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czas na biznes hodowla psów

Polacy kochaj! zwierz"ta. W co trzecim polskim 
domu mieszka istota chodz!ca na wi"cej ni# 
dwóch ko$czynach i najcz"%ciej jest to w&a%nie 
pies. Nie od dzi% wiadomo, #e zwierz" to jest 
najlepszym przyjacielem cz&owieka – tak te# 
jest z regu&y traktowany i jako pe&noprawny 
cz&onek rodziny cieszy si" wieloma przywilejami. 
Coraz wi"cej osób %wiadomie wybiera to 
zwierz" w oparciu o cechy danej rasy. Jednak 
pewno%', #e szczeni" np. labradora wyro%nie 
na typowego przedstawiciela rasy, daje tylko 
jego pochodzenie z najlepszych hodowli. Te 
ciesz!ce si" najwi"kszym presti#em prosperuj! 
niczym dobrze zarz!dzane firmy. Nale#y jednak 
pami"ta', #e hodowla #ywych zwierz!t nie 
jest typowym biznesem, w którym licz! si" 
tylko zyski. To przedsi"wzi"cie wy&!cznie dla 
pasjonatów kochaj!cych zwierz"ta i gotowych do 
wielu wyrzecze$ i po%wi"ce$. To, w jaki sposób 
szczeniak zostanie w hodowli przygotowany do 
wspó&#ycia z lud(mi, warunkuje w du#ej mierze 
jego pó(niejsze zachowanie w nowym domu.
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Charakterystyka rynku

!rednio co trzeci Polak ma w domu zwierz". Najwi"cej w polskich gospo-
darstwach jest psów i kotów – ponad 14 mln. Jednak liczba psów rasowych 
zarejestrowanych w Polskim Zwi#zku Kynologicznym stanowi tylko u$amek 
ogólnej liczby psów w kraju – jest ich ponad 100 000. Dla porównania: raso-
we, rodowodowe psy stanowi# ok. 90% ca$ej psiej populacji w Skandynawii 
i ok. 60% w krajach Europy Zachodniej.

Mi"dzynarodowa Federacja Kynologiczna (FCI) wyró%nia ponad 400 ró%-
nych ras psów. Co jaki& czas na list" dopisywane s# nowe, które dot#d nie 
kwalifikowa$y si" do uznania ich jako osobnej rasy.

Rynek, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, charakteryzuje si" bar-
dzo gro'nym trendem, jakim s# okresowe mody na dane rasy psów. Na-
p"dza je popkultura, filmy i celebryci. Aktualnie bardzo du%ym powodze-
niem ciesz# si" rasy miniaturowe, cho( wydaje si", %e jeden z jej g$ównych 
przedstawicieli – chihuahua, swoj# &wietno&( ma ju% za sob#. Wci#% du%ym 
zainteresowaniem ciesz# si" labradory, retrievery, bassety i wilczarze. Na 
brak ch"tnych nie narzekaj# tak%e hodowcy psów stró%uj#cych i obronnych. 
Najdotkliwiej skutki przemijaj#cej mody odczu$y bernardyny i dalmanty)-
czyki. Du%o psów tych ras zosta$o oddanych do schronisk przez nieodpo-
wiedzialnych w$a&cicieli.

Konkurencja

W Polsce dzia$a ponad 70 000 ró%nego rodzaju hodowli psów. Najwi"k-
sz# cz"&( stanowi# niewielkie hodowle skupiaj#ce si" na jednej tylko rasie. 


