
Skup płodów i produktów rolnych na Podkarpaciu 

Województwo podkarpackie ma wprawdzie najmniejszy stopień urbanizacji wśród województw 

(prawie 60 procent ludności mieszka na wsi) jednak do rolniczych potęg nie należy. Główną 

przyczyną takiego stanu rzeczy jest zróżnicowany podgórski teren oraz duże rozdrobnienie agrarne. 

Oto jak przedstawiał się skup niektórych płodów rolnych w grudniu 2014 roku w porównaniu  

z grudniem poprzedniego roku oraz jakie były różnice cenowe. 

Skupiono 24550 dt (q) ziemniaków ogółem. Cena jednej dt (100 kg) wyniosła 31,14 zł. Pod względem 

ilości skupionych ziemniaków Podkarpacie znalazło się na 8. miejscu w kraju. Najwięcej ziemniaków  

w grudniu 2014 roku skupiono w Wielkopolsce – 354092 dt. W porównaniu z grudniem 2013 roku 

skupiono o 5709 dt ziemniaków więcej, jednak warto dodać, że w 2013 roku cena jednej dt wynosiła 

70,96 zł. 

   Mleka skupiono w omawianym okresie 8824 tys. litrów (15. miejsce w kraju), a cena jednego litra 

wyniosła 1,20 zł. Skup mleka w analogicznym okresie 2013 roku był niższy o 9,9% (8029 tys. litrów), 

jednak jego cena była wyższa – 1,48 zł za jeden litr. 

   Jeżeli chodzi o skup drobiu, a konkretnie kurczaków to wyniósł on 27106 dt (12. miejsce), a za 1 kg 

płacono 3,50 zł tj. o 11 groszy mniej, aniżeli rok wcześniej (skupiono wówczas 25478 dt).  

   Mniej również płacono za trzodę chlewną. W grudniu 2014 roku skupiono 2180 ton, (12. miejsce),  

a za 1 kilogram płacono 4,31 zł. W analogicznym okresie 2013 roku skupiono 1826 ton natomiast za 1 

kilogram płacono wówczas 5,31 zł. 

    Na Podkarpaciu w grudniu 2014 roku skupiono najmniej bydła rzeźnego w kraju (2265 dt). Za 1 kg 

płacono 5,21 zł. Skup pozostawał niemal na identycznym poziomie jak rok wcześniej, jednak za 1 kg  

w 2013 roku płacono 5,80 zł. 

Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT 

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie  

     

 


