
Dnia 15 października 2014r SKNHZ uczestniczyło w zajęciach terenowych do 

dwóch gospodarzy. Każdy z nich specjalizuje się innym chowem zwierząt.  

 

Na początku udaliśmy się do fermy drobiu we wsi Trzciniec. Jej właścicielem 

jest Tomasz Pióro, który posiada 10 kurników, a w każdym z nich znajduje się mniej 

więcej 40 tys. kurcząt brojlerów. Gospodarz chowa kurczęta w cyklach zwanych 

rzutami. Pełny rzut polega na tym, iż w pierwszej kolejności kupuje się jednodniowe 

pisklęta, tuczy się je przez mniej więcej 40 dni i sprzedaje do ubojni, następnie  kurnik 

jest sprzątany i dezynfekowany. Potem znowu dokonuje się kupna  piskląt i  tak 7-8 

razy w ciągu roku. Ferma u Pana Pióro jest pod komputerową kontrolą: temperatura, 

wilgotność, pasza oraz woda. Kiedy temperatura w kurniku spada o pół stopnia 

poniżej wymaganej, natychmiast włączają się nagrzewnice. W karmidłach zawsze jest 

pełno paszy, ponieważ  chodzi o to, by kurczęta jadły jak najwięcej. W budynku 

biurowym kierownik fermy widzi na monitorach, co dzieje się w kurnikach, czy 

pojemniki z jedzeniem są pełne oraz jak zachowują się ptaki. Po tym widać, czy coś 

im dolega. Jeśli ptaki np. gromadzą się pod ścianami kurnika, to znak, że jest im zbyt 

gorąco, a jeśli zbierają się na środku, jest to dowód, że dokucza im chłód. Cykl życia 

kurcząt jest ściśle regulowany. Światło dzienne nie przenika do kurników oraz nie ma 

dobowego cyklu dnia i nocy jak w warunkach naturalnych. Natomiast co 8 godzin w 

kurniku jest wyłączane sztuczne światło na 1-3 godziny- jest to czas snu. Gaszeniem 

rządzi elektryczny sterownik, a budzenie kurcząt jest łagodne, ma przypominać świt: 

lampy powoli się rozjaśniają, tyle że wszystko odbywa się znacznie szybciej niż w 

warunkach naturalnych. Z wiekiem kur światło w kurniku jest mniej intensywne. 

Dorosłe kurczaki nie potrzebują takiej jasności jak te maleńkie. Zmienia się również 

temperatura. Im starsze kurczęta, tym jest ona niższa. Temperatura zaczyna się od 

35ºC , a potem co dzień obniża się ją o pół stopnia. Przy dwutygodniowych kurczętach 

panująca temperatura w kurniku wynosi 27,5ºC. Całe ryzyko produkcji spada na 

właściciela fermy, gdyż  kupuje pisklęta, pasze, płaci pracownikom, ponosi koszty 

eksploatacji budynku itp. Jego zysk wyznacza różnica między poniesionymi kosztami 

a ceną uzyskaną w ubojni za dostarczone ptaki. 

 

Następnie ruszyliśmy do gospodarstwa ekologicznego w miejscowości Wyłazy. 

Gospodarz zajmuje się hodowlą bydła mięsnego Highland, które jest wytrzymałe na 

warunki naturalne oraz jest mało wybredne pod względem żywienia. W gospodarstwie 

można spotkać również  indyki, które utrzymywane są na mięso i później sprzedawane 

do ubojni oraz kury zielononóżki kuropatwiane chowane pod kątem jajek. 

Zielononóżka kuropatwiana jest przystosowana do chowu w warunkach naturalnych. 

Zielononóżce należy przygotować specjalny wybieg i pastwisko obsiane mieszanką 

roślin motylkowych i ziół np. koniczyna, lucerna, łubin, wyka, krwawnik. Jest to kura 

bardzo samodzielna w poszukiwaniu pożywienia. Odpłaca za to jajami 

charakteryzującymi się obniżoną zawartością cholesterolu.  
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