Pleszewskie rolnictwo w wietle spisu rolnego – podstawowe dane
Gospodarstwa rolne
Na terenie Miasta i Gminy Pleszew jest 1.808 gospodarstw rolnych (355 w mie cie, 1453 na
wsi). Najwi ksz grup stanowi gospodarstwa małe do 1 ha (689 gospodarstw). Kolejn grup
stanowi gospodarstwa w przedziale 1-5 ha (490), 5-10 ha (273), 10-15 ha (197). Gospodarstwa
powy ej 15 ha stanowi najmniejsz grup . To zaledwie 159 gospodarstw.
1808 gospodarstw zajmuje obszar 12148,3 ha., z tego u ytki rolne stanowi 11387,1 ha, za
lasy i grunty le ne – 250,7 ha. Najwi ksze 159 gospodarstw zajmuj najwi ksz powierzchni w ród
gospodarstw Miasta i Gminy Pleszew. Razem maj 5843,3 ha. Kolejn grup stanowi gospodarstwa
w przedziale 10-15 ha – 2522,9 ha; 5-10 ha – 2204,1 ha; 1-5 ha – 1218,6 ha. Gospodarstwa poni ej 1
ha zajmuj powierzchni 359,4 ha.
Prowadzenie działalno ci gospodarczej przez gospodarstwa rolnicze
Zdecydowana wi kszo
działalno

gospodarstw – 1373, na 9323,3 hektarach prowadzi wył cznie

rolnicz . Zaledwie 35 gospodarstw prowadzi tylko działalno

264 gospodarstw ł czy działalno

pozarolnicz . Natomiast

rolnicz z działalno ci pozarolnicz . Wyst puje równie grupa

gospodarstw w liczbie 136, które nie prowadzi adnej działalno ci. Gospodarstwa te zajmuj obszar
112,4 ha.
U ytkowanie gruntów przez gospodarstwa
Na ogóln powierzchni 12148,3 ha gruntów, najwi ksz grup stanowi u ytki rolne –
11387,1 ha. Grunty orne to 10667,7 ha (w tym 172,9 ha odłogów i 42,5 ha ugorów), sady 94,7 ha, ł ki
509,3 ha oraz pastwiska 115,4 ha. Kolejn grup stanowi lasy i grunty le ne – 250,7 ha. Pozostałe
grunty nie zakwalifikowane powy ej to 510,5 ha.
Powierzchnia zasiewów głównych ziemiopłodów
Zbo a (ł cznie z kukurydz na ziarno) stanowi najwi ksz grup w ród zasiewów na
terenie Miasta i Gminy Pleszew. Ponad 80% zasiewów (8581,1 ha) to wła nie zbo a. yto zajmuje
powierzchni 1932 ha (32,7% zbó ); pszenica – 1601,8 ha (27,1%); pszen yto – 1302,3 ha (22,0%),
j czmie

– 818 ha (13,8%) oraz owies – 261,9 ha (4,4%). Zbo a uprawiane s

w 1347

gospodarstwach.
Kolejne grupy upraw to ziemniaki uprawiane w 702 gospodarstwach na 667,8 ha;
przemysłowe (buraki cukrowe, rzepak i rzeplik) – 545,3 ha; pastewne (ł cznie z mieszankami
zbo owo-str czkowymi) – 368,7 ha. Warzywa uprawiane s w 300 gospodarstwach na 145,0 ha.
Natomiast str czkowe na ziarno zajmuj powierzchni 9,1 ha.
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Uprawy poszczególnych gatunków drzew i krzewów owocowych
W ród drzew owocowych uprawianych na 82,45 ha najwi ksz grup stanowi jabłonie
(32,32 ha). Kolejne drzewa to wi nie (30,72 ha), czere nie (7,02 ha), liwy (5,35 ha) oraz grusze
(2,97 ha).
W grupie krzewów owocowych, uprawianych na 10,57 ha przewa aj porzeczki – 8,52 ha.
Maliny zajmuj obszar 1,22 ha, za agrest to 0,49 ha.
Zwierz ta gospodarskie.
Podstaw hodowli zwierz t gospodarskich na terenie MiG Pleszew jest trzoda chlewna
(33370 szt.). Ich hodowl zajmuje si 739 gospodarstw.
W dalszej kolejno ci to drób, głównie kurzy w ilo ci 16119 szt. (592 gospodarstwa) oraz
bydło - 3370 szt. (418 gospodarstw). Najmniejsze grupy hodowli zwierz t gospodarskich to króliki
(402 szt.), owce (148 szt.), kozy (111 szt.) oraz konie (110 szt.). Pni pszczeli jest 486 szt.
zlokalizowanych w 16 gospodarstwach.
Budynki i budowle w gospodarstwach rolnych
W gospodarstwach rolnych jest ogółem 4250 budynków i budowli. Chlewni jest 619, stodół
482, obór 416, kurników 365, za

przechowalnie owoców, warzyw i ziemniaków zajmuj

powierzchni 2375 m2. Budynków wielofunkcyjnych jest 808.
Ci gniki, samochody ci arowe i wybrane maszyny
Na terenie MiG Pleszew jest 1100 ci gników w 754 gospodarstwach. Samochodów
ci arowych jest 156 (w 121 gospodarstwach), kombajnów zbo owych – 135, ziemniaczanych – 124,
za buraczanych – 20. Ponadto w posiadaniu pleszewskich rolników s 4 samobie ne silosokombajny.
Producenci mleka maj do dyspozycji 232 dojarki oraz 130 schładzarek do mleka.
Główne ródła utrzymania
Głównym ródłem utrzymania mieszka ców Gminy Pleszew (tylko tereny wiejskie) jest
praca – 66,4%. W grupie tej najwi ksz cz

stanowi dochód uzyskiwany z pracy najemnej – 41,1%.

Blisko 20% mieszka ców utrzymuje si z rolnictwa (2.228 osób). Kolejnymi ródłami utrzymania s
emerytury (12,7%) oraz renty (12,6%). Dla porównania, w mie cie ostatnie wska niki s na poziomie
odpowiednio: 14,6% i 13,3%.
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Aktywno

zawodowa
Na terenie Gminy Pleszew zanotowano 22,4% stop

Najwi ksz

grup

bezrobocia (w mie cie 24,6%).

stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (26,0%),

podstawowym (21,7%) oraz rednim (20,6%). W ród osób najlepiej wykształconych, posiadaj cych
wy sze wykształcenie osób bezrobotnych było 7%.
Wykształcenie
Na 9.577 osób w wieku powy ej 13 lat (tak przyj to granicz wiekow podczas badania),
najwi ksz grup stanowi osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (34,4%). W dalszej
kolejno ci to osoby posiadaj ce wykształcenie podstawowe (32,2%) oraz

rednie (21,8%).

Wykształceniem policealnym legitymuje si 1,6% mieszka ców, za wy szym 4,2%. Zanotowano
równie grup 548 osób z nieuko czonym wykształceniem podstawowym lub bez wykształcenia
szkolnego. Najwi ksz cz

stanowi jednak młodzie w wieku 13-19 lat (415 osób), czyli osoby

które w chwili spisu nie zako czyły jeszcze edukacji szkolnej.
Dla porównania, w mie cie w ród 15.445 badanych osób najwi cej jest z wykształceniem
rednim – 34,3%. Nast pnie z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 24,9%, podstawowym –
22,1% oraz wy szym 9,6%.
Mieszkania
Na terenach wiejskich jest 2.744 mieszka , w których znajduje si 11.922 izb. Przeci tna
liczba izb w mieszkaniu wynosi 4,34. Ten sam wska nik w mie cie wynosi 3,94. Najwi cej mieszka
wybudowano w latach 1945-1970 (23,7%) oraz 1979-1988 (21,9%). W dalszej kolejno ci to
mieszkania budowane w latach 1971-1978 (15,7%), przed rokiem 1918 (14,9%) oraz w latach 19181944 (13,3%). W ostatnim okresie wybudowano zaledwie 8,7% budynków.
94,5% mieszka wiejskich wyposa onych jest w wodoci g (w mie cie – 99,3%), z tego z
sieci 82%. Ust p spłukiwany wod jest w 81,6% mieszka , za łazienka w 83,2% (miasto – 91,1%).
Ciepł wod posiada 72,9% mieszka (miasto - 77,8%). Przewa a centralne ogrzewanie, które jest w
63,6% mieszka . Piece wykorzystywane s w 23% zasobów.
Ponad 80% gospodarstw wiejskich posiada telefon stacjonarny.

Informacja została opracowana
na podstawie publikacji Urz du Statystycznego w Poznaniu:
Podstawowe informacje ze spisów powszechnych. Gmina miejsko-wiejska. Pleszew, Pozna 2004.
Opracował: Arkadiusz Ptak
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