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  Pogłowie trzody chlewnej w województwie pomorskim w marcu 2004 r. 
  

Rejestrowany w końcu marca 2004 r. stan i struktura pogłowia 
trzody chlewnej, na tle liczebności stada i jego struktury 
w analogicznym okresie 2003 r., a także w porównaniu ze stanami 
trzody w końcu lipca i listopada ub. roku, wskazują na dalsze 
pogłębianie się trendu spadkowego w chowie trzody chlewnej.  
Wyniki badania wykazały, że w porównaniu z analogicznym okresem 
2003 r. liczebność stada trzody chlewnej spadła o 3,0%.  
Tabl. 1. Pogłowie trzody chlewnej w 2004 r. (stan w marcu) 

Sektor prywatny 
w tym 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem  razem gospodar-
stwa in-

dywidual-
ne 

spółdziel-
nie pro-
dukcji 

rolniczej 

Sektor 
publiczny 

W  SZTUKACH 
O G Ó Ł E M ....................  1033198 1028201 781944 4376 4997 
Prosięta o wadze do 20 kg 365151 363380 267131 1265 1771 
Warchlaki o wadze od 20 

kg do 50 kg ..................  264899 263745 204588 1421 1154 
Trzoda chlewna na ubój 

o wadze 50 kg i więcej  299405 297812 232300 106,5 1593 
Trzoda chlewna na chów 

o wadze 50 kg i więcej  103743 103264 77925 625 479 
    w tym lochy ..................  100582 100122 74984 607 460 
        prośne ......................  65793 65509 48860 167 284 
        pozostałe .................  34789 34613 26124 440 176 

MARZEC  2003 = 100 
O G Ó Ł E M ....................  97,0 97,2 93,8 58,9 62,2 
Prosięta o wadze do 20 kg 94,0 94,4 88,1 44,6 51,6 
Warchlaki o wadze od 20 

kg do 50 kg ..................  103,9 104,2 101,1 60,9 69,8 
Trzoda chlewna na ubój 

o wadze 50 kg i więcej  95,8 95,9 94,3 85,3 77,4 
Trzoda chlewna na chów 

o wadze 50 kg i więcej 94,7 95,0 95,6 61,8 54,1 
    w tym lochy ..................  94,6 94,9 95,3 61,6 54,6 
        prośne ......................  97,6 97,8 98,5 32,3 64,8 
        pozostałe .................  89,3 89,8 89,7 93,8 43,6 

LISTOPAD  2003 = 100 
O G Ó Ł E M ....................  93,3 93,4 92,0 85,3 91,3 
Prosięta o wadze do 20 kg 99,0 99,1 94,4 79,6 93,5 
Warchlaki o wadze od 20 

kg do 50 kg ..................  95,0 95,1 97,4 105,0 77,9 
Trzoda chlewna na ubój 

o wadze 50 kg i więcej 84,7 84,6 84,0 68,1 100,4 
Trzoda chlewna na chów 

o wadze 50 kg i więcej  98,0 98,0 97,1 99,5 93,7 
    w tym lochy ..................  97,9 97,9 96,8 99,5 94,8 
        prośne ......................  99,0 98,9 97,4 105,0 114,5 
        pozostałe .................  95,9 96,1 95,7 97,6 74,3 

OBSADA  W  SZTUKACH 
Trzoda chlewna na 100 ha:      
   użytków rolnych a) .........  126,2 134,5 120,7 53,1 9,2 
   gruntów ornych a) ..........  156,9 164,7 150,3 61,1 14,6 

a) Stan w czerwcu 2003 r. 
 

W końcu marca 2004 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 
1033,2 tys. szt i było o 32,4 tys. szt niższe od stanu notowanego 
w analogicznym okresie 2003 r., a w porównaniu z liczebnością stada 
trzody chlewnej w końcu listopada 2003 r. – niższe o 73,7 tys. szt., 
tj. o 6,7%. 

Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z marcem 
2003 r., o 5,8 tys. szt (5,4%) do poziomu 100,6 tys. szt, w tym po-
głowie loch prośnych spadło o 1,6 tys. szt (o 2,4%) do 65,8 tys. szt. 
W stosunku do stanu w końcu listopada 2003 r. liczba loch na chów 
zmniejszyła się o 2,2 tys. szt (2,1%), w tym liczba loch prośnych 
spadła o 686 szt, tj. o 1,0%. 

W sektorze prywatnym w marcu 2004 r. pogłowie trzody 
chlewnej wynosiło 1028,2 tys. szt i spadło w ciągu roku o 29,4 tys. 
szt (o 2,8%), a w porównaniu ze stanem z końca listopada 2003 r. 
zmniejszyło się o 73,2 tys. szt, tj. o 6,6%. W gospodarstwach indywi-
dualnych było 781,9 tys. szt trzody chlewnej, tj. 75,7% wojewódzkie-
go pogłowia. Roczny spadek liczebności stada w tej grupie gospo-
darstw wyniósł 51,4 tys. szt (6,2%), natomiast sezonowo, tj. w okresie 
od listopada 2003 r. spadek pogłowia wyniósł 68,1 tys. szt, tj. 8,0%. 

W sektorze publicznym pogłowie trzody chlewnej zmniejszyło 
się w skali roku o 3,0 tys. szt (o 37,8%), a w porównaniu ze stanem 
w listopadzie ub. roku – spadło o 8,7% do poziomu 4997 szt. 
 W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczegól-
nych grup produkcyjno-użytkowych w końcu marca 2004 r. wynosił: 

- prosięta o wadze do 20 kg 35,4% 
- warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg 25,6% 
- trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej 29,0% 
- trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej 10,0% 
    w tym lochy na chów razem 9,7% 
       w tym prośne 6,4% 

         

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody, rejestrowaną w li-
stopadzie 2003 r. zwiększył się udział prosiąt (o 2,1 pkt), warchla-
ków (o 0,4 pkt) oraz trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej 
(o 0,4 pkt), natomiast zmalał udział trzody chlewnej na ubój, o wa-
dze 50 kg i więcej (o 2,9 pkt).  

 
 
 
 
 

 
Opracowanie: Zofia Kopaczyńska – Wydział Statystyki Gospodarczej. 
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