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INFORMACJE SYGNALNE 

     13.09.2019 r. 

 

Pogłowie świń w czerwcu 
2019 r. wyniosło 10780,5 tys. 
sztuk. W strukturze stada 
największa zmiana dotyczyła 
udziału tuczników - wzrost o 
1,9 % w stosunku do czerwca 
2018 r. 

Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2019 r. 
 

Według wstępnych danych pogłowie świń* w czerwcu 
2019 r. liczyło 10 780,5 tys. sztuk, wykazując w stosunku 
do analogicznego okresu ubiegłego roku spadek o 8,9%. 
Spadek pogłowia wystąpił we wszystkich grupach 
produkcyjno – użytkowych trzody chlewnej. 

 

 

 

 

Tablica 1. Pogłowie świń w czerwcu 2019 r.  

 

 

 
Na początku czerwca 2019 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 10 780,5 tys. sztuk i było 
niższe o 1047,0 tys. sztuk (o 8,9%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2018 r., a w 
porównaniu z liczebnością stada świń w grudniu 2018 r. – niższe o 247,2 tys. sztuk, tj. o 2,2%.  

Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z czerwcem 2018 r. o 116,0 tys. sztuk (o 
13,3%) do poziomu 754,8 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych spadło o 53,0 tys. sztuk (o 
9,1%) do 530,6 tys. sztuk. W stosunku do grudnia 2018 r. liczba loch na chów zwiększyła się o 
10,2 tys. sztuk (o 1,4%), w tym loch prośnych o 29,0 tys. sztuk, tj. o 5,8%. 

 
 
*Wstępne uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego 
obejmującego: 

 - wszystkie gospodarstwa osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, 
 - wylosowane gospodarstwa indywidualne (30 tys. gospodarstw - próba około 2%). 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
VI 2019 

w tys. sztuk 
VI 2018=100 XII 2018=100 

Świnie  10780,5 91,1 97,8 

Prosięta o wadze do 20 kg  2418,7 88,2 106,1 

Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg  3043,2 88,6 94,3 

Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg 
i więcej  (tuczniki) 4549,9 95,5 95,5 

Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg 
i więcej  768,7 86,7 101,4 

      w tym lochy razem  754,8 86,7 101,4 

           w tym lochy prośne  530,6 90,9 105,8 

 8,9% 
spadek pogłowia świń w po-
równaniu z  czerwcem 2018 r. 
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Największy udział w struktu-
rze stada stanowiło pogłowie 
tuczników - 42,2% 

 

 

 
W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno –  
użytkowych w czerwcu 2019 r. wynosił:  
– prosięta o wadze do 20 kg       – 22,5%,  
– warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg      – 28,2%,  
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój  – 42,2%,  
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów  – 7,1%,  
w tym:  
– lochy na chów razem        – 7,0%,  
– w tym lochy prośne        – 4,9%.  

 

 

Wykres 1. Pogłowie trzody chlewnej i loch w latach 2010 – 2019  

 
 
 
W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku czerwca 
2018 r.,  w 2019 r. zwiększył się udział trzody chlewnej przeznaczonej na ubój (o 1,9 p. proc.) 
a zmniejszył się udział prosiąt (o 0,7 p. proc.),  warchlaków (o 0,8 p. proc.) i trzody chlewnej 
przeznaczonej na chów (o 0,4 p. proc.). 
 
 
Wykres 2. Struktura pogłowia trzody chlewnej i loch w czerwcu 2018 r. i 2019 r.  
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Od 1 stycznia do 1 lipca od-
notowano wzrost importu 
świń o 7% w stosunku do 
analogicznego okresu po-
przedniego roku 

 

W okresie styczeń - czerwiec 2019 r. (wg danych wstępnych) import żywej trzody chlewnej 
wyniósł 3425,0 tys. szt. i był o 12,7% niższy niż w analogicznym okresie przed rokiem, w tym 
import prosiąt i warchlaków zmniejszył się o 11,5%, a świń hodowlanych czystorasowych i 
macior zmniejszył się o 4,0%. Przeciętna waga jednej importowanej sztuki w tym okresie wy-
nosiła 30,6 kg wobec 31,8 kg w 2018 r. 

 
Największe udziały w krajowym pogłowiu świń miały województwa: wielkopolskie (36,3%), 
łódzkie (10,4%) i mazowieckie (10,3%). Najmniejsze udziały (1,2%) miały województwa: lubu-
skie, podkarpackie i małopolskie.  

 

W I półroczu 2019 r. przeciętna cena 1 kg żywca wieprzowego wynosiła w skupie 4,95 zł i była 
o 10,4 % wyższa od rejestrowanej w I półroczu 2018 r., a w obrotach targowiskowych wynosiła 5,32 
zł i była o 8,1% wyższa niż przed rokiem. Przeciętna cena zbóż podstawowych w skupie kształtowa-
ła się w omawianym okresie na poziomie 79,91 zł za 1 dt, tj. o 21,5% wyższym od notowanej w ana-
logicznym okresie 2018 r., a na targowiskach wynosiła 83,72 zł za 1 dt i była o 16,9% wyższa od reje-
strowanej w I półroczu ubiegłego roku.  

 

W czerwcu 2019 r. za 1 kg żywca wieprzowego płacono rolnikom 5,77 zł w skupie, a na targowiskach 
5,85 zł, tj. odpowiednio o 24,5% i o 14,9 % więcej niż w czerwcu 2018 r.  

Targowiskowa cena prosięcia na chów w czerwcu wynosiła 197,69 zł/szt. i była o 9,0% wyższa niż 
przed rokiem. 

Cena skupu zbóż podstawowych wynosiła w czerwcu br. 75,60 zł za 1 dt i była wyższa o 13,2% od 
notowanej w czerwcu przed rokiem, a w obrotach targowiskowych kształtowała się na poziomie 
84,15 zł za 1 dt, tj. o 19,0% wyższym od rejestrowanej w czerwcu 2018 r. 
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Opracowanie merytoryczne: 
Departament Rolnictwa 
Izabela Dach-Oleszek 
Tel: 22 608 30 85 
e-mail: i.oleszek@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 
Karolina Banaszek 
Tel: 22 608 34 75, 22 608 30 09 
e-mail: rzecznik@stat.gov.pl 

Wydział Współpracy z Mediami  

Tel: 22 608 34 91, 22 608 38 04  

e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl 

 www.stat.gov.pl 

 @GUS_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

 

Powiązane opracowania 

Zwierzęta gospodarskie w 2018 r. 

 

Temat dostępny w bazach danych 

BDL: Pogłowie świń   

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Świnie 
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