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Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie 
lubelskim w czerwcu 2018 roku 
Dane wstępne 

 
W województwie lubelskim od 2008 r. obserwuje się 
tendencję spadkową w chowie zwierząt gospodarskich. 
Wielkość pogłowia trzody chlewnej w tym okresie 
zmniejszyła się o 45,6% (z 1 017,4 tys. szt. w 2008 r. do 
553,9 tys. szt. w 2018 r.), a bydła o 8,4% (z 407,8 tys. szt. 
w 2008 r. do 373,4 tys. szt. w 2018 r.). 

 

 

Trzoda chlewna 

Według stanu na dzień 1 czerwca 2018 r. pogłowie trzody chlewnej w województwie lubel-
skim liczyło 553,9 tys. sztuk. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczebność stada zmniejszyła się 
o 10,1%. W gospodarstwach indywidualnych stan pogłowia wyniósł 528,0 tys. szt. i obniżył się 
o 12,4%. 

Tablica 1. Pogłowie trzody chlewnej 
Stan na dzień 1 czerwca 

Wyszczególnienie 

2017 2018 

ogółem 
w tym gosp.  

indywidualne 2016 
= 100 

ogółem 
w tym gosp.  

indywidualne 2018 
= 100 

w sztukach w sztukach 

OGÓŁEM ...........................................  616 217 602 556 110,4 553 917 527 955 89,9 

Prosięta o wadze do 20 kg ..........  136 394 133 301 89,8 106 782 95 295 78,3 

Warchlaki o wadze od 20 kg do 
50 kg .................................................  189 398 185 530 125,4 177 788 174 006 93,9 

Trzoda chlewna o wadze 50 kg i 
więcej..........................................  290 425 283 725 113,8 269 348 258 655 92,7 

w tym z przeznaczeniem na: 
ubój ..............................................  243 595 237 985 116,5 232 158 226 968 95,3 

chów ........................................  46 830 45 740 101,1 37 190 31 687 79,4 

w tym lochy razem ..........  45 888 44 815 101,3 36 569 31 090 79,7 

w tym lochy prośne ....  30 175 29 341 99,7 23 377 18 743 77,5 

 

Przyczynił się do tego niższy, niż w ubiegłym roku, poziom opłacalności produkcji zwie-
rzęcej, który spowodowany był między innymi niższą ceną jaką rolnicy uzyskiwali w skupie za 
sprzedaż żywca wieprzowego. 

Cena żywca wieprzowego 
w czerwcu 2018 r. wyniosła 
4,47 zł/kg i była niższa od no-
towanej w czerwcu 2017 r. 
o 20,9%. 

  45,6% 
Spadek pogłowia trzody 
chlewnej w okresie od 
czerwca 2008 do czerwca 
2018 r. 

31.10.2018 r. 

Pogłowie loch ogółem według 
stanu na dzień 1 czerwca 
2018 r. w porównaniu z dniem 
1 czerwca 2017 r. zmniejszyło 
się o 20,3%. 



 

 
Wykres 1. Pogłowie trzody chlewnej w województwie lubelskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czerwcu 2018 r. w porównaniu z czerwcem ub. r., biorąc pod uwagę poszczególne grupy 
produkcyjno-użytkowe, odnotowano spadek pogłowia trzody chlewnej we wszystkich grupach. 
Najbardziej zmniejszyła się liczba prosiąt do 20 kg (o 21,7%) oraz pogłowia trzody chlewnej 
o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów (o 20,6%). Z kolei w tej grupie największy 
spadek odnotowano wśród knurów rozpłodowych (o 34,2%) oraz loch prośnych (o 22,5%). 

Wykres 2. Dynamika pogłowia trzody chlewnej w województwie lubelskim 
Rok poprzedni = 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieznacznej zmianie uległa struktura stada trzody chlewnej. Największy odsetek stano-
wiła trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej (48,6%), w tym z przeznaczeniem na ubój (86,2%), 
a jej udział w strukturze stada w stosunku do czerwca 2017 r. wzrósł odpowiednio o 1,5 p. proc. 
i o 2,3 p. proc. Kolejną grupę stanowiły warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg (32,1%), a ich udział 
w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrósł o 1,4 p. proc.  

Wykres 3. Struktura trzody chlewnej w województwie lubelskim 

2017 2018 

   

 

 

 

 

 

trzoda chlewna 

o wadze 50 kg i wię-
cej 

Od kilku lat utrzymuje się 
trend spadkowy w chowie 
świń. W czerwcu 2018 r. po-
głowie trzody chlewnej  obni-
żyło się o 10,1% w porówna-
niu z analogicznym okresem 
roku poprzedniego. 

 

prosięta do 20 kg warchlaki od 20 do 50 kg na ubój na chów
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Najmniejszy udział w strukturze stada odnotowano w przypadku trzody chlewnej o wadze 

50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów (6,7%), przy czym w tej grupie największy odsetek 
stanowiły lochy ogółem (98,3%), w tym lochy prośne (63,9%). Udział trzody chlewnej o wadze 
50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów zmniejszył się o 0,9 p. proc. w stosunku do czerwca 
2017 r., a loch ogółem zwiększył się o 0,3 p. proc. 

Opłacalność tuczu świń mierzona relacją ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego do targowi-
skowej ceny żyta zmniejszyła się z 9,5 w czerwcu 2017 do 7,8 w czerwcu 2018 r. Nadal utrzymy-
wała się poniżej poziomu przyjętego za opłacalny dla tuczu świń, czyli co najmniej 10 – 11. 

Wykres 4. Relacje cen skupu 1 kg żywca wieprzowego do cen 1 kg żyta na targowiskach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Średnia cena skupu 1 kg wagi żywej żywca wieprzowego w czerwcu 2018 r. wynosiła 
4,47 zł/kg i była niższa o 20,9% od notowanej w czerwcu 2017 r., a przeciętna cena targowiskowa 
żyta wynosiła 57,67 zł/dt i w skali roku obniżyła się o 3,5%. 

Pod względem chowu trzody chlewnej na pierwszym miejscu w kraju znalazło się woje-
wództwo wielkopolskie (4 085,8 tys. szt.), a na drugim mazowieckie (1 256,1 tys. szt.). Natomiast 
na ostatnim miejscu uplasowało się województwo podkarpackie (150,1 tys. szt.). 

Bydło 

Według stanu w czerwcu 2018 r. pogłowie bydła w województwie lubelskim liczyło 
373,4 tys. szt. i w porównaniu z czerwcem ub. r. obniżyło się o 0,2%. W gospodarstwach indywi-
dualnych stan pogłowia wyniósł 366,0 tys. szt. i obniżył się o 0,2%. 

Tablica 2. Pogłowie bydła 

Wyszczególnienie 

2017 2018 

ogółem 
w tym gosp.  

indywidualne 2016 
= 100 

ogółem 
w tym gosp.  

indywidualne 2017 
= 100 

w sztukach w sztukach 

BYDŁO OGÓŁEM 374 180 366 844 103,4 373 409 365 992 99,8 

cielęta w wieku poniżej 
1 roku ...........................................  108 052 106 126 96,5 105 491 103 555 97,6 

młode bydło w wieku 1 – 
2 lata ............................................  104 812 102 923 106,6 111 796 109 864 106,7 

bydło w wieku 2 lata i więcej .  161 315 157 794 106,5 156 123 152 574 96,8 

w tym krowy ..........................  145 293 142 213 104,6 139 673 136 580 96,1 

w tym mleczne .................  132 897 130 514 102,6 127 463 125 087 95,9 

Poziom opłacalności 10 – 11 

Pod względem chowu trzody 
chlewnej województwo lubel-
skie uplasowało się na 7. po-
zycji w kraju. 

Wzrost pogłowia trzody 
chlewnej na początku 
czerwcu 2018 r., w porówna-
niu ze stanem zarejestrowa-
nym przed rokiem, wystąpił 
w 11 województwach, przy 
czym największy odnotowano 
w województwie mazowiec-
kim (o 25,7%) i w warmińsko-
mazurskim (o 17,4%). 
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Pogłowie krów w czerwcu 2018 r. wyniosło 139,7 tys. szt. i w stosunku do analogicznego 

okresu roku ubiegłego zmniejszyło się o 3,9%. Krowy stanowiły 37,4% w ogólnej strukturze 
stada bydła, a ich udział w porównaniu z czerwcem 2017 r. zmniejszył się o 1,4 p. proc. 

W czerwcu 2018 r. pogłowie krów mlecznych wynosiło 127,5 tys. szt. i stanowiło 91,3% 
w ogólnej populacji krów. W porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. udział ten zmniejszył 
się o 0,2 p. proc. 

Wykres 5. Pogłowie bydła w województwie lubelskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W strukturze stada bydła największy odsetek stanowiło bydło w wieku 2 lata i więcej 
(41,8%), w tym najwięcej było krów (89,5%). Najmniejszy udział w strukturze stada odnotowano 
w przypadku młodego bydła w wieku 1 – 2 lata (28,3%).  

Wykres 6. Dynamika pogłowia bydła w województwie lubelskim 
Rok poprzedni = 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki czerwcowego badania pogłowia bydła wskazują na zmniejszenie się w skali roku 
liczebności stada bydła ogółem wynikającego z niższych stanów cieląt oraz bydła w wieku 
2 lata i więcej. Świadczy to o mniejszym zainteresowaniu rolników produkcją żywca wołowego, 
które jest wynikiem spadku cen skupu. 

Cena skupu żywca wołowego w czerwcu 2018 r. wyniosła 5,88 zł/kg i była o 6,8% niższa od 
notowanej w czerwcu poprzedniego roku. Natomiast podaż żywca wołowego w tym okresie 
obniżyła się o 32,0% do poziomu 2,1 tys. t. 

 

 

 

 

W skali roku najbardziej 
zmniejszył się udział cieląt 
w wieku poniżej 1 roku (o 0,6 
p. proc ) i bydła w wieku 
2 lata i więcej (o 1,3 p. proc.). 
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Wykres 7. Struktura stada bydła według grup wiekowo-użytkowych w województwie lubelskim 

w 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czerwcu 2018 r. cena skupu mleka zmniejszyła się w ujęciu rocznym o 6,9% i wyniosła 
125,00 zł/hl. Analizując cenę skupu mleka w ciągu 12 miesięcy od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r. 
w porównaniu z okresem od lipca 2016 r. do czerwca 2017 r. odnotowano wzrost o 10,3%. 

Niższe ceny skupu mleka w czerwcu 2018 r., w porównaniu z czerwcem 2017 r., nie spowo-
dowały niższego skupu mleka, który w omawianym okresie wzrósł o 0,1% i wyniósł 48,5 mln l. 

Wzrost pogłowia bydła w czerwcu 2018 r., w porównaniu ze stanem zarejestrowanym przed 
rokiem, wystąpił w 9 województwach, przy czym największy odnotowano w zachodniopomor-
skim (o 9,4%) i w opolskim (o 3,8%). Największy spadek natomiast odnotowano w wojewódz-
twie podkarpackim (o 9,9%) i w świętokrzyskim (o 6,4%). 

 

 

Pogłowie zwierząt gospodarskich według województw w 2018 r. 

 

Trzoda chlewna 

Województwo Lokata 
Polska 
= 100 

Wielkopolskie 1 34,5 

Mazowieckie 2 10,6 

Kujawsko-pomorskie  3 10,5 

Łódzkie 4 10,2 

Pomorskie 5 6,5 

Warmińsko-mazurskie 6 4,8 

Lubelskie 7 4,7 

Opolskie 8 3,2 

Podlaskie 9 2,8 

Zachodnio-pomorskie 10 2,6 

Świętokrzyskie 11 2,0 

Śląskie 12 1,9 

Dolnośląskie  13 1,7 

Małopolskie 
14 

1,4 

Lubuskie 1,4 

Podkarpackie  16 1,3 

 

 

 

Bydło 

Województwo Lokata 
Polska 
= 100 

Mazowieckie 1 18,6 

Wielkopolskie 
2 

16,5 

Podlaskie 16,5 

Kujawsko-pomorskie 4 8,2 

Łódzkie 5 7,7 

Warmińsko-mazurskie 6 7,6 

Lubelskie 7 6,0 

Pomorskie 8 3,4 

Małopolskie 9 2,8 

Świętokrzyskie 10 2,5 

Opolskie 11 2,1 

Śląskie 12 2,0 

Zachodniopomorskie  13 1,8 

Dolnośląskie 14 1,7 

Lubuskie 15 1,4 

Podkarpackie 16 1,3 

 

Województwo lubelskie ce-
chowało się niewielkim 
udziałem w kraju jeśli chodzi 
o chów bydła i uplasowało 
się na 7. miejscu. Na pierw-
szym miejscu znalazło się 
województwo mazowieckie 
(1 153,0 tys. szt.), zaś na 
ostatnim województwo pod-
karpackie (80,4 tys. szt.). 

cielęta w wieku 
poniżej 1 roku

28,3%

młode bydło
w wieku 1-2 lata

29,9%

byki i jałówki
10,5%

krowy
89,5%bydło w wieku

2 lata i więcej
41,8%
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Opracowanie merytoryczne: 
Lubelski Ośrodek 
Badań Regionalnych 
Magdalena Ściborek-Rycyk 
Tel: 81 465 20 34 
e-mail: M.Rycyk@stat.gov.pl 

 

Rozpowszechnianie: 
Informatorium 
Osoba ds. kontantów z mediami 
Elżbieta Łoś 
Tel: 81 533 27 14 
e-mail: E.Los@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

Rolnictwo w województwie lubelskim w 2016 r. 

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubelskim w czerwcu 2017 r. (dane wstępne) 

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubelskim w grudniu 2017 r. (dane wstępne) 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Świnie – trzoda chlewna 

Bydło 

Krowy 

Krowy mleczne 

Skup produktów rolnych 

Ceny skupu 
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