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Wyglàda na to, ˝e mamy stracony kolejny rok
dla zielononó˝ki polskiej. Nie zapad∏y bowiem
˝adne decyzje co z tym „goràcym kartoflem”
zrobiç. Istnieje ogromne zapotrzebowanie za-
równo na licencjonowany materia∏ zarodowy,
w postaci jajek i tzw. jednodniówek, jak i na jaja
konsumpcyjne. Ja sam, zw∏aszcza po moim wy-
st´pie w programie telewizyjnym emitowanym
w TVP, odebra∏em dziesiàtki telefonów z pyta-
niem, gdzie mo˝na kupiç kurczaki lub doros∏e
kury nioski. Cena 10 z∏ za jajko nikogo ju˝ nie dzi-
wi. Moi znajomi hodowcy mówià mi tak˝e, ˝e
zg∏aszajà si´ do nich firmy handlujàce zdrowà
˝ywnoÊcià oraz du˝e sieci handlowe chcàce od
razu kilkadziesiàt tysi´cy jajek zielononó˝ki tygo-
dniowo. Proponujà cen´ 0,5–0,6 z∏/za sztuk´.

Zresztà ta kurka jest ju˝ obecna w wielu du-
˝ych supermarketach. Reklamowane „jajka bez
cholesterolu”, pochodzàce od „kurek zielononó-
˝ek chowanych na wolnych wybiegach”, osiàgajà
trzykrotnie wy˝szà cen´ ni˝ normalne, kon-
sumpcyjne jajka. Czy ktoÊ weryfikuje dostaw-
ców? Z ca∏à pewnoÊcià nie, poniewa˝ nie ma 
„legalnych” ferm – jak by je nie nazwaç – repro-
dukcyjnych lub towarowych. Instytut Zootechni-
ki z Balic, który z urz´du zajmuje si´ rodzimymi
rasami zwierzàt gospodarskich – nie tylko kur –
okopa∏ si´ na swojej monopolistycznej pozycji
i nie w jego interesie – tak przynajmniej uwa˝a –
jest wypuÊciç zielononó˝k´ z r´ki. Niestety Mini-
sterstwo Rolnictwa, majàce w∏adz´ od strony
instytucjonalnej, aby zajàç si´ tà sprawà, robi 

niewiele.
Obawiam si´, ˝e jak tak dalej pójdzie, to bez

unormowaƒ w skali ca∏ego kraju sytuacja mo˝e
wymknàç si´ spod kontroli. Pierwszym zwiastu-
nem sà produkty z supermarketów (jajka, a poja-
wi∏y si´ ju˝ tuszki) produkowane nie wiadomo
przez kogo i w jakich warunkach. Sam kupi∏em
jedno opakowanie (10 sztuk), zawartoÊç w∏o˝y-
∏em kontrolnie do inkubatora i… ˝adne jajko nie
by∏o zal´˝one, co oznacza, ˝e stado by∏o karmio-
ne antybiotykowà karmà lub brakowa∏o w nim
kogutów, a wi´c nie mog∏o byç, w tym konkret-
nym przypadku, mowy o naturalnym chowie. 
Istnieje iluÊ hodowców, którzy og∏aszajà si´, ˝e
majà do sprzedania zielononó˝ki. Nikt ich tak 
naprawd´ nie weryfikuje. Wiele z tych hodowli
to obraz n´dzy i rozpaczy, a proponowane przez
nich ptaki to efekt krzy˝owania – dla odÊwie˝e-
nia krwi – z innymi rasami kur. Ekonomia nie zno-
si pró˝ni. Je˝eli jest popyt, to musi pojawiç si´
i poda˝. Je˝eli mo˝na na czymÊ zrobiç interes, to
zawsze znajdà si´ ch´tni. Kilku moich znajomych,
majàc dosyç tej patowej sytuacji, zastanawia si´,
czy by nie wyhodowaç „nowej zielononó˝ki”?
Wystarczy u tradycyjnej kurki zmieniç kszta∏t
ogona na bardziej op∏ywowy, jaki spotyka si´ na
przyk∏ad u w∏oszki lub leghorna, nazwaç t´ kur-
k´ „zielononó˝kà staropolskà” i… stworzyç sieç
ferm reprodukcyjnych. 

Wtedy dopiero zrobi si´ problem… sàdy,
udowadnianie, która zielononó˝ka jest tà „praw-
dziwà”, czyli naszà kurkà…Wiele energii straci-
my na walk´ mi´dzy sobà. Tak tradycyjnie, po
polsku. Czy o to chodzi Instytutowi Zootechniki?

Wbrew pozorom jest to scenariusz bardzo
prawdopodobny. Dlatego te˝ lepiej jest zawcza-
su „skanalizowaç” produkcj´, stworzyç sieç 
licencjonowanych ferm reprodukcyjnych i towa-
rowych, zamiast wojowaç z dzikimi hodowlami.

Stanis∏aw Roszkowski

ZZwielkà uwagà przeczyta∏em artyku∏
Pana Grzegorza Cichowicza (Zielono-
nó˝ka – o co tutaj chodzi?) zamiesz-

czony w numerze 11 czasopisma WOLIERA.
MyÊla∏em, ˝e znalaz∏ si´ w koƒcu ktoÊ, do ko-
go b´dzie si´ mo˝na zwróciç z nurtujàcymi
pytaniami i rozwiàzaç wszystkie problemy
zwiàzane z tymi kurkami. Niestety, autor Êli-
zga si´ jedynie po temacie i nie daje ˝adnych
propozycji rozwiàzaƒ. A szkoda, bo sprawa
zielononó˝ek jest mi bardzo bliska i wielu in-
nym hodowcom pewnie te˝. 

Jestem hodowcà zielononó˝ek. Prowadz´
niewielkà amatorskà hodowl´ na w∏a-
sne potrzeby, jakich mog∏oby byç
wiele w naszym kraju. Nieste-
ty, jest ich jak „na lekar-
stwo”, bo aby kupiç mate-
ria∏ hodowlany, trzeba
straciç wiele czasu i si∏,
a cz´sto jest to w ogóle
niemo˝liwe. W tych wa-
runkach, chocia˝ staram
si´ bardzo, trudno zapo-
biec hodowli wsobnej,
o której Pan Cichowicz pi-
sze. Od paru lat podejmowa-
∏em i podejmuj´ próby zakupienia
materia∏u hodowlanego z polskich stad
zachowawczych. A takie stada sà dwa –
w Lublinie (Akademia Rolnicza) oraz Balicach
(Instytut Zootechniki). Zielononó˝ki hodo-
wane sà te˝ na fermie w Jastrz´bcu, b´dàcej
pod kuratelà Polskiej Akademii Nauk. 

Paradoksem jest, ˝e kury zielononó˝ki
z Polskiej Akademii Nauk koƒczà swój ˝ywot
na Stadionie Dziesi´ciolecia w garnkach wiet-
namskich kucharzy, a nie w zagrodach polskich
hodowców. Podobnie wyglàda sprawa jaj wy-
l´gowych. Nie mo˝na nabyç z polskich instytu-
tów naukowych – poza fermà z Chorzelowa,
nale˝àcà do IZ z Balic – jaj wyl´gowych rodzi-
mej rasy kur. A w przypadku, gdy ktoÊ chce 
nawiàzaç kontakt z Chorzelowem, musi po-
konaç swoisty tor przeszkód, nale˝y bowiem
pojechaç po jajka lub jednodniówki osobiÊcie.
JeÊli jeszcze dodamy, ̋ e ferma znajduje si´ pod
Rzeszowem, to wszystko staje si´ jasne… 

To co Pan Cichowicz pisze w swoim arty-
kule o „jakimÊ (?)” instytucie, prowadzàcym
„jakieÊ (?)” rozmowy i podejmujàcym razem
z Ministerstwem Rolnictwa „jakieÊ (?)” dzia∏a-
nia, to wed∏ug mnie „okràg∏e s∏ówka”. Mnie
interesuje jedno: 

Dlaczego w Polsce nie mo˝na normalnie
(!) kupiç polskich ras kur o wiadomym po-
chodzeniu? 

Dodam tu, ˝e przy zakupie materia∏u ho-
dowlanego do mojej hodowli ma∏o istotne sà
certyfikaty, Êwiadectwa, licencje czy jakieÊ in-
ne patenty na te kurki. Chc´ mieç tylko Êwia-
domoÊç, ˝e moja rodzima – polska – rasa ku-
rek jest hodowana w czystoÊci genetycznej. 

Teraz sprawa cholesterolu. Pomijam tu
oszustów i warunki bytowe stada. Dla pierw-
szych sà sàdy, a dobrzy hodowcy dbajà o wa-
runki bytowe swoich zwierzàt. Poza tym,
z dalszej treÊci artyku∏u Pana Cichowicza wy-
nika, ˝e te warunki nie b´dà ju˝ mia∏y wi´k-
szego znaczenia, bo stada sà êle zestawione.

Pisze te˝ Pan, ˝e cholesterol w jajkach
nie spada z powodu braku wymiany

kogutów z innych rodów. Je˝eli
jest to prawdà, to polskie pla-

cówki naukowe, które nie
chcà sprzedaç materia∏u ho-
dowlanego, prowadzà za
nasze podatki (!) dzia∏al-
noÊç dywersyjnà i na doda-
tek szkodzà zdrowiu po-

tencjalnych konsumentów
jaj. Jest to Êwiadome dzia∏a-

nie wbrew polskim interesom. 
Na zakoƒczenie jeszcze jeden

cytat: „deklarujàc swój udzia∏, kon-
takty, realnà prac´ i inne”. Prosz´ Pana!

Je˝eli ma Pan propozycje stworzenia organi-
zacji, klubu lub stowarzyszenia to prosz´ je
realnie (!) przedstawiç, a je˝eli chce Pan robiç
biznes, to te˝ niech Pan to powie jasno. Mo-
˝e kilku ludzi przy Panu tak˝e coÊ zarobi. Pi-
sze Pan, ˝e coÊ trzeba z tym problemem zro-
biç, tylko nie mówi co? A to jest tutaj najwa˝-
niejsze. 

Prosz´ te˝ o doprecyzowanie zdania: „Ce-
lowo nie porusza∏em tematów wynikajàcych
z poszczególnych blogów, bo obecnie szkoda
na to czasu oraz miejsca, a niektóre informa-
cje z nich p∏ynàce sà zaskakujàce, denerwujà-
ce i czasami nawet Êmieszne.” Jest to dla
mnie o tyle wa˝ne, ˝e zdarza mi si´ czasami
zamieÊciç tekst o zielononó˝kach na forum
„Woliery”. Byç mo˝e Pan widzi w tych tek-
stach coÊ Êmiesznego, o czym ja, amator nie
mam poj´cia? Dlatego b´d´ wdzi´czny za
cenne wskazówki. Co w tym jest z∏ego, ˝e
iluÊ tam internautów zainteresowa∏o si´ zie-
lononó˝kà. Widaç, ̋ e to temat noÊny i intere-
sujàcy. Na forum „Woliery” zabiera g∏os wielu
m∏odych ludzi. Trzeba ich zach´caç do ho-
dowli tej pi´knej kurki, a nie si´ z nich 
naÊmiewaç.

Jaros∏aw Micha∏ek
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