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INFORMACJE SYGNALNE 
28.08.2018 r. 

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

 
W województwie lubelskim od 2009 r. obserwuje się 
tendencję spadkową w chowie trzody chlewnej, której 
pogłowie w tym okresie zmniejszyło się o 51,4% 

(z 944,8 tys. szt. w 2009 r. do 459,3 tys. szt. w 2019 r.). 
W przypadku bydła natomiast odnotowano wzrost 
o 5,4% (z 369,2 tys. szt. w 2009 r. do 389,2 tys. szt. 
w 2019 r.). 

 

Trzoda chlewna 

Według stanu na dzień 1 grudnia 2019 r. pogłowie trzody chlewnej w województwie lu-
belskim liczyło 459,3 tys. sztuk i w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyło się o 2,8%. 
W gospodarstwach indywidualnych stan pogłowia wyniósł 428,9 tys. szt. i tym samym wzrósł 
o 1,3%. 

Tablica 1. Pogłowie trzody chlewnej 
Stan na dzień 1 grudnia 

Wyszczególnienie 

2018 2019 

ogółem 
w tym gosp.  
indywidu-

alne 
2017 
= 100 

ogółem 
w tym gosp.  
indywidu-

alne 
2018 
= 100 

w sztukach w sztukach 

OGÓŁEM 446 975 423 439 76,2 459 321 428 850 102,8 

Prosięta o wadze do 20 kg 72 385 61 910 66,7 84 921 69 106 117,3 

Warchlaki o wadze od 20 kg do 
50 kg 145 036 141 605 85,1 150 856 145 576 104,0 

Trzoda chlewna o wadze 50 kg 
i więcej 229 555 219 925 74,5 223 545 214 169 97,4 

w tym z przeznaczeniem na: 
ubój 199 410 194 713 75,4 193 794 189 157 97,2 

chów 30 145 25 212 69,5 29 751 25 012 98,7 

w tym lochy razem 29 507 24 594 69,6 29209 24 485 99,0 

w tym lochy prośne 19 376 15 836 71,1 20 385 16 258 105,2 

 

 

 

  51,4% 
Spadek pogłowia trzody 
chlewnej w okresie od 2009 
do 2019 r. 
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Liczebność trzody chlewnej 
zwiększyła się w porównaniu 
z analogicznym okresem 
ubiegłego roku 
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Wykres 1. Pogłowie trzody chlewnej w województwie lubelskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W grudniu 2019 r. w porównaniu z grudniem 2018 r. najbardziej zmniejszyła się liczba 
trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na ubój (o 2,8%), w tej grupie naj-
większy spadek odnotowano wśród tuczników o wadze 110 kg i więcej (o 21,8%). Pogłowie 
loch ogółem zmniejszyło się o 1,0%, natomiast loch prośnych wzrosło o 5,2%. 

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 (48,7%), w tym z przeznaczeniem na ubój (86,7%). 
Udział trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej w strukturze stada w stosunku do grudnia 
2018 r. zmniejszył się o 2,7 p. proc., natomiast z przeznaczeniem na ubój o 2,4 p. proc. Kolejną 
grupę stanowiły warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg (32,8%), a ich udział w strukturze stada 
w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrósł o 0,4 p. proc. 

Wykres 3. Struktura 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 (6,5%), przy czym w tej grupie największy odse-
tek stanowiły lochy ogółem (98,2%), w tym lochy prośne (69,8%). Udział trzody chlewnej o wa-
dze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów zmniejszył się o 0,3 p. proc. w stosunku do grud-
nia 2018 r. 

Opłacalność tuczu świń mierzona relacją ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego do targo-
wiskowej ceny żyta zwiększyła się z 5,5 w styczniu 2019 r. do 8,9 w grudniu 2019 r. 

Średnia cena skupu 1 kg wagi żywej żywca wieprzowego w grudniu 2019 r. wynosiła 
6,15 zł/kg i była wyższa o 50,6% od notowanej w grudniu 2018 r., a przeciętna cena targowi-
skowa żyta wynosiła 62,14 zł/dt i w skali roku obniżyła się o 8,3%. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzrost pogłowia trzody chlewnej na początku grudnia 2019 r., w porównaniu ze stanem 
zarejestrowanym przed rokiem, odnotowano w 9 województwach, przy czym największy w wo-
jewództwie pomorskim (o 11,3%) i w mazowieckim (o 7,1%). Natomiast największy spadek za-
obserwowano w województwie dolnośląskim (o 19,6%) i w lubuskim (o 14,7%). 

Pod względem chowu trzody chlewnej na pierwszym miejscu znalazło się województwo 
wielkopolskie (4 020,8 tys. szt.), a na drugim mazowieckie (1 245,9 tys. szt.). Natomiast na 
ostatnim miejscu uplasowało się województwo lubuskie (126,4 tys. szt.). 

 

Bydło 

Według stanu w grudniu 2019 r. pogłowie bydła w województwie lubelskim liczyło 
389,2 tys. szt. i w porównaniu z grudniem 2018 r. wzrosło o 2,9%. W gospodarstwach indywidu-
alnych stan pogłowia wyniósł 380,1 tys. szt. i tym samym był wyższy od notowanego w grud-
niu 2018 r. o 2,4%. 

Wykres 5. Pogłowie bydła w województwie lubelskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Województwo lubelskie ce-
chowało się niewielkim 
udziałem w kraju jeśli chodzi 
o chów trzody chlewnej 
(4,1%) i uplasowało się na 7. 
pozycji 

Pogłowie bydła w grudniu 
2019 r. zwiększyło się w po-
równaniu z grudniem 2018 r. 
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Tablica 2. Pogłowie bydłaa 

Wyszczególnienie 

2018 2019 

ogółem 
w tym gosp.  
indywidu-

alne 
2017 
= 100 

ogółem 
w tym gosp.  
indywidu-

alne 
2018 
= 100 

w sztukach w sztukach 

BYDŁO OGÓŁEM 378 273 371 277 104,6 389 242 380 081 102,9 

cielęta w wieku poniżej 
1 roku 112 036 110 227 107,3 115 829 113 106 103,4 

młode bydło w wieku 1 – 
2 lata 112 767 111 126 113,4 113 630 110 785 100,8 

bydło w wieku 2 lata i więcej 153 469 149 923 97,2 159 783 156 190 104,1 

w tym krowy 135 643 132 822 96,4 143 499 140 248 105,8 

w tym mleczne 124 432 122 175 96,9 122 999 120 419 98,8 

a. Stan na dzień 1 grudnia. 

Pogłowie krów w grudniu 2019 r. wyniosło 143,5 tys. szt. i w stosunku do analogicznego 
okresu roku ubiegłego zwiększyło się o 5,8%. Krowy stanowiły 36,9% w ogólnej strukturze 
stada bydła, a ich udział w porównaniu z grudniem 2018 r. zwiększył się o 1,0 p. proc. 

W grudniu 2019 r. pogłowie krów mlecznych wynosiło 123,0 tys. szt. i stanowiły one 85,7% 
w ogólnej populacji krów. W porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. udział ten zmniej-
szył się o 6,0 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 
(41,0%), w tym najwięcej było krów (89,8%). Najmniejszy udział w strukturze stada odnoto-
wano w przypadku młodego bydła w wieku 1 – 2 lata (29,2%). W skali roku najbardziej zmniej-
szył się udział bydła w wieku 1 – 2 lata (o 0,6 p. proc.), w tym jałówek (o 1,3 p. proc.). 

Wykres 7. Struktura stada bydła według grup wiekowo-użytkowych w województwie lubelskim 
w 2019 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 zarówno bydła w wieku 2 lata i więcej, 
jak i cieląt oraz bydła w wieku 1-2 lata, świadczyć to może o większym zainteresowaniu rolni-
ków produkcją żywca wołowego. 

Wyższa o 6,2% cena skupu żywca wołowego za 1 kg wagi żywej w grudniu 2019 r. w skali 
roku, przyczyniła się do zwiększenia podaży żywca wołowego w tym okresie. Podaż zwiększyła 
się o 26,3% do poziomu 3,2 tys. t. Cena żywca wołowego w skupie w grudniu 2019 r. wyniosła 
7,04 zł/kg. 

W grudniu 2019 r. cena skupu mleka zmniejszyła się w ujęciu rocznym o 3,6% i wyniosła 
137,36 zł/hl. Analizując cenę skupu mleka w ciągu 12 miesięcy 2019 r. w porównaniu z tym sa-
mym okresem 2018 r. odnotowano wzrost o 3,0%. 

Niższe ceny skupu mleka w grudniu 2019 r., w porównaniu z grudniem 2018 r., nie wpły-
nęły na skup mleka, który w omawianym okresie wzrósł o 1,1% i wyniósł 48,2 mln l. Odwrotnie 
przedstawiała się sytuacja w ciągu 12 miesięcy 2019 r. w porównaniu z tym samym okresem 
2018 r., kiedy skup mleka był niższy o 0,4%. 

Wzrost pogłowia bydła w grudniu 2019 r., w porównaniu ze stanem zarejestrowanym 
przed rokiem, odnotowano w 11 województwach, przy czym największy w województwie war-
mińsko-mazurskim (o 4,9%) i w dolnośląskim (o 4,2%). Największy spadek natomiast odnoto-
wano w województwie podkarpackim (o 7,9%) i w zachodniopomorskim (o 2,3%). 

Województwo lubelskie cechowało się niewielkim udziałem w kraju jeśli chodzi o chów 
bydła (6,2%) i uplasowało się na 7. miejscu. Na pierwszym miejscu znalazło się województwo 
mazowieckie (1 165,3 tys. szt.), zaś na ostatnim województwo podkarpackie (70,0 tys. szt.) 

 

 

Pogłowie zwierząt gospodarskich według województw w 2019 r. 

 

Trzoda chlewna 

Województwo Lokata 
Polska 
= 100 

Wielkopolskie 1 35,9 

Mazowieckie 2 11,1 

Łódzkie 3 10,5 

Kujawsko-pomorskie 4 9,8 

Pomorskie 5 6,8 

Warmińsko-mazurskie 6 5,0 

Lubelskie 7 4,1 

Podlaskie 8 3,0 

Opolskie 9 2,8 

Zachodniopomorskie 10 2,3 

Śląskie 11 1,8 

Świętokrzyskie 12 1,8 

Dolnośląskie 13 1,6 

Małopolskie 14 1,2 

Podkarpackie 15 1,2 

Lubuskie 16 1,1 

 

 

 

Bydło 

Województwo Lokata 
Polska 
= 100 

Mazowieckie 1 18,6 

Wielkopolskie 2 16,6 

Podlaskie 3 16,3 

Kujawsko-pomorskie 4 8,3 

Łódzkie 5 7,8 

Warmińsko-mazurskie 6 7,6 

Lubelskie 7 6,2 

Pomorskie 8 3,5 

Małopolskie 9 2,7 

Świętokrzyskie 10 2,5 

Śląskie 11 2,1 

Opolskie 12 2,0 

Dolnośląskie  13 1,7 

Zachodniopomorskie 14 1,7 

Lubuskie 15 1,3 

Podkarpackie 16 1,1 

 

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 
(1 165,3 tys. szt.), zaś na 
ostatnim województwo pod-
karpackie (70,0 tys. szt.) 
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