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Influence of the Polish integration with the European Union on 
the economic situation of sheep breeding farms 

Synopsis. Integracja Polski z Uni  Europejsk  mia a du y wp yw na sytuacj  w rolnictwie, w tym na 

produkcj  owczarsk . Zmianom uleg y wysoko  i formy wsparcia. W okresie kilku lat po integracji 

ceny jagni t by y na podobnym poziomie, za  wzros y znacznie ceny rodków do produkcji, takich jak 

nawozy mineralne i rodki ochrony ro lin. Op acalno  produkcji owczarskiej obni y a si , co mia o 

wp yw na pogorszenie si  sytuacji ekonomicznej gospodarstw zajmuj cych si  hodowl  owiec. 

Przysz o  produkcji owczarskiej nale y wi za  z wy szym poziomem wsparcia unijnego lub 

krajowego, a tak e z promocj  mi sa jagni cego na rynku krajowym.  

S owa kluczowe: rozszerzenie UE, produkcja owczarska, mi so jagni ce 

Abstract. Influence of the Polish integration with the European Union on the economic situation of 

sheep breeding farms is presented. The research data used in the article were taken from publications 

by GUS, IERiG -PIB and directly from farms in the Podlasie region. The predominating product 

from sheep farming in XXI century is meat. Reducing production to meat has caused a drastic 

reduction of sheep population. Decreasing population of sheep and production of lamb meat have a 

negative influence on the economic situation sheep farms. The main factors that could improve it are 

the lamb meat price and payments of a subsidy for sheep breeding from the EU and domestic budget. 

The cost of fodder has a big influence on profitability. The costs of fertilizers and of the means of 

chemicals plant protection are included in the costs of own fodder production. A big influence could 

have a growth of consumption of lamb meat in Poland. For proper organization of internal market 

farmers must create producers’ groups. 
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Wst p 

Rozszerzenie Unii Europejskiej, które dokona o si  w 2004 roku, mia o du y wp yw 

na wiele dzia ów gospodarki Polski, w tym na rolnictwo. Zmianie uleg y warunki 

gospodarowania, gdy  kraje wst puj ce musia y dostosowa  przepisy prawa do unijnych. 

B d c cz ci  wspólnego rynku Polska musia a ujednolici  polityki w zakresie 

poszczególnych rynków [Hardt 2007]. Zmiany dokona y si  równie  w zakresie produkcji 

owczarskiej. W krajach UE od 1 stycznia 2002 r., zgodnie z Rozporz dzeniem Rady nr 
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2529/2001, wprowadzono zrycza towan  premi  do owiec i kóz, czyli jednolit  p atno  

(dop aty bezpo rednie) w wysoko ci 21 EUR na sztuk . W przypadku producentów 

sprzedaj cych mleko owcze lub produkty z mleka owczego, p atno  by a obni ana do 16,8 

EUR/sztuk  [Klepacki 2005]. W dniu 26 czerwca 2003 r. w Luksemburgu ministrowie 

rolnictwa krajów Unii Europejskiej uzgodnili fundamentaln  reform  Wspólnej Polityki 

Rolnej (WPR). Wi kszo  dotacji wyp acana mia a by  rolnikom niezale nie od wielko ci 

bie cej produkcji. Aby unikn  zaniechania produkcji przez cz  rolników, pa stwa 

cz onkowskie mog y wyp aca  cz  p atno ci w dotychczasowy sposób, tj. w powi zaniu 

z produkcj . Poszczególne elementy reformy wprowadzono w ycie w latach 2004-07 

[Ocena… 2003]. Zgodnie z reform  Wspólnej Polityki Rolnej w 2007 roku wszystkie kraje 

dawnej 15-tki musia y zlikwidowa  premie do zwierz t. Aby nie dopu ci  do drastycznego 

spadku pog owia owiec, UE wprowadzi a inne dop aty. Jednak nie s  one zwi zane z 

wielko ci  produkcji, czyli liczb  zwierz t utrzymywanych w gospodarstwie [Klepacki, 

Rokicki 2005]. Rezygnacja z jednolitej p atno ci na matk  w krajach „starej” UE mia a 

sprzyja  poprawieniu konkurencyjno ci produkcji. Dla polskich producentów owiec, którzy 

nie otrzymywali tej p atno ci, takie dzia anie nale a o rozpatrywa  pozytywne. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2006-2009 musia o zdecydowa , w jaki 

sposób system p atno ci b dzie zbudowany. Istnia a mo liwo  szczególnego wsparcia 

okre lonych upraw lub dzia alno ci produkcji zwierz cej. Na pocz tku XXI w. 

dzia alno ci  wymagaj c  wsparcia w Polsce by a produkcja owiec [Rokicki 2006A].  

W momencie wej cia do struktur UE gospodarstwa zajmuj ce si  hodowl  owiec w 

Polsce otrzymywa y dotacj  do owiec matek z krajowego Funduszu Post pu 

Biologicznego. W negocjacjach przedakcesyjnych ustalono, e takie dotacje mog yby by  

utrzymywane maksymalnie przez 3 lata. Zniesienie dotacji krajowych dla polskich 

gospodarstw zajmuj cych si  hodowl  owiec, mog o spowodowa  drastyczne zmniejszenie 

si  op acalno ci lub nawet nieop acalno  produkcji. Rozwi zaniem w takiej sytuacji by o 

wprowadzenie tzw. p atno ci za wa enie jagni t. P atno  tak  w przeliczeniu na owc  

matk  ostatecznie otrzymywa  rolnik maj cy stado hodowlane. Warunkiem otrzymania 

p atno ci do sztuki by o zwa enie co najmniej 1 jagni cia od matki. Procedura uzyskania 

rodków z tego tytu u by a do  zawi a. Dodatkowo rolnicy posiadaj cy u ytki zielone i 

posiadaj cy prze uwacze mogli ubiega  si  o tzw. p atno  paszow  w ramach p atno ci 

bezpo rednich [Rokicki 2008]. 

Dok adne okre lenie sytuacji ekonomicznej gospodarstw zajmuj cych si  hodowl  

owiec po integracji z Uni  Europejsk  wymaga przeanalizowania zarówno polityki, jak i 

przychodów i kosztów w produkcji owczarskiej. W pracy wykorzystane zosta y materia y 

maj ce ró ne ród a pochodzenia. Dane empiryczne do bada  zosta y zebrane w 

gospodarstwach zajmuj cych si  hodowl  owiec w województwie podlaskim. Na ich 

podstawie zosta a obliczona nadwy ka bezpo rednia. Pos u ono si  tak e danymi statystki 

masowej do ukazania tendencji wyst puj cej w rolnictwie i czynników wp ywaj cych 

po rednio na produkcj  owczarsk . Materia y przedstawiono metod  tabelaryczno-opisow  

oraz z wykorzystaniem metody graficznej, tj. wykresów. 

Znaczenie produkcji owczarskiej w Polsce 

Znaczenie gospodarcze zwierz t u ytkowych zwi zane jest z popytem na pozyskiwane 

od nich produkty, a wi c zale y od koniunktury. Owce mog  by  ród em wielu 
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potrzebnych w gospodarstwie domowym surowców takich jak we na, skóry, mi so, mleko, 

a tak e nawozów o bardzo wysokiej warto ci. Du e znaczenie owczarstwa wynika o 

dawniej g ównie z tego, e owca dostarcza a takich surowców odzie owych jak we na oraz 

skóry [Aleksander 1999]. 

Produkcja owczarska w Polsce prze ywa a chwile wietno ci w latach 70. i 80. XX 

wieku. Po roku 1986 najpierw powoli, a w pierwszej po owie lat 90. wr cz lawinowo 

pog owie owiec zmniejsza o si . Zapotrzebowanie na we n  zg aszane ze strony przemys u 

w ókienniczego stopniowo spada o. Tendencja taka wyst powa a na wszystkich 

najwa niejszych rynkach wiatowych. Zmniejszenie si  zapotrzebowania na we n  

spowodowa o nagromadzenie si  du ych jej nadwy ek u g ównych eksporterów oraz 

obni enie cen we ny. Polska we na nie mia a szans w konkurencji z ta szym i lepszym 

jako ciowo surowcem z krajów, które maj  znacznie korzystniejsze warunki do jej 

produkcji (Australia, Nowa Zelandia). G ówn  przyczyn  znacz cego spadku pog owia 

owiec w kraju by  import ta szej we ny z Australii. Owczarstwo w Polsce natrafi o te  na 

siln  barier  popytu w zakresie mi sa jagni cego i baraniego, gdy  nie by o tradycji w 

spo ywaniu tego rodzaju mi sa. O polskiej produkcji owczarskiej decydowa  g ównie 

rynek zagraniczny, w tym mo liwo ci eksportu jagni t rze nych na rynek Unii 

Europejskiej, gdzie ceny ywca i mi sa jagni cego by y najwy sze na wiecie [Klepacki 

2005]. 

Pog owie owiec zmniejsza o si  a  do 2001 r., gdy liczba owiec wynios a 331 tys. 

sztuk, czyli zaledwie 6,8% stanu z 1986 r. W kolejnych latach pog owie owiec 

utrzymywa o si  na poziomie 310-330 tys. sztuk (rys. 1), w tym oko o 200 tys. szt. 

stanowi y maciorki jednoroczne i starsze. W momencie zahamowania spadku pog owia w 

2001 r. nast pi a stabilizacja produkcji ywca jagni cego na poziomie oko o 5-6 tys. 

ton/rok. 
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Rys. 1. Pog owie owiec i produkcja ywca jagni cego w Polsce w latach 2001-2008 

Fig. 1. Sheep population and lamb meat production in Poland in years 2001-2008 

ród o: Roczniki Statystyczne GUS z lat 2002-2008. 

Przestawienie si  produkcji owczarskiej na u ytkowanie mi sne spowodowa o zmiany 

w liczebno ci i strukturze rasowej owiec [Klepacki i Rokicki 2005]. Oprócz wymienionego 
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kierunku wzrasta a rola alternatywnych sposobów u ytkowania owiec. Zwierz ta te mog  

by  wykorzystane do piel gnacji krajobrazu poprzez wypas nieu ytków i gruntów 

ugorowanych, zapewnienie opieki nad terenami parków krajobrazowych i rezerwatów 

przyrodniczych. Kolejne sposoby u ytkowania to piel gnacja wydm, budowli wodnych 

oraz wypas na obiektach sportowych (nartostrady i skocznie) [Hodowla… 2003; 

Ni nikowski 2005; Weiss i in. 2000]. 

Cz onkostwo w UE pozwala na korzystanie z funduszy przeznaczonych na ró ne cele. 

W ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w latach 2007-2013 realizowane 

s  cele, priorytety i zadania na rzecz zrównowa onego rozwoju obszarów wiejskich, który 

przewiduje m.in. wspieranie przedsi wzi  rolno rodowiskowych i popraw  dobrostanu 

zwierz t (tzw. Program Rolno rodowiskowy). W ramach tego dzia ania wdra any jest 

pakiet zwi zany z zachowaniem lokalnych ras zwierz t gospodarskich zagro onych 

wygini ciem, w tym trzynastu ras owiec. P atno  za pakiet „Ochrona zasobów 

genetycznych zwierz t gospodarskich” w przypadku owiec wynosi 320 z /matk  rocznie 

[Dobrzy ska i in. 2004; Ministerstwo... 2009]. 

Czynniki wp ywaj ce na sytuacj  ekonomiczn  

Produkcja owczarska w Polsce na pocz tku XXI wieku jest cz sto ga zi  

uzupe niaj c  w stosunku do innych prowadzonych w gospodarstwie, a skala produkcji 

zale y przede wszystkim od zasobów pasz obj to ciowych. Bior c pod uwag  ten czynnik 

najtaniej jest hodowa  owce w obszarach górskich. Ta dzia alno  jest jednak prowadzona 

na terenie ca ego kraju. Na Podlasiu wykorzystuje si  trwa e u ytki zielone na glebach 

klasy V i VI. W Wielkopolsce, gdzie dominuje gospodarka polowa, owce doskonale 

wykorzystuj  pasze uboczne z produkcji np. buraków cukrowych. Istnieje wiele systemów i 

technologii produkcji [Borys 2006]. Czynniki rodowiska dla rozwoju produkcji 

owczarskiej nie s  wi c ograniczaj ce. 

Dla osi gni cia op acalno ci produkcji owczarskiej na pocz tku XXI w. nale y 

utrzymywa  zdecydowanie liczniejsze stado mateczne ni  w latach 80. i pierwszej po owie 

lat 90. Op acalno  chowu jest uzale niona od wielu czynników, z których do 

najwa niejszych nale  [Klepacki 2005; Rokicki 2004]: 

• pog owie owiec, 

• plenno  owiec oraz u ytkowo  rozp odowa, 

• wielko  stada matecznego, 

• genotyp i kierunek u ytkowania stada matecznego, 

• rodzaj i warto  paszy, 

• waga sprzedawanych jagni t, 

• metoda tuczu, zu ycie paszy na przyrost masy cia a, 

• dotacja z bud etu krajowego lub inne formy wsparcia. 

Przedstawione w wykazie czynniki mo na podzieli  na zale ne od rolnika oraz na 

niezale ne od rolnika. Do pierwszej grupy mo na zaliczy  wska niki u ytkowo ci 

rozp odowej, wielko  stada matecznego, utrzymywan  ras  owiec, metod  tuczu. Do 

drugiej grupy przypisano dotacje i wsparcie bud etowe, ceny jagni t (co po rednio wp ywa 

na wag  sprzedawanych jagni t) i ceny rodków do produkcji. 

Stan pog owia owiec zosta  przedstawiony powy ej. Niewielka liczebno  owiec na 

poziomie 300 tys. sztuk jest czynnikiem niesprzyjaj cym z jednej strony wysokiej 
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produkcji mi sa jagni cego, a z drugiej strony znaczeniu danej produkcji w porównaniu np. 

z produkcj  ywca wieprzowego czy drobiowego. Czynnikami zale nymi od rolnika s  

wska niki u ytkowo ci rozp odowej i cz stotliwo  wykotów. W przypadku owiec 

wska niki rozrodu w Polsce s  bardzo niskie. rednio od jednej matki odchowuje si  1,1-

1,3 jagni t [Hodowla… 2004]. W naszych warunkach owce s  zwierz tami, które „daj ” 

jagni ta raz w roku, w przypadku niektórych ras 3 razy w ci gu dwóch lat (jednak wówczas 

owce wymagaj  wy szych nak adów na pasz ). Du ego znaczenia nabiera rasa 

hodowanych owiec, która wp ywa m.in. na tempo przyrostu masy cia a u jagni t. 

Przyk adowo w odniesieniu do ras mi snych jako  mi sa jest wy sza [Klepacki 2005]. 

Koszty pasz w produkcji owczarskiej stanowi  nawet ponad 80% wszystkich kosztów 

bezpo rednich. Wa ne s  wi c ilo  pobranej paszy w tuczu oraz wykorzystanie paszy na 

przyrost masy cia a. W zwi zku z otrzymywaniem jagni t od owcy raz w ci gu roku wa ne 

jest uzyskanie jak najwi kszej ceny za sprzedane jagni ta. Rolnicy dokonuj  kalkulacji, czy 

bardziej op acalna jest sprzeda  jagni t w wadze 13-16 kg, czy te  tucz do wagi 22-30 kg 

lub 31-40 kg. D u sze przetrzymywanie poci ga za sob  wy sze koszty paszy. Wraz ze 

wzrostem wagi cena za kilogram ulega obni eniu. Jagni ta s  sprzedawane w Polsce w 

przewa aj cej wi kszo ci w wadze ywej [Klepacki 2005]. 
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Rys. 2. Ceny skupu jagni t w Polsce w latach 2004-2008 

Fig. 2. Lamb prices in Poland in years 2004-2008 

ród o: GUS, IERiG -PIB. 

Metoda tuczu ma wp yw na tempo wzrostu jagni t i jako  uzyskiwanego produktu, a 

tak e nak ady ponoszone na ywienie. Wyró nia si  trzy metody tuczu: intensywny, 

redniointensywny i przed u ony. W tuczu intensywnym d y si  do jak najszybszego 

osi gni cia po danej wagi przez jagni . Tucz przed u ony zwi zany jest z przed u eniem 

przebywania jagni cia z matk  oraz z ywieniem jagni t paszami obj to ciowymi. Metoda 

tuczu redniointensywnego jest po rednia. Na wybór metody tuczy wp ywa organizacja 

produkcji i posiadana baza paszowa. Obecnie ponad 50% przychodów z produkcji 

owczarskiej pochodzi ze sprzeda y owiec i jagni t na mi so. Wprowadzane s  rasy mi sne 
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oraz stosuje si  odpowiednie schematy krzy owania w celu uzyskania jagni t o jak 

najlepszym potencjale wzrostu oraz wysokiej jako ci mi sa [Klepacki 2005]. 

Wa nym czynnikiem wp ywaj cym na sytuacj  ekonomiczn  gospodarstw jest cena 

uzyskiwana za jagni ta. Jest ona zró nicowana w zale no ci od okresu sprzeda y i od kursu 

euro. Na pocz tku XXI w. ponad 65% jagni t by o sprzedawanych na rynki krajów Unii 

Europejskiej (W ochy, Niemcy, Francja, Belgia). Ceny w skupie podlega y sezonowym 

wahaniom (rys. 2), najwy sze by y w okresie wi t Wielkanocy i Bo ego Narodzenia. W 

latach 2007-2008 ceny jagni t znacznie si  obni y y. Przyczyn  mog o by  umacnianie si  

z otego w stosunku do euro. 

W przypadku produkcji pasz we w asnym zakresie wa ne s  ceny zu ywanych 

rodków produkcji. W latach 2004-2008 nast pi  du y wzrost cen rodków do produkcji. 

Ceny nawozów mineralnych wzros y znacz co, szczególnie w 2007 roku (rys. 3). Od 

momentu akcesji Polski do UE do ko ca 2008 r. nast pi  wzrost cen saletry amonowej o 

56%, polifoski o 146%, a soli potasowej a  o 195%. Podobne tendencje wyst powa y w 

odniesieniu do rodków ochrony ro lin (rys. 4). Skala wzrostu nie by a ju  tak du a, gdy  

cena Chwastoxu wzros a o 15%, a Roundapu o 101% w ci gu czterech lat. Trzeba te  

wspomnie  o wzro cie cen oleju nap dowego. Jednak w odniesieniu do tego rodka 

produkcji zmiany cen zwi zane by y z sytuacj  na wiatowych rynkach paliwowych. 

Wyst powa y wi c znaczne wahania. 
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Rys. 3. Ceny podstawowych nawozów mineralnych w latach 2004-2008 

Fig. 3. Prices of fertilizer in years 2004-2008 

ród o: IERiG -PIB. 

Dotacje s  form  bezzwrotnego finansowego wsparcia. O zmianach w sposobie 

wsparcia wspomniano powy ej. W momencie wej cia do struktur UE gospodarstwa 

zajmuj ce si  hodowl  owiec w Polsce otrzymywa y dotacj  na owc  matk , w zale no ci 

od charakteru stada, od 50 do 120 z . Po zniesieniu takiego sposobu wsparcia od 2008 roku 

wprowadzono tzw. p atno  za wa enie jagni t. Wysoko  tej p atno ci by a ni sza, 

wynosi a w zale no ci od charakteru stada od 46,73 z  do 79,44 z  na owc  matk . Po 
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potr ceniu prowizji pobieranych przez Zwi zek Hodowców Owiec rolnik otrzymywa  

odpowiednio 29,53 i 49,80 z . 
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Rys. 4. Ceny rodków ochrony ro lin w latach 2004-2008 

Fig. 4. Means of plant protection prices in years 2004-2008 

ród o: IERiG -PIB. 

Nadwy ka bezpo rednia w produkcji owczarskiej 

Op acalno  dla ró nych dzia alno ci rolniczych mo e by  porównywana za pomoc  

kalkulacji nadwy ki bezpo redniej. W tej technice liczenia uwzgl dnia si  uzyskane 

przychody z produkcji i poniesione koszty bezpo rednie. W przypadku produkcji 

owczarskiej mo na obliczy  nadwy k  dla sztuki strukturalnej, przez któr  rozumie si  

owc  matk  z odpowiednim przychówkiem innych grup zwierz t. Wielko  przychówku 

ustalana jest w oparciu o obrót stada. 

Na podstawie przeprowadzonych bada  w latach 2003-2008 na terenie województwa 

podlaskiego ustalono, e przychody pochodzi y ze sprzeda y jagni t, we ny, 

wybrakowanych owiec oraz z dotacji z Funduszu Post pu Biologicznego, a od 2008 r. z 

p atno ci za wa enie jagni t i p atno ci paszowej. W ród kosztów bezpo rednich znaczny 

udzia  przypada  na koszty pasz tre ciwych i obj to ciowych. Koszty pasz obj to ciowych 

stanowi y 35-42% kosztów bezpo rednich, natomiast koszty pasz tre ciwych 37-45%, w 

zale no ci od charakteru stada. W ywieniu stosowano takie pasze jak sianokiszonka, 

kiszonka z kukurydzy, a w okresie letnim zielonka. Udzia  pozosta ych kosztów wynosi  od 

kilkunastu do nawet 28 procent. W tej grupie kosztów liczono wydatki na op aty z tytu u 

obs ugi przez Zwi zek Hodowców Owiec, zakup leków i us ug weterynaryjne. Koszty 

po rednie s  trudne do ustalenia, ale na podstawie przeprowadzonych bada  okre lono, e 

stanowi y one od 30 do 40% kosztów ogó em. Do tej grupy kosztów zalicza si  koszty 

materia ów p dnych i smarów, napraw i konserwacji maszyn, najmu si y roboczej, podatku 

rolnego i podatku od powierzchni mieszkalnej, energii elektrycznej, op at na KRUS itp. 
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W latach 2003-2004 nadwy ka bezpo rednia z produkcji owczarskiej by a uzale niona 

od charakteru stada (tab. 1). W przypadku stad zarodowych poziom wsparcia krajowego 

by  wy szy ni  w stadach reprodukcyjnych. Stada zarodowe musia y dodatkowo 

odchowywa  tryki przeznaczone do rozp odu. Op acalno  produkcji owczarskiej w 2004 r. 

by a wy sza ni  w roku 2003. Wp yw na tak  sytuacj  mia  m.in. wysoki kurs euro, co by o 

wa ne w przypadku sprzeda y jagni t na rynki W och i Niemiec. W pierwszym roku 

cz onkowstwa w UE zauwa ono wi c polepszenie si  sytuacji gospodarstw zajmuj cych si  

hodowl  owiec. W nast pnym roku poziom nadwy ki by  ju  znacznie ni szy, a w 2008 r. 

najni szy z spo ród badanych lat. Tak  prawid owo  zauwa ono w przypadku wszystkich 

rodzajów stad. W 2008 roku nadwy ka bezpo rednia wyst pi a tylko w stadach 

zarodowych i dodatkowo w stadzie utrzymuj cym owce rasy zachowawczej. Autor nie 

przeprowadzi  bada  w stadach reprodukcyjnych i towarowych (u ytkowych i nie 

otrzymuj cych dotacji) za rok 2008. Zdecydowanie najwy sz  nadwy k  na 1 sztuk  

strukturaln  w 2008 r. osi gni to w stadzie zachowawczym, w którym stawka p atno ci 

rolno rodowiskowych na matk  wynosi a 320 z . 

Nadwy ka na 1 ha GPP (g ównej powierzchni paszowej) zosta a obliczona w oparciu 

o wymagany obszar UR potrzebny do wy ywienia 1 sztuki strukturalnej. Tak obliczona 

nadwy ka mo e by  porównywana z nadwy kami w dzia alno ciach produkcji ro linnej. 

Prawid owo ci by y podobne, jak w przypadku nadwy ki na 1 sztuk  strukturaln . 

Integracja z UE przynios a popraw  sytuacji ekonomicznej, ale g ówny wp yw na to mia  

wysoki kurs euro w tym czasie. W 2008 roku jedynie w przypadku stada utrzymuj cego 

owce ras zachowawczych poziom nadwy ki przekroczy  tysi c z otych. 

Tabela. 1. Poziom nadwy ki bezpo redniej z produkcji owczarskiej w latach 2003-2008 

Table. 1. Level of direct surplus in sheep production in years 2003-2008 

Rok 
Nadwy ka bezpo rednia, kierunek produkcji 

2003 2004 2005 2008 

1. Nadwy ka bezpo rednia na 1 sztuk  strukturaln , z /szt  

a) owce linii hodowlanej ojcowskiej 125,35 137,80 97,52 88,57 

b) owce linii hodowlanej matecznej w stadzie zarodowym 115,25 128,70 96,38 84,98 

c) owce hodowlane w stadzie reprodukcyjnym 79,40 94,15 68,88 - 

d) owce w stadzie u ytkowym 69,40 82,05 63,88 - 

e) owce bez dotacji 42,90 57,55 46,38 - 

f) owce w stadzie zachowawczym - - - 276,98 

2. Nadwy ka bezpo rednia na 1 ha GPP, z /ha  

a) owce linii hodowlanej ojcowskiej 1 139,55 1 252,73 886,55 805,18 

b) owce linii hodowlanej matecznej w stadzie zarodowym 1 047,73 1 170,00 876,18 772,56 

c) owce hodowlane w stadzie reprodukcyjnym 721,82 855,00 626,18 - 

d) owce w stadzie u ytkowym 630,91 745,91 580,73 - 

e) owce bez dotacji 390,00 523,18 421,64 - 

f) owce w stadzie zachowawczym - - - 3 462,25 

ród o: wyniki bada  w asnych. 

Porównanie efektów osi ganych w okresie bezpo rednio przedakcesyjnym i kilku lat 

po akcesji pozwala oceni  wp yw integracji na op acalno  produkcji owczarskiej, i wp yw 
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na sytuacj  gospodarstw zajmuj cych si  hodowl  owiec. Zmniejszaj cy si  poziom 

nadwy ki wiadczy  mo e o pogorszeniu si  tej sytuacji. Utrzymuj ce si  na podobnym 

poziomie ceny jagni t, malej ca wielko  wsparcia oraz rosn ce koszty produkcji 

potwierdzaj  t  prawid owo . 

Przysz o  produkcji owczarskiej w Polsce 

Przysz o  produkcji owczarskiej powinna by  zwi zana z w a ciwym 

zagospodarowaniem najwa niejszego produktu otrzymywanego od owiec, tj. mi sa 

jagni cego, które nale y do dro szych rodzajów mi s i wymagaj cych d u szego czasu 

przyrz dzenia. G ówn  przeszkod  jest tu brak odpowiednio zorganizowanej struktury 

rynku. W produkcji owczarskiej problemem jest niew tpliwie du e rozdrobnienie 

producentów i wytwarzanie niejednakowego (niestandardowego) surowca. Wydaje si  

jednak, e najwa niejszym czynnikiem warunkuj cym rozwój produkcji owczarskiej w 

Polsce jest zainteresowanie mi sem jagni cym spo ecze stwa polskiego. Przy ch onnym 

rynku krajowym produkcja musia aby nawet wzrosn . Sprzeda  krajowa wi za aby si  z 

mniejszymi kosztami i mniejsz  liczb  po redników [Rokicki 2006 b]. 

Szczególn  uwag  nale y zwróci  na promocj  mi sa jagni cego w Polsce. Na 

pocz tku XXI wieku ci gle niewielu Polaków wie o szczególnych, prozdrowotnych 

w a ciwo ciach mi sa jagni cego. Szeroko przeprowadzona akcja reklamowa w rodkach 

masowego przekazu przynios aby po dane efekty w postaci zmiany nastawienia 

konsumentów. Do rozwoju produkcji owczarskiej mog yby si  przyczyni  te  ró nego 

rodzaju formy wsparcia rz dowego W ród innych mo liwo ci mo na wymieni  tworzenie 

grup producenckich, przetwarzanie surowców i sprzeda  gotowych ju  wyrobów, czy te  

prowadzenie dzia alno ci agroturystycznej. Nie ulega jednak w tpliwo ciom, e 

decyduj cy wp yw na przysz o  produkcji owczarskiej w Polsce b dzie mia a sytuacja 

ekonomiczna rolników, a ta jest warunkowana spadaj c  op acalno ci  produkcji 

owczarskiej [Klepacki i Rokicki 2005]. 

Wnioski 

1. Produkcja owczarska w Polsce w XXI wieku straci a na znaczeniu. G ównym 

produktem uzyskiwanym od owiec sta o si  mi so, za  produkcja we ny ma 

znaczenie marginalne. 

2. Cz onkostwo Polski w UE zwi zane by o z rezygnacj  z dotychczasowego 

sposobu wsparcia produkcji owczarskiej z bud etu krajowego na rzecz 

ni szych dop at paszowych. 

3. Po integracji z UE ceny jagni t utrzymywa y si  na podobnym poziomie, za  

koszty produkcji znacznie wzros y. 

4. Op acalno  produkcji owczarskiej systematycznie zmniejsza a si , co oznacza 

pogorszenie si  sytuacji ekonomicznej gospodarstw zajmuj cych si  hodowl  

owiec. 

5. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw owczarskich b dzie uzale niona w 

przysz o ci od promocji jagni ciny i powstania sprawnego wewn trznego 

rynku mi sa jagni cego. 
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