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UWAGI METODYCZNE
Dane zawarte w niniejszej publikacji opracowano na podstawie wyników Powszechnego Spisu Rolnego, który
został przeprowadzony od 1 września do 31 października 2010 r. według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r.
Podstawę prawną PSR 2010 oraz badania metod produkcji rolnej stanowiły:
>

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie badań
struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG)
nr 571/88 (Dz. U. UE nr L 321 z dnia 1 grudnia 2008 r.);

>

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2009 r.,
Nr 126 poz. 1040);

>

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r., Nr 88, poz. 439 z późniejszymi zmianami);

>

Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej.

W powyższych aktach prawnych określono termin i zakres tematyczny spisu, zasady organizacji i realizacji prac
spisowych, zobowiązanie respondentów do udzielania informacji oraz sposób zebrania i ochrony danych.

Przedstawione w publikacji informacje dotyczą obszarów wiejskich województwa mazowieckiego wyodrębnionych
na podstawie podziału terytorialnego według Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT),
w którym za obszary wiejskie uznaje się gminy wiejskie i część wiejską gmin miejsko-wiejskich.
Dane zawarte w publikacji zostały naliczone na poziomie województwa oraz gmin według siedziby gospodarstwa
rolnego.
Informacje prezentowane w niniejszej publikacji dotyczą:
>

gospodarstw prowadzących 30 czerwca 2010 r. działalność rolniczą na obszarach wiejskich,

>

wszystkich gospodarstw rolnych (prowadzących i nieprowadzących działalności rolniczej) na obszarach wiejskich
tylko w zakresie liczby gospodarstw, średniej wielkości gospodarstwa oraz użytkowania gruntów.

W związku z wprowadzeniem pojęcia dobrej kultury rolnej oraz pełnym dostosowaniem definicji cech do wymogów
Eurostatu prezentowane w niniejszej publikacji dane nie są w pełni porównywalne z wynikami PSR 2002.

PSR 2010 był pierwszym spisem zrealizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z członkostwa

W związku ze zmianą w 2003 r. statusu gminy Tarczyn z wiejskiego na miejsko-wiejski, nie było możliwe porównanie

państwa polskiego w Unii Europejskiej wynika szereg zobowiązań, m.in. konieczność dostarczenia informacji z dziedziny

informacji o obszarze wiejskim tej gminy między PSR 2010 a PSR 2002. Natomiast w celu zachowania porównywalności

rolnictwa w zakresie i terminach określonych przez ustawodawstwo Wspólnoty.

między tymi spisami obszar wiejski województwa mazowieckiego został pomniejszony o obszar gminy Tarczyn .
Przedziały grup obszarowych użytków rolnych są lewostronnie zamknięte, z wyjątkiem grup:

Potrzeba przeprowadzenia PSR 2010 r. wynikała ponadto z konieczności:
>

zapewnienia bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej oraz

>

„0-1” , gdzie przedział jest obustronnie zamknięty <0,00- 1,00>,

>

„1-5”, gdzie przedział jest obustronnie otwarty (1,01-4,99).

lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi,
Do wyliczenia wskaźników przyjęto liczby bezwzględne dokładniejsze niż publikowane w tablicach.

>

dokonania analizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2002-2010,

>

wykonania zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji

Ze względu na występowanie w różnych opracowaniach pewnych nieścisłości rachunkowych wynikających

międzynarodowych (FAO i OECD i inne),

z zaokrągleń automatycznych zastosowanych w procesie uogólniania danych z próby niektóre wskaźniki mogą się

budowy operatu do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa realizowanych w latach

różnić od opublikowanych w BDL.

>

następnych.
Powszechny Spis Rolny 2010 został przeprowadzony jako:
A. badanie pełne w gospodarstwach rolnych:
1. osób fizycznych o powierzchni użytków rolnych wynoszącej:
a) co najmniej 1 ha,
b) poniżej 1 ha spełniających następujące progi fizyczne: 0,5 ha dla plantacji drzew owocowych, 0,5 ha dla
plantacji krzewów owocowych, 0,5 dla warzyw i truskawek gruntowych, 0,5 ha dla chmielu, 0,3 ha dla
szkółek sadowniczych i ozdobnych, 0,1 ha dla truskawek gruntowych, 0,1 ha dla warzyw i truskawek pod
osłonami, 0,1 ha dla tytoniu, 0,1 ha dla kwiatów i roślin ozdobnych pod osłonami, 10 sztuk dla bydła ogółem, 5
sztuk dla krów ogółem, 50 sztuk dla trzody chlewnej ogółem, 10 sztuk dla loch, 20 sztuk dla owiec ogółem, 20
sztuk dla kóz ogółem, 100 sztuk dla drobiu ogółem oraz 5 sztuk dla koni ogółem.
2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
B. badanie reprezentacyjne w gospodarstwach rolnych osób fizycznych o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych
(innych niż określone w pkt.A.1.b).
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Według wyników Powszechnego

W 2010 r. przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego na obszarach wiejskich była znacznie zróżnicowana i wahała się

lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić

Spisu Rolnego w czerwcu 2010 r. na

od 2,72 ha w gminach Konstancin-Jeziorna oraz Chlewiska do 136,12 ha w gminie Izabelin (przy średniej dla województwa

zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami związanymi z prowadzeniem

obszarach wiejskich swoją siedzibę miało

8,65 ha).

gospodarstwa rolnego.

251,0 tys., tj. 92,0% gospodarstw rolnych

Pomimo korzystnych zmian w strukturze obszarowej

Gospodarstwo rolne osoby fizycznej (gospodarstwo indywidualne) to

województwa mazowieckiego. W porów-

(spadek udziału gospodarstw z powierzchnią UR do 1 ha

gospodarstwo o powierzchni użytków rolnych od 0,1 ha, będące własnością lub

naniu z wynikami PSR 2002 r. ich liczba

włącznie o 6,1 p. proc. oraz wzrost o 2,2 p. proc. udziału

zmniejszyła się o 24,4%.

podmiotów o powierzchni UR 15 ha i więcej w stosunku do

znajdujące się w użytkowaniu osoby fizycznej oraz gospodarstwo rolne osoby posiadającej użytki rolne o powierzchni mniejszej niż 0,1 ha lub nieposiadającej użytków

Wiodącą rolę w strukturze własnoś-

2002 r.), w województwie dominowały mniejsze gospodarst-

ciowej odgrywały gospodarstwa indy-

wa o powierzchni użytków rolnych do 5 ha i stanowiły 52,2%

1 strusia lub (i) 5 sztuk samic królików lub (i) 5 sztuk samic pozostałych zwierząt

widualne stanowiąc 99,9% ogółu gospo-

ogółu, natomiast odsetek gospodarstw największych – o po-

futerkowych lub (i) 3 sztuki pozostałych zwierząt utrzymywanych na rzeź lub (i) 1 pień

darstw rolnych na terenach wiejskich.

wierzchni 15 ha i więcej użytków rolnych wynosił 11,0%.

rolnych, która ma co najmniej: 1 sztukę bydła lub (i) 5 sztuk trzody chlewnej albo 1 lochę
lub (i) 3 sztuki owiec lub (i) 3 sztuki kóz lub (i) 1 konia lub (i) 30 sztuk drobiu lub (i)

pszczeli.

Najwięcej gospodarstw rolnych odno-

Struktura obszarowa gospodarstw rolnych na terenach

towano w gminach Ostrów Mazowiecka

wiejskich w układzie terytorialnym była znacznie zróżni-

(1983), Łochów (1968) oraz Zbuczyn (1947), natomiast najmniej w gminach Izabelin (39) i Michałowice (151).

cowana. Najmniejsze gospodarstwa (do 1 ha włącznie)

Wykres 1. Struktura gospodarstw rolnych
na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego
według grup obszarowych użytków rolnych w 2010 r.

w procentach
39,6

36,8

12,6

11,0

W stosunku do 2002 r. wzrost liczby gospodarstw rolnych odnotowano tylko w 13 jednostkach, największy

występowały przede wszystkim w centralnej części

w gminach: Leoncin (o 15,8%), Stara Błotnica (o10,6%), Grębków (o 10,5%). W pozostałych jednostkach liczba gospodarstw

województwa w pobliżu stolicy oraz w jego południowo-

rolnych zmniejszyła się, przy czym największy spadek dotyczył gmin: Izabelin, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Nadarzyn

zachodniej części. Najwyższy odsetek tych gospodarstw

(spadek odpowiednio o 76,9%; 67,1%; 66,2%; 66,0%), które są umiejscowione w pobliżu m.st. Warszawy.

odnotowano w gminach Leoncin i Konstancin-Jeziorna (po 48,9%) oraz Lesznowola (43,5%). Największe obszarowo

0–1

1–5

5–15

15 ha i więcej

gospodarstwa znajdowały się w północnej i wschodniej części województwa a najwyższy odsetek podmiotów o powierzchni

Gospodarstwa rolne według statusu administracyjnego gmin

użytków rolnych 15 ha i więcej wystąpił w gminach: Grudusk (48,4%), Krzynowłoga Mała (46,7%), Gołymin-Ośrodek

a

(42,9%), Dzierzgowo (42,3%).
W 2010 r. według danych spisowych 227,3 tys., tj. 90,6% gospodarstw mających siedzibę na obszarach wiejskich prowadziło działalność rolniczą.
W poszczególnych gminach udział
Do działalności rolniczej zaliczamy działalność związaną z uprawą roślin
oraz chowem i hodowlą zwierząt, która obejmuje: wszystkie uprawy rolne (w tym
również uprawę grzybów), warzywnictwo i ogrodnictwo, szkółkarstwo, hodowlę
i nasiennictwo roślin rolniczych i ogrodniczych, chów i hodowlę zwierząt
w gospodarstwie (bydła, owiec, kóz, koni, trzody chlewnej, drobiu, królików,

gospodarstw prowadzących działalność
rolniczą zawierał się w przedziale 44,0% –
100,0%. W 193 spośród 279 badanych gmin
wskaźnik ten osiągnął wartość co najmniej

pozostałych zwierząt futerkowych, zwierząt łownych utrzymywanych na rzeź),

90,0%, z czego w 2 gminach – Drobin

pszczół oraz działalność polegającą na utrzymaniu gruntów rolnych już

i Tczów – wszystkie gospodarstwa prowadziły

niewykorzystywanych do celów produkcyjnych według zasad dobrej kultury rolnej

działalność rolniczą. Największy odsetek

przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska (zgodnie z normami).

gospodarstw nie prowadzących działalności
rolniczej znajdował się w gminach: Stare

Babice (56,0%), Celestynów (55,3%), Izabelin (54,3%), Jabłonna (50,9%), które graniczą lub znajdują się w bliskim sąsiedztwie Warszawy.
Podobnie jak w przypadku gospodarstw ogółem, najwyższą przeciętną powierzchnią charakteryzowały się gospodarstwa rolne
prowadzące działalność rolniczą w północnej i wschodniej części województwa mazowieckiego. W 24 jednostkach przeciętna
powierzchnia gospodarstwa przekroczyła 15 ha , a w gminach Krzynowłoga Mała i Grudusk wynosiła odpowiednio 22,18 ha i 20,97 ha.
Y

W 2010 r. większość gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą na terenach wiejskich (55,6%) zajmowała się
zarówno produkcją roślinną jak i zwierzęcą. Najwięcej takich gospodarstw znajdowało się w gminach powiatu ostrołęckiego:
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Czarnia (85,2%), Myszyniec (84,2%), Łyse (83,5%), a najmniej (poniżej 4,0%) w powiecie grójeckim w gminach: Belsk Duży,
Warka, Błędów, gdzie ponad 95,0% gospodarstw prowadziło produkcję wyłącznie roślinną.
Produkcję wyłącznie zwierzęcą prowadziło tylko 2,3 tys., tj. 1,0% gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą na
terenach wiejskich województwa mazowieckiego. Najwyższym udziałem gospodarstw zajmujących się tylko produkcją zwierzęcą
na danym obszarze wyróżniały się gminy Zbuczyn i Prażmów (odpowiednio: 9,8% i 7,7%).

Wykres 2. Gospodarstwa rolne prowadzące działalność
rolniczą na obszarach wiejskich województwa
mazowieckiego według kierunku produkcji w 2010 r.

prowadzące wyłącznie
produkcję roślinną

(87,5%), Rybno (81,4%), Belsk Duży (81,3%).
Wyłącznie na sprzedaż produkowało 22,1% ogółu gospodarstw indywidualnych prowadzących działalność rolniczą.
Wskaźnik ten najwyższą wartość (75,2%) osiągnął w gminie Błędów. Podmioty zużywające od 51% do 99% wartości
wytworzonej produkcji rolniczej, a więc produkujące głównie na samozaopatrzenie stanowiły 15,3% ogółu gospodarstw

łalność rolniczą na terenach wiejskich

indywidualnych prowadzących działalność rolniczą na terenach wiejskich województwa mazowieckiego (najwięcej takich

województwa mazowieckiego w 2010 r.

gospodarstw było w gminach Strachówka i Orońsko – odpowiednio 38,8% i 38,5%).

odsetek gospodarstw stosujących ekologiczne

Natomiast całą wytworzoną produkcję rolniczą zużywało na potrzeby własne 11,3% gospodarstw indywidualnych,
najwięcej w gminie Chlewiska – 61,5%.

nadany przez jednostkę certyfikującą lub

98,5

będących w trakcie przestawiania na ekologiczne metody produkcji rolniczej) wynosił

prowadzące wyłącznie
produkcję zwierzęcą

wytwarzało produkty rolnicze przeznaczone głównie na sprzedaż. Najwyższy ich odsetek odnotowano w gminach: Czarnia

Wśród podmiotów prowadzących dzia-

metody produkcji (posiadających certyfikat

Gospodarstwa:

Według danych uzyskanych w spisie większość gospodarstw indywidualnych prowadzących działalność rolniczą (51,3%)

2,3

0,6%. Najwyższy udział gospodarstw

Wykres 3. Gospodarstwa indywidualne prowadzące
działalność rolniczą na obszarach wiejskich województwa
mazowieckiego według celu produkcji w 2010 r.

produktów roślinnych i zwierzęcych oraz zwierząt

ekologicznych odnotowano w trzech gminach
prowadzące
produkcję roślinną
i zwierzęcą

powiatu makowskiego: Młynarze (13,0%),

126,5

Różan (12,9%) i Rzewnie (10,7%).
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Dzięki członkostwu Polski w Unii

gospodarskich),

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju

rzęcych) oraz dopłat do produktów.
produkujące
wyłącznie
na sprzedaż

25,6 tys.
produkujące
głównie
na samozaopatrzenie

Gospodarstwa produkujące wyłącznie na
sprzedaż – na sprzedaż przeznaczono 100% wartości
końcowej produkcji rolniczej.

50,2 tys.

Gospodarstwa produkujące głównie na

34,8 tys.

sprzedaż - na sprzedaż przeznaczono od 50% do 99%

Obszarów Wiejskich oraz z budżetu krajowego. W ciągu 3 lat trwania PROW ze środków wsparcia skorzystało 14,7 tys.,

wartości końcowej produkcji rolniczej.

tj. 6,5% gospodarstw prowadzących działalność rolniczą na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego, najwięcej
w gminach:Andrzejewo (213 gospodarstw), Chorzele (202) i Warka (199).

samozaopatrzenia (surowych,

nieprzetworzonych produktów roślinnych i zwie-

produkujące
wyłącznie
na samozaopatrzenie

Europejskiej gospodarstwa rolne mogą
korzystać ze wsparcia m.in.w ramach

Wartość końcowej produkcji rolniczej to
suma wartości: sprzedaży (nieprzetworzonych

116,5 tys.

produkujące
głównie
na sprzedaż

Gospodarstwa produkujące głównie na
samozaopatrzenie - na sprzedaż przeznaczono od 1%
do 49% wartości końcowej produkcji rolniczej.
Gospodarstwa produkujące wyłącznie na

Za gospodarstwo rolne korzystające ze środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, uważa się gospodarstwo,
z którym zawarto umowę/wydano pozytywną decyzję o przyznaniu płatności w okresie 3 lat kończących się 31 grudnia 2010 r.
dla przynajmniej jednego z działań wymienionych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 tj.:

=
=
=
=
=
=
=
=

korzystanie z usług doradczych,
modernizacja gospodarstw rolnych,
zwiększanie wartości dodanej produktów rolnych i leśnych,
spełnianie norm opartych na prawodawstwie wspólnotowym,
uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności,
dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych w ramach Natury 2000,
płatności związane z ramową dyrektywą wodną,
płatności rolno-środowiskowe,
- w tym płatności z tytułu rolnictwa ekologicznego,

= płatności z tytułu dobrostanu zwierząt,
= różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej,
= zachęcanie do prowadzenia działalności związanej z turystyką.

samozaopatrzenie na sprzedaż przeznaczono 0%
wartości końcowej produkcji rolniczej.
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GOSPODARSTWA ROLNE W 2010 R.

251,0 tys.

Przeciętna powierzchnia (w ha)
gospodarstwa rolnego:
2,72 –

6,99

7,00 – 10,99

8,65 ha

11,00 – 14,99
15,00 – 18,99
19,00 – 22,99
23,00 – 136,12

Wzrost/spadek (w %) liczby
gospodarstw rolnych
w stosunku do 2002 r.:
-76,9 – -60,1
-60,0 – -40,1
-40,0 – -20,1

Liczba gospodarstw rolnych

50 100 500 1000

-20,0 – -0,1
0,0 – +15,8

-24,4%
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GOSPODARSTWA ROLNE WEDŁUG GRUP OBSZAROWYCH UŻYTKÓW ROLNYCH W 2010 R.

Wzrost/spadek (w p.proc.) udziału
gospodarstw o powierzchni UR
do 1 ha włącznie w stosunku do 2002 r.
-36,0 – -20,1
-20,0 – -10,1
-10,0 – -0,1

-6,1 p.proc.

0,0 – +9,9
+10,0 – +19,9
+20,0 – +35,7

Wzrost/spadek (w p.proc.) udziału
gospodarstw o powierzchni UR
15 ha i więcej w stosunku do 2002 r.

Gospodarstwa
o powierzchni użytków rolnych:
do 1,00 ha

-7,9 –

-4,1

-4,0 –

-0,1

0,0 – +3,9

1,01 – 4,99
5,00 – 14,99

+4,0 – +7,9

15,00 ha i więcej
+8,0 – +9,4
w 2002 r. nie odnotowano gospodarstw
o powierzchni UR 15 ha i więcej

+2,2 p.proc.

GOSPODARSTWA PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ W 2010 R.
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9,24 ha

Udział gospodarstw stosujących
ekologiczne metody produkcji
w % ogółu gospodarstw prowadzących
działalność rolniczą:
0,1 – 1,0
1,1 – 5,0

0,6%

5,1 – 10,0
10,1 – 13,0
zjawisko nie wystąpiło

Udział gospodarstw prowadzących
działalność rolniczą w % ogółu
gospodarstw rolnych:

Udział gospodarstw korzystających
ze środków wsparcia w ramach PROW 2007-2013
w % ogółu gospodarstw prowadzących
działalność rolniczą:

44,0 – 49,9

0,6 – 5,0

50,0 – 59,9

5,1 – 10,0

60,0 – 69,9

10,1 – 15,0

70,0 – 79,9

Przeciętna powierzchnia (w ha)
gospodarstwa rolnego prowadzącego
działalność rolniczą

80,0 – 89,9
90,0 – 100,0

20
10
0

15,1 – 20,0
20,1 – 27,8
zjawisko nie wystąpiło

6,5%
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GOSPODARSTWA PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ WEDŁUG KIERUNKU PRODUKCJI W 2010 R.

55,6%

Udział gospodarstw prowadzących
wyłącznie produkcję zwierzęcą w % ogółu
gospodarstw prowadzących działalność rolniczą:
0,1 – 1,6
1,7 – 3,2

1,0%

3,3 – 4,8
4,9 – 9,8
zjawisko nie wystąpiło

Udział gospodarstw prowadzących
produkcję roślinną i zwierzęcą w % ogółu
gospodarstw prowadzących działalność rolniczą:

Udział gospodarstw prowadzących
wyłącznie produkcję roślinną w % ogółu
gospodarstw prowadzących działalność rolniczą:

0,8 – 16,9

14,5 – 24,9

17,0 – 33,9

25,0 – 44,9

34,0 – 50,9

45,0 – 64,9

51,0 – 67,9

65,0 – 84,9

68,0 – 85,2

85,0 – 99,1

43,4%
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GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ WEDŁUG CELU PRODUKCJI W 2010 R.

Udział gospodarstw produkujących
wyłącznie na sprzedaż w % ogółu
gospodarstw prowadzących
działalność rolniczą:

Udział gospodarstw produkujących
głównie na sprzedaż w % ogółu gospodarstw
prowadzących działalność rolniczą:
14,8 – 30,0

3,1 – 15,0
15,1 – 30,0

22,1%

30,1 – 45,0
45,1 – 60,0

51,3%

30,1 – 45,0
60,1 – 75,0
45,1 – 60,0
75,1 – 87,5
60,1 – 75,2

Udział gospodarstw produkujących
głównie na samozaopatrzenie w % ogółu
gospodarstw prowadzących działalność rolniczą:

Udział gospodarstw produkujących
wyłącznie na samozaopatrzenie
w % ogółu gospodarstw prowadzących
działalność rolniczą:

0,6 – 10,0

0,3 – 10,0
10,1 – 20,0

11,3%

10,1 – 20,0

20,1 – 30,0

20,1 – 30,0

30,1 – 40,0

30,1 – 38,8

40,1 – 61,5

15,3%

PRODUKCJA ROLNICZA
NA OBSZARACH WIEJSKICH
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
UŻYTKOWANIE GRUNTÓW

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

-24Grunty ogółem to łączna powierzchnia użytków rolnych, lasów i gruntów leśnych oraz pozostałych gruntów niezależnie od
tytułu władania – własnych, dzierżawionych (na zasadzie umowy i bezumownie), użytkowanych z tytułu zajmowania
określonego stanowiska (leśniczy, ksiądz, nauczyciel, itp.), wspólnych w części przypadających użytkownikowi, a także
użytkowane przez gospodarstwo grunty należące do gospodarstw opuszczonych.
Według Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. powierzchnia gospodarstw rolnych leżących na obszarach wiejskich
wyniosła 2170,1 tys. ha, stanowiąc 95,0% powierzchni wszystkich gospodarstw rolnych w województwie mazowieckim.

W ogólnej powierzchni użytków rolnych – 1757,2 tys. ha
Wykres 5. Struktura użytków rolnych w dobrej kulturze
(94,9%) zajmowała powierzchnia użytków rolnych w dobrej
rolnej na obszarach wiejskich
województwa mazowieckiego według poszczególnych
kulturze rolnej. W układzie terytorialnym najwyższy udział
grup użytków rolnych w 2010 r.
omawianej powierzchni wystąpił w gminach: Andrzejewo,
100%

Czarnia, Czernice Borowe, Dzierzążnia, Opiniogóra Górna
i Sypniewo (po 99,8%), najniższy zaś w gminie Izabelin (2,6%).

90

Powierzchnię użytków rolnych ogółem stanowią:
>

W gospodarstwach rolnych prowadzących działalność

użytki rolne w dobrej kulturze rolnej (czyli utrzymywane zgodnie z normami, spełniające wymogi Rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych norm z dnia 12 marca 2007 r. z późniejszymi zmianami
(Dz.U. z 2010 r., nr 39, poz. 211), na którą składają się: łąki trwałe, pastwiska trwałe, uprawy trwałe (w tym sady), ogrody

80

rolniczą zlokalizowanych na obszarach wiejskich, w strukturze

70

użytków rolnych największą powierzchnię zajmowały grunty
zasiewy

60

przydomowe, zasiewy, grunty ugorowane,
>

Najwyższym udziałem gruntów ornych w powierzchni użytków

użytki rolne pozostałe (użytki rolne nie użytkowane i nie utrzymywane w dobrej kulturze rolnej w dniu 30 czerwca 2010 r.).

50

Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach rolnych zlokalizowanych na terenach wiejskich zajmowała obszar 1851,3

40

tys. ha, tj. 85,3% ogólnej powierzchni tych gospodarstw. Najwyższym udziałem użytków rolnych w powierzchni ogółem

30

charakteryzowała się gmina Izabelin (99,6%), a najniższym gmina Celestynów (62,5%).

Lasy i grunty leśne to powierzchnia pokryta
roślinnością leśną (zalesiona) lub przejściowo jej

szkółek drzew leśnych założonych na terenach leśnych i

Lasy
i grunty leśne

rolnych charakteryzowała się gmina Ożarów Mazowiecki
ugorowane a

grunty
uprawy trwałe
ogrody przydomowe

(92,6%), najniższym zaś gmina Belsk Duży (8,5%).

łąki trwałe

omawianych gruntów. Natomiast niewielką część gruntów

20

Wykres 4. Struktura użytkowania gruntów
w gospodarstwach rolnych na obszarach wiejskich
województwa mazowieckiego
według kierunków wykorzystania w 2010 r.

pozbawiona (nie zalesiona) oraz grunty związane
z gospodarką leśną. Uwzględnia się tu powierzchnię

orne, które stanowiły 65,1% ich ogólnej powierzchni.

10

Przeważająca część gruntów ornych przeznaczona była pod
zasiewy, które zajmowały 1124,8 tys. ha, stanowiąc 96,2%
ornych (3,8%) stanowiły grunty ugorowane łącznie z nawozami

pastwiska trwałe

0%
a Łącznie z nawozami zielonymi.

zielonymi (grunty orne niewykorzystywane do celów produkcyjnych, ale utrzymane według zasad dobrej kultury rolnej),

które obejmowały powierzchnię 43,9 tys. ha. Na obszarach wiejskich ponad 80% gospodarstw prowadzących działalność

Pozostałe
grunty

rolniczą posiadało powierzchnię zasiewów. Największy udział takich gospodarstw wystąpił w gminie Tczów (98,9%),
najmniejszy zaś w gminie Belsk Duży (3,8%).

wykorzystywanych na potrzeby własne gospodarstwa

Grupę upraw trwałych tworzą m.in. sady, które w 2010 r.

rolnego (niehandlowe), a także powierzchnię drzew
Użytki
rolne

i krzewów szybkorosnących prowadzonych na użytkach
rolnych.

Sady to plantacje drzew, krzewów owocowych

w województwie mazowieckim zajmowały powierzchnię 97,9 tys. ha,

i upraw jagodowych, a także szkółki drzew i krzewów

stanowiąc 5,5% powierzchni użytków rolnych oraz 98,0%

owocowych o powierzchni nie mniejszej niż 0,10 ha.

powierzchni upraw trwałych. Średnia powierzchnia sadów w gospodarstwie rolnym prowadzącym działalność rolniczą wyniosła 0,43 ha.
W uprawach sadowniczych zdecydowanie przeważał powiat grójecki, gdzie wyróżniającą się pod względem udziału sadów
była gmina Belsk Duży, zajmując 87,4% powierzchni użytków rolnych.
Lasy i grunty leśne zajmowały 214,7 tys. ha, stanowiąc 9,9% ogólnej powierzchni gospodarstw rolnych. Wśród gmin
największy ich udział zanotowano w gminie Celestynów (31,0%), najmniejszy zaś w gminie Izabelin (0,2%).
W przypadku pozostałych gruntów, które stanowiły 4,8% ogólnej
Pozostałe grunty to grunty będące pod
zabudowaniami, podwórzami, placami i ogrodami
ozdobnymi, parkami, powierzchnia wód śródlądowych,
rowów melioracyjnych, powierzchnia porośnięta wikliną
w stanie naturalnym, powierzchnia terenów bagiennych,
powierzchnia innych gruntów (torfowiska, żwirownie),
nieużytków oraz powierzchnia przeznaczona dla
rekreacji.

powierzchni gospodarstw rolnych, najwyższym odsetkiem odznaczała
się gmina Piaseczno (17,3%), najniższym (podobnie jak w przypadku

Łąki trwałe to grunty pokryte trwale trawami
(5 lub więcej lat), z zasady koszone.

darstwach rolnych na obszarach wiejskich wyniosła 7,38 ha.

i pastwiska trwałe) usytuowanych na terenach wiejskich stanowiła

Pastwiska trwałe to grunty pokryte trwale

27,0% użytków rolnych, zajmując powierzchnię 485,1 tys. ha, z czego

trawami (5 lat lub więcej), które z zasady nie są koszone,

394,2 tys. ha stanowiły łąki trwałe, a 90,9 tys. ha pastwiska trwałe.

lecz wypasane.

Udział trwałych użytków zielonych w użytkach rolnych był
zróżnicowany w poszczególnych rejonach województwa mazo-

lasów) gmina Izabelin (0,2%).
W 2010 r. średnia powierzchnia użytków rolnych w gospo-

W 2010 r. powierzchnia trwałych użytków zielonych (łąki

wieckiego – znacznie większy od średniej w województwie w gminach położonych w jego północnej części, takich jak:
Baranowo (87,0%), Łyse (82,8%) i Myszyniec (80,6%). Z kolei w gminach: Błędów, Belsk Duży, Goszczyn i Sienno trwałe
użytki zielone stanowiły poniżej 4% powierzchni użytków rolnych. Blisko 70% gospodarstw prowadzących działalność
rolniczą posiadało łąki trwałe. Największym udziałem gospodarstw posiadających łąki trwałe w ogóle gospodarstw
prowadzących działalność rolniczą wyróżniała się gmina Czarnia (99,1%), najmniejszym zaś gmina Ożarów Mazowiecki
(13,7%). Natomiast gospodarstwa posiadające pastwiska trwałe stanowiły ponad 18% gospodarstw prowadzących działalność
rolniczą. Największy udział tych gospodarstw zanotowano (podobnie jak w przypadku łąk) w gminie Czarnia (93,3%),
najmniejszy w gminie Błędów (0,3%).
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UŻYTKOWANIE GRUNTÓW W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W 2010 R.

Wzrost/spadek (w p.proc.)
udziału użytków rolnych
w powierzchni ogółem
w stosunku do 2002 r.:
-21,0 – -10,1
-10,0 –

-5,1

-5,0 –

-0,1

-1,5 p. proc.

0,0 – +4,9
+5,0 – +9,9
+10,0 – +16,9

Struktura (w odsetkach)
użytkowania gruntów
w gospodarstwach rolnych:
Użytki rolne
Lasy i grunty leśne
Pozostałe grunty

Średnia powierzchnia (w ha)
użytków rolnych:

Udział użytków rolnych
w dobrej kulturze rolnej
w % ogólnej powierzchni
użytków rolnych:

2,14 –

5,99

2,6 – 49,9

6,00 –

9,99

50,0 – 79,9

10,00 – 13,99

80,0 – 84,9

14,00 – 17,99

85,0 – 89,9

18,00 – 21,99

90,0 – 94,9

22,00 – 135,61

95,0 – 99,8

94,9%
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UŻYTKI ROLNE W DOBREJ KULTURZE ROLNEJ W GOSPODARSTWACH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ W 2010 R.

7,73 ha

Struktura (w odsetkach) użytków rolnych
w dobrej kulturze rolnej:

Średnia powierzchnia (w ha)
użytków rolnych
w dobrej kulturze rolnej:

Grunty orne
Ogrody przydomowe
Trwałe użytki zielone
Uprawy trwałe

2,27 – 4,99
5,00 – 7,99
8,00 – 10,99
11,00 – 13,99
14,00 – 19,58

GOSPODARSTWA ROLNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ WEDŁUG UŻYTKOWANYCH GRUNTÓW W 2010 R.

80,8%

99,5%

Udział gospodarstw posiadających
powierzchnię zasiewów
w % ogółu gospodarstw
prowadzących działalność rolniczą:

Udział gospodarstw posiadających
powierzchnię użytków rolnych
w % ogółu gospodarstw
prowadzących działalność
rolniczą:

17,1%

Udział gospodarstw
posiadających powierzchnię
sadów w % ogółu gospodarstw
prowadzących działalność rolniczą:

3,8 – 18,9

0,3 – 14,9

19,0 – 33,9

15,0 – 29,9

90,3 – 92,9

34,0 – 48,9

30,0 – 44,9

93,0 – 95,9

49,0 – 63,9

45,0 – 59,9

96,0 – 98,9

64,0 – 78,9

60,0 – 74,9

99,0 – 100,0

79,0 – 98,9

75,0 – 98,2

69,9%

Udział gospodarstw
posiadających
powierzchnię łąk
w % ogółu gospodarstw
prowadzących działalność rolniczą:

zjawisko nie wystąpiło

59,4%

18,5%

Udział gospodarstw
posiadających powierzchnię
pastwisk w % ogółu gospodarstw
prowadzących działalność rolniczą:

Udział gospodarstw
posiadających powierzchnię
lasów w % ogółu gospodarstw
prowadzących działalność
rolniczą:

13,7 – 28,9

0,3 – 14,9

5,1 – 19,9

29,0 – 43,9

15,0 – 29,9

20,0 – 34,9

44,0 – 58,9

30,0 – 44,9

35,0 – 49,9

59,0 – 73,9

45,0 – 59,9

50,0 – 64,9

74,0 – 88,9

60,0 – 74,9

65,0 – 79,9

89,0 – 99,1

75,0 – 93,3

zjawisko nie wystąpiło
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80,0 – 94,3

POWIERZCHNIA GRUNTÓW ORNYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ W 2010 R.
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Średnia powierzchnia (w ha)
zasiewów:
0,42 – 2,99
3,00 – 5,99
6,00 – 8,99

4,95 ha

9,00 – 11,99
12,00 – 14,99
15,00 – 17,23

Struktura (w odsetkach)
gruntów ornych:

Zasiewy
Grunty ugorowane

Udział gruntów ornych w % ogólnej
powierzchni użytków rolnych:
8,5 – 29,9

Średnia powierzchnia (w ha)
gruntów ugorowanych:
0,29 i mniej

30,0 – 49,9

0,30 – 0,59

50,0 – 69,9

0,60 – 0,89

70,0 – 92,6

0,90 – 1,19
1,20 – 2,91

0,19 ha

POWIERZCHNIA SADÓW W GOSPODARSTWACH ROLNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ W 2010 R.
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0,43 ha

Udział sadów w % ogólnej
powierzchni użytków rolnych:
9,9 i mniej
10,0 – 29,9
30,0 – 49,9

5,5%

50,0 – 69,9
70,0 – 87,4
zjawisko nie wystąpiło

Średnia powierzchnia (w ha)
sadów:
0,99 i mniej
1,00 – 1,99

Udział sadów w % powierzchni
upraw trwałych:

2,00 – 2,99

26,5 – 45,9

3,00 – 3,99

46,0 – 65,9

4,00 – 4,99
5,00 – 6,07
zjawisko nie wystąpiło

66,0 – 85,9
86,0 – 100,0
zjawisko nie wystąpiło

98,0%
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POWIERZCHNIA TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ W 2010 R.

Średnia powierzchnia (w ha)
łąk trwałych:
0,14 – 1,49
1,50 – 2,99
3,00 – 4,49

1,73 ha

4,50 – 5,99
6,00 – 6,91

Struktura (w odsetkach)
trwałych użytków zielonych:
Łąki trwałe
Pastwiska trwałe

Udział trwałych użytków zielonych
w % ogólnej powierzchni użytków rolnych:

Średnia powierzchnia (w ha)
pastwisk trwałych:

2,1 – 19,9

0,01 – 0,99

20,0 – 39,9

1,00 – 1,99

40,0 – 59,9

2,00 – 2,99

60,0 – 79,9

3,00 – 3,99

80,0 – 87,0

4,00 – 4,54
zjawisko nie wystąpiło

0,40 ha

PRODUKCJA ROLNICZA
NA OBSZARACH WIEJSKICH
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
UPRAWY ROLNE
I OGRODNICZE

UPRAWY ROLNE I OGRODNICZE

-32Powierzchnia zasiewów to powierzchnia wszystkich upraw zasianych

Według wyników PSR 2010 powierzchnia

i zasadzonych w gospodarstwie rolnym. Do powierzchni pod zasiewami nie

zasiewów na obszarach wiejskich województwa

zaliczamy powierzchni: szkółek drzew i krzewów ozdobnych, szkółek drzew

mazowieckiego wyniosła 1124,8 tys. ha

leśnych do celów handlowych, uprawy wikliny, drzew i krzewów owocowych

i stanowiła 62,6% ogólnej powierzchni użytków

rosnących poza plantacjami, a także innych upraw trwałych oraz powierzchni

rolnych. Udział ten był mocno zróżnicowany

upraw trwałych pod osłonami itp. Nie zalicza się tu powierzchni plantacji

i wahał się od 6,0% w gminie Goszczyn do 90,4%

drzew i krzewów szybkorosnących prowadzonych na użytkach rolnych, które

w gminie Stara Biała.

kwalifikowane są do lasów oraz powierzchni upraw na przyoranie
uprawianych jako plon główny, ponieważ tę powierzchnię zakwalifikowano do
gruntów ugorowanych. Do tej powierzchni nie kwalifikuje się również

Wykres 8. Struktura powierzchni zasiewów
zbóż na obszarach wiejskich
województwa mazowieckiego w 2010 r.

W stosunku do 2002 r. udział podmiotów zajmujących się uprawą
zbóż na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego wzrósł
o 4,1 p. proc., jednak powierzchnia uprawy zbóż była mniejsza o 11,2 %.

Gryka, proso
i pozostałe
zbożowe

Kukurydza
na ziarno

Największy spadek powyżej 60% - dotyczył gmin: Belsk Duży,
Goszczyn, Pniewy, gdzie dominowały uprawy trwałe, głównie sady.

Pszenica

Mieszanki
zbożowe

Do grupy „zbóż ogółem” zalicza się powierzchnię
uprawy zbóż podstawowych (pszenica, żyto, jęczmień, owies,

183,5 tys. gospodarstw rolnych zajmowało się

Żyto

uprawą ziemiopłodów rolnych oraz ogrodniczych

pszenżyto) z mieszankami zbożowymi łącznie z kukurydzą na
ziarno i pozostałymi uprawami zbożowymi (gryka, proso itp.).

i w ciągu ośmiu lat od spisu w 2002 r. ich liczba

ogrodów przydomowych.
Dane o powierzchni zasiewów ujmowane w spisie dotyczą powierzchni

zmniejszyła się o 20,4%. Najwyższy spadek
dotyczył gmin Belsk Duży i Błędów w powiecie

upraw poszczególnych ziemiopłodów uprawianych w plonie głównym.

Do grupy „strączkowych jadalnych” zalicza się groch,
Pszenżyto

Jęczmień

grójeckim (spadek odpowiednio o 75,6% i 72,3%).

Owies

zaliczono do warzyw gruntowych.

W strukturze gospodarstw z zasiewami według grup
stanowiły jednostki dysponujące areałem co najmniej

Wykres 6. Gospodarstwa rolne z zasiewami na
obszarach wiejskich województwa mazowieckiego
według powierzchni użytków rolnych w 2010 r.

5 ha UR. Odsetek gospodarstw najmniejszych do 1 ha UR

w tysiącach

obszarowych użytków rolnych większość (blisko 59%)

Produkcja zbóż stanowiła główną gałąź produkcji

68,1

gminach na badanym obszarze nie uprawiano roślin strączkowych jadalnych na ziarno.
W 2010 r. prawie co drugie gospodarstwo rolne posiadające zasiewy uprawiało ziemniaki, a powierzchnia tych upraw na

przeważały uprawy zbożowe. Aż w 262 spośród 279 gmin

obszarach wiejskich województwa mazowieckiego wyniosła 48,7 tys. ha i była mniejsza o blisko 60% niż w 2002 r.

największą powierzchnię zasiewów zajmowały rośliny

Ziemniaki były uprawiane przede wszystkim w gminach leżących w pobliżu zachodniej granicy m.st. Warszawy. Pod
26,2

zbożowe. Do głównych ziemiopłodów rolnych
uprawianych w województwie mazowieckim, obok zbóż,
0–1

rośliny przemysłowe (w tym buraki cukrowe oraz rzepak

1–5

5–15

15 ha i więcej

zmniejszyła się o co najmniej połowę.

Wykres 7. Udział powierzchni upraw wybranych
ziemiopłodów w ogólnej powierzchni zasiewów na obszarach
wiejskich województwa mazowieckiego w 2010 r.

W 2010 r. uprawą zbóż zajmowało się
167,8 tys. gospodarstw, tj. 91,4% ogółu
gospodarstw posiadających zasiewy. Zboża
ogółem zajmowały powierzchnię 868,4 tys. ha

77,2

zboża ogółem

stanowiąc 77,2% ogólnej powierzchni

0,2

Do grupy „przemysłowych” zaliczono
powierzchnię buraków cukrowych, rzepaku

Wykres 9. Struktura powierzchni zasiewów
roślin przemysłowych na obszarach wiejskich
województwa mazowieckiego w 2010 r.

i rzepiku, lnu i konopi oraz tytoniu. Nie zalicza się
Len
i konopie

tu maku, słonecznika, chmielu, ziół leczniczych,

Tytoń
Buraki
cukrowe

wikliny i innych przemysłowych.

zasiewów.

4,3

Według danych spisowych, wśród

1,0

jednostek posiadających zasiewy, aż w 238

3,6

gminach co najmniej 80,0% gospodarstw

5,3

warzywa gruntowe a

1,5

uprawiało zboża. Największe powierzchnie

truskawki gruntowe ab

1,1

zasiewów zbóż odnotowano w gminach

0

(82,8%), Poświętne (81,6%), Raszyn (77,2%) i Stare Babice (75,7%).
W porównaniu z 2002 r. powierzchnia uprawy ziemniaków wzrosła jedynie w dziewięciu gminach, natomiast w 219

i rzepik), ziemniaki, warzywa i truskawki.

kukurydza na zielonkę

względem wielkości powierzchni upraw ziemniaków wyróżniały się gminy Błonie (1,4 tys. ha) oraz Wiskitki i Ożarów
Mazowiecki (po 1,0 tys. ha). Natomiast najwyższy udział gospodarstw z tą uprawą znajdował się w gminach: Gielniów

7,4

należały: rośliny pastewne (w tym kukurydza na zielonkę),

rzepak i rzepik

z zasiewami mających swoją siedzibę na terenach wiejskich województwa mazowieckiego. Najwyższy ich udział
charakteryzowała się gmina Leszno (0,2 tys. ha, tj. 13,2% całkowitej powierzchni tych upraw w województwie). W 59

roślinnej w województwie, dlatego w strukturze zasiewów

buraki cukrowe

Według PSR 2010 uprawą roślin strączkowych jadalnych na ziarno zajmowało się zaledwie 0,6% ogółu gospodarstw
odnotowano w gminach Konstancin-Jeziorna (10,3%) oraz Góra Kalwaria (8,8%) a największym areałem upraw

81,8

włącznie wyniósł 4,0%.

ziemniaki

(np. ciecierzyca). Powierzchnię zasianą grochem, fasolą,
bobem itp. przewidzianą do zbioru w stanie niedojrzałym

W 13 gminach przybyło gospodarstw z zasiewami, najwięcej o 18,7% w gminie Leszno i o 15,5% w gminie Mordy.

strączkowe jadalne

fasolę, bób oraz inne strączkowe jadalne uprawiane na ziarno

10

20

30

40

50

60

70

a Bez powierzchni w ogrodach przydomowych. b Łącznie z uprawą poziomek.

80%

północno-zachodniej oraz wschodniej części
województwa mazowieckiego. Wśród zbóż
dominowały uprawy pszenżyta i żyta.

Według wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010 uprawy
roślin przemysłowych zajmowały powierzchnię 52,3 tys. ha, co
stanowiło 4,6% ogólnej powierzchni zasiewów.
Najwięcej gospodarstw zajmujących się uprawą roślin przemysłowych znajdowało się w północno-zachodniej części województwa,

Rzepak
i rzepik

głównie na terenie powiatów płockiego i ciechanowskiego. Pod
względem areału upraw gminami wyróżniającymi się były: Opinogóra
Górna (2,5 tys. ha), Bielsk
przemysłowych.

(2,1 tys. ha) oraz Bulkowo (2,0 tys. ha). Natomiast w 8 gminach nie uprawiano roślin

UPRAWY ROLNE I OGRODNICZE
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Wśród upraw przemysłowych największą rolę odgrywały buraki cukrowe oraz rzepak i rzepik.

Wśród omawianych jednostek najczęściej uprawiano ogórki, marchew jadalną i kapustę – średnio co trzecie gospodarstwo

Uprawę buraków cukrowych na powierzchni 11,5 tys. ha prowadziło 3,8 tys. gospodarstw rolnych, tj. 2,0% ogółu

posiadające uprawę warzyw.

podmiotów posiadających zasiewy. Najwyższym takim wskaźnikiem odznaczały się gminy Baboszewo (21,6%) i Drobin
Na terenach wiejskich województwa mazowieckiego znajdowało się łącznie 40,4 tys. ha upraw rzepaku i rzepiku,
a posiadało je 3,6% gospodarstw z zasiewami. Udział ten był znacznie zróżnicowany terytorialnie, a największą jego wartość
odnotowano w gminach: Grudusk (54,2%), Bulkowo (45,1%), Opinogóra Górna (41,9%).

to powierzchnia uprawy warzyw i rozsad warzyw
na potrzeby gospodarstwa, uprawianych pod dostęp-

co stanowiło 10,1% ogólnej powierzchni zasiewów. W tej grupie roślin

łącznie z mieszankami zbożowo-strączkowymi na

największą powierzchnię zajmowała uprawa kukurydzy na zielonkę –

ziarno, kukurydzy na zielonkę, motylkowych drobno-

59,8 tys. ha, tj. 52,5% całego areału upraw pastewnych na obszarach

nasiennych, innych pastewnych i traw (bez upraw
przeznaczonych na nawozy zielone).

Ogólna powierzchnia ich uprawy to 1,9 tys. ha. Najbardziej
wyspecjalizowane w produkcji warzyw pod osłonami były gospodarstwa

nymi osłonami, tj. w szklarniach, tunelach foliowych

w gminach: Potworów, Radzanów (powiat białobrzeski), Klwów, Przytyk

wysokich (1,5 m iwięcejw szczycie) iw inspektach.

– z łączną powierzchnią 1,3 tys. ha, tj. 65,8% całej powierzchni upraw

W 2010 r. rośliny pastewne uprawiano na powierzchni 113,9 tys. ha,

Do grupy „pastewnych” zaliczono uprawy
okopowych pastewnych, strączkowych pastewnych

Obok warzyw gruntowych uprawiane były warzywa pod osłonami.
Powierzchnia uprawy warzyw pod osłonami

(21,1%).

warzyw pod osłonami.
Powierzchnia uprawy truskawek i poziomek
gruntowych to powierzchnia zasadzona truska-

Na terenach wiejskich województwa mazowieckiego areał uprawy
truskawek i poziomek gruntowych wyniósł 12,4 tys. ha. W 2010 r. ich

wkami i poziomkami w gruncie i pod niską,

uprawą zajmowało się 14,1 tys., tj. 7,7% gospodarstw posiadających

wiejskich w województwie mazowieckim. W stosunku do 2002 r.

niedostępną folią (poniżej 1,5 m w szczycie), łącznie

zasiewy. Największą powierzchnię uprawy truskawek i poziomek

powierzchnia ta zwiększyła się ponad 2,5 krotnie.

z nowymi, wiosennymi nasadzeniami. Nie ujmo-

gruntowych odnotowano w gminie Czerwińsk nad Wisłą (3,4 tys. ha, tj.

Uprawy kukurydzy na zielonkę zlokalizowane były przede

wano tu powierzchni przygotowanej do nasadzeń

27,6% łącznej powierzchni uprawy tych owoców), gdzie 87,5%

wszystkim w północnej i wschodniej części województwa. Najwyższy udział podmiotów posiadających tę uprawę wśród

jesiennych oraz powierzchni plantacji truskawek

gospodarstw zajmowało się ich produkcją.

gospodarstw z zasiewami odnotowano w gminach Boguty-Pianki (57,4%) i Łyse (57,1%). W 15 gminach na badanym obszarze

przeznaczonych na sadzonki. W 2002 r. powierz-

nie uprawiano kukurydzy na zielonkę.

chnia poziomek nie była ujmowana łącznie z po-

Wykres 10. Struktura powierzchni uprawy warzyw
gruntowych na obszarach wiejskich województwa
mazowieckiego w 2010 r.

Powierzchnia uprawy warzyw gruntowych

wierzchnią truskawek, lecz była włączona do grupy
pozostałych krzewów owocowych i plantacji jagodowych.

to łączna powierzchnia warzyw uprawianych

Obok upraw rolnych istotną część produkcji roślinnej stanowiły
uprawy drzew i krzewów owocowych.
Według danych PSR 2010 na powierzchni 83,2 tys. ha uprawę drzew
owocowych prowadziło 31,1 tys. gospodarstw rolnych (79,9%
gospodarstw posiadających sady). Uprawy te koncentrowały się na

w gruncie lub z zastosowaniem przykrycia upraw

w procentach

niską, niedostępną folią (poniżej 1,5 m w szczycie)

34,7

obszarze położonym na południe od Warszawy, głównie w powiecie grójeckim. Wśród gospodarstw posiadających sady
najwyższy udział jednostek uprawiających drzewa owocowe odnotowano w gminach: Goszczyn (99,2%), Sieciechów

okresowobądźnastałewdanymsezoniewegetacji.

(98,9%), Jasieniec (98,4%), natomiast największym areałem uprawy wyróżniały się gminy Błędów i Warka (łącznie 19,4 tys.
Według PSR 2010 warzywa gruntowe

ha, tj. 22,8% ogólnej powierzchni upraw drzew owocowych w województwie).

uprawiano na obszarze 16,8 tys. ha, głównie

Wśród drzew owocowych największe znaczenie miały jabłonie
14,1

w strefie podmiejskiej Warszawy po jej zachodniej

13,8

13,2

10,6
7,9

72,7 tys. ha.
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Wskaźnik ten był najwyższy w gminach Sienno (81,4%) oraz Stara
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gospodarstw, tj. 24,4% wszystkich podmiotów posiadających sady.
Kornica (79,4%). Uprawy te zajmowały powierzchnię 11,9 tys. ha i
zlokalizowane były głównie w południowej i wschodniej części

Uprawą warzyw gruntowych zajmowało się 11,8 tys. gospodarstw rolnych, tj. 6,4% posiadających zasiewy. Największy

województwa. Najwyższy areał upraw odnotowano w gminach

ich udział charakteryzował gminy: Ożarów Mazowiecki (67,9%), Konstancin-Jeziorna (53,9%), Sieciechów (53,4%) oraz

Sienno (0,9 tys. ha) oraz Lipsko (0,6 tys. ha). Najczęściej uprawiano

Stare Babice (52,9%).

porzeczki i maliny. Na plantacjach zajmowały one powierzchnię
odpowiednio 6,9 tys. ha i 2,3 tys. ha.

Do warzyw zaliczono: kapustę głowiastą (wczesną i późną, białą, czerwoną i włoską), cebulę, marchew jadalną, buraki ćwikłowe,
ogórki, pomidory, kalafiory (wczesne i późne), warzywa pozostałe (pietruszkę, selery, pory, brukselkę, szczaw, szpinak, sałatę,
rzodkiewkę, chrzan, rabarbar, skorzonerę, kalarepę, czosnek, dynię, szparagi, brokuły, kapustę pekińską, cykorię liściastą itp.). Do grupy
tej należy również zaliczyć powierzchnię zasianą grochem i bobem, z której przewiduje się dokonanie zbioru w stanie niedojrzałym
(zielonym), powierzchnię zasianą fasolą szparagową, z której przewiduje się zbiór niedojrzałych strąków oraz powierzchnię uprawy
kukurydzy z przeznaczeniem na zbiór kolb w stanie niedojrzałym, a także powierzchnię uprawy rozsad warzyw gruntowych na potrzeby
gospodarstwa.

Wykres 11. Struktura powierzchni uprawy
a
drzew owocowych na obszarach wiejskich
województwa mazowieckiego w 2010 r.

Krzewy owocowe oraz jagodowe uprawiało 9,5 tys.
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w gminach: Ożarów Mazowiecki, Leszno i Błonie

a

powierzchnie uprawy warzyw znajdowały się

areału tych upraw.

1,8

3,9

O

stronie oraz wzdłuż doliny Wisły. Największe

zajmując łącznie 3,3 tys. ha tj. 19,7% całego

i wiśnie. Łączna powierzchnia ich upraw na plantacjach zajmowała

Śliwy
Grusze

Jabłonie
a Na plantacjach. b Bez orzechów włoskich.
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ZASIEWY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ W 2010 R.

Udział powierzchni zasiewów
w % powierzchni użytków rolnych:
6,0 – 19,9
20,0 – 34,9
35,0 – 49,9

62,6%

50,0 – 64,9
65,0 – 79,9
80,0 – 90,4

Struktura (w odsetkach) gospodarstw
rolnych z zasiewami według powierzchni
użytków rolnych:

Wzrost/spadek (w%)
liczby gospodarstw rolnych
z zasiewami w stosunku do 2002 r.:

do 1,00 ha

-75,6 – -60,1

1,01 – 4,99

-60,0 – -45,1

5,00 – 14,99
15,00 ha i więcej

-45,0 – -30,1
-30,0 – -15,1
-15,0 –

-0,1

0,0 – +14,9
+15,0 – +18,7

-20,4%
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UPRAWY O NAJWIĘKSZEJ POWIERZCHNI ZASIEWÓW W GMINACH

2010

2002

Pszenica

Żyto

Owies

Pszenżyto

Mieszanki zbożowe

Ziemniaki

Warzywa gruntowe

Truskawki i poziomki gruntowe

Kukurydza na ziarno

Kukurydza na zielonkę

a
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UPRAWY ZBÓŻ W 2010 R.

5,17 ha

Wzrost/spadek (w p. proc.)
udziału gospodarstw uprawiających
zboża w stosunku do 2002 r.:
-34,4 –

-20,1

-20,0 –

-10,1

-10,0 –

-0,1

0,0 –

+9,9

+4,1 p. proc.

+10,0 – +19,9
+20,0 – +28,0

Średnia powierzchnia (w ha)
uprawy zbóż
w gospodarstwie rolnym
posiadającym zboża
20
10
0

Udział gospodarstw uprawiających
zboża w % ogółu gospodarstw
posiadających zasiewy:

Wzrost/spadek (w%)
powierzchni uprawy zbóż
w stosunku do 2002 r.:

28,7 – 50,0

-70,1 –

-30,1

50,1 – 60,0

-30,0 –

-10,1

60,1 – 70,0

-10,0 –

-0,1

70,1 – 80,0

0,0 –

+9,9

80,1 – 90,0

+10,0 – +29,9

90,1 – 99,9

+30,0 – +69,9

a Zboża podstawowe łącznie z mieszankami zbożowymi, kukurydza na ziarno, gryka, proso i inne zbożowe.

+70,0 – +163,2

-11,2%
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ROZMIESZCZENIE UPRAWY ZBÓŻ W 2010 R.

113,3 tys. ha

186,6 tys. ha

55,3 tys. ha

Rozmieszczenie upraw
pszenicy:

Rozmieszczenie upraw
żyta:

Rozmieszczenie upraw
jęczmienia:

1 kropka = 25 ha

1 kropka = 25 ha

1 kropka = 25 ha
zjawisko nie wystąpiło

105,2 tys. ha

179,5 tys. ha

191,4 tys. ha

Rozmieszczenie upraw
owsa:

Rozmieszczenie upraw
pszenżyta:

Rozmieszczenie upraw
mieszanek zbożowych:

1 kropka = 25 ha

1 kropka = 25 ha

1 kropka = 25 ha
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UPRAWY ROŚLIN STRĄCZKOWYCH JADALNYCH W 2010 R.

1,52 ha

Rozmieszczenie upraw
roślin strączkowych
jadalnych:
1 kropka = 1 ha

1,8 tys. ha

zjawisko nie wystąpiło

Średnia powierzchnia (w ha)
uprawy roślin strączkowych
jadalnych w gospodarstwie
rolnym posiadającym tę uprawę:
0,02 – 0,99
1,00 – 1,99
2,00 – 4,99
5,00 – 19,99
20,00 i więcej
zjawisko nie wystąpiło

Udział gospodarstw uprawiających
rośliny strączkowe jadalne w % ogółu
gospodarstw posiadających zasiewy:
0,1 – 3,4
3,5 – 6,9
7,0 – 10,3
zjawisko nie wystąpiło

0,6%
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UPRAWY ZIEMNIAKÓW W 2010 R.

0,57 ha

48,7 tys. ha
Rozmieszczenie upraw
ziemniaków:
1 kropka = 40 ha

Średnia powierzchnia (w ha)
uprawy ziemniaków
w gospodarstwie rolnym
posiadającym tę uprawę:
4
2
0

Udział gospodarstw uprawiających
ziemniaki w % ogółu gospodarstw
posiadających zasiewy:

Wzrost/spadek (w %)
powierzchni uprawy ziemniaków
w stosunku do 2002 r.:

12,2 – 29,9

-87,6 –

-50,1

30,0 – 39,9

-50,0 –

-20,1

40,0 – 49,9

-20,0 –

-0,1

50,0 – 59,9

0,0 – +19,9

60,0 – 69,9

+20,0 – +49,9

70,0 – 82,8

+50,0 – +123,0

-59,1%

UPRAWY BURAKÓW CUKROWYCH W 2010 R.
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3,07 ha

Rozmieszczenie upraw
buraków cukrowych:
1 kropka = 2 ha
zjawisko nie wystąpiło

Średnia powierzchnia (w ha)
uprawy buraków cukrowych
w gospodarstwie rolnym
posiadającym tę uprawę:

Udział gospodarstw uprawiających
buraki cukrowe w % ogółu
gospodarstw posiadających zasiewy:

0,07 – 0,99

0,1 –

4,9

1,00 – 1,99

5,0 –

9,9

2,00 – 4,99

10,0 – 14,9

5,00 – 9,99

15,0 – 21,6

10,00 i więcej
zjawisko nie wystąpiło

11,5 tys. ha

zjawisko nie wystąpiło

2,0%
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UPRAWY RZEPAKU I RZEPIKU W 2010 R.

6,07 ha

Rozmieszczenie upraw
rzepaku i rzepiku:
1 kropka = 10 ha

40,4 tys. ha
zjawisko nie wystąpiło

Średnia powierzchnia (w ha) uprawy
rzepaku i rzepiku w gospodarstwie rolnym
posiadającym te uprawy:
0,10 – 0,99
1,00 – 1,99
2,00 – 4,99
5,00 – 19,99

Udział gospodarstw uprawiających
rzepak i rzepik w % ogółu
gospodarstw posiadających zasiewy:

0,1 –

4,9

5,0 – 14,9
15,0 – 24,9
25,0 – 34,9

20,00 i więcej

35,0 – 54,2

zjawisko nie wystąpiło

zjawisko nie wystąpiło

3,6%

-42-

UPRAWY KUKURYDZY NA ZIELONKĘ W 2010 R.

Rozmieszczenie upraw
kukurydzy na zielonkę:
1 kropka = 20 ha

59,8 tys. ha

zjawisko nie wystąpiło

Udział gospodarstw uprawiających
kukurydzę na zielonkę w % ogółu
gospodarstw posiadających zasiewy:

Średnia powierzchnia (w ha)
uprawy kukurydzy na zielonkę
w gospodarstwie rolnym
posiadającym tę uprawę:

Wzrost/spadek (w %)
powierzchni upraw kukurydzy
na zielonkę w stosunku do 2002 r.:
-99,3 –

-50,1

0,22 – 0,99

-50,0 –

-0,1

1,00 – 1,99

0,0 –

+49,9

30,0 – 39,9

2,00 – 4,99

+50,0 –

+99,9

40,0 – 57,4

5,00 i więcej

0,2 –

9,9

10,0 – 19,9
20,0 – 29,9

zjawisko nie wystąpiło

zjawisko nie wystąpiło

163,1%

+100,0 – +499,9
+500,0 i więcej
zjawisko nie wystąpiło

w 2002 r. nie odnotowano
upraw kukurydzy na zielonkę

a
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UPRAWY WARZYW GRUNTOWYCH I POD OSŁONAMI W 2010 R.

1,43 ha

Rozmieszczenie upraw
warzyw gruntowych
1 kropka = 2 ha
zjawisko nie wystąpiło

16,8 tys. ha

Średnia powierzchnia (w ha)
uprawy warzyw gruntowych
w gospodarstwie rolnym
posiadającym uprawy
warzyw gruntowych
4
2
0

Udział gospodarstw uprawiających
warzywa gruntowe w % ogółu
gospodarstw posiadających zasiewy:
0,1 –

Rozmieszczenie upraw
warzyw pod osłonami

9,9

1 kropka = 1 ha
10,0 – 19,9
zjawisko nie wystąpiło
20,0 – 29,9
30,0 – 39,9
40,0 – 67,9
zjawisko nie wystąpiło

a Bez powierzchni w ogrodach przydomowych.

1,9 tys. ha

a
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UPRAWY TRUSKAWEK I POZIOMEK GRUNTOWYCH W 2010 R.

0,88 ha

Rozmieszczenie upraw
truskawek i poziomek gruntowych:
1 kropka = 3 ha
zjawisko nie wystąpiło

12,4 tys. ha

Udział gospodarstw
uprawiających truskawki
i poziomki gruntowe
w % ogółu gospodarstw
posiadających zasiewy:

Średnia powierzchnia (w ha) uprawy
truskawek i poziomek gruntowych
w gospodarstwie rolnym
posiadającym te uprawy:

0,01 – 0,49

0,1 – 9,9

0,50 – 0,99

10,0 – 19,9

1,00 – 1,99

20,0 – 29,9

2,00 – 2,99

30,0 – 39,9

3,00 – 4,21

40,0 – 49,9

zjawisko nie wystąpiło

50,0 – 87,5

a Bez powierzchni w ogrodach przydomowych.

zjawisko nie wystąpiło

7,7%
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UPRAWY DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH W 2010 R.

Udział gospodarstw
uprawiających krzewy owocowe
oraz jagodowe w % ogółu gospodarstw
posiadających sady:

Udział gospodarstw
uprawiających drzewa owocowe
w % ogółu gospodarstw posiadających sady:

0,8 – 14,9

20,0 – 34,9
35,0 – 49,9

79,9%

15,0 – 29,9

50,0 – 64,9

30,0 – 44,9

65,0 – 79,9

45,0 – 59,9

80,0 – 99,2

60,0 – 81,4

zjawisko nie wystąpiło

zjawisko nie wystąpiło

Średnia powierzchnia (w ha)
uprawy drzew owocowych
w gospodarstwie rolnym
uprawiającym drzewa owocowe:

Średnia powierzchnia (w ha)
uprawy krzewów owocowych
oraz jagodowych w gospodarstwie
rolnym posiadającym te uprawy:

0,12 – 0,99

0,04 – 0,99

1,00 – 1,99

1,00 – 1,99

2,00 – 2,99

24,4%

2,68 ha

2,00 – 4,99

3,00 – 3,99

5,00 – 9,99

4,00 – 8,31

10,00 i więcej

zjawisko nie wystąpiło

zjawisko nie wystąpiło

1,26 ha

ROZMIESZCZENIE UPRAW DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH NA PLANTACJACH W 2010 R.
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9,8 tys. ha

62,9 tys. ha

zjawisko nie wystąpiło

zjawisko nie wystąpiło

3,1 tys. ha

1 kropka = 1 ha

zjawisko nie wystąpiło

1 kropka = 2 ha

1 kropka = 3 ha

1 kropka = 20 ha

Rozmieszczenie upraw
śliw

Rozmieszczenie upraw
porzeczek

Rozmieszczenie upraw
wiśni

Rozmieszczenie upraw
jabłoni

6,9 tys. ha

zjawisko nie wystąpiło

2,3 tys. ha

3,7 tys. ha

Rozmieszczenie upraw
czereśni
1 kropka = 2 ha

zjawisko nie wystąpiło

Rozmieszczenie upraw
malin
1 kropka = 1 ha

zjawisko nie wystąpiło

PRODUKCJA ROLNICZA
NA OBSZARACH WIEJSKICH
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
ZWIERZĘTA
GOSPODARSKIE
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ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE
Według Powszechnego Spisu Rolnego 2010 na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego ponad połowa

W 2010 r. spisano 74,8 tys. gospodarstw utrzymujących krowy. Udział tych gospodarstw w ogólnej liczbie

gospodarstw prowadzących działalność rolniczą utrzymywało zwierzęta. Badaniu podlegały zwierzęta gospodarskie znajdujące

gospodarstw prowadzących chów i hodowlę bydła wyniósł 88,2%. Na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego

się w gospodarstwie oraz zwierzęta wysłane na redyki, wypasy i do bacówek. Rejestrowane były wszystkie zwierzęta, tj. zarówno

utrzymywano łącznie 535,9 tys. krów. Obsada krów na 100 ha użytków rolnych wyniosła 29,8 szt., z kolei przeciętna liczba

stanowiące własność użytkownika gospodarstwa rolnego lub członków jego gospodarstwa domowego, jak również zwierzęta

krów przypadająca na 1 gospodarstwo utrzymujące bydło wyniosła 6,3 szt.

przetrzymywane czasowo lub stale w gospodarstwie, tj. przyjęte na wychów, opas itp., niezależnie od tego, czy przyjęto je od
gospodarstw indywidualnych, czy od jednostek państwowych, spółdzielczych, spółek.

gospodarstw posiadających trzodę chlewną w ogólnej liczbie gospodarstw prowadzących chów i hodowlę zwierząt

darstw posiadających zwierzęta w ogólnej

gospodarskich charakteryzowała się gmina Tczów (72,9%), najniższym zaś gmina Łyse (1,2%). Z ogólnego pogłowia trzody

liczbie gospodarstw prowadzących

chlewnej (1372,6 tys. szt.) utrzymywanego w gospodarstwach rolnych gospodarujących na terenach wiejskich, największy

wieku 1-2 lat – 0,70; samce bydła w wieku 2 lat i więcej – 1,0; jałówki w wieku

działalność rolniczą wyróżniały się gminy

odsetek populacji odnotowano w gminie Lutocin (4,4%), która również wyróżniała się najwyższą obsadą tych zwierząt na

2 lat i więcej – 0,80; krowy mleczne – 1,0; krowy „mamki” – 0,80;

leżące w północnej części województwa

100 ha użytków rolnych (668,2 szt.), przy średniej dla województwa – 76,4 szt.

trzoda chlewna, tj. prosięta o wadze do 20 kg – 0,027; lochy ogółem – 0,50;

(najwięcej w gminach: Czarnia - 85,5%,

PSR 2010 wykazał, że gospodarstw z lochami na chów na terenach wiejskich województwa mazowieckiego było

pozostała trzoda chlewna razem (warchlaki o wadze 20-50 kg, knury i knurki

Myszyniec - 84,7%, Łyse - 83,9%),

33,1 tys., tj. 71,1% ogólnej liczby gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną. Obsada loch na chów na 100 ha użytków

o wadze 50 kg i więcej, trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej,

najmniejszym natomiast udziałem chara-

rolnych wyniosła 7,1 szt., z kolei przeciętna liczba loch na chów przypadająca na 1 gospodarstwo prowadzące chów i hodowlę

tj. tuczniki) – 0,30;

kteryzowały się gminy położone w cen-

trzody chlewnej wyniosła 2,7 szt.

duże (SD) wykorzystano następujące współczynniki:

>

>
>
>
>

>

gospodarstw, tj. 36,1% ogółu gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie. W przekroju gmin najwyższym udziałem
Największym udziałem gospo-

W celu przeliczenia pogłowia zwierząt w sztukach fizycznych na sztuki przeliczeniowe

>

Na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego chowem i hodowlą trzody chlewnej zajmowało się 46,5 tys.

bydło, tj. cielęta ogółem w wieku poniżej 1 roku – 0,40; byczki i jałówki razem

owce ogółem – 0,10;

tralnej części Mazowsza (poniżej 5%

Wyniki spisu wykazały, że na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego było zaledwie 0,4 tys. gospodarstw

w gminach: Belsk Duży, Warka, Błędów).

zajmujących się chowem owiec, tj. 0,3% gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie. Najwięcej gospodarstw z owcami

W gospodarstwach położonych na terenach

odnotowano w gminie Stara Kornica. Pogłowie owiec w województwie wyniosło 8,1 tys. szt., z czego 9,0% znajdowało się

kurze razem – 0,014; łącznie indyki, gęsi, kaczki, drób pozostały (bez strusi) –

wiejskich obsada zwierząt gospodarskich

w gminie Wierzbno.

0,030; strusie – 0,35;

na 100 ha użytków rolnych, liczonych

W 2010 r. na terenach wiejskich województwa mazowieckiego spisano 2,0 tys. gospodarstw zajmujących się chowem

króliki ogółem – 0,020.

w przeliczeniowych sztukach dużych (SD)

kóz, tj. 1,6% gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie. Najwięcej gospodarstw z kozami odnotowano w gminie

wyniosła 80,1 SD. W przekroju gmin

Regimin. Pogłowie kóz w województwie wyniosło 5,7 tys. szt., z czego najwięcej znajdowało się w gminie Dębe Wielkie (2,4%) .

kozy ogółem – 0,10;
konie ogółem – 0,80;
drób, tj. łącznie brojlery kurze oraz kury i koguty dorosłe na rzeź – 0,007; nioski

najwyższą obsadą zwierząt gospodarskich charakteryzowała się gmina Bieżuń (464,6 SD), a najniższą gmina Belsk Duży (0,9 SD).

W województwie mazowieckim na obszarach wiejskich chów i hodowlę koni prowadziło 18,5 tys. gospodarstw,

Przeciętnie w województwie mazowieckim na 1 gospodarstwo utrzymujące zwierzęta gospodarskie przypadało 11,2 SD.

tj. 14,4% ogółu gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie. Najwyższym udziałem gospodarstw posiadających

W układzie terytorialnym wskaźnik ten najwyższą wartość osiągnął w gminie Bieżuń (73,9 SD), najniższą zaś w gminach

konie w ogólnej liczbie gospodarstw prowadzących chów i hodowlę zwierząt gospodarskich charakteryzowała się gmina

Łomianki i Chlewiska (po 1,4 SD).

Strachówka (61,3%), natomiast najmniejszym udziałem gmina Radzanowo (1,4%). Z pogłowia koni utrzymywanego

Chów i hodowlę bydła na obszarach wiejskich
województwa

mazowieckiego prowadziło 84,8 tys.

Wykres 12. Udział gospodarstw rolnych utrzymujących
poszczególne gatunki zwierząt gospodarskich w ogólnej
liczbie gospodarstw zajmujących się chowem i hodowlą
zwierząt gospodarskich w 2010 r.

gospodarstw, tj. 65,9% ogółu gospodarstw
bydło

udziałem (ponad 90%) charakteryzowały się gminy

krowy

leżące w północnej części województwa. W układzie

trzoda chlewna

Lesznowola do 96,4% w gminie Chorzele. Według PSR

65,9

Udział gospodarstw utrzymujących drób ogółem w ogólnej

58,1

liczbie gospodarstw zajmujących się produkcją zwierzęcą wyniósł

36,1

lochy na chów

25,7

owce

0,3

kozy

1,6

2010 na terenach wiejskich województwa mazowieckiego utrzymywanych było 1042,9 tys. szt. bydła,
z czego największą liczbę pogłowia tych zwierząt

konie

(powyżej 17 tys. szt.) odnotowano na terenie gmin:

drób ogółem

Czerwin, Łyse i Zawidz. Przestrzenne zróżnicowanie

drób kurzy

chowu bydła wyrażone ich obsadą w sztukach na 100 ha

Łochów (1,5%). Najwyższą przeciętną liczbą koni przypadającą na 1 gospodarstwo utrzymujące konie wyróżniała się gmina
Brwinów (13,1 szt.), przy średniej dla województwa – 2,4 szt.

utrzymujących zwierzęta gospodarskie. Największym

terytorialnym udział ten wahał się od 9,8 % w gminie

w gospodarstwach rolnych na terenach wiejskich (44,8 tys. szt.) największy odsetek populacji znajdował się na terenie gminy

Dla gospodarstw rolnych o dużej skali chowu drobiu

południowej części Mazowsza. W układzie terytorialnym udział ten

(np. ferma wielkotowarowa produkująca brojlery lub jaja

wahał się od 14,4% w gminie Łyse do 92,6% w gminie Chlewiska. Na

konsumpcyjne), w których w dniu badania nie było na

obszarach wiejskich województwa mazowieckiego pogłowie drobiu

stanie drobiu w związku z trwającą właśnie przerwą

znajdowało się w gminie Bieżuń. Przeciętna obsada drobiu ogółem na
60,9

10

20

30

40

50

technologiczną w produkcji, a przerwa ta nie przekraczała 8 tygodni, przyjmowano stany drobiu z okresu
przed opróżnieniem pomieszczeń (kurników).

100 ha użytków rolnych wyniosła 1258 szt., przy największej,

59,3

0%

gatunków w wieku powyżej 2 tygodni.

60,9%. Największym udziałem charakteryzowały się gminy leżące w

ogółem wyniosło 22594,8 tys. szt., przy czym najwięcej, czyli 8,0%
14,4

Badaniu podlegało pogłowie drobiu poszczególnych

wynoszącej ponad 20 tys. szt. w gminach: Bieżuń, Radzanów (powiat
60

70%

użytków rolnych było bardzo duże. Szczególnie

mławski) i Siedlce. Natomiast najniższą wartość tego wskaźnika (poniżej 10 szt.) odnotowano w gminach Warka i Belsk Duży.
Chowem i hodowlą drobiu kurzego zajmowało się 76,3 tys. gospodarstw, tj. 97,2% ogółu gospodarstw utrzymujących

intensywnym obszarem chowu bydła charakteryzowała się gmina Andrzejewo (151,6 szt. na 100 ha użytków rolnych), natomiast

drób ogółem. Przeciętnie w województwie na 1 gospodarstwo utrzymujące drób ogółem przypadało 266 szt. drobiu kurzego.

najsłabiej rozwinięty chów bydła był w gminach: Belsk Duży i Warka (poniżej 1,0 szt. na 100 ha użytków rolnych).

Natomiastudziałgospodarstw posiadających nioskikurze w ogólnejliczbiegospodarstw utrzymujących drób kurzy wyniósł89,8 %.
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ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE – OGÓŁEM W 2010 R.

Przeciętna liczba zwierząt
w przeliczeniowych sztukach dużych
przypadająca na 1 gospodarstwo
prowadzące chów i hodowlę zwierząt
gospodarskich:

Obsada zwierząt gospodarskich
w przeliczeniowych sztukach dużych
na 100 ha użytków rolnych:

Struktura (w odsetkach) gospodarstw
rolnych według skali chowu
w przeliczeniowych sztukach dużych:
Poniżej 1
1– 5

0,9 – 49,9

1,4 – 6,9

50,0 – 99,9

7,0 – 12,9

100,0 – 149,9

13,0 – 18,9

5 – 10

150,0 – 199,9
200,0 – 464,6

Udział gospodarstw utrzymujących
zwierzęta gospodarskie w % ogółu
gospodarstw prowadzących działalność
rolniczą

19,0 – 24,9
25,0 – 30,9
31,0 – 73,9

10 i więcej
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ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE – BYDŁO W 2010 R.

Rozmieszczenie bydła:
1 kropka = 200 szt.

1042,9 tys. szt.

Udział gospodarstw posiadających
bydło w % ogółu gospodarstw
prowadzących chów i hodowlę
zwierząt gospodarskich

Obsada bydła (w szt.)
na 100 ha użytków rolnych:

Wzrost/spadek (w %)
pogłowia bydła
w stosunku do 2002 r.:
-94,2 –

-60,1

0,3 – 29,9

-60,0 –

-30,1

30,0 – 59,9

-30,0 –

-0,1

60,0 – 89,9

0,0 – +29,9

90,0 – 119,9

+30,0 – +59,9

120,0 – 151,6

+60,0 – +126,3

17,0%

ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE – KROWY W 2010 R.
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Przeciętna liczba krów (w szt.)
przypadająca na 1 gospodarstwo
prowadzące chów i hodowlę bydła:
0,4 –

6,9

7,0 – 13,9

6,3 szt.

14,0 – 20,9
21,0 – 114,5

Udział gospodarstw posiadających
krowy w % ogółu gospodarstw
prowadzących chów i hodowlę bydła

Obsada krów (w szt.)
na 100 ha użytków rolnych:

Wzrost/spadek (w %)
pogłowia krów
w stosunku do 2002 r.:

0,2 – 19,9

-97,8 –

-60,1

20,0 – 39,9

-60,0 –

-30,1

40,0 – 59,9

-30,0 –

-0,1

60,0 – 79,9

0,0 – +29,9

80,0 – 87,3

+30,0 – +59,9
+60,0 – +108,2

4,2%
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ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE – TRZODA CHLEWNA W 2010 R.

Rozmieszczenie trzody chlewnej:
1 kropka = 300 szt.

1372,6 tys. szt.

Udział gospodarstw posiadających
trzodę chlewną w % ogółu gospodarstw
prowadzących chów i hodowlę
zwierząt gospodarskich

Obsada trzody chlewnej (w szt.)
na 100 ha użytków rolnych:

Wzrost/spadek (w %)
pogłowia trzody chlewnej
w stosunku do 2002 r.:
-99,9 –

-70,1

49,9 i mniej

-70,0 –

-35,1

50,0 – 99,9

-35,0 –

-0,1

100,0 – 149,9

0,0 –

+34,9

150,0 – 199,9

+35,0 –

+69,9

200,0 – 668,2

+70,0 – +179,3

-29,0%
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ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE – LOCHY NA CHÓW W 2010 R.

Przeciętna liczba loch na chów (w szt.)
przypadająca na 1 gospodarstwo
prowadzące chów i hodowlę
trzody chlewnej:
0,2 – 2,9
3,0 – 5,9

2,7 szt.

6,0 – 8,9
9,0 – 28,0
zjawisko nie wystąpiło

Udział gospodarstw posiadających
lochy na chów w % ogółu gospodarstw
prowadzących chów i hodowlę
trzody chlewnej

Obsada loch na chów (w szt.)
na 100 ha użytków rolnych:

Wzrost/spadek (w %)
pogłowia loch na chów
w stosunku do 2002 r.:
-96,6 –

-60,1

-60,0 –

-30,1

-30,0 –

-0,1

0,0 –

+29,9

+30,0 –

+59,9

9,9 i mniej
10,0 – 19,9
20,0 – 29,9
+60,0 – +589,0
30,0 – 76,5

w 2002 r. nie odnotowano
pogłowia loch na chów

zjawisko nie wystąpiło
zjawisko nie wystąpiło

-38,3%
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ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE – OWCE I KOZY W 2010 R.

Liczba gospodarstw rolnych
prowadzących chów i hodowlę kóz:

Liczba gospodarstw rolnych
prowadzących chów i hodowlę owiec:
1– 5

1– 8

6 – 10

9 – 17

0,4 tys.

11 – 12

18 – 26

zjawisko nie wystąpiło

27 – 39

2,0 tys.

zjawisko nie wystąpiło

Pogłowie owiec (w szt.):

Pogłowie kóz (w szt.):

1 – 29

1 – 19

30 – 59

20 – 39

60 – 89

8,1 tys. szt.

40 – 59

90 – 119

60 – 79

120 – 731

80 – 134

zjawisko nie wystąpiło

zjawisko nie wystąpiło

5,7 tys. szt.
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ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE – KONIE W 2010 R.

Rozmieszczenie koni:
1 kropka = 10 szt.

44,8 tys. szt.

Udział gospodarstw posiadających
konie w % ogółu gospodarstw
prowadzących chów i hodowlę
zwierząt gospodarskich
Wzrost/spadek (w %)
pogłowia koni
w stosunku do 2002 r.:
Przeciętna liczba koni (w szt.)
przypadająca na 1 gospodarstwo
prowadzące chów i hodowlę koni:
1,1 – 1,9

-84,2 –

-60,1

-60,0 –

-30,1

-30,0 –

-0,1

2,0 – 2,9

0,0 – +29,9

3,0 – 3,9

+30,0 – +59,9

4,0 – 4,9

+60,0 – +89,9

5,0 – 13,1

+90,0 – +138,5

-24,0%

ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE – DRÓB OGÓŁEM W 2010 R.
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Rozmieszczenie drobiu ogółem:
1 kropka = 2500 szt.

22594,8 tys. szt.

Udział gospodarstw posiadających
drób ogółem w % ogółu gospodarstw
prowadzących chów i hodowlę
zwierząt gospodarskich
Obsada drobiu ogółem (w szt.)
na 100 ha użytków rolnych:
4–

Wzrost/spadek (w %)
pogłowia drobiu ogółem
w stosunku do 2002 r.:

49
-99,6 –

-50,1

-50,0 –

-0,1

0,0 –

+49,9

+50,0 –

+99,9

50 – 149
150 – 499
500 – 1999
2000 – 4999
+100,0 – +499,9
5000 – 9999
+500 i więcej
10000 szt. i więcej

-2,3%
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ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE – DRÓB KURZY W 2010 R.

Udział gospodarstw posiadających
nioski kurze w % ogółu gospodarstw
prowadzących chów i hodowlę
drobiu kurzego:
33,3 – 52,9

89,8%

53,0 – 72,9
73,0 – 92,9
93,0 – 100,0

Udział gospodarstw posiadających
drób kurzy w % ogółu gospodarstw
prowadzących chów i hodowlę
drobiu ogółem:

83,1 – 88,1

Przeciętna liczba drobiu kurzego (w szt.)
przypadająca na 1 gospodarstwo
prowadzące chów i hodowlę drobiu ogółem:

88,2 – 93,2
93,3 – 98,3

14 –

Wzrost/spadek (w %)
pogłowia drobiu kurzego
w stosunku do 2002 r.:

49
98,4 – 100,0

-99,6 –

-50,1

-50,0 –

-0,1

0,0 –

+49,9

+50,0 –

+99,9

50 – 149
150 – 499
500 – 1999
2000 – 4999
+100,0 – +499,9
5000 – 9999
+500 i więcej
10000 szt. i więcej

-4,7%

a
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ab

c

ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE – KRÓLIKI , POZOSTAŁE FUTERKOWE , PNIE PSZCZELE, POZOSTAŁE ZWIERZĘTA W 2010 R.

Liczba gospodarstw rolnych
prowadzących chów i hodowlę
pozostałych zwierząt futerkowych (samic):

Liczba gospodarstw rolnych
prowadzących chów i hodowlę
królików (samic):
1 – 24

1– 5

25 – 49

6 – 15

50 – 74

10,0 tys.

16 – 32

0,4 tys.

zjawisko nie wystąpiło

75 – 99
100 – 147
zjawisko nie wystąpiło

Liczba gospodarstw rolnych
posiadających pnie pszczele:

Liczba gospodarstw rolnych prowadzących
chów i hodowlę pozostałych zwierząt:

1 – 15

1 – 15

16 – 30

16 – 30

31 – 45

3,3 tys.

31 – 45

46 – 79

46 – 90

zjawisko nie wystąpiło

zjawisko nie wystąpiło

a Samice. b Lisy, norki, nutrie, tchórzofretki, szynszyle i inne futerkowe. c Inne gatunki zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie rolnym dla uzyskania produkcji mięsa (np. sarny, daniele, dziki); bez zwierząt utrzymywanych wyłącznie dla celów łowieckich.

1,8 tys.

PRODUKCJA ROLNICZA
NA OBSZARACH WIEJSKICH
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
MASZYNY ROLNICZE
I ŚRODKI PRODUKCJI
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MASZYNY ROLNICZE I ŚRODKI PRODUKCJI
Według wyników Powszechnego

Na 100 gospodarstw prowadzących działalność rolniczą przypadało przeciętnie 32 szt. polowych opryskiwaczy

Badaniem zostały objęte ciągniki oraz wybrane maszyny i urządzenia

Spisu Rolnego 2010 w ciągniki wypo-

użytkowane w gospodarstwach rolnych do prac związanych z działalnością rolniczą

sażonych było 143,4 tys., tj. 63,1%

Ponadto 84,3 tys. gospodarstw posiadało rozrzutniki obornika, 85,4 tys. kosiarki ciągnikowe, 86,3 tys. rozsiewacze

gospodarstw prowadzących działalność

nawozów i wapna. Na 100 gospodarstw prowadzących działalność rolniczą na obszarach wiejskich województwa

rolniczą na obszarach wiejskich.

mazowieckiego przypadało 38 szt. rozrzutników obornika, a także po 39 szt. rozsiewaczy nawozów

W analizowanych gospodarstwach

i wapna oraz kosiarek ciągnikowych. Najwyższe wartości tych współczynników osiągały gminy położone

spisano 204,4 tys. sztuk ciągników.

w północnej części województwa, a w przypadku kosiarek ciągnikowych gminy w powiecie grójeckim.

w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. Spisano sprzęt własny (stanowiący
wyłączną własność użytkownika gospodarstwa lub członka jego gospodarstwa
domowego), jak i wspólny (będący własnością kilku rolników i użytkowany przez więcej
niż jedno gospodarstwo). Ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze należące do kilku
rolników spisywano u tego rolnika, u którego znajdowały się w dniu 30 czerwca 2010 r.

ciągnikowych, najwięcej w gminach: Grudusk (69 szt.), Krasne (65 szt.), Sieciechów (64 szt.).

W województwie mazowieckim było

W celu wzbogacenia gleby w związki mineralne gospodarstwa stosowały nawozy organiczne, mineralne i wapniowe.

duże zróżnicowanie przestrzenne wypo-

Nawozy organiczne pochodzenia

sażenia w ciągniki. W 45 gminach co

zwierzęcego stosowało 122,2 tys.

najmniej 75,0% gospodarstw posiadało te

gospodarstw, tj. 53,8% podmiotów

maszyny, a najwyższym odsetkiem

prowadzących działalność rolniczą na

odznaczały się gminy: Błędów (89,3%), Belsk Duży (89,0%), Grudusk (86,7%),Warka (86,5%). Natomiast

terenach wiejskich województwa

prezentowane jest w przeliczeniu na czysty składnik NPK. Przeliczeń zużycia nawozów

w gminach Jabłonna i Chlewiska niespełna co czwarte gospodarstwo wyposażone było w ciągnik.

mazowieckiego. Udział ten najwyższy

na 1 ha użytków rolnych w roku gospodarczym 2009/2010 dokonano na powierzchnię

Średnio w województwie na 100 gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą przypadało 90 ciągników.

był w gminie Radzanów w powiecie

użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej.

Najwyższym takim wskaźnikiem odznaczały się gminy Boguty-Pianki (180 szt.) i Andrzejewo (173 szt.), natomiast

mławskim (85,5%) oraz w gminie

najniższym Chlewiska (26 szt.) i Jabłonna (29 szt.).

Czarnia (85,0%).

Nie spisywano sprzętu, który był niesprawny dłużej niż rok oraz tego, który
został przeznaczony do kasacji.
Dane o ciągnikach dotyczą ciągników kołowych dwuosiowych i gąsienicowych.

W badaniu zebrano dane o nawozach mineralnych, wapniowych oraz nawozach
organicznych pochodzenia zwierzęcego, zużytych w gospodarstwach rolnych od 1 lipca
2009 r. do 30 czerwca 2010 r.
Zużycie nawozów mineralnych (azotowych, fosforowych, potasowych)

Z kolei na 100 ha użytków rolnych przypadało średnio 11,4 ciągników. Wskaźnik ten wahał się od 7,0 szt. w gminie

Nawozy mineralne i wapniowe stosowało 165,0 tys. (72,6% ) gospodarstw prowadzących działalność rolniczą. Wysoki,

Wiśniewo do 23,0 szt. w gminie Raszyn. Duża liczba ciągników na 100 ha użytków rolnych charakteryzowała rozdrobnione

ponad 80%, udział gospodarstw nawożących glebę tymi środkami odnotowano przede wszystkim w północno-zachodniej

rolnictwo głównie południowej części województwa mazowieckiego oraz gminy ze specjalizacją sadowniczą i warzywniczą

i wschodniej części województwa mazowieckiego. Na tych terenach również zużycie nawozów mineralnych na jeden hektar

w strefie podmiejskiej Warszawy.

użytków rolnych w dobrej kulturze było największe. W roku gospodarczym 2009/2010 na obszarach wiejskich województwa

W 2010 r. 12,7 tys. gospodarstw prowadzących działalność rolniczą miało na wyposażeniu łącznie 12,8 tys. sztuk

mazowieckiego przeciętne zużycie nawozów NPK na 1 ha użytków rolnych w dobrej kulturze wynosiło 104,6 kg czystego

kombajnów ziemniaczanych. Przeciętnie na 100 ha powierzchni uprawy ziemniaków przypadało 26,3 szt. tych maszyn,

składnika. Największym zużyciem nawozów mineralnych na jednostkę powierzchni charakteryzowały się gminy: Czernice

najwięcej w gminach: Czerwin (120,3 szt.), Paprotnia (87,9 szt.), Pacyna (83,7 szt.), a najmniej

Borowe (214,5 kg), Grudusk (210,4 kg), Bulkowo (204,2 kg). Natomiast najmniejsze zużycie odnotowano w gminach

w gminach: Rusinów (0,7 szt.) oraz Wieniawa i Chorzele (po 1,0 szt.).

podwarszawskich: Wieliszewie (9,7 kg), Nieporęcie (11,3 kg) i Celestynowie (11,8 kg).
Według PSR 2010 w kombajny
zbożowe wyposażonych było 16,6 tys.

Wykres 13. Udział gospodarstw rolnych posiadających
wybrane maszyny rolnicze w ogólnej liczbie
gospodarstw rolnycha na obszarach wiejskich
województwa mazowieckiego w 2010 r.

gospodarstw prowadzących działalność rolniczą na terenach wiejskich
województwa mazowieckiego.

63,1

ciągniki

W gospodarstwach tych spisano

rozsiewacze nawozów
i wapna
kosiarki ciągnikowe

38,0

łącznie 16,8 tys. sztuk tych maszyn.

37,6

Średnio na 100 ha powierzchni

rozrzutniki obornika

37,1

zasiewów zbóż oraz rzepaku i rzepiku

polowe opryskiwacze
ciągnikowe
kombajny zbożowe

7,3

zbożowych, najwięcej w gminach:

kombajny ziemniaczane

5,6

Celestynów (4,5 szt.), Zabrodzie (3,8

31,2

0
a Prowadzących działalność rolniczą.

10

20

30

przypadało 1,9 szt. kombajnów

40

50

60

70

80%

szt.) i Wierzbno (3,0 szt.).
Polowe opryskiwacze ciągnikowe
posiadało 70,8 tys., tj. 31,2%

gospodarstw prowadzących działalność rolniczą. Łącznie w gospodarstwach znajdowało się 71,7 tys. sztuk tych maszyn, które
stosowane były nie tylko w ochronie roślin, ale również używane do nawożenia, nawadniania i innych celów gospodarczych.
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MASZYNY ROLNICZE – CIĄGNIKI W 2010 R.

90 szt.

Udział gospodarstw wyposażonych
w ciągniki w % ogółu gospodarstw
prowadzących działalność rolniczą:
22,5 – 34,9
35,0 – 44,9
45,0 – 54,9

63,1%

55,0 – 64,9
65,0 – 74,9
75,0 – 89,3

Ciągniki (w szt.) na 100 gospodarstw
prowadzących działalność rolniczą:

Ciągniki (w szt.) na 100 ha
użytków rolnych:

26 – 49

7,0 – 9,9

50 – 74

10,0 – 12,9

75 – 99

13,0 – 15,9

100 – 124

16,0 – 18,9

125 – 149

19,0 – 21,9

150 – 180

22,0 – 23,0

11,4 szt.
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MASZYNY ROLNICZE – KOMBAJNY ZBOŻOWE I ZIEMNIACZANE W 2010 R.

Udział gospodarstw wyposażonych
w kombajny ziemniaczane
w % ogółu gospodarstw
rolnych uprawiających ziemniaki:

Udział gospodarstw wyposażonych
w kombajny zbożowe
w % ogółu gospodarstw
rolnych uprawiających zboża
i/lub rzepak i rzepik:

0,2 – 19,9
0,7 – 9,9
20,0 – 39,9
10,0 – 19,9
40,0 – 59,9

Kombajny zbożowe (w szt.)
na 100 ha powierzchni
zasiewów zbóż oraz rzepaku i rzepiku:
0,2 – 1,9

20,0 – 29,9
30,0 – 39,8
zjawisko nie wystąpiło

Kombajny ziemniaczane (w szt.)
na 100 ha powierzchni
uprawy ziemniaków:
0,7 – 19,9

2,0 – 2,9

20,0 – 39,9

3,0 – 4,5

40,0 – 59,9

zjawisko nie wystąpiło

60,0 – 79,9
80,0 – 120,3
zjawisko nie wystąpiło

60,0 – 79,9
80,0 – 91,3
zjawisko nie wystąpiło
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INNE MASZYNY ROLNICZE NA 100 GOSPODARSTW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ W 2010 R.

Kosiarki ciągnikowe w szt.:

Rozrzutniki obornika w szt.:

3 – 19

1 – 14
15 – 29

38 szt.

20 – 39

30 – 44

40 – 59

45 – 59

60 – 79

60 – 75

80 – 90

Rozsiewacze nawozów
i wapna w szt.:

Polowe opryskiwacze
ciągnikowe w szt.:

3 – 19
20 – 34

39 szt.

3 – 14

39 szt.

15 – 29

35 – 49

30 – 44

50 – 64

45 – 59

65 – 79

60 – 69

32 szt.
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ŚRODKI PRODUKCJI – NAWOŻENIE GRUNTÓW W ROKU GOSPODARCZYM 2009/2010

104,6 kg

53,8%

Zużycie nawozów
mineralnych (NPK)
na 1 ha użytków rolnych
w dobrej kulturze w kg:
200
100
0

Udział gospodarstw rolnych stosujących
nawozy mineralne i wapniowe
w % ogółu gospodarstw
prowadzących działalność rolniczą:

Udział gospodarstw rolnych stosujących
nawozy organiczne pochodzenia
zwierzęcego w % ogółu gospodarstw
prowadzących działalność rolniczą:

17,3 – 34,9

2,5 – 24,9

35,0 – 49,9

25,0 – 39,9

50,0 – 64,9

40,0 – 54,9

65,0 – 79,9

55,0 – 69,9

80,0 – 97,9

70,0 – 85,5

ANEKS
TABELARYCZNY

TABL. 1. GOSPODARSTWA ROLNE W 2010 R.
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TABL. 1. GOSPODARSTWA ROLNE W 2010 R. (cd.)

TABL. 1. GOSPODARSTWA ROLNE W 2010 R. (cd.)
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TABL. 1. GOSPODARSTWA ROLNE W 2010 R. (cd.)

TABL. 1. GOSPODARSTWA ROLNE W 2010 R. (cd.)
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TABL. 1. GOSPODARSTWA ROLNE W 2010 R. (dok.)

TABL. 2. UŻYTKOWANIE GRUNTÓW W 2010 R.
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TABL. 2. UŻYTKOWANIE GRUNTÓW W 2010 R. (cd.)

TABL. 2. UŻYTKOWANIE GRUNTÓW W 2010 R. (cd.)
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TABL. 2. UŻYTKOWANIE GRUNTÓW W 2010 R. (cd.)

TABL. 2. UŻYTKOWANIE GRUNTÓW W 2010 R. (cd.)
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TABL. 2. UŻYTKOWANIE GRUNTÓW W 2010 R. (dok.)

TABL. 3. UPRAWY ROLNE W 2010 R.
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TABL. 3. UPRAWY ROLNE W 2010 R. (cd.)

TABL. 3. UPRAWY ROLNE W 2010 R. (cd.)
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TABL. 3. UPRAWY ROLNE W 2010 R. (cd.)

TABL. 3. UPRAWY ROLNE W 2010 R. (cd.)
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TABL. 3. UPRAWY ROLNE W 2010 R. (dok.)

U w a g a. Lokata określa miejsce jednostki wśród 279 gmin wiejskich oraz obszarów wiejskich gmin miejsko-wiejskich województwa. Jednostki, w których powierzchnia zasiewów danej uprawy była identyczna, otrzymały taką samą lokatę, pozostawiając kolejną niewykorzystaną (np. jeżeli dwie gminy zajęły pozycję 10, to lokata pojawia się
dwukrotnie, lokata 11 nie występuje, a następnej w kolejności gminie nadano lokatę 12) .

TABL. 4. ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE W 2010 R.
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TABL. 4. ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE W 2010 R. (cd.)

TABL. 4. ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE W 2010 R. (cd.)

-87-

-88-

TABL. 4. ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE W 2010 R. (cd.)

TABL. 4. ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE W 2010 R. (cd.)
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TABL. 4. ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE W 2010 R. (dok.)

TABL. 5. MASZYNY ROLNICZE I ŚRODKI PRODUKCJI W 2010 R.
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TABL. 5. MASZYNY ROLNICZE I ŚRODKI PRODUKCJI W 2010 R. (cd.)

TABL. 5. MASZYNY ROLNICZE I ŚRODKI PRODUKCJI W 2010 R. (cd.)
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TABL. 5. MASZYNY ROLNICZE I ŚRODKI PRODUKCJI W 2010 R. (cd.)

TABL. 5. MASZYNY ROLNICZE I ŚRODKI PRODUKCJI W 2010 R. (cd.)
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TABL. 5. MASZYNY ROLNICZE I ŚRODKI PRODUKCJI W 2010 R. (dok.)

