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8. Jaką ilość nawozów organicznych zużyto w gospodarstwie na 
użytki rolne: 

a) obornika (w dt)?  
b) gnojówki (w m3)?  
c) gnojowicy (w m3)?  

III. Zwierzęta gospodarskie. 

9. Jakie było pogłowie bydła: 

a) byczków i jałówek w wieku poniżej 1 roku?  

b) byczków i jałówek w wieku 1-2 lat?  

c) samców i jałówek w wieku 2 lat i więcej?  

d) krów mlecznych?  

e) krów mamek?  

10. Jakie było pogłowie trzody chlewnej: 

a) prosiąt o wadze do 20 kg?  

b) warchlaków o wadze 20-50 kg?  

c) knurów i knurków o wadze 50 kg i więcej?  

d) loch prośnych o wadze 50 kg i więcej?  

e) loch pozostałych o wadze 50 kg i więcej?  

f) tuczników na ubój o wadze 50 kg i więcej?  

11. Jakie było pogłowie: 

a) owiec?  

b) kóz?  

c) koni?  

12. Jakie było pogłowie drobiu: 

a) brojlerów kurzych?  

b) kur i kogutów dorosłych na rzeź?  

c) niosek kurzych do produkcji jaj?  

d) indyków?  

e) gęsi?  

f) kaczek?  

g) pozostałego drobiu?  
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Droga Gospodyni! Szanowny Gospodarzu!  

Od 1 września do 31 października 2010 r. odbędzie się 
w naszym kraju Powszechny Spis Rolny. Będzie to pierw-
szy spis realizowany od czasu przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej i jednocześnie pierwszy przeprowadzony  
w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycz-
nym we wszystkich 27 państwach członkowskich UE. 

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą  
o udział w tym historycznym badaniu i życzliwe przy-
jęcie odwiedzających Państwa rachmistrzów spiso-
wych.  

Powszechny Spis Rolny odbędzie się wprawdzie dopie-
ro jesienią br., jednak badanie dotyczyć będzie stanu 

w dniu 30 czerwca 2010 r. lub okresu od 1 lipca 2009 r.  
do 30 czerwca 2010 r. (czyli umownego roku gospodarcze-
go). 

Zanotowanie przez Państwa najważniejszych in-
formacji o stanie gospodarstwa na dzień 30 czerwca 
2010 r. zdecydowanie ułatwi i przyspieszy przeprowa-
dzenie właściwego spisu.  

W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa niniejszą bro-
szurę informacyjną. Zawiera ona wykaz podstawowych 
zagadnień, o które zapyta rachmistrz. Zachęcamy Państwa 
do jej wypełnienia. 
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I. Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów. 

1. Jaka była powierzchnia gruntów ogółem w gospodarstwie 
(w ha, a): 

a) użytków rolnych ogółem?  
b) lasów i gruntów leśnych?  
c) pozostałych gruntów?  

2. Jaka była w gospodarstwie powierzchnia użytków rolnych 
w dobrej kulturze rolnej (w ha, a): 

a) zasiewów?  
b) łąk trwałych?  
c) pastwisk trwałych?  
d) sadów?  
e) ogrodów przydomowych?  
f) gruntów ugorowanych?  

3. Jaka była powierzchnia uprawy zbóż na ziarno (w ha, a): 

a) pszenicy ozimej i jarej?  
b) żyta?  
c) jęczmienia ozimego i jarego?  
d) owsa?  
e) pszenżyta ozimego i jarego?  
f) mieszanek zbożowych ozimych i jarych?  
g) kukurydzy na ziarno?  
h) gryki?  
i) prosa?  
j) pozostałych zbożowych?  

4. Jaka była powierzchnia uprawy roślin oleistych na ziarno: 

a) rzepaku i rzepiku?  

b) słonecznika?  

c) soi?  

d) lnu oleistego?  

e) innych oleistych?  
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5. Jaka była powierzchnia uprawy roślin strączkowych na ziarno: 

a) grochu?  

b) fasoli?  

c) bobu?  

d) peluszki?  

e) wyki?  

f) bobiku?  

g) łubinu?  

h) innych strączkowych?  

6. Jaka była powierzchnia upraw: 

a) ziemniaków?  

b) buraków cukrowych?  

c) warzyw gruntowych?  

d) truskawek i poziomek gruntowych?  

e) roślin pod osłonami?  

f) strączkowych i motylkowych na zielonkę?  

g) okopowych pastewnych  

h) nasiennych?  

i) ziół i przypraw?  

j) tytoniu?  

k) chmielu?  

l) z przeznaczeniem na cele energetyczne?  

m) pozostałych upraw?  

II. Zużycie nawozów. 

7. Jaką ilość nawozów zużyto w gospodarstwie na użytki rolne 
(w dt masy towarowej): 

a) azotowych?  
b) fosforowych?  
c) potasowych?  
d) wieloskładnikowych?  
e) wapniowych?  
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