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Imiona i nazwisko głównego 

uŜytkownika lub nazwa jednostki 
 

1. Województwo 
R-KSRA 

Badanie pogłowia bydła, 
owiec i drobiu 

(1 czerwca, 1 grudnia) 
oraz produkcji zwierzęcej 

 
2011 r. 

Ankieter statystyczny w miejscu 

zamieszkania uŜytkownika gospodarstwa 

wylosowanego do badania 

2. Powiat 

3. Gmina 

4. Miejscowość 

5. Ulica Termin przekazania 

do 6 lipca 2011 r. z danymi za I półrocze 

i do 14 grudnia 2011 r. z danymi  

za II półrocze 

6. Nr domu  nr mieszkania 

7. Telefon 

Obowiązek 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 późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 
(Dz. U. Nr 239, poz. 1594). 

Województwo/ Powiat/ Gmina        

        

Numer gospodarstwa rolnego w Statystycznym Rejestrze 

Gospodarstw Rolnych i Leśnych 

         

         
 

Numer identyfikacyjny - REGON uŜytkownika gospodarstwa 

(wpisywać od pierwszej kratki z lewej strony) 

              

              
 

1. Ogólna powierzchnia 
gruntów w gospodar-
stwie w czerwcu br. 

         
2. w tym 

uŜytki 
rolne 

         

     ha   a      ha   a 

                  

 

3. W porównaniu z czerwcem ubiegłego roku powierzchnia 
uŜytków rolnych w gospodarstwiea): 

 

4. Gospodarstwo zostało 
zlikwidowane 
(wstawić krzyŜyk) 

 

�  1  zwiększyła się �  3  pozostała bez zmian 
 

�  2  zmniejszyła się  
 

� � Koniec wywiadu 

a) Wpisać znak X, oznaczając właściwą odpowiedź w badaniu czerwcowym. 

Dział 1. A. OWCE 

Wyszczególnienie 
Badanie 

czerwiec grudzień 

0 1 2 

Pogłowie owiec na początku badanego okresu, tj. w dniu 1 grudnia 

2010 r. (rubryka 1) i 1 czerwca 2011 r. (rubryka 2) 
szt. 01 

  

Urodzenia jagniąt w okresie badanym szt. 02   

Padnięcia owiec w okresie badanym szt. 03   

SprzedaŜ owiec na rzeź do wyspecjalizowanych jednostek skupu oraz 

agentom, pośrednikom 

szt. 04   

kg
a)

 05   

w tym jagniąt 
szt. 06   

kg
a)

 07   

Ubój owiec w rzeźni na zlecenie rolnika 
szt. 08   

kg
a)

 09   

w tym jagniąt 
szt. 10   

kg
a)

 11   

a) Podać wagę Ŝywą (przed ubojem) w pełnych kilogramach. 
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Dział 1. A. OWCE (dokończenie) 

Wyszczególnienie 
Badanie 

czerwiec grudzień 

0 1 2 

Ubój owiec w gospodarstwie rolnym
b)

 
szt. 12 

  

kg
a)

 13 
  

w tym jagniąt 
szt. 14 

  

kg
a)

 15 
  

SprzedaŜ owiec do dalszego chowu szt. 16 
  

Przeciętny roczny uzysk wełny od 1 owcy kg
c)

 17 X X X X X X X X  
 

Pogłowie owiec w końcu 

badanego okresu 

(tj. 1 czerwca 2011 r. – 

rubryka 1, 1 grudnia 

2011 r. – rubryka 2) 

ogółem (wiersz 19+23) 

szt. 

18 
  

z tego 

na chów razem 19 
  

w tym maciorki 20 
  

z tego 

uŜytkowane w kierunku 

mlecznym 
21 

  

uŜytkowane w innych 

kierunkach 
22 

  

na rzeź razem 23 
  

w tym jagnięta 24 
  

a) Podać wagę Ŝywą (przed ubojem) w pełnych kilogramach. b) Łącznie z ubojami z konieczności, gdy chociaŜ część mięsa z ubitej sztuki przeznaczono do 
spoŜycia. W przypadku gdy całe mięso ze sztuki ubitej z konieczności uznano za niezdatne do spoŜycia, naleŜy sztukę tę ująć łącznie ze zwierzętami padłymi. 
c) Podać z jednym znakiem po przecinku. 

 

Dział 1. B. Mleczność owiec i zagospodarowanie mleka owczego 

Wyszczególnienie 
Badanie 

czerwiec grudzień 

0 1 2 

Liczba maciorek dojonych w dniu poprzedzającym badanie szt. 01   

Udój mleka (średni dzienny w dniu poprzedzającym badanie)
a)

 

l 

02   

Ilość mleka odstawiona do skupu (średnia dzienna w dniu 

poprzedzającym badanie)
a)

 
03 

  

Zagospodarowanie 

mleka pozostałego 

w gospodarstwie
b)

 

(wiersze 04+05+ 

+06+07=100 %) 

spasanie 

% 

04   

spoŜycie w gospodarstwie domowym rolnika 05   

sprzedaŜ bezpośrednia 06   

przerób w gospodarstwie domowym 07   

w tym na sprzedaŜ bezpośrednią przetworów 08   

a) Podać  w pełnych litrach. b) Zapis bez miejsca po przecinku. 
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Dział 2. DRÓB 
A. Liczba drobiua), nieśność kur, zagospodarowanie jaj kurzych 

Wyszczególnienie 
Badanie 

czerwiec grudzień 

0 1 2 

Liczba drobiu w sztukach. 

Stan w końcu badanego 

okresu (tj. 1 czerwca 2011 r. 

rubryka 1, 1 grudnia 2011 r. 

rubryka 2) 

kury i koguty razem 01 
  

w tym 

nioski do produkcji jaj 

konsumpcyjnych 
02 

  

nioski do produkcji jaj 

wylęgowych 
03 

  

brojlery 04 
  

gęsi 05 
  

w tym brojlery 06 
  

indyki 07 
  

w tym 

indyczki do produkcji jaj 

wylęgowych 
08 

  

brojlery 09 
  

kaczki 10 
  

w tym brojlery 11 
  

drób pozostały
b)

 12 
  

w tym brojlery 13 
  

Łączna liczba jaj kurzych zebranych w ostatnich 3 dniach przed 

terminem badania  
szt. 

14 
  

w tym jaj kurzych konsumpcyjnych  15 
  

Zagospodarowanie 

zebranych jaj 

(wiersze 16+18+ 

+20=100 %) 

sprzedaŜ jaj do wyspecjalizowanych 

jednostek skupu 

% 

16 
  

w tym jaj kurzych konsumpcyjnych 17 
  

sprzedaŜ bezpośrednia 18 
  

w tym jaj kurzych konsumpcyjnych 19 
  

spoŜycie jaj w gospodarstwie domowym 

rolnika 
20 

  

a) NaleŜy wykazać liczbę drobiu w wieku powyŜej 2 tygodni. b) Patrz objaśnienia pkt 11. 
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Dział 2. DRÓB (cd.) 
B. Ubój drobiu w gospodarstwie 

 

Wyszczególnienie 
Badanie 

czerwiec grudzień 

0 1 2 

Kury i koguty dorosłe 

szt. 01 
  

kg
a)

 02 
  

Kurczęta (brojlery) 

szt. 03 
  

kg
a)

 04 
  

Gęsi 

szt. 05 
  

kg
a)

 06 
  

Indyki 

szt. 07 
  

kg
a)

 08 
  

Kaczki 

szt. 09 
  

kg
a)

 10 
  

Drób pozostały 

szt. 11 
  

kg
a)

 12 
  

a)
 Podać wagę Ŝywą przed ubojem. 

 

 

Dział 3. BYDŁO 
 

Wyszczególnienie 
Badanie 

czerwiec grudzień 

0 1 2 

A. Pogłowie bydła ogółem w gospodarstwie na początku badanego 

okresu, tj. w dniu 1 grudnia 2010 r. (rubryka 1); 1 czerwca 2011 r. 

(rubryka 2) 

szt. 01 

  

B. Przychody 

w badanym 

okresie 

z urodzenia w gospodarstwie szt. 02 
  

z zakupu i innych źródeł szt. 03 
  

C. Rozchody 

w badanym 

okresie 

padnięcia 

cieląt
a)

 szt. 04 
  

bydła pozostałego
b)

 szt. 05 
  

a)
 W wieku poniŜej 1 roku. 

b)
 Krów, jałówek, byczków, buhajów i innych łącznie. 
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Dział 3. BYDŁO (cd.) 

Wyszczególnienie 
Badanie 

czerwiec grudzień 

0 1 2 

C. Rozchody 

w badanym 

okresie 

ubój w gospo-

darstwie
c)

 

cieląt
a)

 

szt. 06 
  

kg
d)

 07 
  

bydła 

pozostałego 

jałówek 

szt. 08 
  

kg
d)

 09 
  

krów 

szt. 10 
  

kg
d)

 11 
  

buhajów, byczków 

szt. 12 
  

kg
d)

 13 
  

wołów, opasów 

(kastraty) 

szt. 14 
  

kg
d)

 15 
  

sprzedaŜ na 

rzeź do 

wyspecjalizo- 

wanych 

jednostek 

skupu i prze-

twórstwa oraz 

agentom, 

pośrednikom 

cieląt
a)

 

szt. 16 
  

kg
d)

 17 
  

bydła pozostałego
b)

 

szt. 18 
  

kg
d)

 19 
  

ubój bydła 

w rzeźni na 

zlecenie 

rolnika 

cieląt
a)

 

szt. 20 
  

kg
d)

 21 
  

bydła pozostałego
b)

 

szt. 22 
  

kg
d)

 23 
  

sprzedaŜ do dalszego chowu szt. 24 
  

D. Pogłowie 

bydła w gos- 

podarstwie 

w końcu 

badanego 

okresu, tj. 

1 czerwca 

2011 r. 

(rubryka 1); 

1 grudnia 

2011 r. 

(rubryka 2) 

ogółem (wiersze 26+27+30+31+33+35+37) 

w sztu- 

kach 

25 
  

cielęta 

w wieku 

poniŜej 1 roku 

przeznaczone na rzeź 26 
  

przezna-

czone na 

chów 

razem (wiersze 28+29) 27 
  

z tego 

byczki 28 
  

jałówki 29 
  

młode bydło 

w wieku 

1–2 lat 

byczki 30 
  

jałówki 

razem 31 
  

w tym przeznaczone 

na rzeź 
32 

  

a) W wieku poniŜej 1 roku. b) Krów, jałówek, byczków, buhajów i innych łącznie. c) Łącznie z ubojami z konieczności, gdy chociaŜ część mięsa z ubitej sztuki 

przeznaczono do spoŜycia. d) Podać wagę Ŝywą (przed ubojem) w pełnych kilogramach. 
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Dział 3. BYDŁO (dokończenie) 

Wyszczególnienie 
Badanie 

czerwiec grudzień 

0 1 2 

D. Pogłowie 

bydła w gos-

podarstwie 

w końcu 

badanego 

okresu, tj. 

1 czerwca 

2011 r. 

(rubryka 1); 

1 grudnia 

2011 r. 

(rubryka 2) 

bydło 

w wieku 

2 lat 

i więcej 

buhaje, wolce, opasy (samce) 

w sztu- 

kach 

33   

w tym buhaje rozpłodowe 34   

jałówki 

razem 35   

w tym przeznaczone na 

rzeź  
36 

  

krowy 

razem 37   

z tego 

krowy mleczne 38   

krowy mamki 39   

 

Dział 4. MLECZNOŚĆ KRÓW I ZAGOSPODAROWANIE MLEKA 
 

Wyszczególnienie 
Badanie 

czerwiec grudzień 

0 1 2 

Liczba krów dojonych w dniu poprzedzającym badanie
a)

 szt. 01   

Ogółem udój mleka 

średni dzienny z ostatnich 3 dni (lub w dniu 

poprzedzającym badanie)
b)

 
l 

02   

Ilość mleka odstawiona 

do punktu skupu 

(mleczarni, zlewni) 

03 

  

Zagospodarowanie 

pozostałego mleka
c)

 

(wiersze 

04+05+06+07+ 

+09+11+13=100 %) 

spasanie 

w 

procen-

tach (%) 

04   

spoŜycie bezpośrednio w gospodarstwie 05   

sprzedaŜ międzysąsiedzka lub na 

targowiskach 
06 

  

przerób 

w gospo- 

darstwie 

(spoŜycie 

własne, 

sprzedaŜ) 

na 

masło 07   

w tym na sprzedaŜ 08   

śmietanę 09   

w tym na sprzedaŜ 10   

sery twarogowe 11   

w tym na sprzedaŜ 12   

sery podpuszczkowe i inne 13   

w tym na sprzedaŜ 14   

a) Bez krów, które aktualnie znajdują się w fazie zasuszania lub teŜ nie były dojone z innych powodów. b) Podać w pełnych litrach. c) Zapis bez miejsca po 
przecinku. 
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Badanie przeprowadzono Czas trwania wywiadu (w minutach) Podpis osoby przeprowadzającej badanie 

........ czerwca 2011 r.   

........ grudnia 2011 r.   

 

Objaśnienia 
do formularza R-KSRA 

 

1. Badaniem naleŜy objąć zwierzęta stanowiące własność 

uŜytkownika gospodarstwa lub członków jego gospodarstwa 

domowego, jak równieŜ zwierzęta przetrzymywane czasowo 

lub stale w gospodarstwie, tj. przyjęte na chów, opas itp. 

Badaniu podlegają zwierzęta gospodarskie znajdujące się w 

gospodarstwie oraz zwierzęta wysłane na redyki, wypas i do 

bacówek. 

2. Stany zwierząt w okresie sprawozdawczym oznaczają: 

− w badaniu czerwcowym – stan pogłowia w dniu 

1 czerwca, 

− w badaniu grudniowym – stan pogłowia w dniu 

1 grudnia. 

Produkcja zwierzęca (wiersze 02–16 pkt A działu 1; wiersze 

01–12 pkt B działu 2; wiersze 02–24 działu 3); w okresie 

sprawozdawczym oznacza: 

− w badaniu czerwcowym uzyskaną produkcję w okresie od 

1 grudnia 2010 r. do 31 maja 2011 r., 

− w badaniu grudniowym uzyskaną produkcję od 1 czerwca 

2011 r. do 30 listopada 2011 r. 

3. W dziale 1 pkt A „Owce”, w wierszu 02 oraz w dziale 

3 – ,,Bydło” w wierszu 02 naleŜy podać liczbę jagniąt 

i cieląt, które urodziły się Ŝywe w okresie sprawozdawczym, 

niezaleŜnie od tego, czy znajdują się jeszcze 

w gospodarstwie, czy nie. 

4. W dziale 1 pkt A „Owce”, w wierszu 03 oraz w dziale 

3 – „Bydło” w wierszach 04 i 05 naleŜy podać liczbę owiec, 

cieląt i bydła pozostałego, które padły w okresie 

sprawozdawczym, bez względu na to, czy zwierzęta te były 

urodzone w badanym gospodarstwie, czy teŜ przybyły do 

gospodarstwa z zakupu lub  innego tytułu. 

5. W dziale 1 pkt A „Owce”, w wierszach od 04 do 15 

naleŜy podać liczbę i wagę Ŝywą owiec, w tym jagniąt, 

sprzedanych na rzeź do zakładów przetwórstwa mięsnego 

oraz agentom i pośrednikom, ubitych w rzeźniach 

(ubojniach) na zlecenie rolnika oraz ubitych bezpośrednio 

w gospodarstwie rolnika.  

6. W dziale 1 pkt A „Owce”, w wierszu 17, w rubryce 2 

naleŜy wpisać przeciętny uzysk wełny (łącznie ze strzyŜy 

wiosennej i jesiennej) w danym roku od 1 owcy według 

średniorocznego stanu. Sposób wyliczenia podano poniŜej:  

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

3 

 
 

przeciętny roczny uzysk 

wełny od 1 owcy =  

uzysk wełny niepranej od wszystkich 

owiec w całym roku 

średni stan owiec 

7. W dziale 1 pkt A „Owce”, w wierszu 20 naleŜy wpisać 

pogłowie maciorek owczych, tj. samic, które miały juŜ 

potomstwo, oraz samic pokrytych po raz pierwszy, które 

jeszcze nie rodziły. 

8. W dziale 1 pkt A „Owce”, w wierszu 21 naleŜy wpisać 

pogłowie owiec, które ze względu na rasę lub odmianę lub 

szczególne właściwości utrzymywane są wyłącznie lub 

głównie do produkcji mleka przeznaczonego do konsumpcji 

lub przetwórstwa na produkty mleczne. 

9. W dziale 1 pkt A „Owce”, w wierszu 22 naleŜy wpisać 

pogłowie maciorek owczych uŜytkowanych w innych 

kierunkach niŜ kierunek mleczny, tj. mięsny (do produkcji 

jagniąt rzeźnych), wełnisty, koŜuchowy, futrzarski. 

10. W dziale 1 pkt B  „Mleczność owiec i zagospoda-

rowanie mleka” – w wierszu 01 naleŜy podać liczbę 

wszystkich maciorek dojonych w dniu poprzedzającym 

badanie; w wierszu 02 – średni dzienny udój mleka od 

wszystkich maciorek dojonych (w litrach); w wierszu 03 – 

średnią dzienną ilość mleka owczego surowego 

odstawionego do skupu (w litrach). W wierszach 04–08 

naleŜy podać, w ujęciu procentowym, kierunki 

zagospodarowania mleka owczego pozostałego 

w gospodarstwie (tj. na spasanie – wiersz 04; spoŜycie 

w gospodarstwie domowym – wiersz 05; sprzedaŜ na 

targowiskach i sprzedaŜ międzysąsiedzka – wiersz 06; 

przerób w gospodarstwie rolnym – wiersz 07, w tym na 

sprzedaŜ bezpośrednią na targowiskach, bazarach, sąsiadom 

wytworzonych w gospodarstwie rolnym przetworów – 

wiersz 08). Suma zapisów w wierszach 04+05+06+07 
powinna równać się 100 %.  

11. W dziale 2 „Drób”, w pkt A, w wierszach 12 i 13  

naleŜy wykazać pogłowie innych, niewymienionych 

wcześniej gatunków drobiu w wieku powyŜej 2 tygodni, 

a utrzymywanych w gospodarstwie głównie dla pozyskania 

mięsa, np. strusie, perliczki, przepiórki, gołębie, pawie, 

łabędzie i inne. Nie naleŜy podawać informacji dotyczących 

ptactwa łownego (np. kuropatwy, baŜanty), które jest 

odchowywane w gospodarstwie rolnym na potrzeby 

łowiectwa. 

Wszystkie informacje o pogłowiu drobiu dotyczą 
drobiu w wieku powyŜej 2 tygodni.  

W przypadku gdy na koniec okresu sprawozdawczego 

(tj. w dniu 1 czerwca lub 1 grudnia) na fermie 

wielkotowarowej (np. chów niosek na jaja konsumpcyjne, 

tucz brojlerów) trwa przerwa technologiczna w produkcji 

i nie przekracza ona 8 tygodni od zakończenia ostatniego 
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cyklu produkcyjnego, naleŜy podać stan pogłowia drobiu 

z ostatniego cyklu, tj. przed odstawą ptactwa do uboju.  

12. W dziale 2 „Drób”, w pkt A, w wierszu 14 naleŜy 

uwzględnić łącznie jaja kurze konsumpcyjne i wylęgowe. 

13. W dziale 2, w pkt A, w wierszach 16–20 naleŜy podać 

kierunki zagospodarowania (w ujęciu procentowym) 

uzyskanych jaj, przyjmując całkowity uzysk jaj za 100 %. 

W wierszu 16 naleŜy podać, jaki procent ogółu uzyskanych 

jaj od niosek kurzych rolnik sprzedał do wyspecjalizowanych 

jednostek skupu i przetwórstwa; w wierszu 18 – jaki procent 

uzyskanych jaj rolnik skierował do sprzedaŜy bezpośredniej 

(np. na bazarach, targowiskach, na sprzedaŜ i wymianę 

międzysąsiedzką, bezpośrednio do sieci detalicznej); 

w wierszu 20 – jaki procent uzyskanych jaj kurzych rolnik 

przeznaczył na spoŜycie we własnym gospodarstwie 

domowym (suma zapisów w ujęciu procentowym  

w wierszach 16+18+20=100 %). 

14. W dziale 2, w pkt B w wierszach 01–12 naleŜy 

wykazać liczbę i wagę Ŝywą drobiu (wg gatunków) ubitego 

w gospodarstwie rolnym w okresie sprawozdawczym. 

15. W dziale 3 – „Bydło”, w części C „Rozchody 

w badanym okresie” naleŜy:  

− w wierszach 06–15 „ubój w gospodarstwie” podać liczbę 

sztuk i wagę Ŝywą (przed ubojem) zwierząt ubitych 

w gospodarstwie rolnym (cieląt, jałówek, krów, buhajów 

i byczków, wołów i opasów),  

− w wierszach 16 i 17 podać liczbę sztuk i wagę cieląt 

sprzedanych na rzeź do wyspecjalizowanych jednostek 

skupu oraz agentom i pośrednikom (np. dostarczonych 

przez rolników do stałych punktów skupu Ŝywca 

rzeźnego, odebranych bezpośrednio z zagród 

zorganizowanym transportem przez jednostki skupu 

i przetwórstwa), 

− w wierszach 18 i 19 podać liczbę sztuk i wagę bydła 

pozostałego (tj. dorosłego) sprzedanego na rzeź do 

wyspecjalizowanych jednostek skupu oraz agentom 

i pośrednikom (np. dostarczonych przez rolników do 

stałych punktów skupu Ŝywca rzeźnego, odebranych 

bezpośrednio z zagród zorganizowanym transportem 

przez jednostki skupu i przetwórstwa), 

− w wierszach 20 i 21 podać liczbę i wagę Ŝywą cieląt 

ubitych w rzeźni lub ubojni na zlecenie rolnika, 

− w wierszach 22 i 23 podać liczbę i wagę Ŝywą bydła 

pozostałego (tj. dorosłego) ubitego w rzeźni lub ubojni na 

zlecenie rolnika, 

− w wierszu 24 podać liczbę sztuk bydła ogółem 

sprzedanego w obrotach międzysąsiedzkich i na 

targowiskach innym rolnikom z przeznaczeniem do 

dalszego chowu, np. cieląt, jałówek, krów. 

Zapisy w wierszach 04, 06, 07, 16, 17, 20 i 21 dotyczą 

cieląt w wieku poniŜej 1 roku, tj. zwierząt młodych 

posiadających jeszcze uzębienie mleczne; w wierszach 08, 09 

– jałówek, tj. samic bydła w wieku powyŜej 1 roku, które nie 

miały jeszcze potomstwa; w wierszach 10 i 11 – krów, tj. 

samic, które miały juŜ potomstwo; w wierszach 12 i 13 – 

samców bydła w wieku powyŜej 1 roku niekastrowanych; 

w wierszach 14 i 15 – samców bydła w wieku powyŜej 

1 roku kastrowanych (wołów); w wierszach 05, 18, 19, 22 

i 23 – bydła pozostałego dorosłego w wieku powyŜej 1 roku, 

tj. łącznie jałówek, krów, buhajów i wołów. 

16. W dziale 3 „Bydło” – w części D, w wierszu 33 

naleŜy wpisać pogłowie samców w wieku 2 lat i więcej 

(kastrowanych  i niekastrowanych), a w wierszu 34 wydzielić 

pogłowie buhajów rozpłodowych przeznaczonych do 

reprodukcji. W wierszu 38 naleŜy wpisać pogłowie krów, 

które ze względu na rasę lub odmianę, lub szczególne 

właściwości utrzymywane są wyłącznie lub głównie do 

produkcji mleka przeznaczonego do konsumpcji lub 

przetwórstwa na produkty mleczne. W wierszach tych naleŜy 

równieŜ uwzględniać te krowy mleczne, które zostały 

wybrakowane z chowu i przeznaczono je na rzeź, ale 

pozostają jeszcze w stadzie na tzw. dotuczu.  W wierszu 39 

naleŜy wpisać pogłowie krów mamek, tj. krów, które ze 

względu na rasę lub odmianę (rasy mięsne lub krzyŜówki z 

rasami mięsnymi) lub szczególne właściwości utrzymywane 

są wyłącznie lub głównie dla produkcji cieląt. Mleko krów 

mamek wykorzystywane jest do odchowu cieląt lub 

przeznaczane na paszę dla innych zwierząt. Uwzględnić tu 

naleŜy równieŜ krowy mamki wybrakowane z chowu, 

przeznaczone na rzeź, które pozostają jeszcze w stadzie na 

tzw. dotuczu. 

17. W dziale 4 „Mleczność krów i zagospodarowanie 

mleka”, w wierszach od 04 do 14 naleŜy podać, w ujęciu 

procentowym, kierunki zagospodarowania mleka pozostałego 

w gospodarstwie, np. w przypadku, gdy połowa ilości mleka 

pozostałego w gospodarstwie przeznaczona jest na spasanie, 

a reszta na przerób na sery twarogowe, które przeznaczone 

zostaną w całości na sprzedaŜ targowiskową, to w wierszu 04 

naleŜy wpisać 50, w wierszu 11 wpisać 50 oraz w wierszu 12 

wpisać 50. Suma zapisów w wierszach 

04+05+06+07+09+11+13 powinna równać się 100 %. 


