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Wstęp

Jadąc przez wsie naszego województwa w ciągu kolejnych lat widzimy coraz mniej zwierząt gospo-
darskich. Bydło pozostało tylko w większych stadach, na pastwiskach jest trochę więcej koni – po kilka, 
kilkanaście sztuk ale w sąsiedztwie budynków inwentarskich bardzo rzadko widać drób, a w większości 
mniejszych i średnich gospodarstw budynki wcześniej przeznaczone dla zwierząt gospodarskich świecą 
pustkami. Ogródki warzywne też nie są powszechne. Większość żywności kupujemy w sklepie, najłatwiej 
w markecie, najczęściej wyprodukowaną z surowców masowych, wielokrotnie przetworzonych i skutecz-
nie zakonserwowaną. Tymczasem takie postępowanie niewiele ma wspólnego ze świadomym wyborem 
i jeszcze mniej z zasadami dobrej diety. Dobra dieta powinna być dostosowana do indywidualnych po-
trzeb, preferencji smakowych i aktywności fizycznej. Co więcej – powinna zmieniać się z wiekiem, a nawet 
z porami roku. Dobra dieta powinna nam smakować. Tylko wtedy ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie 
i samopoczucie. Dietetyczne trendy należy traktować jako wskazówki i inspiracje, a nie jako wyrocznię 
w sprawie komponowania własnej diety. Planując swój jadłospis wystarczy, że będziemy się trzymać 5 
najważniejszych zasad współczesnej dietetyki: 
q Odżywiaj się regularnie.
q Jedz jak najwięcej warzyw (i maksymalnie 2 porcje owoców dziennie).
q Ogranicz spożycie węglowodanów.
q Pij dużo wody (płynów).
q Wybieraj produkty jak najmniej przetworzone.

Największy odsetek stulatków żyje w 5 regionach świata. Są to tzw. „niebieskie strefy”: Ikaria (Grecja), 
Okinawa (Japonia), Ogliastra (Sardynia), Loma Linda (Kalifornia) i Nicoya (Kostaryka). Udowodniono, że 
sekretem długiego życia w zdrowiu jest aktywne życie społeczne, spożywanie lekkich posiłków na bazie 
nieprzetworzonych, lokalnych produktów oraz codzienna umiarkowana aktywność fizyczna. Do podstawo-
wych produktów żywnościowych, całkowicie naturalnych i nieprzetworzonych należą świeże kurze jaja.

1. Jajka z przyzagrodowego chowu kur nieśnych

W Polsce znamy bardzo długą tradycją tzw. chowu przyzagrodowego zwierząt gospodarskich, w tej 
liczbie również drobiu.

Chów kur w małych stadkach jest nadal prowadzony w niektórych gospodarstwach, ale różne ,,nowe” 
okoliczności z pewnością przyczynią się do wzmożenia tej działalności produkcyjnej przez kolejnych rolni-
ków lub po prostu mieszkańców wsi.

Według szacunków w chowie drobnostadkowym utrzymywanych jest obecnie w Polsce ok. 20 mln kur, 
co stanowi około 65% pogłowia kur niosek jaj spożywczych. Małe stadka niosek produkują jaja głównie 
na samozaopatrzenie gospodarstw domowych. Produkcja jaj w mniejszych gospodarstwach jest wybitnie 
sezonowa ze szczytem nieśności w okresie wiosenno-letnim. Nadwyżki jaj ponad potrzeby własne gospo-
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darstw mogą być źródłem dodatkowego dochodu (sprzedane poza gospodarstwo lub zagospodarowane 
w ramach rozwijającej się agroturystyki) Popularność przyzagrodowego chowu kur jest powodowana fak-
tem, że uzyskiwane w ten sposób jaja (nieocenione pod względem wartości odżywczej) i dobrej jakości 
mięso są wartościowym urozmaiceniem codziennej diety. Chów kur w gospodarstwie umożliwia zagospo-
darowanie pasz wyprodukowanych we własnym gospodarstwie (zboża, zielonki) i różnego rodzaju pasz 
odpadkowych (np. odpadki kuchenne), których udział w dawce obniża koszty żywienia kur.

W chowie przyzagrodowym kury mają możliwość korzystania z wybiegów, sadów, ogrodów, nieod-
ległych łąk i pastwisk, ściernisk oraz nieużytków. Gwarantuje to tym ptakom swobodę ruchu, dostęp do 
naturalnych żerowisk, świeżego powietrza i promieniowania słonecznego.

Jaja „wiejskie”, pochodzące właśnie z chowu przyzagrodowego cieszą się na rynku stałą, dużą popu-
larnością, gdyż w opinii konsumentów są smaczniejsze i znacznie bezpieczniejsze pod względem żywie-
niowym niż jaja wyprodukowane w warunkach chowu fermowego.

Coraz większa świadomość społeczeństwa na temat „zdrowej żywności” powoduje wzrost zapotrze-
bowania na produkty żywnościowe powstałe w efekcie stosowania ekstensywnych technologii produkcji. 
Najważniejszymi z nich są certyfikowane, ekologiczne metody, dzięki którym ona powstaje. Bezpieczna 
żywność jest jednym z podstawowych warunków naszego zdrowia. Jaja kurze są doskonałym produktem 
spożywczym, znanym w każdej kuchni. Służą nie tylko do bezpośredniego spożycia, ale są też niezbęd-
nym dodatkiem do wielu potraw. Jajo jest jednym z najcenniejszych produktów żywnościowych, zawiera 
bowiem dużo przyswajalnego przez organizm ludzki białka, w tym wszystkie aminokwasy egzogenne. Pod 
względem wartości odżywczej przewyższa nawet białka mleka, mięsa i ryb. Jest też bogatym źródłem wi-
tamin, a także pierwiastków śladowych. Nie zawiera tylko witaminy C. Szczególnie bogate jest w fosfor i że-
lazo. Większość składników mineralnych znajduje się w żółtku, które tak naprawdę też jest białkiem. Duża 
ilość enzymów oraz ich połączeń sprawia, że wszystkie składniki pokarmowe są wchłaniane w całości. 
Substancje biologicznie czynne, zawarte w jajach (lizozym, immunoglobulina, awidyna i inne) są cennym 
surowcem dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego. Niektóre z nich, jak lecytyna, zapobiegają 
chorobie Alzheimera, a fosfolipidy i nienasycone kwasy tłuszczowe chorobie wieńcowej serca. Błędne 
okazały się więc poglądy dotyczące wpływu liczby spożywanych jaj na choroby krążeniowe u ludzi, a także 
ilości i rodzaju zawartego w nich cholesterolu.

2. Odchów kurcząt na nioski

Szczególnie dla początkujących użytkowników kur nieśnych bardzo wygodny i niedrogi jest zakup już 
odchowanych, kilkutygodniowych kurcząt, które będą nioskami. Można w ten sposób pominąć kłopotliwy 
etap odchowu piskląt w kurniku. Wśród mnogości dostępnych ras czystych kur i ich użytkowych mieszań-
ców, szczególnie typów: lekkiego i średniociężkiego kury rasy zielononóżka kuropatwiana są bezkonku-
rencyjne, jeżeli chodzi o przydatność do chowu przyzagrodowego, także w gospodarstwach agroturystycz-
nych. Jest to najlżejsza, wyhodowana w Polsce rasa zaliczana do typu ogólnoużytkowego. Kury ważą 
1,4-1,5 kg, koguty 1,6-1,8 kg. Charakterystyczną cechą tych kur jest kuropatwiane upierzenie oraz zielono 
zabarwione skoki i skóra. Nieśność rozpoczynają wcześnie, podobnie jak kury Leghorn (w wieku 140-150 
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dni, więc w 21-22 tygodniu lub w 5,5-6 miesiącu życia) i znoszą 160-170 jaj. W chowie ekstensywnym, 
utrzymywane w niewielkich stadkach kury te odznaczają się zdolnością do żerowania i pozyskiwania paszy 
na wybiegach. Wykazuje też instynkt kwoczenia, wysiadywania i wodzenia piskląt. Rasa ta jest na nowo 
ceniona i poszukiwana. 

Najbardziej odpowiednim terminem zakupu piskląt kurzych do odchowu na kury nioski jest okres od 
stycznia do końca marca. Nioski pochodzące z lęgów w tym czasie rozpoczną nieśność już latem, zanim 
nastaną krótkie, jesienne dni. Intensywna nieśność zimą może być utrzymana przy przedłużeniu oświe-
tlenia kurnika, zapewnieniu optymalnej temperatury w pomieszczeniu oraz przy odpowiednim żywieniu 
niosek. Dojrzewanie kurek z późniejszych lęgów (kwiecień-czerwiec) przypadnie na okres naturalnie 
skracającego się oświetlenia dziennego, początek nieśności we wrześniu lub październiku, a w najzim-
niejszych miesiącach (grudzień-luty) nastąpi potencjalny szczyt nieśności. Tymczasem kury pochodzące 
z wczesnych lęgów wraz z nastaniem najzimniejszego okresu roku (styczeń-luty) będą już po szczycie 
nieśności i mniej wyraźnie zareagują na niekorzystne warunki środowiska.

Najłatwiej jest wychować kurczęta w typowej wychowalni, ale tę funkcję, przy niewielkiej ilości od-
chowywanych piskląt może również spełnić ogrzewana budka, mało używane pomieszczenie w domu 
lub w kurniku po przeniesieniu dorosłych kur. Pomieszczenie wychowalni w każdym przypadku musi 
być starannie wysprzątane, wydezynfekowane, a po wysuszeniu wnętrza pobielone mlekiem wapien-
nym (bielenie nie tylko dezynfekuje ściany, ale dodatkowo rozjaśnia pomieszczenie i poprawia jego 
estetykę). Wybielone pomieszczenie pozostawia się zamknięte na okres 5-7 dni, tzw. przerwy sani-
tarnej. Ponadto pomieszczenie wychowalni musi być suche, szczelne, bez przeciągów ze sprawnie 
działającą wentylacją. W razie potrzeby przeprowadza się też deratyzację, gdyż gryzonie mogą być 
niebezpieczne dla piskląt. Oczyszczone oraz wydezynfekowane powinny być też otwory nawiewne 
powietrza, otoczenie kurnika i wybieg. Na 24 godziny przed zasiedleniem wychowalni rozkłada się 
ściółkę, którą trzeba też spryskać środkiem dezynfekcyjnym. Jednym z podstawowych warunków pra-
widłowego wychowu piskląt jest ogrzanie pomieszczenia przed ich wstawieniem i utrzymanie wyma-
ganej temperatury powietrza. Temperatura ściółki przed zasiedleniem wychowalni pisklętami powinna 
wynosić minimum 31°C.

Do ogrzewania piskląt w pierwszych tygodniach wychowu używa się tzw. sztuczną kwokę, czyli pro-
miennik podczerwieni w specjalnej oprawie. 

Jeden promiennik o mocy 250 W (najczęściej stosowany) wystarcza na ogrzanie 50-80 piskląt. Jeżeli 
planujemy prowadzić wychów od stycznia do marca, wtedy w pomieszczeniu wychowalni musimy zainsta-
lować dodatkowe ogrzewanie, tak aby temperatura w pomieszczeniu nie była niższa niż 24°C. W pierw-
szych dniach odchowu kurcząt ważne jest, aby te małe ptaki nie oddalały się zbyt daleko od źródła ciepła 
i w rezultacie nie marzły. W tym celu wokół promiennika, w promieniu 0,5-1,0 m umieszczamy okrągły 
parawan o wysokości 30-40 cm. Średnicę parawanu trzeba tak dopasować, aby powierzchnia nim ograni-
czona wystarczała kurczętom na ewentualne oddalenie się od źródła ciepła i tym samym wybranie przez 
nie optymalnej temperatury.
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Parawan może być wykonany z tektury, papieru falistego lub gęstej siatki plastykowej. Wewnątrz pa-
rawanu, poza zasięgiem promiennika ustawiamy poidełka i karmidełka dla piskląt. W pomieszczeniu do 
wychowu kurcząt lub chowu brojlerów kontrolujemy zasadniczo temperaturę pod sztuczną kwoką – na 
wysokości grzbietu kurcząt i w przestrzeni wychowalni, mierzoną na wysokości 1,5 m od podłogi.

Optymalną temperaturę w poszczególnych tygodniach wychowu kurcząt przedstawia tabela:

W pierwszych dniach życia pisklęta nie mogą jeszcze odpowiednio regulować ciepłoty swojego ciała. 
Dopiero po 4-6 dniach organizm pisklęcia jest w stanie uruchomić układ termoregulacyjny, który pełną 
sprawność osiąga po 4 tygodniach życia (kiedy zamiast puchu zaczynają wyrastać pióra). W zależności od 
pory roku i temperatury powietrza na zewnątrz budynku, kurczęta korzystają z dodatkowego źródła ciepła, 
zwykle przez okres 4-6 tygodni. Do 10 dnia życia kurcząt można utrzymywać nawet 40-50 piskląt na 1 m2 
podłogi. Do wieku 4 tygodni obsada ptaków może wynosić 25 sztuk, a starszych 14 sztuk na 1 m2.

W ciągu pierwszych 4 tygodni odchowu kurcząt powinno się zapewnić ptakowi 3-4 cm brzegu karmidła 
na mieszankę wilgotną i 1 cm brzegu poidła, a w okresie od 4 do 10 tygodnia: 6-8 cm brzegu karmidła 
i 1,5 cm poidła. Dla kurcząt w wieku powyżej 10 tygodni wystarczy 12 cm karmidła i 2 cm brzegu poidła. 
W przypadku żywienia kurcząt suchą mieszanką specjalistyczną wystarczy ½ normy długości korytka 
przeznaczonego na mieszankę wilgotną. 

Po wstawieniu piskląt do wychowalni pod „sztuczną kwokę” (gdzie powinny odpoczywać po trudach 
podróży przez około pół godziny) do poidełek nalewa się czystą, przegotowaną wodę o temperaturze 20 
stopni Celsjusza. Dobrze jest podać do picia napar z ziół (mięta, rumianek, kwiat lipy). Jeżeli po podaniu 
wody lub naparu pisklęta nie korzystają z poidełek, wówczas dziobek każdego z nich trzeba zanurzyć 
w wodzie, po czym głowę lekko przechylić do tyłu, aby płyn dostał się do przełyku. Równocześnie uważnie 
obserwujemy zachowanie się kurcząt. Jeśli temperatura pod kwoką jest prawidłowa, wtedy pisklęta same 
równomiernie rozmieszczają się na całej powierzchni ograniczonej parawanem. Jeśli jest za gorąco, stara-
ją się uciec od źródła ciepła i skupiają się na obrzeżach kręgu. Natomiast gdy jest zbyt chłodno, zbijają się 
pod lampą w ciasną gromadę. W razie potrzeby temperaturę pod promiennikiem regulujemy przez zmianę 
wysokości zawieszenia lampy.

Wiek
(tygodnie)

Temperatura pod źródłem ciepła 
(stopnie Celsjusza)

Temperatura w pomieszczeniu
(stopnie Celsjusza)

1 33-30 24-20

2 30-26 22-20

3 26-24 22-20

4 24-20 20-18

5 – 20-18

6-20 – 18-16
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Po napojeniu piskląt podaje się im paszę (najlepiej suchą i w niewielkiej ilości) w karmidełkach, na 
tackach, deseczkach lub wytłaczankach. Sprzęt pisklęcy stosuje się do czasu, aż nauczą się korzystać 
z karmideł i korytek przeznaczonych dla ptaków starszych. Następuje to stopniowo po 7-8 dniach wycho-
wu. Wtedy też usuwa się parawan. Przez pierwsze 4 tygodnie odchowu kurcząt paszę należy podawać co 
2,5 godziny, a później co 3 godziny. Pierwsze podanie paszy w kolejnym dniu powinno następować jak naj-
wcześniej rano, zaś ostatnie jak najpóźniej wieczorem. Pasze w postaci suchej i wilgotnej podaje się prze-
miennie – raz suchą raz wilgotną. Jeśli kurczęta przestają jeść, trzeba korytka starannie wymyć i wysuszyć. 
Wilgotnej paszy nie zostawia się w korytkach, ponieważ w wysokiej temperaturze szybko ulega zepsuciu.

W 5 tygodniu życia, szczególnie wczesne kurczęta często wymagają jeszcze dodatkowego ogrzewania, 
ale temperatura pomieszczenia nie może być jednak za wysoka, trzeba ją stopniowo (w miarę wzrostu 
kurcząt) obniżać. Kurczęta pochodzące z lęgów późniejszych zwykle korzystają już z wybiegów przed 
wychowalnią i dlatego temperatura w pomieszczeniu nie może być dużo wyższa od zewnętrznej. Kurczęta 
można wypuszczać na mały wybieg przylegający do wychowalni już w pierwszych tygodniach życia, jeśli 
dni są pogodne , a także ciepłe. Kurczęta z lęgów z końca stycznia mogą korzystać z wybiegu w końcu 
kwietnia, a młode rośliny i larwy owadów będą znakomitym uzupełnieniem ich diety. Przebywanie na 
wybiegu zapewni kurczętom ruch i słońce, wpływając stymulująco na ich rozwój oraz zdrowotność. Od-
chowywane kurczęta nie mogą korzystać z tego samego wybiegu, co ptaki dorosłe. Szczególnie dorosły 
drób może być nosicielem chorób. Teren wybiegu dla młodych kurcząt powinien być ogrodzony siatką 
(także od góry – przed dostępem dzikich ptaków). Nieopierzone kurczęta nie mogą pozostawać na wybiegu 
w czasie deszczu, gdyż przemoczone mogą się łatwo przeziębić i zachorować. Należy też dbać o stałą 
wymianę powietrza w wychowalni, ale kontrolowaną, bez przeciągów. Ściółkę zabrudzoną przykrywamy 
świeżą warstwą, nie naruszając warstw zalegającego niżej obornika. Odchowywane kurczęta przetrzymuje 
się w wychowalni zazwyczaj do wieku 6-8 tygodni, ale ptaki z wczesnych lęgów (styczeń-luty) muszą 
pozostać w niej dłużej. Obsada kurcząt na 1 m2 podłogi nie może przekraczać w tym okresie 20 sztuk. 
Do tego czasu powinny być już dobrze opierzone; nie wymagają więc już dogrzewania i tak ciepłych o tej 
porze roku pomieszczeń.

3. Odchów kurcząt i wychów młodych niosek z zastosowaniem budki kolonijnej

Jeśli jest ciepła wiosna (temperatura powietrza w ciągu dnia osiąga 18-20 stopni Celsjusza) przenosi 
się kurczęta z wychowalni do budki kolonijnej, ustawionej na zielonym i ogrodzonym wybiegu, gdzie mogą 
być dalej odchowywane, aż do osiągnięcia dojrzałości płciowej. Na tydzień przed przeniesieniem kurcząt 
przerywa się ogrzewanie wychowalni. Przeprowadzkę organizuje się w ciepły, słoneczny oraz bezwietrzny 
dzień. Na podłogę budki kładzie się warstwę długiej sieczki (pozwoli to ograniczenie wpływu zimnych, 
przyziemnych prądów powietrza). Do końca dnia po przeprowadzce kurczęta powinny pozostać w bud-
ce, aby mogły przyzwyczaić się do nowego pomieszczenia. Na noc frontową ścianę budki (najczęściej 
wykonaną z siatki) przez kilka pierwszych dni zasłania się plandeką lub gęstą tkaniną. Najlepsza jest 
budka przenośna, którą można łatwo ustawiać w kolejnych miejscach na wybiegu. Zapewni to równo-
mierne wykorzystanie wybiegu i ograniczy wydeptywanie porostu w miejscu żerowania. Podłoga w bud-
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ce powinna być ażurowa – wykonana najlepiej z siatki (na wysokości 
około 10 cm od podłoża), co umożliwi opadanie pomiotu do ścielonej 
sieczką skrzyni. Ograniczy to kontakt ptaków z odchodami i zabezpie-
czy ptaki przed drapieżnikami, a zgromadzony w ten sposób obornik po 
odkażeniu wapnem gaszonym i przefermentowaniu na kompostowniku 
wykorzystamy jako nawóz w uprawach roślinnych. Przenoszenie budki 
i utrzymanie czystości w tej instalacji będzie znacznie ułatwione, jeżeli 
budka będzie składana. Podstawą jest drewniana skrzynia (wykonana 
z wodoodpornej płyty), umieszczona na drążkach do przenoszenia, po-
kryta drobną, nierdzewną, najlepiej powlekaną tworzywem sztucznym 
siatką lub drewnianymi szczebelkami. Podstawę nakrywa się górną 
częścią budki, którą stanowi daszek i ścianki. Na jedną kurkę odcho-
wywaną na wybiegu należy przyjąć około 10 m2 jego powierzchni. Przy 

założeniu, że budka służy wyłącznie jako pomieszczenie noclegowe, zagęszczenie ptaków może wynosić 
do 25 sztuk/1 m2. Na wybiegu w pobliżu budki ustawia się sprzęt do paszy i wody, przewidując około 5 
cm brzegu karmidła na 1 kurkę. Miejsce gdzie ustawia się karmidło i poidło powinno być zadaszone, aby 
padający deszcz nie moczył paszy. Daszek będzie również chronił kurczęta przed deszczem lub upałem. 
Kurczęta muszą mieć stale świeżą wodę, a sprzęt czysty. Wychów w budkach kolonijnych korzystnie wpły-
wa na wzrost oraz rozwój przyszłych niosek. Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nieśności następuje u kur 
gwałtowny rozwój narządów rozrodczych. W tym czasie nie można ptaków narażać na stres.

Przed osiągnięciem dojrzałości płciowej, około 19-20 tygodnia życia młode kurki przenosimy do kurni-
ka. trzeba to zrobić odpowiednio wcześnie, aby mogły zaadaptować się w kurniku i jego otoczeniu. 

4. Lokalizacja i urządzenie kurnika oraz obsługa niosek

Pomieszczenia kurnika mogą być urządzone w budynku budowanym na nowo lub w pomieszczeniach 
wyremontowanych. Podobnie jak w innych pomieszczeniach inwentarskich, okna kurnika powinny mieć 
wystawę południową lub południowo-wschod-
nią, tak aby nasłonecznienie wnętrza pomiesz-
czeń (zwłaszcza w godzinach porannych) było 
możliwie pełne. Najlepiej jest, kiedy kurnik stoi 
na lekkim wzniesieniu, szczególnie w przypadku 
nieprzepuszczalnego podłoża. Dookoła kurnika 
urządzamy trawiasty wybieg, a od północy i wscho-
du teren wybiegu osłaniamy od zimnych wiatrów 
(parawany lub żywopłot). 

W przyzagrodowym chowie kur uzyskuje się 
roczne około 180 jaj od niosek ras rodzimych 
i około 200 jaj od kur z krzyżówek towarowych. Rozmieszczenie sprzętu w kurniku

Dwuczęściowa budka kolonijna

1 – daszek
2 – podłoga szczebelkowa
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Warunkiem decydującym o optymalnej produkcji jaj jest właśnie uzyskanie wysokiej nieśności w ciągu 
roku. Najogólniej rozumiane warunki utrzymania niosek, wśród nich żywienie oraz obsługa ptaków, to 
podstawowe czynniki poziomu produkcyjności kur nieśnych. Niezwykle istotne, często zaniedbywane, jest 
zapewnienie stałego, nieograniczonego dostępu niosek do wody (woda do pojenia zwierząt gospodarskich 
musi mieć jakość wody zdatnej do picia przez ludzi). Woda jest zasadniczym czynnikiem wszystkich funk-
cji życiowych organizmów żywych. Niedostarczenie wody w ciągu jednego tylko dnia powoduje przerwę 
w nieśności trwającą nawet 2 tygodnie i pierzenie się kur, a brak wody przez 36 godzin przedłuża ją do 35 
dni. Okres bez dostępu do wody 30-35 godzin powoduje spadek nieśności stada od 15 do 65%. Nieśność 
spada stopniowo przez kolejne 2-3 dni i najniższy poziom osiąga około 5 dnia. Powrót do normy następuje 
niekiedy dopiero po 30-36 dniach. Dorosłej kurze trzeba zapewnić 2,5 cm brzegu poidła. Żywienie kur 
w okresie nieśności musi zapewnić optymalną ilość paszy ze wszystkimi niezbędnymi składnikami pokar-
mowymi – pełnowartościowym białkiem, energią, witaminami i związkami mineralnymi.

W przyzagrodowym chowie kur nieśnych stosuje się następujące pasze:
q Ziarna zbóż (najlepiej gniecione),
q Nasiona roślin strączkowych (motylkowatych grubonasiennych – najlepiej gniecione lub grubo śrutowane),
q Śruty poekstrakcyjne,
q Drożdże,
q Zielonki,
q Susze z zielonek,
q Kiszonki,
q Okopowe i warzywa (surowe lub parowane),
q Igliwie (sosnowe, świerkowe lub jodłowe),
q Odpadki kuchenne,
q Pasze pochodzenia zwierzęcego,
q Dodatki mineralno-witaminowe i żwirek,
q Mieszanki specjalistyczne.

Najłatwiejszym sposobem żywienia ptaków, a jednocześnie najbardziej skutecznym jest podawanie 
mieszanek paszowych. Żywienie takimi mieszankami zapewnia optymalne wykorzystanie zawartych 
w nich składników pokarmowych, odpowiadających zapotrzebowaniu bytowemu i produkcyjnemu ptaków. 
Chcąc prawidłowo żywić kury trzeba wiedzieć, że mogą one dziennie maksymalnie spożyć do 280-300 g 
paszy wilgotnej, bądź 174 g paszy suchej. Stwierdzono bezpośredni związek temperatury w kurniku, śred-
niego spożycia paszy przez pojedynczą kurę i nieśności stada (patrz tabela).

W celu optymalnego przebiegu nieśności kury muszą mieć dostęp do wystarczającej ilości poprawnie 
skonstruowanych gniazd (4-5 niosek/gniazdo), prawidłowo umieszczonych (50 cm nad ściółką – na bocz-
nej, zacisznej ścianie). Ściółka w gniazdach oraz w całym kurniku musi być czysta. 

Właściwe zagęszczenie niosek i odpowiednia wielkość kurnika sprzyjają spełnieniu wymogów dobro-
stanu kur. W kurniku nie powinno być więcej niż 4-5 kur na 1 m2. Kurnik nie może być też zbyt obszerny, 
gdyż niemożliwe będzie utrzymanie w nim prawidłowej temperatury zimą. 
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Przykład programu świetlnego dla kur ogólnoużytkowych w pomieszczeniu z oknami

Miesiąc 
wylęgu

Okres odchowu Okres nieśności

Tygodnie

1 22 23 34 35

kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień 
wrzesień

Bez sztucznego oświetlenia

Wygaszanie
światła
o godz. 20.00.
Włączenie
o godz.6.00.

Wygaszanie światła o godz. 20.00 w każ-
dym tygodniu włączać oświetlenie o 15 
minut wcześniej aż do 52 tygodni (maksy-
malnie 17 godzin światła). 

październik Wyłączać o godz.20.00. Do 15 lipca nie włączać oświetlenia, potem wyłączać
o godz. 20.00.

Listopad
Grudzień
Styczeń
Luty
marzec

Włączyć
o godz.1.00.

Wyłączanie 
opóźnić o 15 
minut tygo-
dniowo.

Włączać o godz. 5.00 przesuwając o 15 minut tygodniowo 
czas wyłączania aż do uzyskania maximum 17 godzin dnia 
świetlnego.

Wpływ temperatury powietrza na nieśność i spożycie paszy u kur.

Temperatura w kurniku (°C) Nieśność (%) Spożycie paszy (g/kurę/dzień)

-5 26 186

8 74 150

14 78 141

18 75 132

24 68 122

29 56 113

Wentylacja w małym kurniku

1 – otwór nawiewny
2 – otwór wywiewny
3 – okno
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Ważnym elementem warunków utrzymania kur nieśnych jest prawidłowe oświetlenie kurnika. Naturalne 
oświetlenie pomieszczeń inwentarskich, w tej liczbie również pomieszczeń kurnika określa się jako wskaź-
nik względny, przez porównanie oszklonej powierzchni okien do powierzchni podłogi. W przyzagrodowym 
chowie drobiu stosunek ten powinien być w granicach 1:12 do 1:15 (to znaczy, że na 12 lub 15 m2 podłogi 
przypada 1 m2 powierzchni okiennej). Natężenie światła sztucznego dla niosek powinno wynosić 3 W/m2, 
zatem w kurniku o powierzchni około 11 m2 wystarczy żarówka o mocy 40 W, równomiernie oświetlająca 
całą powierzchnię pomieszczenia. Zbyt ostre światło działa niepokojąco na ptaki i w skrajnych przypad-
kach może prowadzić do pterofagii (wydziobywanie piór) i kanibalizmu (wydziobywanie tkanek z innych kur. 
Trzeba zawsze pamiętać o tym, że nie wolno skracać dnia świetlnego w okresie nieśności. W drobiarstwie 
dawkowanie światła wykorzystywane jest przede wszystkim do opóźnienia dojrzewania ptaków lub okre-
sowego zwiększania nieśności. Nieśność zwiększa się pod wpływem przedłużenia czasu oświetlenia, ale 
tylko do 17 godzin na dobę.

W technice oświetlenia w kurniku z oknami zaleca się, aby dzień świetlny przedłużać zawsze z rana 
oświetleniem sztucznym – jako uzupełnienie światła dziennego, a wieczorem pozwolić na stopniowe za-
padanie nocy.

Urządzenia wnętrza małego kurnika. Podstawowymi wymogami funkcjonalnego kurnika są: 
n termoizolacyjność posadzki, ścian i wentylowanego stropodachu;
n sprawna wentylacja grawitacyjna;
n optymalne oświetlenie wnętrza ;
n odpowiednie wyposażenie kurnika w sprzęt do zadawania paszy, pojenia, gniazda oraz grzędy z pod-

rzędną;
n prawidłowo założona głęboka ściółka 

Gniazdo dwukondygnacyjne



Przyzagrodowy chów kur nieśnych

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2020 r. 13

5. Zbieranie jaj z kurnika i dalsze postępowanie z jajami kurzymi

Jaja są bardzo podatne na działanie niekorzystnych warunków zewnętrznych, najbardziej na wysokie 
temperatury, które stymulują rozwój bakterii (mogą przedostawać się do treści jaj przez skorupę) oraz 
przyśpieszają zmiany w tłuszczach i białkach. Dlatego należy często wybierać je z gniazd (najlepiej 3 razy 
dziennie), zwłaszcza latem i natychmiast umieszczać w chłodnym pomieszczeniu (temperatura poniżej 
18°C); według norm unijnych jaja zachowują świeżość do 28 dni po zniesieniu. Długie pozostawianie ich 
w gniazdach zwiększa też liczbę jaj zabrudzonych oraz uszkodzonych.

Zanieczyszczenia na skorupach pogarszają wygląd zewnętrzny, a ponadto mogą przenosić do treści 
niepożądany zapach. Zmniejszenie liczby jaj brudnych jest wynikiem:
n zapewnienia jednego gniazda dla najwyżej 5-6 niosek;
n dostarczenia odpowiedniej ilości czystej i suchej ściółki;
n szybkiego przyuczenia kur do znoszenia jaj w gniazdach;
n częstego zbierania jaj do czystych wytłaczanek;
n niewypuszczania niosek na mokre wybiegi;
n udostępnienia grzebowiska ze żwirkiem, szczególnie zimą;
n uniemożliwiania ptakom dostępu do gniazd nocą;
n oddzielania od stadka kur kwoczących.

Obowiązek znakowania jaj nie dotyczy producentów, którzy utrzymują do 50 niosek, a sprzedaż jaj pro-
wadzą na rynkach lokalnych. Sprzedawca powinien podać adres gospodarstwa, z którego jaja pochodzą.

Sprawdzanie świeżości jaj kurzych w wodzie

6. Wskaźniki do projektowania i adaptacji pomieszczeń dla kur nieśnych

n wysokość kurnika: 2,0-2,2 m;
n liczba kur przypadająca na 1m2 podłogi: 3-4 sztuk;
n stosunek powierzchni okien do podłogi: 1:8-10;
n odległość okna od podłogi: 45-55 cm;
n wymiary otworu „wylotowego”: 35x35 cm;
n wymiary grzęd w przekroju poprzecznym: 4x5 cm;
n długość grzędy na 1 kurę: 18-20 cm;
n odległość grzędy od ściany: 20 cm;
n odległość między grzędami: 35 cm;
n odległość grzędy od podłogi: 80-100 cm (20 cm pod grzędami trzeba ułożyć podłogę z desek lub płyt 

– tzw. podrzędną);

1-2 dni – 0° 30 dni – 90° 40 dni – 90°15-18 dni – 65-75°10 dni – 45°



Przyzagrodowy chów kur nieśnych

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2020 r.14

n liczba kur na 1 gniazdo: 5 sztuk;
n wymiary gniazda: szerokość 30 cm, głębokość 40 cm, wysokość 35 cm;
n wymiary korytek: szerokość 16-18 cm, wysokość do paszy wilgotnej 14-18 cm.

7. Zagospodarowanie pomiotu kurzego z pozafermowego chowu kur

Jednym z podstawowych czynników plonowania upraw jest nawożenie. Ciągle wzrastające ceny na-
wozów oraz konieczność optymalizacji wykorzystania składników nawozowych między innymi pod kątem 
poprawy stanu środowiska naturalnego mobilizują nas do efektywnego wykorzystania obornika. 

Produktem ubocznym w chowie drobiu jest zużyta ściółka z odchodami utrzymywanych ptaków – czyli obor-
nik na przykład kurzy. Przefermentowany i możliwie drobny obornik wykorzystuje się przede wszystkim jako 
cenny nawóz i czynnik poprawiający fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości gleby. Nawozy organiczne 
stałe lepiej stosować wczesną wiosną, przed ruszeniem wegetacji, nawożenie jesienne daje przeważnie słabsze 
efekty. Niewskazane jest stosowanie nawozów naturalnych płynnych w okresie pozawegetacyjnym w związku 
z ujemnym wpływem na środowisko przyrodnicze. Obornik powinno się wywozić na pole w dni pochmurne i po 
równomiernym rozrzuceniu na powierzchni pola natychmiast przyorać, co znacznie ogranicza straty (emisję do 
atmosfery) azotu w postaci amoniaku. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem dopuszcza się przyoranie 
wszelkich nawozów naturalnych najpóźniej na drugi dzień po ich rozrzuceniu na polu. Dobrym sposobem jest 
stosowanie obornika pod rośliny jare pod międzyplon. Niektóre międzyplony, szczególnie mieszanki wieloga-
tunkowe roślin uprawnych dobrze pobierają rozpuszczalne składniki pokarmowe z gleby, przeciwdziałając ich 
wymywaniu. Rośliny te pobiorą mineralne formy azotu, które mogłyby być wymyte z gleby przy przyoraniu obor-
nika orką zimową. Równoważnik nawozowy dla obornika w pierwszym roku po rozrzuceniu zależy od sposobu 
jego zastosowania: w przypadku rozrzucenia na glebę, wskaźnik dla N wynosi 0,4-0,5, a dla innych pierwiastków 
około 0,7. Po zaoraniu wskaźnik jest na ogół wyższy i wynosi 0,6-0,7 dla N i 0,8 dla innych pierwiastków.

Uważa się, że nawóz drobiowy jest bardziej wartościowy niż obornik produkowany przez inne zwie-
rzęta gospodarskie. Kura o masie ciała około 1,6 kg wydala w czasie doby około 160 g odchodów 
o zawartości około 70% wody. Jedna nioska pobiera 2,4-3,2 g azotu na dobę, a wydala 1,4-2,0 g, co 
w przeliczeniu na 365 dni w roku wynosi 510-730 g azotu/ptaka. Kurczęta rzeźne pobierają w czasie 
doby znacznie więcej azotu (3,8-4,3 g), a wydalają 2,0-2,4 g. Jakość nawozu kurzego i jego skład zależą 
od ilości i jakości karmy oraz ilości i jakości ściółki. Nawóz drobiowy zawiera około 66% wody, a także 
znaczne ilości składników nawozowych, takich jak: azot, fosfor i potas na poziomach zawartych w tabeli 
powyżej, oraz wapń (CaO) w ilości 2,4% i magnez (MgO) – 0,74%. Jedna kura produkuje w ciągu roku 
35-45 kg nawozu, który jako taki, wskutek znacznej zawartości fosforu i azotu nie wymaga uzupełniania 
innymi składnikami nawozowymi.

Orientacyjna zawartość składników nawozowych w nawozie drobiowym [%]:

Wyszczególnienie N P2O5 K2O

Kury dorosłe 1,63 1,54 0,85

Kurczęta – brojlery 1,64 0,99 0,64

Pomiot kompostowany przez 12 miesięcy 1,88 1,64 0,52
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Nawóz drobiowy powinien być stosowany ostrożnie (w małych ilościach), ponieważ może powodować 
,,bujanie roślin” objawiające się dużym przyrostem zielonej masy liści i związanym z tym osłabieniem plono-
wania: min. ziarna, owocowania oraz zawiązywania bulw u roślin bulwiastych etc. Pomiot drobiowy używa się 
jako: pełny nawóz, składnik kompostu lub rozcieńczoną gnojówkę. Z powodzeniem stosuje się go pod rośliny 
polowe, warzywnicze i w sadach. Pogłównie nadaje się do nawożenia roślin przeznaczonych na pasze oraz 
zbóż ozimych. W ogrodnictwie stosuje się go pogłównie na powierzchnię gleby w formie gnojówki, ale np. 
w amerykańskim rolnictwie ekologicznym zdecydowano, że nie należy stosować świeżego obornika w okre-
sie 120 dni poprzedzających zbiory, jeżeli jadalne części rośliny mają kontakt z glebą (większość warzyw, 
truskawki itp.) i w okresie 90 dni poprzedzających zbiory, jeśli jadalne części rośliny nie mają kontaktu z glebą 
(większość zbóż, owoce w sadach). Gnojówkę przygotowuje się rozcieńczając świeży nawóz wodą w stosun-
ku 1:4 lub 1:5 i pozostawia do przefermentowania na okres 5-7 dni. Dłuższe przetrzymywanie powoduje straty 
azotu. Odchody drobiowe nadają się również do produkcji podłoża pieczarkowego.

Świeży pomiot może być siedliskiem zarazków chorobotwórczych, pasożytów i tym samym powodem 
zakażenia gleby lub roślin. Należy więc go odkazić, mieszając z wapnem gaszonym, które ma właściwości 
dezynfekujące. Na 2 części świeżo palonego wapna dodaje się stopniowo 1 część wody i tak przygotowane 
wapno miesza się z nawozem. Na 100 kg pomiotu stosuje się 4-8 kg świeżo gaszonego wapna.

Jakość nawozu kurzego zależy też w znacznym stopniu od sposobu jego składowania i przechowy-
wania. Nie wolno go przetrzymywać na wolnej przestrzeni w stosach lub pryzmach, gdyż prowadzi to 
do strat składników nawozowych – nawóz zbryla się i staje się małowartościowy. Najlepiej składować 
go w wybetonowanych, szczelnych zbiornikach, albo beczkach, przemieszany z torfem, piaskiem, drobno 
pociętą sieczką, bądź ziemią w ilości 20% nawozu, a 80% pozostałych składników. Napełnione zbiorniki 
powinny być przykryte.

Pomiot kurzy silnie zagrzewa się i szybko fermentuje. Długie przechowywanie go nie jest wskazane. 
Wysoka temperatura powstająca w czasie prawidłowego składowania nawozu ma działanie bakteriobój-
cze. Tak przechowywany pomiot jest sypki i łatwy do rozsiewania.

Nawóz drobiowy jest znakomitym dodatkiem do kompostowania odpadków z gospodarstwa i ogrodu. 
Powoduje szybszą fermentację kompostu, a także jego dojrzewanie. Komposty sporządzane z udziałem 
pomiotu drobiowego charakteryzują się wyższą zawartością azotu organicznego, mają większą trwałość, 
mniej nieprzyjemny zapach oraz szerszy zakres wykorzystania niż komposty sporządzone na bazie obor-
nika od innych gatunków zwierząt gospodarskich. Skład i przydatność kompostów zależą od sposobu fer-
mentacji, świeżości obornika oraz rodzaju i ilości innych składników, które dostarczają mikroorganizmom 
energii a także umożliwiają lepsze przenikanie tlenu do wnętrza masy kompostowej.

Literatura: 
- Kury – chów pozafermowy. Mgr inż. Marzena Mikulska, Prof. dr hab. Dariusz Mikulski PWRiL – Poznań; 

1998 r.
- Optymalizacja chowu kur nieśnych w rolnictwie ekologicznym w aspekcie poprawy zdrowotności niosek oraz 

wylęgowości i jakości piskląt. Dr inż. Ewa Sosnówka-Czajka. Instytut Zootechniki – IZ PIB Balice; 2019 r.
- Budowa i wyposażenie kurnika. Mgr inż. Ewa Cyronek. WOPR Bęsia; 1989 r.
- Zdrowie Jemy – Magazyn Kulinarny Delikatesów Centrum. Joanna Matyjek. Eurocash Franczyza Sp. 

z o.o. 2020 r.



PZDR w Bartoszycach, ul. Kętrzyńska 45A, tel. 89 762 22 05, pzdr.bartoszyce@w-modr.pl

PZDR w Braniewie, ul. Kościuszki 118, tel. 55 243 28 46, pzdr.braniewo@w-modr.pl

PZDR w Działdowie, Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. 23 696 19 75, pzdr.dzialdowo@w-modr.pl

PZDR w Elblągu, ul. Nowodworska 10B, tel. 55 235 32 36, pzdr.elblag@w-modr.pl

PZDR w Ełku, ul. Zamkowa 8, tel. 87 621 69 67, pzdr.elk@w-modr.pl

PZDR w Giżycku, ul. Przemysłowa 2, tel. 87 428 51 99, pzdr.gizycko@w-modr.pl

PZDR w Gołdapi, ul. Wolności 20, tel. 87 615 19 57, pzdr.goldap@w-modr.pl

PZDR w Iławie, ul. Lubawska 3, tel. 89 649 37 73, pzdr.ilawa@w-modr.pl

PZDR w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 1, tel. 89 751 30 93, pzdr.ketrzyn@w-modr.pl

PZDR w Lidzbarku Warm., ul. Krasickiego 1/48, tel. 89 767 23 10, pzdr.lidzbark@w-modr.pl

PZDR w Mrągowie, ul. Bohaterów Warszawy 7a/2, tel. 89 741 24 51, pzdr.mragowo@w-modr.pl

PZDR w Nowym M.Lub., ul. Jagiellońska 24d, tel. 56 474 21 88, pzdr.nowe.miasto@w-modr.pl

PZDR w Nidzicy, ul. Słowackiego 17, tel. 89 625 26 50, pzdr.nidzica@w-modr.pl

PZDR w Olecku, Aleja Zwycięstwa 10, tel. 87 520 30 31, pzdr.olecko@w-modr.pl

PZDR w Olsztynie, Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. 89 715 22 59,pzdr.olsztyn@w-modr.pl

PZDR w Ostródzie, Grabin 17, tel. 89 646 24 24, pzdr.ostroda@w-modr.pl

PZDR w Piszu, ul. Wojska Polskiego 33, tel. 87 423 20 33, pzdr.pisz@w-modr.pl

PZDR w Szczytnie, ul. Kościuszki 1/6, tel. 89 624 30 59, pzdr.szczytno@w-modr.pl

PZDR w Węgorzewie, ul. Kraszewskiego 40, tel. 87 427 12 21, pzdr.wegorzewo@w-modr.pl

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego (adres, kontakt)



WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
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PRZYZAGRODOWY
CHÓW KUR NIEŚNYCH

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie

ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel. 89 535 76 84, 89 526 44 39

e-mail: sekretariat@w-modr.pl
www.w-modr.pl
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