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Pogłowie trzody chlewnej w województwie pomorskim 
według stanu w dniu 31 marca 2009 r. 

 
 
 W końcu marca 2009 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 823,8 tys. szt i było o 8,4% niższe od stanu notowane-

go w analogicznym okresie 2008 r., a w porówna-

niu z liczebnością stada trzody chlewnej 

w końcu listopada 2008 r. – niższe o 1,7%. 

 W stosunku do marca 2008 r. pogłowie loch 

na chów wzrosło o 4,6% do poziomu 89,9 tys. szt, 

w tym stado loch prośnych liczyło 58,8 tys. szt, 

co oznacza wzrost o 7,6%. W porównaniu 

z listopadem 2008 r. liczebność loch była większa 

o 10,3%, zaś pogłowie loch prośnych zwiększyło się 

o 16,9%.  

  W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno-użytkowych w końcu 

marca 2009 r. wyniósł: 

 
 
 

- prosięta o wadze do 20 kg .................... 32,7%

- warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg ... 25,9%

- trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg 
i więcej ................................................. 30,2%

- trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg 
i więcej ................................................. 11,2%

w tym lochy na chów razem ............... 10,9%

w tym prośne ................................. 7,1%
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Tabl. 1. Pogłowie trzody chlewnej w 2009 r. 
Stan w końcu marca  

Trzoda chlewna na ubój 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 ................................. 823831 269309 213507 248835 92180 89886 58797 
W tym gospodarstwa indywidualne 581768 181480 161096 178795 60397 58242 38751 

Marzec 2008 = 100 

O g ó ł e m ................................. 91,6 94,8 90,5 85,5 104,7 104,6 107,6 
W tym gospodarstwa indywidualne 89,4 92,8 87,8 83,6 104,7 104,6 108,2 

Listopad 2008 = 100 

O g ó ł e m ................................. 98,3 96,6 99,3 95,7 109,6 110,3 116,9 
W tym gospodarstwa indywidualne 99,0 96,4 101,4 95,3 113,8 115,2 122,0 

  
W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody, rejestrowaną w marcu 2008 r., zmniejszył się udział warchlaków 

(o 0,3 pkt procentowego) oraz trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na ubój (o 2,2 pkt), odnoto-
wano natomiast wzrost udziału prosiąt (o 1,1 pkt) i trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na 
chów (o 1,4 pkt), w tym loch (o 1,3 pkt).  
 W końcu marca 2009 r. obsada trzody chlewnej ogółem na 100 ha użytków rolnych wyniosła 108,1 szt, wobec 
116,7 szt w marcu 2008 r. 

 
Tabl. 2. Pogłowie trzody chlewnej  

Stan w końcu marca 
Dynamika  Wyszczególnienie 

a – 2007 
b – 2008 
c – 2009  

Ogółem w sztukach marzec  
ub. roku = 100 

listopad  
ub. roku = 100 

Trzoda chlewna ogółem ..................... a 988342 101,1 98,0 
 b 898909 91,0 88,6 
 c 823831 91,6 98,3 

Lochy na chów ................................... a 101053 99,5 103,1 
 b 85940 85,0 91,1 

 c 89886 104,6 110,3 

Trzoda chlewna pozostała ................. a 887289 101,3 97,4 
 b 812969 91,6 88,3 

 c 733945 90,3 97,0 

 
 Rejestrowany w końcu marca 2009 r. stan i struktura pogłowia trzody chlewnej wskazują na niewielkie zahamo-
wanie spadkowych tendencji w chowie trzody chlewnej, a nawet próby odbudowywania stad. 



 

 

 Na rejestrowany dotąd trend spadkowy miały wpływ niekorzystne uwarunkowania ekonomiczne produkcji żywca 
wieprzowego (stale rosnące od 2007 r. ceny ziemiopłodów paszowych przy spadających jednocześnie cenach żywca 
wieprzowego), które utrzymywały się do końca 
I kwartału 2008 r. 
 Producenci żywca wieprzowego z uwagi na 
wysokie koszty produkcji silnie ograniczali 
chów trzody chlewnej, co uzewnętrzniało się 
spadkiem liczebności pogłowia świń w kolej-
nych okresach badawczych. Począwszy od 
II półrocza 2008 r. uwarunkowania ekonomicz-
ne produkcji żywca wieprzowego stopniowo 
zaczęły się poprawiać – znacząco wzrosły 
ceny skupu żywca, zaś ceny pasz wyraźnie 
spadły. Poprawa opłacalności tuczu świń skłoniła część rolników do podjęcia działań w kierunku odbudowy stada, 
czego efektem jest 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 

Marzec ...................................... 2008 3,57 120,6 80,47 121,0 73,04 50,1 
Czerwiec ................................... 2008 4,28 123,7 83,88 119,9 68,04 44,4 
Wrzesień ................................... 2008 4,51 112,8 72,62 97,0 82,03 117,9 

Grudzień ................................... 2008 4,34 133,5 66,19 87,1 81,62 122,1 
Marzec ...................................... 2009 4,73 132,5 62,55 77,7 77,62 106,3 

 
 W 2008 r. skupiono ogółem 72,3 tys. t żyw-
ca wieprzowego, tj. o 8,7% mniej niż w 2007 r., 
a w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2009 r. 
skup żywca wieprzowego wyniósł 14,4 tys. t 
i był niższy o 21,8% od rejestrowanego w ana-
logicznym okresie przed rokiem. 
 Za 1 kg żywca wieprzowego rolnicy otrzy-
mywali w skupie 2008 r. 3,57 zł (o 20,6% wię-
cej niż w marcu 2007 r.), we wrześniu 2008 r.              
– 4,51 zł (o 12,8% więcej niż w analogicznym 
okresie 2007 r.), a w grudniu 2008 r. 4,34 zł 
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(tj. o 33,5% więcej niż w grudniu 2007 r.). W I kwartale 2009 r. ceny żywca wieprzowego w skupie nadal rosły               
– w marcu br. rolnicy za 1 kg żywca otrzymywali 4,73 zł, czyli o 32,5% więcej niż przed rokiem. 
 Ceny skupu zbóż podstawowych w 2008 r. rosły do kwietnia, zaś już w II półroczu odnotowano znaczący spadek 
cen za 1 dt. W styczniu 2008 r. cena skupu 1 dt zbóż wynosiła 84,25 zł (o 43,1% więcej niż w styczniu 2007 r.), 
w marcu 88,80 zł (tj. o 42,3% więcej niż w marcu 2007 r.), w czerwcu cena spadła do 79,26 zł (jednak wciąż było to 
o 34,0% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku), we wrześniu odnotowano cenę 48,73 zł (o 35,2% 
mniej niż we wrześniu 2007 r.) a w grudniu cena za 1 dt zbóż podstawowych wynosiła 43,18 zł (o 43,6% mniej niż 
w grudniu 2007 r.). W pierwszych trzech miesiącach ceny zbóż w skupie nieco wzrosły – w marcu 2009 r. cena 1 dt 
zbóż podstawowych wynosiła 52,22 zł i była o 41,2% niższa od notowanej w marcu przed rokiem. 
 O dużym zainteresowaniu rolników rozwojem chowu trzody chlewnej świadczyć mogą znacząco rosnące targowi-
skowe ceny prosiąt na chów. W styczniu 2009 r. rolnicy otrzymywali 117,14 zł za 1 prosię, tj. o 45,2% więcej niż 
w styczniu przed rokiem, w lutym – 136,00 zł, tj. o 86,9% więcej niż przed rokiem, a w marcu br. – 156,67 zł,            
tj. o 104,3% więcej niż w marcu 2008 r. 

 
 

Źródło informacji stanowiły: 

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

wieprzowego, przeprowadzonego w dniach 2-14 kwietnia 2009 r. na próbie 1107 gospodarstw 

indywidualnych utrzymujących trzodę chlewną; 

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

dualnych). 
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