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Pogłowie trzody chlewnej w województwie pomorskim 
według stanu w dniu 31 marca 2010 r. 

 

 

W końcu marca 2010 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 864,2 tys. szt i było o 4,9% wyższe od stanu notowa-

nego w analogicznym okresie 2009 r., a w porównaniu z liczebnością stada trzody chlewnej w końcu listopada 2009 r.  

– niższe o 0,5%. 

 W stosunku do marca 2009 r. pogłowie loch 

na chów wzrosło o 2,1% do poziomu 91,8 tys. szt, 

w tym stado loch prośnych liczyło 59,0 tys. szt, 

co oznacza wzrost o 0,2%. W porównaniu 

z listopadem 2009 r. liczebność loch była większa 

o 4,7%, zaś pogłowie loch prośnych zwiększyło się 

o 0,5%.  

  W strukturze stada trzody chlewnej ogó-

łem udział poszczególnych grup produkcyjno-

użytkowych w końcu marca 2010 r. wyniósł: 

 
 
 

- prosięta o wadze do 20 kg .................... 35,8% 

- warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg ... 24,1% 

- trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg 
i więcej ................................................. 29,2% 

- trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg 
i więcej ................................................. 10,9% 

w tym lochy na chów razem ............... 10,6% 

w tym prośne ................................. 6,8% 
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Tabl. 1. Pogłowie trzody chlewnej w 2010 r. 
Stan w końcu marca  

Trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej 
na chów 

w tym lochy Wyszczególnienie Ogółem 
Prosięta 
o wadze 
do 20 kg 

Warchlaki 
o wadze 
od 20 kg 
do 50 kg 

na ubój razem razem w tym 
prośne 

W sztukach 

O g ó ł e m .................................  864163 309211 208589 252631 93732 91777 58896 
W tym gospodarstwa indywidualne 603644 215780 151257 176584 60023 58228 38320 

Marzec 2009 = 100 

O g ó ł e m .................................  104,9 114,8 97,7 101,5 101,7 102,1 100,2 
W tym gospodarstwa indywidualne 103,8 118,9 93,9 98,8 99,4 100,0 98,9 

Listopad 2009 = 100 

O g ó ł e m .................................  99,5 106,3 96,0 93,5 104,6 104,7 100,5 
W tym gospodarstwa indywidualne 98,1 107,6 93,0 91,9 100,2 100,2 99,0 

  
W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody, rejestrowaną w marcu 2009 r., zmniejszył się udział warchlaków 

(o 1,8 pkt procentowego), trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na ubój (o 1,0 pkt) oraz trzody 
chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów (o 0,4 pkt), w tym loch (o 0,3 pkt), odnotowano nato-
miast wzrost udziału prosiąt (o 3,1 pkt).  
 W końcu marca 2010 r. obsada trzody chlewnej ogółem na 100 ha użytków rolnych wyniosła 111,9 szt, wobec 
106,7 szt w marcu 2009 r. 

 
Tabl. 2. Pogłowie trzody chlewnej  

Stan w końcu marca 
Dynamika  Wyszczególnienie 

a – 2008 
b – 2009 
c – 2010  

Ogółem w sztukach marzec  
ub. roku = 100 

listopad  
ub. roku = 100 

Trzoda chlewna ogółem ..................... a 898909 91,0 88,6 
 b 823831 91,6 98,3 
 c 864163 104,9 99,5 

Lochy na chów ................................... a 85940 85,0 91,1 
 b 89886 104,6 110,3 

 c 91777 102,1 104,7 

Trzoda chlewna pozostała ................. a 812969 91,6 88,3 
 b 733945 90,3 97,0 

 c 772286 105,2 98,9 

 
 Rejestrowany w końcu marca 2010 r. stan i struktura pogłowia trzody chlewnej wskazują na utrzymywanie się, 
notowanego od listopada 2009 r. (po długim okresie sukcesywnego spadku liczebności stada), trendu wzrostowego 
w chowie świń.  



 

 

Na stan i strukturę pogłowia trzody 
chlewnej w omawianym okresie miały 
wpływ bardziej korzystne uwarunko-
wania ekonomiczne produkcji trzody 
chlewnej, wynikające ze wzrostu cen 
żywca wieprzowego, przy spadających 
jednocześnie cenach pasz, choć z po-
czątkiem 2010 r. sytuacja znów zaczę-
ła się zmieniać na niekorzyść produ-
centów trzody. Poprawa opłacalności 
tuczu świń skłoniła część rolników do 
podjęcia działań w kierunku odbudowy 
stada, czego efektem jest obecny wzrost pogłowia trzody z przeznaczeniem na chów. 
 
Tabl. 3. Ceny żywca wieprzowego i ziemiopłodów paszowych 

Ceny skupu żywca  
wieprzowego Ceny targowiskowe 

zboża podstawowe ziemniaki 
Miesiąc / rok 

zł / kg 
analogiczny 

okres    
poprzedniego 

roku = 100 
zł / dt 

analogiczny 
okres    

poprzedniego 
roku = 100 

zł / dt 
analogiczny 

okres    
poprzedniego 

roku = 100 

Listopad ...................................... 2009 4,18 100,0 52,02 83,4 75,96 102,1 
Grudzień ..................................... 2009 3,85 38,7 56,76 85,8 77,33 94,7 
Styczeń ....................................... 2010 3,74 86,0 48,91 76,3 78,00 91,8 
Luty ............................................. 2010 3,64 83,3 58,13 93,3 84,05 105,2 
Marzec ........................................ 2010 3,68 77,8 56,59 90,5 92,11 118,7 

 
 W 2009 r. skupiono ogółem 62,9 tys. t 
żywca wieprzowego, tj. o 13,0% mniej niż 
w 2008 r. W ciągu pierwszych trzech mie-
sięcy 2010 r. skup żywca wieprzowego 
wyniósł 18,1 tys. t i był wyższy o 26,2% 
od rejestrowanego w analogicznym okresie 
przed rokiem. 
 Za 1 kg żywca wieprzowego rolnicy 
otrzymywali w skupie w marcu 2009 r. 4,73 zł 
(o 32,5% więcej niż w marcu 2008 r.), we 
wrześniu 2009 r. – 4,66 zł (o 3,3% więcej 
niż w analogicznym okresie 2008 r.), 
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a w grudniu 2009 r. 3,85 zł (o 11,3% mniej niż w grudniu 2008 r.). W I kwartale 2010 r. ceny żywca wieprzowego 
w skupie nadal spadały – w marcu br. rolnicy za 1 kg żywca otrzymywali 3,68 zł, tj. o 22,2% mniej niż przed rokiem. 
 Ceny skupu zbóż podstawowych w 2009 r. utrzymywały się na zbliżonym poziomie, oscylując wokół wartości    
45-50 zł za 1 dt. W pierwszych trzech miesiącach 2010 r. ceny zbóż w skupie wzrosły – w marcu 2010 r. cena 1 dt 
zbóż podstawowych wynosiła 56,59 zł i była o 8,4% wyższa od notowanej w marcu przed rokiem.  

W marcu 2010 r. cena skupu 1 kg żywca wieprzowego równoważyła wartościowo 5,3 kg żyta wobec 7,9 kg żyta 
w marcu 2009 r. (tj. mniej o 32,9%).  

Wysokie targowiskowe ceny prosiąt na chów jeszcze się utrzymują, ale już można zaobserwować tendencję 
spadkową. W styczniu 2010 r. rolnicy otrzymywali 158,00 zł za 1 prosię, tj. o 34,9% więcej niż w styczniu poprzedniego 
roku, w lutym – 128,33 zł, tj. o 5,6% mniej niż przed rokiem, a w marcu br. – 147,50 zł, tj. o 5,9% mniej niż w marcu 
2009 r.  

 

 
 

Źródło informacji stanowiły: 

1) uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia trzody chlewnej i produkcji żywca 

wieprzowego, przeprowadzonego w dniach 1-14 kwietnia 2010 r. na próbie 1105 gospodarstw 

indywidualnych utrzymujących trzodę chlewną; 

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

dualnych). 
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