
 

 

 

Pogłowie bydła i owiec według stanu w grudniu 2013 r. 
1
 (dane wstępne) 

 
 

Bydło 

 W grudniu 2013 r. pogłowie bydła w województwie łódzkim wyniosło 428,6 tys. sztuk i było  

o 11,7 tys. sztuk (o 2,7%) niższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 

2013 r. – niższe o 21,9 tys. sztuk (o 4,9%). 

 

Pogłowie bydła w latach 2006-2013 

 
 Pogłowie krów spadło w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. o 8,2 tys. sztuk (o 4,1%) 

do poziomu 189,9 tys. sztuk, a w stosunku do stanu w czerwcu 2013 r. – było niższe o 5,2 tys. sztuk 

(o 2,7%). 

                                                 
1
  Źródło informacji stanowiły: 

-  uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji 
 zwierzęcej przeprowadzonego na próbie 1,6 tys. gospodarstw indywidualnych utrzymujących 
 ww. gatunki zwierząt, 
-  dane sprawozdawcze jednostek sektora publicznego i prywatnego (bez gospodarstw indywi-
 dualnych). 
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 W gospodarstwach indywidualnych pogłowie bydła wynosiło 424,8 tys. sztuk, tj. 99,1% 

wojewódzkiego stada bydła. W tej grupie gospodarstw liczebność stada zmniejszyła się zarówno  

w porównaniu z grudniem 2012 r. o 11,7 tys. sztuk, jak i czerwcem 2013 r. o 21,9 tys. sztuk,  

tj. odpowiednio o 2,7% i 4,9%. 

 Obsada bydła na 100 ha użytków rolnych wynosiła w grudniu 2013 r. 43,8 sztuk wobec  

44,3 sztuk w grudniu 2012 r.  

 W strukturze stada bydła ogółem udział poszczególnych grup wiekowo-użytkowych w grudniu 

2013 r. wynosił: 

 - cielęta w wieku poniżej 1 roku       - 25,2%, 

 - młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lata    - 24,8%, 

 - krowy          - 44,3%, 

 - pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne    -   5,7%. 

  

Struktura stada bydła ogółem w  2012 i 2013 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w grudniu 2012 r. zwiększył się udział młodego bydła  

w wieku 1-2 lat (o 1,7 p. proc.) i pozostałego bydła dorosłego w wieku powyżej 2 lat (o 0,9 p. proc.). 

Zmniejszył się natomiast udział cieląt (o 1,9 p. proc.) i krów (o 0,7 p. proc.). 

 

Owce 

 Pogłowie owiec ogółem w grudniu 2013 r. zmniejszyło się w stosunku do stanu w grudniu  

2012 r. o 3,7 tys. sztuk (o 29,4%) do poziomu 8,8 tys. sztuk. Populacja maciorek owczych zmalała  

w skali roku o 2,0 tys. sztuk (o 24,8%) do poziomu 6,0 tys. sztuk. 
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 W porównaniu  ze stanem w czerwcu 2013 r. pogłowie owiec ogółem spadło o 1,7 tys. sztuk  

(o 16,1%), natomiast stado maciorek owczych w tym okresie wzrosło o 0,6 tys. sztuk, tj. o 11,4%. 

  

Pogłowie owiec w latach 2006-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 W gospodarstwach indywidualnych pogłowie owiec zmniejszyło się w skali roku  

o 3,7 tys. sztuk (o 32,5%), a w stosunku do czerwca 2013 r. – spadło o 1,5 tys. sztuk (o 15,8%) do 

poziomu 7,8 tys. sztuk. 

 W strukturze stada udział maciorek (tj. samic, które miały już potomstwo i samic pokrytych po 

raz pierwszy) wynosił 68,3% i w porównaniu z grudniem 2012 r. zwiększył się o 4,2 p. proc. 

 

TABL. 1.  POGŁOWIE BYDŁA I OWIEC W 2013 R. 

    Stan w grudniu 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 
W tym gospodarstwa  

indywidualne 

W SZTUKACH 

Bydło  ..........................................................  428553 424806 

 cielęta w wieku poniżej 1 roku  ................  107854 106939 

 młode bydło w wieku 1-2 lata  .................  106475 105497 

 bydło w wieku 2 lat i więcej  ....................  214224 212370 

     krowy  ..................................................  189912 188484 

             w tym mleczne  ...............................  185035 183753 



 

 4 

TABL. 2.  POGŁOWIE BYDŁA I OWIEC W 2013 R. (dok.) 

    Stan w grudniu 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 
W tym gospodarstwa  

indywidualne 

W SZTUKACH (dok.) 

Owce  ..........................................................  8769 7766 

 w tym maciorki  ........................................  5991 5295 

GRUDZIEŃ 2012=100 

Bydło  ..........................................................  97,3 97,3 

 cielęta w wieku poniżej 1 roku  ................  90,6 90,6 

 młode bydło w wieku 1-2 lata ..................  104,8 104,6 

 bydło w wieku 2 lat i więcej  ....................  97,6 97,5 

     krowy  ..................................................  95,9 95,8 

             w tym mleczne  ...............................  94,6 94,6 

   

Owce  ..........................................................  70,6 67,5 

 w tym maciorki  ........................................  75,2 71,8 

CZERWIEC 2012=100 

Bydło  ..........................................................  95,1 95,1 

 cielęta w wieku poniżej 1 roku  ................  89,6 89,4 

 młode bydło w wieku 1-2 lata  .................  93,5 93,6 

 bydło w wieku 2 lat i więcej  ....................  99,1 99,1 

     krowy  ..................................................  97,3 97,3 

             w tym mleczne  ...............................  98,7 98,7 

   

Owce  ..........................................................  83,9 84,2 

 w tym maciorki  ........................................  111,4 109,6 

OBSADAa W SZTUKACH 

Bydło na 100 ha użytków rolnych  ...............  43,8 44,1 

Owce na 100 ha użytków rolnych  ...............  0,9 0,8 

   

    a Powierzchnia użytków rolnych według stanu w czerwcu 2013 r. 
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Pogłowie trzody chlewnej według stanu w końcu listopada 2013 r. 
2
 (dane wstępne) 

 

 W końcu listopada 2013 r. pogłowie trzody chlewnej w województwie łódzkim wynosiło  

925,3 tys. sztuk i było niższe zarówno od stanu notowanego w analogicznym okresie 2012 r., jak i od 

stanu w końcu lipca 2013 r. odpowiednio o 68,0 tys. i o 45,3 tys. sztuk, tj. o 6,8% i o 4,7%. 

 

Pogłowie trzody chlewnej w latach 2006-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z grudniem 2012 r. o 7,3 tys. sztuk (o 9,4%) 

do poziomu 70,0 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych spadło o 6,0 tys. sztuk (o 11,8%) do  

44,8 tys. sztuk. W stosunku do stanu w końcu lipca 2013 r. liczba loch na chów spadła o 1,2 tys. sztuk 

(o 1,7%), przy czym liczba loch prośnych zmalała o 1,8 tys. sztuk, tj. o 3,9%. 

 W gospodarstwach indywidualnych utrzymywano 892,7 tys. sztuk świń, tj. 96,5% 

wojewódzkiego pogłowia trzody chlewnej. Roczny spadek liczebności stada świń w tej grupie 

gospodarstw wyniósł 71,7 tys. sztuk (o 7,4%), natomiast sezonowo, tj. w okresie od lipca do listopada 

2013 r. odnotowano spadek pogłowia o 41,8 tys. sztuk (o 4,5%). 

 W strukturze stada trzody chlewnej ogółem, udział poszczególnych grup produkcyjno-

użytkowych w końcu listopada 2013 r. wynosił: 

 - prosięta o wadze do 20 kg       - 20,3%, 

 - warchlaki o wadze od 20 do 50 kg      - 30,9%, 

                                                 
2
   Źródło informacji stanowiły: 

-  uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia trzody chlewnej i produkcji żywca 
 wieprzowego, przeprowadzonego  na próbie ok. 2,1 tys. gospodarstw indywidualnych 
 utrzymujących trzodę chlewną, 
- dane sprawozdawcze jednostek sektora publicznego i prywatnego (bez gospodarstw 
 indywidualnych). 
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 - trzoda chlewna o wadze powyżej 50 kg z przeznaczeniem na ubój  - 41,0%, 

 - trzoda chlewna o wadze powyżej 50 kg z przeznaczeniem na chów -   7,8%. 

             w tym lochy na chów razem      -   7,6%, 

                 w tym lochy prośne       -   4,8%. 

 

Struktura pogłowia trzody chlewnej 

w listopadzie 2012 i 2013 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody zarejestrowaną w listopadzie 2012 r. zwiększył się 

udział warchlaków (o 2,7 p. proc.), zmalał natomiast udział prosiąt (o 1,6 p. proc.), trzody chlewnej  

o wadze powyżej 50 kg  z przeznaczeniem na ubój (o 0,9 p. proc.) i trzody chlewnej o wadze powyżej 

50 kg z przeznaczeniem na chów (o 0,2 p. proc.). 

 W końcu listopada 2013 r. obsada trzody chlewnej ogółem na 100 ha użytków rolnych wynosiła 

94,6 wobec 99,9 sztuk w listopadzie 2012 r.  

 

TABL.2.  POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ W 2013 R. 

   Stan w końcu listopada 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 
W tym gospodarstwa 

indywidualne 

W SZTUKACH 

Trzoda chlewna  .........................................  925259 892728 

 prosięta o wadze do 20 kg  .....................  187745 182763 

 warchlaki o wadze 20-50 kg  ...................  286248 278281 

 trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg  

     i więcej  ................................................  379249 362344 
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TABL.2.  POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ W 2013 R. (dok.) 

   Stan w końcu listopada 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 
W tym gospodarstwa 

indywidualne 

W SZTUKACH (dok.) 

Trzoda chlewna (dok.)   

 trzoda chlewna na chów o wadze 

    50 kg i więcej  .......................................  72017 69340 

      w tym lochy  ........................................  69961 67601 

           lochy prośne  .................................  44824 44380 

           lochy pozostałe  .............................  25137 23221 

LISTOPAD 2012 =100 

Trzoda chlewna  .........................................  93,2 92,6 

 prosięta o wadze do 20 kg  .....................  86,4 86,1 

 warchlaki o wadze 20-50 kg  ...................  102,2 101,8 

 Trzoda chlewna na ubój o wadze  

     50 kg i więcej  ......................................  91,0 90,0 

 trzoda chlewna na chów o wadze 

     50 kg i więcej  ......................................  91,2 91,1 

      w tym lochy  ........................................  90,6 90,5 

           lochy prośne  .................................  88,2 90,0 

           lochy pozostałe  .............................   95,5 91,6 

LIPIEC 2013 =100 

Trzoda chlewna  .........................................  95,3 95,5 

 prosięta o wadze do 20 kg  .....................  85,5 85,5 

 warchlaki o wadze 20-50 kg  ...................  96,7 97,4 

 trzoda chlewna na ubój o wadze  

     50 kg i więcej  ......................................  99,3 99,2 

 trzoda chlewna na chów o wadze 

     50 kg i więcej  .......................................  98,8 99,6 

      w tym lochy  ........................................  98,3 99,1 

          lochy prośne  ..................................  96,1 99,5 

          lochy pozostałe  ..............................  102,3 98,1 

OBSADAa W SZTUKACH 

Trzoda chlewna na 100 ha   

 użytków rolnych  ......................................  94,6 92,7 

     a Powierzchnia użytków rolnych i gruntów ornych – dane według stanu w czerwcu 2013 r. 
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