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• Wiedzę i umiejętności, jak  prowadzić chów 

bezklatkowy można zdobyć i rozwinąć na 

odpowiednich szkoleniach

• Szkolenia powinny przekazywać następującą wiedzę:

✔ jak działać w zgodzie z przepisami 

✔ jak rozpoznawać normalne zachowanie i dobry stan zdrowia

✔ jak rozpoznawać zachowanie odbiegające od normy i chorobę 

✔ jak szybko podejmować kroki, aby zażegnać problem

✔ jak szukać dodatkowej pomocy u ekspertów (np. u weterynarza, 

doradcy zootechnika), gdy jest to konieczne

• Informacje o dostępnych szkoleniach można uzyskać 

w lokalnych instytucjach (np. w izbach rolniczych, 

stowarzyszeniach  producentów, firmach 

zajmujących się chowem oraz produkcją sprzętu) 

• Należy prowadzić spis zrealizowanych szkoleń 

• Należy upewnić się, że wszyscy pracownicy są 

zapoznani z aktualnym stanem wiedzy 

i nowoczesnymi technikami

Szkolenia dla producenta
oraz personelu fermy

Źródło: Fair Poultry



Najlepsze praktyki chowu kurek
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• Częste i regularne inspekcje pozwalają wykryć 

problemy na wczesnym etapie

• Kurki przyzwyczajają się do obecności ludzi 

i wykazują mniej reakcji lękowych na ich widok 

• Należy przeprowadzać inspekcje kurek dwa razy 

dziennie o różnych porach

• Inspekcje powinny dotyczyć:

✔ funkcjonowania automatycznych systemów (pasza, woda, światło, 

wentylacja) 

✔ stanu odchodów oraz stanu ściółki 

✔ stanu upierzenia  i różnic we wzroście w stadzie

✔ obserwacji zachowania: rozproszenia się kurek po kurniku, poziomu 

aktywności, wokalizacja ptaków

✔ liczby chorych lub zranionych ptaków

✔ usunięcia zranionych ptaków i odnotowania padnięć

• Na stronie Best Practice Hens można znaleźć 

szczegółowy przykład listy czynników, które należy 

sprawdzić podczas codziennej inspekcji

Inspekcje i zarządzanie 

stadem

Żródło: WUR
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• Należy ocenić szczegółowo dobrostan kurek 

w równych odstępach czasu (dodatkowo oprócz 

codziennych inspekcji po fermie)

• Korzyści płynące z oceny dobrostanu: 

✔ Duża wiedza o dobrostanie stada

✔ Można wykryć wszelkie problemy

✔ Pozwalenie na podjęcie kroków zapobiegawczych

• Opcje: kontrole mogą być wykonane przez 

właściciela lub personel (samoocena), lub przez 

zewnętrznych konsultantów (lekarzy weterynarii lub 

innych wyspecjalizowanych doradców) 

• Jest wiele aplikacji i protokołów, które mogą pomóc 

w trakcie dokonywania oceny 

• Na stronie Best Practice Hens znajdują się przykłady 

protokołów oceny dobrostanu

Ocena dobrostanu 

Drzewko wyboru protokołu oceny dobrostanu

Porównanie 

z innymi 

fermami 

No

(N)

Yes 

(Y)

Obsługa 

zwierząt

?

Wykorz

ystanie 

wybiegu?

Wykorz

ystanie 

wybiegu?

Y N

Wykorzy

stanie 

wybiegu?

Wykorzy

stanie 

wybiegu?

Y N

Obsługa 

zwierząt

?

Welfare 

Certification 

system

EBENE

Dierenwelzijn

scan

KTBL

Welfare Quality 

Protocol

LayWel

Kipkompas

No protocol

available

AssureWel

NorWel

Aviary

transect

Nie ma metody 

oceny 

dobrostanuY
N

Y

N

N

N

Y

Y
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• Zapobieganie chorobie jest lepsze niż leczenie

• Należy posiadać harmonogram regularnych wizyt 

i konsultacji lekarza weterynarii 

• Specjalnej uwagi wymagają: 

✔ Wdrożenie odpowiedniego programu szczepień (np. przeciwko 

infekcjom oddechowym i chorobom układu trawiennego) 

✔ Odpowiedni czas (2 tygodnie) między ponownymi szczepieniami, 

by pozwolić na rozwinięcie odporności. 

✔ Wydajność szczepionki na kokcydiozę: jest zwiększona, jeżeli stosuje 

się wysokiej jakości podkład papierowy.  

• Na stronie Best Practice Hens znajdują się 

szczegółowe informacje na temat szczepień na 

kokcydiozę oraz reakcji poszczepiennych

Zdrowie kurek

Żródło: Fair Poultry
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• Aby uniknąć konkurencji o pokarm wszystkie kurki 

muszą mieć dostęp do karmidła 

• Kurki o wadze poniżej normy są bardziej podatne na  

wydziobywanie piór w fazie nieśności

• Sprzęt do karmienia kurek powinien odpowiadać 

temu, do którego ptaki będą miały dostęp podczas 

fazy nieśności, aby zredukować stres po 

przeniesieniu do kurnika  

• Karmienie powinno mieć miejsce 6-7 razy na dzień i 

być połączone w bloki

• Lepiej jest podawać rozdrobniony pokarm, zamiast 

granulatu; należy także rozważyć obniżenie wartości 

kalorycznej paszy, aby zredukować ryzyko 

wydziobywania piór

• Należy podawać paszę w ilości i składzie 

odpowiednim dla potrzeb żywieniowych oraz fazy 

rozwoju kurek

• Aby zapobiec problemom należy rozważyć mieszanie 

pasz w trakcie przechodzenia do kolejnej fazy 

żywienia

Paszociągi i karmienie

Żródło: Mona Giersberg, Utrecht University
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• Trzeba upewnić się, że wszystkie kurki mają dostęp 

do wody (np. zwiększając ilość poideł podczas 

pierwszych dni) 

• Wysokość poideł powinna być dostosowana do 

wielkości

• Poidła dla kurek powinny odpowiadać tym, z których 

kurki będą korzystać w fazie nieśności 

✔Poidła otwarte (np. miseczki) czy poidła smoczkowe? 

✔Kolor smoczków, miseczek okapowych tak/nie

✔ Szybkość przepływu wody i ciśnienie

✔Ustawienie poideł:  trening kurek, aby znajdowały wodę 

na wyższych poziomach w kurnikach dla niosek

Poidła

Żródło: WUR
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• Otoczenie kurek powinno być wzbogacone w sposób 

odpowiedni (tj. biologicznie adekwatny) by zachęcić 

je do aktywności, w tym do grzebania 

• Wzbogacenie podczas odchowu redukuje ryzyko 

wydziobywania piór w fazie nieśności 

• Przykłady odpowiedniego wzbogacenia: 

✔ Bloki do dziobania

✔ Bale lub kosze z lucerną, słomą lub zbożem

✔ Do ściółki należy dodać pełne ziarna

✔ Papier dla kurek

✔ Inne materiały do grzebania i kąpieli pyłowych

✔ Zaciemnione odchowalniki ( zobacz stronę Best Practice Hens by 

uzyskać szczegółową informację na  temat zaciemnionych 

odchowalników) 

Wzbogacenie 

Żródło: Tina Bøje Clausen, ØkologiRådgivning 

Danmark 
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Wzbogacenie (nagranie filmowe)
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• Należy zapewnić stały dostęp do podłoża 

ściółkowego

• Wysokiej jakości ściółka stymuluje kurki do 

grzebania oraz kąpieli pyłowych

• Na podłodze ściółka pochłania odchody 

• Przykłady odpowiedniego materiału 

✔ Trociny/ wióry

✔ Piasek

✔ Torf 

✔ Słoma

✔ Papier dla kurek ( jeżeli kurki przebywają tylko w kurniku) 

• Jakość ściółki powinna być monitorowana

• Częste grzebanie ściółki przez kurki, regeneracja 

ściółki oraz ogrzewanie podłogowe mogą poprawić 

jej jakość

Ściółka

Żródło: Mona Giersberg, Utrecht University
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• Kurki z wczesnymi doświadczeniami w grzędowaniu 

wykazują większe umiejętności w korzystaniu z 

wielopoziomowej woliery

• Należy zapewnić dostęp do grzęd na wczesnym 

etapie rozwoju

• Rampy mogą być pomocne kurkom w dostępie do 

konstrukcji na wyższym poziomie 

• Korzystne jest użycie podobnych grzęd w kurniku dla 

kurek i kur niosek (szczególnie użycie okrągłych, 

metalowych grzęd wymaga umiejętności, które 

powinny rozwinąć się na etapie odchowu)

Grzędy

Żródło: Mona Giersberg, Utrecht University
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• Światło o minimalnym natężeniu 10 lux

• Należy zapewnić minimum 8 godzin ciemności na 

dobę (po 10-15 dniu życia) 

• Zmiana faz ciemnych i jasnych powinna być 

poprzedzona 15-30 minutowym okresem 

ściemniania/ rozjaśniania światła

• Światło powinno być równomiernie rozproszone w 

pomieszczeniu 

• Typ oświetlenia w kurniku podczas fazy odchowu 

powinien być dopasowany do oświetlenia podczas 

fazy nieśności

• Kurki odchowywane na potrzeby chowu z wolnym 

wybiegiem, lub innych systemów z dostępem do 

światła dziennego powinny mieć dostęp do światła 

dziennego w fazie odchowu 

Oświetlenie

Żródło: WUR
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• Wysoka gęstość obsady podczas fazy odchowu jest 

czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia 

wydziobywania piór

• Każda kurka powinna mieć odpowiednią przestrzeń 

do wykazywania naturalnego zachowania: np. 

jedzenia, picia, grzebania, odpoczynku, kąpieli 

pyłowych, czyszczenia piór i machania skrzydłami

• Odpowiednia gęstość obsady (pod koniec fazy 

odchowu) 

✔ Białe hybrydy: 10-15 ptaków/ m2

✔ Brązowe hybrydy: 9-13 ptaków/m2     

Gęstość obsady

Żródło: WUR
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• Na fermie, od samego początku kurki powinny mieć 

zapewnioną odpowiednią temperaturę

• Zapewnić ogrzewanie całego kurnika, lub wybranych 

punktów (np. w zaciemnionych odchowalniach) 

• Przed dodaniem ściółki powinno się sprawdzić 

temperaturę podłogi

• Należy unikać wysokich poziomów NH3 (< 10-20 

ppm) i CO2 (< 1500-3000 ppm)

• Należy zapewnić odpowiednią wentylację 

• Należy monitorować zachowanie kurek:

✔ Zbyt ciepło: kurki omijają źródło ciepła, dyszą

✔ Zbyt zimno:  kurki zbijają się razem i gromadzą koło źródła ciepła 

wydając dźwięki oznaczające stres

Jakość powietrza i 

środowisko termiczne

Żródło: Mona Giersberg, Utrecht 

University
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• Przycinanie dzioba powoduje ostry i chroniczny ból 

oraz stres u kurek, dlatego powinno się odchodzić 

od tej praktyki

• Optymalne warunki środowiskowe zmniejszają 

ryzyko wystąpienia wydziobywania piór 

• Czynniki, które zmniejszają ryzyko wydziobywania 

piór 

✔ dobre zdrowie; adekwatna pasza ( ilość, składniki, konsystencja); 

odpowiednie wzbogacenie środowiskowe); ściółka (dostępność i 

jakość)

✔ odpowiednie światło ( natężenie, jakość);

✔ odpowiednia gęstość obsady; odpowiednia jakość powietrza  

• Wycofywanie klatek oraz trymowanie dzioba może 

zachodzić równolegle 

• Na stronie Best Practice Hens znajdują się 

szczegółowe informacja oraz pożyteczne linki do  

stron informujących, jak prowadzić chów kurek bez 

przycinania dziobów

Przycinanie dzioba

Żródło: WUR



Najlepsze praktyki w chowie 

kur niosek
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• Częste i regularne inspekcje pozwalają wykryć 

problem na wczesnym etapie

• Kury przyzwyczajają się i wykazują mniej reakcji 

lękowych wobec ludzi

• Inspekcje stada powinna odbywać się dwa razy 

dziennie o różnych porach 

• W przypadku systemów wielopoziomowych, 

inspekcje przeprowadza się na wszystkich 

poziomach

• Inspekcje te powinny obejmować:

✔ funkcjonalność urządzeń zautomatyzowanych  (karmidła, poidła 

światło, wentylacja) 

✔ stan odchodów oraz jakość ściółki

✔ usuwanie jaj podłogowych

✔ stan upierzenia

✔ obserwacje zachowania: rozproszenie ptaków w kurniku, aktywność, 

wokalizacja

✔ wykrywanie ptaków chorych i okaleczonych

✔ usuwanie ptaków martwych i odnotowywanie ich padnięć

• Na stronie Best Practice Hens znajduje się przykład 

gotowej listy punktów do inspekcji

Inspekcje oraz zarządzanie 

stadem 

Żródło: Vera Bavinck, Fair Poultry
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• Poziom dobrostanu kur należy oceniać szczegółowo 

w regularnych odstępach czasu (jako dodatek do 

codziennych inspekcji tj. obchodów kurnika) 

• Korzyści płynące z oceny dobrostanu: 

✔ Maksymalna informacja na temat statusu stada

✔ Wykrycie problemów 

✔ Podjęcie kroków naprawczych 

• Opcje oceny: wykonana przez wlasciciela lub 

personel fermy (samoocena), wykonana przez 

zewnętrznych konsultantów ( lekarzy weterynarii lub 

innych wyspecjalizowanych doradców) 

• Istnieją różne aplikacje i protokoły do oceny 

dobrostanu, które mogą być pomocne

• Na stronie Best Practice Hens znajdują się przykłady 

protokołów oceny dobrostanu

Ocena dobrostanu

Drzewko wyboru protokołu oceny dobrostanu

Porównanie 

z innymi 

fermami 

No

(N)

Yes 

(Y)

Obsługa 

zwierząt

?

Wykorz

ystanie 

wybiegu?

Wykorz

ystanie 

wybiegu?

Y N

Wykorzy

stanie 

wybiegu?

Wykorzy

stanie 

wybiegu?

Y N

Obsługa 

zwierząt

?

Welfare 

Certification 

system

EBENE

Dierenwelzijn

scan

KTBL

Welfare Quality 

Protocol

LayWel

Kipkompas

No protocol

available

AssureWel

NorWel

Aviary

transect

Nie ma metody 

oceny 

dobrostanuY
N

Y

N

N

N

Y

Y
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• Zapobieganie chorobie jest lepsze niż leczenie

• Planowanie regularnych wizyt i konsultacji u lekarza 

weterynarii

• Specjalnej uwagi wymagają: 

✔ Czynności, które skutecznie zapobiegają infekcjom

✔ Monitorowanie poziomu czerwonych roztoczy (zaleca się 

profilaktyczne użycie ziemi okrzemkowej)

✔ Monitorowanie poziomu i infekcji oraz podejmowanie kroków 

przeciwdziałających endopasożytom (Ascaridia, Heterakis, 

Capillaria) 

• Na stronie Best Practice Hens znajdują się 

szczegółowe informacje o endopasożytach i kontroli 

odchodów pozwalającej na wykrycie problemu

Zdrowie niosek

Żródło: ILVO
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• Wszystkie kury powinny mieć dostęp do karmideł 

oraz paszy bez konieczności rywalizacji 

(przynajmniej 10 cm przestrzeni przy karmidle na 

kurę) 

• Karmienie powinno mieć miejsce 6-7 razy na dzień, 

zalecane jest łączenie karmień w bloki

• W czasie znoszenia jaj kury nie powinny być 

karmione (nie należy odciągać kur od gniazd) 

• Przejście do następnej fazy żywienia powinno 

wynikać z wagi ciała, poboru paszy, ilości jaj oraz ich 

wagi (nie powinno wynikać z wieku kur) 

• Podawanie rozdrobnionej paszy z białkiem dobrej 

jakości zmniejsza ryzyko wydziobywania piór

• Konkretne porady dotyczące składu paszy są  

dostępne u lokalnego dostawcy paszy

Karmidła i karmienie

Żródło: WUR
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• Linie z poidłami powinny zostać zdezynfekowane 

przynajmniej 4 godziny przed przybyciem kur

• Należy często sprawdzać: 

✔ Czy w pojedynczych poidłach jest woda i czy występują przecieki 

✔ Ciśnienie wody w liniach poideł na początku i na końcu kurnika

• Poidła smoczkowe umieszczone na początku rzędu 

gniazd stymulują kury do eksploracji gniazd 

• Natężenie światła przy poidłach powinno wynosić 

około 20 lux

Poidła

Żródło: Mona Giersberg, Utrecht 

University
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Karmienie i pojenie (nagranie)
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• Należy wzbogacić otoczenie niosek w elementy 

(adekwatne biologicznie), które zachęcą kury do 

wykazywania naturalnych zachowań, w tym do 

grzebania

• Zaleca się rutynowo dostarczać materiały 

wzbogacające i traktować je jako środek zaradczy, 

a nie tylko jako środek mający wyeliminować 

zaobserwowane już przypadki wydziobywania piór 

• Przypadki odpowiedniego wzbogacenia:

✔ Bloki do dziobania

✔ Bale lub kosze z lucerną, słomą lub sianem 

✔ Dodatek do ściółki całego ziarna 

✔ Inne materiały do grzebania i kąpieli pyłowych

Wzbogacenie

Source: Vera Bavinck, Fair Poultry
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• Należy zapewnić stały dostęp do podłoża 

ściółkowego

• Dobrej jakości ściółka stymuluje do  grzebania, 

kąpieli pyłowych oraz redukuje ryzyko 

wydziobywania piór

• Ściółka pochłania odchody

• Przykłady odpowiedniego materiału na ściółkę: 

✔ trociny/ wióry

✔ piasek

✔ torf

✔ słoma

• Zbyt gruba warstwa ściółki może doprowadzić do 

pojawienia się jaj podłogowych

• Należy regularnie sprawdzać jakość ściółki 

• Częste grzebanie ściółki przez kury, regeneracja 

ściółki oraz ogrzewanie podłogowe mogą poprawić 

jej jakość

Ściółka

Żródło: Mona Giersberg, Utrecht University
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• Należy zapewnić odpowiednią ilość miejsca na 

grzędach

• Grzędy mogą zredukować poziom agresji oraz lęk 

przed ludźmi

• Należy zapewnić grzędy odpowiedniej jakości 

(wysokość, projekt) 

✔ Do odpoczynku kury preferują najwyżej położone grzędy 

✔ Nieodpowiednie grzędy mogą przyczynić się do uszkodzenia kości 

i złamań; zakrywanie standardowych metalowych grzęd miękkim 

poliuretanem może ograniczyć złamania i degenerację kości stępki

• Kury, którym udostępniono grzędy wykazują większą 

umiejętność w wykorzystywaniu wielopoziomowego 

systemu podczas fazy nieśności 

• Należy zapewnić dostęp do grzęd na wczesnym 

etapie rozwoju

• Rampy pomagają kurom w dostępie na wyższy 

poziom konstrukcji i ograniczają ryzyko urazu

Grzędy

Żródło: Vera Bavinck, Fair Poultry
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• Należy zapewnić nioskom dostęp do odizolowanych 

gniazd (z kurtynami i klapami)

• Gniazda powinny być zaciemnione(ok. 1 lux w 

środku) 

• Platforma przed gniazdem ułatwia do niego dostęp 

• System wypychania kur pozwala zamknąć gniazda w 

nocy (zapobiega to spaniu kur w gnieździe i 

zanieczyszczeniu go) 

• Jeżeli pojawiają się problemy z podduszaniem należy 

rozważyć otwarcie boksów gniazdowych na rogach i 

krańcach linii gniazd 

• W systemie wielopoziomowym światła LED pod 

najniższym poziomem zapobiegają jajom 

podłogowym 

Gniazda

Żródło: Mona Giersberg, Utrecht University
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• Światło powinno być rozproszone równomiernie w 

kurniku, na poziomie 2700-3500K (ciepłe białe 

światło)

• Źródło światła powinno mieć częstotliwość 100Hz 

bądź wyższą

• Należy zapewnić 14-16 godzin światła i 6-8 godzin 

ciemności, co stymuluje produkcję jaj

• Zmiana faz z jasnej na ciemną i odwrotnie powinna 

być poprzedzona 15-30 minutowym okresem 

ściemniania/ rozjaśniania światła 

• Nad ściółką światło powinno mieć natężenie ok. 40 

lux

• Ściemnianie oświetlenia w kurniku w fazie dziennej 

powinno być brane pod uwagę tylko w przypadku  

wydziobywania piór i podduszeń

Oświetlenie

Żródło: Mona Giersberg, Utrecht 

University
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• Należy rozważyć niższe gęstości obsady niż 

przewidziane prawem (9 ptaków/m2)

• Niższe gęstości obsady redukują ryzyko 

wydziobywania piór

• Gęstość obsady zawsze należy łączyć z odpowiednią 

przestrzenią przy karmidłach, długością grzęd oraz  

powierzchnią gniazd

Gęstość obsady

Żródło: Bas Rodenburg, Utrecht 

University
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• Temperatura w kurniku powinna wynosić 18-22C

• Należy unikać wysokiego poziomu: NH3 (< 10-20 

ppm) i CO2 (< 1500-3000 ppm)

• Należy zapewnić odpowiednią wentylację 

(minimalny poziom cyrkulacji powietrza: 0.7 

m³/h/kg)

• Zmiany konkretnych warunków środowiska w 

kurniku warto skonsultować ze specjalistą

Jakość powietrza i 

środowisko termiczne

Żródło: ILVO
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