sztukach.
Stan w koñcu badanego
okresu (tj. 31 maja 2007 r.,
30 listopada 2007 r.)

kury i koguty razem 01

w tym

nioski do produkcji jaj
konsumpcyjnych

02

nioski do produkcji jaj
wylêgowych

03

brojlery 04

gêsi 05

w tym brojlery 06

indyki 07

w tym

indyczki do produkcji jaj
wylêgowych

08

brojlery 09

kaczki 10

w tym brojlery 11

drób pozosta³y
b)

12

w tym brojlery 13

Dzia³ 2. DRÓB
A. Liczba drobiua), nieœnoœæ kur, zagospodarowanie jaj kurzych

a)
Nale¿y wykazaæ liczbê drobiu w wieku powy¿ej 2 tygodni. b)

Perliczki, przepiórki - ³¹cznie; bez ptactwa ³ownego (ba¿antów, kuropatw).

Wype³nia US Symbol oddzia³u terenowego Nr formularza



Dzia³ 2. DRÓB
A. Liczba drobiua), nieœnoœæ kur, zagospodarowanie jaj kurzych (dok.)

Nr str. 4

Wyszczególnienie
Badanie

czerwiec grudzieñ

0 1 2

£¹czna iloœæ jaj kurzych zebranych w ostatnich 3 dniach
przed terminem badania

szt.

14

w tym jaj kurzych konsumpcyjnych 15

Zagospodaro-
wanie zebra-
nych jaj
(w. 16+18+
+20=100%)

sprzeda¿ jaj do wyspecjalizowanych
jednostek skupu

%

16

w tym jaj kurzych konsumpcyjnych 17

sprzeda¿ bezpoœrednia 18

w tym jaj kurzych konsumpcyjnych 19

spo¿ycie jaj w gospodarstwie domowym
rolnika

20

B. Ubój drobiu w gospodarstwie

Wyszczególnienie
Badanie

czerwiec grudzieñ

0 1 2

Kury i koguty doros³e

szt. 01

kg
a)

02

Kurczêta (brojlery)

szt. 03

kg
a)

04

Gêsi

szt. 05

kg
a)

06

Indyki

szt. 07

kg
a)

08

Kaczki

szt. 09

kg
a)

10

Drób pozosta³y

szt. 11

kg
a)

12

a)
Podaæ wagê ¿yw¹ przed ubojem.



Nr str. 5

C. Rozdysponowanie produkcji ¿ywca i miêsa drobiowegoa)

Wyszczególnienie
Badanie

czerwiec grudzieñ

0 1 2

Kury i
koguty
doros³e

sprzeda¿ ¿ywca rzeŸnego do wyspecjalizowanych
jednostek skupu oraz agentom, poœrednikom

kg

01

sprzeda¿ bezpoœrednia ¿ywca lub miêsa kurzego
surowego z uboju w gospodarstwie rolnym

02

sprzeda¿ bezpoœrednia przetworzonego miêsa
kurzego z uboju w gospodarstwie rolnym

03

spo¿ycie miêsa drobiowego w gospodarstwie
domowym rolnika

04

Kurczêta
(brojlery)

sprzeda¿ ¿ywca rzeŸnego do wyspecjalizowanych
jednostek skupu oraz agentom, poœrednikom

05

sprzeda¿ bezpoœrednia ¿ywca lub miêsa kurcz¹t
z uboju w gospodarstwie rolnym

06

sprzeda¿ bezpoœrednia przetworzonego miêsa
kurcz¹t z uboju w gospodarstwie rolnym

07

spo¿ycie miêsa kurcz¹t w gospodarstwie
domowym rolnika

08

Gêsi

sprzeda¿ ¿ywca rzeŸnego do wyspecjalizowanych
jednostek skupu oraz agentom, poœrednikom

09

sprzeda¿ bezpoœrednia ¿ywca lub miêsa gêsiego
z uboju w gospodarstwie rolnym

10

sprzeda¿ bezpoœrednia przetworzonego miêsa
gêsi z uboju w gospodarstwie rolnym

11

spo¿ycie miêsa gêsi w gospodarstwie
domowym rolnika

12

Indyki

sprzeda¿ ¿ywca rzeŸnego do wyspecjalizowanych
jednostek skupu oraz agentom, poœrednikom

13

sprzeda¿ bezpoœrednia ¿ywca lub miêsa
indyczego z uboju w gospodarstwie rolnym

14

sprzeda¿ bezpoœrednia przetworzonego miêsa
indyczego z uboju w gospodarstwie rolnym

15

spo¿ycie miêsa indyczego w gospodarstwie
domowym rolnika

16

Kaczki

sprzeda¿ ¿ywca rzeŸnego do wyspecjalizowanych
jednostek skupu oraz agentom, poœrednikom

17

sprzeda¿ bezpoœrednia ¿ywca lub miêsa kaczego
z uboju w gospodarstwie rolnym

18

sprzeda¿ bezpoœrednia przetworzonego miêsa
kaczego z uboju w gospodarstwie rolnym

19

spo¿ycie miêsa kaczego w gospodarstwie
domowym rolnika

20

Drób po-
zosta³y

sprzeda¿ ¿ywca rzeŸnego do wyspecjalizowanych
jednostek skupu oraz agentom, poœrednikom

21

sprzeda¿ bezpoœrednia ¿ywca lub miêsa z drobiu
pozosta³ego z uboju w gospodarstwie rolnym

22

sprzeda¿ bezpoœrednia przetworzonego miêsa
drobiu pozosta³ego z uboju w gospodarstwie

23

spo¿ycie miêsa drobiu pozosta³ego
w gospodarstwie domowym rolnika

24

a)
Waga ¿ywca przed ubojem.



Nr str. 6

Dzia³ 3. A. BYD£O

a)
W wieku poni¿ej 1 roku.

b)
Krów, ja³ówek, byczków, buhajów i innych ³¹cznie.

c)
£¹cznie z ubojami z koniecznoœci, gdy chocia¿ czêœæ miêsa z

ubitej sztuki przeznaczono do spo¿ycia.
d)

Podaæ wagê ¿yw¹ (przed ubojem) w pe³nych kilogramach.

Wyszczególnienie

Badanie

czerwiec grudzieñ
1 2

A. Pog³owie byd³a ogó³em w gospodarstwie na pocz¹tku badanego
okresu, tj. w dniu 30 listopada 2006 r. (rubr.1); 31 maja 2007 r.
(rubr.2)

szt. 01

B. Przycho-
dy w bada-
nym okresie

z urodzenia w gospodarstwie szt. 02

z zakupu i innych Ÿróde³ szt. 03

C. Rozchody
w badanym
okresie

padniêcia

ciel¹t
a)

szt. 04

byd³a pozosta³ego
b)

szt. 05

ubój
w gospo-
darstwie

c)

ciel¹t
a)

szt. 06

kg
d)

07

byd³a
pozo-
sta³ego

ja³ówek

szt. 08

kg
d)

09

krów

szt. 10

kg
d)

11

buhajów, byczków

szt. 12

kg
d)

13

wo³ów, opasów
(kastraty)

szt. 14

kg
d)

15

sprzeda¿ na
rzeŸ do wy-
specjalizo-
wanych jed-
nostek sku-
pu i prze-
twórstwa
oraz agen-
tom, poœred-
nikom

ciel¹t
a)

szt. 16

kg
d)

17

byd³a pozosta³ego
b)

szt. 18

kg
d)

19

ubój byd³a w
rzeŸni na
zlecenie
rolnika

ciel¹t
a)

szt. 20

kg
d)

21

byd³a pozosta³ego
b)

szt. 22

kg
d)

23

sprzeda¿ do dalszego chowu szt. 24



Wyszczególnienie

Badanie

czerwiec grudzieñ

1 2

D. Pog³owie
byd³a w go-
spodarstwie
w koñcu ba-
danego
okresu, tj.
31 maja
2007 r.
(rubr. 1);
30 listopada
2007 r.
(rubr. 2)

ogó³em (w. 26+27+30+31+33+35+37)

w
s
z
tu

k
a

c
h

25

cielêta
w wieku
poni¿ej
1 roku

przeznaczone na rzeŸ 26

prze-
zna-
czone
na
chów

razem (w. 28+29) 27

z tego

byczki 28

ja³ówki 29

m³ode byd³o
w wieku
1-2 lat

byczki 30

ja³ówki

razem 31

w tym przezna-
czone na rzeŸ

32

byd³o
w wieku
2 lat
i wiêcej

buhaje, wolce, opasy (samce) 33

w tym buhaje rozp³odowe 34

ja³ówki

razem 35

w tym przezna-
czone na rzeŸ

36

krowy

razem 37

z tego

krowy
mleczne

38

krowy mamki 39

Dzia³ 3. A. BYD£O (dok.)

Nr str. 7

Wyszczególnienie

Badanie

czerwiec grudzieñ

1 2

Sprzeda¿ bezpoœrednia miêsa nie-
przetworzonego (surowego)

cielêcego

kg

01

wo³owego 02

Sprzeda¿ bezpoœrednia miêsa
przetworzonego w gospodarstwie
rolnym

cielêcego 03

wo³owego 04

Spo¿ycie miêsa w gospodarstwie
domowym rolnika

cielêcego 05

wo³owego 06

B. Rozdysponowanie miêsa cielêcego i wo³owego - ³¹cznie z uboju dokonanego w rzeŸni na zlecenie rolnika
oraz dokonanego bezpoœrednio w gospodarstwie rolnyma)

a)
Waga ¿ywa przed ubojem.



Wyszczególnienie
Badanie

czerwiec grudzieñ

0 1 2

Liczba krów dojonych w dniu poprzedzaj¹cym
badanie

a) szt. 01

Ogó³em udój mleka
œredni dzienny z ostatnich
3 dni (lub w dniu poprze-
dzaj¹cym badanie)

b)
l

02

Iloœæ mleka odstawio-
na do punktu skupu
(mleczarni, zlewni)

03

Zagospodarowanie
pozosta³ego mleka

c)

(w. 04+05+06+07+
+09+11+13=100%)

spasanie

w
p

ro
c
e

n
ta

c
h

(%
)

04

spo¿ycie bezpoœrednio
w gospodarstwie

05

sprzeda¿ miêdzys¹siedzka
lub na targowiskach

06

przerób
w gospo-
darstwie
(spo¿ycie
w³asne,
sprzeda¿)
na:

mas³o 07

w tym na
sprzeda¿

08

œmietanê 09

w tym na
sprzeda¿

10

sery twarogowe 11

w tym na
sprzeda¿

12

sery podpuszcz-
kowe i inne

13

w tym na
sprzeda¿

14

Dzia³ 4. MLECZNOŒÆ KRÓW I ZAGOSPODAROWANIE MLEKA

a)
Bez krów, które aktualnie znajduj¹ siê w fazie zasuszania lub te¿ nie by³y dojone z innych powodów.

b)
Podaæ w pe³nych litrach.

c)
Zapis bez

miejsca po przecinku.

Nr str. 8

Badanie przeprowadzono Podpis osoby przeprowadzaj¹cej badanie

........ czerwca 2007 r.

........ grudnia 2007 r.



Uwaga!

Formularz nale¿y wype³niaæ bardzo czytelnie, tylko d³ugopisem

koloru czarnego, wpisuj¹c w jedn¹ kratkê tylko jedn¹ cyfrê,

pocz¹wszy od pierwszej kratki z prawej strony. Wszystkie liczby

nale¿y wpisywaæ cyframi arabskimi, np. 2, 9, 11, w taki sposób,

aby cyfra zosta³a wpisana w ca³oœci wewn¹trz kratki. Je¿eli na

wpisanie liczby zwierz¹t (w sztukach i kg) przewidziano wiêcej

pól, nie nale¿y zapisu poprzedzaæ zerem (zerami). Je¿eli

zjawisko nie wyst¹pi, kratki nale¿y pozostawiæ puste (nie nale¿y

wpisywaæ zer lub kresek).

Przy wype³nianiu pól odnosz¹cych siê do zapisów powierzchni

w hektarach i arach obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:

1) je¿eli powierzchnia jest mniejsza ni¿ 1 ha, np. 0 hektarów i

50 arów, to nie nale¿y wpisywaæ 0 w polu okreœlaj¹cym liczbê

hektarów:

2) je¿eli wartoœæ wprowadzana w polu „ary” jest mniejsza od

10, nale¿y wpisaæ j¹ w postaci dwucyfrowej, poprzedzaj¹c

zerem (np. 3 hektary i 6 arów):

W celu unikniêcia pomy³ek i poprawek nale¿y przed wpisaniem

ka¿dej odpowiedzi ustaliæ dok³adnie jej symbol lub zapis. Jest to

bardzo wa¿ne, poniewa¿ formularze rejestrowane bêd¹ przez

urz¹dzenia do automatycznego odczytu optycznego (OCR).

Technika ta wymaga odpowiedniej starannoœci i precyzji w

wype³nianiu pól formularza.

Formularze musz¹ byæ wype³niane starannie, nie mog¹ byæ

zabrudzone lub naderwane równie¿ dlatego, ¿e ten sam

formularz 2-krotnie w ci¹gu roku bêdzie bra³ udzia³ w badaniu.

W przypadku b³êdnego zapisu, nale¿y przy u¿yciu korektora

zapis ten dok³adnie usun¹æ i wpisaæ w³aœciw¹ odpowiedŸ.

Przepraszamy za utrudnienia

ha a

3 , 0 6

ha a

, 5 0

OBJAŒNIENIA
do formularza R-KSRA

* * *
1. Badaniem nale¿y obj¹æ zwierzêta stanowi¹ce w³asnoœæ

u¿ytkownika gospodarstwa lub cz³onków jego gospodarstwa
domowego, jak równie¿ zwierzêta przetrzymywane czasowo lub
stale w gospodarstwie, tj. przyjête na chów, opas itp. Badaniu
podlegaj¹ zwierzêta gospodarskie znajduj¹ce siê w gospodar-
stwie oraz zwierzêta wys³ane na redyki, wypas i do bacówek.

2. Stany zwierz¹t w koñcu wymienionych miesiêcy sprawoz-
dawczych oznaczaj¹:
– w badaniu czerwcowym – stan pog³owia w koñcu maja,

– w badaniu grudniowym – stan pog³owia w koñcu listopada.
Produkcja zwierzêca (w. 02-16 pkt A dzia³u 1; w.01-06 pkt B

dzia³u 1; w. 01-12 pkt B dzia³u 2; w. 01-24 pkt C dzia³u 2; w. 02-24
pkt A dzia³u 3; w. 01-06 pkt B dzia³u 3) w okresie sprawozdaw-
czym oznacza:
– w badaniu czerwcowym uzyskan¹ produkcjê i jej rozdyspono-

wanie w okresie od 1 grudnia 2006 r. do 31 maja 2007 r. ,

– w badaniu grudniowym – uzyskan¹ produkcjê i jej rozdyspo-
nowanie od 1 czerwca 2007 r. do 30 listopada 2007 r.

3. W dziale 1 pkt A „Owce”, w wierszu 02 oraz w dziale 3
pkt A - Byd³o w wierszu 02 nale¿y podaæ liczbê jagni¹t i ciel¹t,
które urodzi³y siê ¿ywo w okresie sprawozdawczym, niezale¿nie
od tego, czy znajduj¹ siê jeszcze w gospodarstwie, czy nie.

4. W dziale 1 pkt A „Owce”, w wierszu 03 oraz w dziale 3
pkt A „Byd³o” w wierszach 04 i 05 nale¿y podaæ liczbê owiec,
ciel¹t i byd³a pozosta³ego, które pad³y w okresie sprawozdaw-
czym, bez wzglêdu na to, czy zwierzêta te by³y urodzone w
badanym gospodarstwie, czy te¿ przyby³y do gospodarstwa z
zakupu lub z innego tytu³u.

5. W dziale 1 pkt A „Owce”, w wierszach 04 do 15 nale¿y
podaæ liczbê i wagê ¿yw¹ owiec, w tym jagni¹t, sprzedanych na
rzeŸ do zak³adów przetwórstwa miêsnego oraz agentom i
poœrednikom, ubitych w rzeŸniach (ubojniach) na zlecenie rol-
nika oraz ubitych bezpoœrednio w gospodarstwie rolnika.

6. W dziale 1 pkt A „Owce”, w wierszu 17, w rubr. 2 nale¿y
wpisaæ przeciêtny uzysk we³ny (³¹cznie ze strzy¿y wiosennej i
jesiennej) w danym roku od 1 owcy wed³ug œredniorocznego
stanu. Sposób wyliczenia podano poni¿ej:

7. W dziale 1 pkt A „Owce”, w wierszu 20 nale¿y wpisaæ
pog³owie maciorek owczych, tj. samic, które mia³y ju¿ potom-
stwo, oraz samic pokrytych po raz pierwszy, które jeszcze nie
rodzi³y.

8. W dziale 1 pkt A „Owce”, w wierszu 21 nale¿y wpisaæ
pog³owie owiec, które ze wzglêdu na rasê lub odmianê lub
szczególne w³aœciwoœci utrzymywane s¹ wy³¹cznie lub g³ównie
do produkcji mleka przeznaczonego do konsumpcji lub prze-
twórstwa na produkty mleczne.

9. W dziale 1 pkt A „Owce”, w wierszu 22 nale¿y wpisaæ
pog³owie maciorek owczych u¿ytkowanych w innych kierunkach
ni¿ kierunek mleczny, tj. miêsny (do produkcji jagni¹t rzeŸnych),
we³nisty, ko¿uchowy, futrzarski.

10. W dziale 1 pkt B „Rozdysponowanie miêsa baraniego…”
– w wierszach 01-02 nale¿y podaæ w ujêciu wagowym (w wadze
¿ywej, tj. przed ubojem), ile miêsa surowego baraniego (w tym
jagniêcego) z uboju dokonanego w rzeŸni na zlecenie oraz z
uboju bezpoœrednio w gospodarstwie rolnik skierowa³ do sprze-
da¿y bezpoœredniej (np. na bazarach, targowiskach, ze œrodków
transportu, na sprzeda¿ i wymianê miêdzys¹siedzk¹, do
zak³adów ¿ywienia zbiorowego); w wierszach 03-04 nale¿y
podaæ w ujêciu wagowym (w wadze ¿ywej, tj. przed ubojem), ile
miêsa baraniego (w tym jagniêcego) z uboju dokonanego w rze-
Ÿni na zlecenie oraz z uboju dokonanego bezpoœrednio w gospo-
darstwie rolnym, po przetworzeniu tego miêsa, rolnik skierowa³
do sprzeda¿y bezpoœredniej (np. na bazarach, targowiskach, ze
œrodków transportu, turystom w postaci posi³ków w gospodar-
stwach agroturystycznych, na sprzeda¿ i wymianê miê-
dzys¹siedzk¹, do zak³adów ¿ywienia zbiorowego). Za miêso
przetworzone uwa¿a siê wszelkie wyroby wyprodukowane z
miêsa baraniego w gospodarstwie rolnym. W wierszach 05-06
nale¿y podaæ w ujêciu wagowym (w wadze ¿ywej, tj. przed ubo-
jem) wielkoœæ spo¿ycia miêsa baraniego (w tym jagniêcego) w
gospodarstwie domowym rolnika w okresie sprawozdawczym.

11. W dziale 1 pkt C „Mlecznoœæ owiec i zagospodarowanie
mleka” – w wierszu 01 nale¿y podaæ liczbê wszystkich maciorek
dojonych w dniu poprzedzaj¹cym badanie; w wierszu 02 – œredni
dzienny udój mleka od wszystkich maciorek dojonych (w litrach);
w wierszu 03 – œredni¹ dzienn¹ iloœæ mleka owczego surowego
odstawionego do skupu (w litrach). W wierszach 04-08 nale¿y
podaæ, w ujêciu procentowym, kierunki zagospodarowania
mleka owczego pozosta³ego w gospodarstwie (tj. na spasanie –
w. 04; spo¿ycie w gospodarstwie domowym – w. 05; sprzeda¿
na targowiskach i sprzeda¿ miêdzys¹siedzka – w.06; przerób w
gospodarstwie rolnym – w.07, w tym na sprzeda¿ bezpoœredni¹
na targowiskach, bazarach, s¹siadom wytworzonych w gospo-
darstwie rolnym przetworów – w. 08. Suma zapisów w wier-
szach 04 + 05 + 06 + 07 powinna równaæ siê 100%.

œredni stan owiec =
rubr.1 w.01+rubr.1 w.18+rubr. 2 w.18

3

przeciêtny roczny
uzysk we³ny od 1 owcy

uzysk we³ny niepranej od wszystkich
owiec w ca³ym roku

œredni stan owiec
=

Obowi¹zek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88,
poz. 439, z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 5 wrzeœnia 2006 r. w sprawie programu badañ statystycznych
statystyki publicznej na rok 2007 (Dz. U. Nr 170, poz.1219).



12. W dziale 2 „Drób”, w pkt A nie nale¿y podawaæ informacji
dotycz¹cych ptactwa ³ownego (np. kuropatwy, ba¿anty). W wier-
szu 12 i 13 nale¿y wykazaæ drób pozosta³y, np. perliczki, prze-
piórki.

Wszystkie informacje o pog³owiu drobiu dotycz¹ drobiu
w wieku powy¿ej 2 tygodni.

W przypadku gdy na koniec okresu sprawozdawczego
(koniec maja lub listopada) na fermie wielkotowarowej (np.
chów niosek na jaja konsumpcyjne, tucz brojlerów) trwa
przerwa technologiczna w produkcji i nie przekracza ona 8
tygodni od zakoñczenia ostatniego cyklu produkcyjnego,
nale¿y podaæ stan pog³owia drobiu z ostatniego cyklu, tj.
przed odstaw¹ ptactwa do uboju.

13. W dziale 2 „Drób”, w pkt A, w wierszu 14 nale¿y uwzglêd-
niæ ³¹cznie jaja kurze konsumpcyjne i wylêgowe.

14. W dziale 2, w pkt A, w wierszach 16-20 nale¿y podaæ kie-
runki zagospodarowania (w ujêciu procentowym) uzyskanych
jaj, przyjmuj¹c ca³kowity uzysk jaj za 100%. W wierszu 16
nale¿y, podaæ jaki % ogó³u uzyskanych jaj od niosek kurzych rol-
nik sprzeda³ do wyspecjalizowanych jednostek skupu i przetwór-
stwa; w wierszu 18 – jaki % uzyskanych jaj rolnik skierowa³ do
sprzeda¿y bezpoœredniej (np. na bazarach, targowiskach, na
sprzeda¿ i wymianê miêdzys¹siedzk¹, bezpoœrednio do sieci
detalicznej); w wierszu 20 – jaki % uzyskanych jaj kurzych rolnik
przeznaczy³ na spo¿ycie we w³asnym gospodarstwie domowym
(suma zapisów w ujêciu % w wierszach 16+18+20 = 100%).

15. W dziale 2 w pkt B w wierszach 01-12 nale¿y wykazaæ
liczbê i wagê ¿yw¹ drobiu (wg gatunków) ubitego w gospodar-
stwie rolnym w okresie sprawozdawczym.

16. W dziale 2 w pkt C nale¿y podaæ (w ujêciu wagowym – w
kg ¿ywca) kierunki zagospodarowania uzyskanej produkcji
¿ywca i miêsa drobiowego, tj.: w wierszach 01, 05, 09, 13, 17 i 21
nale¿y wykazaæ wagê ¿ywca drobiowego (odpowiednio wg
gatunków) sprzedanego na rzeŸ do wyspecjalizowanych jedno-
stek skupu oraz agentom i poœrednikom; w wierszach 02, 06, 10,
14, 18 i 22 nale¿y podaæ wagê ¿yw¹ drobiu (odpowiednio wg
gatunków) ubitego w gospodarstwie rolnym, którego miêso prze-
znaczono do bezpoœredniej sprzeda¿y na bazarach, targowi-
skach, ze œrodków transportu, przeznaczono na darowizny i
sprzeda¿ miêdzys¹siedzk¹ oraz do zak³adów ¿ywienia zbioro-
wego. Nale¿y tu tak¿e wykazaæ wagê drobiu rzeŸnego ¿ywego
sprzedanego na targowiskach, bazarach, sprzedanego s¹sia-
dom lub darowanego; w wierszach 03, 07, 11, 15, 19 i 23 nale¿y
podaæ wagê ¿yw¹ drobiu (odpowiednio wg gatunków) ubitego w
gospodarstwie rolnym, którego miêso zosta³o przetworzone w
gospodarstwie rolnym na produkty, a nastêpnie sprzedane na
bazarach, targowiskach, ze œrodków transportu, turystom (w
postaci posi³ków w gospodarstwach agroturystycznych), prze-
znaczono je na darowizny i sprzeda¿ miêdzys¹siedzk¹ oraz do
zak³adów ¿ywienia zbiorowego; w wierszach 04, 08, 12, 16, 20 i
24 nale¿y podaæ wagê ¿yw¹ drobiu (odpowiednio wg gatunków)
ubitego w gospodarstwie rolnym i przeznaczonego na spo¿ycie
w gospodarstwie domowym rolnika.

17. W dziale 3 w pkt A – „Byd³o”, w czêœci C „Rozchody w
badanym okresie” nale¿y:

– w wierszach 06-15 „ubój w gospodarstwie” podaæ liczbê sztuk i
wagê ¿yw¹ (przed ubojem) zwierz¹t ubitych w gospodarstwie
rolnym (ciel¹t, ja³ówek, krów, buhajów i byczków, wo³ów i opa-
sów).

– w wierszu 16 i 17 podaæ liczbê sztuk i wagê ciel¹t sprzedanych
na rzeŸ do wyspecjalizowanych jednostek skupu oraz agen-
tom i poœrednikom (np. dostarczonych przez rolników do
sta³ych punktów skupu ¿ywca rzeŸnego, odebranych bezpo-
œrednio z zagród zorganizowanym transportem przez jed-
nostki skupu i przetwórstwa),

– w wierszu 18 i 19 podaæ liczbê sztuk i wagê byd³a pozosta³ego
(tj. doros³ego) sprzedanego na rzeŸ do wyspecjalizowanych
jednostek skupu oraz agentom i poœrednikom (np. dostarczo-

nych przez rolników do sta³ych punktów skupu ¿ywca rze-
Ÿnego, odebranych bezpoœrednio z zagród zorganizowanym
transportem przez jednostki skupu i przetwórstwa),

– w wierszu 20 i 21 podaæ liczbê i wagê ¿yw¹ ciel¹t ubitych w
rzeŸni lub ubojni na zlecenie rolnika,

– w wierszu 22 i 23 podaæ liczbê i wagê ¿yw¹ byd³a pozosta³ego
(tj. doros³ego) ubitego w rzeŸni lub ubojni na zlecenie rolnika,

– w wierszu 24 podaæ liczbê sztuk byd³a ogó³em sprzedanego w
obrotach miêdzys¹siedzkich i na targowiskach innym rolnikom
z przeznaczeniem do dalszego chowu, np. ciel¹t, ja³ówek,
krów.

Zapisy w wierszach 04, 06, 07, 16, 17, 20 i 21 dotycz¹ ciel¹t
w wieku poni¿ej 1 roku, tj. zwierz¹t m³odych posiadaj¹cych jesz-
cze uzêbienie mleczne; w wierszach 08, 09 – ja³ówek, tj. samic
byd³a w wieku powy¿ej 1 roku, które nie mia³y jeszcze potom-
stwa; w wierszach 10, 11 – krów, tj. samic, które mia³y ju¿ potom-
stwo; w wierszach 12, 13 – samców byd³a w wieku powy¿ej 1
roku niekastrowanych; w wierszach 14, 15 – samców byd³a w
wieku powy¿ej 1 roku kastrowanych (wo³ów); w wierszach 05,
18, 19, 22 i 23 – byd³a pozosta³ego doros³ego, tj. ³¹cznie ja³ówek,
krów, buhajów i wo³ów.

18. W dziale 3 w pkt A „Byd³o” – w czêœci D, w wierszu 33
nale¿y wpisaæ pog³owie samców w wieku 2 lat i wiêcej (kastro-
wanych i niekastrowanych), a w wierszu 34 wydzieliæ pog³owie
buhajów rozp³odowych, przeznaczonych do reprodukcji. W wier-
szu 38 nale¿y wpisaæ pog³owie krów, które ze wzglêdu na rasê
lub odmianê lub szczególne w³aœciwoœci utrzymywane s¹
wy³¹cznie lub g³ównie do produkcji mleka przeznaczonego do
konsumpcji lub przetwórstwa na produkty mleczne. W wierszach
tych nale¿y równie¿ uwzglêdniaæ te krowy mleczne, które zosta³y
wybrakowane z chowu i przeznaczono je na rzeŸ, ale pozostaj¹
jeszcze w stadzie na tzw. dotuczu. W wierszu 39 nale¿y wpisaæ
pog³owie krów mamek, tj. krów, które ze wzglêdu na rasê lub
odmianê (rasy miêsne lub krzy¿ówki z rasami miêsnymi) lub
szczególne w³aœciwoœci utrzymywane s¹ wy³¹cznie lub g³ównie
dla produkcji ciel¹t. Mleko krów mamek wykorzystywane jest do
odchowu ciel¹t lub przeznaczane na paszê dla innych zwierz¹t.
Uwzglêdniæ tu nale¿y równie¿ krowy mamki wybrakowane z
chowu, przeznaczone na rzeŸ, które pozostaj¹ jeszcze w stadzie
na tzw. dotuczu.

19. W dziale 3 w pkt B „Rozdysponowanie miêsa cielêcego i
wo³owego...” w wierszach 01 i 02 nale¿y podaæ wagê ¿yw¹ (tj.
przed ubojem) ciel¹t i byd³a pozosta³ego ubitych w gospodar-
stwie rolnym lub ubitych w rzeŸni (ubojni lokalnej) na zlecenie rol-
nika, a miêso z ubitych sztuk przeznaczono do bezpoœredniej
sprzeda¿y na bazarach, targowiskach, ze œrodków transportu,
przeznaczono na darowizny i sprzeda¿ miêdzys¹siedzk¹ oraz
do zak³adów ¿ywienia zbiorowego ; w wierszach 03 i 04 nale¿y
podaæ wagê ¿yw¹ ciel¹t i byd³a pozosta³ego ubitych w gospodar-
stwie rolnym lub ubitych w rzeŸni (ubojni lokalnej) na zlecenie rol-
nika, a miêso z ubitych sztuk zosta³o przetworzone w gospodar-
stwie rolnym na produkty, a nastêpnie sprzedane na bazarach,
targowiskach, ze œrodków transportu, turystom (w postaci
posi³ków w gospodarstwach agroturystycznych), przeznaczono
je na darowizny i sprzeda¿ miêdzys¹siedzk¹ oraz do zak³adów
¿ywienia zbiorowego; w wierszach 05 i 06 nale¿y podaæ wagê
¿yw¹ ciel¹t i byd³a pozosta³ego ubitych w gospodarstwie rolnym
lub ubitych w rzeŸni (ubojni lokalnej) na zlecenie rolnika, a miêso
przeznaczono na spo¿ycie rolnika i jego rodziny w gospodar-
stwie domowym.

20. W dziale 4 „Mlecznoœæ krów i zagospodarowanie mleka”,
w wierszach 04 do 14 nale¿y podaæ, w ujêciu procentowym, kie-
runki zagospodarowania mleka pozosta³ego w gospodarstwie,
np. w przypadku gdy po³owa iloœci mleka pozosta³ego w gospo-
darstwie przeznaczona jest na spasanie, a reszta na przerób na
sery twarogowe, które przeznaczone zostan¹ w ca³oœci na
sprzeda¿ targowiskow¹, to w wierszu 04 nale¿y wpisaæ 50, w
wierszu 11 wpisaæ 50 oraz w wierszu 12 wpisaæ 50. Suma zapi-
sów w wierszach 04 + 05 + 06 + 07 + 09 + 11 + 13 powinna
równaæ siê 100%.


