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Imiona i nazwisko g³ównego u¿ytkownika
lub nazwa jednostki
1 Województwo
2 Powiat

woj.

R-r-z

3 Gmina

BADANIE
PLONÓW
ZIEMNIAKÓW

4 Miejscowoœæ
5 Ulica
6 Nr domu

powiat

gmina

Numer gospodarstwa rolnego w Statystycznym
Rejestrze Gospodarstw Rolnych i Leœnych

w 2008 r.

nr mieszkania

Nr identyfikacyjny
REGON u¿ytkownika gospodarstwa

7 Telefon

Adres e-mail u¿ytkownika gospodarstwa rolnego - WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTWA
1. Powierzchnia gruntów ogó³em w gospodarstwie

2.

..................... ha ........... a

w tym powierzchnia u¿ytków rolnych

..................... ha

......... a

3. Powierzchnia uprawy ogó³em

.................................................... ...........................................
ha
a

4. Powierzchnia na badanym polu

.................................................... ...........................................
ha
a

5. Nazwa i symbol odmiany na badanym polu
6. Ocena stanu plantacji w stopniach kwalifikacyjnych

.........................................
a)

7. Wyniki pomiarów
Nr kolejny
pomiaru

Szerokoœæ miêdzyrzêdzi
w cma)

Liczba krzaków (roœlin)
na 10 m redliny

0

1

2

Wydajnoœæ bulw z 1 krzaka/roœliny
liczba bulw w szt.

waga bulw w dkga)

3

4

1
2
3
4
5
A
a)

a)

a)

B
a)

z dok³adnoœci¹ do 1 miejsca po przecinku (0,0).

A – suma wyników
B – œrednia arytmetyczna =

A
liczba pomiarów

.................................................................
(podpis osoby przeprowadzaj¹cej badanie)

a)

OBJAŒNIENIA
do formularza R-r-z
Obowi¹zek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 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 9
paŸdziernika 2007 r. w sprawie programu badañ statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 (Dz. U. Nr
210, poz. 1521)

1. W przypadku gdy w wylosowanym gospodarstwie jest kilka plantacji badanej roœliny, nale¿y wybraæ do pomiarów plantacjê o najwiêkszej powierzchni.
2. Przed przyst¹pieniem do badania nale¿y nawi¹zaæ kontakt z u¿ytkownikiem gospodarstwa
(w³aœcicielem plantacji) celem uzyskania informacji o miejscu po³o¿enia plantacji ziemniaków dominuj¹cej w gospodarstwie, nazwie odmiany oraz uzyskania aprobaty plantatora na
przeprowadzenie badañ biometrycznych na tej plantacji.
3. Badanie dotyczy podstawowych elementów na plantacjach ziemniaków, a mianowicie:
– gêstoœci nasadzeñ:

·

œredniej szerokoœci miêdzyrzêdzi,

·

œredniej liczby krzaków/roœlin na 10 m bie¿¹cych d³ugoœci redliny,

– przeciêtnej wydajnoœci z 1 krzaka, zarówno w sztukach, jak i w dekagramach.

4. Dla ustalenia œredniej gêstoœci krzaków/roœlin na badanej plantacji zaleca siê dokonanie
pomiarów w 3 - 5 losowo dobranych pomiarowych odcinkach redlin o d³ugoœci nie mniejszej ni¿ 10 m ka¿dy, obliczaj¹c œredni¹ liczbê krzaków/roœlin na d³ugoœci 10-metrowego
odcinka pomiarowego oraz œredni¹ odleg³oœæ miêdzy rzêdami roœlin (redlinami).
5. Dla okreœlenia przeciêtnej wydajnoœci z 1 krzaka/roœliny na wy¿ej wyznaczonych losowo
odcinkach pomiarowych, z zachowaniem podstawowych zasad losowego wyboru badanych krzaków/roœlin, nale¿y wykopaæ po kilka krzaków/roœlin ziemniaków, obliczaj¹c:
– przeciêtn¹ liczbê bulw znajduj¹cych siê pod jednym krzakiem, bior¹c pod uwagê tylko

te, które przewiduje siê, ¿e bêd¹ zebrane (bez bardzo drobnych zawi¹zków nierokuj¹cych doroœniêcia i zebrania w okresie wykopków),
– œredni¹ wagê zliczonych bulw w dekagramach.

6. Miejsca pomiarów wymienionych elementów plonotwórczych na plantacji nale¿y ustaliæ losowo najlepiej na linii wzd³u¿ najd³u¿szej przek¹tnej w mo¿liwie zbli¿onych odstêpach odleg³oœci wyznaczonych np. krokami. Pe³ne zasady metodyczne przeprowadzania pomiarów zawarte s¹ m.in. w zeszycie “Metodyka badañ i ocen produkcji rolniczej”, GUS, Warszawa, 2001 r.

