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  Pogłowie trzody chlewnej w województwie pomorskim według stanu w dniu 31 marca 2008 r. 
  
 
  W końcu marca 2008 r. pogłowie trzody chlewnej wyniosło 898,9 tys. szt i było o 89,4 tys. szt 
(o 9,0%) niższe od stanu notowanego w analogicznym okresie 2007 r., a w porównaniu z liczebnością 
stada trzody chlewnej w końcu listopada 2007 r. – niższe o 116,2 tys. szt, tj. o 11,4%. 

Tabl. 1. Pogłowie trzody chlewnej w 2008 r.  
Stan w marcu 

Wyszczególnienie Ogółem  

Sektor prywatny 
Sektor         

publiczny razem 
w tym 

gospodarstwa 
indywidualne 

spółdzielnie 
produkcji rolniczej 

W sztukach 
O G Ó Ł E M  ............................................  898908 897796 650787 2988 1112
Prosięta o wadze do 20 kg  ......................  284089 283836 195595 713 253
Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg  ... 235799 235591 183550 776 208
Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg 

i więcej  .....................................................  290970 290427 213983 1055 543
Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg 

i więcej  .....................................................  88050 87942 57659 444 108
w tym lochy  .............................................  85940 85835 55706 434 105

prośne ......................................................... 54662 54598 35823 79 64
pozostałe  ................................................... 31278 31237 19883 355 41

Marzec 2007 = 100 
O G Ó Ł E M  ............................................  91,0 91,0 88,0 78,0 50,2
Prosięta o wadze do 20 kg  ......................  85,9 86,1 82,5 64,4 29,0
Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg  ... 94,4 94,5 94,9 129,5 44,8
Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg 

i więcej  .....................................................  95,7 95,7 91,8 64,3 82,1
Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg 

i więcej  .....................................................  84,8 84,9 76,3 91,7 49,8
w tym lochy  .............................................  85,0 85,1 76,3 91,6 50,2

prośne ......................................................... 85,3 85,4 76,0 71,2 45,4
pozostałe  ................................................... 84,5 84,6 76,7 97,8 60,3

Listopad 2007 = 100 
O G Ó Ł E M  ............................................  88,6 88,6 85,4 80,2 67,2
Prosięta o wadze do 20 kg  ......................  80,3 80,3 74,5 62,9 73,5
Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg  ... 94,1 94,2 95,2 90,2 47,2
Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg 

i więcej  .....................................................  92,6 92,7 89,3 82,9 72,9
Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg 

i więcej  .....................................................  91,0 91,0 85,3 96,9 86,4
w tym lochy  .............................................  91,1 91,1 85,3 96,9 89,7

prośne ......................................................... 91,6 91,6 89,7 80,6 106,7
pozostałe  ................................................... 90,4 90,4 78,4 101,4 71,9

Obsada w sztukach 
Trzoda chlewna na 100 ha:  

użytków rolnych a ...................................  116,7 123,2 104,5 56,3 2,7
gruntów ornych a  ....................................  148,4 153,0 132,1 62,2 5,9

 a Stan w czerwcu 2007 r. 



 

 

 Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z marcem 2007 r. o 15,1 tys. szt (15,0%) do poziomu 
85,9 tys. szt, w tym pogłowie loch prośnych było niższe o 9,4 tys. szt (o 14,7%) i wyniosło 54,7 tys. szt. 

W stosunku do stanu z końca listo-
pada 2007 r. liczba loch na chów 
zmniejszyła się o 8,4 tys. szt 
(o 8,9%), w tym liczba loch prośnych 
o 5,0 tys. szt, tj. 8,4%.  
 W sektorze prywatnym, w marcu 
2008 r., pogłowie trzody chlewnej 
wyniosło 897,8 tys. szt i zmniejszyło 
się w ciągu roku o 88,3 tys. szt 
(o 9,0%), a w porównaniu ze stanem 
z końca listopada 2007 r. było niż-
sze o 115,7 tys. szt, tj. o 11,4%. 
W gospodarstwach indywidualnych 
pogłowie trzody chlewnej wyniosło 

650,8 tys. szt i stanowiło 72,4% wojewódzkiego pogłowia. Roczny spadek liczebności stada w tej gru-
pie gospodarstw kształtował się na poziomie 88,6 tys. szt (12,0%), natomiast sezonowo, tj. w okresie 
od listopada 2007 r. spadek pogłowia wyniósł 111,6 tys. szt, tj. 14,6%. 
 W sektorze publicznym pogłowie trzody chlewnej zmniejszyło się w skali roku o 1,1 tys. szt (o 49,8%), 
a w porównaniu ze stanem w końcu listopada ub. r. było niższe o 32,8% i wyniosło 1,1 tys. szt. 
 Obsada trzody chlewnej na 100 ha użytków rolnych w końcu marca 2008 r. wyniosła 116,7 szt wo-
bec 125,9 szt przed rokiem. 
 W strukturze stada trzody chlewnej udział poszczególnych grup produkcyjno-użytkowych w końcu 
marca 2008 r. przedstawiał się następująco: 
- prosięta o wadze do 20 kg – 31,6%, 
- warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 26,2%, 
- trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej – 32,4%, 
- trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej – 9,8%, 

w tym lochy na chów razem – 9,6%, 
w tym prośne – 6,1%. 

 W porównaniu ze strukturą po-
głowia trzody odnotowaną w mar-
cu 2007 r. zmniejszył się udział 
prosiąt (o 1,8 pkt procentowego) 
i trzody chlewnej na chów o wa-
dze 50 kg i więcej (o 0,7 pkt), 
wzrósł natomiast udział warchla-
ków (o 0,9 pkt) oraz trzody 
chlewnej na ubój o wadze 50 kg 
 więcej (o 1,6 pkt).  
 Rejestrowany w końcu marca 
2008 r. stan i struktura pogłowia 
trzody chlewnej wskazują na wy-
raźną redukcję stada świń.  W marcu 2007 r. pogłowie trzody chlewnej wykazywało spadek liczeb-
ności w skali roku o 3,4%, w listopadzie ub. r. skala rocznego spadku wyniosła 0,6%, a w marcu 2008 r. 
tendencja spadkowa pogłowia trzody chlewnej w skali roku pogłębiła się i wyniosła 9,0%. 
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 Pogłowie loch ogółem, w tym pogłowie loch prośnych, w omawianym okresie kształtowało się nastę-
pująco: w marcu 2007 r. wykazywało spadek w okresie rocznym – odpowiednio o 0,5% i 4,0%, w li-
stopadzie odpowiednio o 3,8% i 6,1%, a w marcu 2008 r. spadek pogłowia stada loch wyniósł aż 
15,0%, w tym loch prośnych 14,7%. Tak znaczące zmniejszenie stanów stada podstawowego macior 
świadczy o podjęciu przez część rolników działań w kierunku likwidacji chowu trzody chlewnej. 
 Na aktualną sytuację w chowie trzody chlewnej miały wpływ utrzymujące się już od dłuższego cza-
su niekorzystne uwarunkowania ekonomiczne produkcji świń, które czynią obecnie chów nieopłacal-
nym. Uzewnętrzniło się to notowanym w końcu marca 2008 r. głębokim spadkiem liczebności pogło-
wia świń. 
 W 2007 r. skupiono ogółem 79,2 tys. t żywca wieprzowego, tj. o 6,0% mniej niż w 2006 r., 
a w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2008 r. skup żywca wieprzowego wyniósł 18,4 tys. t i był niż-
szy o 8,2% od rejestrowanego w analogicznym okresie przed rokiem.  
  Za 1 kg żywca wieprzowego rolnicy otrzymywali w skupie w marcu 2007 r. – 2,96 zł (o 14,5% mniej 
niż w analogicznym okresie 2006 r.), we wrześniu 2007 r. - 4,00 zł (o 3,8% mniej niż we wrześniu 
2006 r.), w listopadzie – 3,22 zł (o 5,8% mniej niż w listopadzie 2006 r.). 
 Wprawdzie w I kwartale 2008 r. ceny żywca wieprzowego wzrosły w stosunku do cen notowanych 
w analogicznym okresie 2007 r., jednak wzrost ten nie przełożył się na poprawę opłacalności tuczu 
świń, bowiem w tym czasie znacząco wzrosły także ceny zbóż na targowiskach i w skupie. W marcu 
2008 r. za 1 kg skupionego żywca wieprzowego rolnicy otrzymywali 3,57 zł, tj. o 20,6% więcej niż 
przed rokiem, jednak przy utrzymujących się na wysokim pułapie cenach zbóż i pozostałych pasz 
otrzymywane kwoty za sprzedaż tuczników nie pokrywały kosztów produkcji. 
 Ceny skupu zbóż podstawowych zwiększyły się z 58,89 zł/dt w styczniu 2007 r. do 76,56 zł/dt 
w grudniu (o 30,0%), a w obrotach targowiskowych z 57,38 zł/dt w styczniu do 75,99 zł/dt 
w grudniu (o 32,4%). W 2008 r. ceny zbóż nadal rosły i w marcu w skupie za 1 dt płacono 88,80 zł 
(o 42,3% więcej niż przed rokiem), a na targowiskach – 80,47 zł, tj. o 21,0% więcej niż przed ro-
kiem. 
 W marcu 2008 r. cena skupu 1 kg żywca wieprzowego równoważyła wartościowo 4,8 kg żyta (we-
dług cen targowiskowych), wobec 4,7 kg w marcu ub. roku. 
 O malejącym zainteresowaniu rolników rozwojem chowu trzody chlewnej świadczą też obniżające 
się – w porównaniu z poprzednim rokiem – targowiskowe ceny prosiąt na chów. W styczniu 2008 r. 
rolnicy otrzymywali przeciętnie 80,67 zł za 1 prosię, tj. o 5,1% mniej niż przed rokiem, w lutym 
72,78 zł (spadek o 12,7%), a w marcu 76,67 zł (o 14,8% mniej w stosunku do marca 2007 r.). 
 
 
 
 

Źródło informacji stanowiły: 
1) uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia trzody chlewnej i produkcji żywca wieprzo-

wego przeprowadzonego w dniach 3-11 kwietnia 2008 r. na próbie 1104 gospodarstw indywidual-
nych utrzymujących trzodę chlewną; 

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