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P ierw szym, a za ra zem jed nym
z naj wa˝ niej szych za daƒ, ja kie

mu si my wy ko naç za raz po wy klu ciu
si´ kur czàt, jest ich ozna ko wa nie.
Kur cz´ ta z l´ gu od jed nej ku ry mo˝ -
na dzi´ ki te mu przy po rzàd ko waç do
od po wied niej mat ki, a z l´ gu zbior -
cze go — do gru py ho dow la nej.

Daw niej w ce lu iden ty fi ka cji ro -
bio no kur cz´ tom dziur k´ w p∏at ku
skó ry mi´ dzy pal ca mi u no gi. Póê niej
do ozna cza nia za cz´ to u˝y waç spe -
cjal nych przy wie szek na skrzy d∏ach.
Dzi siaj te go spo so bu zna ko wa nia ju˝
si´ nie sto su je, gdy˝ oka za∏ si´ nie -
w∏a Êci wy dla kur czàt ras mi nia tu ro -
wych, ja ko ˝e przy wiesz ki by ∏y za du -
˝e i kur cz´ ta cz´ sto ka le czy ∏y so bie
skrzy d∏a, gu biàc przy tym zna czek,
co spra wia ∏o, ˝e i tak trud no by ∏o je
zi den ty fi ko waç. W ostat nich la tach
za cz´ to po wszech nie sto so waç spe -
cjal ne ma ∏e ob ràcz ki, któ re za k∏a da
si´ kur cz´ tom za raz po wy l´ gu, po 2
ty go dniach za mie nia jàc je na wi´k -
sze ob ràcz ki, na któ rych za zna cza si´
ra s´ i gniaz do, z ja kie go da ne kur cz´
po cho dzi, lub na znacz ki skrzy d∏o we.
Kur cz´ ta w tym wie ku ma jà ju˝ bo -
wiem o wie le moc niej sze skrzy d∏a i
skó r´, wi´c za wiesz ki na nich
umiesz czo ne nie ra nià ich i nie spa -
da jà. Zna ko wa nie trze ba wy ko ny waç
bar dzo sta ran nie i rze tel nie, aby zna -
czek iden ty fi ka cyj ny (ob ràcz ka lub

przy wiesz ka) za wie ra ∏y rze czy wi ste
da ne na te mat no szà ce go je osob ni -
ka.

Dba ∏oÊç o zdro wie
W dzi siej szej no wo cze snej ho dow li

kur, a za tem ich roz mna ̋ a niu i utrzy -
ma niu, trze ba do ∏o ̋ yç wszel kich sta -
raƒ, aby pta ki by ∏y zdro we, i to od
chwi li wy l´ gu. Dzi´ ki bo ga tej wie dzy
o cho ro bach i do le gli wo Êciach kur
mo˝ na i trze ba im za po bie gaç, sto su -
jàc w∏a Êci we wa run ki utrzy ma nia, a
tak ̋ e od po wied nie Êrod ki s∏u ̋ à ce
pro fi lak ty ce. Oczy wi Êcie za bie gi pro -
fi lak tycz ne, ta kie jak re gu lar ne od ro -
ba cza nie, po da wa nie szcze pio nek,
de zyn fek cja po miesz czeƒ i sprz´ tu,
wià ̋ à si´ z nie ma ∏y mi kosz ta mi, ale w
ogól nej kal ku la cji kosz ty te sà wie lo -
krot nie mniej sze ni˝ po no szo ne
wów czas, gdy cho ro ba roz wi nie si´ w
sta dzie.

Od chów
Uko ro no wa niem ho dow li kur ka˝ -

dej ra sy jest uzy ska nie od sta da pod -
sta wo we go zdro we go po tom stwa, od -
po wia da jà ce go wy ma ga niom sta wia -
nym ra sie. W dà ̋ e niu do te go ce lu
szcze gól nie wa˝ ne jest za pew nie nie
kur cz´ tom w pierw szych 10—12 ty -
go dniach ˝y cia opty mal nych wa run -
ków roz wo ju.

Obec nie ist nie je bar dzo du ̋ o ras
kur, z któ rych ka˝ da ma in ne wy ma -
ga nia co do ˝y wie nia, spo so bu do bo -

ru i ko ja rze nia par oraz pro wa dze nia
l´ gów, wiel ko Êci wy bie gu, tem pe ra -
tu ry i wie lu in nych czyn ni ków. Nie
ma re cep ty na uda nà ho dow l´; ka˝ dy
ho dow ca po wi nien wie dzieç, co jest
naj lep sze dla je go kur i tro skli wie
czu waç nad ni mi, aby w od po wied -
nim mo men cie za re ago waç, sto su jàc
w∏a Êci wy za bieg.

Wy l´ gi, za rów no na tu ral ne, jak i
sztucz ne, po win ny prze bie gaç w oto -
cze niu wol nym od mi kro or ga ni zmów
cho ro bo twór czych i pa so ̋ y tów. Na le -
˝y wi´c po Êwi´ ciç bacz nà uwa g´ de -
zyn fek cji i utrzy ma niu czy sto Êci. To
sa mo do ty czy kur ni ka i wy bie gu dla
star szych kur czàt. Po miesz cze nie, w
któ rym ma jà prze by waç, po win no
byç za wcza su pod da ne grun tow nej
de zyn fek cji.

Ró˝ ne go to we po miesz cze nia dla
kur czàt sà do st´p ne w ofer cie firm
han dlu jà cych ak ce so ria mi dla kur i
go ∏´ bi. Ka˝ dy ho dow ca mo ̋ e jed nak
sa mo dziel nie przy go to waç od po -
wied nie po miesz cze nie, nie za po mi -
na jàc o wy ma ga niach kur czàt. Kur -
cz´ tom z l´ gów sztucz nych trze ba
przede wszyst kim za pew niç od po -
wied nià tem pe ra tu r´. W tym ce lu
naj le piej w∏à czyç urzà dze nie grzew -
cze na dzieƒ przed w∏o ̋ e niem pi sklàt
do po miesz cze nia, aby do brze je na -
grzaç. Dzi´ ki te mu unik nà one szo ku
ter micz ne go, ja kie go mo g∏y by do -
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znaç, prze nie sio ne z cie p∏e go in ku ba -
to ra do zim ne go po miesz cze nia.
Tem pe ra tu ra nie mo ̋ e byç ani za ni -
ska, ani za wy so ka. Je ̋ e li w po miesz -
cze niu, w któ rym znaj du jà si´ kur cz´ -
ta, jest okno, na noc trze ba je za s∏a -
niaç lub za my kaç w ce lu unik ni´ cia
noc nych ch∏o dów.

Na 1 m2 po wierzch ni po miesz cze -
nia do wy cho wu nie mo ̋ e przy pa daç
wi´ cej ni˝ 20-25 ma ∏ych kur czàt, a
po 4-5 ty go dniach licz ba kur czàt po -
win na wy no siç 10-12 na 1 m2. Na le ̋ y
dà ̋ yç do te go, aby w okre sie od cho -
wu utrzy maç od po wied nià ob sa d´
po miesz czeƒ. Zbyt du ̋ o wol ne go
miej sca spra wia, ˝e zwi´k sza si´ zu -
˝y cie ener gii na utrzy ma nie od po -
wied niej tem pe ra tu ry, pod czas gdy
zbyt nie za g´sz cze nie pta ków stwa rza
do sko na ∏e wa run ki roz wo ju wszel -
kim pa to ge nom i sprzy ja sze rze niu
si´ cho rób.

Ja ko êró d∏a cie p∏a mo˝ na u˝y waç
roz ma itych urzà dzeƒ, po czàw szy od
ró˝ nych lamp grzew czych, a skoƒ -
czyw szy na p∏y tach grzew czych,
Êcien nych lub pod ∏o go wych. Pod tym
wzgl´ dem ka˝ dy ho dow ca ma w∏a sne
pre fe ren cje i spraw dzo ne spo so by,
któ rych u˝y wa. Mó wiàc krót ko,
wszyst kie wspo mnia ne urzà dze nia sà
do bre i pro ste w ob s∏u dze oraz kon -
tro li.

Ja sne lam py grzew cze ma jà t´ wy˝ -
szoÊç nad p∏y ta mi grzew czy mi, ˝e
prócz cie p∏a da jà jesz cze Êwia t∏o. Na -
le ̋ y pa mi´ taç, ˝e kur cz´ ta nie ma jà
usta bi li zo wa ne go ze ga ra bio lo gicz -
ne go i Êpià o ró˝ nych po rach, to te˝ w

ich po miesz cze niach sta le po win no
byç wid no, dzi´ ki cze mu czu jà si´
one pew nie i nie sà zde ner wo wa ne.
Moc sto so wa nych lamp wy no si 60-
250 W. Wziàw szy pod uwa g´ ce n´
prà du, trze ba je jed nak uznaç za dro -
gie w u˝y ciu, co nie wàt pli wie sta no wi
ich wa d´.

Do bre wy ni ki mo˝ na osià gnàç,
u˝y wa jàc p∏yt grzew czych za wie sza -
nych i pod ∏o go wych. Do ich g∏ów -
nych za let na le ̋ à ma ∏e kosz ty eks plo -
ata cji oraz mo˝ li woÊç re gu lo wa nia
tem pe ra tu ry. Wy so koÊç usta wie nia
za wie sza nej p∏y ty grzew czej ∏a two re -
gu lo waç, dzi´ ki cze mu mo˝ na jà do -
sto so waç do wiel ko Êci kur czàt, któ re
szyb ko si´ do niej przy zwy cza ja jà i lu -
bià pod nià prze by waç.

Tem pe ra tu ra w po miesz cze niu dla
kur czàt po win na mie Êciç si´ w gra ni -
cach 30o-32oC i sta le utrzy my waç si´
na tym po zio mie. Je ̋ e li kur cz´ ta zbi -
ja jà si´ w gro ma d´ w miej scu, w któ -
rym znaj du je si´ êró d∏a cie p∏a, to
zna czy, ˝e jest im za zim no. Je ̋ e li
zaÊ roz pra sza jà si´ i nie zbli ̋ a jà do
êró d∏a cie p∏a, to tem pe ra tu ra przy
nim jest za wy so ka. Je ̋ e li przy êró -

dle cie p∏a tem pe ra tu ra wy no si 32oC,
to wo kó∏ nie go b´ dzie mie Êci ∏a si´ w
gra ni cach 18o-22oC i b´ dzie opty mal -
na dla kur czàt. Wi daç to po ich za -
cho wa niu: swo bod nie sie dzà lub
cho dzà po ca ∏ej po wierzch ni po -
miesz cze nia, a nie zbie ra jà przy
grzej ni ku, sà ˝wa we i in te re su jà si´
oto cze niem. Cza sa mi ma ∏a zmia na
tem pe ra tu ry mo ̋ e wy wrzeç istot ny
wp∏yw na tem po roz wo ju kur czàt,
zw∏asz cza tych ze sztucz ne go l´ gu, co
od bi ja si´ na ich wiel ko Êci. Bar dzo
trud no póê niej zre kom pen so waç ta -
kie za ha mo wa nie wzro stu. Dla te go
te˝ bar dzo wa˝ nà ro l´ od gry wa sta ∏a
kon tro la tem pe ra tu ry. W dzi siej -
szych cza sach nie jest to trud ne, po -
nie wa˝ na ryn ku znaj du jà si´ urzà -
dze nia grzej ne z ter mo sta tem, za -
pew nia jà ce utrzy ma nie od po wied -
niej tem pe ra tu ry w dzieƒ i w no cy
oraz w ró˝ nych po rach ro ku. Je Êli na
ze wnàtrz jest cie p∏o, za rów no w
dzieƒ, jak i w no cy, to mo˝ na ju˝ w
szó stym ty go dniu ˝y cia kur czàt za -
nie chaç ich do grze wa nia, bez ja kie -
go kol wiek uszczerb ku dla ich roz wo -
ju i zdro wia.

353/2005

ABC hodowcy

Tak wychowywane kurcz´ta sà najszcz´Êliwsze.

Tzw. kajdany. U niektórych ras doÊç szybko widaç ró˝nice p∏ci.



Tem pe ra tu ra nie jest jed nak oczy -
wi Êcie je dy nym wa˝ nym czyn ni kiem
wy cho wu. Nie mo˝ na za po mi naç o
w∏a Êci wym ˝y wie niu i utrzy ma niu
czy sto Êci, zw∏asz cza usu wa niu od -
cho dów z pod ∏o ̋ a. Po jem ni ki z wo -
dà po win ny byç umiesz czo ne na ta -
kiej wy so ko Êci, aby kur cz´ ta ∏a two
mo g∏y si´ na piç, ale nie roz le wa jàc
wo dy ani nie za nie czysz cza jàc jej.
Kur cz´ ta szyb ko uczà si´ jeÊç i piç.
Ma jà ku te mu wro dzo ne umie j´t no -
Êci. Na le ̋ y kar miç je o sta ∏ych po -
rach i po da waç im po karm w sta ∏ych
miej scach. Wro dzo nym in stynk tow -
nym za cho wa niem grze bià cych jest
po szu ki wa nie po kar mu na zie mi,
to te˝ pierw szy po karm na le ̋ y po daç
kur cz´ tom przed wy sy pa niem pod -

∏o ̋ a pia skiem, aby w po szu ki wa niu
kar my nie ja d∏y pia sku, co mo ̋ e
mieç dla nich groê ne na st´p stwa.

Po id∏a i kar mi d∏a trze ba zmie niaç
na wi´k sze wraz ze wzro stem kur -
czàt. Uwa ga ta nie od no si si´ do au -
to ma tycz nych po ide∏ i kar mi de∏, sta -
le do star cza jà cych pta kom kar my i
wo dy i usta wio nych za wsze w jed nym
sta ∏ym miej scu, do któ re go kur cz´ ta
szyb ko si´ przy zwy cza ja jà. Miej sca
wo kó∏ kar mi de∏ po win no byç ty le,
aby wszyst kie kur cz´ ta mo g∏y jeÊç
jed no cze Ênie. W prze ciw nym ra zie
sil niej sze i wi´k sze ode pchnà od kar -
mi de∏ s∏ab sze i mniej sze, któ re wów -
czas b´ dà zmu szo ne jeÊç je dy nie
reszt ki, znaj do wa ne wo kó∏ kar mi d∏a.
Mo ̋ e to byç kar ma ze psu ta lub za ka -

˝o na, a mo ̋ e te˝ zda rzyç si´, ˝e s∏ab -
sze kur cz´ ta w ogó le nie znaj dà kar -
my, wsku tek cze go b´ dà g∏od ne cze -
ka ∏y na na st´p nà po r´ kar mie nia.

Po id∏a po win ny byç za wsze czy ste i
do bra ne wiel ko Êcià do licz by i wie ku
kur czàt. Mu szà za wie raç za wsze czy -
stà i Êwie ̋ à wo d´, i to w ta kiej ilo Êci,
aby wszyst kie kur cz´ ta mo g∏y piç do
wo li.

˚y wie nie
Do st´p ne obec nie w sprze da ̋ y go -

to we kar my dla kur czàt sà naj wy˝ szej
ja ko Êci, to te˝ kar mie nie dro biu jest
bar dzo ∏a twe i nie przy spa rza ho dow -
com ˝ad nych k∏o po tów. Wy bór karm
jest bar dzo du ̋ y i po wi nien za spo ko -
iç gu sta oraz wy ma ga nia ka˝ de go,
na wet naj bar dziej wy bred ne go ho -
dow cy. Za wie ra jà one rów nie˝
wszyst kie sk∏ad ni ki po kar mo we nie -
zb´d ne kur cz´ tom do pra wi d∏o we go
wzro stu i roz wo ju. Trze ba jed nak pa -
mi´ taç, ˝e kur cz´ ta z po da wa nej im
kar my za wsze wy bie ra jà to, co naj -
bar dziej im sma ku je, wszyst ko in ne
na to miast là du je po za kar mi d∏em i
psu je si´. Go to we gra nu la ty ma jà t´
za le t´, ˝e sà jed no rod ne, dzi´ ki cze -
mu ma my pew noÊç, ˝e wszyst kie ich
sk∏ad ni ki zo sta nà wy ko rzy sta ne.
Trud no wi´c dziÊ zna leêç ho dow c´,
któ ry sam przy go to wy wa∏ by kar m´
dla swo ich kur czàt. W do mo wych wa -
run kach nie spo sób bo wiem przy go -
to waç kar my jed no rod nej i rów nie
bo ga tej w zwiàz ki mi ne ral ne i wi ta -
mi ny jak kar ma go to wa, nie mó wiàc
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ju˝ o pra co - i cza so ch∏on no Êci jej
przy go to wy wa nia.

Ku pu jàc go to wy gra nu lat, mo ̋ e my
tak ̋ e do braç go do po trzeb na szych
kur czàt. Ist nie jà na przy k∏ad spe cjal -
ne kar my o 20% za war to Êci bia∏ ka,
któ re nie na da jà si´ dla wszyst kich
kur czàt, ale tyl ko dla tych, któ re ma -
jà trud no Êci z roz po cz´ ciem ˝e ro wa -
nia, i po da je si´ je tyl ko przez pierw -
sze 3—4 ty go dnie, po czym na le ̋ y
stop nio wo za czàç wpro wa dzaç kar -
m´ z ni˝ szà za war to Êcià bia∏ ka. Bez
wzgl´ du na udzia∏ bia∏ ka, za war toÊç
wi ta min i sk∏ad mi ne ral ny po win ny
byç jed nak wy rów na ne. Nie za le˝ nie
od te go, czy kar mi my kur cz´ ta kar -
mà przy go to wy wa nà w do mu, czy go -
to wà, mu szà one otrzy my waç do sta -
tecz nà iloÊç wszyst kich nie zb´d nych
im sk∏ad ni ków po kar mo wych, w tym
wi ta min i so li mi ne ral nych. Je Êli zaÊ
cho dzi o kar my za wie ra jà ce lek prze -
ciw kok cy dio zie, to mo˝ na je po da -
waç ty ko tym kur cz´ tom, któ re nie
zo sta ∏y wcze Êniej za szcze pio ne prze -
ciw tej cho ro bie.

Po pierw szym ty go dniu ˝y cia mo˝ -
na za czàç po da waç kur cz´ tom zie -
lon ki, któ re za wie ra jà wi ta mi ny i
zwiàz ki mi ne ral ne. Sprzy ja jà one tak -

˝e wy two rze niu si´ w∏a Êci we go sk∏a -
du mi kro or ga ni zmów w prze wo dzie
po kar mo wym i po pra wia jà ape tyt.
Daw niej po da wa no tyl ko zmie lo ne
ziar no ró˝ nych zbó˝, drob no po ci´ te
zie lon ki z ró˝ nych ro Êlin, po sie ka ne
ja ja na twar do oraz zsia d∏e mle ko,
ale ta ki spo sób ˝y wie nia nie za pew -
nia∏ do sta tecz nie szyb kie go tem pa
wzro stu i roz wo ju pi sklàt. Przy pusz -
czal nie w ta kiej kar mie by ∏o za ma ∏o
wi ta min i sk∏ad ni ków mi ne ral nych
sty mu lu jà cych wzrost, to te˝ ho dow cy
chcà cy sto so waç tra dy cyj ne ˝y wie nie
po win ni kur cz´ ta w dru gim ty go dniu
˝y cia jak naj cz´ Êciej wy pusz czaç na
wy bieg, aby dzi´ ki dzia ∏a niu Êwia t∏a
s∏o necz ne go uzy ska ∏y wi´ cej wi ta mi -
ny D3 i sa me mo g∏y po braç pew nà
iloÊç sk∏ad ni ków mi ne ral nych. W die -
cie tra dy cyj nej przede wszyst kim bra -
ku je bo wiem fos fo ru i wap nia, od
któ rych g∏ów nie za le ̋ y szyb koÊç
wzro stu kur czàt.

Ku pu jàc kar m´ go to wà, na le ̋ y
zwra caç szcze gól nà uwa g´ na da t´
pro duk cji i czas jej prze cho wy wa -
nia. Pa mi´ taj my, ˝e gra nu la ty ma jà
Êci Êle okre Êlo ny ter min przy dat no -
Êci, a po da wa nie kur cz´ tom kar my
prze ter mi no wa nej gro zi za tru ciem.

Dwu ty go dnio wym kur cza kom mo˝ -
na po da waç reszt ki ze sto ∏u, zmie lo -
ne i zmie sza ne z po da wa nym gra nu -
la tem, ale tyl ko raz dzien nie. W
˝ad nym ra zie nie mo ̋ e to byç ich
ostat ni wie czor ny po si ∏ek. Do brze
przy swa jal ne bia∏ ko za wie ra jà ugo -
to wa ne kar to fle zmie sza ne z roz mo -
czo nym su chym chle bem. Do te go
mo˝ na do daç reszt ki ze sto ∏u zmie -
sza ne z kwa Ênym mle kiem, ke fi rem
lub twa ro giem. Mo˝ na rów nie˝ po -
da waç màcz k´ ryb nà. Je Êli cho dzi o
iloÊç po da wa nej kar my, to na raz
mo˝ na daç tyl ko ty le, ile kur cz´ ta
zje dzà od ra zu.

W po miesz cze niu dla kur czàt po wi -
nien si´ znaj do waç po jem nik z drob -
nym pia skiem, przy czym na le ̋ y zwró -
ciç uwa g´ na to, czy go uby wa. Zmniej -
sza nie si´ je go ilo Êci Êwiad czy o tym, ̋ e
kur cz´ ta go je dzà, co jest za cho wa -
niem w∏a Êci wym dla pta ków grze bià -
cych. W mia r´ ich wzro stu ziar na pia -
sku w po jem ni ku po win ny byç co raz
grub sze. Je ̋ e li kur cz´ ta mo gà wy cho -
dziç na wy bieg, to po wi nien on byç wy -
sy pa ny drob nym ˝wir kiem. B´ dzie on
dla nich êró d∏em ga stro li tów, po ma ga -
jà cych ku rom roz drab niaç po karm
w ˝o ∏àd ku mi´ Ênio wym.
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Do brze od ̋ y wia ne kur cz´ ta ro -
snà wr´cz w oczach i mniej wi´ cej
po 8 ty go dniach ich ma sa cia ∏a jest,
za le˝ nie od ra sy, 15—20 ra zy wi´k -
sza od ma sy w pierw szym dniu po
wy l´ gu. Nie w∏a Êci we ˝y wie nie na -
to miast po wo du je za ha mo wa nie
wzro stu, krzy wi c´ i in ne zmia ny,
wy wo ∏a ne przez nie do bo ry po kar -
mo we ró˝ ne go ty pu. W wy ni ku te -
go oszcz´d no Êci na kar mie sta jà si´
po zor ne, gdy˝ ano ma lii wzro sto -
wych, któ re wy stà pi ∏y pod czas roz -
wo ju kur czàt, nie mo˝ na póê niej
zre kom pen so waç w ˝a den spo sób.

Od ósme go ty go dnia roz wo ju na le -
˝y od dzie liç kur ki od ko gut ków, dzi´ -
ki cze mu pta ki b´ dà si´ le piej roz wi ja -
∏y. Za po bie gnie my te˝ zbyt wcze sne -
mu roz po cz´ ciu zno sze nia jaj przez
m∏o de nio ski. Ko gu ty sta jà si´ wów -
czas bar dziej pod nie co ne i agre syw ne
wo bec sie bie, wsku tek cze go cz´ sto
wy bu cha jà mi´ dzy ni mi bój ki. Na le ̋ y
je wte dy po roz dzie laç, zw∏asz cza te
naj cen niej sze, aby nie zro bi ∏y so bie
krzyw dy. W wal kach o pry mat ko gu ty
bo wiem ra nià so bie na wza jem grze -
bie nie i dzwon ki, a cz´ sto do cho dzi do
znacz nie po wa˝ niej szych ura zów.

Po miesz cze nia dla kur czàt mu szà
byç do brze wie trzo ne, co jest wa˝ -
nym ele men tem pro fi lak ty ki. Nie do -
sta tecz na wy mia na po wie trza sprzy ja
roz prze strze nia niu si´ cho rób, nie
wspo mi na jàc ju˝ o ucià˝ li wo Êci dla
sa me go ho dow cy; nikt chy ba nie lu bi
wo ni ku rzych od cho dów. Pro jek tu jàc
wen ty la cj´ kur ni ka, na le ̋ y te˝ mieç

na uwa dze utrzy ma nie w nim w∏a Êci -
wej tem pe ra tu ry i ochro n´ pta ków
przed nie ko rzyst ny mi czyn ni ka mi at -
mos fe rycz ny mi. Po nad to otwo ry za -
pew nia jà ce do p∏yw Êwie ̋ e go po wie -
trza po win ny byç za bez pie czo ne
przed gry zo nia mi, tj. my sza mi i
szczu ra mi, a tak ̋ e dra pie˝ ni ka mi,
ta ki mi jak ku ny, ∏a si ce czy li sy.

Pia sek na pod ∏o dze po miesz cze -
nia dla kur czàt trze ba cz´ sto wy mie -
niaç, aby za po biec sze rze niu si´ cho -
rób, w tym zw∏asz cza ro ba czyc.
Szcze gól nej tro ski wy ma ga jà miej -
sca, w któ rych sto jà po id∏a, gdy˝ wil -
goç sprzy ja roz wo jo wi bak te rii i in -
nych pa to ge nów.

Ostat nim, ale wca le nie naj mniej
wa˝ nym ele men tem wy cho wu kur -
czàt jest sta ∏a ich ob ser wa cja i re gu -
lar ne kon tro le zdro wia. Zna ne przy -
s∏o wie: „Paƒ skie oko ko nia tu czy”,
od no si si´ jak wia do mo nie tyl ko do
ko ni. Zdro we kur cz´ ta sà ˝wa we, za -
in te re so wa ne oto cze niem i ru chli -
we, ale nie ner wo we. Je ̋ e li któ reÊ z
nich prze ja wia apa ti´ lub nad mier nà
ner wo woÊç, to naj wy raê niej wy ma ga
do k∏ad nych ogl´ dzin i praw do po -
dob nie ba da nia le kar skie go.

Sta ∏a ob ser wa cja kur czàt po win na
te˝ byç zwià za na z se lek cjà, i to ju˝
od pierw sze go dnia po wy klu ciu.
Ho dow ca po wi nien eli mi no waç
wszyst kie pta ki wy ka zu jà ce ano ma -
lie bu do wy cia ∏a lub bar wy, wy ma ga -
nej dla przed sta wi cie li da nej ra sy.
Mniej wi´ cej u 7-ty go dnio wych kur -
czàt ∏a two mo˝ na ju˝ roz po znaç wa -

dy grze bie nia, dzio ba, wiel ko Êci czu -
ba u kur czu ba tych oraz wie le in -
nych wad bu do wy cia ∏a. Tyl ko bar -
dzo do Êwiad czo ny ho dow ca mo ̋ e
od ra zu do strzec wa dy u bar dzo
m∏o dych kur czàt. Za zwy czaj trze ba
po cze kaç do cza su, kie dy wszyst kie
one wy raê nie si´ uwy dat nià.

Kwo ce lub in dycz ce wo dzà cej kur -
cz´ ta trze ba za pew niç od dziel ny wy -
bieg i kur nik, z da la od resz ty sta da,
aby oszcz´ dziç im i kur cz´ tom nie -
po trzeb ne go stre su. Wy ma ga to
oczy wi Êcie po Êwi´ ce nia tro ch´ pra cy
i ener gii, ale jest ko niecz ne. Je ̋ e li w
wy cho wie na tu ral nym sto su je my ta -
kie sa me kar mi d∏a jak w sztucz nym,
to mu si my wsyp kar my za bez pie czyç
siat kà, po nie wa˝ kur cz´ ta za przy -
k∏a dem kwo ki b´ dà pró bo wa ∏y do -
staç si´ do niej od gó ry. Kwo ki wy -
ma ga jà cz´ stej kon tro li w ra mach
ochro ny przed in sek ta mi pa so ̋ yt ni -
czy mi, a w mia r´ po trze by sto so wa -
nia in sek ty cy dów. Po up∏y wie oko ∏o
8 ty go dni mo˝ na od dzie liç kur cz´ ta
od kwo ki, po nie wa˝ sà ju˝ doÊç sa -
mo dziel ne i po ra dzà so bie bez jej
opie ki.

Frank Pe sch ke
Fritz Shöne
Fot. au to rów

Opra co wa nie na pod sta wie roz dzia -
∏u ksià˝ ki „Ho dow li kur ozdob nych”
wy da nej w 2004 r. w Niem czech, a ak -
tu al nie przy go to wy wa nej do wy da nia
pol skie go.
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Indyczki sà bardzo dobrymi mamkami. Tylko prawid∏owo zbudowane piskl´ta nale˝y przeznaczaç do odchowu.


