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  Pogłowie trzody chlewnej w województwie pomorskim według stanu w dniu 31 marca 2007 r. 
  
 
  W końcu marca 2007 r. pogłowie trzody chlewnej wyniosło 988,3 tys. szt i było o 10,8 tys. szt 
(o 1,1%) wyższe od stanu notowanego w analogicznym okresie 2006 r., a w porównaniu z liczebnością 
stada trzody chlewnej w końcu listopada 2006 r. – niższe o 20,4 tys. szt, tj. o 2,0 %. 

Tabl. 1. Pogłowie trzody chlewnej w 2007 r.  
Stan w marcu 

Sektor prywatny 
w tym Wyszczególnienie Ogółem  

razem gospodarstwa 
indywidualne 

spółdzielnie 
produkcji rolniczej 

Sektor         
publiczny 

W sztukach 
O G Ó Ł E M ............................................  988342 986127 739352 3831 2215 
Prosięta o wadze do 20 kg ......................  330653 329780 237136 1107 873 
Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg ... 249879 249415 193414 599 464 
Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg 

i więcej .....................................................  304038 303377 233207 1641 661 
Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg 

i więcej .....................................................  103772 103555 75595 484 217 
w tym lochy .............................................  101053 100844 73056 474 209 

prośne ......................................................... 64045 63904 47123 111 141 
pozostałe ................................................... 37008 36940 25933 363 68 

Marzec 2006 = 100 
O G Ó Ł E M ............................................  101,1 101,2 98,9 89,1 63,3 
Prosięta o wadze do 20 kg ......................  99,2 99,2 93,6 92,0 76,8 
Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg ... 103,3 103,6 104,2 42,6 39,3 
Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg 

i więcej .....................................................  102,2 102,3 102,2 148,2 75,4 
Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg 

i więcej .....................................................  99,2 99,3 94,2 82,6 71,9 
w tym lochy .............................................  99,5 99,6 94,4 83,0 72,1 

prośne ......................................................... 96,0 96,0 91,2 66,9 91,0 
pozostałe ................................................... 106,1 103,3 100,9 89,6 50,4 

Listopad 2006 = 100 
O G Ó Ł E M ............................................  98,0 98,0 94,4 99,9 99,8 
Prosięta o wadze do 20 kg ......................  98,6 98,6 90,7 110,4 130,9 
Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg ... 94,2 94,3 93,4 53,7 65,8 
Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg 

i więcej .....................................................  98,7 98,7 97,5 134,2 108,5 
Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg 

i więcej .....................................................  103,3 103,3 99,9 98,0 91,2 
w tym lochy .............................................  103,1 103,1 99,5 98,1 92,1 

prośne ......................................................... 100,8 100,8 97,9 95,7 99,3 
pozostałe ................................................... 107,4 107,5 102,6 101,1 80,0 

Obsada w sztukach 
Trzoda chlewna na 100 ha:      

użytków rolnych a ...................................  125,9 133,3 115,5 60,5 5,6 
gruntów ornych a ....................................  152,4 158,3 140,1 68,3 8,7 

 a Stan w czerwcu 2006 r. 



 

 

 Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z marcem 2006 r. o 525 szt (0,5 %) do poziomu 
101,1 tys. szt, w tym pogłowie loch prośnych zmniejszyło się o 2,6 tys. szt (o 4,0 %) do 64,0 tys. szt. 

W stosunku do stanu z końca listo-
pada 2006 r. liczba loch na chów 
zwiększyła się o 3,0 tys. szt (o 3,1 %), 
w tym liczba loch prośnych wzrosła 
o 492 szt, tj. o 0,8 %.  
 W sektorze prywatnym w marcu 
2007 r., pogłowie trzody chlewnej 
wyniosło 986,1 tys. szt i wzrosło 
w ciągu roku o 12,1 tys. szt (o 1,2 %), 
a w porównaniu ze stanem z końca 
listopada 2006 r. zmniejszyło się 
o 20,4 tys. szt, tj. o 2,0 %. W go-
spodarstwach indywidualnych było 
739,4 tys. szt trzody chlewnej, 
tj. 74,8 % wojewódzkiego pogłowia. 

Roczny spadek liczebności stada w tej grupie gospodarstw kształtował się na poziomie 8,0 tys. szt 
(1,1 %), natomiast sezonowo, tj. w okresie od listopada 2006 r. spadek pogłowia wyniósł 43,9 tys. szt, tj. 
5,6 %. 
 W sektorze publicznym pogłowie trzody chlewnej zmniejszyło się w skali roku o 1,3 tys. szt 
(o 36,7 %), a w porównaniu ze stanem w listopadzie ub. r. – spadło o 0,2 % do poziomu 2,2 tys. szt. 
 W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno-użytkowych 
w końcu marca 2007 r. wynosił: 
- prosięta o wadze do 20 kg – 33,4 %, 
- warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 25,3 %, 
- trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej – 30,8 %, 
- trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej – 10,5 %, 

w tym lochy na chów razem – 10,2 %, 
w tym prośne – 6,5 %. 

 W porównaniu ze strukturą pogło-
wia trzody odnotowaną w marcu 
2006 r. zmniejszył się udział prosiąt 
(o 0,7 pkt) i trzody chlewnej na chów 
o wadze 50 kg i więcej (o 0,2 pkt), 
zwiększył się natomiast udział war-
chlaków (o 0,5 pkt) oraz trzody chlew-
nej na ubój o wadze 50 kg i więcej 
(o 0,4 pkt).  
 W marcu 2006 r. pogłowie trzody 
chlewnej wykazywało spadek liczeb-
ności w skali roku o 0,7%. Podczas 
gdy w listopadzie ub. r. skala roczne-
go spadku pogłębiła się i wyniosła 
5,9 %, a w marcu 2007 r. odnotowano tendencję wzrostową pogłowia trzody chlewnej w skali roku 
(wzrost o 1,1 %). 
 Pogłowie loch ogółem, w tym pogłowie loch prośnych, w kolejnych badaniach kształtowało się nastę-
pująco: w marcu 2006 r. wykazywało wzrost w okresie rocznym – odpowiednio o 0,6 % i 2,0 %, po 

POGŁOWIE  TRZODY  CHLEWNEJ

1200

1000

800

600

400

200

0
III VII XI III VII XI

2005 2006

trzoda chlewna
w tym lochy

tys. szt

III

2007

STRUKTURA  POGŁOWIA  TRZODY  CHLEWNEJ

prosięta

warchlaki

trzoda chlewna na ubój

trzoda chlewna na chów

0 5 10 15 20 25 30 35

listopad 2006marzec 2006

%

marzec 2007



 

 3

czym nastąpił spadek w listopadzie odpowiednio o 3,1 % i 4,1 %. Natomiast w marcu 2007 r. spadek 
pogłowia stada loch wyniósł 0,5 %, a loch prośnych 4,0 %. 
 Rejestrowany w końcu marca 2007 r. stan i struktura pogłowia trzody chlewnej wskazują na dal-
sze ograniczanie chowu świń. Na aktualną sytuację w chowie trzody chlewnej miały wpływ utrzymu-
jące się już od wielu miesięcy niekorzystne uwarunkowania ekonomiczne produkcji świń. 
 W 2006 r. skupiono ogółem 84,2 tys. t żywca wieprzowego, tj. o 3,0% więcej niż w 2005 r., 
a w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2007 r. skup żywca wieprzowego wyniósł 20,0 tys. t i był wyż-
szy o 11,9% od rejestrowanego w analogicznym okresie przed rokiem, co może świadczyć o stopnio-
wej wyprzedaży trzody chlewnej. 
  Za 1 kg żywca wieprzowego rolnicy otrzymywali w skupie w marcu 2006 r. – 3,46 zł (o 14,1% mniej 
niż w analogicznym okresie 2005 r.), we wrześniu 2006 r. - 4,16 zł (na tym samym poziomie, co we 
wrześniu 2005 r.), w listopadzie – 3,42 zł (o 4,6% więcej niż w listopadzie 2005 r.). 
 W I kwartale 2007 r. ceny żywca wieprzowego utrzymywały się na poziomie niższym niż przed 
rokiem, co – przy silnie rosnącym w tym czasie targowiskowych cenach zbóż i ziemniaków – utrzy-
mywało opłacalność chowu świń na wyjątkowo niskim poziomie. W marcu 2007 r. za 1 kg skupionego 
żywca wieprzowego rolnicy otrzymywali 2,96 zł, tj. o 14,5% mniej niż przed rokiem. Przy utrzymują-
cych się na bardzo niskim pułapie cen zbóż i pozostałych pasz – otrzymywane kwoty za sprzedaż 
tuczników nie pokrywają kosztów produkcji. 
 Ceny zbóż podstawowych w obrotach targowiskowych w marcu 2006 r. wyniosły 45,37 zł/dt, w lip-
cu 49,42 zł, w listopadzie – 55,22 zł, a w marcu 2007 r. – 66,51 zł, co oznacza wzrost w ciągu roku 
o 46,6%. Ceny skupu zbóż podstawowych zwiększyły się z 37,73 zł/dt w styczniu 2006 r. do 
52,08 zł/dt w grudniu (o 38,0%), w 2007 r. ceny zbóż nadal rosły i w marcu w skupie za 1 dt płacono 
62,41 zł (o 58,6% więcej niż przed rokiem). 
 W marcu 2007 r. cena skupu 1 kg żywca wieprzowego równoważyła wartościowo 4,7 kg żyta (we-
dług cen targowiskowych), wobec 8,2 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 2007 r. 
rolnicy otrzymywali przeciętnie 85,00 zł za 1 prosię, tj. o 21,8% mniej niż przed rokiem, w lutym 
83,33 zł (mniej o 21,6%), a w marcu 90,00 zł (o 18,8% mniej w stosunku do marca 2006 r.). 
 
 
 
 

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

wego przeprowadzonego w dniach 3-11 kwietnia 2007 r. na próbie 907 gospodarstw indywidualnych 
utrzymujących trzodę chlewną; 

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