
Pogłowie świń w Polsce 

Pogłowie świń w Polsce w marcu 2018 roku wyniosło 11 992,2 tys. sztuk. W 

porównaniu z rokiem 2017 odnotowano 6,5 % wzrostu (o 730,3 tys. sztuk). Wzrost pogłowia 

jest dosyć duży zważywszy na rozprzestrzeniający się wirus ASF, oraz obniżającą się 

opłacalność produkcji świń. 

 

 

 

 

 

W grudniu 2017 roku w województwie lubelskim pogłowie trzody chlewnej wyniosło 

586,8 tys. sztuk, co dało w porównaniu z grudniem 2016 r. wzrost o 6,6%. Natomiast na 

przestrzeni 10 lat, a więc od 2007 roku zanotowano spadek  liczebności trzody o 49,2%. 

 

 

struktura stada trzody chlewnej ogółem marzec 2018 r udział procentowy %

prosięta o wadze do 20 kg 23,2

warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg 27,3

trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój 41,8

trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów 7,7
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struktura stada trzody chlewnej w województwie lubelskim w  grudniu 2017 r udział procentowy %

prosięta o wadze do 20 kg 18,5

warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg 29

trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój 45,1

trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów 7,4
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