
Zmiany w zakresie wyników oceny populacji aktywnej 
trzody chlewnej, w roku 2012 – z uwzględnieniem pbz 

 
Co zmienił rok 2012 w wynikach oceny użytkowości świń?  
Pomimo ogromnego tempa ubytku bazy produkcyjnej trzody chlewnej w roku 2012 – po 2 
ostatnich latach kurczenia się populacji aktywnej na poziomie rocznym 6-8% – tym razem 
skala oceny nie uległa istotnej zmianie; głównie za sprawą jej utrzymania się w rasie pbz – 
kluczowej dla oceny sytuacji w tym zakresie.  Mimo to pewne, niewielkie – poziom 2,2-
2,3% – uszczuplenie populacji aktywnej nastąpiło. Jednak wobec tendencji w zakresie bazy 
produkcyjnej (9,69% ubytku w skali roku – od marca 2012 do marca b.r.) – można to uznać 
za całkiem dobry wynik – zwłaszcza w sytuacji jednoczesnego wzrostu koncentracji oceny 
o 3,36%; tak iż średnia liczebność ocenianego stada zbliżyła się do 28 loch.  
Interesującym rezultatem dodatkowym podsumowania wyników oceny populacji aktywnej 
trzody chlewnej roku 2012 jest rozważanie doskonalenia pbz głównie w kierunku poprawy 
użytkowości rozpłodowej, a wbp – tucznej i rzeźnej; w stopniu większym niż dotychczas, 
przy przyjęciu bardziej systemowego postępowania na tym polu. Niejako koresponduje to 
ze zróżnicowaniem w zakresie wyników oceny – gdzie obserwujemy bardziej jednoznaczny 
postęp organizacji rozrodu u pbz, a przewagę w tempie wzrostu i poprawie mięsności tusz u 
wbp.   
47,38% ocenianej populacji to pbz i udział ten wzrósł na tle wbp, której ocenia się 36,68% z 
naszej populacji aktywnej. Odmienna jest sytuacja w 5 regionach – w tym w dolnośląskim. 
26,83% populacji aktywnej skupiało kujawsko-pomorskie, a 21,29% wielkopolskie. Przy 
uzupełnieniu tej sumy o warmińsko-mazurskie (9,98%) i lubelskie (9,82%) – na resztę (12 
regionów) pozostaje mniej niż 1/3 ocenianej populacji! To z pewnością pewien dodatkowy 
czynnik sprzyjający efektywniejszej pracy hodowlanej – nawet jeśli działający głównie w 
sferze ograniczania niektórych jej kosztów. 
 
Co zmienił rok 2012 w wynikach oceny użytkowości, w zakresie dotyczącym pbz? 
W zakresie użytkowości rozpłodowej postęp jest widoczny; ale dość ograniczony. Oznacza 
to niewielką poprawę organizacji rozrodu (0,58% skrócenia okresu międzymiotu), z nieco 
wcześniejszym rozpoczęciem użytkowania loch (0,57%). Przy 1,11%-owej zwyżce liczby 
prosiąt urodzonych – mniej widać wzrost liczby prosiąt odchowanych w 21 dniu (0,83%), a 
więc śmiertelność w pierwszym okresie odchowu nieco narasta; uzyskuje się w sumie 10,94 
prosięcia odchowanego, czyli 23,35 w skali roku od lochy. 
W zakresie użytkowości tucznej postęp był skromniejszy i dotyczył tylko loszek – poprawa 
przyrostów o 0,94%.  
Podobnie w przypadku użytkowości rzeźnej – poprawa o 0,17%, w mięsności – zarówno 
knurków, jak i loszek.  
O jeden punkt (do łącznie 114) wzrósł też indeks oceny przyżyciowej u loszek. 
 
ZBIORCZA WARTOŚĆ HODOWLANA BLUP 
Obowiązuje od 4 lat. Jest próbą odpowiedzi naszej hodowli na wymogi rynku. Porównanie 
roku 2012 z ubiegłym wskazuje – w hodowli pbz – na pewne pogorszenie wyników knurków 
(0,29%) i niewielką poprawę u loszek (0,1%). Jednak  w podsumowaniu wyników oceny za 
2012 rok zwraca się uwagę, iż efekty wprowadzenia BLUP do praktyki i selekcji bazującej 
nań – można widzieć dopiero po uzyskaniu wyników rozrodu potomstwa selekcjonowanego 
nowymi metodami, a więc z kilkuletnim poślizgiem. 


