Rolnictwo

Agriculture

1. Prezentowane informacje opracowano metodą rodzaju
działalności i dotyczą działalności rolniczej w zakresie produkcji
roślinnej i zwierzęcej prowadzonej przez podmioty gospodarcze
niezależnie od sekcji PKD 2007, do której są zaliczane.
Dane – jeśli nie zaznaczono inaczej – prezentuje się według
siedziby użytkownika gospodarstwa.
2. Gospodarstwo rolne to jednostka wyodrębniona pod
względem technicznym i ekonomicznym, posiadająca odrębne
kierownictwo (użytkownik lub zarządzający) i prowadząca działalność rolniczą.
Gospodarstwo indywidualne to gospodarstwo rolne użytkowane przez osobę fizyczną.
Od 2010 r. w badaniach rolniczych nie ujmuje się posiadaczy
użytków rolnych nieprowadzących działalności rolniczej oraz
posiadaczy poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzących działalność rolniczą o małej skali (poniżej określonych progów).
3. Powierzchnia użytków rolnych obejmuje powierzchnię
użytków rolnych w dobrej kulturze i użytków rolnych pozostałych.
Powierzchnia zasiewów to powierzchnia wszystkich upraw
zasianych i zasadzonych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem od 2010 r. powierzchni upraw zaliczonych do upraw trwałych, a także powierzchni ogrodów przydomowych i upraw na
przyoranie uprawianych jako plon główny.
Dane o powierzchni i produkcji warzyw oraz truskawek
uwzględniają ich uprawę w ogrodach przydomowych. Od 2013 r.
dane dotyczące truskawek obejmują także uprawy ekologiczne.
Od 2014 r. powierzchnie upraw warzywniczych, sadowniczych
oraz truskawek dla poziomu województwa są szacowane wyłącznie według położenia gruntów.
4. Globalna produkcja rolnicza obejmuje produkcję roślinną i produkcję zwierzęcą.
Końcowa produkcja rolnicza stanowi sumę wartości: produkcji towarowej, spożycia naturalnego produktów rolnych pochodzących z własnej produkcji, przyrostu zapasów produktów
roślinnych i zwierzęcych oraz przyrostu wartości pogłowia zwierząt gospodarskich (inwentarza żywego – stada podstawowego
i obrotowego). Produkcja końcowa, w odróżnieniu od produkcji
globalnej, nie obejmuje tych produktów pochodzących z własnej
produkcji, które zostały zużyte na cele produkcyjne, np. pasz,
materiału siewnego, obornika.
Towarowa produkcja rolnicza stanowi sumę sprzedaży produktów rolnych do skupu i na targowiskach.
W produkcji rolniczej (globalnej, końcowej i towarowej) prezentowane dane nie uwzględniają płatności uzupełniających do powierzchni upraw (m.in. chmielu, tytoniu, zbóż, oleistych, strączkowych i roślin przeznaczonych na nasiona oraz na paszę).
5. Przy ustalaniu produkcji rolniczej w cenach stałych przyjęto
ceny bieżące z roku poprzedzającego rok badany (dla sprzedaży targowiskowej – ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach, dla pozostałych elementów produkcji – średnie ceny
skupu), z wyjątkiem ziemniaków, warzyw i owoców, w przypadku których przyjmuje się średnie ceny z dwóch kolejnych lat, tj.
z roku poprzedzającego rok badany i z roku badanego.
6. Dane o produkcji żywca rzeźnego obejmują: skup zwierząt rzeźnych (pomniejszony o zwierzęta wyselekcjonowane do
dalszego chowu), ubój przemysłowy oraz ubój z przeznaczeniem na sprzedaż i samozaopatrzenie. Produkcja żywca rzeźnego zbilansowana jest importem i eksportem zwierząt żywych.
7. Dane o ciągnikach rolniczych dotyczą ciągników 4-kołowych i gąsienicowych.
8. Skup produktów rolnych dotyczy ilości i wartości produktów rolnych (roślinnych i zwierzęcych) skupionych przez podmioty gospodarcze bezpośrednio od producentów.
9. Prezentowane dane opracowano na podstawie sprawozdawczości,
wyników badań reprezentacyjnych, wyników spisów rolniczych i szacunków.
10. Dane za 2010 r. w zakresie użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, pogłowia zwierząt gospodarskich, ciągników i zużycia nawozów mineralnych lub chemicznych oraz
wapniowych opracowano na podstawie wyników Powszechnego
Spisu Rolnego. Powszechny Spis Rolny przeprowadzony został
we wrześniu 2010 r. według stanu w dniu 30 czerwca.
11. Do wyliczeń wskaźników natężenia przyjęto – jeśli nie zaznaczono inaczej – użytki rolne, powierzchnię zasiewów i zwierzęta gospodarskie według stanu w czerwcu, a w 2010 r. na
podstawie Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego
we wrześniu 2010 r. według stanu w dniu 30 czerwca.
12. Lata gospodarcze obejmują okres od 1 lipca do 30 czerwca (np. rok gospodarczy 2018/19 oznacza okres od 1 lipca
2018 r. do 30 czerwca 2019 r.).

1. The presented information was compiled using the kind-of-activity method and concerns agricultural activity in the area of
crop and animal production conducted by economic entities regardless of the section of the NACE Rev. 2 in which they are included.
Data – unless otherwise stated – are presented by the official
residence of the land user.
2. Agricultural holding is a single unit, both technically and
economically, which has a single management (holder or manager) and conducts agricultural activity.
Private farm is an agricultural holding used by a natural person.
Since 2010, agricultural surveys have not included owners
of agricultural land who do not conduct agricultural activity, and
owners of less than 1 ha of agricultural land who conduct agricultural activity on a small scale (below the specified thresholds).
3. Agricultural land area includes the area of agricultural
land in good agricultural condition and other agricultural land.
Sown area is the area of all crops sown and planted in the
agricultural holding, excluding since 2010 the area of crops classified as permanent crops, as well as the area of kitchen gardens
and crop area intended for ploughing, cultivated as major crops.
Data on the area and production of vegetables and strawberries include their cultivation in kitchen gardens. Since 2013, data
on strawberries have also included organic cultivation of this
species.
Since 2014, data on the area under vegetables, fruit trees and
bushes and strawberries have been estimated for the Voivodship
level only according to the location of the land.
4. Gross agricultural output includes crop output and animal output.
Final agricultural output is the sum of the following values:
market output, self-consumption of own agricultural production,
the increase in inventories of plant and animal products and the
increase in the value of the livestock population (livestock – breeding and non-breeding herd). Final output, as opposed to gross
output, does not include those own products that were utilised for
production purposes, e.g. feed, seeds, manure.
Agricultural market output is the sum of agricultural product
sales in procurement centres and marketplaces.
In agricultural output (gross, final and market), the presented
data do not include supplementary payments for particular crop
areas (including: hop, tobacco, cereals, oilseeds crops, pulses
and plants intended for seeds and feed).
5. The current prices for the year preceding the surveyed year
were adopted to calculate agricultural output in constant prices
(for marketplace sales – prices received by farmers in marketplaces, for other elements of production – average procurement prices), excluding potatoes, vegetables and fruit, for which the average prices from two consecutive years are adopted, i.e. from the
year preceding the surveyed year and from the surveyed year.
6. Data regarding the production of animals for slaughter
concern the purchase of animals for slaughter (excluding animals selected for further breeding), livestock slaughter in slaughterhouses and slaughter intended for sales and own consumption. The production of animals for slaughter is balanced by
import and export of live animals.
7. Data regarding agricultural tractors concern 4-wheeled
and tracked tractors.
8. Procurement of agricultural products concerns the quantity and value of agricultural products (crop and animal) purchased by economic entities directly from producers.
9. Presented data were compiled on the basis of reports, results of sample surveys, agricultural census results and estimates.
10. Data for 2010 on land use, sown area, livestock, tractors,
consumption of mineral or chemical and lime fertilisers were
compiled on the basis of the results of the Agricultural Census.
The Agricultural Census was conducted in September 2010 – as
of 30 June.
11. Intensity ratios were calculated on the basis of agricultural
land, sown area, and livestock as of June – unless otherwise
indicated, in 2010 on the basis of the Agricultural Census conducted in September 2010 – as of 30 June.
12. Farming years cover the period from 1 July to 30 June (e.g.
the 2018/19 farming year covers the period from 1 July 2018 to
30 June 2019).

