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

 

Na koniec zamkniętego okresu 2010 roku obejmowała ona zaledwie 14,7-14,8 tys. loch 
objętych oceną użytkowości rozpłodowej (542 stada, o średniej wielkości stada 
podstawowego 27,2), a jej 6,8%-owy spadek wynika głównie z ograniczenia (ponad 9%) 
zakresu oceny pbz. W wypadku innych ras populacja aktywna wzrosła jedynie w 
odniesieniu do pietrain; jej spadek w wypadku duroca był niewielki (poniżej 1%), ale u wbp 
przekroczył 5%. W sumie więc liczebność ocenianych loch ras matecznych zmalała do 
blisko 84% w całej ich strukturze; ojcowskich – zaś wzrosła do przeszło 10%. Zmalała (do 
5,62%) liczba loch rasy puławska objętych oceną użytkowości rozpłodowej. W ocenie 
dominują dwa regiony – kujawsko-pomorski i wielkopolski (około 49% w strukturze); przy 
czym kujawsko-pomorski swą pozycję zdecydowanie wzmocnił (o 7-8%), zaś wielkopolski 
– utrzymał. Znacząca jest też rola trzech innych regionów: lubelskiego, warmińsko-
mazurskiego oraz pomorskiego (26%); przy czym lubelski osłabił swą pozycję (o 9-10%), a 
pozostałe 2 – utrzymały. Pozostałe regiony są tylko tłem – łącznie ¼ populacji ocenianej w 
11 województwach. 

 

Rok 2010 przyniósł zmiany – na tle ub.r.; w dużej części negatywne – interpretowane 
wpływem środowiska i niekorzystnym wpływem sytuacji na rynku pasz. Ogólnie 
odnotowano lekką poprawę parametrów rozrodu (pbz, a zwłaszcza pietrain), przy 
niewielkim pogorszeniu w zakresie liczby prosiąt urodzonych (za wyjątkiem duroca) oraz 
odchowanych (wyjątek: pbz; a zwłaszcza duroc). Skrócenie okresu międzymiotu wyniosło 
0,58% u pbz, a 1,12% - u pietraina. Wiek pierwszego oproszenia wyraźnie zwiększył się od 
poniżej 1% (pietrain) do znacznie ponad 3% (duroc); rasy mateczne – poziom pośredni 1-
2%. Liczba urodzonych prosiąt nieco spadła – o 0,5-0,6% u pbz wbp i pietraina; wyjątkiem 
jest duroc – wzrost o prawie 1%. Liczba prosiąt w 21 dniu zmalała: odpowiednio o 0,87% 
(pietrain) oraz 0,65% (wbp). 

Z kolei wyniki użytkowości tucznej były już zdecydowanie gorsze – w szczególności u 
knurków. Pogorszenie przyrostów wyniosło od nieco ponad 1% u duroca, przez blisko 2% u 
pbz i bliżej 2,5% u wbp – aż po 3% u pietraina.  

Mięsność poprawiła się u ras matecznych – o 0,2-0,3% u wpb i ponad 0,5% u pbz; u 
ojcowskich – także i na poziomie minimalnie niższym w stosunku do pbz. 

 

ZBIORCZA WARTOŚĆ HODOWLANA BLUP 

Obowiązuje od 3 lat. Jest jakby próbą odpowiedzi naszej hodowli na wymogi rynku. 
Porównanie roku 2010 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 – po słabszym roku poprzedzającym – w 
2010 widać również pewien postęp (nieco większy od postępu u ras matecznych) – 
przy czym wyraźniej widzimy to u duroca (wartości indeksu o ponad 1% wyższe na tle 
roku 2009). 

 


