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  Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie pomorskim w grudniu 2004 r. 
  
 

 
 

♦ Bydło 
 W grudniu 2004 r. pogłowie bydła wyniosło 167,2 tys. szt i było o 6,4 tys. szt (o 3,7%) 
niższe od stanu notowanego w analogicznym okresie 2003 r., a w porównaniu z liczebno-

ścią stada w czerwcu 2004 r. – zmniejszyło się o 12,0 tys. szt (o 6,7%).  
Tabl. 1. Pogłowie bydła i owiec w 2004 r.  

Stan w grudniu 
Sektor prywatny 

w tym Wyszczególnienie Ogółem  
razem gospodarstwa 

indywidualne 
spółdzielnie 

produkcji rolniczej 

Sektor         
publiczny 

W sztukach 
Bydło .............................................................  167167 163574 150588 1480 3593 

cielęta w wieku poniżej 1 roku ...........  43971 42967 39400 405 1004 
młode bydło w wieku 1-2 lat ................  36283 35693 33119 309 590 
bydło w wieku 2 lat i więcej ................  86913 84914 78069 766 1999 

w tym krowy ........................................  77196 75500 69475 584 1696 
Owce .............................................................  10178 10095 8756 1339 83 

w tym maciorki jednoroczne i starsze 6965 6910 5806 1104 55 
Grudzień 2003 = 100 

Bydło .............................................................  96,3 96,1 96,8 95,7 107,7 
cielęta w wieku poniżej 1 roku ...........  98,8 98,4 98,2 94,6 117,0 
młode bydło w wieku 1-2 lat ................  93,5 93,4 94,9 71,4 102,1 
bydło w wieku 2 lat i więcej ................  96,3 96,1 96,9 111,7 105,3 

w tym krowy ........................................  97,4 97,2 97,9 97,0 104,4 
Owce .............................................................  68,0 67,8 64,6 101,1 98,8 

w tym maciorki jednoroczne i starsze  71,4 71,1 66,7 109,5 141,0 
Czerwiec 2004 = 100 

Bydło .............................................................  93,3 93,0 93,4 104,4 108,6 
cielęta w wieku poniżej 1 roku ...........  91,9 91,3 90,7 114,1 148,3 
młode bydło w wieku 1-2 lat ................  85,9 85,9 86,2 82,8 73,9 
bydło w wieku 2 lat i więcej ................  97,6 97,3 98,3 111,0 109,1 

w tym krowy ........................................  98,2 98,0 98,8 101,7 107,4 
Owce .............................................................  89,4 89,4 81,1 276,6 82,2 

w tym maciorki jednoroczne i starsze  111,6 111,8 94,0 x 96,5 
Obsada w sztukach 

Bydło na 100 ha użytków rolnych a ........  19,6 21,5 23,2 20,8 7,3 
Owce na 100 ha użytków rolnych a ........  1,2 1,3 1,3 18,8 0,2 

 a Stan w czerwcu 2004 r. 

 Pogłowie krów zmniejszyło się w porównaniu z grudniem 2003 r. o 2,1 tys. szt (o 2,6%) – do pozio-
mu 77,2 tys. szt i w stosunku do stanu z czerwca 2004 r. o 1,5 tys. szt (o 1,8%). 
 W sektorze prywatnym w grudniu 2004 r., pogłowie bydła wyniosło 163,6 tys. szt i spadło w ciągu roku 
o 6,7 tys. szt (o 3,9%), a w porównaniu ze stanem z czerwca 2004 r. zmniejszyło się o 12,3 tys. szt, 
tj. o 7,0%. W gospodarstwach indywidualnych pogłowie bydła wyniosło 150,6 tys. szt, tj. odpowiednio 
o 5,0 tys. szt (o 3,2%) mniej niż w grudniu 2003 r. i o 10,7 tys. szt (o 6,6%) mniej niż w czerwcu 
2004 r. 



 

 

 W sektorze publicznym pogłowie bydła zwiększyło się w skali roku o 7,7% i w porównaniu z czerw-
cem 2004 r. o 8,6% - do poziomu 3,6 tys. szt. 
 W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w grudniu 2004 r. 
wynosił: 

- cielęta w wieku poniżej 1 roku – 26,3%, 
- młode bydło w wieku 1-2 lat – 21,7%, 
- bydło w wieku 2 lat i więcej – 52,0%, 

w tym krowy – 46,2%. 
 W porównaniu ze strukturą pogłowia zareje-
strowaną w czerwcu 2004 r. zmniejszył się udział 
cieląt poniżej 1 roku (o 0,4 pkt) oraz młodego by-
dła w wieku 1-2 lat (o 1,9 pkt). Wzrósł natomiast 
udział bydła w wieku 2 lat i więcej (o 2,3 pkt) 
i udział krów (o 2,3 pkt). 
 Wyniki grudniowego badania pogłowia bydła 
wskazują na wyhamowywanie tendencji spadko-
wych w chowie bydła. W grudniu 2003 r., w po-
równaniu ze stanem 2002 r., pogłowie bydła 
zmniejszyło się o 6,3%, w czerwcu 2004 r. rocz-
ny spadek pogłowia wyniósł 4,1%, a w grudniu 
2004 r. – 3,7%. 
 Na pewne ożywienie w chowie bydła miała wpływ 
wyraźna poprawa opłacalności produkcji mleka 
i żywca rzeźnego, zwłaszcza w II półroczu 2004 r., w efekcie utrzymywania się znacznie wyższych, 
niż przed rokiem, cen skupu mleka oraz cen na żywiec rzeźny, zarówno w skupie jak i w obrotach 
targowiskowych, przy jednocześnie notowanym w tym okresie (tj. po żniwach) spadku cen ziemiopło-
dów paszowych. 

Tabl. 2. Ceny żywca wołowego i ziemiopłodów paszowych  
Ceny skupu a żywca wołowego Ceny targowiskowe 

żywiec wołowy zboża podstawowe siano łąkowe 

Okresy  
zł/kg 

analogiczny 
okres  

poprzedniego 
roku = 100 

zł/kg 

analogiczny 
okres  

poprzedniego 
roku = 100 

zł/kg 

analogiczny 
okres  

poprzedniego 
roku = 100 

zł/kg 

analogiczny 
okres  

poprzedniego 
roku = 100 

2003 XII ................. 2,37 95,6 1,65 94,3 49,58 120,1 20,55 98,6 
2004 III ................. 2,73 100,7 1,67 100,6 54,36 126,7 23,59 112,4 

VI ................... 3,74 147,8 2,39 148,4 56,18 116,7 22,59 106,8 
IX .................. 3,63 147,6 2,61 151,7 42,53 94,4 23,36 113,1 
XI .................. 3,49 147,9 2,59 157,9 42,66 90,5 23,03 107,4 

a Bez podatku VAT. 
  

 W listopadzie 2004 r. za 1 kg żywca wołowego rolnicy otrzymywali w skupie 3,49 zł, tj. o 47,9% 
więcej niż w listopadzie 2003 r., a w obrotach targowiskowych odpowiednio – 2,59 zł, tj. o 57,9% 
więcej. Natomiast za 100 l mleka płacono rolnikom 95,53 zł, tj. o 37,4% więcej niż w analogicznym 
okresie 2003 r. 

 
 

 
♦ Owce 

 W grudniu 2004 r. odnotowano spadek liczebności ogólnego stada owiec zarówno 
w stosunku do stanu w analogicznym okresie 2003 r. (o 32,0%), jak i w porównaniu 

z czerwcem 2004 r. (o 10,6%). 
 Pogłowie owiec w omawianym okresie w całym rolnictwie wyniosło 10,2 tys. szt, w tym liczebność 
stada maciorek jednorocznych i starszych kształtowała się na poziomie 7 tys. szt (o 28,6% mniej 
niż przed rokiem). 
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♦ Trzoda chlewna 

 Stan i struktura pogłowia trzody chlewnej w końcu listopada 2004 r., na tle liczeb-
ności stada i jego struktury w analogicznym okresie 2003 r. wskazują na zmniejszanie się trendu 
spadkowego w chowie trzody chlewnej. Potwierdza to również zauważalne wyhamowanie spadku 
w populacji trzody chlewnej na chów, w tym loch prośnych (spadek w dystansie rocznym w lipcu 
2004 r. – odpowiednio o 5,9% i o 5,6%, w listopadzie – o 4,4% i o 1,6%). 

Tabl. 3. Pogłowie trzody chlewnej w 2004 r. 
Stan w końcu listopada  

Sektor prywatny 
w tym Wyszczególnienie Ogółem  

razem gospodarstwa 
indywidualne 

spółdzielnie 
produkcji rolniczej 

Sektor         
publiczny 

W sztukach 

O g ó ł e m ...............................................  1096246 1091554 851455 4082 4692 
Prosięta o wadze do 20 kg ......................  373273 371543 288744 1280 1730 
Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg .  268406 267261 212168 1084 1145 
Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg 

i więcej ...................................................  353428 352069 273274 1197 1359 
Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg 

i więcej ...................................................  101139 100681 77269 521 458 
w tym lochy ............................................  97954 97514 74277 505 440 

prośne ................................................  65408 65158 49816 152 250 
pozostałe ...........................................  32546 32356 24461 353 190 

Listopad 2003 = 100 

O g ó ł e m ...............................................  99,0 99,1 100,2 79,5 85,7 
Prosięta o wadze do 20 kg ......................  101,2 101,3 102,0 80,6 91,3 
Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg .  96,3 96,4 101,0 80,1 77,3 
Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg 

i więcej ...................................................  100,0 100,0 98,8 76,6 85,6 
Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg 

i więcej ...................................................  95,6 95,6 96,2 83,0 89,6 
w tym lochy ............................................  95,3 95,3 95,9 82,8 90,7 

prośne ................................................  98,4 98,4 99,3 95,6 100,8 
pozostałe ...........................................  89,7 89,8 89,6 78,3 80,2 

Lipiec 2004 = 100 

O g ó ł e m ...............................................  104,6 104,7 107,6 96,0 100,6 
Prosięta o wadze do 20 kg ......................  103,3 103,3 108,2 79,1 110,1 
Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg .  99,3 99,3 102,5 93,3 103,6 
Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg 

i więcej ...................................................  111,9 112,0 112,9 129,8 88,5 
Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg 

i więcej ...................................................  100,8 100,8 102,3 94,6 101,8 
w tym lochy ............................................  100,7 100,7 102,3 94,6 102,1 

prośne ................................................  104,3 104,3 107,2 33,9 105,9 
pozostałe ...........................................  86,5 94,3 93,5 415,3 97,4 

Obsada w sztukach 

Trzoda chlewna na 100 ha:      
użytków rolnych a .................................  128,4 143,4 131,3 57,4 9,5 
gruntów ornych a ...................................  160,0 174,6 162,5 64,5 15,9 

a Stan w czerwcu 2004 r. 



 

 

 W końcu listopada 2004 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 1096,2 tys. szt i było o 10,6 tys. szt 
(1,0%) niższe od stanu notowanego w analogicznym okresie 2003 r., a w porównaniu z liczebnością 
stada trzody chlewnej w końcu lipca 2004 r. – wyższe o 48,6 tys. szt, tj. o 4,6%. 
 Stado loch zwiększyło się w porównaniu z lipcem 2004 r. o 725 szt (o 0,7%) – do poziomu 98 tys. szt, 
w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 2,7 tys. szt (o 4,3%) – do 65,4 tys. szt. W stosunku do ana-
logicznego okresu poprzedniego roku stado loch spadło o 4,8 tys. szt (4,7%), w tym loch prośnych 
o 1,1 tys. szt (o 1,6%). 

 W sektorze prywatnym w listopadzie 
2004 r. pogłowie trzody chlewnej wyno-
siło 1091,6 tys. szt i spadło w ciągu roku 
o 9,8 tys. szt (o 0,9%), a w porównaniu 
ze stanem z końca lipca 2004 r. wzrosło 
o 48,6 tys. szt, tj. o 4,7%. W gospodar-
stwach indywidualnych było 851,5 tys. szt 
trzody chlewnej, tj. 77,7% wojewódzkie-
go pogłowia. Roczny wzrost liczebności 
stada w tej grupie gospodarstw wyniósł 
1,4 tys. szt (0,2%), a sezonowo, tj. w okre-
sie od lipca 2004 r., odnotowano wzrost 
stanu o 60 tys. szt (o 7,6%). 
 W sektorze publicznym pogłowie trzo-

dy chlewnej zmniejszyło się w skali roku o 783 szt (o 14,3%), a w porównaniu ze stanem w lipcu 2004 r. 
utrzymało się na zbliżonym poziomie – 4,7 tys. szt. 
 W strukturze stada trzody chlewnej 
ogółem udział poszczególnych grup pro-
dukcyjno-użytkowych w końcu listopada 
2004 r. wynosił: 

  

 W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody rejestrowaną w lipcu 2004 r. zwiększył się udział 
trzody chlewnej na ubój o 2,1 pkt, natomiast zmniejszył się udział warchlaków o 1,3 pkt. Zmalał rów-
nież udział prosiąt o 0,4 pkt i trzody chlewnej na chów o 0,4 pkt. 
 Notowane zmiany w pogłowiu podstawowego stada świń zarówno w dystansie rocznym, jak i sezono-
wo, na tle wyraźnie poprawiających się już od kwietnia 2004 r. uwarunkowań ekonomicznych produkcji 
żywca wieprzowego (tj. wzrostu opłacalności tuczu trzody chlewnej w wyniku dynamicznego rozwoju 

- prosięta o wadze do 20 kg .....  34,1%

- warchlaki o wadze od 20 kg do 
50 kg ...........................................  24,5%

- trzoda chlewna na ubój o wadze 
50 kg i więcej ............................  32,2%

- trzoda chlewna na chów o wadze 
50 kg i więcej ............................  9,2%

w tym lochy na chów razem 8,9%

w tym prośne .....................  6,0%
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cen żywca wieprzowego i stopniowo zmniejszających się cen ziemiopłodów paszowych po zbiorach 
2004 r.), świadczyć mogą o podjęciu przez rolników działań prorozwojowych w chowie trzody chlewnej. 
 W listopadzie 2004 r. za 1 kg żywca wieprzowego rolnicy otrzymywali w skupie 4,72 zł, tj. o 43,5% 
więcej niż w listopadzie 2003 r., a w obrotach targowiskowych odpowiednio – 4,46 zł, tj. o 48,7% 
więcej niż w analogicznym miesiącu 2003 r. 

Tabl. 4. Ceny żywca wieprzowego i ziemiopłodów paszowych  
Ceny skupu a żywca wieprzowego Ceny targowiskowe 

żywiec wieprzowy zboża podstawowe ziemniaki  
Okresy  

zł/kg 
analogiczny 

okres        
poprzedniego 

roku = 100 
zł/kg 

analogiczny 
okres        

poprzedniego 
roku = 100 

zł/kg 
analogiczny 

okres        
poprzedniego 

roku = 100 
zł/kg 

analogiczny 
okres        

poprzedniego 
roku = 100 

2003 XII ....................  3,23 92,6 3,03 95,6 49,58 120,1 38,30 105,3 
2004 III ......................  3,76 111,9 3,46 114,2 54,36 126,7 41,36 106,5 

VI ......................  4,49 140,3 4,24 141,8 56,18 116,7 44,10 103,1 
IX ......................  4,96 128,2 4,73 133,6 42,53 94,4 39,89 95,7 
XI ......................  4,72 143,5 4,46 148,7 42,66 90,5 38,30 94,2 

a Bez podatku VAT. 
 

 Wysoki poziom cen żywca wieprzowego w 2004 r., przy stopniowo obniżających się cenach zbóż, 
w tym żyta, spowodował wyraźną poprawę opłacalności tuczu świń. W listopadzie 2004 r. cena skupu 
1 kg żywca wieprzowego równoważyła wartościowo 12,6 kg żyta według cen targowiskowych wobec 
7,9 kg w listopadzie poprzedniego roku. Relacja opłacalności tuczu świń liczona do zestawu pasz1 
również znacząco się poprawiła. W listopadzie 2004 r. cena skupu 1 kg żywca wieprzowego równowa-
żyła wartościowo 11,2 kg zestawu pasz wobec 7,5 kg w listopadzie 2003 r. 
 O poprawiającej się koniunkturze na rynku wieprzowiny świadczy utrzymujący się od kilku miesię-
cy wysoki poziom cen prosiąt w obrotach targowiskowych oraz zwiększenie liczby krytych loch. 
 W styczniu 2004 r. za 1 prosię na chów płacono na targowiskach 69 zł, tj. o 9,5% mniej niż 
w styczniu 2003 r., w marcu – 72 zł, tj. o 4,8% więcej niż w marcu 2003 r., a w czerwcu, we wrześniu 
i w listopadzie 2004 r. rolnicy otrzymywali za 1 prosię odpowiednio: 90 zł, 112 zł i 118 zł, tj. o 38,2%, 
o 40,7% i o 55,7% więcej niż w analogicznych miesiącach 2003 r. 
 Odnotowano nasilenie krycia loch na punktach kopulacyjnych. W styczniu 2004 r., w porównaniu ze 
styczniem roku poprzedniego, pokryto o 2,2% mniej macior, w marcu o 0,3% mniej niż przed rokiem, 
w czerwcu o 0,7% więcej niż w czerwcu 2003 r., we wrześniu i listopadzie odpowiednio o 2,9% 
i o 2,3% więcej niż w analogicznych miesiącach 2003 r. 

 

1 W skład zestawu pasz wchodzą: 0,58 kg ziemniaków i 0,35 kg zbóż według cen targowiskowych oraz 0,07 kg mieszanki 
„T2” według detalicznych. 

 
Źródło informacji stanowiły: 
1) uogólnione wyniki reprezentacyjnych badań: 

- pogłowia trzody chlewnej i produkcji żywca wieprzowego, 
- bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej, 

przeprowadzone w dniach 2-10 grudnia 2004 r. na próbach odpowiednio 500 i 850 gospodarstw 
indywidualnych utrzymujących w/w gatunki zwierząt; 

2) dane sprawozdawcze jednostek sektora publicznego i prywatnego (bez gospodarstw indywidualnych). 
 

 
Opracowanie: Elżbieta Metelska, Stanisława Wasylka – Wydział Statystyki Gospodarczej. 
Redakcja i skład komputerowy: Wioletta Szewczyk, Gabriela Adamska – Wydział Analiz. 


