
Aktualny stan populacji aktywnej trzody chlewnej 
w Polsce i tendencje zmian w jej obrębie

Na koniec zamkniętego okresu 2009 roku obejmowała zaledwie 15,8-15,9 tys. loch objętych oceną 
użytkowości rozpłodowej (573 stada o średniej wielkości stada podstawowego 27-28), a jej ponad 
5%-owy spadek wynikł z ograniczenia (o blisko 10%) zakresu oceny pbz. W wypadku innych ras 
populacja aktywna wzrosła; szczególnie w odniesieniu do rasy pietrain. W sumie więc liczebność 
ocenianych loch ras matecznych zmalała do poniżej 85% w całej ich strukturze; ojcowskich wzrosła 
do blisko 10%. Znacząco (do 5,77%) urosła liczba loch rasy puławska objętych oceną użytkowości 
rozpłodowej. W ocenie dominują tu 2 regiony – kujawsko-pomorski i wielkopolski (około 47% w 
strukturze); znacząca jest także rola 3: lubelskiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego (27%). 
Pozostałe regiony są tylko tłem – łącznie ¼ populacji ocenianej w 11 województwach.

W wynikach oceny ras matecznych rok 2009 nie przyniósł dużych zmian – na tle poprzedniego. 
Ogólnie odnotowano lekką poprawę parametrów rozrodu, przy niewielkim pogorszeniu w zakresie 
liczby urodzonych i odchowanych prosiąt. Skrócenie okresu międzymiotu wyniosło 1,71% u pbz, a 
2,31% - u wbp. Natomiast wiek pierwszego oproszenia poprawił się o odpowiednio 1,73 i 3,34%. 
Liczba urodzonych prosiąt minimalnie spadła – o 0,34% u pbz, a o 0,17% u wbp; nieco bardziej zaś 
– liczba prosiąt w 21 dniu: odpowiednio o 1,20 i 0,56%.
Z kolei wyniki użytkowości tucznej były nieco lepsze – za wyjątkiem loszek wbp (o 0,77% słabsze) 
– poprawiając się w zakresie od 0,15% u loszek pbz, poprzez 0,42% u knurków wbp – do 0,57% u 
knurków pbz. Mięsność również poprawiła się w niewielkim zakresie – o 0,34% u wpb, a o 0,17% 
u knurków pbz (u loszek pozostała bez zmian).

W wynikach oceny ras ojcowskich – w tymże 2009 roku – dokonały się zmiany zdecydowanie inne 
w porównaniu z rasami matecznymi:
1/ wzrosła liczba prosiąt – szczególnie urodzonych (o 2,22% u pietraina i o 2,10% u duroca), ale też 
odchowanych do 21 dnia (odpowiednio 1,37 i 0,61%),
2/ skrócenie okresu międzymiotu było tu zdecydowanie wyraźniejsze – szczególnie u duroca (aż o 
5,06%); przy 2,73% u pietrania,
3/ pogorszyły się natomiast wyniki użytkowości tucznej (tylko u knurków pietrain nie zmieniły się) 
– od 0,42% u knurków duroca i 0,88% u loszek tej rasy – po aż 3,10% u loszek pietrain,
4/ lekko pogorszyła się też mięsność ras ojcowskich (loszek duroca nie zmieniła się) – od 0,48% u 
loszek pietrain, przez 0,66% u knurków duroca – po 0,79% u knurków pietrain.

ZBIORCZA WARTOŚĆ HODOWLANA BLUP
Obowiązuje od 2 lat. Jest jakby próbą odpowiedzi naszej hodowli na wymogi rynku.  
Porównanie roku 2009 z ubiegłym wskazuje na postęp w hodowli ras matecznych 
(nieco większy w wypadku wbp) – niewielki, jednak godny podkreślenia w trudnych  
realiach rynku unijnego. U ras ojcowskich widać pewien regres (nieco większy od  
postępu u ras matecznych) – przy czym wyraźniej widzimy to u pietraina.


