
C zysz cze nie i kà pa nie kur
przed wy sta wà w za sa dzie wy -

glà da tak sa mo od lat, pod czas gdy
ja koÊç wy sta wia nych pta ków jest nie -
po rów na nie wy˝ sza, wsku tek cze go
na wet nie znacz ne od st´p stwa
od wzor ca, trak to wa ne daw niej ja ko
b∏a host ki, wp∏y wa jà w du ̋ ym stop -
niu na punk ta cj´. Trud no wi´c so bie
te raz wy obra ziç, ˝e by ku ra wzi´ ta
wprost z kur ni ka, bez spe cjal ne go
przy go to wa nia, zo sta ∏a wy sta wio -
na i za j´ ∏a ja kieÊ punk to wa ne miej -
sce. Obec nie sta wia si´ bar dzo wy so -
kie wy ma ga nia pta kom, za rów no
pod wzgl´ dem wy glà du, jak i bu do wy
cia ∏a, to te˝ nie tyl ko po ̋ à da ne, ale
wr´cz ko niecz ne sta ∏o si´ sta ran ne
przy go to wa nie ka˝ dej ku ry do wy sta -
wy. Trze ba mieç na uwa dze fakt,
˝e na sza po ten cjal na me da list ka
pod czas wy sta wy tkwi sa ma w cia snej
klat ce, wÊród wie lu in nych po dob -
nych pta ków w ta kich sa mych wa run -
kach, to te˝ po win na byç tak przy go -
to wa na, aby si´ spo Êród nich zde cy -
do wa nie wy ró˝ nia ∏a.

Przede wszyst kim ja kiÊ czas
przed wy sta wà na le ̋ y umie Êciç pta ki 
w klat kach o po dob nych wy mia rach
jak wy sta wo we, aby przy zwy cza i∏y si´
do ta kich wa run ków. Jest to wa˝ ne
choç by z te go po wo du, ˝e ptak oby ty
z cia sno tà klat ki i obec no Êcià ob cych
nie p∏o szy si´ na wi dok s´ dziów
w bia ∏ych far tu chach, a za cho wu jàc
si´ swo bod nie, mo ̋ e w pe∏ ni za pre -
zen to waç wszyst kie swo je za le ty.
Na tym jed nak nie ko niec. Do pie ro
bo wiem oglà da jàc ku r´ z bli ska
i na tak ma ∏ej prze strze ni, mo ̋ e my
za uwa ̋ yç ta kie jej wa dy, jak bra ki 
w lot kach, tak zwa ny ka czy chód,
sko Ênie opa da jà cy grze bieƒ czy

za krót kie dzwon ki. Jed nym s∏o wem
to, cze go wcze Êniej nie do strze gli -
Êmy, a co te raz ma my szan s´ po pra -
wiç lub je Êli nie mo ̋ e my te go zro biç,
za wsze jesz cze mo ̋ e my za mie niç da -
ne go osob ni ka na in ne go.

Pta ki ta kich ras, jak or ping ton, wy -
an dott, je dwa bi sta i in ne mi nia tu ry
nie po trze bu jà d∏u gie go prze trzy my -
wa nia w przy go to waw czych klat kach,
po nie wa˝ z re gu ∏y po Êwi´ ca si´ im du -
˝o cza su, wi´c sà przy zwy cza jo ne
do lu dzi i cz´ stych za bie gów wo kó∏
swo jej uro dy. Przed wy sta wà po trze -
bu jà tyl ko krót kie go okre su przy go to -

waw cze go i ko sme ty ki. Pie czo ∏o wi te -
go i d∏u go trwa ∏e go przy go to wa nia
do wy sta wy po trze bu jà na to miast ku -
ry ras lek kich i p∏o chli wych. Klat ka
przy go to waw cza nie po win na ni czym
ró˝ niç si´ od wy sta wo wej i trze ba jà
usta wiç w miej scu do brze oÊwie tlo -
nym, choç tyl nà i gór nà jej cz´Êç le piej
przy kryç ma te ria ∏em, aby ptak czu∏ si´
bez piecz ny. Po za tym trze ba przy zwy -
cza jaç ku ry do lu dzi, co naj le piej za -
czàç od po da wa nia im z r´ ki sma ko ∏y -
ków, aby nie p∏o szy ∏y si´ pod do tkni´ -
ciem. Na le ̋ y tak ̋ e o okre Êlo nych po -
rach po da waç im je dze nie i wo d´
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do pi cia, co po zwo li im przy zwy cza iç
si´ do no we go po rzàd ku dnia,
przy czym wa˝ ne jest, aby ro biç to ru -
cha mi pew ny mi i spo koj ny mi. Wi -
docz ny efekt te go eta pu tre nin gu wy -
st´ pu je ju˝ po 3 – 4 dniach, po czym
trze ba za czàç przy cho dziç do ku ry
w bia ∏ym far tu chu i po ma ∏u, de li kat -
nie pa tycz kiem zmu szaç jà do przy bie -
ra nia po sta wy po ̋ à da nej pod czas oce -
ny. Do brze przy go to wa ne zwie rz´ ta
mo gà w pe∏ ni za pre zen to waç swo je
wa lo ry, s´ dzio wie pod czas oce ny pa -
trzà na nie ∏a skaw szym okiem i przy -
zna jà im wy˝ sze no ty, nie jed no krot nie
mi mo ma ∏ych man ka men tów uro dy.

Oprócz oswo je nia z klat kà, trze ba
za jàç si´ upie rze niem ku ry i je go bar -
wà. Przede wszyst kim na le ̋ y usu nàç
wszyst kie te pió ra, któ re prze szka -
dza jà i sà nie po trzeb ne, po czym
umyç ku r´ i zno wu do k∏ad nie oce niç
stan piór. Wszyst kie pió ra od sta jà ce
lub wy ra sta jà ce w nie po ̋ à da nych
miej scach na le ̋ y usu nàç, to zna czy
uciàç no ̋ y ca mi; pod ˝ad nym po zo -
rem nie mo˝ na ich wy ry waç. Czysz -
cze nie kur jest wr´cz obo wiàz ko we,
a im cz´ Êciej to ro bi my, tym ∏a twiej
póê niej przy go to waç ku ry do wy sta -
wy. Oczy wi Êcie pta ki na le ̋ y myç
i czy Êciç na krót ko przed wy jaz dem
na po kaz. Cz´ ste wy ko ny wa nie za -

bie gów pie l´ gna cyj nych jest szcze gól -
nie wa˝ ne u kur czu ba tych, ze wzgl´ -
du na ich spe cy ficz ne upie rze nie. Je -
˝e li ho dow ca wy sta wi ku r´ czu ba tà
wy glà da jà cà na za nie dba nà, nie wàt -
pli wie w opi sie wad w punk cie
„ochro na” otrzy ma no t´ B, któ ra
ozna cza na tych mia sto wà kon tro l´ je -
go ca ∏ej ho dow li. Pta kom tych ras na -
le ̋ y za tem o po ∏o w´ skró ciç wierzch -
nie pió ra czu ba, aby uka za ∏y si´ pió -
ra spodnie, a na st´p nie przy ciàç czub
od bo ków ku przo do wi, za cho wu jàc
je go w∏a Êci wy kszta∏t, któ ry po wi nien
har mo ni zo waç z ca ∏à syl wet ka pta ka.
Po nie wa˝ pió ra czu ba ma jà ten den -
cj´ do za s∏a nia nia oczu, na le ̋ y je
przy ciàç no ̋ ycz ka mi tak, aby ku ra
mia ∏a jak naj szer sze po le wi dze nia.
Oczy wi Êcie nie mo˝ na spra wiç, aby
zni k∏y wszel kie trud no Êci z pa trze -
niem do gó ry, ze wzgl´ du na uk∏ad
piór na czu bie, ale pta ki czu ba te sà
do te go przy zwy cza jo ne i nie od czu -
wa jà pod tym wzgl´ dem dys kom for -
tu. Ku ry, któ rych czub od bie ga bar wà
od resz ty upie rze nia, trze ba przy go -
to wy waç do wy sta wy du ̋ o wcze Êniej
ni˝ in ne, aby uwy dat niç ró˝ ni c´ ko lo -
rów. W tym ce lu na le ̋ y no ̋ ycz ka mi
przy ciàç koƒ ce piór u do ∏u czu ba wo -
kó∏ g∏o wy do po zio mu dzio ba,
a na gó rze zo sta wiç bez skra ca nia.

Przy go to wu jàc upie rze nie ku ry,
na le ̋ y zwró ciç uwa g´, czy nie ˝e ru -
jà w nim tak zwa ne pió ro ja dy, czy li
wszo ∏y, któ re w ostat nim cza sie bar -
dzo cz´ sto ata ku jà ku ry, a zw∏asz cza
czu bat ki. Szcze gól nie ch´t nie
umiej sca wia jà si´ w∏a Ênie w czu -
bach, to te˝ na le ̋ y cz´ sto kon tro lo -
waç stan upie rze nia kur tych ras.
Ku ra z ty mi in sek ta mi w ˝ad nym ra -
zie nie mo ̋ e tra fiç na wy sta w´, gdy˝
obec noÊç pa so ̋ y tów nie tyl ko au to -
ma tycz nie dys kwa li fi ku je jà ja ko eg -
zem plarz wy sta wo wy i wy ∏à cza
z oce ny, ale tak ̋ e dys kre dy tu je jej
w∏a Êci cie la ja ko ho dow c´.

Kà piel
Ra so wy wy glàd ku ry po wi nien iÊç

w pa rze z jej czy sto Êcià oso bi stà, nie
wia do mo cze mu cz´ sto za nie dby wa -
nà. Rzad ko si´ zda rza, aby ho dow cy
my li ku ry tyl ko dla te go, ˝e si´ aku -
rat po bru dzi ∏y, cho dzàc, zw∏asz cza
je sie nià, po b∏o cie, czy te˝ zo sta ∏y
po bru dzo ne przez ko gu ta ska czà ce -
go im na grzbiet. Te go ty pu za bru -
dze nia trak tu je si´ ja ko coÊ na tu ral -
ne go i nie mal nie zau wa ̋ al ne go,
zresz tà istot nie, u kur ko lo ro wych
lub ciem nych sà one ma ∏o wi docz -
ne, ale rzu ca si´ w oczy u czu ba tek
i jest nie ma ∏ym pro ble mem. Naj lep -
szym wyj Êciem z ta kiej sy tu acji jest
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wy pusz cza nie kur na su che miej sca
wy bie gu lub zo sta wia nie ich w kur -
ni ku pod czas d˝d˝y stej je sien nej
po go dy.

Nie za le˝ nie od te go przed wy sta -
wà ku ry trze ba umyç. Ku ry ko lo ro we
po win ny od byç kà piel oko ∏o 14 dni
przed wy sta wà, aby ich pió ra mia ∏y
czas od zy skaç po ∏ysk i zdà ̋ y ∏y si´ na -
t∏u Êciç, a bia ∏e na le ̋ y umyç na krót -
ko przed wy sta wà, ale tak, aby ich
upie rze nie zdà ̋ y ∏o od zy skaç spr´ ̋ y -
stoÊç. Te pta ki, któ rych pió ra
po umy ciu si´ skr´ ca jà, na le ̋ y wy -
myç wcze Êniej, aby upie rze nie po -
now nie si´ na t∏u Êci ∏o i usztyw ni -
∏o do sta tecz nie, by po wró ciç do w∏a -
Êci we go wy glà du.

Naj lep szy mi na czy nia mi do kà pie li
sà du ̋ e mied ni ce lub wia dra, wy pe∏ -
nio ne wo dà zmie sza nà ze Êrod kiem
czysz czà co -de zyn fe ku jà cym (naj le -
piej u˝yç do te go ce lu szam po nu dla
dzie ci). Ku r´ na le ̋ y za nu rzyç po sa -
mà g∏o w´ i za po mo cà szczot ki lub
szmat ki wy czy Êciç jej pió ra od gó ry
ku za koƒ cze niom. Pta kom bro da tym
trze ba umyç rów nie˝ bro d´, a czu ba -
te po umy ciu ca ∏e go cia ∏a ob ró ciç
do gó ry no ga mi i wy myç sam czub.
Na st´p nie trze ba sp∏u ki waç ku r´ czy -
stà let nià wo dà do pó ty, do pó ki nie

sp∏u cze my resz tek Êrod ka my jà ce go,
wy trzeç gru bym r´cz ni kiem frot te
i zo sta wiç w su chym cie p∏ym po -
miesz cze niu, aby wy sch∏a. Nie na le ̋ y
da waç jej s∏o my ja ko pod Êció∏ ki, a ju˝
w ˝ad nym ra zie tro cin, po nie wa˝
przy le pià si´ do wil got nych piór
i bar dzo trud no b´ dzie je spo Êród
nich usu nàç. Naj le piej u˝yç mi´k kà
gru bà tka ni n´. Ku ry po wy schni´ ciu
na le ̋ y umie Êciç we wcze Êniej przy go -
to wa nych czy stych klat kach tak urzà -
dzo nych, aby pta ki nie mo g∏y si´ po -
bru dziç do cza su wy sta wy.

Wbrew po zo rom, rów nie sta ran -
ne go my cia wy ma ga jà ku ry czar ne.
Bru dzà si´ prze cie˝ tak sa mo jak bia -
∏e, tyl ko na ich pió rach za nie czysz -
cze nia nie sà a˝ tak wi docz ne. Brud
przy le pio ny do czar nych piór na da je
im sza ry od cieƒ i ni we czy ich po ∏ysk.
Je ̋ e li jed nak dba my o ich hi gie n´
na co dzieƒ, utrzy mu jàc kur nik
w czy sto Êci i cz´ sto zmie nia jàc w nim
s∏o m´, to cza sa mi mo˝ na zre zy gno -
waç z grun tow ne go my cia.

Po wy˝ sza uwa ga nie do ty czy kur
je dwa bi stych, któ rych upie rze niu do -
pie ro su sze nie po kà pie li na da je
osta tecz ny szlif. In ny jest tak ̋ e kie -
ru nek my cia piór: prze su wa my
po nich szmat k´ od do ∏u do gó ry,

a na g∏o wie ku ty ∏o wi, gdy˝ pió ra nie
ma jà pra wa opa daç na oczy, ale po -
win ny byç skie ro wa ne do ty ∏u i nada -
waç g∏o wie kszta∏t ku li. Do su sze nia
kur in nych ras nie jest wska za ne u˝y -
wa nie su szar ki, po nie wa˝ ich pió ra
mo g∏y by si´ po skr´ caç. U kur bro da -
tych mo˝ na de li kat nie for mo waç
pió ra na bro dzie lub czu bach, co
mo˝ na zo ba czyç na wy sta wach. Mi -
mo to u wi´k szo Êci czu ba tek nie u˝y -
wa si´ su szar ki, ale po wy su sze niu
r´cz ni kiem czu ba za cze su je si´ go
do gó ry i ró˝ ny mi me to da mi, np.
za po mo cà ta Êmy kle jà cej lub rze my -
ków, na da je si´ mu po ̋ à da ny kszta∏t.

Naj le piej oczy wi Êcie by ∏o by nie
wy ko ny waç tych ˝mud nych za bie -
gów, lecz od ra zu wy braç kur cz´ ta
na wy sta w´, od dzie liç je od resz ty
pta ków i po dzie liç we d∏ug p∏ci. Je ̋ e -
li od sa me go po czàt ku za pew ni my
im czy ste, cz´ sto zmie nia ne s∏o m´
i pia sek, to w za sa dzie nie trze ba b´ -
dzie d∏u go myç kur przed wy sta wà,
zw∏asz cza ko lo ro wych. Nie wspo mn´
ju˝ na wet, jak chlub nie Êwiad czà
o sa mym ho dow cy tak czy ste po -
miesz cze nia i pta ki.

Wy sta wa, ale nie dla pa so ̋ y tów!
Je ̋ e li ku ry nie trze ba kà paç, to na -

le ̋ y jà do k∏ad nie obej rzeç w po szu -
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ki wa niu pa so ̋ y tów. Miej sca mi,
na któ re mu si my zwró ciç szcze gól nà
uwa g´, sà oko li ce klo aki, szyi oraz te
po wierzch nie na cie le, do któ rych
ku ra nie mo ̋ e do si´ gnàç dzio bem
pod czas co dzien nej pie l´ gna cji upie -
rze nia. Pta ki, na któ rych wy st´ pu jà
pió ro ja dy, nie pod le ga jà oce nie, lecz
otrzy mu jà dys kwa li fi ku jà cà no t´ OB,
„bez oce ny”. Kà piel przed wy sta wà
oczy wi Êcie po zwa la si´ ustrzec ta kiej
kom pro mi ta cji, po nie wa˝ pod czas
my cia wszyst kie in sek ty zo sta jà wy -
p∏u ka ne spo Êród piór.

O obec no Êci in nych pa so ̋ y tów ze -
wn´trz nych, Êwierz bow ców, Êwiad czà
ro go we roz ro sty tkan ki pod pal ca mi
i na sko kach. U kur o opie rzo nych no -
gach nie sà one tak wi docz ne, ale
u tych, któ re ma jà na gie sko ki, zmia ny
te rzu ca jà si´ na tych miast w oczy.
Obec noÊç ta kich zmian jest rów no -
znacz na z dys kwa li fi ka cjà osob ni ków
za ra ̋ o nych ty mi pa so ̋ y ta mi.

Na krót ko przed wy jaz dem na wy -
sta w´ jesz cze raz bar dzo do k∏ad nie
trze ba obej rzeç oko li ce grze bie nia,
dzwon ków, oczu, uszu, a szcze gól nie
uwa˝ nie otwo rów no so wych, w ce lu
usu ni´ cia zbie ra jà ce go si´ tam cz´ sto
ku rzu. Grze bieƒ i dzwon ki war to po -
sma ro waç ole jem ja dal nym, po dob -
nie jak nie opie rzo ne no gi; za bieg ten
da je bar dzo do bry efekt wi zu al ny.
Nie mo˝ na rów nie˝ za po mnieç o do -
k∏ad nym wy czysz cze niu ob rà czek,
aby na pi sy na nich by ∏y do brze wi -
docz ne. Przy tej oka zji le piej jesz cze
raz skon tro lo waç no gi, zw∏asz cza
miej sce pod ob ràcz kà, aby spraw dziç,
czy nie po zo sta ∏y tam ja kieÊ pa so ̋ y ty.
S´ dzio wie b´ dà do k∏ad nie spraw dzaç
ob ràcz ki, aby stwier dziç, czy po ka zy -
wa na ku ra no si zg∏o szo ny nu mer; ich
oku nie uj dà za tem naj mniej sze Êla dy
obec no Êci pa so ̋ y tów.

Oprócz upie rze nia i nóg, bar dzo
pie czo ∏o wi tej pie l´ gna cji wy ma ga
dziób, w któ re go oko li cach zbie ra si´
du ̋ o pa so ̋ y tów. Trze ba je do k∏ad nie
usu nàç, a przy tej oka zji uwa˝ nie
skon tro lo waç kszta∏t obu po ∏ó wek
dzio ba. W ra zie do strze ̋ e nia nie pra -
wi d∏o wo Êci na le ̋ y de li kat nie przy -
ciàç je no ̋ ycz ka mi lub na wet ufor -

mo waç pa pie rem Êcier nym. Ku rom,
któ re nie ko rzy sta jà z wol ne go wy -
bie gu, tyl ko sta le prze by wa jà w klat -
kach, dziób cz´ sto prze ra sta i wy ma -
ga ko rek ty kszta∏ tu.

Ostat nim i nie ba ga tel nym eta pem
przed wy sta wà jest trans port kur
na miej sce, w któ rym si´ ona od by wa.
Przede wszyst kim trze ba za dbaç o to,
aby nie na ra ziç ptaków na nie po trzeb -
ny stres, a wi´c za pew niç im do sta -
tecz nie du ̋ o miej sca w sa mo cho dzie,
by si´ nie po du si ∏y i nie po bru dzi ∏y.
Klat ki do trans por tu po win ny byç od -
dziel ne dla kur i ko gu tów, a naj le piej,
aby ka˝ dy ptak mia∏ osob nà klat k´.
Po zwo li to ustrzec je przed ura za mi
w wy ni ku ewen tu al nej bój ki.

Wie lu ho dow ców nie przy wià zu je
wi´k szej wa gi do opi sa nych wy ̋ ej
za bie gów przed wy sta wà, ale te˝

nie wy wo ̋ à oni stam tàd lau rów.
Mo˝ na po wie dzieç, ˝e do bro wol nie
za prze pasz cza jà szan se swo ich naj -
lep szych kur, gdy˝ nie je den bar dzo
war to Êcio wy osob nik wsku tek bra -
ku w∏a Êci we go przy go to wa nia po -
zo sta je nie zau wa ̋ o ny. Nic dziw ne -
go, ˝e po tem sta ra jà si´ ku piç no -
we, do brze oce nio ne eg zem pla rze,
nie zda jàc so bie spra wy, ˝e ich w∏a -
sne pta ki mo gà byç rów nie do bre,
a mo ̋ e na wet lep sze. War to wi´c
cza sem za daç so bie nie co tru du, by
po tem cie szyç si´ za s∏u ̋ o ny mi suk -
ce sa mi.

,, Prak tycz na ho dow la kur”, 
F. Schö ne i F. Pe sch ke

Fot. A. Kru sze wicz

T∏u ma cze nie: Bar tosz Wy soc ki
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