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Sprawozdanie o wynikach
produkcji ogrodniczej

w 2009 r.
Przekazaæ w terminie do dnia
3 listopada 2009 r.

Dzia³ 1. SADOWNICTWO
Drzewa, krzewy i plantacje jagodowe

Wyszczególnienie

Powierzchnia uprawy drzew i
krzewów owocowych

Liczba drzew i krzewów owocowych Drzewa owocowe - owocuj¹cec)

Zbiory w tym na
sprzeda¿ogó³emb)

zdolnych do
owocowaniac)

powierzchnia uprawy liczba
w sadach poza sadamia) w sadach poza sadami w sadach poza sadami w sadach poza sadami
ha a ha a w szt. ha a ha a w szt. w dt
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Jab³onie 01

Grusze 02

Œliwy 03

Wiœnie 04

Czereœnie 05

Brzoskwinie 06

Morele 07

Orzechy w³oskie 08

Leszczyna 09

Agrest 10

Porzeczki kolorowe 11

Porzeczki czarne 12

Maliny d) 13

Aronia 14

Borówka wysoka 15

Winoroœl 16

Pozosta³e jagodowee) 17

Truskawki f) 18

Poziomkig) 19
a) £¹czna powierzchnia drzew i krzewów owocowych poza sadami (suma wierszy od 01 do 17 dla rubryki 2) powinna byæ równa sumie powierzchni drzew i krzewów owocowych poza plantacjami (z wiersza 6, dzia³u
4 sprawozdania R-05) oraz czêœci powierzchni z pozosta³ych upraw w ogrodach przydomowych (z wiersza 5 dzia³u 3B sprawozdania R-05), tj. dot. drzew i krzewów owocowych . b) Liczbê drzew owocowych
ogó³em (w sadach i poza sadami) i liczbê krzewów owocowych w sztukach nale¿y podaæ, bior¹c pod uwagê dane z ubieg³ego roku oraz nowe nasadzenia i wypady. c) Wed³ug oceny w gospodarstwie. d) W wierszu 13
nale¿y podaæ dane dla malin i je¿yn bezkolcowych ³¹cznie. e)Porzeczkoagrest i inne wczeœniej niewymienione z wyj¹tkiem truskawek i poziomek. f) W rubryce 1, w wierszu 18 nale¿y podaæ ogóln¹ powierzchniê tru-
skawek wed³ug sprawozdania R-05 dzia³ 3 (wiersz 330). g) W rubryce 1, w wierszu 19 nale¿y podaæ ogóln¹ powierzchniê poziomek, która jest zawarta ³¹cznie z innymi uprawami w sprawozdaniu R-05 w wierszu 443
(dzia³ 3) “Pozosta³e uprawy”.
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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 27
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Drzewa, krzewy i plantacje jagodowe (dokoñczenie)

Powierzchnia szkó³ek

drzew owocowych
ha a

krzewów owocowych
ha a

Wykarczowano
od

1 VII 2008 -
- 30 VI 2009

drzew owocowych sztha a

krzewów owocowycha)
sztha a

Nasadzono
drzew owocowych sztha a

krzewów owocowycha)
sztha a

a) Bez malin.Dzia³ 2. WARZYWNICTWO

a) Powierzchnia warzyw ogó³em wed³ug sprawozdania R-05 (dzia³ 3 , wiersz 320). Poszczególne gatunki nale¿y podaæ w hektarach i arach tak, aby suma gatunków z wierszy 02-09 by³a równa pozycji “warzywa
ogó³em” z wiersza 01. Suma powierzchni poszczególnych gatunków warzyw pozosta³ych musi byæ równa pozycji “warzywa pozosta³e” z wiersza 09. b) Zbiory warzyw okreœliæ w dt z jednym znakiem po przecinku.
Zasady sumowania zbiorów (tak jak dla powierzchni) s¹ opisane w wierszach 01 i 09. c) W wolnych wierszach nale¿y wpisaæ uprawiane w gospodarstwie warzywa pozosta³e wymienione w tabeli pomocniczej wraz z
odpowiednim numerem wiersza.

Tabela pomocnicza warzyw pozosta³ych (dok.) Nr
Dynia (³¹cznie z kabaczkiem i cukini¹) 20
Pozosta³e warzywa dyniowate 21
Groch zielony 22
Fasola szparagowa 23
Inne warzywa str¹czkowe 24
Selery naciowe 25
Sa³ata 26
Inne warzywa liœciowe i ³odygowe (boæwina, szpinak, cykoria sa³atowa, koper,szczaw, szparagi,
rabarbar i pozosta³e warzywa liœciowe i ³odygowe) 27

Kukurydza cukrowa 28
Pozosta³e warzywa (wczeœniej nieujête) 29

Tabela pomocnicza warzyw pozosta³ych Nr
Broku³y 10
Brukselka 11
Kalarepa 12
Inne warzywa kapustne osobno niewymienione (inne ni¿ w wierszach: 02, 03, 10, 11,12) 13
Pory 14
Pozosta³e warzywa cebulowe osobno niewymienione (inne ni¿ w wierszach: 04 i 14, np. czosnek) 15
Pietruszka 16
Selery korzeniowe 17
Pozosta³e warzywa korzeniowe osobno niewymienione
(inne ni¿ w wierszach: 05 i 06, 16 i 17, np. chrzan, rzodkiewka) 18

Papryka 19

Objaœnienia do formularza R -08

Powierzchniê truskawek i poziomek zalicza siê do ogólnej powierz-
chni zasiewów (nasadzenia na gruntach ornych). Nie nale¿y zaliczaæ
ich do ogólnej powierzchni sadów.

Powierzchniê truskawek nale¿y podaæ zgodnie z danymi z wier-
sza 330 dzia³u 3 sprawozdania R-05, a powierzchnia poziomek jest
zawarta wraz z innymi uprawami w wierszu 443 (dzia³ 3).

Dzia³ 2. Warzywnictwo – w tabeli tej nale¿y podaæ tylko dane do-
tycz¹ce upraw warzyw gruntowych, nie ujmowaæ nasiennych, a tak¿e
ze szklarni, inspektów oraz folii wysokich. W rubryce 1 wiersz 1
“ogó³em warzywa” nale¿y podaæ powierzchniê zgodn¹ z danymi
z wiersza 320 dzia³ 3 sprawozdania R-05.

1. Do ogólnej liczby drzew owocowych zaliczamy wszystkie drze-
wa danego gatunku rosn¹ce w gospodarstwie bez wzglêdu na wiek. Nie
nale¿y ujmowaæ jedynie drzew rosn¹cych w szkó³kach.

2. Drzewa zdolne do owocowania to te, które wesz³y ju¿ w okres
owocowania. Zalicza siê do nich i te, które z ró¿nych powodów (uszko-
dzenia mrozowe, szkodniki, przemiennoœæ owocowania) w danym
roku nie owocuj¹.

3. Drzewa owocuj¹ce to te, które ju¿ osi¹gnê³y zdolnoœæ owocowa-
nia i w danym roku wyda³y owoce (bez wzglêdu na ich iloœæ).

4.W powierzchni truskawek, malin i je¿yn bezkolcowych oraz po-
ziomek nale¿y uj¹æ plantacje owocuj¹ce (bez tegorocznych nasadzeñ
jesiennych).

Dzia³ 1. Sadownictwo
W sprawozdaniu nale¿y podaæ powierzchniê w ha i a oraz liczbê

drzew i krzewów – w sztukach – ogó³em i owocuj¹cych oddzielnie dla
drzew rosn¹cych w sadach i poza sadami, a tak¿e liczbê drzew – w sztu-
kach – zdolnych do owocowania ³¹cznie dla drzew rosn¹cych w sadach
i poza sadami. Powierzchnia drzew i krzewów w sadach (suma wier-
szy od 01 do 17 dla rubryki 1) ³¹cznie z powierzchni¹ szkó³ek drzew
i krzewów owocowych powinna byæ zgodna z danymi z wiersza 09
dzia³u 1 sprawozdania R-05.

Zbiór owoców dla poszczególnych gatunków ustala siê ³¹cznie dla
drzew (krzewów) rosn¹cych w sadach i poza sadami.

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

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

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

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)
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Wyszczególnienie Powierzchniaa) uprawy Zbiory w dtb) Wyszczególnienie Powierzchniaa) uprawy Zbiory w dtb) Wyszczególnie-
nie

Powierzchniaa) uprawy Zbiory w dtb)

ha a ha a ha a
0 1 2 0 1 2 0 1 2

Ogó³em warzywa (suma
w.02 do w.09 bez w. 071) 01 Ogórki (³¹cznie

z korniszonami) 07 ...................... ..
Kapusta 02 w tym korniszony 071 ...................... ...
Kalafiory 03 Pomidory 08 ...................... ..

Cebula 04 Warzywa pozosta³ec)

(suma w. 10 do 29) 09 ...................... ..
Marchew jadalna 05 z tego:........................ ..... ..................... ..

Buraki æwik³owe 06 ................................... ..... .......................
...
..
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Uwaga: W adresie e-mail ka¿dy znak powinien zostaæ wpisany w odrêbn¹ kratkê. Przyk³ad wype³nienia adresu e-mail:




