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Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie 
lubelskim w czerwcu 2019 roku 
Dane wstępne 

 
W województwie lubelskim od 2009 r. obserwuje się 
tendencję spadkową w chowie zwierząt gospodarskich. 
Wielkość pogłowia trzody chlewnej w tym okresie 
zmniejszyła się o 54,4% (z 936,1 tys. szt. w 2009 r. do 
427,0 tys. szt. w 2019 r.), natomiast bydła wzrosła o 6,1% 
(z 364,1 tys. szt. w 2009 r. do 386,3 tys. szt. w 2019 r.). 

 

 

Trzoda chlewna 

Według stanu na dzień 1 czerwca 2019 r. pogłowie trzody chlewnej w województwie lu-
belskim liczyło 427,0 tys. sztuk. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczebność stada zmniej-
szyła się o 22,9%. W gospodarstwach indywidualnych stan pogłowia wyniósł 400,4 tys. szt. 
i obniżył się o 24,2%. Pogłowie loch ogółem według stanu na dzień 1 czerwca 2019 r. w porów-
naniu z dniem 1 czerwca 2018 r. zmniejszyło się o 20,3%. Pomimo iż cena jaką rolnicy uzyski-
wali w skupie za sprzedaż żywca wieprzowego w czerwcu 2019 r. była wyższa o 26,4% od noto-
wanej w czerwcu 2018 r. i wynosiła 5,65 zł/kg. 

Tablica 1. Pogłowie trzody chlewnej 
Stan na dzień 1 czerwca 

Wyszczególnienie 

2018 2019 

ogółem 
w tym gosp.  

indywidualne 2017 
= 100 

ogółem 
w tym gosp.  

indywidualne 2018 
= 100 

w sztukach w sztukach 

OGÓŁEM 553 917 527 955 89,9 426 973 400 370 77,1 

Prosięta o wadze do 20 kg 106 782 95 295 78,3 75 165 64 303 70,4 

Warchlaki o wadze od 20 kg do 
50 kg 177 788 174 006 93,9 113 964 110 424 64,1 

Trzoda chlewna o wadze 50 kg 
i więcej 269 348 258 655 92,7 237 844 225 643 88,3 

w tym z przeznaczeniem na: 
ubój 232 158 226 968 95,3 208 145 201 035 89,7 

chów 37 190 31 687 79,4 29 699 24 608 79,9 

w tym lochy razem 36 569 31 090 79,7 29 137 24 062 79,7 

w tym lochy prośne 23 377 18 743 77,5 20 048 15 769 85,8 

 

Cena żywca wieprzowego 
w czerwcu 2019 r. wyniosła 
5,65 zł/kg i była wyższa od 
notowanej w czerwcu 2018 r. 
o 26,4% 

  6,1% 
Wzrost pogłowia bydła 
w okresie od czerwca 2009 
do czerwca 2019 r. 

29.10.2019 r. 

Od kilku lat utrzymuje się 
trend spadkowy w chowie 
świń 



 

 
 

Wykres 1. Pogłowie trzody chlewnej w województwie lubelskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czerwcu 2019 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 warchlaków o wadze od 20 kg do 50 kg (o 35,9%) 
oraz prosiąt o wadze do 20 kg (o 29,6%). Natomiast pogłowie loch ogółem zmniejszyło się 
o 20,3%. 

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 (55,7%), przy czym w tej grupie największy udział 
miała trzoda chlewna z przeznaczeniem na ubój (87,5%), a jej udział w strukturze stada w sto-
sunku do czerwca 2018 r. zwiększył się odpowiednio o 7,1 p. proc. i o 1,3 p. proc. Kolejną grupę 
stanowiły warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg (26,7%), a ich udział w porównaniu z analo-
gicznym okresem roku ubiegłego zmniejszył się o 5,4 p. proc. 

Wykres 3. Struktura stada trzody chlewnej w województwie lubelskim 

2018 2019 
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Najmniejszy udział w strukturze stada odnotowano w przypadku trzody chlewnej o wa-
dze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów (7,0%), przy czym w tej grupie największy odse-
tek stanowiły lochy ogółem (98,1%), w tym lochy prośne (68,8%). Udział trzody chlewnej o wa-
dze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów wzrósł o 0,2 p. proc. w stosunku do czerwca 
2018 r., zaś loch ogółem zmniejszył się o 0,2 p. proc. 

We wszystkich województwach zmniejszył się stan pogłowia trzody chlewnej zarejestro-
wany na początku czerwca 2019 r., w porównaniu ze stanem odnotowanym przed rokiem, przy 
czym najbardziej zmniejszył się w województwie małopolskim (o 26,1%) i w lubelskim 
(o 22,9%). 

Pod względem chowu trzody chlewnej na pierwszym miejscu w kraju znalazło się woje-
wództwo wielkopolskie z udziałem 36,3% (3 916,1 tys. szt.). Natomiast na ostatnim miejscu 
uplasowało się województwo małopolskie z udziałem 1,2% (125,0 tys. szt.). 

Bydło 

Według stanu w czerwcu 2019 r. pogłowie bydła w województwie lubelskim liczyło 
386,3 tys. szt. i w porównaniu z czerwcem ub. r. zwiększyło się o 3,5%. W gospodarstwach in-
dywidualnych stan pogłowia wyniósł 378,9 tys. szt. i był wyższy o 3,5%. 

Tablica 2. Pogłowie bydła 

Wyszczególnienie 

2018 2019 

ogółem 
w tym gosp.  

indywidualne 2017 
= 100 

ogółem 
w tym gosp.  

indywidualne 2018 
= 100 

w sztukach w sztukach 

BYDŁO OGÓŁEM 373 409 365 992 99,8 386 335 378 904 103,5 

Cielęta w wieku poniżej 
1 roku 105 491 103 555 97,6 107 256 105 715 101,7 

Młode bydło w wieku 1 – 
2 lata 111 796 109 864 106,7 119 437 117 102 106,8 

Bydło w wieku 2 lata i więcej .  156 123 152 574 96,8 159 642 156 087 102,3 

w tym krowy 139 673 136 580 96,1 141 771 138 742 101,5 

w tym mleczne 127 463 125 087 95,9 121 629 119 391 95,4 

Pogłowie krów w czerwcu 2019 r. wyniosło 141,8 tys. szt. i w stosunku do analogicznego 
okresu roku ubiegłego wzrosło o 1,5%. Krowy stanowiły 36,7% w ogólnej strukturze stada by-
dła, a ich udział w porównaniu z czerwcem 2018 r. zmniejszył się o 0,7 p. proc. 

Wykres 5. Pogłowie bydła w województwie lubelskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod względem chowu trzody 
chlewnej województwo lubel-
skie uplasowało się na 7. po-
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W czerwcu 2018 r. pogłowie krów mlecznych wynosiło 121,6 tys. szt. i stanowiło 85,8% 

w ogólnej populacji krów. W porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. udział ten zmniej-
szył się o 5,5 p. proc. 

W strukturze stada bydła największy odsetek stanowiło bydło w wieku 2 lata i więcej 
(41,3%), w tym najwięcej było krów (88,8%). Najmniejszy udział w strukturze stada odnoto-
wano w przypadku cieląt w wieku poniżej 1 roku (27,8%). 

Wykres 7. Struktura stada bydła według grup wiekowo-użytkowych w województwie lubelskim 
w 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki czerwcowego badania pogłowia bydła wskazują na zwiększenie się w skali roku 
liczebności stada bydła ogółem wynikającego z wyższych stanów we wszystkich grupach, przy 
czym największy wzrost odnotowano w grupie młode bydło w wieku 1 – 2 lata (o 6,8%), w tym 
jałówki rzeźne (o 62,8%). Świadczy to o rosnącym zainteresowaniu rolników produkcją żywca 
wołowego. 

Cena skupu żywca wołowego w czerwcu 2019 r. wyniosła 6,29 zł/kg i była o 7,0% wyższa 
od notowanej w czerwcu poprzedniego roku. Natomiast podaż żywca wołowego w tym okre-
sie wzrosła o 61,8% do poziomu 3,4 tys. t. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

W czerwcu 2018 r. cena skupu mleka zwiększyła się w ujęciu rocznym o 4,0% i wyniosła 
129,99 zł/hl. Natomiast cena skupu mleka w ciągu 12 miesięcy od lipca 2018 r. do czerwca 
2019 r. w porównaniu z okresem od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r. obniżyła się o 2,2%. 

Wyższe ceny skupu mleka w czerwcu 2019 r., w porównaniu z czerwcem 2018 r., nie przy-
czyniły się do wyższego skupu mleka, który w omawianym okresie obniżył się o 2,5% i wyniósł 
47,3 mln l. 

Wzrost pogłowia bydła w czerwcu 2019 r., w porównaniu ze stanem zarejestrowanym 
przed rokiem, zaobserwowano w 10 województwach, przy czym największy odnotowano 
w województwie mazowieckim (o 5,0%) i w śląskim (o 4,6%). Największy spadek natomiast od-
notowano w województwie podkarpackim (o 7,8%) i w zachodniopomorskim (o 3,7%). 

Województwo lubelskie cechowało się niewielkim udziałem w kraju (6,1%) jeśli chodzi 
o chów bydła i uplasowało się na 7. miejscu. Na pierwszym miejscu znalazło się województwo 
mazowieckie z udziałem 19,2% (1 210,6 tys. szt.), zaś na ostatnim województwo podkarpackie 
z udziałem 1,2% (74,1 tys. szt.) 
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Pogłowie zwierząt gospodarskich według województw w 2019 r. 

 

Trzoda chlewna 

Województwo Lokata 
Polska 
= 100 

Wielkopolskie 1 36,3 

Łódzkie 2 10,4 

Mazowieckie 3 10,3 

Kujawsko-pomorskie 4 9,9 

Pomorskie 5 7,2 

Warmińsko-mazurskie 6 5,0 

Lubelskie 7 4,0 

Podlaskie 8 3,0 

Opolskie 9 2,9 

Zachodnio-pomorskie 10 2,3 

Śląskie 11 1,8 

Dolnośląskie 12 1,7 

Świętokrzyskie 13 1,7 

Lubuskie 14 1,2 

Podkarpackie 15 1,2 

Małopolskie 16 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydło 

Województwo Lokata 
Polska 
= 100 

Mazowieckie 1 19,2 

Wielkopolskie 2 16,4 

Podlaskie 3 16,2 

Kujawsko-pomorskie 4 8,2 

Łódzkie 5 7,8 

Warmińsko-mazurskie 6 7,5 

Lubelskie 7 6,1 

Pomorskie 8 3,5 

Małopolskie 9 2,7 

Świętokrzyskie 10 2,5 

Śląskie 11 2,0 

Opolskie 12 2,0 

Zachodniopomorskie  13 1,7 

Dolnośląskie 14 1,7 

Lubuskie 15 1,3 

Podkarpackie 16 1,2 
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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: 81 465 20 28 
e-mail: E.Los@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

Rolnictwo w województwie lubelskim w 2018 roku 

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubelskim w czerwcu 2018 r. (dane wstępne) 

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubelskim w grudniu 2018 r. (dane wstępne) 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Bydło 

Krowy 

Krowy mleczne 

Świnie-Trzoda chlewna 

Lochy prośne 

Skup produktów rolnych 

Ceny skupu 
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