
 
 

BYDŁO 
 

 

Według wstępnych  danych, w  grudniu  2015  r.  pogłowie  bydła w województwie wielkopolskim 

liczyło 912,0  tys. sztuk  i było o 27,9  tys. sztuk  (o 3,2%) większe niż przed  rokiem, a w porównaniu  

z liczebnością stada w czerwcu 2015 r. – mniejsze o 39,0 tys. sztuk (o 4,1%). Natomiast pogłowie krów,  

w porównaniu  z analogicznym okresem 2014  r.,  zmniejszyło  się o 12,1  tys.  sztuk  (o 4,4%)  i  liczyło  

261,0 tys. sztuk, a w stosunku do stanu w czerwcu 2015 r. zmalało o 31,4 tys. sztuk (o 10,7%). 

W kraju pogłowie bydła w grudniu 2015 r. liczyło 5762,4 tys. sztuk i było o 102,2 tys. sztuk (o 1,8%) 

większe  niż  przed  rokiem,  a  w  porównaniu  z  liczebnością  stada  w  czerwcu  2015  r.  mniejsze  

o  198,2  tys.  sztuk  (o  3,3%).  Pogłowie  krów w  stosunku  do  analogicznego  okresu  2014  r.  zmalało  

o 100,2 tys. sztuk (o 4,2%), osiągając poziom 2302,8 tys. sztuk, a w relacji do stanu w czerwcu 2015 r. 

zmniejszyło się o 141,7 tys. sztuk (o 5,8%). 

W gospodarstwach indywidualnych utrzymywano łącznie 793,6 tys. sztuk bydła, tj. o 31,1 tys. sztuk 

(o 4,1%) więcej niż przed rokiem, ale o 42,4 tys. sztuk (o 5,1%) mniej niż w czerwcu 2015 r.1 

 

Ryc. 1.  POGŁOWIE  BYDŁA  W  WOJEWÓDZTWIE  WIELKOPOLSKIM 

 

 

                                                            
1  Źródło  informacji  dla  niniejszego  komunikatu  stanowiły  uogólnione wyniki  reprezentacyjnego  badania  bydła,  owiec 

i trzody  chlewnej  (według  stanu w  dniu  1  grudnia  2015  r.) w  gospodarstwach  indywidualnych  utrzymujących wyżej 
wymienione  gatunki,  a  także  dane  sprawozdawcze  jednostek  sektora  publicznego  i  prywatnego  (bez  gospodarstw 
indywidualnych). 

Zwierzęta  gospodarskie 
w  województwie  wielkopolskim 
w  grudniu  2015 r.1 
(dane wstępne) 
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Obsada bydła na 100 ha użytków rolnych w grudniu 2015 r. wynosiła 52,5 sztuk wobec 49,2 sztuk 

w grudniu 2014 r., a obsada krów 15,0 sztuk wobec 15,2 sztuk przed rokiem (w kraju, odpowiednio: 

39,6 sztuk wobec 38,9 sztuk i 15,8 sztuk wobec 16,5 sztuk). 

 

Ryc. 3.  STRUKTURA  STADA  BYDŁA  W  GRUDNIU  2015  R. 
 

 

 
 

W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła notowaną przed rokiem, w grudniu 2015 r. zwiększył 

się udział cieląt w wieku poniżej 1 roku (o 3,3 p.proc.) i młodego bydła w wieku 1–2 lat (o 1,2 p.proc.), 

a zmalał udział bydła dorosłego w wieku 2 lat i więcej (o 4,5 p.proc.) oraz krów (o 2,3 p.proc.). 

W grudniu 2015 r. pogłowie krów mlecznych wynosiło 242,3 tys. sztuk  i stanowiło 92,8% stada 

krów w województwie. W  porównaniu  z  analogicznym  okresem  2014  r.  udział  krów mlecznych 

zmniejszył się (o 1,4 p.proc.), a w stosunku do stanu w czerwcu 2015 r. obniżył się (o 1,8 p.proc.).  

Wyniki grudniowego badania pogłowia bydła wskazują na roczny wzrost liczebności stada bydła, 

wynikający z większych stanów cieląt oraz młodego bydła w wieku 1–2 lat. Pogłowie młodych grup 

bydła  w  wieku  do  2  lat  –  większe  niż  przed  rokiem  o  10,9%  –  świadczy  o  tym,  że  w  2015  r. 

utrzymywało się zainteresowanie rolników produkcją żywca wołowego, na co wpływ miały wyższe 

ceny skupu. Przeciętna cena skupu 1 kg  żywca wołowego za 12 miesięcy 2015 r. wyniosła 6,27 zł  

i była o 4,5% wyższa od notowanej w 2014 r., a w grudniu 2015 r. za 1 kg żywca rolnicy otrzymywali 

6,36  zł,  czyli o 6,4% więcej niż przed  rokiem.  Skup  żywca wołowego  (w wadze  żywej) w 2015  r. 

wyniósł 157,8 tys. ton i był wyższy o 2,6% od notowanego przed rokiem. 

Jednocześnie, w efekcie niższych  cen mleka w  skupie, w  ciągu 2015  r.,  zarejestrowano  roczny 

spadek liczby krów mlecznych o 5,9%, a sezonowo, tj. od czerwca 2015 r. – o 12,4%. Przeciętna cena 

skupu mleka w  2015  r. wyniosła  113,45  zł  za  hl  i  była  o  18,5%  niższa  od  rejestrowanej w  roku 

poprzednim, a w grudniu 2015 r. płacono rolnikom 112,62 zł za hl, tj. o 9,8% mniej niż przed rokiem. 

W okresie styczeń‐grudzień 2015 r. skupiono łącznie 1615,1 mln l mleka, tj. o 5,1% więcej niż w całym 

roku 2014. 

Pogłowie bydła w województwie wielkopolskim w grudniu 2015 r. stanowiło 15,8% stada krajowego, 

co lokowało województwo na III miejscu w kraju, za województwami mazowieckim (18,9%) i podlaskim 

(16,5%). 
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OWCE 
 

Według wstępnych danych pogłowie owiec w  grudniu  2015  r. wynosiło  23,1  tys.  sztuk  i było 

o 2,6 tys.  sztuk  (o  12,6%)  większe  niż  przed  rokiem.  Populacja maciorek  owczych  w  skali  roku 

zwiększyła  się  o  1,9  tys.  sztuk  (o  15,1%)  do  poziomu  14,7  tys.  sztuk. W  porównaniu  ze  stanem 

w czerwcu 2015 r. pogłowie owiec zwiększyło się o 5,8 tys. sztuk (o 33,2%), a stado maciorek wzrosło 

o 2,6 tys. sztuk (o 21,2%). 

W  strukturze  pogłowia  owiec  udział maciorek  (tj.  samic,  które miały  już  potomstwo  i  samic 

pokrytych po raz pierwszy) wynosił 63,5% (wobec 62,1% w grudniu 2014 r.). 

W kraju pogłowie owiec w grudniu 2015 r. wynosiło 215,1 tys. sztuk i było o 13,9 tys. sztuk (o 6,9%) 

większe niż przed  rokiem. Populacja maciorek owczych w  ciągu  roku  zwiększyła o 10,9  tys.  sztuk 

(o 8,1%) do poziomu 145,3 tys. sztuk. W porównaniu ze stanem w czerwcu 2015 r. pogłowie owiec 

spadło o 12,4 tys. sztuk (o 5,5%), ale stado maciorek zwiększyło się o 1,9 tys. sztuk (o 1,3%). 

W gospodarstwach indywidualnych stan pogłowia owiec w skali roku zwiększył się o 3,8 tys. sztuk 

(o  28,6%),  a  w  stosunku  do  czerwca  2015  r.  był  większy  o  6,5  tys.  sztuk  (o  61,0%)  i  wyniósł  

17,2 tys. sztuk. 

Obsada owiec na 100 ha użytków rolnych wynosiła 1,3 sztuk wobec 1,1 sztuk w grudniu 2014 r., 

w  tym obsada maciorek owczych 0,8 sztuk wobec 0,7 sztuk przed  rokiem  (w kraju, odpowiednio: 

1,5 sztuk wobec 1,4 sztuk i 1,0 sztuk wobec 0,9 sztuk). 

Województwo  wielkopolskie,  z  udziałem  w  krajowym  pogłowiu  owiec  na  poziomie  10,7%, 

w grudniu 2015 r. zajmowało II lokatę w kraju za województwem małopolskim (28,4%). 

 

POGŁOWIE  ŚWIŃ 
 

Według wstępnych danych pogłowie świń w grudniu 2015 r. w województwie wielkopolskim liczyło 

3888,9 tys. sztuk  i było o 115,9 tys. sztuk  (o 2,9%) mniejsze od stanu notowanego w analogicznym 

okresie  2014  r.,  a  w  porównaniu  z  liczebnością  stada  w  początku  czerwca  2015  r.  –  mniejsze  

o 325,2 tys. sztuk (o 7,7%). W odniesieniu do grudnia 2014 r. stado  loch na chów, którego wielkość 

świadczy o nastawieniach produkcyjnych w chowie  świń  i  jednocześnie określa aktualne możliwości 

reprodukcyjne stada, zmniejszyło się o 39,7 tys. sztuk (o 14,1%) do poziomu 240,9 tys. sztuk, w tym 

pogłowie loch prośnych zmalało o 30,8 tys. sztuk (o 15,7%) do 164,8 tys. sztuk. W stosunku do stanu 

w czerwcu 2015 r. liczba loch na chów zmniejszyła się o 38,8 tys. (o 13,9%), w tym liczba loch prośnych 

zmalała o 31,6 tys. sztuk (o 16,1%). 

W kraju pogłowie trzody chlewnej w grudniu 2015 r. liczyło 10590,2 tys. sztuk i było o 675,4 tys. sztuk 

(o 6,0%) mniejsze od stanu notowanego w analogicznym okresie 2014 r., a w porównaniu z liczebnością 

stada w czerwcu 2015 r. – mniejsze o 1049,6 tys. sztuk (o 9,0%). Stado loch na chów zmniejszyło się, 

w odniesieniu do grudnia 2014  r. o 141,9  tys.  sztuk  (o 14,8%) do poziomu 814,4  tys.  sztuk, w  tym 

pogłowie loch prośnych zmalało o 105,7 tys. sztuk (o 16,4%) do 537,3 tys. sztuk. W stosunku do czerwca 

2015 r. liczba loch na chów zmniejszyła się o 132,5 tys. sztuk (o 14,0%), w tym liczba macior prośnych 

zmniejszyła się o 103,1 tys. sztuk (o 16,1%). 

W gospodarstwach indywidualnych utrzymywano 2363,6 tys. sztuk świń, tj. 60,8% stanu pogłowia 

w województwie wielkopolskim. Roczny spadek  liczebności stada w tej grupie gospodarstw wyniósł 

254,2 tys. sztuk (9,7%), a sezonowo, tj. w okresie od czerwca 2015 r., odnotowano spadek pogłowia 

o 398,6 tys. sztuk (o 14,4%). 
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Ryc. 3.  POGŁOWIE  TRZODY  CHLEWNEJ  W  WOJEWÓDZTWIE  WIELKOPOLSKIM 

 

 
 

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody rejestrowaną przed rokiem, w grudniu 2015 r. zwiększył 
się udział trzody chlewnej na ubój o wadze 50 kg i więcej (o 3,0 p.proc.), natomiast zmniejszył udział 
prosiąt (o 1,5 p.proc.), warchlaków o wadze od 20 do 50 kg (o 0,7 p.proc.) i trzody chlewnej o wadze 
50 kg i więcej przeznaczonej na chów (o 0,8 p.proc.). 

W grudniu 2015 r. obsada trzody chlewnej na 100 ha użytków rolnych wynosiła 223,9 sztuk wobec 
223,1  sztuk przed  rokiem  (w  kraju odpowiednio: 72,8  sztuk wobec 77,4  sztuk w grudniu  2014  r.). 
Natomiast obsada loch na chów w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych kształtowała się na poziomie 
13,9 sztuk wobec 15,6 sztuk przed rokiem (w kraju 5,6 wobec 6,6 sztuk). 

Grudniowe  badanie  pogłowia  trzody  chlewnej  wskazuje  na  zatrzymanie  trendu  wzrostowego 
w chowie  świń,  który  notowano w  I  i  II  kwartale  2015  r.,  co wiązało  się  z  pogorszeniem  sytuacji 
ekonomicznej. Pogłowie  świń, według stanu w dniu 1 marca 2015  r., wykazało wzrost w skali  roku 
o 2,6%, 1 czerwca 2015 r. rejestrowano wzrost na poziomie 1,9%, a w dniu 1 grudnia odnotowano już 
spadek  liczebności  pogłowia  o  2,9%.  Natomiast  liczebność  stada  macior  na  przestrzeni  roku 
systematycznie malała,  tj. na początku marca 2015  r.  zmniejszyła  się o 1,0%, w początku  czerwca  
2015 r. roczny spadek wyniósł 6,6%, a w dniu 1 grudnia 2015 r. odnotowano spadek na poziomie 14,1%. 
Na  taką  sytuację  w  chowie  trzody  chlewnej  w  badanym  okresie miała  wpływ  niska  opłacalność 
produkcji żywca wieprzowego wynikająca z utrzymywania się niskich cen skupu żywca i rosnących cen 
ziemiopłodów paszowych. 

Ryc. 4.  STRUKTURA  POGŁOWIA  TRZODY  CHLEWNEJ   
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Średnia cena skupu 1 kg żywca wieprzowego w okresie styczeń‐grudzień 2015 r. wynosiła 4,34 zł 

i była o 9,7% niższa od notowanej w analogicznym okresie 2014 r., a w grudniu 2015 r. za 1 kg żywca 

wieprzowego w  skupie  rolnicy otrzymywali 3,88  zł,  tj. o 8,0% mniej niż przed  rokiem. Skup  żywca 

wieprzowego (w wadze żywej) w 2015 r. wyniósł 510,0 tys. ton i był mniejszy niż przed rokiem o 12,0%. 

Przeciętna cena skupu zbóż podstawowych za 12 miesięcy 2015 r. wynosiła 63,12 zł za 1dt  i była 

o 1,8% niższa od notowanej w analogicznym okresie 2014 r., ale w grudniu za 1 dt zbóż podstawowych 

w skupie płacono 64,95zł, tj. o 2,5% więcej niż przed rokiem.  

Przeciętna  cena  zbóż podstawowych w obrotach  targowiskowych w okresie 12 miesięcy 2015  r. 

wynosiła 69,27 zł za 1 dt  i była niższa o 11,3% od  średniej ceny uzyskanej w analogicznym okresie 

2014 r., ale wolnorynkowa cena notowana w grudniu 2015 r. kształtowała się na poziomie 70,83 zł za 

1 dt i była o 1,0% wyższa od ubiegłorocznej. 

W 2015 r. opłacalność tuczu trzody chlewnej mierzona relacją ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego 

do targowiskowej ceny żyta pogorszyła się z 6,7 w styczniu do 6,5 w grudniu i nadal utrzymywała się 

poniżej poziomu przyjętego za opłacalny dla tuczu świń, tj. co najmniej 10–11. 
 

 

 

 

 

Ryc. 5.  RELACJA  PRZECIĘTNYCH  CEN  SKUPU   ŻYWCA  WIEPRZOWEGO  DO  PRZECIĘTNYCH  CEN  ŻYTA 

NA  TARGOWISKOWYCH 
 

 

 

Malejące  zainteresowanie  rolników  rozwojem  produkcji  żywca  wieprzowego,  z  uwagi  na 

nieopłacalność  tuczu  świń,  skutkowało ograniczeniem populacji  loch, w  tym  loch prośnych,  a  to 

z kolei przełożyło się na zmniejszenie pogłowia prosiąt. Mimo tego, na przestrzeni roku cena prosiąt 

do dalszego chowu malała, tzn. w styczniu 2015 r. w obrotach targowiskowych cena 1 prosięcia na 

chów wynosiła  146,67  zł,  a w  grudniu  –  122,86  zł.,  natomiast  średnia  cena  1  prosięcia  na  chów 

w okresie 12 miesięcy 2015 r. kształtowała się na poziomie około 143,88 zł i była niższa o 10,8% od  

przeciętnej ceny z roku 2014. 

W grudniu 2015 r. w gospodarstwach rolnych województwa wielkopolskiego utrzymywano 36,7% 

krajowego pogłowia  świń, a w chowie  i hodowli  trzody  chlewnej wielkopolskie  zajmowało  I  lokatę 

w kraju. 
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POGŁOWIE  BYDŁA  I  OWIEC  W  2015 R.  
Stan w dniu 1 grudnia 

WYSZCZEGÓLNIENIE  Ogółem 

Cielęta 

w wieku

poniżej 

1 roku 

Młode 

bydło 

w wieku

1‐2 lat 

Bydło w wieku 2 lat i więcej  Owce 

razem 

w tym krowy 

razem 

w tym

maciorki

jedno‐

roczne

i starsze

razem 
w tym 

mleczne 

W sztukach 

OGÓŁEM .................................   911994  291876  305938  314181  261045  242273  23100  14671 

W tym gospodarstwa 
   indywidualne .......................  

 
793555  258134  273387  262035  217230 

 
201241 

 
17151  10283 

Grudzień 2014 = 100 

OGÓŁEM .................................   103,2  115,0  107,2  91,1  95,6  94,1  112,6  115,1 

W tym gospodarstwa 
   indywidualne .......................  

 
104,1  119,6  106,6  90,3  95,3 

 
93,4 

 
128,6  127,1 

Czerwiec 2015 = 100 

OGÓŁEM .................................   95,9  97,2  101,5  89,9  89,3  87,6  133,2  121,2 

W tym gospodarstwa 
   indywidualne .......................  

 
94,9  97,6  99,2  88,6  87,7 

 
85,7 

 
161,0  136,3 

Polska = 100 

OGÓŁEM .................................   15,8  18,1  20,0  12,0  11,3  11,4  10,7  10,1 

W tym gospodarstwa 
   indywidualne .......................  

 
14,6  16,9  18,8  10,6  10,0 

 
10,0 

 
8,5  7,6 

 

POGŁOWIE  ŚWIŃ  W  2015 R.  
Stan w dniu 1 grudnia 

WYSZCZEGÓLNIENIE  Ogółem 

Prosięta 

o wadze 

do 20 kg 

Warchlaki

o wadze 

od 20 kg 

do 50 kg 

Trzoda 

chlewna 

na ubój 

o wadze 

50 kg  

i więcej 

Trzoda chlewna na chów 

o wadze 50 kg i więcej 

razem 

w tym lochy 

razem 
w tym 

prośne 

W sztukach 

OGÓŁEM .................................   3888915   900468   1113257  1630206  244983  240862  164756 

W tym gospodarstwa 
   indywidualne .......................  

 
2363643  544781  655236  983665 

 
179960 

 
177038  119400 

Grudzień 2014 = 100 

OGÓŁEM .................................   97,1  91,0  94,8  104,8  85,9  85,9  84,3 

W tym gospodarstwa 
   indywidualne .......................  

 
90,3  85,0  86,6  98,2 

 
82,2 

 
82,2  79,9 

Czerwiec 2015 = 100 

OGÓŁEM .................................   92,3  82,3  93,7  99,0  85,9  86,1  83,9 

W tym gospodarstwa 
   indywidualne .......................  

 
85,6  75,6  83,8  94,3 

 
82,8 

 
83,0  80,6 

Polska = 100 

OGÓŁEM .................................   36,7  35,0  37,5  38,7  29,5  29,6  30,7 

W tym gospodarstwa  
   indywidualne .......................  

 
29,2  29,1  28,4  30,0 

 
28,1 

 
28,2  28,8 

 

Prosimy o podanie źródła przy publikowaniu danych Urzędu Statystycznego 

 

 
Opracowanie: Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych – Dział Opracowań Zbiorczych 


