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POGŁOWIE  ZWIERZĄT  GOSPODARSKICH 

W  WOJEWÓDZTWIE  WIELKOPOLSKIM  2009 R.1 

 
 

TRZODA  CHLEWNA 
 

W  końcu  listopada  2009  r. pogłowie  trzody  chlewnej w województwie wielkopolskim wynosiło 

4225,8 tys.  sztuk  i było o 46,9  tys.  sztuk  (o 1,1%) mniejsze od  stanu notowanego w analogicznym 

okresie  2008  r.,  a  w  porównaniu  z  liczebnością  stada  świń  w  końcu  lipca  2009  r.  –  większe 

o 26,7 tys. sztuk,  tj. o 0,6%. W odniesieniu do  listopada 2008  r.  stado  loch na  chów  zwiększyło  się 

o 12,6 tys.  sztuk  (o  3,6%)  do  poziomu  358,7  tys.  sztuk,  w  tym  pogłowie  loch  prośnych  wzrosło 

o 8,0 tys. sztuk (o 3,5%) do 234,9 tys. sztuk. W stosunku do stanu w końcu lipca 2009 r. liczba loch na 

chów utrzymała się na podobnym poziomie, natomiast liczba loch prośnych wzrosła o 5,9 tys. sztuk, 

tj. o 2,6%. 

W  kraju pogłowie  trzody  chlewnej w  końcu  listopada 2009  r. wynosiło 14252,1  tys.  sztuk  i było 

o 9,8 tys.  sztuk  (o  0,1%)  większe  od  stanu  notowanego  w  analogicznym  okresie  2008  r., 

a w porównaniu  z  liczebnością  stada  świń w  końcu  lipca  2009  r.  – mniejsze  o  26,5  tys.  sztuk,  tj. 

o 0,2%. Stado loch na chów w relacji do listopada 2008 r. zwiększyło się o 82,0 tys. sztuk (o 6,4%) do 

poziomu  1360,8  tys.  sztuk,  w  tym  pogłowie  loch  prośnych  wzrosło  o  52,6  tys.  sztuk  (o 6,4%)  do 

875,1 tys.  sztuk. W  stosunku  do  stanu w  końcu  lipca  2009  r.  liczba  loch  na  chów  zmniejszyła  się 

o 13,0 tys. sztuk (o 0,9%), w tym liczba loch prośnych zwiększyła się – o 8,2 tys. sztuk, tj. o 0,9%. 

W sektorze prywatnym pogłowie trzody chlewnej w końcu listopada 2009 r. wynosiło 4196,9 tys. 

sztuk  i w ciągu roku zmniejszyło się o 46,5 tys. sztuk (o 1,1%), a w porównaniu ze stanem w końcu 

lipca 2009  r. nieznacznie wzrosło  (o 26,5  tys. sztuk,  tj. o 0,6%). W gospodarstwach  indywidualnych 

było 3230,3 tys. sztuk świń, tj. 76,4 % stanu pogłowia w województwie wielkopolskim. Roczny wzrost 

liczebności stada w tej grupie gospodarstw wyniósł 13,5 tys. sztuk (0,4%). Sezonowo, tj. w okresie od 

lipca 2009 r., odnotowano wzrost pogłowia o 23,9 tys. sztuk, tj. o 0,7%. 

W  sektorze  publicznym  pogłowie  trzody  chlewnej w  skali  roku  zmniejszyło  się  o  0,3  tys.  sztuk 

(o 1,2%),  a w  porównaniu  ze  stanem w  lipcu  br.  nieznacznie wzrosło  (o  0,2  tys.  sztuk,  tj.  o 0,7%) 

i wyniosło 28,9 tys. sztuk. 

                                                           
1  Źródło  informacji dla niniejszego  komunikatu  stanowiły uogólnione wyniki  reprezentacyjnego badania 

bydła, owiec i trzody chlewnej (przeprowadzonego w pierwszych dniach grudnia 2009 r., dla pogłowia trzody 
według  stanu w  dniu  30  listopada,  dla  bydła  i  owiec według  stanu w  dniu  1  grudnia) w  gospodarstwach 
indywidualnych,  a  także  dane  sprawozdawcze  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 listopada 2009 r., przedstawia tablica: 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Województwo wielkopolskie Polska 

w % 

Prosięta o wadze do 20 kg 28,3 30,2 
Warchlaki o wadze od 20 do 50 kg 32,2 26,1 
Trzoda chlewna na ubój o wadze 
 50 kg i więcej 

 
30,8 

 
33,9 

Trzoda chlewna na chów o wadze 
 50 kg i więcej 

 
8,7 

 
9,8 

     w tym lochy na chów razem 8,5 9,5 

         w tym lochy prośne 5,6 6,1 
 
 

STRUKTURA  POGŁOWIA  TRZODY  CHLEWNEJ  W  LISTOPADZIE  2008  I  2009 R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W  2009  r.,  w  porównaniu  ze  strukturą  pogłowia  trzody  rejestrowaną  w  listopadzie  2008  r., 

zwiększył się udział prosiąt (o 0,5 pkt.) i trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej ( o 0,4 pkt.), 

natomiast  zmniejszył  udział warchlaków  (o  0,2  pkt.)  oraz  trzody  chlewnej  o wadze  50  kg  i więcej 

przeznaczonej na ubój (o 0,7 pkt.). 

W  końcu  listopada  2009  r.  obsada  trzody  chlewnej  ogółem, w  tym  loch  na  chów,  na  100  ha 

użytków  rolnych wynosiła, odpowiednio: 233,9  i 19,9  sztuk wobec 236,0  i 19,1  sztuk w  listopadzie 

2008 r. (w kraju, odpowiednio: 88,4 i 8,4 sztuk wobec 88,2 sztuk i 7,9 sztuk przed rokiem). 

Odnotowane  stan  i  struktura  pogłowia  trzody  chlewnej w  końcu  listopada  2009  r. wskazują  na 

wyhamowanie dotychczasowego trendu spadkowego w chowie świń. O ożywieniu w produkcji trzody 

chlewnej  świadczyć może wzrost w  skali  roku  liczebności  stada  podstawowego  loch, w  tym  loch 

prośnych.  

Na  sytuację w  chowie  trzody  chlewnej miała wpływ  sukcesywnie  poprawiająca  się  opłacalność 

produkcji żywca wieprzowego wynikająca z utrzymywania się od wielu miesięcy wysokich cen żywca 

wieprzowego w skupie przy jednocześnie notowanym niskim poziomie cen ziemiopłodów paszowych. 
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W końcu listopada 2008 r. spadek liczebności trzody chlewnej w skali roku wynosił 18,1%; w końcu 

marca 2009  r.  zanotowano  spadek o 15,5%; w  końcu  lipca 2009  r. – o 9,2%, a w  końcu  listopada 

2009 r.  roczny  spadek wyniósł 1,1%. Stado podstawowe  loch ogółem w  listopadzie 2008  r. w  skali 

roku wykazywało spadek o 18,4%, a liczebność loch prośnych zmalała w tym czasie o 18,5%; w końcu 

marca 2009  r. spadek wyniósł, odpowiednio: 5,7%  i 3,4%, natomiast w końcu  lipca nastąpił wzrost 

loch  ogółem  o  1,2%,  a  spadek  o  0,4%  loch  prośnych; w  listopadzie  2009  r.  liczba macior wzrosła 

o 3,6%, w tym  liczebność  loch prośnych – o 3,5%. Zwiększenie stanów stada podstawowego macior 

świadczy o odbudowie stada i o pewnym ożywieniu w produkcji trzody chlewnej. 

W okresie styczeń‐listopad 2009 r. skupiono ogółem 383,7 tys. ton żywca wieprzowego, tj. o 12,0% 

mniej  niż w  2008  r.  Przeciętne  ceny  żywca wieprzowego  notowane w  skupie w  okresie  styczeń‐

listopad 2009  r.  (4,65  zł  za 1  kg) były o 19,5% wyższe od  rejestrowanych w  analogicznym okresie 

2008 r. W  listopadzie 2009  r.  za 1 kg  żywca wieprzowego w  skupie  rolnicy otrzymywali 4,15  zł,  tj. 

o 2,1% mniej niż przed rokiem. 

Średnia cena skupu zbóż podstawowych w ciągu 11 miesięcy 2009 roku wynosiła 43,73 zł/dt i była 

o 35,5% niższa od  średniej  ceny w analogicznym okresie 2008  r. W  listopadzie 2009  r.  ceny  skupu 

zbóż były o 14,4% niższe od cen z  listopada 2008 r. Natomiast przeciętna cena zbóż podstawowych 

w obrotach targowiskowych w okresie 11 miesięcy 2009 r. wynosiła 54,99 zł/ dt i była niższa o 36,1% 

od średniej ceny notowanej za 11 miesięcy 2008 r. W listopadzie 2009 r. za 1 dt zbóż podstawowych 

na  targowiskach płacono 46,55 zł,  tj. o 28,9% mniej niż w  listopadzie  roku poprzedniego. Mniejsza 

podaż prosiąt na  rynek, wynikająca  z wcześniejszego ograniczonego pogłowia  loch, w  tym macior 

prośnych, skutkowała wzrostem ich cen. W listopadzie 2009 r. rolnicy otrzymywali przeciętnie około 

163 zł za 1 prosię, tj. o 23,8% więcej niż przed rokiem. 

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

ceny  żyta  poprawiła  się  w  okresie  11 miesięcy  2009  r.  z  8,7  w  styczniu  do  10,5  w  listopadzie. 

W listopadzie 2009 r. opłacalność tuczu świń w porównaniu z analogicznym okresem 2008 r. wzrosła 

o 38,2%. 

 

BYDŁO 
 

Wyniki  badania  grudniowego  wskazują,  że  pogłowie  bydła  w  Wielkopolsce  wynosiło 

814,8 tys. sztuk  i  było  o  21,1  tys.  sztuk  (o  2,7%)  większe  niż  przed  rokiem,  ale  w  porównaniu 

z liczebnością  stada  w  czerwcu  2009  r.  –  mniejsze  o  30,6  tys.  sztuk  (o  3,6%).  Pogłowie  krów 

w porównaniu  z  analogicznym  okresem  2008  r.  zmalało  o  29,5  tys.  sztuk  (o  9,1%)  do  poziomu 

294,6 tys. sztuk, a w stosunku do stanu w czerwcu 2009 r. zmniejszyło się o 5,6 tys. sztuk (o 1,9%). 

W  kraju  pogłowie  bydła w  grudniu  2009  r. wynosiło  5590,2  tys.  sztuk  i  było  o  26,6  tys.  sztuk 

(o 0,5%) większe niż przed rokiem, a w porównaniu z  liczebnością stada w czerwcu 2009 r. mniejsze 

o 109,8  tys.  sztuk  (o  1,9%).  Pogłowie  krów w  stosunku  do  analogicznego  okresu  2008  r.  zmalało 

o 93,8  tys.  sztuk  (o  3,4%),  osiągając  2678,2  tys.  sztuk,  a  w  relacji  do  stanu  w  czerwcu  2009  r. 

zmniejszyło się o 9,7 tys. sztuk (o 0,4%). 

W  sektorze  prywatnym  pogłowie  bydła  w  grudniu  2009  r.  wynosiło  781,4  tys.  sztuk 

i w porównaniu z grudniem poprzedniego roku wzrosło o 21,7  tys. sztuk  (o 2,7%), a w stosunku do 
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czerwca 2009 r. spadło o 30,6 tys. sztuk (o 3,8%). W gospodarstwach indywidualnych pogłowie bydła 

wynosiło  710,5  tys.  sztuk  i  było  o  27,5  tys.  sztuk  (o  3,7%) mniejsze  od  stanu w  czerwcu  2009  r., 

natomiast o 26,4 tys. sztuk (o 3,9%) większe niż w grudniu 2008 r. 

W  sektorze  publicznym  pogłowie  bydła  utrzymało  się  na  poziomie  podobnym  do  notowanego 

w czerwcu 2009 r., natomiast zmniejszyło się o 1,8% w porównaniu z grudniem 2008 r. 

Obsada bydła na 100 ha użytków rolnych w grudniu 2009 r. wynosiła 45,1 sztuk wobec 43,8 sztuk 

w grudniu 2008 r., a obsada krów, odpowiednio: 16,3 sztuk wobec 17,9 sztuk przed rokiem (w kraju, 

odpowiednio: 34,7 sztuk wobec 34,4 sztuk i 16,6 sztuk wobec 17,2 sztuk). 

 

Udział poszczególnych grup wiekowo‐użytkowych w strukturze stada bydła ogółem, według stanu 

w grudniu 2009 r., przedstawia tablica: 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Województwo wielkopolskie Polska 

w % 

Cielęta w wieku poniżej 1 roku 30,8 25,4 
Jałówki i byczki w wieku od 1 roku do 2 lat 28,2 21,3 

Pozostałe bydło w wieku 2 lat i więcej  41,0 53,3 

    w tym krowy 36,2 47,9 
 
 
 

STRUKTURA  STADA  BYDŁA  W  GRUDNIU 2009 R. 
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W  porównaniu  ze  strukturą  pogłowia  bydła  w  grudniu  2008  r.  wzrósł  udział  młodego  bydła 

w wieku od 1–2  lat  (o 3,6 pkt.)  i cieląt  (o 2,4 pkt.), natomiast zmniejszył się udział bydła dorosłego 

w wieku 2  lat  i więcej (o 6,0 pkt.). Producenci żywca rzeźnego wołowego z uwagi na wysoki poziom 

w 2009  r.  cen  żywca  w  skupie  nie  wyzbyli  się  cieląt  pozostawiając  je  w  gospodarstwach 

z przeznaczeniem do opasu. Natomiast udział krów w strukturze stada bydła zmalał o 4,6 pkt. 

W grudniu 2009 r. pogłowie krów mlecznych wynosiło 284,8 tys. sztuk, tj. 96,7% ogólnego stada 

krów. W związku z niską w 2009 r. opłacalnością produkcji mleka, odnotowano spadek w skali roku 

liczby krów mlecznych o 9,3%, a sezonowo tj. od czerwca 2009 r. – spadek stanów o 1,6%. 

W  okresie  11  miesięcy  2009  r.  skup  żywca  wołowego  zmniejszył  się  o  5,5%  w  porównaniu 

z analogicznym okresem 2008 r. Przeciętne ceny skupu 1 kg żywca wołowego za 11 miesięcy 2009 r. 

(4,75 zł) wzrosły o 15,7% w stosunku do notowanych w analogicznym okresie 2008 r. W  listopadzie 

2009  r.  za  1  kg  żywca wołowego w  skupie  rolnicy  otrzymywali  4,73  zł  ,  czyli  o  10,9% więcej  niż 

w listopadzie 2008 r. 

W  okresie  styczeń‐listopad  2009  r.  skupiono  1117,8  mln  litrów  mleka,  tj.  o  5,8%  więcej  niż 

w analogicznym  okresie  2008  r.  Przeciętna  cena  skupu  mleka  za  11  miesięcy  2009  r.  wynosiła 

90,54 zł/ hl i była o 14,2% niższa od rejestrowanej w roku poprzednim. 

 

 

OWCE 
 

 

Pogłowie owiec ogółem w grudniu 2009 r. wynosiło 27,2 tys. sztuk i było o 3,8 tys. sztuk (o 12,2%) 

mniejsze niż przed rokiem. Populacja maciorek owczych zmniejszyła się w skali roku o 1,4 tys. sztuk 

(o 7,6%) do poziomu 17,7  tys.  sztuk. W porównaniu  ze  stanem w czerwcu 2009  r. pogłowie owiec 

zmniejszyło się o 10,0 tys. sztuk (o 26,9 %), a stado maciorek o 6,0 tys. sztuk (o 25,4%). 

W kraju pogłowie owiec ogółem w grudniu 2009 r. wynosiło 223,2 tys. sztuk i było o 46,4 tys. sztuk 

(o 17,2%)  mniejsze  niż  przed  rokiem.  Populacja  maciorek  owczych  zmniejszyła  się  w  ciągu  roku 

o 29,8 tys. sztuk (o 15,9 %) do poziomu 158,2 tys. sztuk. W porównaniu ze stanem w czerwcu 2009 r. 

pogłowie  owiec  spadło  o  63,2  tys.  sztuk  (o  22,1%),  natomiast  stado maciorek  zmalało  o  21,8  tys. 

sztuk, tj. o 12,1%. 

W strukturze pogłowia owiec ogółem udział maciorek (tj. samic, które miały już potomstwo i samic 

pokrytych po raz pierwszy) wynosił 65,1% i w porównaniu z grudniem 2008 r. zwiększył się o 3,2 pkt.  

W sektorze prywatnym pogłowie owiec liczyło 22,2 tys. sztuk i w porównaniu z grudniem 2008 r. 

zmniejszyło się o 3,1 tys. sztuk  (o 12,4%), a w stosunku do czerwca 2009 r. zmalało o 9,8 tys. sztuk 

(o 30,7%).  W  gospodarstwach  indywidualnych  stan  pogłowia  owiec  w  skali  roku  zmniejszył  się 

o 3,0 tys.  sztuk  (o  13,4%),  a w  stosunku  do  czerwca  2009  r.  o  9,5  tys.  sztuk  (o  33,1%)  i wyniósł 

19,2 tys. sztuk. 

W  sektorze  publicznym  stado  owiec  zmniejszyło  się  w  skali  roku  o  0,6  tys.  sztuk  (o  11,3%), 

a w porównaniu z czerwcem 2009 r. spadło o 0,2 tys. sztuk (o 3,1%) do poziomu 5,0 tys. sztuk. 

Obsada owiec na 100 ha użytków rolnych wynosiła 1,5 sztuk wobec 1,7 sztuk w grudniu 2008 r. 

(w kraju 1,4 sztuk wobec 1,7 sztuk przed rokiem). 
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POGŁOWIE  TRZODY  CHLEWNEJ  W  2009 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 .................................  4225803 1197263 1362049 1299236 367255 358663 234887 

Sektor prywatny .........................  4196920 1189134 1354354 1290286 363146 355214 232973 

w tym:        

 gospodarstwa indywidualne ....  3230286 943302 847798 1124272 314914 307520 201444 

 spółdzielnie produkcji rolnej ..  132382 45014 33641 38880 14847 14547 9892 

Sektor publiczny ........................  28883 8129 7695 8950 4109 3449 1914 

Listopad 2008 = 100 

OGÓŁEM .................................  98,9 100,7 98,6 96,5 103,3 103,6 103,5 

Sektor prywatny .........................  98,9 100,7 98,6 96,4 103,4 103,7 103,5 

w tym:        

 gospodarstwa indywidualne ....  100,4 100,9 101,3 98,1 105,6  105,9 104,5 

 spółdzielnie produkcji rolnej ..  102,7 110,3 100,1 96,2 105,8 105,9 108,0 

Sektor publiczny ........................  98,8 97,2 92,2 109,7 94,4 95,7 105,8 

 Lipiec 2009 = 100 

OGÓŁEM .................................  100,6 92,2 104,7 105,4 100,1 100,1 102,6 

Sektor prywatny .........................  100,6 92,3 104,7 105,3 100,1 100,2 102,5 

w tym:        

 gospodarstwa indywidualne ....  100,7 90,7 106,1 107,2 99,0 99,1 102,5 

 spółdzielnie produkcji rolnej ..  104,3 102,2 98,7 114,2 100,4 100,4 104,9 

Sektor publiczny ........................  100,7 89,7 105,5 110,2 97,6 97,9 108,1 

Polska = 100 

OGÓŁEM .................................  29,6 27,8 36,6 26,9 26,3 26,4 26,8 

Sektor prywatny .........................  29,6 27,8 36,7 26,8 26,2 26,3 26,8 

w tym:        

 gospodarstwa indywidualne ....  26,2 25,3 28,2 25,6 26,0 26,1 26,8 

 spółdzielnie produkcji rolnej ..  48,9 53,9 48,3 43,8 51,3 51,5 51,8 

Sektor publiczny ........................  35,0 34,1 34,7 35,1 37,1 36,9 33,8 
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POGŁOWIE  BYDŁA  I  OWIEC  W  2009 R.  
Stan w grudniu 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 

Cielęta 
w wieku
poniżej
1 roku 

Młode 
bydło 

w wieku
1 rok–2 

lat 

Bydło w wieku 2 lat i więcej Owce 

razem 

w tym krowy 

razem 

w tym 
maciorki 

jedno- 
roczne 

i starsze 
razem 

w tym 
mleczne 

W sztukach 

OGÓŁEM ..............................  814779 251006 230113 333660 294586 284798 27187 17712 

Sektor prywatny ......................  781436 241383 222670 317383 280918 271500 22202 15226 

w tym:         

 gospodarstwa indywidualne .  710548 220921 207290 282337 251656 243992 19185 12858 

 spółdzielnie produkcji rolnej  27535 8245 6021 13269 11034 10214 2108 1897 

Sektor publiczny .....................  33343 9623 7443 16277 13668 13298 4985 2486 

Grudzień 2008 = 100 

OGÓŁEM ..............................  102,7 111,4 117,7 89,5 90,9 90,7 87,8 92,4 

Sektor prywatny ......................  102,9 112,1 118,5 89,0 90,6 90,4 87,6 94,2 

w tym:         

 gospodarstw indywidualne ...  103,9 114,1 121,3 88,3 90,0 89,9 86,6 94,4 

 spółdzielnie produkcji rolnej  90,3 91,7 91,1 89,2 90,1 87,4 90,7 93,6 

Sektor publiczny .....................  98,2 96,4 99,9 98,5 97,7 97,3 88,7 82,9 

Czerwiec 2009 = 100 

OGÓŁEM ..............................  96,4 96,4 95,0 97,3 98,1 98,4 73,1 74,6 

Sektor prywatny ......................  96,2 96,4 94,7 97,2 98,2 98,4 69,3 70,9 

tym:         

 gospodarstwa indywidualne .  96,3 96,6 94,7 97,2 98,6 98,9 66,9 67,0 

 spółdzielnie produkcji rolnej  91,3 90,4 93,2 91,1 90,6 89,2 80,5 104,4 

Sektor publiczny .....................  99,9 96,4 106,8 99,0 97,2 97,0 96,9 109,5 

Polska = 100 

OGÓŁEM ..............................  14,6 17,7 19,3 11,2 11,0 11,0 12,1 11,2 

Sektor prywatny ......................  14,2 17,3 19,0 10,8 10,6 10,7 10,4 10,0 

w tym:         

 gospodarstwa indywidualne .  13,4 16,6 18,4 10,0 9,9 9,9 9,4 8,9 

 spółdzielnie produkcji rolnej  52,4 53,4 52,0 51,9 50,4 53,0 56,8 59,3 

Sektor publiczny .....................  38,3 39,8 39,4 37,0 36,5 36,7 48,8 43,3 

 

Opracowanie: Małgorzata Gniot – Ośrodek Statystyki Krótkookresowej. 


