
 
 

POGŁOWIE  TRZODY  CHLEWNEJ 

W  WOJEWÓDZTWIE  WIELKOPOLSKIM  W  MARCU  2012 R.1 

 
 

W końcu marca 2012  r. pogłowie  trzody chlewnej wynosiło 3763,6  tys.  sztuk  i było o 237,5  tys. 

sztuk  (o  5,9%) mniejsze  od  stanu  notowanego w  analogicznym  okresie  2011  r.,  a w  porównaniu 

z liczebnością stada świń w końcu listopada 2011 r. – mniejsze o 373,6 tys. sztuk, tj. o 9,0%. 

Stado  loch na chów w porównaniu z marcem 2011 r. zmniejszyło się o 9,6 tys. sztuk (o 3,0%) do 

poziomu  311,9  tys.  sztuk,  w  tym  pogłowie  loch  prośnych  wzrosło  o  5,9  tys.  sztuk  (o  2,8%)  do 

218,5 tys.  sztuk.  W  stosunku  do  stanu  w  końcu  listopada  2011  r.  liczba  loch  na  chów  zmalała 

o 4,0 tys. sztuk (o 1,3%), w tym liczba loch prośnych zwiększyła się o 18,3 tys. sztuk, tj. o 9,1%. 

W  kraju  pogłowie  trzody  chlewnej  w  końcu marca  2012  r.  wynosiło  11480,9  tys.  sztuk  i  było 

o 1619,3  tys.  sztuk  (o  12,4%)  mniejsze  niż  w  analogicznym  okresie  2011  r.,  a  w  porównaniu 

z liczebnością stada świń w końcu listopada 2011 r. – mniejsze o 1575,5 tys. sztuk, tj. o 12,1%. Stado 

loch na chów w porównaniu z marcem 2011 r. zmniejszyło się o 54,3 tys. sztuk (o 4,6%) do poziomu 

1113,9 tys. sztuk, w tym pogłowie  loch prośnych spadło o 7,8 tys. sztuk (o 1,0%) do 748,8 tys. sztuk. 

W stosunku do stanu w końcu listopada 2011 r. liczba loch na chów zmalała o 11,0 tys. sztuk (o 1,0%), 

w tym liczba loch prośnych zwiększyła się o 32,5 tys. sztuk, tj. o 4,5%. 

W  sektorze  prywatnym  w  marcu  2012  r.  pogłowie  trzody  chlewnej  liczyło  3735,2  tys.  sztuk 

i w ciągu  roku  zmalało  o  236,4  tys.  sztuk  (o  6,0%),  a w  porównaniu  ze  stanem  z  końca  listopada 

2011 r.  zmniejszyło  się  o  372,4  tys.  sztuk,  tj.  o  9,1%.  W  gospodarstwach  indywidualnych  było 

2633,8 tys.  sztuk  świń,  tj.  70,0%  stanu  pogłowia  trzody  chlewnej  województwa  wielkopolskiego. 

Roczny  spadek  liczebności  stada  w  tej  grupie  gospodarstw  wyniósł  324,9  tys.  sztuk  (11,0%), 

natomiast sezonowo, tj. w okresie od listopada 2011 r., wystąpił spadek pogłowia o 362,7 tys. sztuk, 

tj. o 12,1%. 

W  sektorze  publicznym  pogłowie  trzody  chlewnej w  skali  roku  zmniejszyło  się  o  1,0  tys.  sztuk 

(o 3,5%),  a w  porównaniu  ze  stanem  z  listopada  2011  r.  –  zmalało  o  1,2  tys.  sztuk  (o  3,9%)  do 

poziomu 28,4 tys. sztuk. 

 

 

 

                                                           
1  Źródło  informacji  niniejszego  komunikatu  stanowiły  uogólnione  wyniki  reprezentacyjnego  badania 

trzody  chlewnej  i  produkcji  żywca  wieprzowego,  przeprowadzonego  na  początku  kwietnia  2012  r. 
w gospodarstwach  indywidualnych oraz dane  sprawozdawcze  jednostek  sektora publicznego  i prywatnego 
(bez gospodarstw indywidualnych). 
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Udział poszczególnych grup produkcyjno‐użytkowych w strukturze stada trzody chlewnej ogółem, 
według stanu w końcu marca 2012 r., przedstawia tablica: 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Województwo wielkopolskie Polska 

w % 

Prosięta o wadze do 20 kg 28,8 29,2 

Warchlaki o wadze od 20 do 50 kg 27,0 26,2 

Trzoda chlewna na ubój o wadze 
 50 kg i więcej 

 
35,7 

 
34,6 

Trzoda chlewna na chów o wadze 
 50 kg i więcej 

 
8,5 

 
10,0 

     w tym lochy na chów razem 8,3 9,7 

         w tym lochy prośne 5,8 6,5 

 

STRUKTURA  POGŁOWIA  TRZODY  CHLEWNEJ  W  MARCU  2011  I  2012 R. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W porównaniu  ze  strukturą pogłowia  trzody odnotowaną w marcu 2011  r.  zmniejszył  się udział 

prosiąt (o 1,0 p.proc.) i warchlaków (o 6,3 p.proc.), natomiast zwiększył się udział trzody chlewnej na 

ubój o wadze 50 kg  i więcej  (o 7,0 p.proc.)  i nieznacznie  trzody  chlewnej na  chów o wadze 50 kg 

i więcej (o 0,3 p.proc.), w tym loch na chów (o 0,5 p.proc.). 

Stan pogłowia  trzody chlewnej w końcu marca 2012 r. wskazuje na utrzymanie się spadku  liczby 

świń  ogółem.  Pogłowie  trzody  chlewnej  ogółem w  końcu marca,  lipca  i  listopada  2011  r.  spadło  

w skali  roku, odpowiednio: o 5,1%, 5,4%  i 6,4%, natomiast w końcu marca 2012  r. zarejestrowano 

roczny spadek pogłowia trzody chlewnej o 5,9%. 

W pogłowiu stada podstawowego  loch  tak w ubiegłym  roku,  jak  i w marcu 2012  r. odnotowano 

zmniejszenie stanów. W marcu, lipcu i listopadzie 2011 r. pogłowie loch na chów wykazywało spadek 

w  skali  roku, odpowiednio: o 10,8%, 8,3%  i 9,6%, a w końcu marca 2012  r.  roczny  spadek  stanów 

wyniósł  3,0%.  Pogłowie  loch  prośnych  w  2011  r.  wykazywało  spadek  w  dystansie  rocznym, 

odpowiednio: o 7,3% w marcu, o 7,5% w  lipcu  i o 10,2% w  listopadzie, natomiast w marcu 2012 r. 

odnotowano wzrost w skali roku o 2,8%. 
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Spadek  pogłowia  świń w  skali  roku  jest  efektem  niekorzystnych  uwarunkowań  ekonomicznych 

produkcji żywca wieprzowego występujących w 2011 r. Skala wzrostu cen skupu żywca wieprzowego 

nie  rekompensuje  znaczącego wzrostu  cen  ziemiopłodów  paszowych. W  2011  r.  przeciętna  cena 

skupu 1 kg żywca wieprzowego wynosiła 4,53 zł/kg i była o 17,7% wyższa od rejestrowanej w 2010 r. 

Przeciętne  ceny  skupu  zbóż  podstawowych  w  ciągu  roku  2011  zwiększyły  się  o  47,9%,  a  ceny 

targowiskowe zbóż wzrosły o 60,4%. 

Sytuacja ekonomiczna dla chowu świń poprawiła się nieco w I kwartale 2012 r. W okresie styczeń‐ 

‐marzec ceny skupu żywca wieprzowego wzrosły w skali roku o 33,8%, natomiast ceny zbóż w skupie 

spadły w tym czasie o 6,1%, a na targowiskach zwiększyły się o 6,8%. 

W marcu 2012 r. za 1 kg skupionego  żywca wieprzowego rolnicy otrzymali 5,16 zł wobec 4,24 zł 

przed rokiem ( wzrost o 21,6%). 

W marcu 2012 r. cena skupu   1 dt zbóż podstawowych wynosiła 81,77 zł  i była o 4,9% niższa od 

notowanej w marcu ub. roku, natomiast w obrotach targowiskowych za 1 dt zbóż płacono rolnikom 

92,87 zł, tj. o 2,8% więcej niż przed rokiem. 

W marcu  2012  r.  cena  skupu  1  kg  żywca wieprzowego  równoważyła wartościowo  5,9  kg  żyta 

(według cen targowiskowych), podczas gdy w marcu ub. roku – 5,1 kg. 

 

 

RELACJA  CENY  SKUPU  1 KG  ŻYWCA  WIEPRZOWEGO  WYRAŻONA  W  KG  ŻYTA 

WEDŁUG  CEN  TARGOWISKOWYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W I kwartale 2012 r. odnotowano znaczny wzrost cen prosiąt na chów. W styczniu br. za 1 prosię 

rolnicy otrzymywali 164 zł, tj. o 75,7% więcej niż w przed rokiem, w lutym – 154 zł, tj. o 67,3% więcej 

niż przed rokiem, a w marcu – 155 zł, tj. o 60,9% więcej niż w marcu 2011 r. Wzrost cen prosiąt jest 

rezultatem niskiej ich podaży na rynku w związku z ograniczeniem w 2011 r. liczby macior. 
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POGŁOWIE  TRZODY  CHLEWNEJ  W  2012 R.  
Stan w końcu marca 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 
Prosięta 
o wadze 
do 20 kg 

Warchlaki
o wadze 
od 20 kg
do 50 kg 

Trzoda 
chlewna
na ubój 
o wadze 

50 kg  
i więcej 

Trzoda chlewna na chów 
o wadze 50 kg i więcej 

razem 

w tym lochy 

razem 
w tym 
prośne 

W sztukach 

OGÓŁEM .................................  3763630 1085434 1015149 1344614 318433 311879 218462

Sektor prywatny .........................  3735238 1076971 1007743 1336436 314088 308286 216800

w tym:   

 gospodarstwa indywidualne ....  2633813 755291 713010 906658 258854 253639 178953

 spółdzielnie produkcji rolnej ..  91034 33106 21992 25908 10028 9846 6748

Sektor publiczny ........................  28392 8463 7406 8178 4345 3593 1662

Marzec 2011 = 100 

OGÓŁEM .................................  94,1 91,0 76,2 117,1 97,1 97,0 102,8

Sektor prywatny .........................  94,0 90,9 76,1 117,3 97,2 97,1 102,9

w tym:   

 gospodarstwa indywidualne ....  89,0 83,5 89,9 92,2 93,0 92,9  99,8

 spółdzielnie produkcji rolnej ..  75,1 85,6 70,1 66,2 82,8 82,7 84,0

Sektor publiczny ........................  96,5 105,8 91,7 93,7 94,0 90,9 88,6

Listopad 2011 = 100 

OGÓŁEM .................................  91,0 92,3 77,9 100,7 98,8 98,7 109,1

Sektor prywatny .........................  90,9 92,1 77,8 100,9 98,9 98,8 109,2

w tym:   

 gospodarstwa indywidualne ....  87,9 87,7 96,4 79,9 99,4 99,2 112,1

 spółdzielnie produkcji rolnej ..  85,2 91,3 84,6 75,8 96,3 96,2 96,7

Sektor publiczny ........................  96,1 124,2 91,6 80,7 96,2 95,9 99,5

Polska = 100 

OGÓŁEM .................................  32,8 32,4 33,7 33,9 27,8 28,0 29,2

Sektor prywatny .........................  32,7 32,3 33,6 33,9 27,7 27,9 29,1

w tym:   

 gospodarstwa indywidualne ....  27,9 28,0 28,3 27,7 27,1 27,3 28,6

 spółdzielnie produkcji rolnej ..  46,7 52,2 47,5 40,7 46,9 47,0 50,3

Sektor publiczny ........................  39,4 36,9 41,0 38,3 45,0 45,0 37,8

 
 
 
Opracowanie: Małgorzata Gniot – Ośrodek Statystyki Krótkookresowej, Dział Realizacji Badań. 


