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Rolnictwo w Kujawsko-Pomorskim  

 

W 2016 r. w ogólnej powierzchni województwa kujawsko-pomorskiego wynoszącej 

1797,1 tys. ha, gospodarstwa rolne zajmowały 1116,7 tys. ha gruntów, tj. o 2,7% mniej niż  

w 2015 roku. W powierzchni zasiewów, podobnie jak w latach ubiegłych, przeważała uprawa 

zbóż, tj. zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi, kukurydzy na ziarno, gryki, prosa  

i pozostałych zbożowych. Ich udział wyniósł 66,7% i w porównaniu z ub. rokiem zwiększył się 

o 1,5 p. proc. W 2016 r. w województwie kujawsko-pomorskim w porównaniu z rokiem 

poprzednim wzrosło pogłowie bydła i owiec, a zmniejszyło się stado trzody chlewnej. 

Tabl. 1. Użytkowanie gruntów (stan w czerwcu) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogółem W tym gospodarstwa indywidualne 

2015 2016 2015 2016 

w ha 2015=100 w ha 2015=100 

Powierzchnia ogólna  .................................................................  1147637 1116703 97,3 1042845 1013802 97,2 

w tym:       

Użytki rolne  ...............................................................................  1064011 1039353 97,7 965675 942075 97,6 

w dobrej kulturze   ...................................................................  1059450 1035678 97,8 961861 938915 97,6 

w tym:        

pod zasiewami  ..................................................................  945994 925745 97,9 856555 839266 98,0 

uprawy trwałe  ...................................................................  7322 7729 105,6 6913 7333 106,1 

w tym sady  .....................................................................  6435 7089 110,2 6129 6702 109,3 

łąki trwałe  .........................................................................  83332 81270 97,5 77040 75241 97,7 

pastwiska trwałe  ...............................................................  17262 12290 71,2 16162 11013 68,1 

Lasy i grunty leśne  .....................................................................  24353 25279 103,8 23428 24508 104,6 

W 2016 r. użytki rolne posiadało 64,6 tys. gospodarstw rolnych, w tym 60,6 tys.  

– użytki rolne pod zasiewami. Średnia powierzchnia użytków rolnych przypadająca na jedno 

gospodarstwo rolne z użytkami rolnymi wyniosła 16,10 ha (w kraju 10,21 ha). Użytki rolne  

w gospodarstwach rolnych województwa kujawsko-pomorskiego zajmowały w 2016 r. areał 

1039,4 tys. ha, w tym 99,6% stanowiły użytki rolne w dobrej kulturze (w kraju odpowiednio 

14375,9 tys. ha i 99,1%). W porównaniu z 2015 r. powierzchnia ta zmniejszyła się o 24,7 tys. ha 

(o 2,3%). Spośród użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej największą powierzchnię 

zajmowały grunty pod zasiewami – 925,7 tys. ha (spadek w skali roku o 2,1%). 
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Tabl. 2 Powierzchnia zasiewów (stan w czerwcu) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogółem W tym gospodarstwa indywidualne 

2015 2016 2015 2016 

w ha 2015=100 w ha 2015=100 

Ogółem  ...................................................................................... 945994 925745 97,9 856555 839266 98,0 

w tym:       

Zbożaa  ......................................................................................... 616515 617848 100,2 565228 567134 100,3 

w tym:       

pszenica  ................................................................................ 219264 219687 100,2 194004 194532 100,3 

żyto  ....................................................................................... 44413 55426 124,8 42493 53240 125,3 

jęczmień  ................................................................................ 86140 97662 113,4 82487 93770 113,7 

owies  .................................................................................... 9980 11817 118,4 9009 10522 116,8 

pszenżyto  .............................................................................. 121882 100802 82,7 117943 97446 82,6 

Ziemniakib  ................................................................................... 17061 19862 116,4 15897 18669 117,4 

a  Zboża podstawowe, owies z jęczmieniem i inne zbożowe mieszanki, łącznie z kukurydzą na ziarno, gryką, prosem i innymi zbożowymi.  b  Bez powierzchni 

ziemniaków w ogrodach przydomowych. 

Zboża w województwie kujawsko-pomorskim zajmowały powierzchnię 617,8 tys. ha, 

nieznacznie większą od ubiegłorocznej. W rankingu województw Kujawsko-Pomorskie 

znalazło się na 4 miejscu w kraju pod względem powierzchni zasiewów zbóż. Wśród zbóż 

dominowała uprawa pszenicy z 23,7% udziałem w strukturze zasiewów (w kraju 22,6%). 

Powierzchnia zasiewów pszenicy nieznacznie zwiększyła się w ciągu roku.  

Rośliny zaliczane do przemysłowych zajmowały w 2016 r. powierzchnię 131,4 tys. ha  

(3 miejsce w kraju). W ogólnej powierzchni zasiewów stanowiły 14,2%, spadek w skali roku  

o 2,7 p. proc.  

Areał uprawy buraków cukrowych zwiększył się w ciągu roku o 17,2% i wyniósł 43,5 

tys. ha, co stanowiło 4,7% powierzchni zasiewów. Pod względem wielkości powierzchni 

uprawy nasze województwo zajęło 1 miejsce w kraju. 

Powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku zmniejszyła się o 28,2% i wyniosła 84,3 tys. ha, 

stanowiąc 9,1% powierzchni zasiewów. Pod względem wielkości areału uprawy rzepaku  

i rzepiku województwo kujawsko-pomorskie znalazło się na 4 miejscu w kraju. 

Tabl. 3.  Pogłowie zwierząt gospodarskich (stan w czerwcu) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogółem W tym gospodarstwa indywidualne 

2015 2016 2015 2016 

w szt. 2015=100 w szt. 2015=100 

Bydło  .........................................................................................  495687 501502 101,2 456517 462953 101,4 

Obsada bydła na 100 ha użytków rolnych  .................................  46,6 48,3 103,6 47,3 49,1 103,8 

Trzoda chlewna   ........................................................................  1325008 1154894 87,2 1270318 1116009 87,9 

Obsada trzody chlewnej na 100 ha użytków rolnych .................  124,5 111,1 89,3 131,5 118,5 90,1 

Owce  .........................................................................................  7703 9163 119,0 6944 8433 121,4 

Obsada owiec na 100 ha użytków  rolnych  ................................  0,7 0,9 128,6 0,7 0,9 128,6 
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W czerwcu 2016 r. pogłowie: 

 bydła wynosiło 501,5 tys. sztuk, w tym 160,0 tys. sztuk krów. W porównaniu 

ze stanem z czerwca 2015 r. odnotowano spadek pogłowia o 5,8 tys. sztuk, czyli  

o 1,2%. W gospodarstwach województwa kujawsko-pomorskiego utrzymywano 8,4% 

krajowego pogłowia bydła, co stawia nasze województwo na 4 miejscu w Polsce; 

 trzody chlewnej wyniosło 1154,9 tys. sztuk, w tym stado loch na chów  

105,5 tys. sztuk. W porównaniu ze stanem z czerwca 2015 r. pogłowie świń obniżyło  

o 12,8%. W województwie kujawsko-pomorskim utrzymywano 10,6% krajowego 

pogłowia trzody chlewnej, co dało nam 2 miejsce po województwie wielkopolskim 

(35,3%); 

 drobiu w województwie wyniosło 10,1 mln sztuk, w tym  stado drobiu kurzego 

liczyło 9,5 mln sztuk. W województwie kujawsko-pomorskim znajdowało się 5,6% 

stada drobiu kurzego w Polsce; 

 owiec zwiększyło się w ciągu roku o 19,0% (do poziomu 9,2 tys. sztuk).  

W gospodarstwach województwa kujawsko-pomorskiego utrzymywano 3,8% 

krajowego pogłowia owiec.  

 
 
Opracowanie merytoryczne:  
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel. 52 36 69 303  
e-mail: kpobr@stat.gov.pl 

 
 
Rozpowszechnianie:  
Karolina Hunker  
tel. 52 36 69 349  
e-mail: k.hunker@stat.gov.pl 
 

 
Więcej informacji na temat rolnictwa w naszym województwie  

znajdą Państwo w opracowaniu Urzędu pn.:  

Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów oraz pogłowie zwierząt gospodarskich  

w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.,  

która ukazało się na stronie internetowej Urzędu pod adresem: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/  

 

mailto:kobr@stat.gov.pl
file:///C:/Users/hunkerk/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JKLQAARY/k.hunker@stat.gov.pl
http://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/
http://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/
http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

