
STRUKTURA  TOWAROWEJ  PRODUKCJI  ROLNICZEJ  W  2011  R.
(ceny stałe 2010 r.)

STRUCTURE  OF  MARKET  AGRICULTURAL  OUTPUT  IN  2011
(constant prices 2010)

UŻYTKOWANIE  GRUNTÓW  W  GOSPODARSTWACH  ROLNYCH  W  2012  R.
Stan w czerwcu

LAND  USE  IN  AGRICULTURAL  HOLDINGS  IN  2012
As of June

   a Łącznie z gruntami związanymi z gospodarką leśną.   b Bez powierzchni upraw trwałych, ogrodów przydomowych oraz upraw na przyoranie 
(nawozy zielone).
   a Including land connected with silviculture.   b Excluding permanent crops, kitchen gardens as well as area intended for ploughing (green 
fertilizers).

   a Cielęta, owce, konie, kozy i króliki.
   a Calves, sheep, horses, goats and rabbits.
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Grunty ugorowane 2,1%
Fallow land

Uprawy trwałe 0,6%
Permanent crops

Ogrody przydomowe 0,2%
Kitchen gardens

Pastwiska 4,0%
Pastures

Pozostałe 1,8%
Others
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PRODUKCJA  ROŚLINNA - 42%
          CROP  OUTPUT

PRODUKCJA  ZWIERZĘCA - 58%
          ANIMAL  OUTPUT

Zboża
Cereals

Ziemniaki
Potatoes

Przemysłowe
Industrial

Warzywa
Vegetables

Owoce
Fruit

Pozostałe
Others

bydło (bez cieląt)
cattle (excluding calves)

Żywiec rzeźny:
Animals for slaughter:

trzoda chlewna
pigs

drób
poultry

pozostałe a

others a

Mleko krowie
Cow’s milk

Jaja kurze
Hen eggs

http://gdansk.stat.gov.pl/gfx/gdansk/userfiles/_shared/starszy_redaktor/wykresy_interaktywne/r_2013-06-2-struktura_towarowej_produkcji_rolniczej.xls
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