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4 Miejscowoœæ
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6 Nr domu

Nr mieszkania

Badanie pog³owia trzody
chlewnej w (kwietniu,
sierpniu, grudniu) 2008 r.
oraz produkcji ¿ywca
wieprzowego

7 Telefon

woj.

pow.

gmina

Numer gospodarstwa rolnego w Statystycznym
Rejestrze Gospodarstw Rolnych i Leœnych

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

1. Ogólna powierzchnia
gruntów w gospodarstwie
w czerwcu br.a)
a)

ha

a

2. w tyma) u¿ytki
rolne

ha

Wype³niæ w badaniu sierpniowym.

3. W porównaniu z czerwcem ubieg³ego roku powierzchnia
u¿ytków rolnych w gospodarstwiea):
1 zwiêkszy³a siê

3 pozosta³a bez zmian

4. Gospodarstwo
zosta³o
zlikwidowane
(wstawiæ krzy¿yk)

Koniec wywiadu

2 zmniejszy³a siê
a)

Wpisaæ znak X, oznaczaj¹c w³aœciw¹ odpowiedŸ w badaniu sierpniowym.

Dzia³ 1. TRZODA CHLEWNA
I. Pog³owie trzody chlewnej
Badanie

Wyszczególnienie

kwiecieñ
1

0

sierpieñ
2

grudzieñ
3

B. Przychody
w badanym
okresie

A. Pog³owie trzody chlewnej ogó³em
w gospodarstwie na pocz¹tku badanego okresu, tj. w dniu 30 listopada szt. 01
2007 r. (rubr. 1), 31 marca 2008 r.
(rubr. 2), 31 lipca 2008 r. (rubr.3)
z urodzenia w
gospodarstwie

szt. 02

z zakupu i innych Ÿróde³

szt. 03

prosi¹t o wadze
szt. 04
do 20 kg
padniêcia
C. Rozchody w
badanym okresie

trzody chlewnej
szt. 05
pozosta³eja)
trzoda chlewna o wadze
do 50 kg
ubój w gospodarstwieb)

szt. 06
kgc) 07
szt. 08

pozosta³a trzoda chlewna
kgc) 09
a)
c)

a

Warchlaków, tuczników i innych. b) £¹cznie z ubojami z koniecznoœci, gdy chocia¿ czêœæ miêsa z ubitej sztuki przeznaczono do spo¿ycia.
Podaæ wagê ¿yw¹ (przed ubojem) w pe³nych kilogramach.

Nr str.

2

Dzia³ 1. TRZODA CHLEWNA
I. Pog³owie trzody chlewnej (dok.)
Badanie

Wyszczególnienie

kwiecieñ
1

0

C. Rozchody
w badanym okresie

szt. 10
sprzeda¿
na rzeŸ
do wyspecjalizowanych
jednostek
skupu i
przetwórstwa oraz
agentom,
poœrednikom

trzoda chlewna o wadze
do 50 kg
kgc) 11

szt. 12
trzoda chlewna
pozosta³a
kgc) 13

szt. 14
trzoda chlewna o wadze
do 50 kg
kgc) 15

ubój trzody
chlewnej w
rzeŸni na
zlecenie
rolnika

szt. 16
trzoda chlewna
pozosta³a
kgc) 17

c)

szt. 18

Trzoda chlewna (w. 20+21+
+22+ 23+24+25+26+28)

19

Prosiêta o wadze do 20 kg

20

Warchlaki o wadze
od 20 do 50 kg

21

od 50
do 80 kg
Trzoda
chlewna na
ubój o wadze 50 kg
i wiêcej

od 80
do 110 kg
110 kg
i wiêcej

knury i knurki
hodowlane
Trzoda
chlewna
na
chów
o wadze
50 kg
i wiêcej

razem
lochy
proœw tym proœne
ne
po raz
pierwszy
razem
lochy
pozosta³e w tym loszki
jeszcze nigdy
niekryte

22
w sztukach

D. Pog³owie trzody chlewnej w gospodarstwie w koñcu miesi¹ca
poprzedzaj¹cego termin badania, tj. 31 marca 2008 r. (rubr. 1),
31 lipca 2008 r. (rubr. 2), 30 listopada 2008 r. (rubr. 3)

sprzeda¿ do dalszego
chowu

23

24

25

26

27

28

29

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

sierpieñ
2

grudzieñ
3

Nr str.

3

Dzia³ 1. TRZODA CHLEWNA
II. Rozdysponowanie miêsa wieprzowego - ³¹cznie z uboju dokonanego w rzeŸni na zlecenie rolnika oraz
dokonanego bezpoœrednio w gospodarstwie rolnyma)
Badanie

Wyszczególnienie

kwiecieñ
1

0
trzoda chlewna
o wadze do
Sprzeda¿ bezpoœrednia miêsa nie- 50 kg
przetworzonego
(surowego)
trzoda chlewna
pozosta³a
Sprzeda¿ bezpoœrednia miêsa
przetworzonego
w gospodarstwie
rolnym

trzoda chlewna
o wadze do
50 kg

grudzieñ
3

01

02
03
kg

trzoda chlewna
pozosta³a

trzoda chlewna
o wadze do
Spo¿ycie miêsa w 50 kg
gospodarstwie domowym rolnika
trzoda chlewna
pozosta³a
a)

sierpieñ
2

04
05
06

W wadze ¿ywej przed ubojem.

INFORMACJE DODATKOWE
Dzia³ 2 . CENY ZAKUPU/SPRZEDA¯Y ORAZ DZIER¯AWY U¯YTKÓW ROLNYCH PRZEZNACZONYCH NA
DZIA£ALNOŒÆ ROLNICZ¥ W I, III, IV KWARTALE
A. Najczêœciej wystêpuj¹ca cena zakupu/sprzeda¿y u¿ytków rolnych

Wyszczególnienie

I kwarta³
(wype³niæ w kwietniu)

0

1

Grunt orny klasy I, II, IIIa

1

Grunt orny klasy IIIb, IV

2

Grunt orny klasy V, VI

3

£¹ka dobra (klasy I, II) i œrednia (klasy III, IV)

4

£¹ka s³aba (klasy V, VI)

5

III kwarta³
(wype³niæ w sierpniu)
w z³ za 1 hektar
2

IV kwarta³
(wype³niæ w grudniu)
3

B. Najczêœciej wystêpuj¹ca op³ata za wydzier¿awione u¿ytki rolne

Wyszczególnienie

I kwarta³
(wype³niæ w kwietniu)

0

4

Grunt orny klasy I, II, IIIa

1

Grunt orny klasy IIIb, IV

2

Grunt orny klasy V, VI

3

£¹ka dobra (klasy I, II) i œrednia (klasy III, IV)

4

£¹ka s³aba (klasy V, VI)

5

III kwarta³
(wype³niæ w sierpniu)
w z³ za 1 hektar
5

IV kwarta³
(wype³niæ w grudniu)
6

Nr str.

4

Dzia³ 3 . OCENA PRZEZIMOWANIA UPRAW ZBÓ¯, RZEPAKU I RZEPIKU (wype³niæ w kwietniu)
Powierzchnia zasiana jesieni¹
w roku ubieg³ym

Wyszczególnienie

ha
0

a

Szacunek powierzchni zaoranej
i przewidzianej do zaorania
w wyniku strat zimowych
ha

1

a
2

Pszenica

1

,

,

¯yto

2

,

,

Jêczmieñ

3

,

,

Pszen¿yto

4

,

,

Mieszanki zbo¿owe

5

,

,

Rzepak i rzepik

6

,

,

Dzia³ 4. POWIERZCHNIA ZASIANYCH OZIMIN (wype³niæ w grudniu)
Powierzchnia zasiewów

Wyszczególnienie

ha

0

a

Powierzchnia zasiewów

Wyszczególnienie

ha

0

1

a
1

Pszenica

1

,

Pszen¿yto

4

,

¯yto

2

,

Mieszanki zbo¿owe

5

,

Jêczmieñ

3

,

Rzepak i rzepik

6

,

Badanie przeprowadzono

Podpis osoby przeprowadzaj¹cej badanie

...... kwietnia 2008 r.
...... sierpnia 2008 r.
...... grudnia 2008 r.

Uwaga!

2) je¿eli wartoœæ wprowadzana w polu “ary” jest mniejsza od 10,
nale¿y wpisaæ j¹ w postaci dwucyfrowej, poprzedzaj¹c zerem
Formularz nale¿y wype³niaæ bardzo czytelnie, tylko
(np. 3 hektary i 6 arów):
d³ugopisem koloru czarnego, wpisuj¹c w jedn¹ kratkê tylko jedn¹
ha
a
cyfrê, pocz¹wszy od pierwszej kratki z prawej strony. Wszystkie
liczby nale¿y wpisywaæ cyframi arabskimi, np. 2, 9, 11, w taki
3 , 0 6
sposób, aby cyfra zosta³a wpisana w ca³oœci wewn¹trz kratki.
Je¿eli na wpisanie liczby zwierz¹t (w sztukach i kg) przewidziano
W celu unikniêcia pomy³ek i poprawek nale¿y przed
wiêcej pól, nie nale¿y zapisu poprzedzaæ zerem (zerami). Je¿eli
zjawisko nie wyst¹pi, kratki nale¿y pozostawiæ puste (nie nale¿y wpisaniem ka¿dej odpowiedzi ustaliæ dok³adnie jej symbol lub
zapis. Jest to bardzo wa¿ne, poniewa¿ formularze rejestrowane
wpisywaæ zer lub kresek).
bêd¹ przez urz¹dzenia do automatycznego odczytu optycznego
Przy wype³nianiu pól odnosz¹cych siê do zapisów (OCR). Technika ta wymaga odpowiedniej starannoœci i precyzji
powierzchni w hektarach i arach obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce w wype³nianiu pól formularza.
zasady:
Formularze musz¹ byæ wype³niane starannie, nie mog¹ byæ
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 zabrudzone lub naderwane równie¿ dlatego, ¿e ten sam
formularz 3-krotnie w ci¹gu roku bêdzie bra³ udzia³ w badaniu.
hektarów:
ha

a
,

5 0

W przypadku b³êdnego zapisu, nale¿y przy u¿yciu korektora
zapis ten dok³adnie usun¹æ i wpisaæ w³aœciw¹ odpowiedŸ.
Przepraszamy za utrudnienia

OBJAŒNIENIA DO FORMULARZA R-KSRB
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.

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.
2. Stany zwierz¹t w koñcu wymienionych miesiêcy sprawozdawczych oznaczaj¹:
– w badaniu kwietniowym – stan pog³owia w koñcu marca,
– w badaniu sierpniowym – stan pog³owia w koñcu lipca,
– w badaniu grudniowym – stan pog³owia w koñcu listopada.

Produkcja zwierzêca (wiersze od 02 do 18 w czêœci I dzia³u 1 w okresie sprawozdawczym)
oznacza:
– w badaniu kwietniowym produkcjê uzyskan¹ w okresie od 1 grudnia 2007 r.. do 31 marca 2008 r.,
– w badaniu sierpniowym produkcjê uzyskan¹ w okresie od 1 kwietnia 2008 r. do 31 lipca 2008 r.,
– w badaniu grudniowym – uzyskan¹ od 1 sierpnia 2008 r. do 30 listopada 2008 r.

3. W dziale 1 „Trzoda chlewna”, w czêœci I „Pog³owie trzody chlewnej”, w pkt C (Rozchody) nale¿y:
– w wierszach 06-07 podaæ liczbê sztuk i wagê ¿yw¹ (przed ubojem) m³odych œwiñ o wadze

nieprzekraczaj¹cej 50 kg, ubitych w gospodarstwie rolnym,
– w wierszach 08-09 podaæ liczbê sztuk i wagê ¿yw¹ (przed ubojem) œwiñ pozosta³ych (tj. o wadze

50 kg i wiêcej), ubitych w gospodarstwie rolnym,
– w wierszach 10-11 podaæ liczbê sztuk i wagê ¿yw¹ trzody chlewnej o wadze nieprzekraczaj¹cej 50

kg sprzedanej na rzeŸ do wyspecjalizowanych jednostek skupu oraz agentom i poœrednikom (np.
dostarczonych przez rolników do sta³ych punktów skupu ¿ywca rzeŸnego, odebranych
bezpoœrednio z zagród zorganizowanym transportem przez jednostki skupu i przetwórstwa),
– w wierszach 12-13 podaæ liczbê sztuk i wagê ¿yw¹ trzody chlewnej pozosta³ej sprzedanej na rzeŸ

do wyspecjalizowanych jednostek skupu oraz agentom i poœrednikom (np. dostarczonych przez
rolników do sta³ych punktów skupu ¿ywca rzeŸnego, odebranych bezpoœrednio z zagród
zorganizowanym transportem przez jednostki skupu i przetwórstwa),

– w wierszach 14-15 podaæ liczbê sztuk i wagê ¿yw¹ trzody chlewnej o wadze nieprzekraczaj¹cej 50

kg ubitej w rzeŸni lub ubojni lokalnej na zlecenie rolnika,
– w wierszach 16-17 podaæ liczbê sztuk i wagê ¿yw¹ trzody chlewnej pozosta³ej ubitej w rzeŸni lub

ubojni lokalnej na zlecenie rolnika,
– w

wierszu 18 podaæ liczbê sztuk trzody chlewnej ogó³em sprzedanej w obrotach

miêdzys¹siedzkich i na targowiskach innym rolnikom z przeznaczeniem do dalszego chowu, np.
prosi¹t, warchlaków, loszek i knurków hodowlanych.
Zapis w wierszu 20 dotyczy prosi¹t, które nie przekroczy³y jeszcze wagi 20 kg.
Zapis w wierszu 21 dotyczy warchlaków, które osi¹gnê³y wagê 20 kg, a nie przekroczy³y jeszcze
wagi 50 kg.
Zapisy w wierszach 22, 23, 24 dotycz¹ trzody chlewnej o wadze 50 kg i wiêcej, przeznaczonej na
rzeŸ, przy czym w wierszu 22 nale¿y podaæ liczbê zwierz¹t, które osi¹gnê³y wagê 50 kg, ale nie
przekroczy³y 80 kg, w wierszu 23 nale¿y podaæ liczbê zwierz¹t, które osi¹gnê³y wagê 80 kg, ale nie
przekroczy³y 110 kg, a w wierszu 24 nale¿y podaæ liczbê zwierz¹t, które osi¹gnê³y wagê 110 kg i
wiêcej.
Zapisy w wierszach 25-29 dotycz¹ trzody chlewnej o wadze 50 kg i wiêcej, przeznaczonej do
dalszego chowu. W wierszu 28 nale¿y podaæ ³¹czn¹ liczbê loch nieproœnych (luŸnych, karmi¹cych,
ale jeszcze niepokrytych i loszek jeszcze nigdy niekrytych), a w wierszu 29 podaæ liczbê loszek
jeszcze nigdy niekrytych.
4. W dziale 1 „Trzoda chlewna”, w czêœci II – „Rozdysponowanie miêsa wieprzowego...” w
wierszach 01 i 02 nale¿y podaæ wagê ¿yw¹ (tj. przed ubojem) trzody m³odej o wadze
nieprzekraczaj¹cej 50 kg i œwiñ pozosta³ych (tj. o wadze 50 kg i wiêcej) ubitych w gospodarstwie
rolnym lub ubitych w rzeŸni (ubojni lokalnej) na zlecenie rolnika, których miêso 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 trzody m³odej (tj. o wadze nieprzekraczaj¹cej 50 kg) i œwiñ pozosta³ych (tj. o
wadze 50 kg i wiêcej) ubitych w gospodarstwie rolnym lub ubitych w rzeŸni (ubojni lokalnej) na
zlecenie rolnika, których miêso zosta³o przetworzone w gospodarstwie rolnym na ró¿ne wyroby, a
nastêpnie sprzedane na bazarach, targowiskach, ze œrodków transportu, turystom (np. w ramach
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 trzody m³odej (tj. o wadze nieprzekraczaj¹cej 50 kg) i œwiñ pozosta³ych (tj. o wadze 50 kg i
wiêcej) ubitych w gospodarstwie rolnym lub ubitych w rzeŸni (ubojni lokalnej) na zlecenie rolnika,
których miêso przeznaczono na spo¿ycie w gospodarstwie domowym rolnika.

