
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

20.03.2020 r. Mniejszy skup produktów rolnych 
 

W 2019 roku w województwie podkarpackim skup 
większości produktów rolnych był mniejszy niż  
w 2018 roku. Skupiono mniej zbóż podstawowych, 
żywca rzeźnego, warzyw, owoców, mleka i miodu. 
Podobne tendencje, ze względu na suszę, 
występowały w Polsce. 

W ub. roku na Podkarpaciu skupiono 132,2 tys. ton 
zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi (pszenica, żyto, jęczmień, owies i pszenżyto), 
29,8 tys. ton warzyw, 15,9 tys. ton owoców (w tym 4,3 tys. ton jabłek), 69,6 tys. ton żywca 
rzeźnego (w tym 29,9 tys. ton trzody chlewnej), 7,2 tys. ton bydła ogółem, 30,1 tys. ton drobiu. 
Skup buraków cukrowych wyniósł 222,8 tys. ton, a rzepaku i rzepiku 51,0 tys. ton. Mleka  
w 2019 roku w województwie podkarpackim skupy przyjęły 119,1 mln litrów, a miodu 129 ton. 
Ziemniaków skupiono 30,7 tys. ton. 

Pod względem skupu zbóż, bydła, trzody chlewnej Podkarpacie uplasowało się w drugiej 
dziesiątce wśród województw. Natomiast, podobnie jak w ub. latach, pod względem skupu 
miodu znalazło się w czołówce (4. miejsce po województwach: lubelskim, warmińsko-
mazurskim i świętokrzyskim). 

W ub. roku, w porównaniu z 2018 rokiem skupiono m.in. mniej zbóż podstawowych (o 14,4%), 
ziemniaków (o 34,4%), warzyw (o 4,0%), owoców (o 64,1%), żywca rzeźnego (o 14,7%) i miodu 
(o 56,4%).    

 

   

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych  

Marek Tomczyk 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 

 

Osoba do kontaktu z mediami: 
Angelika Koprowicz 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 

e-mail: a.koprowicz@stat.gov.pl 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 

faks: 17 853 51 57 

e-mail: sekretariatusrze@stat.gov.pl 
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W 2019 roku skup zbóż podsta-
wowych w Polsce był o 7,0% 
mniejszy niż w 2018 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,2% 
Spadek skupu mleka na Pod-
karpaciu w 2019 roku r/r 
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