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Trzoda chlewna 
 
W końcu lipca 2005 r. pogłowie trzody chlewnej w województwie wynosiło 880,6 tys. sztuk i było 

o 72,1 tys. sztuk (o 8,9%) wyższe od stanu notowanego przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością 
stada świń w końcu marca 2005 r. - wyższe o 46,7 tys. sztuk, tj. o 5,6%. 

Stado loch na chów wzrosło, w porównaniu z lipcem 2004 r., o 16,7 tys. sztuk (o 21,1%) do poziomu 
95,9 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 10,9 tys. sztuk (o 21,3%) do 62,2 tys. sztuk.  
W stosunku do stanu w końcu marca 2005 r. ogólna liczba loch na chów zmniejszyła się o 608 sztuk  
(o 0,6%), w tym pogłowie loch prośnych zmniejszyło się o 588 sztuk, tj. o 0,9%. 

W kraju pogłowie trzody chlewnej w lipcu 2005 r. liczyło 18112,4 tys. sztuk i było o 1124,5 tys. sztuk 
(tj. o 6,6%) większe od stanu notowanego w analogicznym okresie 2004 r., a o 1116,6 tys. sztuk (tj. o 6,6%) 
większe niż w końcu marca 2005 r. Stado loch na chów wzrosło w porównaniu z lipcem 2004 r. o 154,0 tys. 
sztuk (tj. o 9,3%), do poziomu 1813,2 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 115,6 tys. sztuk  
(tj. o 11,1%) do 1159,4 tys. sztuk. W stosunku do marca 2005 r. liczba loch na chów wzrosła o 51,2 tys. sztuk 
(tj. o 2,9%), a pogłowie loch prośnych spadło o 7,4 tys. sztuk ( tj. o 0,6%). 

W sektorze prywatnym, w lipcu 2005 r., pogłowie trzody chlewnej wynosiło 877,4 tys. sztuk  
i wzrosło w ciągu roku o 72,9 tys. sztuk (o 9,1%), a w porównaniu ze stanem z końca marca 2005 r. 
zwiększyło się o 47,0 tys. sztuk (o 5,7%). W gospodarstwach indywidualnych było 783,6 tys. sztuk świń, co 
stanowiło 89,0% wojewódzkiego pogłowia trzody chlewnej. Roczny wzrost liczebności stada w tej grupie 
gospodarstw wyniósł 74,9 tys. sztuk (10,6%), a w porównaniu ze stanem w końcu marca 2005 r. pogłowie 
trzody chlewnej zwiększyło się o 49,2 tys. sztuk (o 6,7%). 

W sektorze publicznym pogłowie trzody chlewnej zmniejszyło się w skali roku o 808 sztuk  
(o 20,3%), a w porównaniu ze stanem w marcu br. - spadło o 304 sztuki (o 8,7%) do poziomu 3,2 tys. sztuk.  

Udział poszczególnych grup produkcyjno-użytkowych w strukturze stada trzody chlewnej ogółem  
w końcu lipca 2005 r. przedstawia tabela: 

 
Województwo Polska WYSZCZEGÓLNIENIE w % 

   
Prosięta o wadze do 20 kg ............................. 30,1 33,4 
Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg ........... 26,2 25,2 
Trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej,  

z przeznaczeniem na ubój ........................... 32,5 31,2 
Trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej,  

z przeznaczeniem na chów .......................... 11,3 10,3 
w tym lochy na chów razem ....................... 10,9 10,0 

w tym lochy prośne .................................. 7,1 6,4 
                                                           
1 Źródło informacji do niniejszego opracowania stanowiły uogólnione wyniki reprezentacyjnych badań pogłowia trzody 
chlewnej i produkcji żywca wieprzowego oraz bydła i owiec przeprowadzonych w gospodarstwach indywidualnych utrzy-
mujących ww. gatunki zwierząt, a także dane sprawozdawcze jednostek sektora publicznego i prywatnego (bez gospo-
darstw indywidualnych). 
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Struktura pogłowia trzody chlewnej w lipcu 2004 i 2005 r.
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W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej, notowaną w lipcu 2004 r., wzrósł udział 

trzody na chów o wadze 50 kg i więcej (o 1,1 pkt), prosiąt o wadze do 20 kg (o 0,3 pkt) i trzody chlewnej 

na ubój o wadze 50 kg i więcej (o 0,1 pkt), zmniejszył się natomiast udział warchlaków o wadze od 20 do 

50 kg (o 1,4 pkt).  

Stan i struktura pogłowia trzody chlewnej w końcu lipca 2005 r. na tle liczebności stada i jego 

struktury w analogicznym okresie 2004 r., wskazują na odwrócenie się dotychczasowego trendu spadko-

wego w chowie świń. W lipcu przed rokiem spadek liczebności trzody chlewnej wynosił 5,0%, w końcu 

listopada ub.r. – 1,6%, w końcu marca 2005 r. nastąpił wzrost o 4,4%, a w końcu lipca br. liczebność 

stada świń wzrosła o 8,9%. Pogłowie loch ogółem, w tym pogłowie loch prośnych, w lipcu 2004 r. wyka-

zało spadek w okresie rocznym o 10,5% i o 9,6%, w listopadzie ub.r. odpowiednio o 7,5% i o 5,6%,  

w marcu 2005 r. odnotowano już wzrost liczebności loch ogółem o 18,1%, w tym loch prośnych o 18,9%, 

a w lipcu br. nastąpił dalszy przyrost populacji macior - liczebność loch na chów w okresie rocznym 

zwiększyła się o 21,1%, w tym loch prośnych o 21,3%.  

W ciągu 7 miesięcy 2005 r. skupiono ogółem 54,4 tys. ton żywca wieprzowego tj. o 6,2% mniej 

niż w analogicznym okresie 2004 r. Ceny żywca wieprzowego w skupie w okresie od stycznia do marca 

utrzymywały się na poziomie wyższym niż przed rokiem, a w okresie kwiecień-lipiec na znacznie niższym 

poziomie niż rok temu. W lipcu przeciętna cena skupu 1 kg żywca wieprzowego wynosiła 4,09 zł i była  

o 11,0% niższa od rejestrowanej w analogicznym okresie 2004 r. W obrotach targowiskowych za 1 kg 

żywca wieprzowego płacono: w styczniu 2005 r. – 3,77 zł, w lutym – 4,13 zł, a w lipcu 4,37 zł. 

2004 

2005 
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Ceny skupu żywca wieprzowego
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Relacje cen skupu żywca wieprzowego do cen zestawu pasza
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a Zestaw pasz obejmuje: 0,58 kg ziemniaków i 0,35 kg zbóż według cen targowiskowych oraz 0,07 kg mieszanki 
„PT-2” według cen detalicznych. 
 
 

W styczniu 2005 r. za 1 prosię na chów rolnicy na targowiskach otrzymywali 140 zł (w styczniu 
2004 r. - 86 zł), w lutym - 143 zł (wobec 85 zł w lutym ub.r.), w czerwcu 121 zł (przed rokiem 103 zł),  
a w lipcu – 128 zł (wobec 113 zł w analogicznym miesiącu roku ubiegłego). 

 
 
 
Bydło 
 
 
W czerwcu 2005 r. pogłowie bydła wynosiło 407,2 tys. sztuk i było o 13,8 tys. sztuk (o 3,5%) wyższe 

niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w grudniu 2004 r. - wyższe o 49,7 tys. sztuk  
(o 13,9%). 
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Pogłowie krów wzrosło w porównaniu z czerwcem 2004 r. o 7,8 tys. sztuk (o 4,3%) do poziomu 

190,8 tys. sztuk, a w stosunku do stanu w grudniu 2004 r. - zwiększyło się o 8,3 tys. sztuk (o 4,5%). 

W kraju pogłowie bydła wynosiło 5482,3 tys. sztuk i było o 128,9 tys. sztuk (tj. o 2,4%) wyższe niż  

w czerwcu 2004 r., a w porównaniu z liczebnością stada w grudniu 2004 r. – zwiększyło się o 283,9 tys. sztuk 

(tj. o 5,5%). Pogłowie krów zmalało o 1,5 tys. sztuk (tj. o 0,1%) w porównaniu z czerwcem 2004 r. osiągając 

2794,5 tys. sztuk, natomiast w stosunku do grudnia 2004 r. wzrosło o 17,6 tys. sztuk (tj. o 0,6%). 

W sektorze prywatnym, w czerwcu 2005 r., pogłowie bydła wynosiło 402,5 tys. sztuk i wzrosło 

zarówno w porównaniu z czerwcem, jak i grudniem ubiegłego roku odpowiednio: o 13,7 tys. sztuk (o 3,5%)  

i o 49,8 tys. sztuk, (o 14,1%). W gospodarstwach indywidualnych, które skupiały 94,7% pogłowia 

województwa było 385,6 tys. sztuk bydła i było wyższe o 12,4 tys. sztuk (o 3,3%) niż w czerwcu 2004 r.  

i o 49,2 tys. sztuk (o 14,6%) niż w grudniu ubiegłego roku. 

W sektorze publicznym pogłowie bydła wzrosło od czerwca 2004 r. o 1,8%, a w porównaniu ze 

stanem w grudniu 2004 r. zmalało o 1,8% osiągając poziom 4,7 tys. sztuk.  

Udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w strukturze stada bydła ogółem w czerwcu 

2005 r. przedstawia tabela: 

 
 

Województwo  Polska WYSZCZEGÓLNIENIE 
w % 

   
Cielęta w wieku poniżej 1 roku ............. 28,2 26,0 
Młode bydło hodowlane i rzeźne  

w wieku 1-2 lat ................................... 19,2 17,8 
Pozostałe bydło dorosłe hodowlane  

i rzeźne w wieku 2 lat i więcej ............ 52,6 56,2 
w tym krowy ..................................... 46,9 51,0 

 
 
 
 
 

Struktura stada bydła w czerwcu 2005 r.

Cielęta w wieku 
poniżej 1 roku

28,2%

Młode bydło w wieku 
1-2 lat
19,2%

Bydło w wieku  2 lata 
i więcej
52,6%
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W czerwcu 2005 r. w porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w czerwcu 2004 r., wzrósł udział cieląt  

w wieku poniżej 1 roku (o 0,9 pkt) oraz udział bydła dorosłego w wieku 2 lat i więcej o 1,3 pkt, w tym krów -  

o 0,4 pkt. Zmalał natomiast udział młodego bydła w wieku 1-2 lat (o 2,2 pkt). 

W okresie pierwszych 6 miesięcy 2005 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2004 r. zmniejszył 

się o 13,7% skup żywca wołowego (bez cieląt), a przeciętne ceny skupu 1 kg żywca wołowego w I półroczu 

br., w stosunku do notowanych przed rokiem, zwiększyły się o 36,7%. Skup cieląt wzrósł w tym okresie  

o 3,1%, a ceny skupu w porównaniu do analogicznego okresu 2004 r. wzrosły o 40,2%. 

W czerwcu 2005 r. za 1 kg żywca wołowego rolnicy otrzymywali w skupie 4,43 zł, tj. o 7,7% więcej 

niż w czerwcu przed rokiem i o 1,7% więcej niż w maju br.  

W I półroczu bieżącego roku skupiono 245,6 mln litrów mleka, tj. o 1,0% mniej niż w I półroczu  

2004 r., przy wzroście przeciętnych cen skupu 1 litra mleka odpowiednio o 8,9%.  

W czerwcu br. za 100 l mleka płacono rolnikom w skupie 94,78 zł, tj. o 8,9% więcej niż  

w analogicznym okresie 2004 r.  

 
 
 
Owce 
 
 
W czerwcu 2005 r. pogłowie owiec ogółem w województwie liczyło 8,7 tys. sztuk i było o 1,7 tys. 

sztuk (o 24,5%) wyższe niż przed rokiem. Populacja maciorek owczych wzrosła o 652 sztuki (o 14,5%) do 

poziomu 5,2 tys. sztuk. 

W porównaniu do stanu w grudniu 2004 r. pogłowie owiec wzrosło o 2,6 tys. sztuk (o 42,2%),  

w tym stado maciorek zwiększyło się o 851 sztuk, tj. o 19,8%. 

W kraju pogłowie owiec wyniosło 316,0 tys. sztuk i było o 4,1 tys. sztuk (tj. o 1,3%) większe od 

wielkości notowanych w czerwcu 2004 r. Populacja maciorek owczych jednorocznych i starszych w ciągu 

roku wzrosła o 9,6 tys. sztuk (tj. o 4,9%) do 206,1 tys. sztuk. W porównaniu ze stanem z grudnia 2004 r. 

pogłowie owiec wzrosło o 5,2 tys. sztuk (tj. o 1,7%), przy zwiększeniu stada maciorek o 5,1 tys. sztuk  

(tj. o 2,6%). 

W sektorze prywatnym pogłowie owiec, w porównaniu z czerwcem 2004 r., wzrosło o 1,7 tys. sztuk  

(o 26,8%), a w stosunku do stanu w grudniu 2004 r. wzrosło o 2,5 tys. sztuk (o 42,6%) do poziomu 8,2 tys. 

sztuk. 

W sektorze publicznym stado owiec spadło od czerwca 2004 r. o 4,4%, a w porównaniu z grudniem 

2004 r. wzrosło o 34,8% do stanu 504 sztuki. 

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

pokrytych po raz pierwszy) wynosił 59,0% i w porównaniu z czerwcem 2004 r. zmalał o 5,1 pkt. 
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Pogłowie trzody chlewnej w końcu lipca 2005 r. 
Trzoda chlewna na chów  
o wadze 50 kg i więcej 

lochy WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 

Prosięta 
o wadze 

do 20 
kg 

War-
chlaki  
o wa-

dze od 
20 kg 
do 50 

kg 

Trzoda 
chlewna 
na ubój 
o wadze 

50 kg  
i więcej 

razem 
razem w tym 

prośne 
        
 W SZTUKACH 

        

Ogółem...........................................  880560 264677 230840 285776 99267 95916 62169 

Sektor prywatny...............................  877380 263752 230015 284708 98905 95566 61927 

w tym gospodarstwa indywidualne  783618 242503 207757 249328 84030 81149 52247 

Sektor publiczny ..............................  3180 925 825 1068 362 350 242 

        

 LIPIEC 2004 = 100 

        

Ogółem...........................................  108,9 109,7 103,3 109,3 120,6 121,1 121,3 

Sektor prywatny...............................  109,1 110,0 103,3 109,4 120,8 121,3 121,5 

w tym gospodarstwa indywidualne  110,6 111,1 104,3 111,9 122,9 123,5 124,7 

Sektor publiczny ..............................  79,7 63,5 101,9 81,3 88,7 88,4 96,4 

        

 MARZEC 2005 = 100 

        

Ogółem...........................................  105,6 113,2 100,4 105,8 99,2 99,4 99,1 

Sektor prywatny...............................  105,7 113,4 100,5 105,8 99,2 99,4 99,1 

w tym gospodarstwa indywidualne  106,7 114,5 102,2 106,7 98,0 98,2 97,9 

Sektor publiczny ..............................  91,3 77,5 79,3 120,8 98,9 98,6 92,7 

        

 POLSKA = 100 

        

Ogółem...........................................  4,9 4,4 5,1 5,1 5,3 5,3 5,4 

Sektor prywatny...............................  4,9 4,4 5,1 5,1 5,4 5,3 5,4 

w tym gospodarstwa indywidualne  4,8 4,4 5,0 4,9 5,1 5,0 4,9 

Sektor publiczny ..............................  2,6 2,5 2,5 3,2 2,2 2,5 2,8 
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Pogłowie bydła i owiec w czerwcu 2005 r. 
Bydło w wieku 2 lata  

i więcej Owce 

krowy 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogó-
łem 

Cielę-
ta  
w 

wieku 
poni-
żej 1 
roku 

Młode 
bydło 

w 
wieku 
1-2 lat 

razem 
razem w tym 

dojone 
razem 

w tym 
ma-

ciorki 
jedno-
roczne 
i star-
sze 

         
 W SZTUKACH 
         

Ogółem ........................................... 407213 114923 78213 214077 190831 181721 8749 5159 

Sektor prywatny ............................... 402533 113784 77181 211568 188567 179674 8245 4831 

w tym:         

gospodarstwa indywidualne........... 385633 109776 74259 201598 179880 171946 8245 4831 

Sektor publiczny ..............................  4680 1139 1032 2509 2264 2047 504 328 
         

 CZERWIEC 2004 = 100 
         

Ogółem ........................................... 103,5 107,1 92,9 106,0 104,3 101,4 124,5 114,5 

Sektor prywatny ............................... 103,5 107,3 92,7 106,0 104,3 101,3 126,8 116,1 

w tym:         

gospodarstwa indywidualne........... 103,3 107,3 92,3 105,8 104,2 101,1 126,8 116,1 

Sektor publiczny .............................. 101,8 91,7 110,0 103,7 103,6 109,4 95,6 95,1 
         

 GRUDZIEŃ 2004 = 100 
         

Ogółem ........................................... 113,9 130,2 117,8 105,6 104,5 104,9 142,2 119,8 

Sektor prywatny ............................... 114,1 130,7 118,1 105,6 104,5 104,9 142,6 119,5 

w tym:         

gospodarstwa indywidualne........... 114,6 131,5 118,9 105,9 104,5 104,5 142,6 119,5 

Sektor publiczny ..............................  98,2 92,7 101,0 99,8 102,4 102,8 134,8 124,2 
         

 POLSKA = 100 
         

Ogółem ........................................... 7,4 8,1 8,0 6,9 6,8 6,6 2,8 2,5 

Sektor prywatny ............................... 7,5 8,1 8,0 7,0 6,8 6,6 2,7 2,4 

w tym:         

gospodarstwa indywidualne........... 7,5 8,2 8,1 6,9 6,8 6,6 2,9 2,5 

Sektor publiczny .............................. 5,2 4,6 6,4 5,2 5,6 5,1 3,2 3,8  



Notatki  

 

 

 


