
 
 

POGŁOWIE  TRZODY  CHLEWNEJ 

W  WOJEWÓDZTWIE  WIELKOPOLSKIM  W  MARCU  2011 R.1 

 
 

W końcu marca 2011  r. pogłowie  trzody chlewnej wynosiło 4001,1  tys.  sztuk  i było o 214,3  tys. 

sztuk  (5,1%)  mniejsze  od  stanu  notowanego  w  analogicznym  okresie  2010  r.,  a  w  porównaniu 

z liczebnością stada świń w końcu listopada 2010 r. – mniejsze o 417,0 tys. sztuk, tj. o 9,4%. 

Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z marcem 2010 r. o 39,0 tys. sztuk (o 10,8%) do 

poziomu  321,4  tys.  sztuk,  w  tym  pogłowie  loch  prośnych  spadło  o  16,8  tys.  sztuk  (o  7,3%)  do 

212,6 tys.  sztuk.  W  stosunku  do  stanu  w  końcu  listopada  2010  r.  liczba  loch  na  chów  zmalała 

o 28,2 tys. sztuk (o 8,1%), w tym liczba loch prośnych zmniejszyła się o 10,4 tys. sztuk, tj. o 4,7%. 

W  kraju  pogłowie  trzody  chlewnej  w  końcu marca  2011  r.  wynosiło  13100,2  tys.  sztuk  i  było  

o  877,6  tys.  sztuk  (o  6,3%)  mniejsze  niż  w  analogicznym  okresie  2010  r.,  a  w  porównaniu 

z liczebnością stada świń w końcu listopada 2010 r. – mniejsze o 1675,5 tys. sztuk, tj. o 11,3%. Stado 

loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z marcem 2010 r. o 215,3 tys. sztuk (o 15,6%) do poziomu 

1168,2  tys.  sztuk, w  tym pogłowie  loch prośnych  spadło o 139,1  tys.  sztuk  (o 15,5%) do 756,5  tys. 

sztuk. W stosunku do stanu w końcu listopada 2010 r. liczba loch na chów zmalała o 160,0 tys. sztuk 

(o 12,0%), w tym liczba loch prośnych zmniejszyła się o 80,0 tys. sztuk, tj. o 9,6%. 

W  sektorze  prywatnym w marcu  2011  r.  pogłowie  trzody  chlewnej wynosiło  3971,7  tys.  sztuk 

i w ciągu  roku  zmalało  o  216,2  tys.  sztuk  (o  5,2%),  a w  porównaniu  ze  stanem  z  końca  listopada 

2010 r.  zmniejszyło  się  o  417,1  tys.  sztuk,  tj.  o  9,5%.  W  gospodarstwach  indywidualnych  było 

2958,7 tys.  sztuk  świń,  tj.  26,7%  krajowego  pogłowia  trzody  chlewnej.  Roczny  spadek  liczebności 

stada w tej grupie gospodarstw wyniósł 256,3 tys. sztuk (8,0%), natomiast sezonowo, tj. w okresie od 

listopada 2010 r., wystąpił spadek pogłowia o 412,1 tys. sztuk, tj. o 12,2%. 

W  sektorze  publicznym  pogłowie  trzody  chlewnej w  skali  roku  zwiększyło  się  o  1,9  tys.  sztuk 

(o 7,1%),  a w  porównaniu  ze  stanem w  listopadzie  2010  r.  – wzrosło  nieznacznie  o  0,2  tys.  sztuk 

(o 0,5%) do poziomu 29,4 tys. sztuk. 

 

 

 

                                                           
1  Źródło  informacji  niniejszego  komunikatu  stanowiły  uogólnione  wyniki  reprezentacyjnego  badania 

trzody  chlewnej  i  produkcji  żywca  wieprzowego,  przeprowadzonego  na  początku  kwietnia  2011  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 2011 r., przedstawia tablica: 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Województwo wielkopolskie Polska 

w % 

Prosięta o wadze do 20 kg 29,8 30,7 

Warchlaki o wadze od 20 do 50 kg 33,3 28,0 

Trzoda chlewna na ubój o wadze 
 50 kg i więcej 

 
28,7 

 
32,1 

Trzoda chlewna na chów o wadze 
 50 kg i więcej 

 
8,2 

 
9,2 

     w tym lochy na chów razem 8,0 8,9 

         w tym lochy prośne 5,3 5,8 

 

 

 

STRUKTURA  POGŁOWIA  TRZODY  CHLEWNEJ  W  MARCU  2010  I  2011 R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody odnotowaną w marcu 2010 r. udział prosiąt utrzymał 

się na tym samym poziomie (29,8%), zmniejszył się natomiast udział trzody chlewnej na ubój o wadze 

50 kg  i więcej (o 0,6 pkt.) oraz trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg  i więcej (o 0,5 pkt.), w tym 

loch na chów (o 0,6 pkt.), a wzrósł udział warchlaków (o 1,1 pkt.). 

Stan pogłowia trzody chlewnej w końcu marca 2011 r. wskazuje na załamanie się krótkotrwałego 

trendu  wzrostowego  w  chowie  świń  notowanego  w  2010  r.  Pogłowie  trzody  chlewnej  ogółem  

w końcu marca, lipca i listopada 2010 r. wykazywało wzrost w porównaniu z analogicznym miesiącem 

poprzedniego  roku  odpowiednio  o  6,3%,  o  7,1%  i  o  4,6%,  natomiast  w  końcu  marca  2011  r. 

zarejestrowano roczny spadek pogłowia trzody chlewnej o 5,1%. W pogłowiu stada podstawowego 

loch  notowano  w ubiegłym  roku  wyhamowanie  trendu  wzrostowego  aż  do  wyraźnego  spadku 
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stanów macior  w  końcu  ubiegłego  roku.  O  ile  w marcu  i  lipcu  2010  r.  pogłowie  loch  na  chów 

wykazywało  wzrost  w  skali  roku  odpowiednio  o  2,1%  i  o  2,8%,  to  w  końcu  listopada  2010  r. 

odnotowano  już spadek stanów o 2,5%. W marcu 2011 r. roczny spadek  liczby macior znacząco się 

pogłębił i wyniósł 10,8%, w tym pogłowie loch prośnych zmniejszyło się o 7,3%. 

Obserwowany  spadek  liczebności  pogłowia  świń  jest  efektem  wyjątkowo  niekorzystnych 

uwarunkowań ekonomicznych produkcji żywca wieprzowego w 2010 r., tj. spadku cen skupu żywca 

wieprzowego, przy  jednoczesnym  znaczącym wzroście  (zwłaszcza w  II półroczu 2010  r.)  cen  skupu  

i  cen  targowiskowych  ziemiopłodów  paszowych.  Przeciętna  cena  skupu  1  kg  żywca wieprzowego  

w 2010 r. wynosiła 3,85 zł  i była o 14,8% niższa od rejestrowanej w 2009 r. Przeciętne ceny skupu 

zbóż podstawowych w ciągu 2010 r. zwiększyły się o 23,6%, a ceny skupu ziemniaków były  średnio  

o 28,2% wyższe od notowanych w 2009  r. Ceny  targowiskowe  zbóż wzrosły w  tym  czasie o 1,3%,  

a ziemniaków o 17,9%. 

Niekorzystna  sytuacja  ekonomiczna  dla  chowu  świń  utrzymuje  się  także  w  bieżącym  roku. 

Wprawdzie w  I  kwartale 2011  r.  ceny  skupu  żywca wieprzowego wzrosły w  skali  roku o 8,4%, ale 

jednocześnie odnotowano skokowy wzrost cen zbóż w skupie i na targowiskach.  

W marcu 2011 r. za 1 kg skupionego żywca wieprzowego rolnicy otrzymywali 4,24 zł, tj. o 14,3% 

więcej niż w marcu 2010 r. Cena skupu 1 dt zbóż podstawowych wynosiła 85,38 zł i była aż o 99,6% 

wyższa  od  notowanej  w  marcu  przed  rokiem,  a  w  obrotach  targowiskowych  płacono  rolnikom 

90,38 zł za 1 dt zbóż, tj. o 89,8% więcej niż przed rokiem. 

Reakcją rolników na spadającą w ostatnich miesiącach opłacalność produkcji żywca wieprzowego 

był  mniejszy  popyt  na  prosięta  do  dalszego  chowu,  skutkujący  spadkiem  ich  cen  w  obrotach 

targowiskowych. W  styczniu 2011  r. za 1 prosię  rolnicy otrzymywali 93,25 zł,  tj. o 38,7% mniej niż 

w styczniu ub.r., w lutym – 91,92 zł (o 37,9% mniej niż przed rokiem), a w marcu – 96,54 zł (o 32,2% 

mniej niż w marcu 2010 r.). 

Opłacalność tuczu świń, mierzona relacją ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego do targowiskowej 

ceny żyta, pogorszyła się w okresie 2010 r. i I kwartału 2011 r. z 9,9 w styczniu 2010 r. do 5,1 w marcu 

2011  r.  (cena  1  kg  żywca  wieprzowego  równoważyła  wartość  5,1  kg  żyta  według  cen 

targowiskowych). 
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POGŁOWIE  TRZODY  CHLEWNEJ  W  2011 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 .................................  4001102 1193165 1331925 1148202 327810 321444 212583

Sektor prywatny .........................  3971674 1185163 1323847 1139474 323190 317491 210708

w tym:   

 gospodarstwa indywidualne ....  2958709 904319 793133 982988 278269 272989 179367

 spółdzielnie produkcji rolnej ..  121267 38679 31364 39110 12114 11900 8029

Sektor publiczny ........................  29428 8002 8078 8728 4620 3953 1875

Marzec 2010 = 100 

OGÓŁEM .................................  94,9 95,0 98,2 93,0 89,1 89,2 92,7

Sektor prywatny .........................  94,8 94,9 98,2 92,9 88,9 89,0 92,6

w tym:   

 gospodarstwa indywidualne ....  92,0 92,8 91,4 92,9 88,7 88,9  92,4

 spółdzielnie produkcji rolnej ..  93,8 89,5 90,3 106,1 83,7 83,8 86,5

Sektor publiczny ........................  107,1 108,8 104,5 109,5 104,3 106,6 103,8

 Listopad 2010 = 100 

OGÓŁEM .................................  90,6 98,0 92,5 81,8 91,7 91,9 95,3

Sektor prywatny .........................  90,5 97,9 92,5 81,7 91,6 91,8 95,2

w tym:   

 gospodarstwa indywidualne ....  87,8 96,7 88,0 79,9 91,2 91,5 95,5

 spółdzielnie produkcji rolnej ..  95,0 91,0 95,5 100,0 91,8 91,8 92,8

Sektor publiczny ........................  100,5 104,1 103,6 93,1 104,5 106,0 108,9

Polska = 100 

OGÓŁEM .................................  30,5 29,7 36,3 27,3 27,3 27,5 28,1

Sektor prywatny .........................  30,5 29,6 36,3 27,2 27,2 27,4 28,0

w tym:   

 gospodarstwa indywidualne ....  26,7 26,6 27,2 26,2 27,4 27,6 28,2

 spółdzielnie produkcji rolnej ..  49,3 51,6 48,8 47,8 48,7 48,8 51,6

Sektor publiczny ........................  35,9 33,3 37,0 35,1 40,9 41,5 36,4

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


