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Synopsis. Celem badań było poznanie uwarunkowań rozwoju gospodarstw zajmujących się chowem kóz. Szczególną 
uwagę zwrócono na stan rozwoju ferm kozich, wyposażenie techniczne oraz zasoby użytków rolnych. Poznano rów-
nież kierunki produkcji zwierzęcej oraz planowany przez rolników zakup zwierząt hodowlanych. Rolnicy wskazali 
również źródła wiedzy o prowadzonej działalności. Badania przeprowadzono w 2009 r. i wykorzystano w nich metodę 
wywiadu bezpośredniego oraz zastosowano kwestionariusz ankiety. Sytuacja ekonomiczna badanych gospodarstw 
była przeciętna. Większość badanych gospodarstw miała stabilną pozycję rynkową. Właściciele badanych gospodarstw 
planowali zakupić kozy, owce i inne zwierzęta w celu rozwoju produkcji. W gospodarstwach hodowano najwięcej 
kóz i trzody chlewnej. Wyposażenie w sprzęt mechaniczny i budynki było w opinii rolników wystarczające.

Wprowadzenie
Użytkowanie kóz w Polsce ukierunkowanie jest głównie na produkcję mleka. W ostatnich latach cieszy 

się ono coraz większą popularnością wśród konsumentów. Mimo wzrastających cen, również różnego 
rodzaju przetwory z mleka koziego zdobywają coraz większe zaufanie i popularność. Charakterystyczną 
cechą rynku mleka i mięsa koziego jest jego lokalna konsumpcja. Coraz jednak częściej mleko, mięso i 
kozie sery są zakupywane przez ludność mieszkającą w miastach [Dubeuf i in. 2004]. 

Główne uwarunkowania hodowli i chowu kóz, to warunki naturalne kraju oraz preferencje konsu-
mentów, które powiązane są z tradycją spożywania produktów kozich. Z tych właśnie względów chów 
kóz rozpowszechniony jest przede wszystkim w krajach rozwijających się. Hodowla kóz nie musi być 
utożsamiana z biedą i niskim poziomem ekonomicznym społeczeństwa [Bagnicka i in. 2004].

Wydajność mleczna kóz i skład mleka, czyli zawartość tłuszczu i białka w naszym kraju, mało się 
różni od mleka kóz w Niemczech i Francji, gdzie hodowla tych zwierząt ma znacznie dłuższą tradycję 
[Krzyżewski, Strzałkowska 2005].

Chów kóz jest uznawany za źródło alternatywnych dochodów gospodarstw rolnych. Współcześnie za al-
ternatywne źródła dochodów gospodarstw rolnych uznaje się chów strusi, danieli i kóz [Bórawski 2010a] oraz 
agroturystykę [Szabo 2005] i pozarolniczą działalność gospodarczą na obszarach wiejskich [Mossakowska 2006].

Efektywność gospodarstw zajmujących się chowem kóz zależy od położenia gospodarstwa w sto-
sunku do rynków zbytu oraz walorów przyrodniczych i czynników ekonomicznych [Bórawski 2010b].

Cel i metodyka badań
Celem badań była ocena funkcjonowania chowu kóz jako alternatywnego źródła dochodu ludności 

rolniczej na obszarach wiejskich.
Podmiotem badań były gospodarstwa rolne, których właściciele prowadzili chów kóz. Dobór go-

spodarstw do badań był celowy. Badaniami objęto 16 gospodarstw zlokalizowanych na terenie woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego (14 ferm) i podlaskiego (2 podmioty), które miały fermy chowu kóz. 
Badaniami objęto 100% populacji gospodarstw w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim, 
które zajmowały się chowem kóz i należały do związków hodowców kóz. Badania przeprowadzono w 
pierwszym kwartale 2009 r.

Przedmiotem badań było wyposażenie techniczne, zasoby użytków rolnych, plany zakupu zwierząt 
hodowlanych oraz źródła wiedzy o działalności. Ponadto badano kierunki działalności w gospodarstwach. 
Dokonano również oceny rozwoju gospodarstw zajmujących się chowem kóz. 

W pracy zastosowano metodę wywiadu bezpośredniego oraz kwestionariusz ankiety. Pytania dotyczyły 
opinii rolników o rozwoju gospodarstw. Były to w większości przypadków pytania zamknięte i półotwarte. 
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Wyniki badań
Z przeprowadzonych badań wynika, że większość badanych ferm kóz (6) powstała w województwie warmiń-

sko-mazurskim i podlaskim w 1990 roku, natomiast w kolejnych latach zakładano średnio od 2 do 4 ferm (tab. 
1). Według właścicieli dwoma głównymi powodami podjęcia chowu kóz była chęć zysku (50%) oraz namowa 
znajomych (50%). Właściciele badanych ferm kozich przedstawili również swoją opinię o stanie rozwoju swoich 
gospodarstw (tab. 2), 31,3% hodowców kóz zaliczyło swoje fermy do rozwijających się, natomiast 25,0% wła-
ścicieli ferm swoje gospodarstwa zaliczyło do grupy o ugruntowanej pozycji na rynku (tab. 2). Z badań własnych 
wynika więc, że ponad połowa badanych gospodarstw zajmujących się chowem kóz miała stabilną pozycję na 
rynku, co mogło być źródłem alternatywnych dochodów dla właścicieli tych ferm. Podmiotów, które zmniejszały 
rozmiary swojej działalności było 25,0%, a tych które dopiero rozpoczynały taką działalność – 18,7%.

Ważnym zagadnieniem było również poznanie poziomu wyposażenia badanych ferm kozich w sprzęt 
mechaniczny (tab. 3). Z odpowiedzi udzielonych przez właścicieli ferm wynika, że 37,5% z nich oceniało 
wyposażenie techniczne gospodarstw na poziomie dobrym. Tyle samo badanych ferm kóz (37,5%) miało 
wyposażenie w sprzęt mechaniczny na poziomie dostatecznym, wyposażenie złe i wymagające wymiany 
miało odpowiednio po 12,5% ferm.
Tabela 1. Lata rozpoczęcia hodowli
Table 1. Years of starting breeding
Lata/Years % respondentów/

% respondents
1990 37,5
1994 12,5
2000 12,5
2003 25,5
Brak danych/No 
data available 12,5

Źródło: opracowanie własne
Source: own study

Tabela 2. Stan rozwoju kozich ferm w opinii ich właścicieli
Table 2. The state of goats’ farms development in their owners’ 
opinion
Stan rozwoju badanych gospodarstw/
The state of surveyed farms development

% respondentów/
% respondents

Początkująca/Beginning 18,7
Rozwijająca się/Developing 31,3
O ugruntowanej pozycji na rynku/With 
established market position 25,0

Zmniejszająca rozmiary działalności/
Decreasing activity 25,0

Źródło: opracowanie własne
Source: own study

Tabela 3. Wyposażenie badanych 
gospodarstw w sprzęt mechaniczny w 
opinii ich właścicieli 
Table 3. UThe equipment of surveyed farms 
in machinery in their owners’ opinion
Stan wyposażenia/ 
State of equipment

% respondentów/
% respondents

Dobre/Good 37,5
Dostateczne/ 
Satisfactory 37,5

Wymaga zmiany/
Needs change 12,5

Złe/Bad 12,5
Źródło: opracowanie własne
Source: own study

Tabela 4. Wyposażenie gospodarstw w 
budynki inwentarskie
Table 4. The equipment of farms in farm 
buildings
Stan wyposażenia/ 
State of equipment

% respondentów/
% respondents

Wystarczające/ 
Adequate 50,0

Dostateczne/ 
Satisfactory 25,0

Niedobór/Shortage 25,0
Źródło: opracowanie własne
Source: own study

Należy zaznaczyć, że żaden z badanych właścicieli ferm 
kóz nie ocenił wyposażenia mechanicznego swojego go-
spodarstwa jako nowoczesne. Jest to sytuacja niekorzystna, 
ponieważ nowoczesne wyposażenie gospodarstwa może 
odgrywać ważną rolę w opłacalnej produkcji, poprzez wzrost 
konkurencyjności tych ferm.

Uzyskane wyniki badań wskazują, że aż 87,5% właści-
cieli ferm kozich zamierzało podjąć inwestycje w swoich 
gospodarstwach. Do głównych zamierzeń inwestycyjnych 
właściciele ferm zaliczyli: budowę budynku inwentar-
skiego (23,1%), zakup materiału hodowlanego (23,1%), 
zakup sprzętu do udoju i przechowywania mleka (15,4%), 
ogrodzenie wybiegu (15,4%), unowocześnienie hali udo-
jowej (15,4%) oraz zakup ziemi (7,6%), natomiast 12,5% 
właścicieli ferm kóz nie zamierzało podejmować żadnych 
inwestycji. Do przyczyn braku inwestycji na swojej fermie 
hodowcy kóz zaliczyli brak zamiaru dalszego rozwoju chowu 
kóz i małą opłacalność produkcji.

Stwierdzono, że znaczna większość hodowców kóz 
zamierzała dokonać znacznych inwestycji, które wymagają 
odpowiedniego do tych celów kapitału fi nansowego. Z kredy-
tu bankowego korzystało 11,1% badanych ferm, z pożyczek 
– 22,2% hodowców kóz, a z innych form zasilania fi nanso-
wego – 11,1% respondentów. Z badań wynika również, że 
55,6% hodowców kóz wcale nie korzystało z żadnych form 
zasilania fi nansowego, a do głównych przyczyn właściciele 
ferm zaliczyli: zbyt wysokie oprocentowanie kredytów oraz 
własne zasoby fi nansowe. Z badań wynika, że aż 87,5% 
hodowców kóz na rozpoczęcie działalności korzystało wy-
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łączne z własnych oszczędności, natomiast tylko 12,5% właścicieli ferm kozich korzystało jednocześnie 
z kredytu bankowego. Żaden z badanych hodowców kóz nie korzystał z innych źródeł fi nansowania. 

Ważnym zagadnieniem było także poznanie poziomu wyposażenia gospodarstw w budynki inwentarskie. 
Według 8 badanych respondentów ich gospodarstwa były wyposażone w budynki inwentarskie na poziomie 
wystarczającym, natomiast po 4 hodowców wskazało na wyposażenie dostateczne i jego niedobór (tab. 4). 

Z badań wynika, że właściciele ferm kozich mieli problemy ze zbytem produkcji. Z tego powodu 
interesującym aspektem badań było poznanie czy hodowcy eksportują swoje produkty do innych krajów. 
Badania dowodzą, że połowa gospodarstw hodujących kozy eksportowała produkty kozie do innych 
krajów. Jednak wysokość eksportu nie była duża i wynosiła tylko 56,3% całego materiału rzeźnego z 
gospodarstwa. W poszczególnych gospodarstwach eksport materiału rzeźnego wahał się w granicach 
od 15 do 100% całej produkcji materiału rzeźnego na fermie. Badania wykazały również, że nie ekspor-
towano w ogóle mleka koziego i materiału hodowlanego, natomiast materiał rzeźny był eksportowany 
wyłącznie do Włoch.

Wyniki badań wskazują, że eksport produktów kozich do innych krajów był niski. Mając to na uwadze 
badanym respondentom postawiono pytanie – czy widzą szansę rozpoczęcia eksportu produktów kozich. 
Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że 12,5% hodowców widziało szansę na rozpoczęcie eksportu, jednak 
również taki sam procent właścicieli ferm kozich takiej szansy nie widział, natomiast 75% respondentów 
nie miało własnej opinii na ten temat.

W badaniach własnych interesującym aspektem było również poznanie głównych kierunków produkcji 
w gospodarstwach, w których były chowane kozy. Stwierdzono, że wszystkie z badanych gospodarstw 
były nastawione wyłącznie na produkcję  zwierzęcą. Do najczęściej wymienianych przez właścicieli 
kierunków produkcji można zaliczyć: chów kóz, trzody chlewnej, koni, szynszyli, owiec oraz jagniąt na 
eksport (tab. 5). Z badań własnych wynika, że żaden z właścicieli gospodarstw nie zamierzał zmieniać 
dotychczasowego kierunku produkcji, jak również jej w ogóle zaprzestać. Rolnicy planowali w najbliż-
szym czasie dokonać zakupu ziemi. Planowana wielkość zakupu gruntów wynosiła średnio 25,8 ha. 

Większość badanych gospodarstw zamierzało dokonać zakupu zwierząt hodowlanych (tab. 6). 
Najwięcej z badanych respondentów zamierzało zakupić kozy (37,5% rolników). Pozostali właściciele 
gospodarstw zamierzali zakupić koniki polskie oraz owce (po 12,5%).

Gospodarstwo rolne prowadzone w sposób konkurencyjny i nowoczesny wymusza na rolnikach 
posiadanie umiejętności korzystania z wielu źródeł informacji (tab. 7). Z badań wynika, że dla większo-
ści właścicieli gospodarstw źródłem wiedzy o prowadzonej działalności były doświadczenia zdobyte 
na własnych błędach (26,1%) oraz literatura (21,7%). Do pozostałych źródeł wiedzy o prowadzonej 
działalności, rolnicy zaliczyli m.in.: prasę fachową, specjalistyczne szkolenia, obserwację innych (od-
powiednio po 17,4%).

Właściciele gospodarstw prowadzący chów kóz, wyrazili również swoją opinię na temat czynników 
hamujących rozwój gospodarstw rolnych w Polsce. Z ich wypowiedzi wynika, że jednym z najważniejszych 
czynników  hamujących rozwój gospodarstw hodujących kozy w Polsce był kłopot ze zbytem produktów 
(23,1% wypowiedzi). Do pozostałych czynników hamujących rozwój gospodarstw rolnych respondenci 
zaliczyli: drogie kredyty, słabą koniunkturę, zubożenie społeczeństwa, niską opłacalność produkcji, zwięk-
szające się koszty produkcji, brak prawidłowej polityki rolnej, niskie ceny (odpowiednio po 7,7%).

Tabela 5. Kierunki produkcji zwierzęcej w 
gospodarstwach rolnych hodowców kóz
Table 5. The directions of animal production in goats’ 
farms
Kierunki produkcji 
zwierzęcej/Directions of animals 
production

% 
respondentów/
% respondents

Kozy/Goats 33,3
Trzoda chlewna/Pigs 22,3
Jagnięta na eksport/Lamb for 
export 11,1

Szynszyle/Chinchillas 11,1
Owce/Sheeps 11,1
Chów koni/Horses’ breeding 11,1
Źródło: opracowanie własne
Source: own study

Tabela 6. Planowany przez rolników zakup 
zwierząt hodowlanych
Table 6. Plans for purchase of breeded animals by 
farmers
Plany zakupu zwierząt 
hodowlanych/Plans for 
purchase of breeded animals

% respondentów/
% respondents

Kozy/Goats 37,5
Brak planów/Lack of plans 25,0
Owce/Sheeps 12,5
Koniki polskie/Polish horses 12,5
Bieżące doskonalenia pogłowia/
Current production improvement 12,5

Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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W badaniach interesujące było 
również poznanie funkcjonowania i 
specyfi ki gospodarstw rolnych, które 
w oparciu o chów kóz podjęły się 
pozyskania alternatywnych źródeł 
dochodów. W tabeli 8 przedstawiono 
wielkość i zasoby użytków rolnych 
w gospodarstwach właścicieli kóz. 
Z przeprowadzonych badań wynika, 
że wielkość gospodarstw rolnych, w 
których hodowano kozy była bardzo 
zróżnicowana i wynosiła średnio 36,8 
ha, z wahaniami od 4 do 120 ha. W 
gospodarstwach tych przeważały gleby 
zaliczane do kas IVa i IVb (średnio 6,2 
ha). Gleby pozostałych klas stanowiły 
odpowiednio: klasa IIIa i IIIb – średnio 
2 ha oraz klasa V i VI – średnio razem 
2,8 ha. Łąki i pastwiska w badanych 
gospodarstwach stanowiły średnio 24,4 
ha, natomiast z pozostałych gruntów 
jakie wskazali rolnicy można wyróżnić 
było nieużytki i zabudowania oraz lasy.

Według połowy badanych właści-
cieli  hodujących kozy ich gospodar-
stwa miały gleby średniej klasy (50%), 
natomiast pozostała część hodowców 
wskazała na gleby słabej (50%). 

W badaniach uwzględniono rów-
nież  strukturę własności posiadanych 
gruntów rolnych. Stwierdzono, że go-
spodarstwa, w których był prowadzony 
chów kóz posiadały średnio 23,3 ha 
gruntów własnych, natomiast grunty 
dzierżawione stanowiły średnio 26,8 
ha. Połowa badanych gospodarstw nie 
miała w dzierżawie żadnych gruntów, 
natomiast pozostałe gospodarstwa 
korzystały z gruntów dzierżawionych.

Podsumowanie i wnioski
Badania dowodzą, że gospodarstwa realizują swoje cele rynkowe jakimi są produkcja, sprzedaż i 

rozwój. Pomagają im w tym posiadane zasoby oraz nabyte przez rolników umiejętności praktycznie 
związane z nowymi gałęziami produkcji, które generują alternatywne dochody. Fermy zlokalizowane w 
województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim rozwijały jednocześnie kilka kierunków produkcji. 
Stwierdzono, że 33% ferm było ukierunkowane na produkcję kóz i mleka. Do pozostałych kierunków 
działalności hodowcy zaliczyli trzodę chlewną (22,35%). Do głównych problemów w rozwoju gospo-
darstw rolnicy zaliczyli utrudnienia ze zbytem produktów. Rozwój produkcji kóz i mleka koziego wymaga 
nakładów na reklamę i promocję produktów zaliczanych do zdrowej żywności.

Zdecydowana większość właścicieli ferm kóz, stwierdziła że nadal zamierza powiększać swoje stado. Jedynie 
25% hodowców nie miało planów zakupu zwierząt hodowlanych. Wyniki te świadczą o tym, że produkcja kóz 
będzie się rozwijała ponieważ rolnicy widzą w tej działalności możliwości uzyskania alternatywnych dochodów.

Ponad 31% hodowców zaliczyło swoje fermy do rozwijających się. Ugruntowaną pozycję na rynku 
miało 25% badanych gospodarstw. Są to podmioty rozwojowe i jak pokazują badania, ponad połowa z 
badanych gospodarstw zajmujących się chowem kóz eksportowała do innych krajów materiał rzeźny.

Zasoby użytków rolnych były duże. W strukturze użytków rolnych dominowały łąki i pastwiska. 
Przeważały gleby zaliczane do kas IVa i IVb. Gleby pozostałych klas stanowiły odpowiednio: klasa IIIa 
i IIIb – średnio 2 ha oraz klasa V i VI – średnio razem 2,8 ha.

Tabela 7. Źródła wiedzy o prowadzonym chowie kóz
Table 7. Knowledge sources of goats’ breeding
Wyszczególnienie/Specifi cation % respondentów/

% respondents
Doświadczenia zdobyte na własnych 
błędach/Experience achieved on own 
mistakes

26,1

Literatura książkowa/Books literature 21,7
Prasa fachowa/ Professional press 17,4
Specjalistyczne szkolenia/Technical trainings 17,4
Obserwacja innych/Other observation 17,4
Źródło: opracowanie własne
Source: own study

Tabela 8. Zasoby użytków rolnych w gospodarstwach 
hodowców kóz 
Table  8. Farmland sources in goats’ farms
Wyszczególnienie/Specifi cation Powierzchnia użytków 

rolnych [ha]/Farmland 
sources [ha]

średnio/
avarage

min. max.

Ogółem powierzchnia gruntów/ 
Total area (ha) 36,8 4,0 120,0

Grunty orne:/Arable land:
 – klasa I-II/Class I-II
 – klasa IIIa i IIIb/Class IIIa and 

IIIb
 – klasa IVa i IVb/Class IVa and 

IVb
 – klasa V i VI/Class V and VI

11,0
0,0
2,0
6,2
2,8

2,0
0,0
2,0
4,4
2,0

49,0
0,0
2,0
8,0
3,7

Łąki i pastwiska/Meadows and 
pastures 24,4 0,5 120,0

Nieużytki i zabudowania/ 
Wasteland and buildings 0,4 0,4 0,4

Lasy/Forests 1,0 1,0 1,0

Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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Summary
The objective of the studywas to recognize conditioning of development of farms specializing in goats production. 

Particular attention was paid to the state of development of goats’ farms, technical equipment and farms’ area. 
Moreover, the directions of animal production and the plans for animals purchase were recognized. Farmers pointed 
out sources of knowledge about running activity. The survey was carried out in 2009 and the method of direct interview 
and questionnaire was used. Economic situation of surveyed farms was average. Most of the surveyed farms had 
stable market position. The owners of surveyed farms planned to buy goats, sheep and other animals to increase 
production. In the farms the breeding of goats and pigs was highest. The machinery equipment and buildings were 
satisfactory in farmers opinion.
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