
W końcu marca 2012 r. pogłowie świń wyniosło 755,1 tys. sztuk, wykazując spadek o 5,9% w porównaniu z analogicznym 
okresem ub. roku, a w porównaniu z liczebnością stada w końcu listopada 2011 r. było niższe o 4,0%.

Tabl. 1. Pogłowie świń w 2012 r.
Stan w końcu marca 

Wyszczególnienie Ogółem
Prosięta 

o wadze do 
20 kg

Warchlaki 
o wadze od 

20 kg do 
50 kg

Świnie o wadze 50 kg i więcej

na ubój

na chów

razem
w tym lochy

razem w tym 
prośne

W sztukach

O g ó ł e m  ........................................ 755058 252918 192472 232669 76999 75060 49023
W tym gospodarstwa indywidualne 488861 149730 135835 158243 45053 43230 29453

Marzec 2011 = 100

O g ó ł e m  ........................................ 94,1 87,6 100,1 95,3 100,2 99,8 101,3
W tym gospodarstwa indywidualne 92,1 77,1 103,8 98,4 99,9 99,1 104,6

Listopad 2011 = 100

O g ó ł e m  ........................................ 96,0 100,7 100,6 86,2 103,7 103,1 103,6
W tym gospodarstwa indywidualne 95,7 97,4 101,3 87,3 107,5 106,5 107,6

W stosunku do marca  2011 r. stado loch na chów zmniejszyło się o 0,2% do poziomu 75,1 tys. sztuk, w tym stado loch pro-
śnych liczyło 49,0 tys. sztuk, co oznacza wzrost o 1,3%. W porównaniu z listopadem 2011 r. liczebność loch na chów była wyższa 
o 3,1%, a loch prośnych wzrosła o 3,6%.



Tabl. 2. Pogłowie świń 
Stan w końcu marca 

Wyszczególnienie
Świnie

ogółem lochy na chów pozostałe

W sztukach

2010 ................................................... 864163 91777 772386

2011  ................................................... 802119 75230 726889

2012 ................................................... 755058 75060 679998
Poprzedni rok = 100

2010 ................................................... 104,9 102,1 105,2

2011  ................................................... 92,8 82,0 94,1

2012 ................................................... 94,1 99,8 93,5
Listopad poprzedniego roku = 100

2010 ................................................... 99,5 104,7 98,9

2011  ................................................... 87,8 83,6 88,2

2012 ................................................... 96,0 103,1 95,2

Istotne zmiany zaznaczyły się również 
w pogłowiu stada podstawowego loch, 
w tym loch prośnych. W marcu, lipcu i listo-
padzie 2011 r. pogłowie loch na chów wy-
kazywało spadek w skali roku odpowied-
nio o 18,0%, o 18,3% i 19,1%, a w marcu 
2012 r. spadek liczebności macior wyniósł 
zaledwie 0,2%. Natomiast w pogłowiu 
loch prośnych wystąpiło odwrócenie ten-
dencji w 2011 r. pogłowie loch prośnych 
wykazywało spadek w dystansie rocz-
nym o 17,8% w marcu, o 18,0% w lipcu 
i o 15,3% w listopadzie, a w marcu 2012 r. 
liczba loch prośnych wzrosła o 1,3%.

Rejestrowany w końcu marca 2012 r. 
stan pogłowia świń wskazuje na wyhamo-
wanie trendu spadkowego w chowie świń. 
Wojewódzkie pogłowie świń w końcu mar-
ca, lipca i listopada 2011 r. wykazywało 
spadek w dystansie rocznym odpowiednio 
o 7,2%, o 12,6% i o 13,9%, a w końcu marca 
2012 r. roczny spadek pogłowia świń wyniósł 
już tylko 5,9%.



Tabl. 3.Ceny żywca wieprzowego i ziemiopłodów paszowych

Miesiąc / rok

Ceny skupu żywca 
wieprzowego Ceny targowiskowe

zł / kg
analogiczny okres    
poprzedniego roku 

= 100

zboża podstawowe ziemniaki

zł / dt
analogiczny okres 
poprzedniego roku 

= 100
zł / dt

analogiczny okres 
poprzedniego roku 

= 100

Listopad  ..................... 2011 5,09 133,6 85,44 115,2 68,11 63,2

Grudzień  .................... 2011 5,52 144,5 88,98 113,2 69,45 61,4

Styczeń  ...................... 2012 5,07 135,9 88,75 106,0 72,67 58,4

Luty  ............................ 2012 5,05 129,2 84,17 97,4 67,80 52,3

Marzec  ....................... 2012 5,00 119,0 80,00 86,8 71,19 51,5

Wyhamowanie tendencji spadkowej wiąże się 
z poprawą sytuacji ekonomicznej dla chowu świń 
w I kwartale 2012 r. W okresie styczeń-marzec ceny 
skupu żywca wieprzowego były wyższe niż przed 
rokiem, natomiast ceny ziemiopłodów paszowych 
utrzymywały się na znacznie niższym poziomie.

 W I kwartale 2012 r. przeciętna cena skupu żyw-
ca wieprzowego wynosiła 5,03 zł/kg i była o 27,0% 
wyższa od rejestrowanej w analogicznym okresie 
ubiegłego roku, a w marcu br. za 1 kg żywca rolnicy 
otrzymywali 5,00 zł, tj. o 19,0% więcej niż przed 
rokiem. 

 W pierwszych trzech miesiącach 2012 r. ceny 
zbóż podstawowych w skupie wahały się od 
79,08 zł/dt do 82,60 zł/dt, a  cena 1 dt w marcu 
br. była o 6,7% niższa niż przed rokiem. Natomiast 
w obrotach targowiskowych obserwowano spadek 
cen zbóż, a w marcu płacono rolnikom 80,00 zł za 
1 dt, tj. o 13,2% mniej niż w 2011 r. 

Targowiskowe ceny ziemniaków były prawie 
o połowę niższe niż w 2011 r., a w marcu za 1 dt 
płacono 71,19 zł, tj. o 48,5% mniej niż przed rokiem.

Cena skupu 1 kg żywca rzeźnego w marcu
2012 r. równoważyła wartość   5,8 kg żyta wobec  
5,3 kg w marcu ub. roku. 

W I kwartale 2012 r. wyraźnie wzrosły ceny tar-
gowiskowe prosiąt na chów. W styczniu br. rolni-
cy otrzymywali za 1 prosię 132,33 zł, tj. o 48,4% 
więcej niż przed rokiem, a w marcu już 155,00 zł, 
tj. o 61,5% więcej niż w 2011 r. Wzrost cen prosiąt 
może świadczyć o rosnącym zainteresowaniu pro-
ducentów rozwojem chowu świń.

Źródło informacji stanowiły:

1) uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia 
trzody chlewnej i produkcji żywca wieprzowego, przeprowadzo-
nego w dniach 2-16 kwietnia 2012 r. na próbie 1611 gospo-
darstw indywidualnych utrzymujących trzodę chlewną;

2) dane sprawozdawcze jednostek sektora publicznego i pry-
watnego (bez gospodarstw indywidualnych).
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