
NIEWIELKIE ZWI ĘKSZENIE ZAKRESU OCENY U ŻYTKOWO ŚCI 
TRZODY CHLEWNEJ W ROKU 2013 – ZA SPRAWĄ OBU RAS 

MATECZNYCH, Z TENDENCJ Ą ODMIENNĄ W WIELKOPOLSKIM. 
WYRAŹNIEJSZE ZWI ĘKSZENIE KONCENTRACJI OCENY. 

 LEPSZE WYNIKI PBZ I ROSN ĄCY INDEKS ZWH – NA TLE WBP.  
 
Rok 2013 wniósł zahamowanie negatywnych tendencji zakresu oceny użytkowości trzody chlewnej – 
nawet jeśli liczba ocenianych loch nieco się zmniejszyła (0,96%). Po pierwsze wynikło to ze zmiany 
struktury populacji ocenianej – kosztem ras ojcowskich, w głównej mierze pietrain (ubytek 7,36%). 
Po drugie większemu zakresowi oceny obu ras matecznych towarzyszył znaczny wzrost ocenianych 
knurków i loszek (6,31%), ale przede wszystkim zwiększenie liczby zwierząt zakwalifikowanych do 
rozrodu (2,03%). Bardziej znaczące – na tle zwiększenia zakresu – było podniesienie koncentracji w 
hodowli (4,33%); tak iż przeciętne stado populacji aktywnej liczyło prawie 29 loch. 
Ogólnie zmiany populacji aktywnej 2013 cechowały różnice międzyregionalne oraz międzyrasowe – 
najogólniej na niekorzyść liczącego się regionu wielkopolskiego i znaczącej w hodowli rasy wbp. 
 
REGIONALNE ZRÓ ŻNICOWANIE HODOWLI 
Rok 2013 zdecydowanie wzmocnił pozycję regionu warmińsko-mazurskiego – z ponad 10%-owym 
wzrostem udziału populacji aktywnej w jej krajowej strukturze; obecnie jest to już dziewiąta część 
krajowej populacji aktywnej. Znacznie wzmocnił swą pozycję w hodowli trzody chlewnej w 2013 
region pomorski, który jest czwartym w krajowej hodowli. 
W czołowym regionie kujawsko-pomorskim nastąpił wyraźny wzrost populacji aktywnej – choć na 
tle warmińsko-mazurskiego zdecydowanie mniejszy. Przeciwnie było w wielkopolskim – ubytek tu 
był wyraźny; skłaniający do ostrożniejszej oceny zmian w skali kraju – gdyż (mimo ubytku) region 
skupia wciąż więcej niż piątą część krajowej populacji aktywnej. 
Tabela niżej obrazuje aktualną strukturę populacji aktywnej – na tle masowej – w 4 czołowych 
regionach hodowli trzody chlewnej w Polsce. 
 
lp regiony udział w krajowej 

populacji aktywnej 
udział w krajowej 
populacji masowej 

1 kujawsko-pomorski 27,72 % 12,46 % 
2 wielkopolski 20,77 % 28,78 % 
3 warmińsko-mazurski 11,04 % 5,10 % 
4 pomorski 7,62 % 7,19 % 
5 pozostałe 12  regionów 32,85 % 46,47 % 
 
Rzut oka na tabelę pozwoli zwrócić uwagę na większą regionalizację hodowli – na tle chowu trzody 
chlewnej (która i tutaj jest już bardzo duża). Nadto widać mniejszą rolę w hodowli mazowieckiego 
(znaczące w chowie), a przede wszystkim łódzkiego – z ostatnio bardzo rosnącą bazą produkcyjną.  
 
SKRÓT WYNIKÓW ROKU 2013 RAS OJCOWSKICH 
Przy znacznym ograniczeniu populacji aktywnej piertaina (7,37%) i mniejszym duroca (2,38%) – 
odnotowano ogólnie poprawę wyników oceny obu ras; jednak bardziej widoczną u duroca: 
1/ porównywalną, ale bardziej wyrównaną u knurów i loszek poprawę (poziom 0,7-0,8%) przyrostu 
dziennego, 
2/ większym i bardziej wyrównanym obniżeniem średniej grubości słoniny (poziom powyżej 2%, 
3/ bardziej widocznym zwiększeniem liczby urodzonych prosiąt (prawie 2 wobec nieco ponad 1%), 
przy porównywalnym wzroście liczby prosiąt odchowanych.  
Są również parametry populacji aktywnej piertaina – w tym skrócenie okresu międzymiotowego – 
stawiające wyniki tej rasy przed uzyskanymi przez duroca; w tym wypadku to bardzo dobry wynik 
duroca – 2,31%-owe skrócenie ww. okresu, ale wyraźnie lepszy pietrania – 3,41%.  



Aktualny zakres oceny ras ojcowskich i tendencję roczną jej zmiany obrazuje poniższa tabela. 
 

duroc w krajowej populacji 
aktywnej po roku 2013 

zmiana roczna 
w strukturze 

pietrain w krajowej populacji 
aktywnej po roku 2013 

zmiana roczna 
w strukturze 

5,19 % -1,89 % 3,72 % -14,29 % 
 
Różnica tendencji w obu rasach jest duża; porównanie ich wyników roku 2013 rzuca pewne światło 
na tą sprawę. 
 
SKALA RÓŻNIC W WYNIKACH NA KORZY ŚĆ PBZ – W STOSUNKU DO WBP 
Jest dość duża i przemawia szczególnie w wypadku wyników oceny wartości rozpłodowej: 
a/ zwiększenie liczebności miotów o 0,17% większe, ale wynik odchowu aż o 0,27% lepszy, 
b/ skrócenie 0,58%-owe okresu międzymiotowego– z brakiem postępu wbp w tym zakresie. 
Zwraca uwagę znaczna poprawa (poziom 1,1%) przyrostów dziennych pbz – względnie wyrównana 
u knurków i loszek; przy jednocześnie znacznym pogorszeniu wyników knurków wbp (0,7%). 
Większe i bardziej wyrównane u pbz było obniżenie średniej grubości słoniny, z poziomem ponad 
2% u knurków. 
Aktualny zakres oceny ras matecznych i tendencję roczną jej zmiany obrazuje poniższa tabela. 
 

pbz w krajowej populacji 
aktywnej po roku 2013 

zmiana roczna 
w strukturze 

wbp w krajowej populacji 
aktywnej po roku 2013 

zmiana roczna 
w strukturze 

49,18 % +3,80 % 37,81 % +3,08 % 
 
Tu z kolei różnica tendencji w obu rasach jest minimalna; jeśli zważyć zróżnicowane wyniki oceny 
w tym samym okresie czasu.  
 
TENDECJE W ZAKRESIE INDEKSÓW OCENY U GŁÓWNYCH RAS 
Postępowi w zakresie ocenianych parametrów użytkowości towarzyszył (ogólnie) wzrost indeksów 
oceny przyżyciowej, ale były tu wyjątki – z obniżeniem o 0,89% indeksu knurków duroc (u loszek 
0,9% poprawy) oraz brakiem postępu indeksu knurków wbp (u loszek duża poprawa – 2,61%). U 
pietrain w obu wypadkach odnotowano poprawę – 0,84% u knurków i prawie dwa razy większą u 
loszek. Największa, najbardziej przekonująca była poprawa indeksów pbz – u loszek i knurków aż 
po 1,75%. Od mniej więcej 5 lat większego znaczenia nabiera indeks zbiorczej wartości hodowlanej 
– z konstrukcją obliczoną na zróżnicowaną wagę parametrów rozrodu ras matecznych, w stosunku 
do ojcowskich; ale zarazem zgodną z celami hodowlanymi. Co prawda upłynął jak dotąd zaledwie 
krótki (jak na praktykę hodowlaną) okres od wprowadzenia indeksu – lecz w pewnym momencie 
poznamy wyniki rozrodu potomstwa selekcjonowanego nowymi metodami. 
Zatem już dziś trzeba zwrócić uwagę na różnice międzyrasowe w tendencjach (2013) tego indeksu. 
Przede wszystkim zaś na jego niewielką poprawę (0,2%) u knurków pbz (u loszek bez zmian) – 
przy jednoczesnym pogorszeniu u wbp (i to znacznym): 1,26% u knurków, przy 0,49% u loszek. 
Patrząc na rasy ojcowskie – po pierwsze tendencja 2013 była ogólnie znacznie lepsza, zwłaszcza w 
odniesieniu do duroca – z 1,2%-ową poprawą u knurków (u loszek b.z.). U pietraina poprawa ZWH 
była porównywalna do pbz (0,3%), ale dotyczyła loszek (u knurków b.z.). 
Tabela poniżej prezentuje aktualny poziom indeksów zbiorczej wartości hodowlanej u 4 ras – przy 
wyszczególnieniu knurków i loszek; uwzględniono również ranking ZWH 2013 – w układzie tabeli. 
 
lp rasa wartość indeksu knurków 2013 wartość indeksu loszek 2013 
1 pbz 10,27 10,22 
2 wbp 10,18 10,22 
3 pietrain 10,16 10,14 
4 duroc 10,12 10,06 
 


