
D zi siaj nie mam prak tycz nie ˝ad -
nych wi´k szych pro ble mów

zdro wot nych ze swo imi kur ka mi.
Sku tecz ny oka za∏ si´ trzy let ni okres
na praw czy, któ ry re ali zo wa ∏em z ˝e -
la znà kon se kwen cjà i bez sen ty men -
tów. Chc´ jed nak z gó ry za strzec, ˝e
nie rosz cz´ so bie pre ten sji do nie -
omyl no Êci. U mnie si´ on po pro stu
spraw dzi∏.

Pod sta wo wym dy le ma tem, ja ki
trze ba roz strzy gnàç, jest py ta nie,
w ja ki spo sób prze rwaç ∏aƒ cuch cho -
ro bo wy. Sta re sta do pod sta wo we,
a wi´c naj cz´ Êciej pta ki, któ re da rzy -
my ho dow la nym uczu ciem, mo gà byç
no si cie la mi ró˝ nych cho rób – od
gruê li cy, sal mo nel lo zy, a˝ po my ko -
pla zmy. Choç by sa me nie wy ka zy wa ∏y
˝ad nych oznak cho ro bo wych, sà re -
zer wu arem ró˝ nych drob no ustro jów
cho ro bo twór czych. Stàd na sze zdzi -
wie nie, dla cze go pra wie po ∏o wa kil -
ku dnio wych kur cza ków ma za czo po -

wa ny od byt bia ∏o -zie lo nà wy dzie li nà,
a wie le z nich pa da al bo skàd na gle
(naj cz´ Êciej na je sie ni i wio snà, gdy
po ja wia si´ w po wie trzu wil goç) ty le
wy sa dzo nych przez ˝ó∏ te z∏o gi
stward nia ∏ej ro py oczu? Prze cie˝
zwie rz´ ta wy glà da ∏y na zdro we i mia -
∏y zna ko mi tà kon dy cj´?

Nie ste ty bez skal pe la si´ nie obej -
dzie. Naj gor szy jest, na zwij my to, dy -
le mat mo ral ny. Ma my w swo im sta -
dzie pta ki, któ re za ci´˝ kie pie nià dze
ku pi li Êmy na wy sta wie, od zna jo me go
ho dow cy lub ta kie, któ re da ∏y nam
zna ko mi te po tom stwo. Od wie lu lat,
a cza sa mi zaj mu je nam to na praw d´
du ̋ o cza su, pra co wa li Êmy tak ̋ e nad
ja kàÊ li nià ho dow la nà. I co te raz zro -
biç? Zli kwi do waç ma tecz nik? Po za
tym wie lu z nas za przy jaê nia si´ ze
swo imi pod opiecz ny mi. Jak wi´c roz -
staç si´ z przy ja cie lem lub, co jesz cze
gor sze, po pro stu go zjeÊç? Nie do -
pusz cza my ta kiej my Êli do g∏o wy!

Oso bi Êcie po ra dzi ∏em so bie z tà spra -
wà w spo sób sa lo mo no wy. Umó wi li -
Êmy si´ z mo im sà sia dem -ho dow cà,
˝e do nie go ja dà wszyst kie „sta re” eg -
zem pla rze. Na to miast u mnie b´ dzie -
my trzy ma li ca ∏à m∏o dzie˝. Gdy by ta -
kie roz wià za nie nie wcho dzi ∏o w gr´,
trze ba nie ste ty zli kwi do waç sta do.

Co zro biç, gdy ma my ju˝ „wol ne”
kur ni ki? Mo˝ na spro wa dziç no wà ob -
sa d´ z ze wnàtrz. Ale i tak nie b´ dzie my
pew ni, czy u ho dow cy, od któ re go na -
by wa my sta do, choç by mia∏ opi ni´ zna -
ko mi te go fa chow ca i za kli na∏ deszcz,
nic „nie sie dzi”. A je ̋ e li nasz zna jo my
nie ma u sie bie te go wszyst kie go, co
chcie li by Êmy ho do waç? Braç ma te ria∏
za ro do wy z ró˝ nych êró de∏? Ry zy ko
wte dy si´ zwie lo krot nia.

Dla te go, mo im zda niem, naj lep -
szym wyj Êciem jest za sie dla nie „fer -
my”, mi mo wszyst ko, w∏a snym przy -
chów kiem, ale w ta ki spo sób, aby
m∏o dy wy l´g, a na st´p nie m∏o dzie˝,
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Od kil ku lat czy ste kur ni ki to mo ja ob se sja. Za nim jed nak zro zu mia ∏em, jak wa˝ na jest hi gie na w po miesz cze -
niach ho dow la nych, by ∏o nor mal nie, czy li brud no – jak w wi´k szo Êci pol skich za gród. My ko pla zma – chleb po -
wsze dni. Cià g∏e pry cha nia i ki cha nia (wi ru so we za pa le nie krta ni, czy li IB) i obrzy dli we, cuch nà ce wy si´ ki z no -
sa (ko ry za). Nie ma lep szej na uki ni˝ na w∏a snych b∏´ dach. A dla cze go? Bo jest naj bar dziej bo le sna?

Higiena 
i zdrowie w kurniku
Higiena 
i zdrowie w kurniku

Przestronny, wysypany piaskiem, cz´Êciowo zacieniony drzewami i zadaszony wybieg.



nie mia ∏y ˝ad ne go kon tak tu ze sta rym
sta dem pod sta wo wym. 

Po ni ̋ ej przed sta wiam har mo no -
gram na praw czy.

1–10 stycz nia. Ca ∏e sta do prze by wa
jeszcze w jed nym po miesz cze niu. Jest
ono os∏o ni´ te od wia tru, po zba wio ne
prze cià gów, za da szo ne i ewe-n tu al nie
ogrze wa ne, w za le˝ no Êci od te go, ja -
kie ra sy kur sà w nim cho wa ne. Mo ich
czu ba tek pol skich w ogó le nie do -
grze wam. Mi nio nej zi my sie dzia ∏y na
pra wie trzy dzie sto stop nio wym mro -
zie i nie za uwa ̋ y ∏em ja kich kol wiek
ne ga tyw nych, zwià za nych z tym fak -
tem, kon se kwen cji. Wi´ cej – nie któ re
eg zem pla rze za nic nie da ∏y si´ za pro -
siç do wn´ trza kur ni ka. Nie prze szka -
dza ∏o im to znieÊç póê niej pla no wej
licz by ja jek, jak rów nie˝ nie cho ro wa -
∏y. W tym cza sie od ro ba czam ca ∏e sta -
do.

10–20 stycz nia. Roz dzie lam sta do na
gru py ge ne tycz ne. Do dys po zy cji mam
14 po nu me ro wa nych, nie wiel kich kur -
ni ków, z któ rych ka˝ dy
mo ̋ e po mie Êciç oko ∏o
15 ku rek. Wcze Êniej
zo sta ∏y one grun tow nie
zde zyn fe ko wa ne Vir -
ko nem i Pol le nà i „se -
zo no wa ∏y” si´ przez
okres oko ∏o dwóch
mie si´ cy. W ka˝ dym
ta kim „sa lo ni ku” znaj -
du jà si´ dwie po zio mo
za in sta lo wa ne grz´ dy
(w ˝ad nym przy pad ku
pio no wo), aby zwie rz´ -
ta nie za nie czysz cza ∏y
si´ wza jem nie od cho -
da mi. Tym ra zem po -
miesz cze nia sà do grze wa ne (pro mien -
nik pod czer wie ni 125 W) oraz do Êwie -
tla ne. Ale tyl ko w no cy. Za uwa ̋ y ∏em,
˝e w dzieƒ kur ki wo la ∏y, po mi mo sil ne -
go mro zu, prze by waç na ze wnàtrz. In -
sta la cja elek trycz na jest ste ro wa na
cen tral nie za po mo cà wy ∏àcz ni ka cza -
so we go. Do Êwie tla nie jest w∏à cza ne na
do dat ko we 5 go dzin – od 16.00 do
21.00. Ogrze wa nie na to miast funk cjo -
nu je od 16.00 do 7.00 ra no.

20–30 stycz nia. Za czy nam zbie raç
jaj ka. Wcze Êniej do kur ni ków na sy pu -
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Bardzo wa˝na jest wentylacja.

Kurnik dla 15 ptaków.



j´ do syç gru bà war stw´ wiór (od 4 do
5 cm) spod he blar ki, naj le piej z drzew
li Êcia stych. W przy pad ku bra ku ta ko -
wych, sto su j´ te˝ wiór ki so sno we lub
Êwier ko we. Daw niej wrzu ca ∏em sia no
oraz, co gor sze, po ci´ tà s∏o m´. Nie sà
to jed nak do bre pod ∏o ̋ a – ma ∏o hi gro -
sko pij ne, do sko na le czu jà si´ w nich
in sek ty, a wi´c trud no utrzy maç w tym
przy pad ku czy stoÊç.

10–15 lu ty. Pierw szy na staw ja jek
do in ku ba to ra. In ku ba tor po ka˝ dym
wy l´ gu grun tow nie my j´ prosz kiem
do pra nia, a na st´p nie od ka ̋ am Vir -
ko nem i Pol le nà. Na st´p ny za bieg
jest jed nym z fi la rów po wo dze nia ca -
∏e go pro ce su na praw cze go. Nie tyl ko
do ro s∏e pta ki sà no si cie la mi cho rób,
rów nie˝ znie sio ne przez kur k´ jaj ko
mo ̋ e byç ich sie dli skiem. Sko rup k´
mo˝ na zde zyn fe ko waç Êrod kiem od ka -
˝a jà cym, ale jak po zbyç si´ sal mo nel li
czy my ko pla zmy z je go Êrod ka? Zna -
la z∏em na to pro sty spo sób wy ko rzy -
stu jà cy pra wa fi zy ki. Na le ̋ y przy go to -
waç zim ny roz twór (od 4 do 8oC) st´ ̋ o -
ne go an ty bio ty ku. W 10 li trach wo dy
roz pusz czam ca ∏y 100 gra mo wy po -
jem nik tyl bia nu. Do da j´ tak ̋ e dwie
∏y˝ ki sto ∏o we Pul mo ti lu. W tym ro ku
Pul mo til za stà pi ∏em Ty lo sul fa nem.
Jest to lek pro du ko wa ny, w nie wiel -
kich sa szet kach, dla go ∏´ bi. Na st´p nie

wyj mu j´ go rà ce, jed no lub dwu dnio -
we, jaj ka z in ku ba to ra i za nu rzam je
na kil ka mi nut w zim nym roz two rze
an ty bio ty ku. Dzi´ ki znacz nej ró˝ ni cy
tem pe ra tur (po nad 30oC) na st´ pu je
na g∏e „za ssa nie” le ku do Êrod ka jaj -
ka, a wi´c, tak jak by, na st´ pu je je go
„de zyn fek cja” od Êrod ka. Po czàt ko wo
bar dzo oba wia ∏em si´ tak dra stycz ne -
go za bie gu. Mo je oba wy oka za ∏y si´
jed nak bez pod staw ne. Nie za uwa ̋ y -
∏em ˝ad nych nie po ko jà cych ob ja wów.
Wi´ cej – gdy kie dyÊ po my li ∏em si´
i po raz dru gi w∏o ̋ y ∏em, tym ra zem
10-dnio we, jaj ka do zim ne go roz two -
ru i w tym przy pad ku rów nie˝ za rod -
kom nic si´ nie sta ∏o.

15 lu ty – 30 kwiet nia. W tym cza sie
zbie ram ko lej ne por cje ja jek do in ku -
ba cji. Wy klu te pi skla ki umiesz czam
w ogrze wa nym i wen ty lo wa nym po -
miesz cze niu, usy tu owa nym mak sy -
mal nie da le ko od kur ni ków. Bez -
wzgl´d nie prze strze gam za sa dy, aby
ka˝ do ra zo wo de zyn fe ko waç ubra nie,
a na wet je zmie niaç (zw∏asz cza bu ty),
gdy w krót kim okre sie cza su od wie -
dzam jed no cze Ênie kur ni ki i do glà -
dam kur cza ki. W pierw szym ty go dniu
˝y cia pi sklàt utrzy mu j´ tem pe ra tu r´
w gra ni cach 28–30 stop ni, na st´p nie
stop nio wo jà zmniej szam, a˝ do po -
zio mu 24–25 stop ni, w przy pad ku

m∏o dzie ̋ y oÊmio ty go dnio wej. Ko -
niecz nie co dzien nie my j´ kar mi de∏ ka,
na to miast po id∏a prak tycz nie za ka˝ -
dym ra zem (w Êrod ku na Êcian kach
osa dza jà si´ glo ny), gdy na le wam no -
wej, prze go to wa nej wo dy z do dat -
kiem Vi bo wi tu i pre pa ra tów za wie ra -
jà cych mi kro ele men ty. W przy pad ku,
gdy ma my do dys po zy cji po miesz cze -
nia nie na s∏o necz nio ne, ko niecz ny
jest te˝ do da tek wi ta min z gru py roz -
pusz czal nych w t∏usz czach, a zw∏asz -
cza A i D3. 

25–30 kwiet nia. W tym cza sie wy -
zby wam si´ cz´ Êci sta da pod sta wo we -
go (w pierw szym ro ku sprze da ∏em lub
roz da ∏em ca ∏e sta do), po zo sta wiam
so bie je dy nie eg zem pla rze o wy jàt ko -
wych, naj cen niej szych do ho dow li ce -
chach. Oczy wi Êcie, jak ju˝ wspo mnia -
∏em wcze Êniej, pta ków tych rów nie˝
nie trzy mam na swo jej fer mie – w´ -
dru jà do za przy jaê nio ne go ho dow cy,
gdzie swo bod nie bie ga jà po po dwór -
ku i ogro dzie, a˝ do na st´p ne go se zo -
nu ho dow la ne go. 

1–15 maj. W tym okre sie sprzà tam
grun tow nie kur ni ki i wy bie gi. Wy wo -
˝´ wió ry z od cho da mi. Zbie ram te˝
oko ∏o 10 cm war stw´ pod ∏o ̋ a – b´ -
dzie zna ko mi tej ja ko Êci kom post.
Ca ∏oÊç de zyn fe ku j´ po wszech nie do -
st´p ny mi Êrod ka mi od ka ̋ a jà cy mi,
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Wymiana pod∏o˝a. Najlepiej nadaje si´ rzeczny piasek. Stare pod∏o˝e przeznaczono na kompost.



pod ∏o ̋ e wap nu j´ (naj lep sze jest spe -
cjal ne wap no sprze da wa ne w spe cja -
li stycz nych skle pach dla zwie rzàt, ale
ja za sto so wa ∏em cien kà war stw´
wap na hy dra ty zo wa ne go, bez ˝ad -
nych skut ków ubocz nych). Na st´p nie
te ren pod da j´ kil ku dnio wej kwa ran -
tan nie, aby po now nie go zde zyn fe ko -
waç. Na koƒ cu sy pi´ oko ∏o 10 cm
war stw´ pia sku. Wska za ne jest, aby
by∏ to pia sek rzecz ny, a nie ko pal nia -
ny, z uwa gi na je go struk tu r´ i „syp -
kie” w∏a Êci wo Êci.

15–30 maj. Po miesz cze nia stop nio -
wo za sie dlam szyb ko ro snà cà m∏o -
dzie ̋ à. Kie dy to mo ̋ e na stà piç, a tak -
˝e, w ja kim wie ku prze no szo ne sà kur -
cza ki, de cy du j´ w za le˝ no Êci od tem -
pe ra tu ry i pa nu jà cych wa run ków at -
mos fe rycz nych. Oczy wi Êcie, co naj -
mniej raz w ty go dniu, gra bi´ i wy wo ̋ ´
na kom post zbie ra jà ce si´ od cho dy
oraz po zo sta ∏o Êci po zie lon kach.

Kil ka s∏ów ko men ta rza 
Przed sta wio ny 3-let ni pro gram na -

praw czy to ope ra cja jed no ra zo wa
i do ty czy ho dow li opar tych na sztucz -
nej in ku ba cji jaj. Trud no so bie wy -
obra ziç prze rwa nie ∏aƒ cu cha cho ro -

bo we go, gdy chce my sto so waç l´ gi
na tu ral ne, pod na siad ka mi. Oczy wi -
Êcie po ta kiej ope ra cji skal pe lem ma -
my ju˝ zdro we, a co naj wa˝ niej sze,
swo je w∏a sne sta do pod sta wo we i nic
nie stoi na prze szko dzie, aby po te re -
nie spa ce ro wa ∏y „ma muÊ ki” z pi skla -
ka mi. W dal szych la tach nie trze ba
ju˝ wy wo ziç ma tecz ni ka po za fer m´.
Ale i w ta kim wy pad ku ra dzi∏ bym ra -
czej, trzy maç osob no m∏o de i sta re
ku ry. Ich po ∏à cze nie po win no na stà -
piç na je sie ni, gdy m∏o dzie˝ zo sta nie,
dzi´ ki szcze pie niom, grun tow nie
uod por nio na na wi´k szo Êç ty po wych
cho rób, a tak ̋ e na bie rze t´ ̋ y zny i do -
brej kon dy cji. 

Za pre zen to wa ny wy ̋ ej spo sób po -
st´ po wa nia mo ̋ e co nie któ rym wy daç
si´ zbyt dra stycz ny i am bit ny, a na wet
nie wia ry god ny. Po mi mo te go, ̋ e za sto -
so wa ∏em go ze ∏za mi w oczach, to jed -
nak nie ˝a ∏u j´. Nie uwie rzy cie, ale od
te go cza su nie mam prak tycz nie wi´k -
szych pro ble mów zdro wot nych w swo -
im sta dzie i z czy stym su mie niem mo g´
pro po no waç in nym ho dow com mój
ma te ria∏ za ro do wy. In nà spra wà jest,
w ja kie wa run ki tra fia jà mo je kur ki. Je -

˝e li sà one tak fa tal ne, ˝e „ko nia by
uÊmier ci ∏y”, to na nic si´ zda ja ki kol -
wiek pro gram na praw czy. Ale to ju˝
osob ne za gad nie nie.

Pro ble my mo gà si´ po ja wiç pod -
czas se zo nu wy sta wo we go. Kur ki na
wy sta wach na ra ̋ o ne sà na stres oraz
mie szan k´ wy bu cho wà ró˝ nych bak -
te rii i wi ru sów. Nie ukry wam, ˝e mia -
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Wybiegi zabezpieczone sà przezroczystà ogrodniczà folià.

Dezynfekcja odbywa si´ przy pomocy zwyk∏ego,
ogrodowego spryskiwacza.



∏em z tym kil ka krot nie pro blem, nie
mó wiàc ju˝ o in wa zji in sek tów. Na
pew no jed nak ska la te go pro ble mu
jest o wie le mniej sza, gdy dys po nu je -
my zdro wym, szcze pio nym, a wi´c
uod por nio nym sta dem pod sta wo -
wym. 

A co, gdy chce my uzu pe∏ niç na szà
ho dow l´ im por tem z ze wnàtrz? Oso -
bi Êcie ku pu j´ kur ki wy ∏àcz nie od re -
no mo wa nych i uczci wych ho dow ców.
Pod po j´ ciem „uczci wy” ro zu miem
tych ko le gów, któ rzy ma jà od wa g´
przy znaç, z ja ki mi pro ble ma mi zdro -

wot ny mi mie li do czy nie nia. Wiem
wte dy, na co mam zwra caç uwa g´
i co ewen tu al nie w ra zie za gro ̋ e nia
ro biç.

Stanis∏aw Roszkowski
Fot. autora
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•Wykonujemy inkubatory – od 50 do ka˝dej iloÊci jaj
•Urzàdzeniami mo˝e sterowaç komputer
•Mogà byç pó∏automatyczne
•Mo˝e byç obracanie jaj r´czne
•Udzielamy gwarancji na rok
•Gwarantujemy serwis urzàdzeƒ

EURO-ELEKTRONIK – Jerzy Mrugasiewicz, 
Przygoƒ – Przylesie 23   95-082 Dobroƒ

tel. +48 602 292 415, fax +48 43 677 20 33
mrugasiewicz@euro-elektronik.com.pl

EURO-ELEKTRONIKEURO-ELEKTRONIK
PRODUKCJA INKUBATORÓW I KLUJNIKÓW

Strusie, kury, ba˝anty, przepiórki, kaczki, papugi i w´˝e

CENA od 900 z∏

Jerzy  Mrugasiewicz

UWAGA!!!
Urzàdzen ia nasze j

produkcji sà w pe∏ni

zautomatyzowane

Wybiegi przykryte sà przezroczystym eternitem.


