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INFORMACJE SYGNALNE 
28.08.2018 r. 

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie 
lubelskim w grudniu 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 53,3% (z 956,7 tys. szt. w 2008 r. do 
447,0 tys. szt. w 2018 r.), a bydła o 4,6% (z 396,6 tys. szt. 
w 2008 r. do 378,3 tys. szt. w 2018 r.). 

 

 

Trzoda chlewna 

Według stanu na dzień 1 grudnia 2018 r. pogłowie trzody chlewnej w województwie  
lubelskim liczyło 447,0 tys. sztuk i w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyło się  
o 23,8%. W gospodarstwach indywidualnych stan pogłowia wyniósł 423,4 tys. szt. i tym  
samym obniżył się o 24,6%. 

Tablica 1. Pogłowie trzody chlewnej 
Stan na dzień 1 grudnia 

Wyszczególnienie 

2017a 2018 

ogółem 
w tym gosp.  
indywidu-

alne 
2017 
= 100 

ogółem 
w tym gosp.  
indywidu-

alne 
2017 
= 100 

w sztukach w sztukach 

OGÓŁEM 586 822 561 794 106,6 446 975 423 439 76,2 

Prosięta o wadze do 20 kg 108 511 98 605 85,0 72 385 61 910 66,7 

Warchlaki o wadze od 20 kg do 
50 kg 170 387 165 902 108,3 145 036 141 605 85,1 

Trzoda chlewna o wadze 50 kg 
i więcej 307 924 297 287 116,1 229 555 219 925 74,5 

w tym z przeznaczeniem na: 
ubój 264 546 258 922  119,8 199 410 194 713 75,4 

chów 43 378 38 365 97,7 30 145 25 212 69,5 

w tym lochy razem 42 408 37 416 97,3 29 507 24 594 69,6 

w tym lochy prośne 27 259 23 397 94,0 19 376 15 836 71,1 

a. Dane zmienione w stosunku do publikowanych wcześniej. 

 

 

  53,3% 
Spadek pogłowia trzody 
chlewnej w okresie od 2008 
do 2018 r. 

28.02.2019 r. 

Liczebność trzody chlewnej 
zmniejszyła się w porówna-
niu z analogicznym okresem 
ubiegłego roku. 
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Wykres 1. Pogłowie trzody chlewnej w województwie lubelskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W grudniu 2018 r. w porównaniu z grudniem 2017 r. najbardziej zmniejszyła się liczba 
prosiąt do 20 kg (o 33,3%) oraz trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na 
chów (o 30,5%), w tej grupie największy spadek odnotowano w grupie lochy prośne (o 28,9%). 
Pogłowie loch ogółem według stanu na dzień 1 grudnia 2018 r. w porównaniu z dniem 1 grud-
nia 2017 r. zmniejszyło się o 30,4%. 

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 (51,4%), w tym z przeznaczeniem na ubój (86,9%). 
Udział trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej w strukturze stada w stosunku do grudnia 
2017 r. zmniejszył się o 1,1 p. proc, natomiast z przeznaczeniem na ubój wzrósł o 1,0 p. proc. 
Kolejną grupę stanowiły warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg (32,4%), a ich udział w struktu-
rze stada w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrósł o 3,4 p. proc. 

Wykres 3. Struktura trzody chlewnej w województwie lubelskim 

2017 2018 
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o wadze 50 kg i wię-
cej 

Od kilku lat utrzymuje się 
trend spadkowy w chowie 
świń. Według stanu na dzień 
1 grudnia 2018 r. pogłowie 
trzody chlewnej obniżyło się 
o 23,8% w porównaniu z ana-
logicznym okresem roku po-
przedniego. 

Od 2009 r. systematycznie 
zmniejszało się pogłowie loch 
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 (97,9%), w tym lochy prośne (65,7%). Udział trzody chlewnej 
o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów zmniejszył się o 0,7 p. proc. w stosunku do 
grudnia 2017 r. 

Opłacalność tuczu świń mierzona relacją ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego do targo-
wiskowej ceny żyta zmniejszyła się z 6,8 w styczniu 2018 r. do 6,0 w grudniu 2018 r. 

Średnia cena skupu 1 kg wagi żywej żywca wieprzowego w grudniu 2018 r. wynosiła 
4,08 zł/kg i była niższa o 9,5% od notowanej w grudniu 2017 r., a przeciętna cena targowi-
skowa żyta wynosiła 67,78 zł/dt i w skali roku wzrosła o 10,7%. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzrost pogłowia trzody chlewnej na początku grudnia 2018 r., w porównaniu ze stanem 
zarejestrowanym przed rokiem, wystąpił w 5. województwach, przy czym największy odnoto-
wano w województwie dolnośląskim (o 19,7%) i w podlaskim (o 8,0%). 

Pod względem chowu trzody chlewnej na pierwszym miejscu znalazło się województwo 
wielkopolskie (3 965,8 tys. szt.), a na drugim mazowieckie (1 163,0 tys. szt.). Natomiast na 
ostatnim miejscu uplasowało się województwo podkarpackie (134,4 tys. szt.). 

 

Bydło 

Według stanu w grudniu 2018 r. pogłowie bydła w województwie lubelskim liczyło 
378,3 tys. szt. i w porównaniu z grudniem 2017 r. obniżyło się o 4,6%. W gospodarstwach  
indywidualnych stan pogłowia wyniósł 371,3 tys. szt. i tym samym był wyższy od notowanego 
w grudniu 2017 r. o 4,9%. 

Wykres 5. Pogłowie bydła w województwie lubelskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Województwo lubelskie ce-
chowało się niewielkim 
udziałem w kraju jeśli chodzi 
o chów trzody chlewnej 
i uplasowało się na 7. pozycji. 
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Tablica 2. Pogłowie bydła 

Wyszczególnienie 

2017 2018 

ogółem 
w tym gosp.  
indywidu-

alne 
2016 
= 100 

ogółem 
w tym gosp.  
indywidu-

alne 
2017 
= 100 

w sztukach w sztukach 

BYDŁO OGÓŁEM 361 669 353 835 97,3 378 273 371 277 104,6 

cielęta w wieku poniżej 
1 roku 104 415 102 051 89,3 112 036 110 227 107,3 

młode bydło w wieku 1 – 
2 lata 99 404 97 673 98,3 112 767 111 126 113,4 

bydło w wieku 2 lata i więcej 157 851 154 112 102,7 153 469 149 923 97,2 

w tym krowy 140 742 137 448 103,0 135 643 132 822 96,4 

w tym mleczne 128 426 125 772 101,5 124 432 122 175 96,9 

a. Stan na dzień 1 grudnia. 

Pogłowie krów w grudniu 2018 r. wyniosło 135,6 tys. szt. i w stosunku do analogicznego 
okresu roku ubiegłego zmniejszyło się o 3,6%. Krowy stanowiły 35,9% w ogólnej strukturze 
stada bydła, a ich udział w porównaniu z grudniem 2017 r. zmniejszył się o 3,1 p. proc. 

W grudniu 2018 r. pogłowie krów mlecznych wynosiło 124,4 tys. szt. i stanowiły one 91,7% 
w ogólnej populacji krów. W porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. udział ten zwiększył 
się o 0,5 p. proc. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

W strukturze stada bydła największy odsetek stanowiło bydło w wieku 2 lata i więcej 
(40,6%), w tym najwięcej było krów (88,4%). Najmniejszy udział w strukturze stada odnoto-
wano w przypadku młodego bydła w wieku poniżej 1 roku (29,6%). W skali roku najbardziej 
zmniejszył się udział bydła w wieku 2 lata i więcej (o 3,1 p. proc.), w tym krów (o 0,8 p. proc.). 

Wykres 7. Struktura stada bydła według grup wiekowo-użytkowych w województwie lubelskim 
w 2018 r. 
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Wyniki grudniowego badania pogłowia bydła wskazują na wzrost w skali roku liczebno-
ści stada bydła ogółem wynikający z wyższych stanów cieląt i bydła w wieku 1-2 lata. Świad-
czy to o większym zainteresowaniu rolników produkcją żywca wołowego.  

Niższa o 3,5% cena skupu żywca wołowego za 1 kg wagi żywej w grudniu 2018 r. w skali 
roku, nie przyczyniła się do zmniejszenia podaży żywca wołowego w tym okresie. Podaż 
zwiększyła się o 4,4% do poziomu 2,5 tys. t. Cena żywca wołowego w skupie w grudniu 2018 r. 
wyniosła 6,64 zł/kg. 

W grudniu 2018 r. cena skupu mleka zmniejszyła się w ujęciu rocznym o 4,1% i wyniosła 
142,43 zł/hl. Analizując cenę skupu mleka w ciągu 12 miesięcy 2018 r. w porównaniu z tym  
samym okresem 2017 r. odnotowano spadek o 4,3%. 

Niższe ceny skupu mleka w grudniu 2018 r., w porównaniu z grudniem 2017 r., nie wpły-
nęły na skup mleka, który w omawianym okresie wzrósł o 0,6% i wyniósł 47,6 mln l. Podobnie 
przedstawiała się sytuacja w ciągu 12 miesięcy 2018 r. w porównaniu z tym samym okresem 
2017 r., kiedy skup mleka był wyższy o 1,0%. 

Wzrost pogłowia bydła w grudniu 2018 r., w porównaniu ze stanem zarejestrowanym 
przed rokiem, wystąpił w 12. województwach, przy czym największy odnotowano w wojewódz-
twie zachodniopomorskim (o 15,6%) i w małopolskim (o 6,0%). Największy spadek natomiast 
odnotowano w województwie podkarpackim (o 5,6%) i w świętokrzyskim (o 2,3%). 

 

 

 

Pogłowie zwierząt gospodarskich według województw w 2018 r. 

 

Trzoda chlewna 

Województwo Lokata 
Polska 
= 100 

Wielkopolskie 1 36,0 

Mazowieckie 2 10,5 

Łódzkie 3 10,1 

Kujawsko-pomorskie 4 9,9 

Pomorskie 5 6,2 

Warmińsko-mazurskie 6 5,0 

Lubelskie 7 4,1 

Opolskie 8 3,3 

Podlaskie 9 2,9 

Zachodniopomorskie 10 2,4 

Dolnośląskie 11 2,1 

Śląskie 12 1,9 

Świętokrzyskie 13 1,8 

Lubuskie 14 1,3 

Małopolskie 15 1,3 

Podkarpackie 16 1,2 

 

 

 

 

 

Bydło 

Województwo Lokata 
Polska 
= 100 

Mazowieckie 1 19,0 

Wielkopolskie 2 16,7 

Podlaskie 3 16,3 

Kujawsko-pomorskie 4 8,3 

Łódzkie 5 7,7 

Warmińsko-mazurskie 6 7,3 

Lubelskie 7 6,1 

Pomorskie 8 3,4 

Małopolskie 9 2,8 

Świętokrzyskie 10 2,5 

Opolskie 11 2,0 

Śląskie 12 2,0 

Zachodniopomorskie  13 1,7 

Dolnośląskie 14 1,6 

Lubuskie 15 1,3 

Podkarpackie 16 1,2 

 

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 
(1 174,2 tys. szt.), zaś na 
ostatnim województwo pod-
karpackie (76,1 tys. szt.). 
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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 2017 r. 

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 

 

mailto:M.Rycyk@stat.gov.pl
mailto:E.Los@stat.gov.pl
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/

