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W okresie od listopada 2011 do marca b.r. stado podstawowe trzody chlewnej zmalało o 
0,96%; w stosunku do stanu sprzed roku – zmniejszyło się jednak aż o 4,67%.  Spadek ma 
charakter raczej ciągły w skali roku – z jego miesięcznym tempem bliskim 0,4%. Wymaga to 
podkreślenia z uwagi na porównanie obecnych (ograniczonych już wcześniej) możliwości 
naszego sektora wieprzowiny – w porównaniu do okresu najlepszego; sprzed kilku lat. Tym 
bardziej iż skala spadku całego pogłowia jest też bardzo duża: 12,06% (czyli ponad 3% 
miesięcznie z omawianym okresie), a 12,38% w skali rocznej – przy miesięcznym tempie 
ubytku powyżej 1%. Niewielka różnica tych cyfr wynika z poprawy sytuacji wiosną 2011; 
oczywiście poprawy krótkotrwałej – nawet niewartej makroekonomicznej uwagi. W ostatnim 
4-miesięcznym okresie zwłaszcza zmalał udział tuczników (w strukturze stad o 5,18%) oraz 
warchlaków (o 4,37%) – z równoległym wzrostem udziału loch (w strukturze stad o 12,53%) 
i prosiąt (o 7,19%). Rośnie w niespotykanym dotąd tempie stopień zależności przemysłu od 
unijnego sektora wieprzowiny, a na rynek zaczynają wchodzić produkty z Grupy Cairns – w 
grupach towarowych zarówno 0203 (co nie jest nowością), ale też 0103 – co biorąc pod 
uwagę słabnącą konkurencyjność polskiego sektora wieprzowiny może zapowiadać horror; 
szczególnie że ta grupa towarowa w obrotach handlu zagranicznego roku 2012 zyskuje 
coraz większy udział w deficycie polskiego sektora wieprzowiny – już obecnie 1/3. Dzieje się 
to w sytuacji niebywałego spadku poziomu dostaw krajowych surowca, który w I kwartale 
2012 na tle ub. r. sięgnął 25,85%. Oczywiście dostawy sektora mięsa brojlerów kurzych już 
miażdżąco dominują nad dostawami sektora wieprzowiny; z kolei dystans między sektorami 
mięsa indyczego i wieprzowiny zmalał bardzo znacząco. 

Opisane zmiany wyglądały w sposób zróżnicowany z poszczególnych regionach. Uszczuplenie 
bazy produkcyjnej dotknęło jednak wszystkie regiony – bez jednego wyjątku. W odniesieniu do 
stada podstawowego w 7 regionach było lepiej, w porównaniu do stanu sprzed 4 miesięcy – z tego 
w podkarpackim nawet znacząco lepiej, a prawie podobnie lepiej w lubelskim i śląskim. Wśród 4 
regionów, które ustrzegły się skurczenia stada podstawowego jest też dolnośląski. 

W regionach o podstawowym znaczeniu sektora – także ogólnie sytuacja znacznie pogorszyła się; 
w wielkopolskim i kujawsko-pomorskim umiarkowanie, ale zauważalnie i porównywalnie, lecz w 
mazowieckim – dotkliwie. W 2 regionach o dużym znaczeniu sektora wieprzowiny sytuacja była 
lepsza na tle kraju – we wspomnianym już lubelskim, a także w pomorskim. Zatem zdecydowanie 
negatywne zmiany w 5 (spośród 7 decydujących o stanie polskiego sektora wieprzowiny) regionach 
najlepiej obrazują zmiany w ostatnich 4 miesiącach w zakresie bazy produkcyjnej naszego sektora 
wieprzowiny. 

W dolnośląskim obserwowano ostatnio blisko 12%-owe zmniejszenie bazy produkcyjnej sektora; 
mimo stałego jej ubytku wieloletniego. Dysponujemy 2,8% stada podstawowego w skali kraju. Na 
tle Polski mamy znacznie większym udział loch w stadach, który jeszcze wzrósł – w ostatnim 
okresie 4-miesięcznym; i to o 16% w strukturze. W okresie 4-miesięcznym (od listopada do marca) 
w naszych stadach ubyło tuczników: o 14,24% w strukturze; przybyło natomiast prosiąt i znacząco 
mniej warchlaków (odpowiednio 7,19 i 5,85%). W efekcie obecnie dolnośląskie stada mają 13,92% 
loch w strukturze stad (znacznie więcej niż średnio w kraju – 9,7%), a jednocześnie mniej (28,07%) 
tuczników na tle kraju (34,57%). Prosiąt mamy aktualnie znacznie więcej (32,55%) na tle Polski 
(29,21%). 


