
  
 

30.03.2022 r. Zwierzęta gospodarskie1 w województwie 
wielkopolskim w grudniu 2021 r. 
Stan w dniu 1 grudnia 

Według wstępnych danych w grudniu 2021 r. 
odnotowano spadek pogłowia świń (o 12,8%) oraz 
wzrost liczebności stada bydła (o 6,4%) 
w porównaniu z poprzednim rokiem. 
Wielkopolskie cechuje się największym udziałem 
w krajowym pogłowiu świń, a także zajmuje 
czołowe miejsce pod względem wielkości 
utrzymywanego bydła. 

Pogłowie bydła 

W grudniu 2021 r. pogłowie bydła w województwie wielkopolskim liczyło 1157,6 tys. sztuk 
i było większe niż przed rokiem o 70,1 tys. sztuk (o 6,4%), a także w porównaniu z czerwcem 
2021 r. (o 29,7 tys. sztuk, tj. o 2,6%). W kraju roczny wzrost wyniósł 1,5%, a w relacji do czerwca 
2021 r. odnotowano spadek o 0,5 %. Liczebność stada bydła w skali roku zwiększyła się we 
wszystkich grupach wiekowo-użytkowych, z wyjątkiem krów (w kraju zmniejszeniu uległa 
liczba dorosłego bydła w wieku 2 lat i więcej), natomiast w odniesieniu do czerwca 2021 r. 
przyrost dotyczył cieląt oraz młodych osobników w wieku 1–2 lat (podobnie jak w kraju). 

Tablica 1. Pogłowie bydła 
Stan w dniu 1 grudnia 

                                                        
1 Wstępne uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia bydła i świń oraz produk-
cji zwierzęcej obejmującego: 
  wszystkie gospodarstwa osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości 

 prawnej, 
  wylosowane gospodarstwa indywidualne (próba – około 2%). 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2020 2021 

w tys. szt. 
12 2019= 

=100 
w tys. szt. 

12 2020= 
=100 

06 2021= 
=100 

Ogółem 1087,5 104,4 1157,6 106,4 102,6 

Cielęta w wieku poniżej 1 roku 331,4 102,7 360,5 108,8 102,1 

Młode bydło w wieku 1–2 lat 383,9 105,1 417,1 108,6 109,6 

Bydło w wieku 2 lat i więcej 372,2 105,1 380,0 102,1 96,4 

w tym krowy 306,0 105,1 299,4 97,9 96,1 

w tym mleczne 286,5 106,1  278,8 97,3 100,2 

Liczebność stada bydła kształ-
towała się na poziomie wyż-
szym od osiągniętego przed 
rokiem we wszystkich grupach 
wiekowo-użytkowych, oprócz 
krów. Natomiast sezonowo 
wzrost dotyczył tylko cieląt 
oraz młodego bydła. 

 12,8% 
Spadek pogłowia świń w porów-
naniu z grudniem 2020 r. 



 
 

2 

Pogłowie krów w grudniu 2021 r. osiągnęło poziom 299,4 tys. sztuk, co w stosunku rocznym 
oznacza spadek o 6,5 tys. sztuk (o 2,1%), natomiast w porównaniu z czerwcem 2021 r. – spadek 
o 12,3 tys. sztuk, czyli o 3,9% (w kraju spadek odpowiednio o 4,3% i 4,2%). Stado krów mlecz-
nych liczyło w tym czasie 278,8 tys. sztuk i stanowiło 93,1 % pogłowia krów ogółem. W porów-
naniu z grudniem 2020 r. udział ten zmniejszył się o 0,5 p.proc., a w stosunku do czerwca 
2021 r. odnotowano wzrost o 3,8 p.proc.  

Wykres 1. Pogłowie bydła w województwie wielkopolskim 

W porównaniu ze strukturą stada bydła notowaną przed rokiem w grudniu 2021 r. w wielko-
polskim, jak i w skali kraju zwiększył się udział cieląt w wieku poniżej 1 roku (0,6 p.proc. wo-
bec 0,7 p.proc. w kraju) oraz młodego bydła w wieku 1–2 lat (o 0,7 p.proc. wobec 1,3 p.proc.). 
Natomiast odsetek dorosłego bydła hodowlanego i rzeźnego w wieku 2 lat i więcej zmniejszył 
się o 1,3 p.proc. w wielkopolskim wobec spadku o 2,0 p.proc. w kraju, w tym krów o 2,2 p.proc. 
(podobnie jak w kraju). 

Wykres 2. Struktura stada bydła w grudniu 2021 r. 

 

W strukturze stada bydła naj-
większy udział przypadał na 
grupę młodego bydła w wieku 
1–2 lat (36,0%) 

Pogłowie krów mlecznych sta-
nowiło 93,1% stada krów 
w wielkopolskim 
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Proporcje bydła na chów i na rzeź kształtowały się różnie w poszczególnych grupach wie-
kowo-użytkowych. W grupie najmłodszej (poniżej 1 roku) cielęta na ubój stanowiły tylko 8,6%, 
a zdecydowana większość – 91,4% – była przeznaczona do dalszego chowu (w kraju 5,8% wo-
bec 94,2%). W grupie młodego bydła (w wieku 1–2 lat) odsetek zwierząt na rzeź wynosił 64,4% 
(w kraju 51,4%). Wśród pozostałego bydła dorosłego (w wieku 2 lat i więcej), wyłączając 
krowy, zwierzęta na rzeź stanowiły 50,6% (w kraju 30,3%). W populacji krów dominowały 
mleczne, natomiast udział ras mięsnych i krów urodzonych z krzyżówek z takimi rasami 
(tzw. mamek) wynosił 6,9% (w kraju 11,1%). 

Pogłowie bydła w wielkopolskim stanowiło 18,2% stada krajowego, co podobnie jak przed ro-
kiem, lokowało województwo na 2. miejscu w kraju, za mazowieckim (18,3%). 

Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 12 miesięcy 2021 r. w wielkopolskim kształtowała 
się na poziomie 8,04 zł za 1 kg i była o niemal jedną czwartą (24,4%) wyższa od notowanej 
w analogicznym okresie 2020 r. Cena w ujęciu miesięcznym, w porównaniu do grudnia 2020 r., 
wzrosła o 41,6% i wyniosła 9,53 zł za 1 kg. Skup żywca wołowego (w wadze żywej) w całym roku 
2021 wyniósł 184,0 tys. ton i był o 2,3% większy od notowanego w 2020 r. W grudniu 2021 r. 
skupiono 13,6 tys. ton, tj. o 3,3% więcej niż przed rokiem. 

Przeciętna cena skupu mleka w 2021 r. wyniosła 156,05 zł za 1 hl i była o 13,4% wyższa od noto-
wanej rok wcześniej. W grudniu 2021 r. za 1 hl mleka płacono rolnikom 181,28 zł, tj. o 18,1% wię-
cej niż przed rokiem. Skup mleka w skali roku 2021 wyniósł 1993,3 tys. ha i był o 3,0% większy niż 
w 2020 r. W grudniu od producentów skupiono 169,1 mln l, tj. o 5,8% więcej niż w analogicznym 
miesiącu 2020 r. 

Pogłowie świń 

W grudniu 2021 r. pogłowie świń w województwie wielkopolskim liczyło 3723,3 tys. sztuk i było 
o 548,3 tys. sztuk (o 12,8%) mniejsze niż w analogicznym okresie 2020 r., a w porównaniu 
z czerwcem 2021 r. – mniejsze o 486,4 tys. sztuk (o 11,6%). W kraju spadek pogłowia świń 
w skali roku był zbliżony i wyniósł 12,7%, natomiast w stosunku do czerwca 2021 r., był mniej-
szy od zaobserwowanego w wielkopolskim i wyniósł 7,2%. Zmiany liczebności stada trzody 
chlewnej w przekroju grup produkcyjno-użytkowych były podobne zarówno w województwie, 
jak i w kraju – w ciągu roku oraz w odniesieniu do czerwca 2021 odnotowano spadek popula-
cji wszystkich grup. 

Stado loch na chów w porównaniu z grudniem 2020 r. zmniejszyło się o 59,3 tys. sztuk 
(o 22,8%), osiągając poziom 201,0 tys. sztuk, a w stosunku do czerwca 2021 r. było mniejsze 
o 47,9 tys. sztuk (o 19,3%). W kraju zanotowano spadek liczebności loch na chów odpowiednio 
o 19,7% i 11,0%. Pogłowie loch prośnych liczyło 135,0 tys. sztuk i zmniejszyło się 
o 42,1 tys. sztuk (o 23,8%) w porównaniu z grudniem 2020 r. oraz o 39,1 tys. sztuk (o 22,4%) 
w relacji do czerwca 2021 r. W skali kraju populacja loch prośnych zmniejszyła się odpowied-
nio o 20,6% i 14,4%. Lochy te w wielkopolskim stanowiły 67,2% stada loch na chów ogółem. 
Udział ten był o 0,9 p.proc. mniejszy niż przed rokiem i jednocześnie o 0,9 p.proc. przewyższał 
przeciętny poziom notowany w kraju. 

W wielkopolskim utrzymywano 
18,2% krajowego stada bydła 

W skali roku pogłowie świń 
zmniejszyło się we wszystkich 
grupach produkcyjno-użytko-
wych  

W grupie cieląt większość była 
przeznaczona do dalszego 
chowu (91,4%), natomiast 
w grupie młodego bydła prze-
ważały zwierzęta do uboju 
(64,4%) 
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Tablica 2. Pogłowie świń 
Stan w dniu 1 grudnia 

 

Wykres 3. Pogłowie świń w województwie wielkopolskim 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2020 2021 

w tys. szt. 
12 2019= 

=100 
w tys. szt. 

12 2020= 
=100 

06 2021= 
=100 

Ogółem 4271,6 106,2 3723,3 87,2 88,4 

Prosięta o wadze do 20 kg 850,3 100,3 799,9 94,1 88,1 

Warchlaki o wadze od 20 kg 
do 50 kg 

1305,6 111,5 1041,2 79,7 85,4 

Świnie na ubój o wadze 
50 kg i więcej 

1851,3 105,0 1678,1 90,6 91,8 

Świnie na chów o wadze 
50 kg i więcej 

264,4 110,3 204,1 77,2 80,7 

w tym lochy 260,2 110,6 201,0 77,2 80,7 

w tym prośne 177,1 107,0 135,0 76,2 77,6 
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W porównaniu ze strukturą pogłowia świń rejestrowaną przed rokiem, w grudniu 2021 r. 
zwiększył się udział świń o wadze 50 kg i więcej przeznaczonych na ubój (o 1,8 p.proc wobec 
spadku w kraju 0,3 p.proc.), a także prosiąt o wadze do 20 kg (1,6 p.proc. wobec 0,6 p.proc.). 
Zanotowano spadek odsetka warchlaków o wadze od 20 kg do 50 kg (o 2,7 p.proc. wobec 
wzrostu w kraju o 0,3 p.proc.) oraz świń na chów o wadze 50 kg i więcej (o 0,7 p.proc. wobec 
0,6 p.proc. w kraju). 

Wykres 4. Struktura pogłowia świń w grudniu 2021 r. 

Wielkopolskie od lat jest największym producentem trzody chlewnej w kraju. W grudniu 
2021 r. w gospodarstwach rolnych województwa utrzymywano 36,4% krajowego pogłowia 
świń. 

Średnia cena skupu 1 kg żywca wieprzowego w całym roku 2021 kształtowała się na poziomie 
4,86 zł i była o 5,6% niższa od notowanej rok wcześniej. W grudniu 2021 r. za 1 kg płacono rol-
nikom 4,65 zł, tj. o 17,3% więcej niż w analogicznym miesiącu 2020 r.  

Skup żywca wieprzowego (w wadze żywej) w 2021 r. wyniósł 624,1 tys. ton i był o 9,8% większy 
niż w przed rokiem. W grudniu 2021 r. skupiono 37,8 tys. ton, tj. o 12,2% mniej niż w grudniu 
poprzedniego roku. 

Przeciętna cena skupu zbóż podstawowych za 12 miesięcy 2021 r. wyniosła 89,53 zł za 1 dt 
i była o 29,3% wyższa od notowanej w 2020 r. W grudniu 2021 r. za 1 dt płacono 122,31 zł, 
tj. o 58,5% więcej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. 

Relacja ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego do ceny skupu żyta, która w styczniu 2021 r. 
kształtowała się na poziomie 6,4 (wobec 6,8 w końcu 2020 r.), w ciągu roku wzrastała (z nie-
wielkimi wahaniami) do miesiąca sierpnia (kiedy to osiągnęła wartość 7,7) i przez następne 
miesiące zmniejszała się, aż w grudniu 2021 r. osiągnęła wartość 4,3. Natomiast zyskowność 
tuczu świń mierzona relacją ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego do targowiskowej ceny żyta 
w grudniu 2021 r. wyniosła 4,8, czyli znacznie poniżej 10, tj. poziomu przyjętego za opłacalny. 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło: dane GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych 
opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło: opracowanie własne 
na podstawie danych GUS”.

W strukturze stada świń naj-
większy udział przypadał na po-
głowie tuczników (45,1%) 

1 czerwca do 30 listopada 
2017 r. wzrost importu świń 
o 6,5% 

 

Pomimo znacznej redukcji stada 
wielkopolskie zachowało 1. lo-
katę pod względem wielkości 
produkcji trzody chlewnej 
w Polsce 
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