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POGŁOWIE  TRZODY  CHLEWNEJ 

W  WOJEWÓDZTWIE  WIELKOPOLSKIM  W  II  POŁOWIE  2014 R.1 

 

Pogłowie trzody chlewnej w grudniu 2014 r. w województwie wielkopolskim liczyło 4004,8 tys. sztuk 

i było  o  66,6  tys.  sztuk  (o  1,7%)  większe  od  stanu  notowanego  w  analogicznym  okresie  2013  r., 

a w porównaniu z liczebnością stada w początku czerwca 2014 r. – mniejsze o 129,8 tys. sztuk, tj. o 3,1%. 

W  stosunku  do  listopada  2013  r.  stado  loch  na  chów,  którego  wielkość  świadczy  o  nastawieniach 

produkcyjnych w chowie trzody chlewnej i jednocześnie określa aktualne możliwości reprodukcyjne stada, 

zmniejszyło  się o 11,9  tys.  sztuk  (o 4,1%) do poziomu 280,5  tys.  sztuk, w  tym pogłowie  loch prośnych 

zmalało o 2,7 tys. sztuk (o 1,3%) do 195,5 tys. sztuk. W odniesieniu do stanu w czerwcu 2014 r. liczba loch 

na chów zmniejszyła się o 18,9 tys. (o 6,3%), w tym liczba loch prośnych zmalała o 16,4 tys. sztuk (o 7,8%). 

W kraju pogłowie trzody chlewnej w grudniu 2014 r. liczyło 11265,6 tys. sztuk i było o 271,2 tys. sztuk 

(o 2,5%) większe od stanu notowanego w analogicznym okresie 2013 r., a w porównaniu z liczebnością 

stada w czerwcu 2014 r. – mniejsze o 458,4 tys. (o 3,9%). Stado loch na chów w porównaniu ze stanem 

w końcu  listopada 2013 r. zwiększyło się o 1,2 tys. sztuk (o 0,1%) do poziomu 956,3 tys. sztuk, w tym 

pogłowie  loch prośnych wzrosło o 9,4  tys. sztuk  (o 1,5%) do 643,0  tys. sztuk. W stosunku do czerwca 

2014 r. stado loch na chów zmniejszyło się o 52,5 tys. sztuk (o 5,2%), w tym liczba loch prośnych zmalała 

– o 46,4 tys. sztuk (o 6,7%). 

W  sektorze  prywatnym  pogłowie  trzody  chlewnej  na  początku  grudnia  2014  r.  wynosiło 

3976,7 tys.  sztuk,  co  oznacza,  że  w  ciągu  roku  zwiększyło  się  o  66,3  tys.  sztuk  (o  1,7%),  ale 

w porównaniu  ze  stanem  z  początku  czerwca  2014  r.  zmalało  o  127,5  tys.  sztuk  (o  3,1%). 

W gospodarstwach indywidualnych utrzymywano 2617,8 tys. sztuk świń, czyli 65,4% pogłowia trzody 

chlewnej w województwie wielkopolskim. Roczny spadek liczebności stada w tej grupie gospodarstw 

wyniósł  37,2  tys.  sztuk  (1,4%),  a  sezonowo,  tj. w  okresie  od  czerwca  2014  r.  do  grudnia  2014  r., 

pogłowie trzody chlewnej zmniejszyło się o 148,7 tys. sztuk (o 5,4%). 

W sektorze publicznym pogłowie trzody chlewnej  liczyło 28,1 tys. sztuk  i w skali roku zwiększyło 

się  o  0,3  tys.  sztuk  (o  1,1%),  natomiast w  porównaniu  ze  stanem  z  czerwca  2014  r.  odnotowano 

zmniejszenie stada o 2,3 tys. sztuk (o 7,5%). 

 

                                                            
1    Źródło  informacji dla niniejszego  komunikatu  stanowiły uogólnione wyniki  reprezentacyjnego badania bydła, owiec 
i trzody chlewnej (przeprowadzonego w gospodarstwach  indywidualnych w dniach od 1 do 19 grudnia 2014 r., według 
stanu  w  dniu  1  grudnia  2014  r.),  a  także  dane  sprawozdawcze  jednostek  sektora  publicznego  i  prywatnego  (bez 
gospodarstw indywidualnych). 
Od 2014 r. nastąpiła zmiana terminów badania z 31 lipca na 1 czerwca oraz z 30 listopada na 1 grudnia. 
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Ryc. 1.  POGŁOWIE  TRZODY  CHLEWNEJ  W  WOJEWÓDZTWIE  WIELKOPOLSKIM 
 

 

 

 

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

według stanu w grudniu 2014 r., przedstawia tablica: 
 

 WYSZCZEGÓLNIENIE 
Województwo wielkopolskie  Polska 

w % 

Prosięta o wadze do 20 kg ............................ 24,7 25,2 

Warchlaki o wadze od 20 do 50 kg ............... 29,3 28,0

Trzoda chlewna na ubój o wadze 
 50 kg i więcej ...........................................

 
38,9

 
38,2

Trzoda chlewna na chów o wadze 
 50 kg i więcej ...........................................

 
7,1

 
8,7

 w tym lochy na chów razem ..................... 7,0 8,5

         w tym lochy prośne .......................... 4,9 5,7

 

Ryc. 2.  STRUKTURA  POGŁOWIA  TRZODY  CHLEWNEJ  W  LISTOPADZIE  2013  I  GRUDNIU  2014 R. 
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W grudniu 2014 r., w porównaniu ze strukturą pogłowia trzody rejestrowaną w listopadzie 2013 r., 

zwiększył się udział trzody chlewnej na ubój o wadze 50 kg  i więcej (o 1,0 p.proc.) oraz warchlaków 

o wadze od 20 do 50 kg (o 0,9 p.proc), natomiast zmniejszył się udział prosiąt (o 1,4 p.proc.) i trzody 

chlewnej na chów (o 0,5 p.proc.). 

W miesiącu  objętym  badaniem  obsada  trzody  chlewnej  na  100  ha  użytków  rolnych  wynosiła  

223,1 sztuk, a w listopadzie 2013 r. – 225,3 sztuk (w kraju odpowiednio 77,4 i 75,3 sztuk). Natomiast 

obsada  loch  na  chów  w  przeliczeniu  na  100  ha  użytków  rolnych  kształtowała  się  na  poziomie  

15,6 sztuk wobec 16,7 sztuk przed rokiem (w kraju 6,6 wobec 6,5 sztuk). 

Według  stanu w dniu 1 marca 2014  r., pogłowie  trzody  chlewnej wykazało wzrost w  skali  roku 

o 5,0%; na początku czerwca 2014 r. rejestrowano roczny wzrost liczebności stada o 4,9%, a według 

stanu w dniu 1 grudnia – o 1,7%. Liczebność stada macior na początku marca 2014 r. wzrosła w ciągu 

roku  o  0,4%; według  stanu w  dniu  1  czerwca  2014  r.  roczny wzrost  liczby macior wyniósł  0,2%, 

natomiast  na  początku  grudnia  2014  r.  odnotowano  spadek  pogłowia  w  skali  roku  o 4,1%.  Na 

sytuację w  chowie  trzody  chlewnej w  badanym  okresie wpływ miała  niska  opłacalność  produkcji 

żywca wieprzowego. Mimo tego, że przeciętne ceny ziemiopłodów paszowych w skupie i w obrotach 

targowiskowych  (oprócz  ziemniaków)  były  niższe  niż  przed  rokiem,  ceny  żywca  wieprzowego  

w skupie utrzymywały się na poziomie niższym od notowanego w 2013 r. 

Średnia cena skupu 1 kg żywca wieprzowego w okresie styczeń‐grudzień 2014 r. wynosiła 4,81 zł 

i była o 11,5% niższa od notowanej w analogicznym okresie 2013 r. W grudniu 2014 r. za 1 kg żywca 

wieprzowego w skupie rolnicy otrzymywali 4,22 zł, tj. o 22,4% mniej niż w grudniu 2013 r. 

Przeciętna cena skupu zbóż podstawowych za 12 miesięcy 2014 r. wynosiła 64,29 zł za 1 dt i była 

o 10,0%  niższa  od  notowanej  w  analogicznym  okresie  2013  r.  W  grudniu  2014  r.  za  1  dt  zbóż 

podstawowych płacono rolnikom w skupie 63,39 zł, tj. o 6,1% mniej niż przed rokiem.  

Przeciętna  cena  zbóż podstawowych w obrotach  targowiskowych w okresie 12 miesięcy 2014  r. 

wynosiła  78,13  zł  za  1  dt  i  była  niższa  o  12,1%  od  średniej  ceny w  analogicznym  okresie  2013  r. 

Targowiskowa  cena  zbóż w  grudniu  2014  r.  kształtowała  się  na  poziomie  70,13  zł  za  1  dt  i  była 

o 12,8% niższa od ubiegłorocznej. 

W  2014  r.  opłacalność  tuczu  trzody  chlewnej,  mierzona  relacją  ceny  skupu  1  kg  żywca 

wieprzowego do targowiskowej ceny żyta, nieznacznie się polepszyła (wzrost z 6,9 w styczniu do 7,2 

w grudniu), ale nadal utrzymywała się poniżej poziomu przyjętego za opłacalny dla tuczu świń, tj. co 

najmniej 10–11. 
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Ryc. 3.  RELACJA CENY SKUPU 1 KG ŻYWCA WIEPRZOWEGO WYRAŻONA W KG ŻYTA WEDŁUG CEN  

TARGOWISKOWYCH 

 

 

 

 

Malejące  zainteresowanie  rolników  rozwojem  produkcji  żywca  wieprzowego,  z  uwagi  na 

nieopłacalność  tuczu  świń,  skutkowało  ograniczeniem  liczebności  loch, w  tym  loch  prośnych,  co 

z kolei  przełożyło  się  na  zmniejszenie  pogłowia  prosiąt.  Zmniejszeniu  liczby  prosiąt  do  dalszego 

chowu  towarzyszyło  systematyczne  obniżanie  się  ich  ceny  w  ciągu  roku;  w  styczniu  2014  r.  

w  obrocie  targowiskowym  cena  1  prosięcia  na  chów  wynosiła  172,50  zł,  w  czerwcu  160,42  zł,  

a w grudniu spadła do 154,50 zł.  

Średnia cena 1 prosięcia na chów w okresie 12 miesięcy 2014 r. kształtowała się na poziomie około 

161,38 zł i była o 5,5% niższa od notowanej w 2013 r. 

W grudniu 2014 r. w gospodarstwach rolnych województwa wielkopolskiego utrzymywano 35,5% 

krajowego pogłowia  świń. W  chowie  i hodowli  trzody  chlewnej wielkopolskie  zajmowało  I miejsce 

w kraju. 
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POGŁOWIE  TRZODY  CHLEWNEJ  W  2014 R.  
Stan w dniu 1 grudnia 

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 ....................................... 4004835  989176   1174480  1555976  285203  280545   195547  

Sektor prywatny ............................... 3976729  979334  1166148  1549615  281632  277486  193875 

w tym:              

 gospodarstwa indywidualne .......... 2617806  641149  756494  1001240  218923  215481  149462 

 spółdzielnie produkcji rolnej ........ 90708  31211  21836  28833  8828  8687  5695 

Sektor publiczny .............................. 28106  9842  8332  6361  3571  3059  1672 

Listopad 2013 = 100 

OGÓŁEM ....................................... 101,7  96,2  104,8  104,3  95,8  95,9  98,7 

Sektor prywatny ............................... 101,7  95,8  104,8  104,5  96,0  96,1  98,7 

w tym:              

 gospodarstwa indywidualne .......... 98,6  94,2  100,4  101,0  95,3  95,4  98,1 

 spółdzielnie produkcji rolnej ........ 104,6  102,0  107,8  107,5    98,2  98,2  99,3 

Sektor publiczny .............................. 101,1  144,3  111,3  70,0  80,9  81,7  96,0 

Czerwiec 2014 = 100 

OGÓŁEM ....................................... 96,9  89,5  100,7  99,8  93,5  93,7  92,2 

Sektor prywatny ............................... 96,9  89,4  100,8  100,0  93,6  93,7  92,2 

w tym:              

 gospodarstwa indywidualne .......... 94,6  86,0  97,2  99,6  92,3  92,4  90,5 

 spółdzielnie produkcji rolnej ........ 105,1  98,0  104,7  117,2   98,5  98,5  97,1 

Sektor publiczny .............................. 92,5  108,7  95,8  73,8  88,7  91,1  92,9 

Polska = 100 

OGÓŁEM ....................................... 35,5  34,9  37,3  36,1  29,3  29,3  30,4 

Sektor prywatny ............................... 35,5  34,8  37,2  36,1  29,1  29,2  30,4 

w tym:              

 gospodarstwa indywidualne .......... 29,3  29,8  29,8  28,9  28,2  28,3  28,9 

 spółdzielnie produkcji rolnej ........ 47,0  51,3  48,6  42,0  47,6  47,7  50,6 

Sektor publiczny .............................. 45,0  49,7  49,2  36,5  43,1  42,7  38,9 

 

 

 

Opracowanie: Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych – Dział Opracowań Zbiorczych 

Prosimy o podanie źródła przy publikowaniu danych Urzędu Statystycznego 


