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30.07.2021 r.

↑9,2% 
wzrost skupu produktów rolnych 
w porównaniu z 2019 r.

W 2020 r. w skali roku odnotowano wzrost 
pogłowia trzody chlewnej i owiec, spadek 
pogłowia bydła i drobiu oraz wzrost wielkości 
skupu, za wyjątkiem żywca rzeźnego wołowego 
i drobiowego.

Zwierzęta gospodarskie

W 2020 r. w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost pogłowia trzody chlewnej 
i owiec oraz spadek pogłowia bydła i drobiu.

Tablica 1. Pogłowie zwierząt gospodarskich
Stan w czerwcu

WYSZCZEGÓLNIENIE

2019 2020

ogółem

w tym 
gospo-
darstwa 

indywidu-
alne

ogółem

w tym 
gospo-
darstwa 

indywidu-
alne

ogółem

w tym 
gospo-
darstwa 

indywidu-
alne

w szt. 2019 = 100

Bydło 219400 207528 218247 206748 99,5 99,6
cielęta w wieku poniżej 1 roku 65039 61895 64901 61722 99,8 99,7
młode bydło w wieku 1-2 lat 66263 63668 65760 63383 99,2 99,6
bydło w wieku 2 lat i więcej 88097 81964 87587 81644 99,4 99,6

w tym krowy 71553 65976 72292 66877 101,0 101,4
w tym mleczne 55035 49773 57773 52616 105,0 105,7

Obsada bydła na 100 ha użytków 
rolnych a

29,0 31,8 28,8 31,7 99,3 99,7

Trzoda chlewna 771934 429026 831321 476557 107,7 111,1
prosięta o wadze do 20 kg 241413 89860 248997 88088 103,1 98,0
warchlaki o wadze od 20 kg  
do 50 kg

195079 120974 221310 154700 113,4 127,9

trzoda chlewna na ubój o wadze  
50 kg i więcej

273612 194469 283583 195863 103,6 100,7

trzoda chlewna na chów o wadze 
50 kg i więcej

61830 23723 77432 37907 125,2 159,8

w tym lochy 61048 23035 76472 37086 125,3 161,0
Obsada trzody chlewnej na 100 ha 
użytków rolnych a

101,9 65,7 109,8 73,0 107,8 111,1

Owce 14700 14118 17733 17210 120,6 121,9
w tym maciorki 7583 7340 8453 7973 111,5 108,6

Obsada owiec na 100 ha użytków 
rolnych a

1,9 2,2 1,9 2,6 100,0 118,2

Drób b 6920996 6428957 6700833 6435572 96,8 100,1
w tym kurzy 6498987 6020617 6321198 6077410 97,3 100,9

Obsada drobiu kurzego na 100 ha 
użytków rolnych a

914,0 922,5 884,9 986,1 96,8 106,9

a 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.   b W pogłowiu drobiu uwzględniono pisklęta do  
2 tygodnia życia.
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Bydło

W czerwcu 2020 r. pogłowie bydła w województwie liczyło 218,2 tys. szt., co stanowiło 3,4% 
pogłowia bydła w kraju. W stosunku do 2019 r. liczebność stada bydła zmniejszyła się  
o 1,2 tys. szt. (o 0,5%). W czerwcu 2020 r. w pogłowiu bydła ogółem 33,1% stanowiły krowy, 
wśród których udział krów mlecznych wyniósł 79,9%.

W gospodarstwach indywidualnych, które utrzymywały 94,7% wojewódzkiego pogłowia bydła, 
stado tych zwierząt w czerwcu 2020 r. wyniosło 206,7 tys. szt. i było o 0,4% niższe niż przed 
rokiem. Obsada bydła ogółem na 100 ha użytków rolnych (według stanu użytków rolnych 
w czerwcu 2019 r.) wyniosła 28,8 szt. wobec 29,0 szt. rok wcześniej.

Wykres 1. Pogłowie bydła
Stan w czerwcu

Cielęta w wieku poniżej 1 roku

Młode bydło w wieku 1-2 lata

Bydło w wieku 2 lata i więcej

2019 2020

w tym 
krowy

32,6%

w tym 
krowy

33,1%

29,6

30,2

40,2

29,8

30,1

40,1
% %

W czerwcu 2020 r. w porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w czerwcu 2019 r. zmniejszył się 
udział młodego bydła w wieku 1-2 lat (o 0,1 p.proc.) i bydła w wieku 2 lata i więcej  
(o 0,1 p.proc.), wzrósł natomiast udział cieląt w wieku poniżej 1 roku (o 0,2 p.proc.).

Trzoda chlewna

W czerwcu 2020 r. pogłowie trzody chlewnej w województwie pomorskim ukształtowało się na 
poziomie 831,3 tys. szt., co stanowiło 7,3% pogłowia trzody chlewnej w kraju, w tym  
76,5 tys. szt. (9,2%) stanowiły lochy. W odniesieniu do stanu z czerwca 2019 r. wielkość stada 
trzody chlewnej zwiększyła się o 59,4 tys. szt. (o 7,7%).

W gospodarstwach indywidualnych znajdowało się 57,3% (476,6 tys. szt.) ogółu pogłowia 
trzody chlewnej w województwie, a jego liczebność zwiększyła się w skali roku o 11,1%.

Obsada trzody chlewnej na 100 ha użytków rolnych (według stanu użytków rolnych  
w czerwcu 2019 r.) wyniosła 109,8 szt. wobec 101,9 szt. w czerwcu 2019 r.

W 2020 r. w skali roku 
zwiększyło się pogłowie trzody 
chlewnej i owiec, a zmniejszyło 
się pogłowie bydła i drobiu
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Wykres 2. Pogłowie trzody chlewnej
Stan w czerwcu

Prosięta o wadze do 20 kg

Warchlaki o wadze od 20 do 50 kg Trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej 
przeznaczona na chów

Trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej 
przeznaczona na ubój

2019 2020

w tym 
lochy

7,9%

w tym 
lochy

9,2%

26,6

30,0

34,1

9,3

%

25,3

31,3

35,4

8,0

%

W skali roku zwiększył się udział warchlaków (o 1,3 p.proc.) oraz trzody chlewnej na chów 
o wadze 50 kg i więcej (o 1,3 p.proc.), natomiast zmniejszył się udział prosiąt o wadze do  
20 kg (o 1,3 p.proc.) oraz trzody chlewnej na ubój o wadze 50 kg i więcej (o 1,3 p.proc.).

Owce

Stan pogłowia owiec w 2020 r. wyniósł 17,7 tys. szt., co stanowiło 4,9% pogłowia owiec 
w kraju, w tym 8,5 tys. szt. (47,7%) stanowiły maciorki. W porównaniu ze stanem notowanym 
przed rokiem pogłowie owiec zwiększyło się o 3,0 tys. szt. (o 20,6%).

17,2 tys. szt. owiec (97,1% pogłowia wojewódzkiego) hodowano w gospodarstwach 
indywidualnych i w skali roku stan pogłowia w gospodarstwach indywidualnych zwiększył się 
o 21,9%.

Obsada owiec na 100 ha użytków rolnych (według stanu użytków rolnych w czerwcu 2019 r.) 
wyniosła 1,9 szt. wobec 1,9 szt. w 2019 r.

Drób

W czerwcu 2020 r. stado drobiu1 w województwie pomorskim ukształtowało się na poziomie 
6700,8 tys. szt. i stanowiło 3,1% pogłowia drobiu w Polsce. W porównaniu z rokiem 
poprzednim jego liczebność w województwie zmniejszyła się o 220,2 tys. szt. (o 3,2%). 
W strukturze drobiu ogółem 94,3% stanowił drób kurzy, w tym nioski – 26,0%. 

Pogłowie drobiu w gospodarstwach indywidualnych wyniosło 6435,6 tys. szt. (96,0% 
wojewódzkiego pogłowia drobiu), co oznacza wzrost w skali roku o 0,1%.

Obsada drobiu na 100 ha użytków rolnych (według stanu użytków rolnych w czerwcu 2019 r.) 
wyniosła 884,9 szt. wobec 914,0 szt. w czerwcu 2019 r.

1 W pogłowiu drobiu uwzględniono pisklęta do 2 tygodnia życia.
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Wykres 3. Pogłowie drobiu a

Stan w czerwcu

w tym 
nioski

26,0%

Drób kurzy

Indyki

Gęsi

Kaczki i drób pozostały

2019 2020

1,8
1,4 2,5

94,3

w tym 
nioski

27,5%

0,8
1,8 3,5

93,9

% %

94,3

a W pogłowiu drobiu uwzględniono pisklęta do 2 tygodnia życia.

Skup produktów rolnych

Od producentów z województwa pomorskiego skupiono w 2020 r. produkty rolne o łącznej 
wartości 4017,6 mln zł (według cen bieżących, bez podatku VAT), o 9,2% więcej niż w roku 
poprzednim. Wartość skupionych produktów roślinnych stanowiła 39,3% ogólnej wartości 
skupu w województwie, a zwierzęcych – 60,7%.

Wykres 4. Wartość skupu produktów rolnych (ceny bieżące a)
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a Płacone dostawcom; bez podatku VAT.

W 2020 r. w porównaniu z 2019 r. odnotowano wzrost wielkości skupu ziarna pszenicy, żyta, 
ziemniaków ogółem, mleka krowiego i żywca wieprzowego oraz spadek wielkości skupu żywca 
wołowego i drobiowego oraz jaj kurzych konsumpcyjnych.

Skup zbóż ogółem w 2020 r. wyniósł 1282,6 tys. t, o 39,3% więcej niż w poprzednim roku. 
Skup pszenicy ukształtował się na poziomie 771,1 tys. t i był o 23,7% wyższy niż przed rokiem, 
a skup żyta wyniósł 163,0 tys. t i był o 58,7% wyższy. 

W skali roku odnotowano 
wzrost wielkości skupu, 
za wyjątkiem skupu żywca 
rzeźnego wołowego (bez cieląt) 
i drobiowego oraz jaj kurzych 
konsumpcyjnych
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W 2020 r. skupiono 1198,6 tys. t ziarna zbóż podstawowych konsumpcyjnych i paszowych 
(łącznie z mieszankami zbożowymi, bez ziarna siewnego), co stanowiło 11,3% skupu ogółem 
tego typu ziaren zbóż w kraju. W skali roku skup w województwie zwiększył się o 39,1%. 
W omawianym okresie skupiono 769,8 tys. t pszenicy, o 23,7% więcej niż przed rokiem, a żyta 
– 162,4 tys. t, o 58,6% więcej niż w poprzednim roku.

Tablica 2. Skup ważniejszych produktów rolnych

WYSZCZEGÓLNIENIE
2019 2020

w liczbach bezwzględnych 2019 = 100

Zboża w t  920999 1282582 139,3
w tym zboża podstawowe 864226 1202098 139,1

pszenica  623610 771142 123,7
żyto  102711 162979 158,7
jęczmień  46942 85691 182,5
owies i mieszanki zbożowe  24124 47414 196,5
pszenżyto  66839 134872 201,8

w tym zboża konsumpcyjne  
i paszowe  

918219 1279059 139,3

w tym zboża podstawowe 861446 1198580 139,1
pszenica  622547 769828 123,7
żyto  102412 162414 158,6
jęczmień  46319 84819 183,1
owies i mieszanki zbożowe  23801 47006 197,5
pszenżyto  66367 134513 202,7

Ziemniaki w t  287793 316409 109,9
Buraki cukrowe w t 706569 657993 93,1
Rzepak i rzepik w t 143780 191960 133,5
Warzywa w t 46356 55368 119,4
Owoce w t 16269 18456 113,4
Żywiec rzeźny a w t 417615 418920 100,3

w tym:
bydło (bez cieląt)  29613 29297 98,9
cielęta  36 20 55,6
trzoda chlewna   256372 273359 106,6
konie  13 7 53,8
drób  131264 115876 88,3

Żywiec rzeźny w przeliczeniu na  
mięso (łącznie z tłuszczami) b w t

314223 315701 100,5

Mleko krowie w tys. l  328841 338732 103,0
Jaja konsumpcyjne w tys. szt.  54892 52910 96,4

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

Skup ziemniaków ogółem ukształtował się na poziomie 316,4 tys. t, co stanowiło 16,3% skupu 
ziemniaków w kraju. W porównaniu z rokiem poprzednim skup ziemniaków wzrósł o 9,9%.

W 2020 r. skupiono 418,9 tys. t żywca rzeźnego w wadze żywej (o 0,3% więcej niż w 2019 r.), 
w tym 29,3 tys. t żywca wołowego w wadze żywej (odpowiednio o 1,1% mniej), 273,4 tys. t 
żywca wieprzowego (o 6,6% więcej) oraz 115,9 tys. t żywca drobiowego (o 11,7% mniej).

Skup mleka krowiego w 2020 r. wyniósł 338,7 mln litrów (2,8% wielkości skupu mleka 
krowiego w kraju), o 3,0% więcej niż przed rokiem.

W skali roku odnotowano spadek ilości skupionych jaj kurzych konsumpcyjnych o 3,6%  
do 52,9 mln szt.
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Ceny produktów rolnych

W 2020 r. w skali roku odnotowano wzrost cen w skupie m.in. ziarna pszenicy. Natomiast 
niższe były ceny ziarna żyta, ziemniaków jadalnych, żywca rzeźnego wołowego, wieprzowego 
oraz drobiowego w skupie.

Tablica 3. Przeciętne ceny skupu ważniejszych produktów rolnych 

WYSZCZEGÓLNIENIE
2019 2020

w zł 2019 = 100

Ziarno zbóż konsumpcyjnych  
i paszowych – za 1 dt

70,93 72,71 102,5

w tym:
pszenicy  74,37 79,90 107,4
żyta  59,06 54,68 92,6
jęczmienia  65,63 65,77 100,2
owsa i mieszanek zbożowych  61,59 57,91 94,0
pszenżyta  64,04 62,88 98,2

Ziemniaki – za 1dt  55,83 54,49 97,6
w tym: 

jadalne (bez wczesnych)  64,55 57,21 88,6
przemysłowe  33,59 25,82 76,9

Buraki cukrowe – za 1 dt  11,30 12,06 106,7
Rzepak i rzepik przemysłowy – za 1 dt  154,11 162,71 105,6
Żywiec rzeźny – za 1 kg: 

bydło (bez cieląt)  6,08 5,96 98,0
cielęta  11,21 10,04 89,6
świnie 5,35 5,12 95,7
konie  10,09 12,13 120,2
drób  3,55 3,28 92,4

Mleko krowie – za 1 l  1,32 1,34 101,5
Jaja kurze konsumpcyjne – za 1 szt.  0,23 0,23 100,0

Średnia cena skupu ziarna zbóż podstawowych konsumpcyjnych i paszowych w województwie 
pomorskim w 2020 r. wyniosła 72,71 zł za 1 dt i była o 2,5% wyższa niż przed rokiem. Średnia 
cena skupu pszenicy konsumpcyjnej i paszowej wyniosła 79,90 zł za 1 dt i była o 7,4% wyższa  
niż przed rokiem. Cena żyta konsumpcyjnego i paszowego w skupie ukształtowała się na 
poziomie 54,68 zł za 1 dt, o 7,4% niższym od zanotowanego w 2019 r. 

W 2020 r. średnia cena skupu żywca rzeźnego ukształtowała się na poziomie niższym niż 
przed rokiem (o 3,3%). Cena żywca wołowego w punktach skupu osiągnęła wartość 5,96 zł,  
o 2,0% niższą w odniesieniu do zanotowanej rok wcześniej. Za 1 kg żywca wieprzowego 
w skupie płacono średnio 5,12 zł, o 4,3% mniej niż w 2019 r. Przeciętna cena 1 kg żywca 
drobiowego w 2020 r. wyniosła 3,28 zł, o 7,6% więcej niż przed rokiem.

W omawianym roku przeciętna cena skupu ziemniaków osiągnęła wartość 54,49 zł za 1 dt 
i zmniejszyła się o 2,4% w odniesieniu do zanotowanej rok wcześniej.

Za 1 l mleka skupionego na terenie województwa w 2020 r. producenci otrzymywali średnio 
1,34 zł, o 1,5% więcej niż w roku poprzednim.

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na  
danych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne 
na podstawie danych GUS”.
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Opracowanie merytoryczne:
Urząd Statystyczny w Gdańsku
Dyrektor Jerzy Auksztol
Tel: 58 76 83 130

Rozpowszechnianie:
Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych
Tel.: 58 76 83 210
e-mail: A.Sarnowska@stat.gov.pl

Współpraca z Mediami:
Zbigniew Pietrzak
Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych
Tel.: 58 76 83 175
e-mail: Z.Pietrzak@stat.gov.pl

www.gdansk.stat.gov.pl

@Gdansk_STAT

@GlownyUrzadStatystyczny
@urzadstatystycznywgdansku

Powiązane opracowania

Rolnictwo

Temat dostępny w bazach danych

Bank Danych Lokalnych (BDL)
Dziedzinowe Bazy Wiedzy (DBW) - Rolnictwo

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku

Ceny skupu
Ceny targowiskowe
Gospodarstwo indywidualne
Gospodarstwo rolne
Powierzchnia gospodarstwa rolnego
Powierzchnia upraw
Siedziba gospodarstwa rolnego
Skup produktów rolnych
Zbiór (plonów)
Zwierzęta gospodarskie

https://gdansk.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2018-r-%2C1%2C14.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/Rolnictwo.aspx
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/RynekPracy.aspx
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3234%2Cpojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1718%2Cpojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3138%2Cpojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3137%2Cpojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1053%2Cpojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1245%2Cpojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1116%2Cpojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2331%2Cpojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/654%2Cpojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1721%2Cpojecie.html
mailto:A.Sarnowska%40stat.gov.pl?subject=
mailto:Z.Pietrzak%40stat.gov.pl?subject=
https://gdansk.stat.gov.pl/
https://twitter.com/Gdansk_STAT
https://www.facebook.com/GlownyUrzadStatystyczny/
https://www.facebook.com/urzadstatystycznywgdansku/

