
URZĄD  STATYSTYCZNY  W  GDAŃSKU 
 OPRACOWANIA  SYGNALNE Gdańsk, maj 2005 r. 

 
 
 

  Pogłowie trzody chlewnej w województwie pomorskim w marcu 2005 r. 
  
 
 
 
  W końcu marca 2005 r. pogłowie trzody chlewnej wyniosło 984,4 tys. szt i było o 48,8 tys. szt 
niższe od stanu notowanego w analogicznym okresie 2004 r., a w porównaniu z liczebnością stada 
trzody chlewnej w końcu listopada 2004 r. – niższe o 111,9 tys. szt, tj. o 10,2%. 

 

Tabl. 1. Pogłowie trzody chlewnej w 2005 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 ............................................  984388 980536 752389 4022 3852 
Prosięta o wadze do 20 kg ......................  318940 317551 235100 1064 1389 
Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg ... 260136 259200 209498 1389 936 
Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg 

i więcej .....................................................  301815 300678 228351 998 1137 
Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg 

i więcej .....................................................  103497 103107 79440 571 390 
w tym lochy .............................................  101008 100632 77158 555 376 

prośne ......................................................... 68065 67841 52573 186 224 
pozostałe ................................................... 32943 32791 24585 369 152 

Marzec 2004 = 100 
O G Ó Ł E M ............................................  95,3 95,4 96,2 91,9 77,1 
Prosięta o wadze do 20 kg ......................  87,3 87,4 88,0 84,1 78,4 
Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg ... 98,2 98,3 102,4 97,8 81,1 
Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg 

i więcej .....................................................  100,8 101,0 98,3 93,7 71,4 
Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg 

i więcej .....................................................  99,8 99,9 102,0 91,4 81,4 
w tym lochy .............................................  100,4 100,5 102,9 91,4 81,7 

prośne ......................................................... 103,5 103,6 107,6 111,4 78,9 
pozostałe ................................................... 94,7 94,7 94,1 83,9 86,4 

Listopad 2004 = 100 
O G Ó Ł E M ............................................  89,8 89,8 88,4 98,5 82,1 
Prosięta o wadze do 20 kg ......................  85,4 85,5 81,4 83,1 80,3 
Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg ... 96,9 97,0 98,8 128,1 81,8 
Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg 

i więcej .....................................................  85,4 85,4 83,6 83,4 83,7 
Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg 

i więcej .....................................................  102,3 102,4 102,8 109,6 85,2 
w tym lochy .............................................  103,1 103,2 103,9 109,9 85,5 

prośne ......................................................... 104,1 104,1 105,5 122,4 89,6 
pozostałe ................................................... 101,2 101,4 100,5 104,5 80,0 

Obsada w sztukach 
Trzoda chlewna na 100 ha:      

użytków rolnych a ...................................  121,5 128,8 116,0 56,6 7,8 
gruntów ornych a ....................................  150,4 156,9 143,6 63,5 13,0 

 a Stan w czerwcu 2004 r. 
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Stado loch na chów zwiększyło się w porównaniu z marcem 2004 r. o 426 szt (0,4%) do poziomu 101,0 tys. szt, 
w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 2,3 tys. szt 
(o 3,5%) do 68,1 tys. szt. W stosunku do stanu 
w końcu listopada 2004 r. liczba loch na chów 
zwiększyła się o 3,1 tys. szt (o 3,1%), w tym liczba 
loch prośnych wzrosła o 2,7 tys. szt, tj. o 4,1%.  
 W sektorze prywatnym w marcu 2005 r., pogłowie 
trzody chlewnej wyniosło 980,5 tys. szt i spadło w ciągu 
roku o 47,7 tys. szt (o 4,6%), a w porównaniu ze stanem 
z końca listopada 2004 r. zmniejszyło się o 111,0 tys. szt, 
tj. o 10,2%. W gospodarstwach indywidualnych było 
752,4 tys. szt trzody chlewnej, tj. 76,4% 
wojewódzkiego pogłowia. Roczny spadek liczebności 
stada w tej grupie gospodarstw kształtował się na 

poziomie 29,6 tys. szt (3,8%), natomiast sezonowo, tj. w okresie od listopada 2004 r. spadek pogło-
wia wyniósł 99,1 tys. szt, tj. 11,6%. 
 W sektorze publicznym pogłowie trzody chlewnej zmniejszyło się w skali roku o 1,1 tys. szt 
(o 22,9%), a w porównaniu ze stanem w listopadzie ub. 
roku – spadło o 17,9% do poziomu 3,9 tys. szt. 
 W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział 
poszczególnych grup produkcyjno-użytkowych w końcu 
marca 2005 r. wynosił: 

- prosięta o wadze do 20 kg – 32,4%, 
- warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 26,4%, 
- trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej – 30,7%, 
- trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej – 10,5%, 

w tym lochy na chów razem – 10,3%, 
w tym prośne – 6,9%. 

 W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody odnoto-
waną w listopadzie 2004 r. zmniejszył się udział prosiąt (o 1,7 pkt) i trzody chlewnej na ubój o wadze 
50 kg i więcej (o 1,5 pkt), zwiększył się natomiast udział warchlaków (o 1,9 pkt) oraz trzody chlewnej 
na chów o wadze 50 kg i więcej (o 1,3 pkt).  
 Rejestrowany w końcu marca 2005 r. stan i struktura pogłowia trzody chlewnej, na tle liczebności 
stada i jego struktury w analogicznym okresie 2004 r., a także w porównaniu ze stanem trzody 
w końcu listopada ub. roku, wskazują na pogłębianie się trendu spadkowego w chowie trzody chlewnej. 
 W marcu 2004 r. pogłowie trzody chlewnej wykazywało spadek liczebności w skali roku o 3,0%, 
w lipcu – 4,1%, w listopadzie ub. r. skala rocznego spadku zmniejszyła się i wyniosła 1,0%, a w marcu 
2005 r. spadek pogłowia trzody chlewnej w skali roku pogłębił się i wyniósł 4,7%. 
 Pogłowie loch ogółem, w tym pogłowie loch prośnych, w kolejnych badaniach prowadzonych w 2004 r. 
wykazywało spadek w okresie rocznym odpowiednio: w marcu – o 5,4% i 2,4%, w lipcu – o 6,1% 
i 5,6%, w listopadzie – o 4,7% i 1,6%, natomiast w marcu 2005 r. odnotowano wzrost stada podsta-
wowego, który wyniósł odpowiednio – 0,4% i 3,5%. Odwrócenie w końcu marca 2005 r. dotychczaso-
wego trendu spadkowego w pogłowiu macior, w tym prośnych, świadczy o podjęciu przez rolników 
działań prowadzących do rozwoju trzody chlewnej. 
 
 
 
Opracowanie: Stanisława Wasylka – Wydział Statystyki Gospodarczej. 
Redakcja i skład komputerowy: Gabriela Adamska – Wydział Analiz. 
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