
  

 

29.07.2021 r. Rolnictwo w województwie wielkopolskim w 2020 r. 

W czerwcu 2020 r. zaobserwowano wzrost pogłowia 
badanych zwierząt gospodarskich. W skupie 
odnotowano wzrost dostaw zbóż (oprócz owsa 
z mieszankami zbożowymi), a także świń i mleka. 
Mniejsza była podaż bydła i drobiu rzeźnego oraz – 
o ponad połowę – jaj konsumpcyjnych. W porównaniu 
z 2019 r. wzrosły ceny pszenicy, żywca wołowego 
i mleka. 

Produkcja zwierzęca 

Czerwcowe badanie pogłowia zwierząt gospodarskich wykazało wzrost w skali roku o 3,9% li-
czebności stada świń, wynoszącej 4069,6 tys. szt. (w kraju o 6,0%). W porównaniu ze strukturą 
trzody chlewnej notowaną przed rokiem, w czerwcu 2020 r. w województwie wielkopolskim 
nie odnotowano istotnych przesunięć. Udział świń o wadze 50 kg – na chów (w tym także 
loch) oraz na ubój – zwiększył się o 0,2 p.proc. (w kraju utrzymał się na podobnym poziomie), 
natomiast o tę wartość zmniejszył się odsetek prosiąt do 20 kg (w kraju spadek o 0,7 p.proc.). 
Wielkopolskie pozostaje największym producentem świń w Polsce, a jego udział w krajowym 
pogłowiu w czerwcu 2020 r. wyniósł 35,6% (spadek w skali roku o 0,7 p.proc.). Gospodarstwa 
indywidualne utrzymywały 2516,5 tys. szt., tj. 61,8% świń ogółem (w kraju 78,8%). Obsada świń 
na 100 ha użytków rolnych1 w czerwcu 2020 r. wyniosła 231,2 szt., w tym loch na chów – 
13,9 szt. (średnio w Polsce przypadało 77,8 szt., w tym 5,4 szt. loch na chów). W poprzednim 
roku obsada świń wyniosła 222,5 szt. i 12,8 szt. w przypadku loch.  

Wykres 1. Struktura stada świń w czerwcu 2020 r. 

  

                                                           

1 Jako podstawę przeliczeń dla pogłowia zwierząt gospodarskich w dniu 1 czerwca 2020 r. przyjęto dane na temat 
użytków rolnych według stanu w dniu 1 czerwca 2019 r. 
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Tablica 1. Pogłowie świń w czerwcu 2020 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem W tym gospodarstwa indywidualne 

w szt. VI 2019=100 w szt. VI 2019=100 

Świnie 4069596 103,9 2516540 106,5 

Prosięta o wadze do 20 kg 902254 103,1  580379 110,3 

Warchlaki o wadze od 20 kg 
do 50 kg 1146393 104,3 728085 108,1 

Świnie na ubój o wadze 
50 kg i więcej 1772608 103,6 1023198 102,9 

Świnie na chów o wadze  
50 kg i więcej 248341 108,0 184878 110,5 

w tym lochy  243925 108,0 182170 110,7 

w tym prośne 174094 109,7 131514 113,2 

W czerwcu 2020 r. stado bydła liczyło 1102,8 tys. szt. i było o 5,4% większe niż przed rokiem 
(wobec niewielkiego spadku w kraju o 0,2%). Przyrosty dotyczyły wszystkich kategorii produk-
cyjno-użytkowych zwierząt, z czego największe z nich odnoszą się do grupy młodego bydła 
w wieku 1 do 2 lat – o 8,1% oraz bydła w wieku 2 lat i więcej – o 6,1%, w tym krów – o 8,7%. Po-
głowie bydła w województwie stanowiło 17,4% stada krajowego, co – podobnie jak przed ro-
kiem – lokowało wielkopolskie na 2. miejscu w kraju za mazowieckim. Stado bydła pozosta-
jące w gospodarstwach indywidualnych stanowiło 91,5% pogłowia ogółem (w kraju 95,7%). 

Wykres 2. Struktura stada bydła w czerwcu 2020 r. 

Na 100 ha użytków rolnych przypadało 62,7 szt. bydła, w tym krów – 18,2 szt. (w 2019 r. 
59,4 szt. wobec 16,7 szt.), przy średniej obsadzie w kraju na poziomie 43,2 szt. i 16,8 szt. 

Tablica 2.  Pogłowie bydła w czerwcu 2020 r. 

 WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem W tym gospodarstwa indywidualne 

w szt. VI 2019=100 w szt. VI 2019=100 

Bydło 1102781 105,4 1009592 106,1 

Cielęta poniżej 1 roku 336165 101,8 307018 101,7 

Młode bydło od 1 do 2 lat 382603 108,1 363920 109,3 

Bydło 2-letnie i starsze 384013 106,1 338654 107,1 

w tym krowy 319871 108,7 281862 110,0 

w tym mleczne 301855 111,6 266516 112,8 

Wzrost liczebności wszystkich 
kategorii produkcyjno-użytko-
wych stada bydła, średnio 
o 5,4% 

Wzrost liczebności wszystkich 
kategorii produkcyjno-użytko-
wych stada świń, średnio 
o 3,9% 
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Pogłowie owiec w czerwcu 2020 r. liczyło 24,8 tys. szt. i stanowiło 8,6% stada krajowego, 
tj. o 0,3 p.proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. Pod względem wielkości pogłowia 
wielkopolskie zajmowało 3. lokatę za małopolskim i podlaskim. W ciągu roku stado owiec 
zwiększyło się o 8,9% (przy średnim wzroście w kraju o 5,3%). W gospodarstwach indywidual-
nych znajdowało się 19,0 tys. szt., tj. 76,4% ogólnej liczby owiec (w kraju 95,2%). Obsada owiec 
na 100 ha użytków rolnych wyniosła 1,4 szt. (przeciętnie w kraju 2,0 szt.) wobec 1,3 szt. przed 
rokiem. 

W czerwcu 2020 r. utrzymywano 43606,2 tys. szt. drobiu, tj. o 2,5% więcej niż w analogicznym 
okresie 2019 r. (w kraju więcej o 2,2%). Udział województwa w krajowym pogłowiu drobiu wy-
nosił 20,3% i biorąc pod uwagę wielkość stada, wielkopolskie zajmowało 2. lokatę w kraju za 
mazowieckim. W strukturze gatunkowej zdecydowanie przeważał drób kurzy, który stanowił 
82,2% pogłowia ogółem (wobec 86,4% w kraju i 83,3% w poprzednim roku). Rolnicy indywidu-
alni utrzymywali 27442,1 tys. szt. drobiu, tj. 62,9% całego stada (w kraju 87,1%). Na 100 ha 
użytków rolnych przypadało średnio 2477,6 szt. drobiu (w kraju 1463,5 szt.) wobec 2416,4 szt. 
przed rokiem. 

Skup i ceny produktów rolnych  

W 2020 r. od wielkopolskich producentów skupiono produkty rolne o łącznej wartości 
12133,5 mln zł (według cen bieżących, bez podatku VAT), tj. o 3,9% niższej aniżeli przed rokiem 
(w kraju wyższej o 2,5%). Wartość produktów roślinnych stanowiła 25,3,% ogólnej wartości 
produktów, a zwierzęcych 74,7% (w kraju odpowiednio 31,4% i 68,6%). Za produkty rolne do-
starczone przez rolników indywidualnych zapłacono łącznie 9496,7 mln zł, tj. 78,3% ogólnej 
wartości (w kraju 89,3%).  

W 2020 r. dokonano skupu 2042,7 tys. ton zbóż, tj. o 39,3 % więcej niż w poprzednim roku 
(w kraju więcej o 29,6%). Udział województwa w krajowym skupie zbóż wyniósł 14,8% i biorąc 
pod uwagę jego wielkość, wielkopolskie było największym dostawcą zbóż w Polsce. Gospo-
darstwa indywidualne dostarczyły do podmiotów skupowych 1623,7 tys. ton, tj. 79,5% zbóż 
ogółem (w kraju 80,8%). Skup podstawowych zbóż konsumpcyjnych i paszowych (łącznie 
z mieszankami zbożowymi, bez ziarna siewnego) wyniósł 1307,2 tys. ton tj. o 46,9% więcej niż 
w poprzednim roku (w kraju wzrost o 33,2%), a przeciętna roczna cena tych zbóż kształtowała 
się na poziomie o 1,1% niższym, tj. 69,24 zł za1 dt (w kraju odpowiednio o 0,2% wyższym; 
69,69 zł za 1 dt). 

Średnia cena skupu pszenicy w województwie wyniosła 76,14 zł za 1 dt i była o 3,5% wyższa niż 
w 2019 r. (w kraju 74,86 zł; wzrost o 3,6%). Za żyto w skupie dostawcy otrzymywali 54,96 zł 
za dt, tj. o 11,5% mniej niż w 2019 r. (średnio w kraju 55,97 zł, mniej o 7,3%). 

W 2020 r. skupiono 454,0 tys. ton ziemniaków, co w skali kraju stanowiło 23,4%, a wielkopol-
skie było ich największym dostawcą. Gospodarstwa indywidualne dostarczyły na rynek rolny 
388,8 tys. ton ziemniaków, tj. 85,6%. W porównaniu z poprzednim rokiem dostawy ziemnia-
ków zwiększyły się o 37,5%, przy przeciętnym wzroście w kraju o 24,3%. W warunkach zwięk-
szonej podaży, przeciętna cena ziemniaków spadła o ponad jedną czwartą – za 1 dt ziemnia-
ków jadalnych (bez wczesnych) w skupie płacono średnio 86,62 zł (w kraju przeciętna cena 
ziemniaków wyniosła 64,59 zł; o 23,6% mniej). 

Wielkość skupu wyrażona w wadze żywej dla żywca wołowego (bez cieląt) wyniosła 179,8 tys. 
ton i była o 2,1% mniejsza od notowanej w 2019 r. (w kraju mniejsza o 3,0%). Skup zrealizo-
wany w wielkopolskim stanowił 23,2% wielkości krajowej (23,0% przed rokiem), a wojewódz-
two lokowało się na 1. miejscu. Dostawy gospodarstw indywidualnych wynosiły 170,5 tys. ton, 
tj. 94,8% wagi całego skupionego żywca wołowego. Cena skupu żywca wołowego osiągnęła 
wartość 6,46 zł za kg i w ciągu roku nastąpił jej wzrost o 5,1% (w kraju 6,40 zł; wzrost o 1,1%). 

Wolumen skupu żywca wieprzowego kształtował się na poziomie 568,2 tys. ton, tj. o 0,8% wyż-
szym niż w 2019 r. (w Polsce wyższym o 8,2%). Udział wielkopolskiego w ogólnopolskim skupie 
trzody chlewnej w 2020 r. wyniósł 24,4%, tj. o 1,8 p.proc. mniej niż w poprzednim roku, a woje-
wództwo było największym dostawcą. Gospodarstwa indywidualne dostarczyły 310,0 tys. ton, 
tj. 54,5% skupionej ilości. Cena skupu 1 kg żywca wieprzowego wyniosła 5,16 zł, co w skali roku 
oznacza spadek o 5,3% (w kraju 5,13 zł; cena niższa o 4,0%). Wobec braku danych dotyczących 
cen produktów rolnych na targowiskach (zawieszenie badania od kwietnia do czerwca oraz 
w listopadzie i grudniu 2020 r. w związku z COVID-19), nie było możliwe obliczenie relacji cen 
skupu żywca wieprzowego do cen żyta na targowiskach. Średnioroczna relacja cen żywca wie-
przowego do cen skupu żyta w 2020 r. wyniosła 9,4 wobec 8,8 przed rokiem (w kraju odpo-
wiednio 9,1 wobec 8,7). 

W skupie dominowały pro-
dukty zwierzęce, a ich wartość 
stanowiła 74,7% ogólnej war-
tości skupionych produktów 
rolnych 

Wielkopolskie plasowało się 
na 2. miejscu wśród produ-
centów drobiu w kraju 

Wielkopolskie było najwięk-
szym dostawcą ziarna zbóż 
i ziemniaków w kraju 

Wielkopolskie było najwięk-
szym dostawcą żywca woło-
wego, wieprzowego oraz jaj 
kurzych konsumpcyjnych 

Na rynku rolnym w ciągu roku 
wzrosły ceny pszenicy, żywca 
wołowego i mleka 
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Tablica 3. Ilość i wartość skupu ważniejszych produktów rolnych w 2020 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ilość Wartość 

w liczbach  
bezwzględnych 

2019=100 w tys. zł 2019=100 

Zboża w t 2042735 139,3 1377453,4 138,2 

w tym zboża podstawowe 1328592 147,3 932883,2 147,4 

pszenica 744828 143,0 573003,6 149,3 

żyto 185717 140,9 106852,4 130,2 

jęczmień 112454 150,7 72506,3 139,2 

owies i mieszanki zbożowe 12846 98,9 8157,7 90,2 

pszenżyto 272747 168,9 172363,2 162,9 

Ziemniaki w t 453955 137,5 230965,3 95,2 

Buraki cukrowe w t 3169525 96,3 344624,0 96,6 

Rzepak i rzepik w t 122869 71,5 201595,1 74,1 

Warzywa w t 294088 95,1 407659,0 83,7 

Owoce w t 65896 67,7 207921,8 106,1 

Żywiec rzeźnya w t 1368478 96,0 6247991,9 90,3 

w tym:     

bydło (bez cieląt) 179788 97,9 1161571,4 102,9 

świnie 568240 100,8 2929963,3 95,5 

drób 619972 91,5 2151841,3 79,1 

Żywiec rzeźny w przeliczeniu na 
mięso (łącznie z tłuszczami)b w t 999380 96,0 . . 

Mleko krowie w tys. l 1935371 106,7 2662556,1 109,6 

Jaja kurze konsumpcyjne  
w tys. szt. 176305 47,8 38621,1 44,3 

a W wadze żywej. b Wołowe, cielęce, wieprzowe, baranie, końskie i drobiowe; w wadze poubojowej ciepłej. 

Dostawy żywca drobiowego w 2020 r. wyniosły 620,0 tys. ton, tj. o 8,5% mniej niż w 2019 r. 
(wobec skupu na podobnym poziomie w Polsce ). W skali kraju skup drobiu w województwie 
stanowił 19,0%, tj. o 1,8 p.proc. mniej niż przed rokiem, a udział ten plasował wielkopolskie na 
2. miejscu po mazowieckim. Dostawy żywca drobiowego od rolników indywidualnych wyniosły 
568,9 tys. ton, tj. 91,8% ilości skupu drobiu rzeźnego ogółem. Za 1 kg żywca drobiowego produ-
cenci otrzymywali przeciętnie 3,47 zł, tj. 13,6% mniej niż przed rokiem (w kraju 3,52 zł; spadek 
o 9,9%). 

Podaż żywca rzeźnego w przeliczeniu na mięso, łącznie z tłuszczami (w wadze poubojowej 
ciepłej), w 2020 r. wyniosła 999,4 tys. ton i stanowiła 21,4% skupu krajowego (22,9% przed ro-
kiem). Skup na takim poziomie był o 4,0% niższy od ubiegłorocznego (wobec wzrostu w kraju 
o 2,6%). 

W 2020 r. do skupu producenci przekazali 1935,4 mln l mleka, tj. o 6,7% więcej niż rok wcze-
śniej (w kraju więcej o 2,4%). Udział w krajowym skupie mleka kształtował się na poziomie 
16,0% (przed rokiem 15,3%), a wielkopolskie było 3. co do wielkości dostawcą po podlaskim 
i mazowieckim. Gospodarstwa indywidualne dostarczyły 1601,9 mln l mleka, tj. 82,8% ilości 
skupionej w województwie. Średnioroczna cena mleka za 1 hl wyniosła 137,57 zł, tj. o 2,8% 
więcej niż przed rokiem (w kraju 138,24 zł; wzrost o 2,2%). 

W 2020 r. skup jaj kurzych konsumpcyjnych zmniejszył się w stosunku do ubiegłorocznego 
o ponad połowę (o 52,2%) i wyniósł 176,3 mln szt.; w kraju nastąpił spadek o 36,2%. Rolnicy 
indywidualni dostarczyli 167,6 mln szt., czyli 95,1% skupionych jaj ogółem. Z wielkopolskiego 
pochodziło najwięcej – 33,6% – krajowej podaży jaj. 
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Tablica 4. Przeciętne ceny roczne podstawowych produktów rolnych w skupie 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2019 2020 

w zł 2018=100 w zł 2019=100 

Ziarno zbóż za 1 dt:     

pszenica 73,56 100,7 76,14 103,5 

żyto 62,10 114,4 54,96 88,5 

jęczmień 69,27 101,4 63,64 91,9 

Ziemniaki  jadalnea za 1 dt 115,79 150,9 86,62 74,8 

Żywiec rzeźny za 1 kg:     

bydło (bez cieląt) 6,15 93,8 6,46 105,1 

trzoda chlewna 5,44 120,7 5,16 94,7 

drób 4,02 107,5 3,47 86,4 

Mleko za 1 hl 133,89 100,8 137,57 102,8 

a Bez wczesnych. 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie in-
formacji: „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”. 
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Arleta Olbrot 
Wielkopolski Ośrodek Badań  
Regionalnych 
tel: 61 2798 345 
e-mail: a.olbrot@stat.gov.pl 

 poznan.stat.gov.pl 

 @Poznan_STAT 

 @UrzadStatystycznywPoznaniu 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Poznaniu 
Dyrektor Jacek Kowalewski 
tel: 61 2798 266 

Rozpowszechnianie: 
Wojewódzkie Informatorium Statystyczne 
Wielkopolski Ośrodek Badań  
Regionalnych 
tel: 61 2798 320, 61 2798 323 
e-mail: informatoriumPOZ@stat.gov.pl 
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