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POGŁOWIE  BYDŁA I OWIEC WEDŁUG STANU W CZERWCU 2014 R.1        

 

 

Według wstępnych danych w czerwcu 2014 r. pogłowie bydła liczyło 5920,4 tys. sztuk, 

wykazując wzrost w skali roku o 1,0%.  

Wzrost  liczebności stada bydła ogółem wynikał ze zwiększenia stanów cieląt w wieku 

poniżej 1 roku (o 1,4%),  pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat (o 0,8%) i bydła dorosłego w  

wieku 2 lat i więcej (1,0%), przy jednoczesnym zmniejszeniu o 2,0% populacji krów. 

W strukturze stada bydła zwiększył się w porównaniu z 2013 r. udział grupy cieląt 

i pozostałego bydła dorosłego w wieku 2 lat i więcej, natomiast zmniejszył się udział pogłowia 

młodego bydła w wieku 1-2 lat i krów. 

Populacja owiec wyniosła 222,8 tys. sztuk i w porównaniu ze stanem w czerwcu 

ubiegłego roku zmniejszyła się o 10,7%, w tym liczebność maciorek owczych spadła o 1,5%. 

 

  

------------------------------------------------------------ 
1. Źródło informacji stanowiły: 
- uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej, 

przeprowadzonego na próbie ok. 30 tys. gospodarstw indywidualnych    utrzymujących w/w gatunki 
zwierząt, 

- dane sprawozdawcze jednostek sektora publicznego i prywatnego (bez gospodarstw indywidualnych). 
 
  
 Opracowanie: Departament Rolnictwa 
 Kontakt w sprawach merytorycznych: Małgorzata Kuliś  

tel. 22  608 33 57; e-mail: m.kulis@stat.gov.pl 
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Bydło 

W czerwcu 2014 r. pogłowie bydła wynosiło 5920,4 tys. sztuk i było o 60,9 tys. sztuk 

(o 1,0%) wyższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w grudniu 2013 r. -  

wyższe o 330,9 tys. sztuk (o 5,9%). 

 

Wykres 1. Pogłowie bydła, w tym krów w latach 2005-2014. 

 

Tabl. 1  Pogłowie bydła w czerwcu 2012-2014 r. według sektorów własnościowych. 

Wyszczególnienie 
 

a – 2012 r. 
b – 2013 r. 
c – 2014 r. 

Ogółem Sektor Struktura  
pogłowia 
ogółem 

Dynamika 

prywatny publiczny czerwiec 
ub.r.=100 

grudzień 
ub.r.=100 w tysiącach sztuk w odsetkach

Bydło ogółem        a 5776,8 5696,5 80,3 100,0 100,3 105,0

b 5859,5 5778,2 81,3 100,0 101,4 106,1

c 5920,4 5839,6 80,8 100,0 101,0 105,9

Krowy                    a 2578,0 2543,2 34,8 44,6 98,2 100,4

b 2530,5 2495,6 34,9 43,2 98,2 102,5

c 2479,1 2444,7 34,4 41,9 98,0 101,5

Bydło pozostałe     a 3198,8 3153,3 45,5 55,4 102,0 109,1

b 3329,0 3282,6 46,4 56,8 104,1 109,1

c 3441,3 3394,9 46,4 58,1 103,4 109,3
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Pogłowie krów spadło w porównaniu z analogicznym  okresem 2013 r. o 51,4 tys. sztuk 

(o 2,0%) do poziomu 2479,1 tys. sztuk, a w stosunku do stanu w grudniu 2013 r. – wzrosło 

o 37,2 tys. sztuk (o 1,5%). 

W sektorze prywatnym, w czerwcu 2014 r., pogłowie bydła wynosiło  5839,6 tys. sztuk 

i wzrosło w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku o 61,4 tys. sztuk (o 1,1%), a w stosunku do 

grudnia 2013 r. wzrosło o 332,1 tys. sztuk (o 6,0 %). W gospodarstwach indywidualnych 

pogłowie bydła wynosiło 5603,9 tys. sztuk i było wyższe o 43,7 tys. sztuk (o 0,8%) od stanu w 

czerwcu 2013 r., a w stosunku do grudnia ubiegłego roku – wyższe o 321,4 tys. sztuk (o 6,1%). 

W sektorze publicznym pogłowie bydła spadło w stosunku do czerwca 2013 r. o 0,5 tys. 

sztuk (o 0,6%), a w porównaniu  ze stanem w grudniu 2013 r. zmniejszyło się o 1,2 tys. sztuk 

(o 1,4%) do poziomu 80,8 tys. sztuk.  

  

W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych 

w czerwcu 2014 r. wynosił: 

- cielęta w wieku poniżej 1 roku         - 27,2%, 

- młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat       - 24,2%, 

- krowy           - 41,9%, 

- pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej    -   6,7%. 

  

W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w czerwcu 2013 r., wzrósł udział cieląt 

(o 0,1 p.proc.)  i  pozostałego bydła dorosłego w wieku 2 lat i więcej (o 1,2 p.proc.),  natomiast 

obniżył się udział młodego bydła w wieku 1-2 lat (o 0,1 p.proc)  oraz udział krów  o 1,3 p.proc.  

 Wzrost pogłowia bydła w czerwcu 2014 r. wynikał ze zwiększenia o 1,4% stanów cieląt 

w wieku poniżej 1 roku  oraz populacji młodego bydła rzeźnego w wieku 1-2 lat (wzrost 

o 0,8%) oraz bydła dorosłego w wieku 2 lat i więcej (1,0%).  Obserwujemy utrzymujące się 

zainteresowanie rolników  rozwojem produkcji żywca rzeźnego.  

W I półroczu 2014 r. przeciętne ceny skupu 1 kg żywca wołowego (6,07 zł) w stosunku 

do notowanych  przed  rokiem  spadły (o 4,7%), a w obrotach targowiskowych kształtowały się 

na poziomie 6,57 zł za 1 kg i były o 1,4% niższe od rejestrowanych w analogicznym okresie 

2013 r.   

W czerwcu 2014 r. za 1 kg żywca wołowego rolnicy otrzymywali w skupie 5,99 zł, 

tj. o 3,1% mniej niż w czerwcu przed rokiem i o 0,9% mniej niż w maju br. W obrotach 

targowiskowych za 1 kg żywca wołowego płacono rolnikom w czerwcu br. 6,58 zł, tj. o 0,3% 

więcej niż przed rokiem i o 1,4% więcej niż w maju br. 
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W I półroczu br. przeciętna cena skupu 100 litrów mleka wyniosła 145,7 zł,  i była 

wyższa w stosunku do ceny sprzed roku o 16,2%. W czerwcu br. za 100 l  mleka płacono 

rolnikom w skupie  135,73 zł, tj. o 6,5% więcej niż w analogicznym okresie 2013 r.  

Ceny ziemiopłodów paszowych w I półroczu 2014 r. utrzymywały się na niższym 

poziomie niż przed rokiem.  W omawianym okresie przeciętne  ceny  skupu  zbóż  

(72,92 zł/1 dt)  były  o 20,5 % niższe od cen zbóż notowanych w analogicznym okresie 

2013 r., a w obrotach targowiskowych wynosiły 78,66 zł za 1 dt i spadły w stosunku 

do notowanych w I półroczu ubiegłego roku  o  9,9 %. 

 

W przekroju terytorialnym pogłowie bydła w czerwcu 2014 r. wzrosło 

w 10 województwach. Największy wzrost, o 5% i więcej, odnotowano w województwach 

zachodniopomorskim (o 11,6%) i mazowieckim (o 5,7%).  

W pozostałych 6 województwach populacja bydła spadła, a najwięcej w 

województwach: małopolskim (o 5,6%), świętokrzyskim (o 3,8%) i wielkopolskim 

(o 3,4%).  

 W czerwcu 2014 r. największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa: 

mazowieckie (19,4%), podlaskie (16,0%), wielkopolskie (15,0%), a najmniejszy - lubuskie 

(1,3%), podkarpackie (1,6%), zachodniopomorskie (1,7%), dolnośląskie (1,8%) i opolskie 

(1,9%).  

 

 

Owce 

  

 Pogłowie owiec ogółem wynosiło w czerwcu 2014 r. 222,8 tys. sztuk  i  było o 26,7 tys. 

sztuk (o 10,7%) niższe od notowanego przed rokiem. Populacja maciorek owczych zmniejszyła 

się w skali roku o 2,0 tys. sztuk (o 1,5%) do poziomu 133,4 tys. sztuk. 

 W porównaniu do stanu w grudniu 2013 r. pogłowie owiec zmniejszyło się o 0,3 tys. 

sztuk (o 0,1%), w tym stado maciorek o 9 tys. sztuk, tj. o 6,3%. 

W sektorze prywatnym pogłowie owiec, w porównaniu z czerwcem 2013 r., spadło 

o 26,1 tys. sztuk (o 11,0%), a w stosunku do stanu w grudniu 2013 r. zmniejszyło się o 0,9 tys. 

sztuk (o 0,4%) do poziomu  211,7 tys. sztuk. W gospodarstwach indywidualnych stan pogłowia 

owiec spadł w skali roku o 25 tys. sztuk (o 10,9%), a w stosunku do grudnia 2013 r. - 

zmniejszył się o 0,6 tys. sztuk (o 0,3%) do poziomu  203,6 tys. sztuk. 

 

 

Wykres 2. Pogłowie owiec, w tym maciorek w latach 2005-2014. 
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W sektorze publicznym stado owiec zmniejszyło się od czerwca 2013 r. o 4,9%, 

a w porównaniu z grudniem 2013 r. - wzrosło o 5,4% do stanu  11,1 tys. sztuk. 

 

 

Tabl. 2  Pogłowie owiec w czerwcu 2012-2014r. według sektorów własnościowych. 

 

Wyszczególnienie 
 

a – 2012r. 
b – 2013r.  
c – 2014r. 

Ogółem Sektor Struktura  
pogłowia 
ogółem 

Dynamika 

prywatny publiczny czerwiec 

ub.r.=100 

grudzień 

ub.r.=100w tysiącach sztuk w odsetkach

Owce ogółem      a 266,8 256,1 10,7 100,0 106,3 125,4

b 249,5 237,8 11,7 100,0 93,5 114,2

c 222,8 211,7 11,1 100,0 89,3 99,9

w tym maciorki   a 157,7 151,5 6,2 59,1 97,2 109,6

b 135,4 128,7 6,7 54,3 85,9 100,5

c 133,4 126,8 6,6 59,9 98,5 93,7

 

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

potomstwo i samic pokrytych po raz pierwszy) wynosił 59,9% i w porównaniu z czerwcem   

2013 r.  zwiększył się o 5,6 p.proc. 

 W czerwcu 2014 r. największym udziałem w krajowym  pogłowiu owiec 

charakteryzowały się województwa: małopolskie (29,5%), wielkopolskie (9,1%), podlaskie 
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(8,2%), a najmniejszym - opolskie (1,1%),  świętokrzyskie (2,1%), mazowieckie (2,2%) 

i lubuskie (2,4%).  

 

 

 


