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Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie pomorskim 
według stanu w dniu 30 listopada 2008 r. 

 
 

Trzoda chlewna 
 

 W końcu listopada 2008 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 838,0 tys. szt i było o 17,4% niższe od stanu noto-

wanego w analogicznym okresie 2007 r., a w po-

równaniu z liczebnością stada trzody chlewnej 

w końcu lipca 2008 r. – niższe o 6,0%. 

 W stosunku do listopada 2007 r. stado loch 

zmniejszyło się o 13,6% do poziomu 81,5 tys. szt, 

w tym stado loch prośnych wyniosło 50,3 tys. szt, 

co oznacza spadek o 15,7%. W porównaniu 

z lipcem 2008 r. stado loch było większe o 0,2%, 

zaś pogłowie loch prośnych zmniejszyło się 

o 1,4%.  

 W sektorze prywatnym w listopadzie 2008 r. pogłowie trzody chlewnej wyniosło 837,1 tys. szt, co oznaczało 

spadek w skali roku o 17,4%. W porównaniu ze stanem z końca lipca 2008 r. pogłowie było niższe o 6,0%. W go-

spodarstwach indywidualnych pogłowie wyniosło 587,8 tys. szt i stanowiło 70,1% stanu wojewódzkiego. Roczny 

spadek liczebności stada w tej grupie gospo-

darstw wyniósł 22,9%, a sezonowo, tj. w okre-

sie od lipca do listopada 2008 r., liczebność 

stada zmniejszyła się o 10,2%. 

 W sektorze publicznym w listopadzie 2008 r. 

pogłowie trzody chlewnej liczyło 0,9 tys. szt 

i zmniejszyło się w skali roku o 45,6%, a w po-

równaniu ze stanem w lipcu 2008 r. utrzymało 

się na zbliżonym poziomie.  
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 W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno-użytkowych w końcu listo-
pada 2008 r. wyniósł: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabl. 1. Pogłowie trzody chlewnej w 2008 r. 

Stan w końcu listopada  
Sektor prywatny 

Wyszczególnienie Ogółem razem w tym gospodar-
stwa indywidualne 

Sektor 
publiczny 

W sztukach 
O g ó ł e m ........................................................ 837998 837098 587840 900 
Prosięta o wadze do 20 kg ................................. 278808 278635 188225 173 
Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg ................ 215062 214818 158949 244 
Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej 260004 259630 187599 374 
Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej  84124 84015 53067 109 

w tym lochy ..................................................... 81496 81389 50579 107 
prośne ......................................................... 50298 50235 31754 63 
pozostałe ..................................................... 31198 31154 18825 44 

Listopad 2007 = 100 
O g ó ł e m ........................................................ 82,6 82,6 77,1 54,4 
Prosięta o wadze do 20 kg ................................. 78,8 78,9 71,7 50,3 
Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg ................ 85,8 85,9 82,4 55,3 
Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej 82,8 82,8 78,3 50,2 
Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej 87,0 87,0 78,5 87,2 

w tym lochy ..................................................... 86,4 86,4 77,5 91,5 
prośne ......................................................... 84,3 84,3 79,5 105,0 
pozostałe ..................................................... 90,1 90,1 74,3 77,2 

Lipiec 2008 = 100 
O g ó ł e m ........................................................ 94,0 94,0 89,8 98,1 
Prosięta o wadze do 20 kg ................................. 99,7 99,8 96,5 74,2 
Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg ............... 97,5 97,5 95,3 110,4 
Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej 84,3 84,3 78,9 99,5 
Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej 101,0 100,9 96,6 125,3 

w tym lochy ..................................................... 100,2 100,2 95,2 125,9 
prośne ......................................................... 98,6 98,6 98,9 128,6 
pozostałe ..................................................... 102,9 102,9 89,5 122,2 

Obsada w sztukach 
Trzoda chlewna na 100 ha:     

użytków rolnych a ............................................ 109,9 115,4 94,4 2,4 
gruntów ornych a ............................................. 139,3 143,0 119,0 5,6 

a Stan w czerwcu 2008 r. 

- prosięta o wadze do 20 kg ................................. 33,3%
- warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg ................ 25,7%
- trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej  31,0%
- trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej 10,0%

w tym lochy na chów razem ............................ 9,7%
w tym prośne ............................................... 6,0%



 

 

 W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody, rejestrowaną w listopadzie 2007 r., zmniejszył się udział prosiąt 
(o 1,5 pkt procentowego), odnotowano natomiast wzrost udziału warchlaków (o 1,0 pkt) i trzody chlewnej o wadze 
50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów (o 0,5 pkt), w tym loch (o 0,4 pkt). Udział grupy trzody chlewnej o wadze 
50 kg i więcej z przeznaczeniem na ubój pozostał na poziomie sprzed roku. 
 W końcu listopada 2008 r. obsada trzody chlewnej ogółem na 100 ha użytków rolnych wyniosła 109,9 szt, wobec 
131,8 szt w listopadzie 2007 r. 

 
Tabl. 2. Pogłowie trzody chlewnej  

Stan w końcu listopada 
Ogółem 

sektor  
razem 

prywatny publiczny 

Wyszczególnienie 
a – 2006 
b – 2007 
c – 2008  w sztukach 

Poprzedni       
rok = 100 

Lipiec danego 
roku = 100 

Trzoda chlewna ogółem ..................... a 1008789 1006570 2219 94,1 98,7 
 b 1015111 1013456 1655 100,6 100,7 
 c 837998 837098 900 82,6 94,0 

Lochy na chów ................................... a 98007 97780 227 96,9 98,9 
 b 94298 94181 117 96,2 92,6 

 c 81496 81389 107 86,4 100,2 

Trzoda chlewna pozostała ................. a 910782 908790 1992 93,8 100,3 
 b 920813 919275 1538 101,1 101,6 

 c 756502 755709 793 92,2 93,4 

 
 Rejestrowany w końcu listopada 2008 r. stan i struktura pogłowia trzody chlewnej wskazują na pogłębienie spad-
kowych tendencji w chowie trzody chlewnej.  

Na aktualną sytuację w chowie trzody chlewnej miały wpływ wysokie ceny zbóż i pasz notowane już w 2007 r., 
a także w okresie pierwszych 7 miesięcy 2008 r., 
które znacząco zmniejszały opłacalność produkcji 
żywca wieprzowego. Rolnicy masowo ograniczali 
chów trzody chlewnej lub wycofywali się z tego 
kierunku produkcji zwierzęcej. Począwszy od 
stycznia 2008 r. notowano sukcesywny wzrost 
cen żywca wieprzowego, zarówno w skupie, jak 
i w obrotach targowiskowych. Jednak koszty pro-
dukcji, z uwagi na utrzymywanie się do żniw wy-
sokich cen ziemiopłodów paszowych, pozostawa-
ły nadal wysokie i nie zachęcały rolników do podjęcia działań w kierunku odbudowy stada. Od sierpnia 2008 r. ceny 
zbóż zaczęły znacząco spadać, lecz opłacalność tuczu trzody chlewnej nie poprawiła się na tyle, by w strukturze 
pogłowia trzody chlewnej według stanu w końcu listopada pojawiły się wyraźne symptomy świadczące 
o wyhamowaniu dalszego spadku pogłowia trzody chlewnej. 
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 Przeciętna cena skupu zbóż podstawowych za 11 miesięcy 2008 r. wynosiła 60,35 zł/dt i była o 10,0% niższa od 
notowanej w analogicznym okresie 2007 r. W listopadzie 2008 r. za 1 dt zbóż podstawowych rolnicy otrzymywali 
w skupie 44,35 zł, tj. o 41,1% mniej niż w listopadzie 2007 r. 

 Przeciętna cena zbóż podstawowych w obrotach 
targowiskowych w okresie 11 miesięcy 2008 r. wynosiła 
79,15 zł za 1 dt i była wyższa o 13,6% od średniej ceny 
notowanej za 11 miesięcy 2007 r., a w listopadzie 2008 r. 
za 1 dt zbóż podstawowych płacono rolnikom 62,38 zł, 
tj. o 17,5% mniej niż w listopadzie poprzedniego roku.  
 Średnia cena skupu 1 kg żywca wieprzowego w okresie 
styczeń-listopad 2008 r. wynosiła 3,97 zł i była o 15,4% 
wyższa od notowanej w analogicznym okresie 2007 r. 

 W listopadzie 2008 r. za 1 kg żywca wieprzowego rolnicy otrzymywali w skupie 4,18 zł, tj. o 29,8% więcej niż w li-
stopadzie 2007 r. 
 Opłacalność tuczu świń mierzona relacją ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego do targowiskowej ceny 1 kg żyta 
poprawiła się w okresie 11 miesięcy 2008 r. z 4,9 w styczniu do 6,5 w listopadzie. 

Znaczne zmniejszenie liczebności prosiąt w strukturze stada trzody chlewnej wynikające z ograniczonego krycia 
loch w 2008 r. i w związku z tym mniejsza podaż prosiąt na rynek skutkowały wzrostem ich cen. O ile w styczniu 
2008 r. za 1 prosię na chów rolnicy otrzymywali 80,67 zł (o 5,1% mniej niż w styczniu 2007 r.), to w listopadzie 2008 r. 
płacono rolnikom za 1 prosię 108,00 zł, tj. o 34,1% więcej niż w listopadzie 2007 r. 
 
 

Bydło 
 

 W grudniu 2008 r. pogłowie bydła wyniosło 189,0 tys. szt i było o 1,8% niższe od stanu notowanego w analogicz-
nym okresie 2007 r., a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2008 r. – zmniejszyło się o 5,0%.  
 Pogłowie krów było niższe w porównaniu z grudniem 
2007 r. o 4,7% i wyniosło 76,3 tys. szt, a w stosunku do 
stanu w czerwcu 2008 r. zmniejszyło się o 1,1%. 
 W sektorze prywatnym w grudniu 2008 r., pogło-
wie bydła wyniosło 186,4 tys. szt, co oznacza spadek 
o 1,9% w ciągu roku i o 5,1% w porównaniu ze sta-
nem z czerwca 2008 r. W gospodarstwach indywidu-
alnych pogłowie bydła kształtowało się na poziomie 
170,7 tys. szt, tj. niższym odpowiednio o 1,9% niż 
w grudniu 2007 r. i o 5,4% od stanu notowanego 
w czerwcu 2008 r. 
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Tabl. 3. Pogłowie bydła i owiec w 2008 r.  
Stan w grudniu 

Sektor prywatny 
Wyszczególnienie Ogółem  

razem w tym gospodar-
stwa indywidualne 

Sektor              
publiczny 

W sztukach 

Bydło ......................................................  189019 186426 170690 2593 
cielęta w wieku poniżej 1 roku ............  55170 54515 50163 655 
młode bydło w wieku 1-2 lat ...............  45821 45351 41887 470 
bydło w wieku 2 lat i więcej .................  88028 86560 78640 1468 

w tym krowy ....................................  76347 75114 68219 1233 
Owce ......................................................  11560 11560 10223 - 

w tym maciorki jednoroczne i starsze 6999 6999 5984 - 

Grudzień 2007 = 100 

Bydło ......................................................  98,2 98,1 98,1 99,2 
cielęta w wieku poniżej 1 roku ............  102,6 102,6 103,3 103,6 
młode bydło w wieku 1-2 lat ...............  95,5 95,5 95,2 92,9 
bydło w wieku 2 lat i więcej .................  97,0 96,9 96,6 99,5 

w tym krowy ....................................  95,3 95,2 94,5 100,8 
Owce ......................................................  90,0 90,2 89,1 x 

w tym maciorki jednoroczne i starsze ....  91,9 91,9 92,1 x 

Czerwiec 2008 = 100 

Bydło ......................................................  95,0 94,9 94,6 97,1 
cielęta w wieku poniżej 1 roku ............  94,0 93,9 93,7 103,3 
młode bydło w wieku 1-2 lat ...............  92,0 92,1 91,2 83,5 
bydło w wieku 2 lat i więcej .................  97,2 97,2 97,2 99,6 

w tym krowy ....................................  98,9 98,9 98,9 96,2 
Owce ......................................................  84,5 84,5 82,8 x 

w tym maciorki jednoroczne i starsze ....  102,1 102,1 102,5 x 

Obsada w sztukach 

Bydło na 100 ha użytków rolnych a .........  24,8 25,7 27,4 7,0 
Owce na 100 ha użytków rolnych a ........  1,5 1,6 1,6 x 

 a Stan w czerwcu 2008 r. 
 

 W sektorze publicznym pogłowie bydła wyniosło 2,6 tys. szt i kształtowało się na poziomie zbliżonym zarówno 
w stosunku do notowanego w grudniu 2007 r., jak i w czerwcu 2008 r. 
 Obsada bydła ogółem na 100 ha użytków rolnych wyniosła w grudniu 2008 r. 24,8 szt, wobec 25,0 szt rok wcześniej. 
 W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w grudniu 2008 r. wyniósł: 
- cielęta w wieku poniżej 1 roku – 29,2%, 
- młode bydło w wieku 1-2 lat – 24,2%, 
- bydło w wieku 2 lat i więcej – 46,6%, 

w tym krowy – 40,4%. 



 

 

 W porównaniu ze strukturą pogłowia zarejestrowaną przed rokiem zwiększył się udział cieląt w wieku poniżej 
1 roku (o 1,3 pkt). Zmniejszył się natomiast udział młodego bydła w wieku 1-2 lat (o 0,7 pkt) oraz udział bydła doro-
słego w wieku 2 lat i więcej (o 0,6 pkt), w tym krów (o 1,2 pkt).  
 
Tabl. 4. Pogłowie bydła  

Stan w grudniu 
Ogółem 

sektor  
razem 

prywatny publiczny 

Wyszczególnienie 
a – 2006 
b – 2007 
c – 2008  w tys. szt 

Poprzedni       
rok = 100 

Czerwiec danego 
roku = 100 

Bydło ogółem ..................................... a 187229 184242 2987 107,1 96,2 
 b 192563 189949 2614 102,8 97,2 
 c 189019 186426 2593 98,2 95,0 

Krowy ................................................. a 78038 76680 1358 102,1 99,7 
 b 80102 78879 1223 90,1 92,4 

 c 76347 75114 1233 100,8 96,2 

Bydło pozostałe ................................. a 109191 107562 1629 111,0 93,9 
 b 112461 111070 1391 103,0 96,5 

 c 112672 111312 1360 100,2 92,3 
  
 

Wyniki badania pogłowia bydła wskazują na odwrócenie dotychczasowych tendencji wzrostowych w chowie tego 
gatunku. W grudniu 2007 r. pogłowie bydła zwiększyło się w skali roku o 2,8%, w czerwcu 2008 r. roczny wzrost 
pogłowia wyniósł 0,4%, a w grudniu 2008 r. 
odnotowano spadek pogłowia o 1,8%. 
 Na obniżenie stanu pogłowia bydła mogło 
mieć wpływ pogorszenie sytuacji na rynku 
mleka. Średnia cena skupu mleka za 11 mie-
sięcy 2008 r. (0,99 zł za 1 l), w porównaniu 
z przeciętną ceną skupu notowaną w analo-
gicznym okresie 2007 r. (1,02 zł za 1 l), była 
niższa o 2,9%. W listopadzie 2008 r. za 1 l 
mleka rolnicy otrzymywali w skupie 0,82 zł, 
tj. o 33,9% mniej niż przed rokiem. Jednocze-
śnie średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego 
za 11 miesięcy 2008 r. (4,08 zł) była wyższa o 5,7% od średniej ceny notowanej w analogicznym okresie 2007 r. (3,86 zł). 
 

 

Owce 
 
 W grudniu 2008 r. odnotowano spadek liczebności ogólnego stada owiec zarówno w stosunku do stanu notowa-
nego w analogicznym okresie 2007 r. (o 10,0%), jak i w porównaniu z czerwcem 2008 r. (o 15,5%). 

CENY  MLEKA  W  SKUPIE  (bez VAT)
zł/l

2007 2008

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3



 

 

 Pogłowie owiec w omawianym okresie w całym rolnictwie wyniosło 11,6 tys. szt, w tym liczebność stada maciorek 
jednorocznych i starszych kształtowała się na poziomie 7,0 tys. szt, tj. o 8,1% niższym niż w grudniu 2007 r. i o 2,1% 
wyższym niż w czerwcu 2008 r. 
 W sektorze prywatnym pogłowie owiec zmniejszyło się o 9,8% w porównaniu z grudniem 2007 r. oraz o 15,5% 
w stosunku do stanu z czerwca 2008 r. i wyniosło 11,6 tys. szt.  
 W gospodarstwach indywidualnych stan pogłowia owiec zmniejszył się o 10,9% w skali roku oraz o 17,2% w sto-
sunku do czerwca 2007 r. i wyniósł 10,2 tys. szt. 

 

 
 

Źródło informacji stanowiły: 

1) uogólnione wyniki reprezentacyjnych badań: 

- pogłowia trzody chlewnej i produkcji żywca wieprzowego, 

- bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej, 

przeprowadzonych w dniach 4-11 grudnia 2008 r. na próbach odpowiednio 1104 i 1263  

gospodarstw indywidualnych utrzymujących w/w gatunki zwierząt; 

2) dane sprawozdawcze jednostek sektora publicznego i prywatnego (bez gospodarstw indywi-

dualnych). 
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