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WWst´p
Sto su nek cz∏o wie ka do spraw ko ja rze -

nia krew nia cze go zmie nia∏ si´ w cià gu wie -
ków i... by∏ ra czej ne ga tyw ny. Nie mniej
jed nak w naj bar dziej wi tal nych sta rych cy -
wi li za cjach – grec kiej, egip skiej, he braj skiej
i nor dyc kiej – Êwia do mie kul ty wo wa no
ka zi rodz two. Fa ra oni po Êlu bia li swe w∏a -
sne sio stry, by nie roz rze dzaç swej bo skiej
krwi. ZaÊ ge ne alo gia grec kich he ro sów
przy po mi na ∏a ro do wo dy wsob nej ho dow li
naj lep szych ko ni wy Êci go wych. Jak ̋ e ina -
czej ni˝ z po dzi wem oce niaç na le ̋ y doj -
rza ∏oÊç me tod ho dow li ko ni u na ro dów
arab skich. Za cho wa ne prze ka zy do no szà
o sto so wa niu prze my Êla ne go do bo ru
zwie rzàt do roz ro du, czy ko ja rze niach
w po kre wieƒ stwie. Ary sto te les, je den
z naj zna ko mit szych sta ro ̋ yt nych uczo -
nych, pi sa∏: „...sta do ogie rów mo˝ na
znacz nie udo sko na liç, je Êli sko ja rzy si´
ogie ra z je go mat kà lub cór kà.” Za ska ku jà -
ce, ˝e za le ce nia sprzed 2000 lat do no szà
o ko ja rze niu w bli skim po kre wieƒ stwie,
me to dzie dzi siaj nie po pu lar nej, a w ho -
dow li dro biu wr´cz „za ka za nej”.

Wi´k szoÊç ho dow ców, z któ ry mi roz -
ma wiam, uwa ̋ a ko ja rze nie kur w po kre -
wieƒ stwie za coÊ strasz ne go, nie do pusz -
czal ne go. Jed ni do sta jà g´ siej skór ki, in ni 
– go rzej – drga wek. War to za tem za sta no -
wiç si´ nie co nad przy czy nà ta kie go po glà -
du, a mo ̋ e wska zaç, czy sà ja kieÊ ar gu -
men ty prze ma wia jà ce za ta kim sys te mem
ho dow li, czy ich nie ma. A prze cie˝ na
prze strze ni lat wy pra co wa no kil ka me tod
ko ja rzeƒ dro biu. Oto naj wa˝ niej sze.

Me to dy ko ja rzeƒ
Wi´k szoÊç mi ∏o Êni ków kur zwy kle sta ra

si´ sto so waç ko ja rze nia nie krew nia cze
w swo ich sta dach. Cza sem – z uwa gi na
sy tu acj´ bez wyj Êcia – nie któ rzy de cy du jà

si´ na za sto so wa nie ko ja rze nia krew nia -
cze go, ka zi rod cze go1) lecz z wiel kim opo -
rem. A prze cie˝ – aby osià gnàç ja kiÊ za -
mie rzo ny ce l – mo˝ na sto so waç ró˝ ne in -
ne sys te my ko ja rzeƒ krew nia czych kur.
Mo˝ li we do za sto so wa nia me to dy ob ra zu -
je ry su nek 1. Ho dow cy bar dzo ró˝ nie ze -
sta wia jà swe sta da. Jed ni ku pu jà u jed ne go

ho dow cy ja ja wy l´ go we lub kur cz´ ta. In ni
na by wa jà do ro s∏e ku ry i ko gu ta u ró˝ nych
ho dow ców, by ustrzec si´ in bre din gu. 

W pierw szym przy pad ku na pew no sta -
do b´ dzie zin bre do wa ne, w dru gim...
rów nie˝, lecz w znacz nie mniej szym stop -
niu. Dla cze go? Aby roz wià zaç t´ kwe sti´,
na le ̋ a ∏o by wy ja Êniç cho cia˝ po bie˝ nie
isto t´ ho dow li w po kre wieƒ stwie.

Ho dow la krew nia cza
Ho dow la krew nia cza (in bre ding) jest to

ko ja rze nie bli sko spo krew nio nych kur.
Wszy scy zga dza jà si´ na ogól ne stwier dze -
nie, lecz jest wie le roz bie˝ no Êci przy okre -
Êla niu, np. jak bli sko ∏à czo ne ku ry mu szà
byç ze so bà spo krew nio ne, aby sko ja rze nie
mo˝ na by ∏o na zwaç krew nia czym. Wie lu
ho dow ców kur ogra ni cza t´ na zw´ do ko -
ja rze nia bra ci z sio stra mi lub ro dzi ców
z po tom kiem. In ni na zwa li by ho dow là
krew nia czà zwià zek pó∏ bra ta z pó∏ sio strà
czy te˝ jed ne go z dziad ków z wnucz kà
(bab ci z wnucz kiem). I pierw sze i dru gie
ko ja rze nie za li cza si´ do ho dow li w po kre -

wieƒ stwie. Wo bec te go nie po zo sta je nic
in ne go, jak si´ gni´ cie do okre Êle nia na uko -
we go. Ogól na na uko wa de fi ni cja brzmi: 

Ho dow la krew nia cza jest to ko ja -
rze nie osob ni ków spo krew nio nych
ze so bà w stop niu bli˝ szym ni˝ Êred -
nie spo krew nie nie w ob r´ bie roz pa -
try wa nej po pu la cji. 

Przy sto so wa niu tej de fi ni cji w ho dow li
kur roz pa try wa nà po pu la cjà by ∏a by zwy kle
ca ∏a ra sa. Prak tycz ne za sto so wa nie okre -
Êle nia, ˝e ho dow la krew nia cza jest ko ja -
rze niem bli sko spo krew nio nych kur, wy -
ma ga tyl ko uzgod nie nia, jak bli skie mu si
byç to po kre wieƒ stwo. Po pro stu okre Êle -
nie ho dow li krew nia czej, ja ko ko ja rze nia
kur spo krew nio nych, jest nie mo˝ li we.
Przy k∏ad – le ghor na. Ku ry tej ra sy, po dob -
nie jak i ka˝ dej in nej, ma jà wie le ge nów
w uk∏a dzie ho mo zy go tycz nym, np.: bia ∏e
upie rze nie, kszta∏t grze bie nia, bia ∏e za usz -
ni ce, ˝ó∏ te sko ki itd. To te˝ wszyst kie ku ry
da nej ra sy, któ re mo gà byç ko ja rzo ne, sà
ze so bà spo krew nio ne przy naj mniej
w nie wiel kim stop niu. Czy tak jest w isto -
cie? Spró bu j´ udo wod niç.

Przy to cz´ w ta kim ra zie sy mu la cj´, pew -
nie dla nie któ rych za ska ku jà cà. U lu dzi na
jed no stu le cie przy pa da jà mniej wi´ cej trzy
po ko le nia. Gdy by nie by ∏o ma∏ ̋ eƒstw po -
mi´ dzy krew ny mi, ka˝ dy, czy ta jà cy w tej
chwi li ten tekst, mia∏ by w przy bli ̋ e niu wi´ -
cej ni˝ 67 mi lio nów przod ków, ˝y jà cych

Marek ¸abaj Cno ty ich oj ców ˝y jà na dal w bu ha jach
i ogie rach

Ho ra cy

Przy rost in bre du w sta dzie kur

Ry su nek 1. Me to dy ko ja rzeƒ kur

Metody kojarzeƒ

Kojarzenie krewniacze

Kojarzenie krewniacze 
w bliskim pokrewieƒstwie

Kojarzenie krewniacze 
w odleg∏ym pokrewieƒstwie

Kojarzenie krewniacze 
umiarkowane

Kojarzenie niekrewniacze

1) Nie przepadam za tà nazwà, gdy˝ ma ona raczej negatywne skojarzenia. Wol´ okreÊlenie – w bliskim pokrewieƒstwie.
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w cza sach Miesz ka I (930–992 r.), pierw -
sze go hi sto rycz ne go w∏ad cy paƒ stwa pol -
skie go. A prze cie˝ licz ba wszyst kich miesz -
kaƒ ców ów cze snych ziem pol skich wy no si -
∏a za le d wie oko ∏o 1,2 mi lio na. A wi´c...?
Ka˝ dy, kto po cho dzi wy ∏àcz nie od pia stow -
skich pro to pla stów, mu sia∏ prze to mieç
ogrom nà licz b´ po wtó rzeƒ przod ków
w swym ro do wo dzie, tym bar dziej ˝e wie -
le osob ni ków ˝y jà cych w ka˝ dej epo ce nie
po zo sta wia po tom stwa. Na wet ktoÊ, kto
ma przod ków kil ku na ro do wo Êci, mo ̋ e
ob li czyç, ˝e gdy by nie by ∏o ma∏ ̋ eƒstw po -
mi´ dzy krew ny mi, mia∏ by wi´ cej przod -
ków ˝y jà cych w okre sie pa no wa nia Miesz -
ka I, ni˝ by ∏o wów czas lu dzi w Eu ro pie, ba
– byç mo ̋ e – na ca ∏ym glo bie ziem skim!
Nie wia ry god ne? Lecz praw dzi we. Przy k∏ad
ten udo wad nia, ˝e spo krew nie nia cho cia˝
w nie wiel kim stop niu nie da si´ unik nàç.

Stop nie spo krew nie niA
Po wró c´ jed nak ̋ e do kur. Okre Êle nie

ho dow li krew nia czej mu si byç w ta kim ra -
zie wzgl´d ne w sto sun ku do ja kiejÊ gru py
lub po pu la cji. Ho dow la w ob r´ bie ra sy np.
jest ho dow là krew nia czà w sto sun ku do ca -
∏ej po pu la cji kur, lecz nie mu si byç i rzad ko
jest ho dow là krew nia czà o znacz niej szej in -
ten syw no Êci w sto sun ku do in nych ras. 

Gra da cja po ka za na na ry sun ku 2 ilu stru -
je fakt, ˝e w rze czy wi sto Êci ist nie je pew na
dra bi na ho dow li w po kre wieƒ stwie, przy
czym trud no usta liç wy raê nie gra ni c´ mi´ -
dzy po szcze gól ny mi stop nia mi, cho cia˝
szcze ble te za zna czy ∏em na trój kà cie. Mi -
mo wszyst ko okre Êle nie ja kie goÊ punk tu

na po dzia∏ ce, w któ rym in bred bie rze swój
po czà tek lub si´ koƒ czy, jest wy jàt ko wo
trud ne. To ka˝ dy ho dow ca po wi nien wy -
braç, w ja kim stop niu po kre wieƒ stwa b´ -
dzie ho do wa∏ swo je ku ry. Wszyst ko za le ̋ y
od ob ra ne go ce lu. 

W mo jej ho dow li przy jà ∏em umow nà
gra ni c´ za war tà mi´ dzy ho dow là w ob r´ -
bie sta da i ho dow là we d∏ug li nii. Je Êli chc´
utrzy maç gniaz do2) kur ja kiejÊ ra sy w jak
naj mniej szym stop niu spo krew nie nia, sto -
su j´ ho dow l´ w ob r´ bie sta da. Na to miast,
gdy sta ram si´ od two rzyç lub stwo rzyç
no wà od mia n´, zwy kle za czy nam od ko ja -
rzeƒ w bli skim, póê niej – po do da niu no -
wych, nie spo krew nio nych osob ni ków –
w od le g∏ym po kre wieƒ stwie.

Kil ka przy k∏a dów po kre wieƒ stwa
Po zwo l´ so bie przy to czyç kil ka przy k∏a -

dów, by uka zaç to le ran cj´ nie któ rych ga -
tun ków na spo krew nie nie.

1) Ry by. W 1989 r. or ga ni zo wa li Êmy wiel -
kie sym po zjum akwa ry stycz ne w Cho rzo -
wie. Wy staw ców z za gra ni cy by ∏o wie lu.
Przy wieê li ca ∏e mnó stwo ga tun ków ryb
akwa rio wych, do tych czas nie spo ty ka nych
w Pol sce, m.in. gu pi ki En dle ra. Po wy sta wie
sta ∏em si´ szcz´ Êli wym po sia da czem po nad
20 ga tun ków ryb ˝y wo rod nych i oczy wi Êcie
en dle rów. Od tam tej po ry en dler ki, a w za -
sa dzie któ raÊ z ko lei ich ge ne ra cja, p∏y wa
w mo im akwa rium. To pra wie 20 lat. Teo re -
tycz nie mo ̋ e byç ju˝ 60 po ko le nie. Z ge ne -
tycz ne go punk tu wi dze nia w 100% ho mo -
zy go tycz ne, gdy˝ roz mna ̋ a ne bez do p∏y wu
Êwie ̋ ej krwi. Cho cia˝ z ró˝ ny mi pe ry pe tia -

mi, gdy˝ przez ja kiÊ czas utrzy my wa li je moi
ko le dzy. Na dal Êwiet nie si´ trzy ma jà, sà ˝y -
wot ne, do brze si´ roz mna ̋ a jà, nie utra ci ∏y
wi go ru i ja skra wo Êci ko lo rów. KtoÊ mo ̋ e
po wie dzieç – to nie mo˝ li we? A jed nak! 

2) Ka nar ki. Nie wie lu ho dow ców ka -
nar ków har ceƒ skich zna ich szcze gó ∏o wà
hi sto ri´. A jest ona za ska ku jà ca. Przed sta -
wi´ tyl ko je den jej wy ci nek, fak ty z ho -
dow li Wil hel ma Tru te go. Ów ho dow ca
uro dzi∏ si´ 5 mar ca 1836 r. w Sankt An dre -
as ber gu w sta rej gór ni czej ro dzi nie (zmar∏
20 paê dzier ni ka 1889 r.). Je go przod ko wie
do tar li do Har cu oko ∏o 1500 ro ku. By∏
gór ni kiem i przez ca ∏e ˝y cie pra co wa∏
w ko pal ni sre bra. Po czàt ko wo ho do wa∏
zwy k∏e, po spo li te ka nar ki. A˝ wresz cie
w 1865 r., ma jàc 30 lat, otrzy ma∏ od swe -
go krew ne go, F. En ge lec kie go, dwa wy so -
ko oce nio ne sam czy ki i kil ka (praw do po -
dob nie 4) sa mi czek. Wy da wa ∏o by si´, ˝e
to nic szcze gól ne go, ale... te pta ki, ˝ad ne
in ne, da ∏y po czà tek je go zna ko mi te mu ro -
do wi ka nar ków Êpie wa jà cych, bo wiem
przez 20 lat nie wpro wa dzi∏ do swo jej ho -
dow li in nych ka nar ków. 

3) Go ∏´ bie. B´ dàc mo ̋ e 9–10-let nim
pod rost kiem, ku pi ∏em na tar gu w No wym
Tar gu par k´ go ∏´ bi o enig ma tycz nej wów -
czas dla mnie na zwie – wi ner ki. Po p´ dzi ∏em
na targ bar dzo wcze Ênie ra no, gdy˝ moi ró -
wie Êni cy, sy no wie go spo da rza, u któ re go
sp´ dza li Êmy wa ka cje, pod po wie dzie li mi
pew nà ar cy cie ka wà tra dy cj´ tar go wà. Otó˝,
je Êli si´ by ∏o pierw szym ku pu jà cym u sprze -
da jà ce go, na by wa ∏o si´ to war za ce n´, ja kà
si´ za ofe ro wa ∏o. Pi´k na za sa da. Wy bra ∏em
par k´ i... po da ∏em mo jà ce n´. Ku pi ∏em jà za
10 z∏. Jak si´ póê niej oka za ∏o, przy nio s∏em
szcz´ Êcie sprze da jà ce mu, gdy˝ spie ni´ ̋ y∏
wszyst kie wi ner ki, a mia∏ ich w ko szu chy ba
ze 30 sztuk, bio ràc 15-25 z∏ za sztu k´. I tak
si´ za cz´ ∏a mo ja hi sto ria z go ∏´ bia mi. Wi ner -
ki wpu Êci ∏em do go ∏´b ni ka. By ∏a to je dy na
pa ra, ja kà po sia da ∏em. Od tej pa ry uzy ska -
∏em przy chó wek, któ ry la ta mi si´ roz mna ̋ a∏
i roz mna ̋ a∏. Go ∏´ bie po si la ∏y si´ ra zem z ku -
ra mi, pi ∏y wo d´ z rze ki. Mo ja opie ka spro -
wa dza ∏a si´ do czysz cze nia go ∏´b ni ka i wy ∏a -
py wa nia sztuk z po wià za ny mi koƒ skim w∏o -
siem lub ˝y∏ kà w´d kar skà pal ca mi, bo ama -
to rów na mo je wi ner ki by ∏o bez li ku. Je Êli
po ja wi∏ si´ ja kiÊ ob cy go ∏àb, cze ka∏ ju˝ na
nie go ko le ga, nie mo ̋ eb ny wiel bi ciel cu -
dzych go ∏´ bi. Go ∏´ bie roz da wa ∏em ko le -

Ry su nek 2. Na si le nie ho dow li krew nia czej usze re go wa ne we d∏ug stop nia spo krew nie nia 
ko ja rzo nych kur

x
Kojarzenie 
w bliskim

pokrewieƒstwie

Kojarzenie
w pokrewieƒstwie odleg∏ym

Hodowla wed∏ug linii zinbredowanej

Hodowla w obr´bie stada lub rodu

Hodowla w obr´bie barwnej odmiany rasy

Hodowla w obr´bie rasy

xWzrost stopnia spokrewnienia

2) Powracam do starej polskiej nazwy ma∏ego stada kur.



gom, bo w oko li cy nikt ta ko wych nie ho do -
wa∏. Ta ho dow la trwa ∏a nie prze rwa nie i bez
do p∏y wu „Êwie ̋ ej krwi” wi´ cej ni˝ 10 lat.
Do dnia prze gra nia prze ze mnie za k∏a du,
któ re go staw kà by ∏o – nie ste ty – w∏a Ênie
sta do mo ich wi ner ków. 

4) Ku ry. Mo je nie wiel kie sta do kur ra sy
hisz paƒ skiej bia ∏o li cej to praw do po dob nie
trze cie bàdê na wet czwar te po ko le nie ko ja -
rzo ne w bli skim po kre wieƒ stwie. Ja ja otrzy -
ma ∏em od ko le gi, któ ry po sia da∏ gniaz do
1,1 kur tej ra sy. Ku ry ko le gi po cho dzi ∏y od
ho dow cy roz mna ̋ a jà ce go t´ ra s´ rów nie˝
w ze sta wie 1,1. ZaÊ ów ho dow ca ku pi∏ swe
skrom ne sta do w Niem czech, gdzie sprze -
da jà cy po in for mo wa∏ go, ̋ e po wi nien na byç
ob ce go ko gu ta, gdy˝ on ku ry roz mna ̋ a
wsob nie ju˝ od dwóch po ko leƒ. Mo je do ra -
sta jà ce sta do (5,5) w po rów na niu z in ny mi
w tym sa mym wie ku roz wi ja si´ do brze,
po za jed nà kur kà, któ ra tro ch´ od sta je
wiel ko Êcià od po zo sta ∏ych.

Jed na ko wo˝ na ukow cy udo wod ni li, ˝e
ku ry – po dob nie jak trzo da chlew na – na -
le ̋ à do ga tun ków szcze gól nie wra˝ li wych
na ho dow l´ w bli skim po kre wieƒ stwie.
Skut ki ta kiej ho dow li – we d∏ug licz nej gru -
py ba da czy – ma ni fe stu jà si´: spad kiem
wy l´ go wo Êci jaj, ob ni ̋ e niem p∏od no Êci,
zmniej sze niem ma sy cia ∏a, pod wy˝ sze -
niem wie ku znie sie nia pierw sze go ja ja, po -
ja wie niem si´ cech le tal nych itd. In ni twier -
dzà, ˝e nie w ka˝ dym przy pad ku tak si´
dzie je. We d∏ug nich, je Êli sto su je si´ od po -
wied nià se lek cj´ i wy bór, mo˝ na osià gnàç
za ska ku jà co do bre re zul ta ty, mi mo wy so -
kie go stop nia spo krew nie nia kur. Zna jàc
za rów no jed ne, jak i dru gie wy ni ki ba daƒ,
sta nà ∏em kie dyÊ przed dy le ma tem: jak ho -
do waç nie wiel kie sta do kur, by uni kaç wy -
so kie go stop nia wsob no Êci. Przy pusz -
czam, ̋ e ta kie pro ble my ma jà rów nie˝ i in -
ni ho dow cy.

Ko ja rze nie w ob r´ bie (od mia ny
barw nej) ra sy

Wy cho dz´ z za ∏o ̋ e nia, ˝e wbrew po -
wszech nej opi nii, roz mna ̋ a nie przez ja kiÊ
czas bez do pro wa dza nia no wej krwi nie -
ko niecz nie pro wa dzi do szyb kie go wzro -
stu zin bre do wa nia. 

Aby cel ten osià gnàç, two rz´ sta do nie -
krew nia cze kur (out bre do we). Na by wam
kil ka nie spo krew nio nych kur i... 2–3 ko gu -
ty. Al bo wiem w ta kim za mkni´ tym
sta dzie wzrost ho mo zy go tycz no Êci

za le ̋ y w du ̋ ym stop niu od licz by ko -
gu tów u˝y wa nych w uzy ska niu na -
st´p ne go po ko le nia. I jesz cze kil ka uza -
sad nieƒ, dla cze go mi ni mum 2 ko gu ty.
Otó˝, po pierw sze – ko gu ta mo g´ utra ciç
z ró˝ nych przy czyn, mo ̋ e byç np. nie -
p∏od ny. I co wte dy? Po dru gie – jak g∏o si
sta re po wie dze nie ho dow ców: sa miec to
50% sta da. Âwi´ ta ra cja. Je Êli ko gut by∏
wa dli wej ja ko Êci, mi mo nie z∏e go eks te rie -
ru. To co wów czas? Po trze cie – jed ne go
ko gu ta mo g´ w ka˝ dej chwi li wy mie niç na
rów no rz´d ne go z in nym ho dow cà. 

Ze sta wiw szy od po wied nie gniaz do,
bio r´... kal ku la tor i za czy nam li czyç. Naj -
pierw efek tyw nà licz b´ sta da Ne we d∏ug
ma ∏o skom pli ko wa ne go wzo ru 1. Póê niej
– po si∏ ku jàc si´ wzo rem 2 – tem po wzro -
stu in bre du ΔF. 

;     Wzór 1

gdzie:
Ne – efek tyw na licz ba sta da kur;
S – licz ba ko gu tów;
D – licz ba kur.

; Wzór 2

gdzie:
ΔF – przy rost in bre du na po ko le nie;
Ne – efek tyw na li czeb noÊç sta da kur.

Dla ja sno Êci i pro sto ty ro zu mo wa nia
po s∏u ̋ ´ si´ da ny mi z mo jej ho dow li. Kil ka
lat te mu na by ∏em od dwóch za gra nicz -
nych ho dow ców ja ja kur ra sy la fl¯ che,
za pew ni li mnie, ˝e ku ry nie by ∏y ze so bà
spo krew nio ne. Z od cho wa nych kur wy -
bra ∏em po jed nym ze sta wie z ka˝ de go
gniaz da (2x1,3) i z∏o ̋ y ∏em jed no sta do
sk∏a da jà ce si´ z 2 ko gu tów i 6 kur (2,6).
Uczy ni ∏em to z roz my s∏em, bo wiem mo -
im ce lem by ∏o utrzy ma nie ra sy, naj d∏u ̋ ej
jak to tyl ko mo˝ li we, bez prze kro cze nia
37,5% in bre du, co od po wia da wy ni ko wi
ko ja rze nia ro dzeƒ stwa przez dwa po ko -
le nia. Mo g∏em po stà piç zu pe∏ nie ina czej,
ho do waç dwa od dziel ne sta da i za sto so -
waç Êwia do me ko ja rze nia oraz pro wa -
dziç sta ∏à se lek cj´ i wy bór. 

W ce lu wy li cze nia Ne (efek tyw nej licz by
sta da) po s∏u ̋ y ∏em si´ wzo rem nr 1.

Wiel koÊç ΔF przed sta wio na we wzo rze
nr 2, na zwa na tem pem wzro stu in bre du,
mie rzy wzrost wspó∏ czyn ni ka in bre du na
po ko le nie w sto sun ku do dy stan su, ja ki
po zo sta je do osià gni´ cia ca∏ ko wi tej ho mo -
zy go tycz no Êci. W tym miej scu je stem zo -
bo wià za ny do wy ja Ênie nia po j´ cia rów no -
wa gi ge ne tycz nej w sta dzie kur.

Sta do kur mo˝ na uznaç za znaj du jà -
ce si´ w rów no wa dze ge ne tycz nej
wów czas, gdy przy rost in bre du na po -
ko le nie ΔF jest ni˝ szy od licz by 0,01,
czy li 1%. Nie trud no za tem ob li czyç, ̋ e
sta do to mu sia ∏o by sk∏a daç si´ w ka˝ -
dym po ko le niu przy naj mniej z 25 ko -
gu tów i 25 ku rek, co oczy wi Êcie nie jest
sto so wa ne przez ho dow ców dro biu.
Mi mo wszyst ko po da j´ wy nik ob li czo -
ny z wy ko rzy sta niem wzo ru nr 2.

I co da lej? Za sto so waw szy wzór nr 2,
ob li czy ∏em ΔF – przy rost in bre du w mo -
im sta dzie la fl¯ che w pierw szym po ko le -
niu.

Przy rost in bre du na po ko le nie by∏
w mo im sta dzie la fl¯ che za du ̋ y, lecz
zbyt nio si´ tym nie przej mo wa ∏em, al bo -
wiem za ∏o ̋ y ∏em, i˝ wpro wa dz´ do sta da
Êwie ̋ à krew do pie ro wów czas, jak ju˝
wcze Êniej wspo mi na ∏em, gdy osià gnie ono
37,5% zin bre do wa nia. Ku ry roz mna ̋ am,
sto su jàc ko ja rze nie lo so we, tzn. w okre sie
wy l´ go wym ca ∏e sta do prze by wa na ogra -
ni czo nym wy bie gu i zbie ram po trzeb nà
iloÊç jaj. Z wy l´ ̋ o nych i od cho wa nych
m∏o dych kur for mu j´ no we sta do i w ko -
lej nym se zo nie l´ go wym po st´ pu j´ po -
dob nie.

Po nie wa˝ z ró˝ nych po wo dów
w trzech po ko le niach mia ∏em nie jed no li -
tà li czeb noÊç kur w sta dach (co ze sta wi -
∏em w ta be li 1), dla te go te˝, aby osza co -
waç pra wi d∏o wo przy rost in bre du na po -
ko le nie, mu sia ∏em uprzed nio ob li czyç
prze ci´t nà efek tyw noÊç sta da na jed no
po ko le nie. Od po wied nie da ne za wie ra jà
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4 (S x D)
S + DNe =

1
2 Ne

ΔF =

1
2 x 50

1
100ΔF = = =

= 0,01x100 = 1%

=

= 0,083x100 = 8,3%

1

2Ne

1
2 x 6

1
12ΔF = = =

4 (2 x 6)
2 + 6Ne = = = 648

8



ta be le 1 i 2. Aby wy li czyç prze ci´t nà
efek tyw noÊç sta da na jed no po ko le nie,
u˝y ∏em wzo ru 3.

Wzór 3

gdzie:
Ne – prze cí t na efek tyw na li czeb noÊç sta da;
Ne1 – efek tyw na li czeb noÊç sta da w po ko -

le niu F1; 
Ne2 – efek tyw na li czeb noÊç sta da w po ko -

le niu F2;
Net – efek tyw na li czeb noÊç sta da w po ko -

le niu Ft;
t – licz ba po ko leƒ.

Pod sta wiw szy Êred nià efek tyw no Êci
sta da Ne = 4,81 do wzo ru nr 2, wy li czy -
∏em Êred ni przy rost in bre du dla trzech
po ko leƒ. 

Mno ̋ àc wy nik 10,4% (Êred ni przy rost
in bre du) przez 3 (po ko le nia), uzy ska ∏em
31,2% ho mo zy got, po wsta ∏ych w tym
okre sie w mo im sta dzie la fl¯che

(3x10,4%= 31,2%). Je Êli nie zdo b´ d´
ob ce go ko gu ta bàdê kur, b´ d´ zmu szo ny
jesz cze przez jed no po ko le nie sto so waç
ko ja rze nie lo so we, lecz przy zwi´k szo -
nej licz bie ko gu tów, aby nie prze kro czyç
wspó∏ czyn ni ka in bre du 37,5%, swo iste -
go dla ho dow li na li ni´. Za ∏o ̋ y ∏em, ˝e
pew nie wy star czà 2 ko gu ty i 6 kur? Ta kie
wy li cze nie ju˝ prze pro wa dzi ∏em na po -
czàt ku te go przy k∏a du.

31,2% – do tych cza so we zin bre do wa -
nie po 3 po ko le niach,

8,3% – przy rost in bre du w 4 po ko le niu.

(w przy bli ̋ e niu)

Nie ste ty, przy rost in bre du b´ dzie zbyt
du ̋ y! Dla te go te˝ szu kam od po wied nie -
go ko gu ta, ale rów nie˝ kur! W swej prak -
ty ce ho dow la nej po st´ pu j´ nie co ina czej
ni˝ wi´k szoÊç mi ∏o Êni ków dro biu. Za -
zwy czaj wo l´ na byç do sta da no wà ku r´

ni˝ ko gu ta. Jak ju˝ wspo mi na ∏em, je den
ko gut mo ̋ e ze psuç wszel kie do tych cza -
so we wy si∏ ki ho dow la ne, na to miast ja -
koÊç ku ry za wsze mo g´ spraw dziç, ko ja -
rzàc jà z naj lep szym ko gu tem. Je Êli po -
tom stwo spe∏ nia mo je ocze ki wa nia, ku ra
i po tom stwo po zo sta jà do dal szej ho -
dow li.

Za koƒ cze nie
Pod czas pi sa nia te go ar ty ku ∏u od cza su

do cza su w mo je my Êli wkra da ∏o si´ zda -
nie au tor stwa Al ber ta Ein ste ina: Nie
wszyst ko, co mo˝ na po li czyç, na praw d´

si´ li czy i nie wszyst ko, co si´ li czy, mo˝ -
na po li czyç. Re spek tu jàc ten nie zmier nie
syn te tycz ny i po ucza jà cy po glàd wiel kie -
go na ukow ca, zde cy do wa nie ogra ni czy -
∏em ob j´ toÊç ar ty ku ∏u. Usu nà ∏em z tek -
stu wie le wcze Êniej ˝mud nie wy li czo -
nych ta bel, ogra ni czy ∏em licz b´ przy k∏a -
dów, po mi nà ∏em kil ka wzo rów etc. Byç
mo ̋ e war to b´ dzie za ja kiÊ czas wró ciç
do tej pro ble ma ty ki. Do dam, ˝e dla mo -
je go nie wiel kie go (4,3!, tak – 4 ko gu ty),
z tru dem i wiel kim sump tem zdo by te go
sta da d˝er sej skich ol brzy mów, opra co -
wa ∏em spe cjal ny pro gram. Je go ce lem
jest opóê nie nie przy ro stu wsob no Êci
w jesz cze wi´k szym stop niu ni˝ w przy -
to czo nym w tym ar ty ku le przy k∏a dzie.
Krót ko o pro jek cie. Po le ga on na tym, ˝e
ro dzi ce wy bie ra ni b´ d´ w na st´ pu jà cy
spo sób: spo Êród po tom stwa m´ skie go
ka˝ de go oj ca se lek cjo no waç b´ d´ do -
k∏ad nie jed ne go naj lep sze go ko gu ta,
a spo Êród po tom stwa ˝eƒ skie go ka˝ dej
mat ki – do k∏ad nie jed nà ku r´. 

I na za koƒ cze nie, by nie co z∏a go dziç
treÊç ar ty ku ∏u, przy to cz´ in try gu jà cà
i z ja k˝e na cza sie mo ra ∏em baj k´ Mi ko -
∏a ja Re ja za ty tu ∏o wa nà: Na nie pew ne jed -
na nie. 
Po wie da li na ku ra, i˝ wle cia∏ na grusz k´, 
Wi dzàc w po lu bie ga jà cà lisz k´, pa nià 

dusz k´.
Przy szed∏ lis: „– Pa nie ku rze, nie wiesz, 

co si´ sta ∏o? 
Wszyt ko si´ po jed na ∏o, co si´ sie bie ba ∏o.”
Kur si´ wspi na ku gó rze, mó wiàc, i˝ „– 

Chart bie ̋ y!” 
A lis sko czy do la sa, sierÊç si´ na nim je ̋ y.
Kur za wo ∏a∏: „– Po cze kaj, wszak ma my 

jed na nie!” 
Lis rzek∏: „– Nie wiem, wie li chart o tym,

mi ∏y pa nie!”

Do problemu kojarzeƒ krewniaczych, ale
z podaniem ju˝ konkretnych recept
powrócimy w najbli˝szych numerach.
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2

3

Ta be la 1. Li czeb noÊç sta da kur ra sy la fl¯ che
w ró˝ nych po ko le niach

Po ko le nie Efektywna li czeb noÊç sta da Net

1

Ta be la 2. Efek tyw na li czeb noÊç sta da kur ra sy la fl¯ che

4 (2 x 6)
2 + 6Ne1 = = 6

4 (2 x 7)
2 + 7Ne3 = = 6,2

= 3,3
4 (1 x 5)
1 + 5Ne2 =

Ârednia Ne = 4,81

1
2 Ne

1
2 x 4,81=

= 0,104x100 = 10,4%

=ΔF =

31,2% + 8,3% = 39,5%ΔF =

1

Ne
,1

t
1

Ne1

1

Ne2
= = + ++ ...( 1

Net)

Po ko le nie Licz ba Licz ba Li czeb noÊç
ko gu tów kur sta da

1 2 6 8

2 1 5 6

3 2 7 9


