
DUŻE OGRANICZENIE ROZMIARÓW HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ 

W 2015 ROKU ORAZ POGORSZENIE WIELU WYNIKÓW OCENY 

 

Populacja aktywna stanowiła zaledwie około 1,35% stanu loch z końca roku. Koncentrowała się w 

połowie w kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, a w blisko ¼ w warmińsko-mazurskim, pomorskim 

i lubelskim. W naszym regionie skupiało się na koniec roku około 3% krajowej bazy hodowlanej. 

 

SKRÓT WYNIKÓW OCENY POLSKIEJ BIAŁEJ ZWISŁOUCHEJ, 2015 – WOBEC 2014 

Najbardziej charakterystyczne rysy wyników, 2015 pbz – rasy dominującej w krajowej hodowli i to 

prawie bezwzględnie (49,8% loch ocenianych): spadek zasięgu oceny – 9,47% w ciągu roku, małe 

wzrosty ilości prosiąt żywo urodzonych i odchowanych do 3 tygodni – odpowiednio 0,42 i 0,09% w 

strukturze – co oznacza dość wyraźne pogorszenie wyników odchowu, 4,4%-owe w strukturze oraz 

opóźnienie wieku pierwszego oproszenia – 0,57%. 

Nie usprawniono też rozrodu – okres międzymiotu pozostał na poziomie 169; pozwalającym liczyć 

na zaledwie 23,99 prosięcia/rok w przeliczeniu na lochę ocenianą. Ta cyfra – 5,8 prosięcia więcej – 

dobrze wygląda na tle krajowej populacji masowej, ale już zupełnie nie – na tle państw liczących 

się w światowej hodowli; a nawet naszej czołówki – z cyframi bliskimi 30 prosiąt.  

Ogólny brak postępów w zakresie użytkowości rozpłodowej to jednak nie koniec. Do tego dochodzi 

jeszcze wyraźnie gorszy wynik użytkowości tucznej – 0,93% w strukturze, ale i rzeźnej (0,17%).  

Hodowla istnieje póki prace hodowlane są prowadzone; nawet na tak minimalną skalę jak w Polsce. 

Zwłaszcza iż sprzyja ich utrzymaniu koncentracja w rozumieniu geograficznym. Niemniej 2015 to 

pierwszy rok pogorszenia zdecydowanej większości wyników oceny pbz. Jeśli spojrzeć na wyniki 

ubiegłego roku z dystansu 10-letniego – zauważymy zwłaszcza około 2-krotne zmniejszenie liczby 

ocenianych stad, z poziomu ponad 350 do 179 obecnie – przy dodatkowo braku wzrostu (a nawet 

pewnym spadku) koncentracji oceny. Obecnie przeciętne stado liczy zaledwie 30 loch, a co gorsza 

najliczniejsze są te z przedziału wielkościowego 11-20 loch (blisko 1/3 ocenianych); jak najgorzej 

wróży przyszłości hodowli trzody chlewnej w Polsce. 

 

PBZ NA TLE CAŁEJ POPULACJI AKTYWNEJ TRZODY CHLEWNEJ 

Ponieważ pbz dominuje w naszej hodowli trzody chlewnej – warto porównać tendencje wyników, 

2015:14 dla całej populacji aktywnej – z wyżej prezentowanymi, dotyczącymi tylko pbz. Po takim 

porównaniu pojawi się więcej wniosków – ważnych w tak krytycznym stanie branży; gdzie nawet 

obniżenie jednostkowego surowca, w znacznym zakresie – nie stanowi gwarancji przetrwania. 

Pod względem zasięgu i koncentracji oceny sytuacja w całej populacji aktywnej była wiele gorsza – 

na tle pbz. Mniejszy zasięg – (na tle 2014) 15,26% – był porównywalny z ubytkiem loch populacji 

masowej; praktycznie więc jednakowo dramatyczny. Co gorsza jeśli w wypadku pbz koncentracja 

oceny wynosi 30,48 lochy/stado – to dla całej populacji aktywnej jest znacznie niższa; bo o 11,2%. 

Wyniki oceny rozpłodowej w całej populacji aktywnej nie odbiegają znacząco od pbz – mioty nieco 

liczniejsze, przy słabszym wyniku odchowu; z tą uwagą, że w rasach ojcowskich praktycznie wynik 

pozostał na poziomie sprzed roku. W całej populacji aktywnej wprawdzie usprawniono zauważalnie 

rozród – lecz okres międzymiotu pozostał na poziomie nadal wyraźnie gorszym, niż u pbz. Podobna 

była tendencja w zakresie wieku pierwszego oproszenia; z tym iż tutaj o przewadze całej populacji 

aktywnej nad pbz decydowały wyniki ras ojcowskich. 

Pogorszenie wyników, 2015 w zakresie wydajności rzeźnej, a w większym stopniu tucznej – jest w 

całej populacji porównywalne z obserwowanym u pbz. Co gorsza dotyczy ono też ras ojcowskich –  

nawet bardziej, na tle matecznych. 


