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  Pogłowie trzody chlewnej w województwie pomorskim według stanu w dniu 31 marca 2006 r. 
  
 
  W końcu marca 2006 r. pogłowie trzody chlewnej wyniosło 977,5 tys. szt i było o 6,9 tys. szt niższe 
od stanu notowanego w analogicznym okresie 2005 r., a w porównaniu z liczebnością stada trzody 
chlewnej w końcu listopada 2005 r. – niższe o 94,8 tys. szt, tj. o 8,8%. 
 

Tabl. 1. Pogłowie trzody chlewnej w 2006 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 ............................................  977495 973997 747321 4301 3498 
Prosięta o wadze do 20 kg ......................  333484 332347 253350 1203 1137 
Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg ... 241987 240805 185618 1405 1182 
Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg 

i więcej .....................................................  297406 296529 228122 1107 877 
Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg 

i więcej .....................................................  104618 104316 80231 586 302 
w tym lochy .............................................  101578 101288 77372 571 290 

prośne ......................................................... 66690 66535 51670 166 155 
pozostałe ................................................... 34888 34753 25702 405 135 

Marzec 2005 = 100 
O G Ó Ł E M ............................................  99,3 99,3 99,3 106,9 90,8 
Prosięta o wadze do 20 kg ......................  104,6 104,7 107,8 113,1 81,9 
Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg ... 93,0 92,9 88,6 101,2 126,3 
Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg 

i więcej .....................................................  98,5 98,6 99,9 110,9 77,1 
Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg 

i więcej .....................................................  101,1 101,2 101,0 102,6 77,4 
w tym lochy .............................................  100,6 100,7 100,3 102,9 77,1 

prośne ......................................................... 98,0 98,1 98,3 89,3 69,2 
pozostałe ................................................... 105,9 106,0 104,5 109,8 88,8 

Listopad 2005 = 100 
O G Ó Ł E M ............................................  91,2 91,2 88,8 92,7 85,2 
Prosięta o wadze do 20 kg ......................  86,9 86,9 83,3 96,4 85,8 
Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg ... 85,4 85,3 81,0 77,2 107,0 
Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg 

i więcej .....................................................  98,7 98,8 99,7 114,6 69,8 
Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg 

i więcej .....................................................  100,8 100,9 100,7 96,9 72,1 
w tym lochy .............................................  100,5 100,6 100,2 97,1 72,1 

prośne ......................................................... 100,6 100,7 101,5 96,0 68,6 
pozostałe ................................................... 100,2 100,3 97,7 97,6 76,7 

Obsada w sztukach 
Trzoda chlewna na 100 ha:      

użytków rolnych a ...................................  125,5 132,5 119,4 62,3 8,0 
gruntów ornych a ....................................  153,1 159,1 145,4 70,4 13,3 

 a Stan w czerwcu 2005 r. 



 

 

Stado loch na chów zwiększyło się w porównaniu z marcem 2005 r. o 570 szt (0,6%) do poziomu 
101,6 tys. szt, w tym pogłowie loch prośnych zmniejszyło 
się o 1,4 tys. szt (o 2,0%) do 66,7 tys. szt. W sto-
sunku do stanu w końcu listopada 2005 r. liczba loch 
na chów zwiększyła się o 451 szt (o 0,5%), w tym 
liczba loch prośnych wzrosła o 392 szt, tj. o 0,6%.  
 W sektorze prywatnym w marcu 2006 r., pogłowie 
trzody chlewnej wyniosło 974,0 tys. szt i spadło 
w ciągu roku o 6,5 tys. szt (o 0,7%), a w porównaniu 
ze stanem z końca listopada 2005 r. zmniejszyło się 
o 94,2 tys. szt, tj. o 8,8%. W gospodarstwach indy-
widualnych było 747,3 tys. szt trzody chlewnej, 
tj. 76,5% wojewódzkiego pogłowia. Roczny spadek 
liczebności stada w tej grupie gospodarstw kształtował 

się na poziomie 5,1 tys. szt (0,7%), natomiast sezonowo, tj. w okresie od listopada 2005 r. spadek 
pogłowia wyniósł 94,4 tys. szt, tj. 11,2%. 
 W sektorze publicznym pogłowie trzody chlewnej zmniejszyło się w skali roku o 354 szt (o 9,2%), 
a w porównaniu ze stanem w listopadzie ub. roku                
– spadło o 14,8% do poziomu 3,5 tys. szt. 
 W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział 
poszczególnych grup produkcyjno-użytkowych w końcu 
marca 2006 r. wynosił: 
- prosięta o wadze do 20 kg – 34,1%, 
- warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 24,8%, 
- trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej – 30,4%, 
- trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej – 10,7%, 

w tym lochy na chów razem – 10,4%, 
w tym prośne – 6,8%. 

 W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody odnoto-
waną w listopadzie 2005 r. zmniejszył się udział prosiąt (o 1,7 pkt) i warchlaków (o 1,6 pkt), zwięk-
szył się natomiast udział trzody chlewnej na ubój o wadze 50 kg i więcej (o 2,3 pkt) oraz trzody 
chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej (o 1,0 pkt).  
 W marcu 2005 r. pogłowie trzody chlewnej wykazywało spadek liczebności w skali roku o 4,7%, 
w listopadzie ub. r. skala rocznego spadku zmniejszyła się i wyniosła 2,2%, a w marcu 2006 r. nastą-
piło wyhamowanie tendencji spadkowej pogłowia trzody chlewnej w skali roku (spadek o 0,7%). 
 Pogłowie loch ogółem, w tym pogłowie loch prośnych, w kolejnych badaniach prowadzonych w 2005 r. 
wykazywało wzrost w okresie rocznym odpowiednio: w marcu – o 0,4% i 3,5%, w listopadzie – o 3,2% 
i 1,4%, natomiast w marcu 2006 r. odnotowano wzrost stada loch o 0,6% oraz spadek ilości loch pro-
śnych o 2,0%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: Stanisława Wasylka – Wydział Statystyki Gospodarczej. 
Redakcja i skład komputerowy: Gabriela Adamska, Małgorzata Paszek – Wydział Analiz. 
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