Az adatszolgáltatás a 2000. évi CXLIII. számú
törvény alapján kötelező!

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

C
1.

Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók. Az
adatszolgáltatás megtagadása vagy valótlan adatok
közlése szabálysértési eljárást von maga után!

SZŐLŐ- ÉS GYÜMÖLCSÖS
ÜLTETVÉNYEK ÖSSZEÍRÁSA
2001. május 31.

Az ültetvény adatai

03. Az ültetvény azonosítói

01. A település neve:
02. A gyümölcsfaj
neve és kódja:
04. Területi azonosítók
Sorszám

Helyrajzi
szám

Alátörés

a

b

c

Alrészlet
d

Megye, főváros:

Településazonosító:

Terepkörzet:

Ültetvény
sorszáma:

Bruttó terület
m2

hektár
e

05. A használó azonosítói
051. Egyéni gazdaság

01
02
03
04

Településazonosító:

Számlálókörzet:

Gazdaság
sorszáma:

052. Gazdasági szervezet

05
06

Összesen (01-05-ig)

07

ebből: nettó terület

2.

Megye, főváros:

Törzsszáma:

06. Az ültetvény használóinak
száma

Az ültetvény jellemzői

01. Az ültetvény telepítésének ideje:

05. Sor- és tőtávolság: méter (2 tizedessel)

pontosan ismert (1), nem ismert, becsült (2)

,

x

,

011. év

06. Állománysűrűség: db/hektár

012. évszak: ősz (1), tavasz (2)

02. Az ültetvény lejtése:

07. Gyümölcsfa- illetve bokor hiánya: %

sík (1), 1 - 4 % (2), 5 - 8 % (3),
9 - 12 % (4), 12 % felett (5)

08. Támrendszer:

03. Az ültetvény kitettsége (ha nem sík):

jó állapotú (1), elhanyagolt (2), nincs (3)

K (1), D-K (2), D (3), D-Ny (4),
Ny (5), É-Ny (6), É (7), É-K (8)

09. Öntözés:

04. Művelésmód:

öntözhető és öntözött (1), öntözhető,
de nem öntözött (2), nem öntözhető (3)

hagyományos (1), termőkaros (2), szabadorsó (3), karcsú orsó (4), sövény (5), váza (6),
katlan (7), közbeoltott kajszi (8), bogyós
gyümölcsűek: bokor (9), törzses fácska (10),
töves (11), sövény (12), szamóca: egy és
többsoros töves (13), bakhátas (14),
fólia alagutas (15), egyéb (16)

10. Öntözés módja:
csepegtető (1), mikroszórófejes (2),
esőztető (3), egyéb (4)

11. Az ültetvény alanyfajta megoszlása
Sorszám

Megnevezés

Kódszám

Részarány, %

a

b

c

d

01
02
03
04
05
06

Összesen (01-től 05-ig)

1 0 0

12. Az ültetvény területe fajtánként
Sorszám

Megnevezés

a

b

Nettó terület

Kódszám

m2

hektár

c

d

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Összesen (01-10-ig) = 1. blokk 04. tábla 07. sor „e" oszlop

3. Az ültetvény állapota és tájékoztató adatok
01. Az ültetvény kondiciója:

04. Az ültetvény átlagos hozama

gyenge (1), közepes (2), jó (3)

(termőkorú ültetvény esetén):

kg/hektár

02. Az ültetvény kezeltsége:
nem kezelt (1), gyenge (2), közepes (3), jó (4)

03. Az ültetvény kivágásának
várható éve:

05. A betakarítás módja:

2 0

kézi (1), gépi (2), vegyes (3)

06. A használó rendelkezési körébe tartozik
Sorszám
a

01
02

07. A termés hasznosítása

Megnevezés

Kód

b

c

Hűtőtároló: igen: szabályozatlan légterű (1),
szabályozott légterű (2), mindkettő (3), nem (4)
Ipari feldolgozó: igen (1), nem (2)

Sorszám
a

Részarány,%
c

Megnevezés
b

01

Saját felhasználás (feldolgozás)

02

Áru- közvetlen fogyasztói értékesítés
termeközvetett értékesítés (kereskedelem,
lés
feldolgozóipar)
Összesen (01+02+03)

03
04

1 0 0

4. Az ültetvényt használó (gazdálkodó) adatai
01. Neve:
02. Címe:(ir.szám,
város, község,
fővárosi kerület)

04. Utca, út,
tér stb.:

03. Településrész:

hrsz., ház-, tanyaszám

05.Telefonszáma:

épület

lh.

fszt., em.
hektár

ajtó
m2

06. Használt bruttó terület: (1. blokk 04. tábla 06. sor „e" oszlop)
Megjegyzés:

……………………………………………………………..………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………………………………………

Az adatfelvétel időpontja: 2001. ………………………………………
………………………………………………………...…
Adatfelvételező aláírása

………………………………………………………...…
Szakmai ellenőr aláírása

