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POGŁOWIE  TRZODY  CHLEWNEJ 

W  WOJEWÓDZTWIE  WIELKOPOLSKIM  W  LISTOPADZIE  2013 R.1 

 
 

W  końcu  listopada  2013  r. pogłowie  trzody  chlewnej w województwie wielkopolskim wynosiło 

3938,2  tys.  sztuk  i było o 222,6  tys.  sztuk  (o 6,0%) większe od  stanu notowanego w analogicznym 

okresie 2012 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w końcu lipca 2013 r. – mniejsze o 2,7 tys. 

sztuk, tj. o 0,1%. W odniesieniu do listopada 2012 r. stado loch na chów zwiększyło się o 8,4 tys. sztuk 

(o 3,0%) do poziomu 292,4 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 8,3 tys. sztuk (o 4,4%) 

do 198,2 tys. sztuk. W stosunku do stanu w końcu  lipca 2013 r.  liczba  loch na chów zmniejszyła się 

o 6,4 tys. (o 2,1%), również liczba loch prośnych zmalała o 9,5 tys. sztuk, tj. o 4,6%. 

W  kraju pogłowie  trzody  chlewnej w  końcu  listopada 2013  r. wynosiło 10994,4  tys.  sztuk  i było 

mniejsze  od  stanu  notowanego  w  analogicznym  okresie  2012  r.  o  137,8  tys.  sztuk  (o  1,2%), 

a w porównaniu z liczebnością stada świń w końcu lipca 2013 r. – o 168,1 tys. sztuk, tj. o 1,5%. Stado 

loch na chów w porównaniu z listopadem 2012 r. zmniejszyło się o 57,0 tys. sztuk (o 5,6%) do poziomu 

955,1 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych zmalało o 39,3 tys. sztuk (o 5,8%) do 633,6 tys. sztuk. 

W odniesieniu do stanu w końcu  lipca 2013  r.  liczba  loch na chów zmniejszyła się o 42,5  tys. sztuk 

(o 4,3%), w tym liczba loch prośnych zmniejszyła się o 34,6 tys. sztuk, tj. o 5,2%. 

W sektorze prywatnym pogłowie trzody chlewnej w końcu listopada 2013 r. wynosiło 3910,4 tys. 

sztuk  i w ciągu roku zwiększyło się o 222,6 tys. sztuk (o 6,0%), a w porównaniu ze stanem w końcu 

lipca  2013  r.  –  utrzymało  się  na  podobnym  poziomie.  W  gospodarstwach  indywidualnych  było 

2655,0 tys. sztuk  świń stanowiących 67,4% stanu pogłowia w województwie wielkopolskim. Roczny 

wzrost  liczebności  stada w  tej  grupie  gospodarstw  indywidualnych wyniósł  78,8  tys.  sztuk  (3,1%), 

natomiast sezonowo, w okresie od  lipca 2013 r., odnotowano spadek pogłowia o 19,8 tys. sztuk, tj. 

o 0,7%. 

                                                           
1  Źródło  informacji  dla  niniejszego  komunikatu  stanowiły  uogólnione  wyniki  reprezentacyjnego  badania  
trzody chlewnej (przeprowadzonego w pierwszych dniach grudnia 2013 r., według stanu w dniu 30 listopada) 
w  gospodarstwach  indywidualnych,  a  także  dane  sprawozdawcze  sektora  publicznego  i  prywatnego  (bez 
gospodarstw indywidualnych). 
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W  sektorze  publicznym  pogłowie  trzody  chlewnej,  wynoszące  27,8  tys.  sztuk,  w  skali  roku 

nieznacznie  wzrosło  (o  0,1  tys.  sztuk,  tj.  o  0,3%),  ale  w  porównaniu  ze  stanem  w  lipcu  2013  r. 

odnotowano zmniejszenie stada o 0,9 tys. sztuk (o 3,1%). 

 

 

Ryc. 1.  POGŁOWIE  TRZODY  CHLEWNEJ  W  WOJEWÓDZTWIE  WIELKOPOLSKIM 

 

 
 

 

 

Udział  poszczególnych  grup  produkcyjno‐użytkowych w  strukturze  stada  trzody  chlewnej  ogółem, 

według stanu w końcu listopada 2013 r., przedstawia tablica: 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Województwo wielkopolskie  Polska 

w % 

Prosięta o wadze do 20 kg 26,1 26,3 

Warchlaki o wadze od 20 do 50 kg 28,4 28,1 

Trzoda chlewna na ubój o wadze 
 50 kg i więcej 

 
37,9 

 
36,7 

Trzoda chlewna na chów o wadze 
 50 kg i więcej 

 
7,6 

 
8,9 

     w tym lochy na chów razem 7,4 8,7 

         w tym lochy prośne 5,0 5,8 



  ‐ 3 ‐ 
 

STRUKTURA  POGŁOWIA  TRZODY  CHLEWNEJ  W  LISTOPADZIE  2012  I  2013 R. 

 

 
 

W  2013  r.,  w  porównaniu  ze  strukturą  pogłowia  trzody  rejestrowaną  w  listopadzie  2012  r., 

zwiększył  się  udział  trzody  chlewnej  na  ubój  o wadze  50  kg  i więcej  (o  0,6  p.proc.)  oraz  prosiąt 

(o 0,2 p.proc.),  natomiast  zmniejszył  udział warchlaków  (o  0,6  p.proc.)  i  trzody  chlewnej  na  chów 

(o 0,2 p.proc.). 

Stan i struktura pogłowia trzody chlewnej odnotowane w końcu listopada 2013 r. i zmieniające się 

warunki  produkcyjno‐rynkowe  wskazują  na  zatrzymanie  trendu  wzrostowego  w  chowie  świń 

notowanego od I kwartału 2013 r. 

Pogłowie  trzody  chlewnej według  stanu w  końcu marca  2013  r. w  skali  roku wykazało wzrost 

o 0,2%, w  końcu  lipca  2013  r.  –  o  3,3%,  a w  końcu  listopada  –  o  6,0%.  Liczebność  stada macior 

w końcu marca 2013  r. w  ciągu  roku  zmniejszyła  się o 8,2%, w  końcu  lipca 2013  r.  roczny  spadek 

wyniósł 0,2%, a w końcu listopada 2013 r. odnotowano wzrost o 3,0%. 

W okresie  styczeń‐listopad 2013  r. przeciętne  ceny 1  kg  żywca wieprzowego w  skupie wynosiły 

5,50 zł i były o 1,7% wyższe od notowanych w analogicznym okresie 2012 r. W listopadzie 2013 r. za 

1 kg skupionego  żywca wieprzowego  rolnicy otrzymywali 5,55 zł,  tj. o 4,6% mniej niż w  listopadzie 

2012 r.  

Przeciętne ceny skupu zbóż podstawowych w okresie styczeń‐listopad 2013 r. wynosiły 73,29 zł za 

1 dt  i były o 14,2% niższe od notowanych w analogicznym okresie 2012 r. W  listopadzie 2013 r. za 

1 dt zbóż podstawowych  rolnicy otrzymywali w skupie 68,36 zł,  tj. o 24,8% mniej niż w  listopadzie 

2012 r.  

W obrotach  targowiskowych przeciętne ceny zbóż podstawowych w okresie 11 miesięcy 2013  r. 

wynosiły  89,63  zł  za  1  dt  i  były  niższe  o  8,8%  od  notowanych  w  analogicznym  okresie  2012  r. 

Targowiskowe ceny zbóż w listopadzie 2013 r. były o 19,7% niższe od notowanych w listopadzie roku 

poprzedniego. 
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W  2013  r.  opłacalność  tuczu  świń  mierzona  relacją  ceny  skupu  1  kg  żywca  wieprzowego  do 

targowiskowej ceny żyta nieco się polepszyła z 5,8 w styczniu do 8,1 w listopadzie i nadal utrzymuje 

się poniżej poziomu przyjętego za opłacalny dla tuczu świń, tj. co najmniej 10‐11. 

 

 

 

RELACJA  CENY  SKUPU  1 KG  ŻYWCA  WIEPRZOWEGO  WYRAŻONA  W  KG  ŻYTA 

WEDŁUG  CEN  TARGOWISKOWYCH 

 

 
 

 

W  okresie  11 miesięcy  2013  r.  średnia  cena  1  prosięcia  na  chów  kształtowała  się  na  poziomie 

170,20 zł i była o 3,9% wyższa od notowanej w analogicznym okresie 2012 r. 

W  końcu  listopada  2013  r.  obsada  trzody  chlewnej  ogółem, w  tym  loch  na  chów,  na  100  ha 

użytków rolnych wynosiła 227,2 i 16,9 sztuk wobec 206,4 i 15,8 sztuk w listopadzie 2012 r. (w kraju, 

odpowiednio: 76,3 i 6,6 sztuk wobec 74,4 i 6,8 sztuk przed rokiem). 

Pogłowie  trzody  chlewnej  w  gospodarstwach  rolnych  województwa  wielkopolskiego  stanowiło 

35,8% krajowego pogłowia świń. W chowie i hodowli trzody chlewnej wielkopolskie zajmuje I miejsce 

w kraju. 
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POGŁOWIE  TRZODY  CHLEWNEJ  W  2013 R.  
Stan w końcu listopada 

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 .................................  3938220 1028736 1120192 1491645 297647 292420 198211

Sektor prywatny .........................  3910416 1021914 1112709 1482558 293235 288675 196469

w tym:   

 gospodarstwa indywidualne ....  2655012 680364 753325 991511 229812 225955 152297

 spółdzielnie produkcji rolnej ..  86682 30603 20263 26826 8990 8850 5736

Sektor publiczny ........................  27804 6822 7483 9087 4412 3745 1742

Listopad 2012 = 100 

OGÓŁEM .................................  106,0 107,0 103,9 107,6 102,7 103,0 104,4

Sektor prywatny .........................  106,0 107,2 103,9 107,7 102,6 102,9 104,4

w tym:   

 gospodarstwa indywidualne ....  103,1 100,4 102,7 106,8 97,3 97,4 97,4

 spółdzielnie produkcji rolnej ..  95,1 100,3 91,9 92,9  92,9 93,1 93,2

Sektor publiczny ........................  100,3 85,6 102,7 105,1 115,6 110,5  109,4

Lipiec 2013 = 100 

OGÓŁEM .................................  99,9 95,2 97,4 106,1 97,9 97,9 95,4

Sektor prywatny .........................  100,0 95,3 97,5 106,0 97,8 97,8 95,3

w tym:   

 gospodarstwa indywidualne ....  99,3 92,5 96,8 106,9 98,3 98,3 94,9

 spółdzielnie produkcji rolnej ..  101,2 95,7 96,0 114,1 98,8 99,0 95,9

Sektor publiczny ........................  96,9 88,0 84,1 116,2 104,5 105,4 104,5

Polska = 100 

OGÓŁEM .................................  35,8 35,6 36,3 36,9 30,5 30,6 31,3

Sektor prywatny .........................  35,8 35,6 36,3 36,9 30,3 30,5 31,2

w tym:   

 gospodarstwa indywidualne ....  30,2 30,5 29,9 30,4 29,1 29,3 29,7

 spółdzielnie produkcji rolnej ..  45,2 52,0 44,7 39,5 46,1 46,3 48,5

Sektor publiczny ........................  39,9 37,6 38,6  40,6 45,4 46,1 40,0

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

Prosimy o podanie źródła przy publikowaniu danych Urzędu Statystycznego. 


