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W ostatnich* latach zauważono, że intensyw-
ny rozwój rolnictwa może przyczynić się 

do marginalizacji systemów produkcji opartych 
na rasach lokalnych, co może spowodować za-
grożenie dla różnorodności genetycznej zwie-
rząt gospodarskich. Ochrona zasobów genetycz-
nych zwierząt gospodarskich ma na celu przede 
wszystkim zachowanie i zwiększenie liczebno-
ści populacji oraz dążenie do utrzymania jak 
największej zmienności genetycznej (Krupiński 
i Martyniuk, 2013).

Bioróżnorodność Polski należy do jed-
nych z najbogatszych w Europie. Mają na to 
wpływ położenie geograficzne w centrum konty-
nentu, strefa klimatyczna oraz niezbyt duży sto-
pień uprzemysłowienia. Zagrożeniami istniejącej 
różnorodności biologicznej są: stale postępująca 
urbanizacja, zmiany w strukturze ziemi użytko-
wanej rolniczo, skażenie toksycznymi związkami 
chemicznymi gleb oraz intensyfikacja rolnictwa. 
Dane dotyczące stanu bioróżnorodności rolniczej 
dowodzą, że produkcja zwierzęca w coraz więk-
szym stopniu opiera się na ograniczonej liczbie 
ras, przy równoczesnym zmniejszeniu różno-
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naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG, nr 
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rodności genetycznej w obrębie istniejących ras 
(Krupiński, 2008).

Rasy rodzime a efektywność produkcyj-
no-ekonomiczna

Rasy rodzime są wypierane przez rasy 
zwierząt poddawanych systematycznemu dosko-
naleniu genetycznemu, które ma na celu popra-
wę opłacalności produkcji. Produkcja zwierzęca 
w oparciu o rasy lokalne charakteryzuje się niższą 
efektywnością (Krupiński, 2008; Urbisz, 2010). 
Mniejsza wydajność produkcyjna ras chronio-
nych nie przynosi gospodarstwom dochodów 
porównywalnych z uzyskiwanymi z produkcji 
od ras wysoko wydajnych (tab. 1). Rasy rodzi-
me nadają się idealnie do utrzymania w niewiel-
kich, słabo zmechanizowanych gospodarstwach 
dysponującymi gorszymi jakościowo glebami, 
trudno dostępnymi pastwiskami oraz gruntami 
podmokłymi.

Wsparcie finansowe dla zagrożonych 
ras zwierząt gospodarskich rekompensuje mniej 
efektywną produkcję oraz zapewnia pokrycie 
utraconej nadwyżki bezpośredniej z produkcji. 
Ponadto, sprzedaż produktów cechujących się 
wyższą jakością, pochodzących od ras lokalnych, 
przetwarzanych w sposób tradycyjny daje możli-
wość uzyskania wyższej ceny sprzedaży surow-
ców zwierzęcych i poprawy kondycji finansowej 
gospodarstw (Szulc, 2011).

Należy zauważyć, że obecnie aspekty 
produkcyjno-ekonomiczne zostały przesunięte na 
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dalszy plan. Skupiono natomiast większą uwagę 
na walorach przyrodniczych oraz kulturowych 
obszarów wiejskich jako ważnych społecznie. 
Zauważono, że intensywny rozwój produkcji 
zwierzęcej może przyczynić się do marginaliza-
cji systemów produkcji opartych na rasach lokal-
nych, a tym samym spowodować zagrożenie dla 
różnorodności genetycznej zwierząt gospodar-
skich (Krupiński i Martyniuk, 2013).

W Programie Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020 przewidziano środki 
na zachowanie lokalnych ras zwierząt gospo-
darskich. 

Płatność rolno-środowiskowo-klimatycz-
na ma celu zachęcić rolników do utrzymywania 
ras rodzimych, jak również częściowo rekompen-
sować „utracony dochód” wynikający z niższej 
produktywności tych ras (Borecka i in., 2014).

Tabela 1. Wybrane wskaźniki efektywności ekonomicznej gospodarstw utrzymujących świnie rasy puławskiej 
(rodzimej) i wielkiej białej polskiej (wysoko wydajnej)

Table 1. Chosen indexes of economic effectiveness of farms, which keep Puławska pigs (native) and Large Polish 
White (highly productive)

Lata – Years Średnio dla rasy puławskiej
On average for Puławska breed

Średnio dla rasy WBP*
On average for LPW*

Wartość produkcji /lochę (zł)
Production value per sow (PLN)

9 458,18 12 632,57

Koszty bezpośrednie na lochę (zł)
Direct costs per sow (PLN)

6 351,97 8 687,83

Nadwyżka bezpośrednia na lochę (zł)
Gross margin per sow (PLN)

3 106,21 3 944,74

Źródło: opracowanie na podstawie Borecka i Sowula-Skrzyńska, 2015, ss. 44–48.
Source: Study based on Borecka and Sowula-Skrzyńska, 2015,  pp 44–48.
*WBP – wielka biała polska – *LPW – Large Polish White.

Koncepcja zrównoważonego gospodarowania
We współczesnym rolnictwie istnieje 

społeczny nacisk na dążenie do gospodarowania 
zrównoważonego, polegającego na uzyskiwaniu 
stabilnej a zarazem opłacalnej ekonomicznie i ak-
ceptowalnej społecznie produkcji w sposób nie 
zagrażający środowisku przyrodniczemu (Hara-
sim i Madej, 2008). Takie podejście powinno być 
realizowane na różnych poziomach zarządzania, 
począwszy od gospodarstwa rolnego, poprzez po-
ziom lokalny, regionalny, do krajowego. Obecnie 
gospodarstwa rolne funkcjonują pod ciągłą presją 
sprostania wymogom narastającej konkurencji, 
przy jednoczesnym wymogu ograniczania nieko-
rzystnego wpływu nowoczesnych metod produk-
cji na środowisko (Sawa, 2008). Ich rozwój powi-
nien uwzględniać maksymalizację korzyści netto 
z rozwoju ekonomicznego, chroniąc jednocześnie 
oraz zapewniając odtwarzanie się użyteczności 
i jakości otaczających je zasobów naturalnych 
w długim okresie (Czyżewski, 2012). Przemysło-

wy charakter rolnictwa zapewnia realizację celów 
produkcyjnych i w pewnym zakresie ekonomicz-
nych, ale może wywierać bardzo niekorzystny 
wpływ na środowisko przyrodnicze, stwarzać za-
grożenia dla bioróżnorodności oraz zdrowia ludzi 
i zwierząt, a jednocześnie prowadzić do nadpro-
dukcji żywności (Kuś, 2013), a w konsekwencji do 
pogarszania się sytuacji ekonomicznej rolników.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju 
w odniesieniu do rolnictwa i gospodarstw rolnych 
jest często definiowana jako próba balansowania 
pomiędzy takimi celami, jak: ograniczenie za-
grożeń dla środowiska, zapewnienie efektywno-
ści produkcji rolniczej, realizacja jakościowych 
i ilościowych potrzeb żywnościowych oraz za-
pewnienie porównywalnego standardu życia dla 
jej producentów (Adamowicz, 2006). W prefe-
rowanych dotychczas intensywnych systemach 
produkcji rolniczej realizowane są tylko niektóre 
z wymienionych celów. Maksymalizacja efektów 
następuje poprzez wdrażanie przemysłowych 



A. Borecka i in.

120 Prace  przeglądowe

metod produkcji, które z kolei wymagają wy-
sokich nakładów materiałowo-energetycznych. 
Zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych wy-
maga jednak racjonalizacji w stosowaniu tych na-
kładów i zmian w organizacji procesu produkcji 
rolniczej (Sawa, 2008). Przemysłowy charakter 
rolnictwa zapewnia realizację celów produkcyj-
nych i w pewnym zakresie ekonomicznych, ale 
może wywierać wysoko niekorzystny wpływ na 
środowisko przyrodnicze, stwarzać zagrożenia 
dla bioróżnorodności oraz zdrowia ludzi i zwie-
rząt (Kuś, 2013). Nie daje on gwarancji właści-
wej realizacji funkcji środowiskowej obszarów 
wiejskich, a w dodatku nie koresponduje z za-
łożeniami wspólnej polityki rolnej (WPR) Unii 
Europejskiej (Zegar, 2005). Odpowiedni dobór 
kierunku produkcji, dopasowany do warunków 
naturalnych oraz właściwa jej lokalizacja i ska-
la są niezmiernie ważne, gdyż są to podstawowe 
czynniki różnicujące zrównoważenie i jedno-
cześnie sprzyjające poprawie efektywności pro-
dukcji, a tym samym realizacji celów rolnictwa 
zrównoważonego (Sowula-Skrzyńska i Skrzyń-
ski, 2016; Borecka, 2016).

Wzrost potencjału rozwojowego regio-
nów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych 
obszarów wymaga dostosowania profilu oraz ska-
li koncentracji produkcji do ich warunków spo-
łecznych, geograficznych i ekonomicznych. Tym 
samym, dla wsparcia rozwoju określonych regio-
nów z wykorzystaniem ich zalet i predyspozycji 
niezbędne jest opracowanie modelowych rozwią-
zań dotyczących produkcji zwierzęcej w oparciu 
o rasy rodzime, obejmujących problemy techno-
logii chowu, organizacji żywienia i ekonomiki 
w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Charakterystyka potencjału ekonomicznego 
chowu ras zachowawczych w gospodarstwach 
rodzinnych i ich interakcje rynkowe w warun-
kach zrównoważonego rozwoju

Z uwagi na powyższe przesłanki podję-
to problem określenia potencjału produkcyjno-
ekonomicznego gospodarstw rodzinnych utrzy-
mujących rasy zachowawcze z uwzględnieniem 
stopnia zrównoważenia ekonomicznego, przy-
rodniczego i społecznego w ramach zadania 4. 
„Charakterystyka potencjału ekonomicznego 
chowu ras zachowawczych w gospodarstwach 

rodzinnych i ich interakcje rynkowe w warun-
kach zrównoważonego rozwoju” – projektu Na-
rodowego Centrum Badań i Rozwoju BIOSTRA-
TEG: „Kierunki wykorzystania oraz ochrona 
zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich 
w warunkach zrównoważonego rozwoju”. Bada-
nia te są realizowane m.in. poprzez następujące 
cele szczegółowe:

1. Strukturę i efektywność ekonomiczną 
gospodarstw utrzymujących zwierzę-
ta ras rodzimych w modelu zrówno-
ważonego rolnictwa;

2. Optymalizację produkcji zwierzęcej 
w gospodarstwach rodzinnych utrzy-
mujących rasy zachowawcze.

Uzyskane wyniki badań pozwolą na:
−	 identyfikację poziomu dochodów gospo-

darstw z rasami rodzimymi,
−	 wskazanie optymalnej skali produkcji 

i przedziału rentowności produkcji dla 
różnych systemów utrzymania zwierząt,

−	 opracowanie modelowych rozwiązań 
w zakresie organizacji produkcji zwie-
rzęcej w gospodarstwach utrzymujących 
rasy rodzime w aspekcie zrównoważenia 
ekonomicznego, środowiskowego i spo-
łecznego.

Głównym założeniem badań jest analiza 
wskaźników charakteryzujących stopień realiza-
cji koncepcji zrównoważonego rozwoju w gospo-
darstwach rodzinnych utrzymujących rasy rodzi-
me. Ponadto, optymalizacja kierunku produkcji 
oraz optymalizacja jej skali nie były przedmio-
tem badań w przypadku gospodarstw utrzymują-
cych rasy lokalne. Tymczasem, w całej popula-
cji gospodarstw większość prowadzi produkcję 
wielokierunkową oraz niezgodną z ich predys-
pozycjami, a więc z ilością i jakością zasobów, 
co przekłada się bezpośrednio na jej efektywność 
ekonomiczną.

W ramach zadania badaniami są objęte 
gospodarstwa utrzymujące owce (ras: cakiel, ol-
kuska, świniarka, czarnogłówka, uhruska), krowy 
mleczne (polska czerwona, polska czerwono-bia-
ła, białogrzbieta), jak również świnie rasy pu-
ławskiej. Wybrane w sposób celowy obiekty są 
zlokalizowane w trzech województwach: w Ma-
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łopolsce, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie, 
gdzie występują ww. rasy zwierząt. W gospodar-
stwach na bieżąco jest poddawany wycenie pro-
ces produkcyjny przy wykorzystaniu zróżnico-
wanych mierników i wskaźników, pozwalających 
na ocenę umiejętności gospodarstwa w prze-
kształcaniu poniesionych nakładów na efekty. 
Pozyskane w ww. sposób informacje pozwolą 
na analizę efektywności ekonomicznej gospo-
darstw ze szczególnym uwzględnieniem produk-
cyjności zwierząt ras rodzimych we wskaźnikach 
technicznych oraz wartości pieniężnej. Nale-
ży ponadto podkreślić, że badania prowadzone 
w gospodarstwach rodzinnych pozwolą określić 
kształtowanie się wysokości kosztów produkcji 
oraz efektywności obiektów z uwzględnieniem 
wielu nakładów i efektów, a także określić opty-
malną skalę produkcji.

Uzyskane wyniki badań umożliwią 
opracowanie rozwiązań modelowych w zakre-
sie organizacji produkcji zwierzęcej w gospo-
darstwach utrzymujących rasy rodzime oraz 
opracowanie wytycznych dla tych gospodarstw 
w celu poprawy poziomu efektywności produk-
cyjnej i ekonomicznej.

Podsumowanie
Wspólna polityka rolna (WPR) jest głów-

nym bodźcem przemian w rolnictwie w wielu 
krajach Unii. Przemiany te wynikają zarówno 
z szerokiego dostępu do poszczególnych rynków 
produkcji rolnej, jak i z możliwości korzystania 
z instrumentów finansowych pozwalających na 
wspieranie działań istotnych z punktu widzenia 
bioróżnorodności. 

Pozycję gospodarstwa na rynku rolnym 
kształtuje głównie jego efektywność ekonomicz-
na. W dłuższym przedziale czasowym szanse roz-
wojowe zapewnią sobie tylko te gospodarstwa, 
które lepiej niż inne dostosują swój potencjał wy-
twórczy, skalę i strukturę produkcji do wymogów 
rynkowych, co w przypadku gospodarstw utrzy-
mujących rasy rodzime jest trudne. 

Rasy zachowawcze charakteryzuje niż-
sza efektywność produkcyjna, co przekłada się 
na dochód uzyskiwany z produkcji. Rasy te mają 
jednak przewagę, ponieważ nadają się idealnie do 
utrzymania w niewielkich, słabo zmechanizowa-
nych gospodarstwach dysponujących gorszymi 
jakościowo glebami. 

Produkcja w oparciu o te rasy może przy-
czynić się do poprawy sytuacji finansowej produ-
centów rolnych, produkujących na niewielką skalę, 
poprzez płatność uzyskaną do rodzimych ras zwie-
rząt gospodarskich, jak również poprzez sprzedaż 
produktów cechujących się wyższą jakością.
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THE  EVALUATION  OF  ECONOMIC  SITUATION  OF  FAMILY  FARMS,  WHICH  KEEP 
CONSERVATION  BREEDS  IN  CONDITIONS  OF  SUSTAINABLE  DEVELOPMENT

Summary

Within the framework of task 4 „The characteristics of the economic potential of breeding conservation 
breeds on family farms and their market interactions in conditions of sustainable development” of the project of 
the National Centre for Research and Development BIOSTRATEG “The uses and the conservation of farm ani-
mal genetic resources under sustainable development”, productive-economic potential of family farms keeping 
conservation breeds (cattle, sheep, pigs) is determined with regard to the level of economic, natural and social 
sustainability. In addition, optimization of animal production carried out on family farms keeping local breeds 
aims at letting rural producers use possessed production resources more effectively. Three criteria: environmental, 
economic and social are taken into account in the evaluation of the level of farm sustainability. Indicating of the 
optimal production scale and the range of production profitability for various systems of keeping protected animal 
breeds will allow for the analysis of economic effectiveness of farms, pinning down the amount of production 
costs being shaped and thereby it is to contribute to the increase of  profitability of animal production based on 
native breeds. 

Key words: conservation breeds, economic situation, sustainable development
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