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Chów i produkcja zwierzęca na świecie 
 

1. Bydło 
– Przyczyny chowu bydła 

o Zaspokojenie potrzeb na żywność 
o Korzyści finansowe ze sprzedaży bydła, mleka, mięsa itp. 
o Względy religijne w krajach, w których wyznaje się hinduizm (gł. Indie) 
o Względy prestiżowe (w niektórych regionach afrykańskich o statusie rodziny 

decyduje ilość sztuk bydła) 
– Rozmieszczenie chowu 

 
o Największe nasilenie chowu ma miejsce na obszarach trawiastych (preria, 

pampa, step), które dostarczają paszy oraz w strefie lasów liściastych strefy 
umiarkowanej 

o Najmniejsze nasilenie chowu występuje w strefie klimatu równikowego 
wybitnie wilgotnego ze względu na występowanie tam muchy tse-tse oraz  
w klimatach suchych, gdyż na tych obszarach brakuje paszy dla zwierząt 

– Pogłowie i obsada 
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– Kierunki chowu bydła 

o Mleczny – bydło hoduje się przede wszystkim dla mleka. Kierunek ten jest 
charakterystyczny dla KWR o niedużej powierzchni. Wymaga wysokich 
nakładów finansowych na zakup pasz treściwych, leków oraz maszyn. 
Występuje m.in. w Niemczech, Holandii i USA (wokół miast). Kraje, w 
których występuje mleczny chów  bydła cechują się dużą produkcja mleka, 
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wysokim wskaźnikiem udoju od 1 krowy oraz rozwiniętym przemysłem 
mleczarskim. Jest to rolnictwo intensywne kapitałochłonne 

o Mięsny – charakterystyczny dla KSR oraz krajów o dużej powierzchni 
pastwisk np. Brazylii, USA (Wielkie Równiny), Argentyna, Australia. Kraje te 
przodują w produkcji mięsa, pogłowiu bydła (wyjątek Indie i Bangladesz). Jest 
to rolnictwo ekstensywne 

o Mieszany (ogólnoużytkowy) np. Polska, Rosja, Chiny 
– Produkcja mięsa i mleka 
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Udój od 1 krowy w wybranych krajach 
 

– Inne artykuły pochodzenia bydlęcego 
o Skóry wykorzystywane w przemyśle skórzanym i obuwniczym 
o Kości wykorzystywane w przemyśle spożywczym i chemicznym (np. do 

produkcji kleju) 
o Odchody wykorzystywane jako nawóz lub na opał 

– W ostatnich latach widoczny jest spadek pogłowia bydła w Europie ze względu na 
pojawienie się choroby „wściekłych krów” 

 
– Chów bydła w Polsce 
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o W Polsce spada pogłowie bydła 
o Spadek pogłowia był skutkiem przemian ustrojowych w Polsce – rolnikom 

przestało się opłacać trzymać pojedyncze sztuki zwierząt. Poza tym 
zlikwidowano lub sprywatyzowano nierentowne PGR-y 

o  
 
o Najczęściej hoduje się bydło w wyspecjalizowanych gospodarstwach na 

Mazowszu, Podlasiu  
i w Wielkopolsce 

 
 

2. Trzoda chlewna 
– Zalety hodowli 

o Szybki przyrost wagi (100kg może osiągnąć nawet w 6 miesięcy) 
o Duża rozrodczość 
o Zwierzęta, które są prawie wszystkożerne. Mogą jeść zarówno resztki 

obiadowe, jak i ziemniaki na obszarach o dużej uprawie tej rośliny, czy zlewki 
powstałe w przemyśle mleczarskim 

– Cel chowu 
o Mięso i tłuszcz 

– Rozmieszczenie chowu 



 6 

 
o Rejony uprawy kukurydzy, jęczmienia, ziemniaków 
o Nie chowa się świń na obszarach zamieszkałych przez wyznawców islamu, 

judaizmu i hinduizmu 
– Pogłowie  
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– Chów trzody chlewnej w Polsce 

o Podstawą chowu w gospodarstwach indywidualnych jest pszenica i ziemniaki 
o W większości kraju nastawiony jest na samozaopatrzenie 
o Największą obsadą na 100 ha użytków rolnych cechują się województwa: 

wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, opolskie i pomorskie 
o Spadek produkcji trzody chlewnej jest mniejszy niż innych zwierząt, co jest 

wynikiem z tradycyjnego dużego zapotrzebowania na wieprzowinę 

 

 
3. Owce 
– Cel hodowli – dla mięsa, mleka i wełny 
– Charakterystyka zwierzęcia: 
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o Z 1 sztuki można otrzymać średnio 3-5kg (najlepsze nawet do kilkunastu kg) 
wełny 

o W ciągu roku 1 owca daje ok. 100 litrów mleka 
o Ma małe wymagania paszowe i wodne 

– Rozmieszczenie chowu 
o Tereny półpustynne oraz górskie 

 
 
– Pogłowie owiec i produkcja wełny 

 

Pogłowie owiec (2008) 

Kraje 
W mln szt. 

Udział  
w świecie 

w % 

Produkcja 
wełny w 

tys. t 
(2008) 

Świat 1100 100,0 3310 

Chiny 174 15,8 367 

Australia 100 9,7 408 

Indie 63 5,7 51 

Iran 52 4,7 75 

Sudan 50 4,5 46 

N. Zelandia 40 3,7 218 

Polska 0,22 0,03 1,0 
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– Główne kierunki użytkowania 

o Wełnisty 
� Występuje we wszystkich krajach chowających owce 
� Jakość wełny zależy od rasy i klimatu. Np. w klimacie morskim wełna 

jest bardziej miękka 
� W 2007r. wyprodukowano na świecie 2 mln ton wełny (mniej o 

300 000 t w porównaniu do roku 2000) 
� Eksporterzy wełny: Australia, Nowa Zelandia, Argentyna 
� Importerzy wełny: USA, Włochy, Francja 

o Mięsny, mleczno – mięsny 
� Dominuje w regionach, w których baranina jest podstawowym mięsem, 

np. w krajach Azji SW i Azji Środkowej  
o Futrzarski 

� W państwach, które chowają owce karakułowe (np. Uzbekistan, 
Afganistan, Turkmenistan, Kazachstan, czy Turcja)  

– Chów owiec w Polsce 
o Jest w stanie głębokiego regresu. Spadek produkcji był wynikiem zmniejszenia 

zapotrzebowania na wełnę i skóry zarówno na rynku krajowym, jak i 
zagranicznym 

o Ma znaczenie tylko regionalne 
o Obszary hodowli: Karpaty, Podkarpacie, Kujawy, Wielkopolska, Podlasie 
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4. Drób 
– Obejmuje kury, kurczaki, kaczki, gęsi, indyki, strusie 
– Cel hodowli- mięso, pierze, nawóz, jajka 
– Lokalizacja – w pobliżu dużych aglomeracji miejskich oraz na obszarach gęsto 

zaludnionych – rynek zbytu 
– Hodowla drobiu jest stosunkowo tania, ze względu na używanie specjalistycznego 

sprzętu, małą powierzchnię budynków, szybki przyrost mięsa 
– Główni producenci: Chiny, USA, Indie, Japonia, Rosja, Meksyk oraz Brazylia 
– Produkcja jaj kurzych w 2008 r. 

 

Kraje W mln t 
Na 1 mieszkańca 

w kg 
Udział w 
świecie w % 

Świat 60,6 9,0 100,0 

Chiny  22,7 16,9 37,0 

USA 5,3 17,1 9,0 

Indie 2,7 2,3 4,5 

Japonia 2,5 20,1 4,3 

Meksyk 2,3 21,5 3,9 

Polska 0,58 15,3 1,0 



 11 

 
– Hodowla drobiu w Polsce 

o Przeważa hodowla kurcząt mięsnych 
o Produkcja ma miejsce gł. W wielkich fermach zlokalizowanych przy 

rynkach zbytu 
o Obszary hodowli: od Dolnego Śląska, przez Górny Śląsk po Podkarpacie 
o Największą obsadą na 100 ha użytków rolnych cechuje się województwo 
śląskie 

o Polska zajmuje w Europie drugie miejsce w produkcji gęsi i trzecie - 
kaczek 
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