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Wstęp 
 

Kozy są jednymi z pierwszych gatunków zwierząt udomowionych przez 

człowieka i odegrały ważna rolę w cywilizacyjnym i kulturowym rozwoju 

ludzkości. Dostarczały przede wszystkim mięsa i skór, a także pozyskiwano 

od nich mleko i wełnę. Współcześnie również odgrywają istotną rolę i są 

najdynamiczniej rozrastającą się populacją zwierząt hodowlanych spośród 

zwierząt domowych, co znajduje odzwierciedlenie w średniorocznym około 

2-proc. nieustającym wzroście pogłowia kóz na świecie przez ostatnie  

25 lat. 

W hodowli kozy charakteryzują się łatwością utrzymana, nie są wy-

magające żywieniowo i łatwo przystosowują się do zróżnicowanych wa-

runków środowiskowych. Ten powszechny pogląd o łatwości utrzymania 

kóz jest prawdziwy i zgodny z rzeczywistością tylko w przypadku utrzyma-

nia kóz w sposób tradycyjny i ekstensywny. Natomiast kozy o wysokiej 

produktywności np. mleka, których wydajność często wielokrotnie prze-

wyższa wydajność mleczną kóz utrzymywanych w gospodarstwach trady-

cyjnych wymaga dużej wiedzy z zakresu ich utrzymania, żywienia, fizjologii, 

biologii i biotechniki rozrodu oraz strategii zarządzania stadem kóz wyso-

koprodukcyjnych. 

W niniejszym opracowaniu zostaną poruszone wybrane elementy  

z zakresu nowoczesnej hodowli kóz, które w dużym stopniu warunkują 

sposób i technologię prowadzenia wysokoprodukcyjnego stada. 

Mam również nadzieję, że potencjalni hodowcy znajdą w tej broszu-

rze przydatne informacje umożliwiające podjęcie ostatecznej decyzji o roz-

poczęciu lub definitywnym zaniechaniu przedsięwzięcia biznesowego pole-

gającego na intensywnej produkcji mleka w stadzie kóz wysokowydajnych 

wykorzystującej innowacyjne technologie i najnowocześniejszą wiedzę ho-

dowlaną. 

 

Wybrane rasy kóz mlecznych 
 

W naszym kraju najpopularniejszymi i najbardziej dostępnymi rasami kóz 

mlecznych do hodowli są kozy białe uszlachetnione, barwne uszlachetnione 

i kozy saaneńskie. Pozostałe rasy takie jak francuska alpejska czy toggen-

burska są rzadziej spotykane i przez to trudniej dostępne. 
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Kozy polskie białe uszlachetnione powszechnie występują w naszym 

kraju (fot. 1.). Są to zwierzęta duże dobrze przystosowane do warunków 

klimatycznych Polski. Samice osiągają masę od 45 do 65 kg i wysokość  

w kłębie 70 cm. Charakteryzują się średnią wydajnością mleczną od 56 do 

680 kg mleka za laktację, ale zdarzają się osobniki o wydajności 1400 kg 

mleka. Zawartość tłuszczu i białka w mleku wynosi odpowiednio od 3,2 do 

3,6% i białka od 2,8 do 2,9%. Kozły ważą od 60 do 100 kg, a wysokość  

w kłębie wynosi ok. 80 cm, natomiast ich masa zawiera się w przedziale od 

60 do 100 kg. Płodność i plenność kozy polskiej białej uszlachetnionej ukła-

da się na poziomie odpowiednio od 92 do 97% i od 162 do 184%. 

 

Kozy polskie barwne uszlachetnione są to zwierzęta średniej wielkości 

dobrze przystosowane do lokalnych warunków środowiskowych, o masie 

ciała od 45 do 60 kg i wysokości 65 cm, wydajności mlecznej od 610 do  

760 kg, a rekordzistki osiągają wydajność 1400 kg mleka (fot. 2.). Zawar-

tość tłuszczu i białka wynosi odpowiednio 4,08 i 3,1%. Natomiast płodność 

i plenność układa się na poziomie odpowiednio od 87 do 97% i od 158 do 

176%. Samce osiągają wysokość 80 cm i masę ciała do 65 do 100 kg. 

 

Kozy saaneńskie są zwierzętami dużymi osiągającymi wysokość w kłębie 

od 75 do 85 cm i masę ciała od 50 do 90 kg. Ich wydajność mleczna w Pol-

sce sięga 620 do 760 kg, a niektóre osobniki osiągają nawet 1400 kg mleka 

za laktacje. W Szwajcarii, skąd kozy te się wywodzą, od rekordzistek pozy-

skuje się nawet 3000 kg mleka. Kozły osiągają wzrost od 90 do 100 cm  

i masę ciała od 80 do 120 kg. 

 

Warto wspomnieć również o innych rasach mleczny kóz takich jak 

francuskiej alpejskiej (fot. 4.), białej szlachetnej niemieckiej (fot. 5.) i barw-

nej szlachetnej niemieckiej (fot. 6.), których wydajność mleczna znacząco 

przewyższa wydajność naszych rodzimych ras i mogłyby być bardzo do-

brym materiałem hodowlanym w nowoczesnych wysokoprodukcyjnych 

stadach kóz. Także koza toggenburska (fot. 7.) – ale nie ze względu na od-

różniające ją od innych ras kóz mlecznych jasnopłowe do czekoladowego 

umaszczenie, ale z uwagi na bardzo dobrą wydajność mleczną przy średniej 

wielkości ciała oraz szczególnej odporności na niskie temperatury – zasłu-

guje na wzięcie pod uwagę przy zakładaniu wysokoprodukcyjnych stad kóz 

mlecznych w warunkach klimatycznych Polski. 
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Fot. 1. Koza polska biała uszlachetniona

 
 

 

Fot. 2. Koza polska barwna uszlachetniona 
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Fot. 3. Koza saaneńska 

 
 

 

Podstawowe kryteria wyboru odpowiedniej rasy kóz mlecznych do 

wysokowydajnej produkcji 

 

Decyzję o wyborze rasy kóz mlecznych do zakładanego lub przekształcane-

go stada dokonuje się zazwyczaj raz w życiu zawodowym hodowcy. Podyk-

towane jest to głównie wysokimi kosztami jednorazowego zakupu dużej 

liczby zwierząt. Czasami zakup ten jest rozłożony na kilka lat. Jednakże po-

czątkowa (minimalna) liczba wstawionych kóz do koziarni powinna być tak 

dobrana, aby w możliwie najkrótszym czasie od rozpoczęcia produkcji za-

pewniła co najmniej pokrycie jej kosztów (paszy, robocizny, amortyzacji, 

energii itp.) oraz rat zaciągniętych kredytów związanych z założeniem i/lub 

modernizacją stada kóz mlecznych. 
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Fot. 4. Koza francuska alpejska 

 
 

 

Fot. 5. Koza biała szlachetna niemiecka 
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Fot. 6. Koza barwna szlachetna niemiecka 

 
 

 

Fot. 7. Koza toggenburska 
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W związku z tym, wybór odpowiedniej rasy kóz mlecznych do nowo-

czesnego gospodarstwa powinien być oparty o wszechstronną analizę wa-

runków środowiskowych lokalizacji gospodarstwa, jego możliwość pozy-

skania dobrej jakości pasz własnej produkcji i paszy z zakupu. Szczególnie 

ma to znaczenie, jeżeli tworzone gospodarstwo lub jego przestawienie na 

utrzymanie innej rasy polega na zakupie zwierząt, to powinny one pocho-

dzić z miejsc o podobnych lub najbardziej zbliżonych warunkach środowi-

skowych i klimatycznych. Ważny jest także łatwy dostęp do fachowej opieki 

i profilaktyki weterynaryjnej z zakresu znajomości fizjologii produkcji wy-

sokowydajnych kóz mlecznych i ich chorób. Uwzględnienie tych podstawo-

wych czynników i uwarunkowań przy wyborze właściwej rasy kóz o wyso-

kiej wydajności mlecznej znacząco pomoże ograniczyć możliwość popeł-

nienia błędu i zoptymalizuje trafność dokonanego wyboru, co zaowocuje  

w przyszłości szybką i dobrą adaptacją do lokalnych warunków środowi-

skowych pozyskanych zwierząt i umożliwi pełne wykorzystanie ich poten-

cjału produkcyjnego. Dlatego też przemyślany wybór rasy kóz do hodowli  

i produkcji w zdefiniowanych warunkach środowiskowych i rzetelne 

uwzględnienie rzeczywistości ekonomicznej jest kluczowym elementem do 

wykonania realnego biznesplanu i jego realizacji w warunkach gospodar-

stwa wysokoprodukcyjnych kóz mlecznych. 

Należy wspomnieć, że w dobie globalizacji coraz większe znaczenie 

nabierają metody biotechnologiczne, które umożliwiają przebudowę stada 

zwierząt lub wprowadzenie nowej rasy bez konieczności dokonywania za-

kupu żywych zwierząt. Nabiera to szczególnego znaczenia z uwagi na częste 

występowanie już nawet w krajach naszych najbliższych sąsiadów wielu 

groźnych chorób, między innymi gorączki Q, choroby niebieskiego języka 

czy wirusowego zapalenia mózgu i stawów, a co za tym idzie istnienia du-

żego prawdopodobieństwa zawleczenia ich w przypadku importu do Polski 

dorosłych kóz. Dlatego też, aby uniknąć tego ryzyka warto rozważyć zakup 

mrożonego nasienia i zastosować np. krzyżowanie wypierające poprzez in-

seminację lub zakupić zamrożone zarodki i przeszczepić je matkom wła-

snego stada, które w następstwie urodzą wysokowydajne kozy pożądanej 

przez nas rasy. 
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Koziarnia i technologia produkcji 
 

W niewielkich gospodarstwach kozy często utrzymywane są w pomiesz-

czeniach z innymi gatunkami zwierząt domowych w wygrodzonych dla nich 

klatkach. Taki tradycyjny chów nie sprzyja utrzymywaniu wysokowydaj-

nych kóz, a ewentualnie pozyskiwane od nich mleko zazwyczaj zaspokaja 

potrzeby hodowcy i jego rodziny. 

Współcześnie, bez nowoczesnych budynków z odpowiednim wyposa-

żeniem zapewniającym kozom pełen dobrostan, utrzymanie wysokowydaj-

nych kóz mlecznych nie jest możliwe. Koziarnie w zależności od preferencji 

hodowcy i mniejszym stopniu od lokalnych warunków środowiskowych  

i klimatycznych mogą być budowane jako hale namiotowe lub budynki wy-

konane w tradycyjnej drewnianej lub murowanej technologii. Wszystkie 

one powinny zapewnić kozom mikroklimat o odpowiedniej temperaturze, 

wilgotności powierza i skutecznie działającej wentylacji, a także powinny 

posiadać właściwą dla każdej grupy produkcyjnej dobrze oświetloną po-

wierzchnię bytową, której wielkość powinna być dostosowana do planowa-

nej docelowej liczby utrzymywanych kóz. Zazwyczaj wymogi wobec para-

metrów mikroklimatycznych są utrzymywane bez względu na pogodę  

i porę roku przez automatyczny zintegrowany system wentylacyjny  

i grzewczy. Ponadto, budynek koziarni powinien być podzielony co naj-

mniej na 4 podstawowe sekcje: dla kóz ciężarnych, dla kóz w pierwszej lak-

tacji, dla kóz wysokowydajnych i dla kóz starszych (o niższej mleczności). 

W budynku tym powinna znajdować się także dojarnia. Należy pamiętać, że 

wysokomleczne kozy produkujące średnio powyżej 1000 kg mleka w lakta-

cji wymagają całorocznego utrzymania w koziarni. W przeciwnym razie ko-

zy wychodzące na pastwisko tracą za dużo energii i przez to utrzymanie ich 

na poziomie wysokiej wydajności jest trudniejsze i znacznie kosztowniej-

sze. Dlatego też, budynek należy tak zaplanować, aby sprawne zadawanie  

pasz było możliwe niezależnie od pory roku. W koziarniach mniejszych do 

200 szt. zwierząt dobrze sprawdza się system tradycyjny wykorzystujący 

paśniki z szufladami na paszę treściwą. W nowoczesnych większych koziar-

niach taki system jest niepraktyczny i coraz powszechniejsze jest wygodne  

i szybkie mechaniczne zadawanie paszy na stół paszowy zapewniające  

wysoką higienę żywienia (fot. 8.). Najpowszechniejszym systemem stoso-

wanym w dojeniu kóz jest system równoległy z podwyższonym podestem 

dla dojonych zwierząt lub kanałem dla obsługi obniżonym w stosunku do 
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podłogi dojarni (fot. 9.). Liczba stanowisk udojowych dobierana jest do licz-

by dojnych kóz w stadzie i czasu, jaki zamierzamy przeznaczyć na dój.  

Na przykład w koziarni dla 2000 kóz wyposażonej w kanałowy równoległy 

system 2 x 30 stanowisk udojowych wykonywany przez jednego dojarza 

trwa około 5 godzin (fot. 10.). W dużych gospodarstwach utrzymujących 

ponad 1000 kóz mlecznych warto również rozważyć zastosowanie karuze-

lowego systemu dojenia kóz, który spośród znanych systemów udojowych 

jest najszybszy. Kozły, kózki remontowe i odchów koźląt powinien odbywać 

się w oddzielnym budynku. 

 

Fot. 8. Koziarnia dla 2000 kóz  

z systemem żywienia na stole paszowym 
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Fot. 9. Nowoczesna koziarnia dla 2000 kóz mlecznych.  

Na pierwszym planie sekcja dla kóz wysokowydajnych 

 
 

Fot. 10. Dojarnia 2 x 30 stanowisk udojowych wykorzystywana  

w gospodarstwie koziarskim utrzymującym 2000 kóz 
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Specyfika żywienia kóz 
 

Kozy są zwierzętami typowo pastwiskowymi. Chociaż podstawą ich diety  

są trawy pastwiskowe, to w porównaniu do innych przeżuwaczy liczba ga-

tunków roślin jaka może być przez niezjadana jako pokarm jest znacznie 

większa. Jednakże, podczas przygotowania i zadawania paszy należy wziąć 

pod uwagę upodobanie kóz do wyszukiwania różnorodnego pokarmu, co 

jest u nich typową i naturalną cechą gatunkową. Kozy zawsze, nawet  

w dawce o niewielu składnikach paszowych, będą wyszukiwać te najbar-

dziej atrakcyjne i niekonieczne o najwyższej smakowitości czy wartości od-

żywczej. Wiedząc o tym, trzeba pamiętać, że uboczną konsekwencją takiego 

behawioru u kóz podczas pobierania pokarmu może być niewyjadanie za-

danej paszy w całości, w ilości dochodzącej nawet do 40%. Dlatego też zja-

danie przez kozy wszystkiej zadanej paszy niekoniecznie świadczy o wyso-

kiej smakowitości, lecz może wskazywać na jej niewystarczającą ilość. 

Coraz częściej w gospodarstwach prowadzących intensywną produk-

cję mleka koziego odchodzi się od tradycyjnego systemu żywienia polegają-

cego na stosowaniu w zimie pasz przede wszystkim konserwowanych,  

a latem głównie zielonki. Nowoczesne żywienie kóz wysokowydajnych za-

kłada stosowanie niezależnie od pory roku zunifikowanej dawki pokarmo-

wej TMR (Total Mixed Ration) o stałej konsystencji i takim samym lub bar-

dzo zbliżonym składzie surowcowym oraz zbilansowanej zawartości białka 

i energii w 1 kg suchej masy. Tak przygotowana dawka pokarmowa w naj-

wyższym stopniu zabezpiecza utrzymanie wysokiego poziomu produkcji 

mleka w stadzie kóz. Natomiast, proces przystosowania układu pokarmo-

wego do trawienia dawki pokarmowej po jej zmianie ze względu na specy-

ficzną rolę, jaką odgrywają mikroorganizmy w trawieniu, trwa co najmniej 

kilka dni, a często nawet do dwóch tygodni. Szczególnie u wysokowydaj-

nych kóz, wprowadzenie jakiejkolwiek, choćby niewielkiej, zmiany składu 

dawki pokarmowej może doprowadzić do zaburzeń trawiennych. Konse-

kwencją takiego stanu rzeczy jest zazwyczaj okresowe obniżenie wydajno-

ści mlecznej, a w skrajnych przypadkach wystąpienie subklinicznych lub 

pełnoobjawowych chorób metabolicznych i trwałego obniżenia wydajności 

mlecznej, co nie jest bez znaczenia dla końcowego efektu ekonomicznego 

produkcji. Należy pamiętać o regularnym zadawaniu paszy. 
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Równie istotnym elementem w żywieniu wysokowydajnych kóz jest 

systematyczna kontrola jakości i zawartości białka i energii w składnikach 

dawki pokarmowej pochodzących zarówno z produkcji własnej, jak i z za-

kupu. Kontroli poddaje się każdą nową partię paszy, a w przypadku stoso-

wania żywienia systemem TMR powinna być przeprowadzana raz w mie-

siącu. Dodatkowo, pasza powinna być zawsze poddana kontroli jakości  

w przypadku pogorszenia zdrowotności stada lub wystąpienia chorób me-

tabolicznych. 

 

Specyfika rozrodu w stadzie kóz mlecznych  

o wysokiej wydajności 
 

Kozy jako zwierzęta o sezonowo występującym rozrodzie w warunkach 

tradycyjnej hodowli rodzą koźlęta raz w roku. Taki naturalny rytm powodu-

je, że w miesiącach zimowych w porównaniu do letnich produkcja mleka 

jest mniejsza, a jego podaż na rynek nie zaspokaja popytu. Niedogodność tę 

można pokonać poprzez biotechniczne stymulowanie rui poza naturalnie 

występującym sezonem rozrodczym i w konsekwencji planowaniem wyko-

tów w dowolnej części roku. Taka strategia umożliwia zaplanowanie wy-

stąpienia szczytu wydajności mlecznej u kóz w laktacji na okres w roku,  

w którym na rynku występuje obniżona podaż mleka. 

W gospodarstwach intensywnie użytkujących wysokowydajne kozy 

mleczne, naturalny rytm rozrodczy u tych zwierząt w mniejszym stopniu 

wpływa na utrzymanie produkcji mleka na wysokim poziomie przez cały 

rok. Wynika to między innymi z cech fizjologicznych warunkujących prze-

bieg laktacji u kóz, która może być wydłużana nawet do trzech lat bez dra-

stycznego spadku wydajności mlecznej. Wykorzystując tę fizjologiczną cha-

rakterystykę przebiegu laktacji, u kóz stosuje się strategię sterowania roz-

rodem polegającą na dopuszczaniu do stanówki samic raz na trzy lata. 

Funkcja rozrodu w takich stadach sprowadza się głównie do potrzeby i/lub 

konieczności wyprodukowania remontu. W każdym roku do krycia prze-

znacza się około 30% kóz, z których najlepsze zostają matkami następnego 

pokolenia kózek remontowych. 

Często w wysokoprodukcyjnych stadach po wykocie koźlęta od razu 

są odbierane od matek i po odpojeniu siarą odchowywane na preparatach 

mlekozastępczych, a ich matki po okresie produkcji siary są przeznaczane 

do doju. 
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Kózki remontowe po odchowaniu i zakoceniu wracają do stada  

w wieku około 7. miesiąca życia, a po wykoceniu włączane są do podsta-

wowego stada produkcyjnego mleko. 

 

Podsumowanie 
 

Z uwagi na informacyjny charakter tego opracowania, nie poruszono w nim 

pełnego systematycznego omówienia wszystkich zagadnień dotyczących 

hodowli kóz. W broszurze tej poruszono jedynie wybrane zagadnienia do-

tyczące hodowli kóz mogące być przydatne w podejmowaniu decyzji o za-

łożeniu lub modernizacji gospodarstwa koziarskiego ukierunkowanego na 

intensywną produkcję mleka. Więcej szczegółowych informacji o hodowli 

kóz znajdzie Czytelnik w uzupełniających literaturę pozycjach wymienio-

nych poniżej: 

 Wójtowski Jacek. Hodowla, chów i użytkowanie kóz. Wydawnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Poznań 2013. 

 Kuhnemann Helmut. Hodowla Kóz. Rasy, zdrowie, opieka.  

Wydawnictwo RM. Warszawa 2009. 

 Kaba Jarosław, Bagnicka Emilia. Kozy w Polsce – chów, hodowla  

i użytkowanie. Życie weterynaryjne. 2009. 84(3); 215-219. 
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