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Struktura powierzchni województwa podkarpackiego (w %)  

          Ogólna powierzchnia województwa podkarpackiego wynosi 
1784,6 tys. ha i stanowi 5,7% powierzchni kraju.  
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Użytki rolne  

Grunty leśne oraz zadrzewione i 
zakrzewione 

Grunty zabudowane i zurbanizowane 

Grunty pod wodami powierzchniowymi 

Pozostałe grunty 



  W województwie jest 21 
powiatów ziemskich i 4 
grodzkie , 

 159 gmin: 16 miejskich, 
29 miejsko-wiejskich i 114 
wiejskich, 

 47 miast i 2158 miejscowości 
wiejskich.  

 

Ludność - 2 101,7 tys.  osób tj. 
5.5 % populacji kraju.  

Ludność miejska  stanowi  41%. 

 

PKB na  1 mieszkańca   15 
miejsce w kraju  

 ( udział przemysłu  30% ) 

 
 

 
 

 
 

  

 

    



Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych (w %) 

Użytki rolne  
84,7% 

Grunty leśne oraz 
zadrzewione i 
zakrzewione 

7,5% 

Pozostałe grunty 
7,8% 



              Z ogólnej powierzchni województwa podkarpackiego  

w użytkowaniu gospodarstw rolnych znajduje się 679,0 tys. ha  

tj. 38,0%.  

              W ogólnej powierzchni UR  w gospodarstwach rolnych,  

w dobrej kulturze było 561,1 tys. ha, tj. 97,7%, natomiast w złej 

kulturze 13,2 tys. ha, tj. 2,3 % powierzchni użytków rolnych. 

 
Struktura użytków rolnych w gospodarstwach rolnych (w tys. ha) 
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Gospodarstwo rolne – definicja  

• Gospod. rolne osoby fizycznej /gospod. indywidualne/ 

 powierzchnia min. 1ha UR lub  

 powierzchnia <1ha ale 
> 0,5ha drzew owocowych lub krzewów owocowych lub truskawek lub 
warzyw lub chmielu 

> 0,3ha szkółek 

> 0,1ha pod osłonami lub tytoniu 

 minimum: 10 szt. bydła, 5 szt. krów, 50 szt. świń, 10szt. loch, 20 szt. 
owiec, 20 szt. kóz, 100 szt. drobiu, 5 szt. koni, 50 szt. samic królików, 20 
pni pszczelich  

 

• Gospod. rolne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 
nie mającej osobowości prawnej - powierzchnia > 1ha UR lub 
prowadzony jest chów zwierząt gospodarskich  

 

 



Struktura użytków rolnych w gospodarstwach - w % 
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Struktura obszarowa gospodarstw  

w województwie podkarpackim 
 

           Struktura obszarowa gospodarstw rolnych  

w województwie podkarpackim nie jest korzystna, 

występuje bardzo duże rozdrobnienie ziemi. 

Funkcjonuje 134138 gospodarstw rolnych. 

Gospodarstw o powierzchni powyżej 10 ha jest  

w województwie 6 575 (4,2%). Wykorzystują one 

36,7% wszystkich użytków rolnych. Natomiast 

gospodarstw o powierzchni do 5 ha UR jest  

111 442 i użytkują one 44,7%  ziemi uprawnej.  

 



     Przeciętna powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa  

wyniosła w naszym województwie 4,29 ha i zmniejszyła 

się o 0,11 ha w porównaniu z 2013 rokiem. 

/wg ARiMR 4,71 ha/  
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Struktura zasiewów w 2014r. (w %) 

zboża  
75,30% 

strączkowe jadalne 
0,20% 

ziemniaki 
7,90% 

przemysłowe  
7,90% 
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Plony podstawowych roślin uprawnych 

Uprawy Powierzchnia w tys. ha Plony z 1ha w dt 

Zboża podst. z mieszankami 

pszenica ozima 

pszenica jara 

żyto 

jęczmień ozimy 

jęczmień jary 

owies 

pszenżyto ozime 

pszenżyto jare 

mieszanki zbożowe 

kukurydza na ziarno  

  210,3 

    82,1 

     16,2 

      13,8 

      7,8 

     13,7 

     29,1 

     21,7 

      4,4 

     21,4 

      26,8 

34,1 

37,8 

36,8 

27,4 

38,6 

32,8 

28,3 

31,7 

30,5 

32,0 

69,5 

Ziemniaki      25,1 290 

Rośliny przemysłowe 

buraki cukrowe 

rzepak i rzepik 

    25,3 

       3,6 

       20,7 

- 

739 

28,5 

Rośliny pastewne 

okopowe pastewne 

    20,8 - 

438      1,1 

Strączkowe jadalne     0,8 27,5 



Nawożenie mineralne  
              Zużycie nawozów mineralnych w województwie 

podkarpackim  wyniosło 80,1 kg NPK na 1ha UR (azot 

43,2 kg, fosfor 15,9 kg, potas 21,0 kg) przy średnim 

krajowym 132,9 kg NPK. 

Wapnowanie stosowało zaledwie 6,7 tys. gospodarstw 

indywidualnych, a zużycie nawozów wapniowych w 

przeliczeniu na 1 ha UR wyniosło 21,0 kg CaO, tj. o 

10,0% mniej niż w roku poprzednim.  

W kraju poziom zużycia nawozów wapniowych wyniósł 

47,9 kg CaO na 1 ha UR, tj. o 10,4% więcej niż przed 

rokiem. 

 



Produkcja zwierzęca  
 

       Pogłowie bydła ogółem w województwie 

podkarpackim liczyło 94,9 tys. szt., co stanowi 

1,6% pogłowia bydła w kraju.  

       W porównaniu z 2013 r. liczebność stada 

bydła zmniejszyła się o 1,9%.  

       W gospodarstwach indywidualnych było  

91,0 tys. sztuk bydła, co stanowi 95,9% 

pogłowia w województwie podkarpackim. 

 



Procentowy udział poszczególnych grup wiekowo –  

użytkowych w strukturze stada bydła  

cielęta w wieku 
poniżej 1 roku; 

18,7% 

młode bydło 
hodowlane i rzeźne w 

wieku 1- 2 lat; 
16,7% krowy; 

58,5% 

pozostałe bydło 
dorosłe hodowlane i 
rzeźne w wieku 2 lat i 

więcej; 
6,1% 



Pogłowie bydła (w sztukach) 
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           Obsada bydła na 100 ha użytków rolnych wyniosła  

16,5 szt. wobec 40,7 szt. w kraju i w porównaniu  

z poprzednim rokiem zmniejszyła się o 0,6% (w kraju 

zwiększyła się o 1,5%). Obsada krów na 100 ha UR wyniosła 

9,7 szt. wobec 17,0 szt. w kraju.  

 

 



Trzoda chlewna  
              Pogłowie świń w województwie wynosi 192,4 

tys. szt., co stanowi 1,6% pogłowia w skali kraju. 

Gospodarstwa indywidualne utrzymywały 183,8 tys. 

sztuk świń, (95,6% pogłowia świń województwa). 

 Pogłowie macior wyniosło 19,5 tys. sztuk.  Obsada 

trzody chlewnej na 100 ha gruntów ornych wyniosła 

55,4 szt. w naszym województwie,  natomiast w kraju 

107,6 sztuk.  

Z trzody chlewnej pochodziło 59,4% mięsa 

wyprodukowanego w naszym województwie. 



Owce  

 
            Pogłowie owiec wyniosło 16,9 tys. sztuk  

i w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyło się  

o 3,3%. Chów owiec skoncentrowany był głównie  

w gospodarstwach indywidualnych, które utrzymywały 

95,3% wojewódzkiego pogłowia owiec. Udział 

maciorek jednorocznych i starszych w ogólnej liczbie 

owiec wyniósł 49,0% osiągając poziom 8,3 tys. sztuk.  

Udział województwa podkarpackiego w ogólnym 

pogłowiu owiec w kraju wyniósł 7,6%. Obsada owiec 

na 100 ha użytków rolnych wyniosła 2,9 szt. przy 

średniej krajowej 1,5 sztuk. 



Kozy 

             Pogłowie kóz wyniosło 15,7 tys. sztuk i było 

zbliżone do pogłowia owiec. Pogłowie samic 

jednorocznych i starszych wyniosło 13,4 tys. sztuk,  

tj. 85,4%. Udział województwa podkarpackiego  

w pogłowiu kóz w kraju stanowi 19,2%. Obsada kóz 

na 100 ha użytków rolnych wyniosła 2,7 szt. wobec 

0,6 szt. średnio w kraju.  



Konie  
            Pogłowie koni wyniosło 11,2 tys. sztuk, a udział 

koni 3- letnich i starszych stanowił 76,4% w 
strukturze stada.  Obsada koni na 100 ha użytków 
rolnych wyniosła 1,9 szt. natomiast w kraju 1,4 sztuk. 
Udział województwa podkarpackiego w pogłowiu 
koni w kraju wyniósł 5,4%.  

 

Drób 
            Pogłowie drobiu w 2014 r. liczyło 4,9 mln szt.,  

a jego udział stanowił 3,3% pogłowia w Polsce. 
Średnio obsada drobiu kurzego w województwie na 
100 ha użytków rolnych wyniosła 778,3 szt., a na 100 
ha gruntów ornych – 1288,9 sztuk. Przeciętnie od 1 
kury nioski w województwie uzyskano w ciągu roku 
205 jaj, a w kraju 209 sztuk. 

 



Liczba drobiu na Podkarpaciu (w tys. szt.) 
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Zwierzyna łowna  

Gatunek  Liczba szt . Gatunek  Liczba szt. 

Łosie  300 Dziki  9400 

Daniele  300 Bobry  9600 

Jelenie  10200 Lisy  9400 

Sarny  36700 Bażanty  20300 

Żubry  340 Kuropatwy  9000 

Zające  13000 Wilki  520 



Udział produkcji roślinnej  woj. 
podkarpackiego na tle kraju  

• Zboża                           2.8%  

• Rzepak                         1.8%  

• Ziemniaki                  10,0%  

• Buraki cukrowe         2.0% 

• Warzywa gruntowe  2,4% 

• Owoce z drzew         1.5% 

• Owoce jagodowe     3.3% 

Skup produktów roślinnych z 1ha UR - 49,1% 
/podkarpackie 629zł, kraj 1280zł/  

Użytki rolne      3,9%  



Udział produkcji zwierzęcej  woj. 
podkarpackiego na tle kraju  

• Żywiec rzeźny ogółem    2.1% 

• Żywiec wołowy                1,0% 

• Żywiec wieprzowy           2,9% 

• Żywiec drobiowy             1,5% 

• Mleko                                2,0% /skup 1,2%/ 

Skup produktów zwierzęcych z 1ha UR -33%, 
/województwo 936zł, w kraju 2776zł/ 

Użytki rolne  -  3,9% 

 



Produkcja ekologiczna  

Wyszczególnienie  Podkarpackie  Kraj  

Liczba gospodarstw ekologicznych  1 511 5,9% 25 427 

Pow. upraw ekologicznych /ha/ 23 509  3,6% 657 902 

Najwięcej gospodarstw ekologicznych w powiatach Przeworsk, 

Lesko, Przemyśl, Rzeszów, Sanok.   



Ekologia  

Powierzchnia użytków 
rolnych, na których jest 
prowadzona  produkcja 
ekologiczna, stanowi ok. 
3,3 % ogółu użytków 
rolnych 

Średnia powierzchnia 
gospodarstwa 
ekologicznego  wynosiła 
w 2014 r. 15,6ha  

  

 



 

 

     

 

 

 

Agroturystyka  
 
W województwie funkcjonuje 596 gospodarstw 
agroturystycznych najwięcej w powiatach : leskim, 
sanockim, bieszczadzkim, krośnieńskim, przemyskim, 
jasielskim. 



Czynniki charakteryzujące rolnictwo  
i obszary wiejskie na Podkarpaciu 

1. Tradycyjny charakter rolnictwa z wielokierunkową  

i ekstensywną produkcją.  

2. Rozdrobniona struktura gospodarstw. 

3. Rozproszenie przestrzenne rozłogu gospodarstw. 

4. Wysoki udział ludności wiejskiej w ogólnej liczbie mieszkańców 

województwa. 

5. Wysoki poziom zatrudnienia w rolnictwie. 

6. Przewaga pozarolniczych źródeł dochodów. 

7. Stosunkowo czyste środowisko oraz duży udział obszarów  

    o  szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych. 



Tendencje w podkarpackim rolnictwie  

• Rozwój gospodarstw towarowych - 2530 szt. 
gospod. powyżej 20 ha /1,9%/  

dzierżawy formalne i nieformalne,  

zwiększanie intensywności i skali produkcji  

• Funkcjonowanie gospodarstw ,,na rozdrożu” 

• Funkcjonowanie gospodarstw socjalnych  

Brak przepływu ziemi  

Nie inwestowanie w gospodarstwo  

Rezygnacja z chowu zwierząt  

Brak następców  

 



Dziękuję za uwagę 


