
Zmiany stanu i wyników oceny populacji aktywnej trzody 
chlewnej w roku 2011 – z szerszym uwzględnieniem pbz 

 
Co zmienił rok 2011 w wynikach oceny użytkowości świń?  
Na tle ogromnego skurczenia bazy produkcyjnej trzody chlewnej w roku 2011 – 7-8%-owy 
ubytek populacji aktywnej loch może się wydawać nie specjalnie duży, ale to mylące. Dla 
przypomnienia ten spadek wyniósł rok wcześniej w granicach 6-7%. Biorąc pod uwagę 
szerszy kontekst sprawy – dojść można do wniosku, że populacja aktywna w sposób równie 
wyraźny (jak masowa) reagowała na wciąż postępujący spadek konkurencyjności polskiego 
sektora wieprzowiny w tym okresie. Co prawda w różnych okresach w ciągu roku stado 
podstawowe malało w tempie 13-16%, ale populacja aktywna – stanowiąca u nas zaledwie 
1,17-1,18% loch – kurczy się ciągle w dużym tempie. Mało tego – pomimo jej ubytku – 
pogarsza się też struktura ocenianych stad i to w sposób wyraźny;  znikło w ciągu roku 36 z 
542 stad ocenianych wcześniej – a pomimo to zmalała ich średnia wielkość, z powyżej do 
mniej niż 27 loch. Ale to nie koniec opisu negatywnych zmian – zmalał też udział dwóch 
dominujących w ocenie regionów: kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego – o 1%, bez 
znaczącej poprawy w 3 kolejnych liczących się naszych regionach: lubelskim, warmińsko-
mazurskim i pomorskim (powyżej ¼ w populacji aktywnej). I to jednak jeszcze nie koniec – 
ubytek populacji aktywnej dotknął w głównej mierze rasę pbz – filar naszej hodowli (46,5% 
w jej strukturze). To wszystko jakby namacalne dowody braku adaptacji polskiego sektora 
wieprzowiny do sytuacji na światowym rynku mięsa, a zarazem zapowiedź problemów – 
już bardziej społecznej, niźli gospodarczej natury. 
 
Co zmienił rok 2011 w wynikach oceny użytkowości, w zakresie dotyczącym polskiej 
białej zwisłouchej? 
– W zakresie użytkowości rozpłodowej postęp jest połowiczny; a dodatkowo uzyskany przy 
wielkim, 11,5%-wym ubytku populacji aktywnej. W praktyce oznacza on nieco pogorszoną 
organizację rozrodu, przy nieco lepszym odchowie; przy założeniu, iż przy przeciętnych 
wynikach – te niewielkie zmiany są warte eksponowania. Przy 1,13%-owej zwyżce liczby 
prosiąt urodzonych – nieco bardziej widać wzrost liczby prosiąt odchowanych w 21 dniu 
(1,31%), więc śmiertelność spada; uzyskuje się 10,85 prosięcia odchowanego, czyli nieco 
powyżej 23 w skali roku od lochy. Jednocześnie opóźnił się o 1,74% okresu pierwszego 
oproszenia – co w praktyce oznacza, że loszki kryte wcześniej pod koniec drugiej dekady 8 
miesiąca życia – obecnie kryje się już zdecydowanie w trzeciej dekadzie 8 miesiąca życia. 
Wydłużył się też (o 0,58%) okres międzymiotu – choć niewiele, do poziomu pozwalającego 
uzyskać 2,12-2,13 miotu/rok. Stosunkowo dobre parametry organizacji rozrodu pogorszyły 
się; słabsze wyniki rozrodu i odchowu – polepszyły. Jednak nie były to duże, przekonujące 
różnice; nawet krótkookresowo. 
– W zakresie użytkowości tucznej postęp jest bardziej jednoznaczny – choć niewielki: 1,16 
oraz 0,47%; odpowiednio w przyrostach knurków i loszek.  
– Podobnie w przypadku użytkowości rzeźnej – o 0,17 i 0,52%, odpowiednio w mięsności 
knurków i loszek. Po jednym punkcie (do 114 i 113) wzrósł też indeks oceny przyżyciowej. 
 
ZBIORCZA WARTOŚĆ HODOWLANA BLUP 
Obowiązuje od 4 lat. Jest próbą odpowiedzi naszej hodowli na wymogi rynku. Porównanie 
roku 2011 z ubiegłym wskazuje – w hodowli pbz – na niewielki postęp wyników u knurków 
(poziom 0,2%) i równie niewielkie pogorszenie u loszek.  


