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ROLNICTWO 
W  WOJEWÓDZTWIE  WARMIŃSKO-MAZURSKIM  W  2014 R. 

Lipiec 2015 
 
 
UŻYTKOWANIE GRUNTÓW 

Powierzchnia geodezyjna województwa warmińsko-mazurskiego według stanu w dniu 

01.01.2014 r. wynosiła 2 417,3 tys. ha, z tego użytki rolne stanowiły 54,2%, grunty leśne oraz 

zadrzewione i zakrzewione 32,9%, grunty pod wodami 5,7%, grunty zabudowane i zurbanizowane 

3,7%, a pozostałe grunty 3,5%.  

Powierzchnia gruntów w gospodarstwach rolnych według siedziby użytkownika w czerwcu 

2014 r. wyniosła 1 120,2 tys. ha. Powierzchnia gospodarstw rolnych zmniejszyła się o 23,7 tys. ha  

(o 2,1%) w ujęciu rocznym. Użytki rolne stanowiły 89,1%, lasy i grunty leśne 4,3%, a pozostałe grunty 

6,7%. Gospodarstwa indywidualne użytkowały 963,4 tys. ha gruntów (86,0% gruntów wszystkich 

gospodarstw rolnych). 

Powierzchnia użytków rolnych gospodarstw rolnych wyniosła 997,9 tys. ha, w tym 98,9% 

stanowiły użytki rolne w dobrej kulturze. W porównaniu do 2013 r. powierzchnia użytków rolnych 

zmniejszyła się o 23,2 tys. ha (o 2,3%). Grunty orne zajmowały 641,0 tys. ha (w tym 9,5% to grunty 

ugorowane), uprawy trwałe 8,7 tys. ha (w tym 86,8% to sady), ogrody przydomowe 1,0 tys. ha,  

a trwałe użytki zielone 336,4 tys. ha (w tym 69,2% to łąki trwałe). Pozostałe użytki rolne stanowiły 

10,8 tys. ha.  

 

Struktura użytków rolnych w gospodarstwach rolnych w 2014 r. 
Stan w czerwcu; według siedziby użytkownika 
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Dominujące w rolnictwie gospodarstwa indywidualne użytkowały 871,7 tys. ha, tj. 87,4%  

(w kraju 90,9%) użytków rolnych. 

 

PRODUKCJA ROŚLINNA 

Powierzchnia zasiewów w 2014 r. wyniosła 580,0 tys. ha (o 1,5% mniej niż rok wcześniej). 

Stanowiło to 5,6% powierzchni zasianej w kraju. 

 

Plony i zbiory głównych ziemiopłodów rolnych w 2014 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Powierzchnia Plony Zbiory 

w ha 2013=100 z 1 ha w dt 2013=100 w dt 2013=100 
       

Zboża ogółem  ...................  375 555 98,3 42,0 105,5 15 770 865 103,6 
w tym zboża podstawowe 

z mieszankami  ................  352 665 96,5 41,8 106,1 14 751 958 102,4 

w tym pszenica .............  145 111 113,9 48,2 105,9 6 999 822 120,7 

Ziemniakia  ........................  6 127 46,4 251 119,0 1 535 616 55,1 

Buraki cukrowe  ................  3 093 113,5 555 88,8 1 714 900 100,6 

Rzepak i rzepik  .................  76 130 108,4 30,3 111,0 2 304 497 120,3 

a Łącznie z powierzchnią i produkcją w ogrodach przydomowych. 

 

Pod zasiewy zbóż przeznaczono 375,6 tys. ha (o 1,7% mniej niż w 2013 r.). Zboża podstawowe  

z mieszankami zbożowymi były uprawiane na 352,7 tys. ha (na powierzchni o 3,5% mniejszej niż 

w 2013 r.). W strukturze zasiewów stanowiły 60,8% (w kraju 64,3%). Wśród zbóż dominowały uprawy 

pszenicy. 

 

Struktura powierzchni zasiewów i zbiorów zbóż podstawowych 
z mieszankami zbożowymi w 2014 r. 
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Powierzchnia uprawy ziemniaków łącznie z ogrodami przydomowymi wyniosła 6,1 tys. ha  

i zmniejszyła się w stosunku do 2013 r. o ponad połowę, stanowiąc 1,1% ogólnej powierzchni 

zasiewów. Areał uprawy buraków cukrowych zwiększył się w ciągu roku o 13,5% i wyniósł 3,1 tys. ha, 

co stanowiło 0,5% powierzchni zasiewów. Powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku wzrosła o 8,4%  

i wyniosła 76,1 tys. ha, stanowiąc 13,1% powierzchni zasiewów.  

W 2014 r. w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost plonowania zbóż, 

ziemniaków, rzepaku i rzepiku oraz spadek plonowania buraków cukrowych. Wśród województw 

warmińsko-mazurskie uzyskało 9 lokatę w plonowaniu zbóż, 13 ziemniaków, 14 rzepaku i rzepiku 

oraz 16 buraków cukrowych. 

W odniesieniu do 2013 r. zwiększyły się zbiory zbóż, buraków cukrowych, rzepaku i rzepiku,  

a zmniejszyły ziemniaków.  

 

ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE 

W 2014 r. w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyło się stado trzody chlewnej i drobiu,  

a zmniejszyło się pogłowie bydła i owiec. 

W grudniu 2014 r. w województwie pogłowie bydła wyniosło 426,0 tys. sztuk, w tym 46,3% to 

krowy. W porównaniu do stanu z grudnia 2013 r. odnotowano spadek pogłowia o 1,6 tys. sztuk  

(o 0,4%), który wynikał z pomniejszenia liczby bydła w wieku 2 lat i więcej (o 3,9%). W gospodarstwach 

województwa warmińsko-mazurskiego utrzymywano 7,5% krajowego pogłowia bydła. 

 

Pogłowie zwierząt gospodarskich 
Stan w grudniu 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2013 2014 

w sztukach 2013=100 
    

Bydło  ............................................................  427 562 425 951 99,6 
cielęta w wieku poniżej 1 roku  .....................  99 484 105 783 106,3 
młode bydło w wieku 1–2 lat  ........................  96 969 98 078 101,1 
bydło w wieku 2 lat i więcej  ..........................  231 109 222 089 96,1 

w tym krowy  ..............................................  206 014 197 108 95,7 
Obsada bydła na 100 ha użytków rolnycha ......  41,9 42,7 101,9 

Trzoda chlewnab ............................................  494 878 496 508 100,3 
prosięta o wadze do 20 kg  ............................  124 604 125 840 101,0 
warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg  ...........  137 122 139 413 101,7 
trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg 

i więcej  ........................................................  182 191 182 557 100,2 
trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg 

i więcej  ........................................................  50 961 48 697 95,6 
w tym lochy  ...............................................  49 598 47 504 95,8 

Obsada trzody chlewnej na 100 ha użytków 
rolnycha ...........................................................  48,5 49,8 102,7 

Owce  ............................................................  10 498 8 693 82,8 
w tym maciorki  .............................................  5 694 6 610 116,1 

Obsada owiec na 100 ha użytków rolnycha .....  1,0 0,9 84,7 

Drób  .............................................................  6 216 792 6 255 244 100,6 
w tym kurzy ...................................................  2 674 118 2 873 672 107,5 

Obsada drobiu kurzego na 100 ha użytków 
rolnycha ..........................................................  261,9 288,0 110,0 

a Stan w czerwcu.  b Trzoda chlewna w 2013 r. – stan w końcu listopada. 
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W gospodarstwach indywidualnych, skupiających 95,1% ogółu pogłowia bydła  

w województwie, znajdowało się 405,2 tys. sztuk (o 0,4% mniej niż rok wcześniej). 

Obsada bydła w grudniu 2014 r. w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych wyniosła 42,7 szt. 

(przy średniej krajowej 38,9 szt.), co uplasowało warmińsko-mazurskie na 6 miejscu wśród innych 

województw.  

 

Obsada bydła na 100 ha użytków rolnych w 2014 r. 
Stan w grudniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W grudniu 2014 r. pogłowie trzody chlewnej wyniosło 496,5 tys. sztuk, w tym stado loch  

na chów stanowiło 9,6%. W porównaniu do stanu z listopada 2013 r. w większości grup odnotowano 

wzrost pogłowia. W województwie warmińsko-mazurskim utrzymywano 4,4% krajowego pogłowia 

trzody chlewnej. 

W gospodarstwach indywidualnych, które utrzymywały 84,8% stanu pogłowia trzody chlewnej 

w województwie, było 421,0 tys. sztuk, co oznacza roczny wzrost o 2,9 tys. szt. (o 0,7%). 

Obsada trzody chlewnej w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych wyniosła 49,8 szt. (przy 

średniej krajowej 77,4 szt.). Wynik ten sprawił, że warmińsko-mazurskie uzyskało 8 lokatę w kraju.  

 

Obsada trzody chlewnej na 100 ha użytków rolnych w 2014 r. 
Stan w grudniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazowieckie

Lubelskie
Łódzkie

Wielkopolskie

Podlaskie

Pomorskie

Dolnośląskie

Śląskie

Lubuskie

Podkarpackie
Małopolskie

Zachodnio-
pomorskie

Warmińsko-
-mazurskie

Opolskie

Kujawsko-
-pomorskie

Świętokrzyskie

Mazowieckie

Lubelskie
Łódzkie

Wielkopolskie

Podlaskie

Pomorskie

Dolnośląskie

Śląskie

Lubuskie

Podkarpackie
Małopolskie

Zachodnio-
pomorskie

Warmińsko-
-mazurskie

Opolskie

Kujawsko-
-pomorskie

Świętokrzyskie
szt. 

35,1–70,0 

105,1 i więcej 

70,1–105,0 

35,0 i mniej 

Polska – 77,4 

szt. 

20,1–35,0 

50,1 i więcej 
35,1–50,0 

20,0 i mniej 

Polska – 38,9 



 5 

Stan pogłowia owiec zmniejszył się w ciągu roku o 17,2%, osiągając w grudniu 2014 r. poziom 

8,7 tys. sztuk, w tym 76,0% stanowiły maciorki. W gospodarstwach województwa warmińsko- 

-mazurskiego utrzymywano 4,3% krajowego pogłowia owiec. 

W grudniu 2014 r. pogłowie drobiu w województwie wyniosło 6,3 mln sztuk (było wyższe 

o 0,6% niż w grudniu 2013 r.), w tym drobiu kurzego 2,9 mln sztuk (w stosunku do ubiegłego roku 

zwiększyło się o 7,5%). 

 

SKUP PRODUKTÓW ROLNYCH 

Od producentów z województwa warmińsko-mazurskiego skupiono w 2014 r. produkty rolne  

o łącznej wartości 3 987,3 mln zł (według cen bieżących, bez podatku VAT), tj. o 3,1% więcej niż  

w roku poprzednim. Wartość skupionych produktów roślinnych stanowiła 22,5% ogólnej wartości 

skupu w województwie, a zwierzęcych 77,5%. 

 

Skup głównych produktów rolnych 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2013 2014 

w liczbach bezwzględnych 2013=100 Polska=100 
     

Zboża ogółem (bez siewnego) w t  ..............  761 960 898 567 117,9 7,3 

w tym pszenica  ........................................  438 518 524 999 119,7 7,8 

Ziemniaki w t  ..............................................  9 717 11 588 119,3 0,7 

Żywiec rzeźny wołowy (bez cieląt) w t  .......  24 986 29 433 117,8 4,4 

Żywiec rzeźny wieprzowy w t  .....................  104 691 106 534 101,8 4,8 

Żywiec rzeźny drobiowy w t  .......................  202 684 224 136 110,6 8,9 

Mleko tys. l  .................................................  763 637 826 564 108,2 8,0 

 

W 2014 r. skupiono 898,6 tys. ton ziarna zbóż konsumpcyjnych i paszowych (łącznie  

z mieszankami zbożowymi, bez ziarna siewnego), co stanowiło 7,3% skupu ogólnokrajowego.  

W odniesieniu do roku poprzedniego skup był wyższy o 17,9%. W omawianym roku w województwie 

skupiono 525,0 tys. ton pszenicy, tj. o 19,7% więcej niż w poprzednim roku. 

 

Zmiany wielkości skupu głównych produktów rolnych w 2014 r. 
2013 = 100 
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Skup ziemniaków ogółem osiągnął poziom 11,6 tys. ton, co stanowiło 0,7% ogólnego skupu w kraju. 

W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił wzrost ilości skupionych ziemniaków o 19,3%.  

W ciągu ostatniego roku skupiono 360,9 tys. ton żywca rzeźnego w wadze żywej, tj. o 8,3% 

więcej niż przed rokiem. Skup żywca wołowego (bez cieląt) ukształtował się na poziomie 29,4 tys. ton 

(co stanowiło 4,4% ogółu żywca wołowego skupionego w kraju) i był o 17,8% większy niż przed 

rokiem. W 2014 r. skupiono 106,5 tys. ton żywca wieprzowego (co stanowiło 4,8% ogółu żywca 

wieprzowego skupionego w kraju), tj. o 1,8% więcej niż w roku poprzednim. Żywca drobiowego 

skupiono 224,1 tys. ton (co stanowiło 8,9% ogółu żywca drobiowego skupionego w kraju), czyli  

o 10,6% więcej niż w 2013 r. Większość skupionego żywca drobiowego stanowiły indyki (72,5%). 

Skup mleka krowiego w 2014 r. wyniósł 826,6 mln litrów (co stanowiło 8,0% ogółu mleka 

skupionego w kraju), tj. o 8,2% więcej niż przed rokiem. 

 

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH 

W skupie w województwie warmińsko-mazurskim w 2014 r. w odniesieniu do 2013 r. wzrosły 

ceny ziemniaków, a spadły ceny ziarna zbóż (bez siewnego), żywca rzeźnego wołowego (bez cieląt), 

wieprzowego i drobiowego oraz mleka. 

 

Ceny skupu głównych produktów rolnych 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2013 2014 

w zł 2013=100 Polska=100 
     

Zboża ogółem (bez siewnego) za 1 dt  ........  72,29 64,76 89,6 103,0 

w tym pszenica  ........................................  78,77 69,78 88,6 102,1 

Ziemniaki za 1 dt  ........................................  74,26 78,33 105,5 201,9 

Żywiec rzeźny wołowy (bez cieląt) za 1 kg ..  5,98 5,76 96,3 96,5 

Żywiec rzeźny wieprzowy za 1 kg  ...............  5,36 4,86 90,8 100,9 

Żywiec rzeźny drobiowy za 1 kg  .................  5,40 5,35 99,1 131,1 

Mleko za 1 hl  ..............................................  139,37 139,15 99,8 101,5 

 

Zmiany cen skupu głównych produktów rolnych w 2014 r. 
2013 = 100 
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W porównaniu do średnich cen skupu uzyskiwanych w Polsce wyższe ceny uzyskali producenci 

z województwa warmińsko-mazurskiego za zboża, ziemniaki, żywiec rzeźny wieprzowy i drobiowy 

oraz mleko, a niższe za żywiec rzeźny wołowy (bez cieląt). 

 

W 2014 r. w porównaniu do 2013 r. w województwie wzrosły ceny targowiskowe ziemniaków 

jadalnych późnych, a spadły zbóż, prosięcia na chów i żywca rzeźnego wieprzowego.  

 

Ceny targowiskowe głównych produktów rolnych 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2013 2014 

w zł 2013=100 Polska=100 
     

Pszenica za 1 dt  ...............................................  94,43 89,37 94,6 105,2 

Żyto za 1 dt  ......................................................  68,78 63,19 91,9 98,9 

Ziemniaki jadalne późne za 1 dt  ......................  105,42 113,52 107,7 113,3 

Prosię na chów za 1 szt.  ..................................  174,95 163,36 93,4 99,3 

Żywiec rzeźny wieprzowy za 1 kg  ....................  5,30 5,00 94,3 101,2 

 

W porównaniu do średnich cen targowiskowych uzyskiwanych w kraju wyższe ceny uzyskali 

producenci z województwa warmińsko-mazurskiego za pszenicę, ziemniaki jadalne późne i żywiec 

rzeźny wieprzowy, a niższe za żyto i prosię na chów. 

 

Zmiany cen targowiskowych głównych produktów rolnych w 2014 r. 
2013 = 100 
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