
Chów drobiu w gospodarstwach ekologicznych 

Do drobiu zaliczane są ptaki gospodarskie hodowane w celu uzyskania z nich jaj, mięsa 
i pierza.  Wyodrębnia się drób grzebiący – kury, indyki, perlice i przepiórki japońskie oraz drób 
wodny – kaczki i gęsi. Rasy kur, indyków i kaczek dzieli się na następujące typy  użytkowe:  

-  kury – nieśny lekki, nieśny średnio ciężki( ogólnoużytkowy) i mięsny (ciężki), 

-  indyki – lekki (mini), średni (midi) ciężki (maksi), 

-  kaczki nieśny, ogólnoużytkowy i mięsny. 

W obrębie pozostałych gatunków ( perlice, przepiórki, gęsi) nie wyróżnia się typów użytkowych. 

 
Zasady chowu zwierząt w gospodarstwie ekologicznym 

Zwierzęta stanowią integralną część gospodarstwa ekologicznego. Wielkość obsady 
zwierząt powinna zależeć od możliwości zachowania równowagi paszowo-
nawozowej w gospodarstwie i nie może przekraczać 2 SD na 1 ha. Prowadzenie 
chowu zwierząt w gospodarstwach nieposiadających użytków rolnych nie jest 
dozwolone.  

Pochodzenie drobiu i okresy przestawiania 

Zaleca się, aby zwierzęta utrzymywane w gospodarstwie ekologicznym pochodziły z 
danego gospodarstwa lub innych gospodarstw ekologicznych. W przypadku 
powiększania stada, dopuszcza się zakup z gospodarstw konwencjonalnych 
następujących gatunków zwierząt, jednakże po uzyskaniu zgody na odstępstwo 
WIJHAR-S, zaopiniowany przez jednostkę certyfikującą.  

- kurcząt z przeznaczeniem na nioski, do wieku 18 tygodni,  

- piskląt mięsnych do 3-go dnia życia,  

Przy zakupie zwierząt z gospodarstw konwencjonalnych obowiązują okresy 
przestawiania. Warunkiem zbytu produktów zwierzęcych jako ekologiczne, jest 
utrzymywanie zwierząt w myśl niżej określonych zasad, przez co najmniej: 

- 10 tygodni - drób mięsny,  

- 6 tygodni - drób nieśny, po tym czasie można ubiegać się o status produktu 

ekologicznego. 

Do ekologicznej produkcji jaj wylęgowych i spożywczych nadają się najlepiej 

rodzime rasy kur; zielononóżka kuropatwiana, żółtonóżka kuropatwiana, Polbar, 

Astra W, Rhode Island Red (karmazyn),Sussex i Leghorn. 

Pasze i żywienie  

Zwierzęta powinny być żywione paszą wyprodukowaną w gospodarstwach 
ekologicznych. Żywienie drobiu ma na celu utrzymanie ich w dobrej kondycji oraz 
zapewnienie optymalnej produkcyjności, dlatego wszystkie pasze i surowce 
paszowe wykorzystywane w żywieniu zwierząt muszą być dobrej jakości (nie mogą 
być nadgniłe lub zatęchłe) oraz dostosowane do potrzeb gatunku. 



-do 30 % dziennej dawki paszy może pochodzić z pól przestawianych na 

produkcję ekologiczną. W przypadku pasz z własnego gospodarstwa, udział 

paszy z pól przestawianych na produkcję ekologiczną może być zwiększony do 

100 %.  

- do dziennej dawki pasz treściwych dla świń i drobiu należy dodawać pasze 

objętościowe.  

- dopuszcza się żywienie kur paszami pochodzenia zwierzęcego (niezależnie 

czy pochodzą z produkcji ekologicznej, czy konwencjonalnej) stanowią: mleko i 

jego pochodne oraz ryby i inne zwierzęta morskie wraz z ich pochodnymi. 

- pasze mineralne oraz wybrane dodatki paszowe ( witaminowo-mineralne) 

- pobranie mieszanki paszowej przez 1 kurę dziennie wyniesie 140-150. Na 

wyprodukowanie 1kg jaj zużycie paszy wyniesie około 3,5 kg. W hodowli 

ekologicznej należy założyć podwojenie kosztów na produkcję jaj. A zatem cena 

jajka ekologicznego może być dwukrotnie wyższa od jajka standardowego. 

Leczenie i rozmnażanie 

Zgodnie z obowiązującym prawem dozwolone jest  leczenie zwierząt, 
dezynfekcja budynków i ich wyposażenia. Dotyczy to również leków 
konwencjonalnych, o ile określona choroba występuje w okolicy.  

Jeśli zajdzie konieczno ść zastosowania leków konwencjonalnych - okres karencji 
wydłuża się dwukrotnie w stosunku do obowiązującego, a jeśli nie jest on określony 
- do min. 48 h.  

Rozmnażanie zwierząt w gospodarstwie ekologicznym powinno odbywać się 
metodami naturalnymi. Dopuszcza się stosowanie sztucznego unasiennienia.  

 
Budynki inwentarskie i wybiegi  

Warunki utrzymania zwierząt w budynkach inwentarskich muszą być zgodne 
z wymaganiami danego gatunku, zapewniając swobodę poruszania się i komfort. 
Minimalne powierzchnie oraz charakterystykę podłogi w chowie zwierząt w 
gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych przedstawia poniższa tabela.  

 

 

 

 

 



Warunki chowu zwierząt w ekologicznej produkcji zwierzęcej wg Rozporządzenia 

Wspólnoty Europejskiej 1804/1999 

Zwierz ęta 
hodowlane  

   Przepisy UE 
odno śnie chowu 

zwierz ąt  

Rozporz ądzenie WE 
odno śnie ekologicznego 

chowu zwierz ąt  

Kury nioski  Teren 
poruszania 
się  

450 cm2  1660 cm2 w kurniku + 4 m2 na 
wybiegu  

 

Zalecana wysokość kurnika dla kur ogólnoużytkowych to 2 -2,2 m. okna 
dodatkowo zabezpiecza się gęstą siatką, która uniemożliwia wtargniecie do 
srodka dzikich ptaków, gryzoni i drapieżników. W jednym kurniku można 
utrzymywać maksymalnie 3000 kur niosek. Obsada w kurniku do 6 kur na 1m2. 
na 1 koguta powinno być od 10 -15 kur. Kurnik powinien być wyposażony w 
gniazda – 1 gniazdo na 8 kur. Grzędy do spania umieszcza się tak, by zapobiec 
zanieczyszczeniu odchodami wody, karmy i ptaków. Wykonane powinny być z 
listew o szerokości 6-8 cm, cieńsze listwy powodują skrzywienie mostka. Na 1 
kurę należy przyjąć 18 cm grzędy. Odstępy między żerdziami 30- 40 cm. 
Montujemy na wysokości 0,8 -1 m nad podłogą. Pod grzędami można 
zamontować siatkę, aby kury nie miały kontaktu z odchodami. 
Wymagania środowiskowe w pomieszczeniach inwentarskich wynoszą: 

- Amoniak – 13-26%  

- Siarkowodór – 5-10 ppm  

- Dwutlenek węgla – 0,15- 0,25% 

- Zapylenie -400 pyłów/cm3. 

Poziom wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach inwentarskich 
powinien zawierać się w przedziale 55-75%.  
Prędkość powietrza wewnątrz budynku nie powinna przekraczać 0,5 m/s, 
natomiast w okresie letnich upałów może dochodzić ona do 0,8-1,0 m/s. Nigdy 
nie należy dopuszczać do powstawania przeciągów. 

Oświetlenie – natężenie światła  2,5 -15 lux. Wydłużanie maksymalnie dnia 
świetlnego do 16 godzin na dobę od 20 tygodnia życia dla kur lekkich i od 22 
tyg. dla kur ciężkich. Trzeba jednak zapewnić minimalny 8 godzinny, 
nieprzerwany okres wypoczynku nocnego, bez sztucznego światła. 

- Całkowita powierzchnia okien powinna stanowić co najmniej 1/20 powierzchni 

podłogi.  



- Ogólna powierzchnia użytkowa budynków dla drobiu nie może przekraczać 

1600 m2.  

- otwory prowadzące na wybieg powinn wynosić 4 m na 100 m2 powierzchni 

kurnika. Wybiegi dla zwierząt muszą być zadaszone i w dobrym stanie 

higienicznym oraz zaopatrzone w ochronę przed skrajnymi warunkami 

pogodowymi (np. żywopłoty chroniące przed zimnym wiatrem czy spiekotą). 

Bezpośrednio do kurnika powinien przylegać zatem wybieg ogrodzony płotem o 

wysokości przynajmniej 1,6 m. Tuż obok siatki ogrodzeniowej warto posadzić 

żywopłot, który będzie dodatkowym utrudnieniem dla drapieżników ( lis, kuna, 

psy ,koty) oraz stworzy barierę izolacyjną od dróg publicznych. Na wybiegu 

powinny być kilka drewnianych daszków, pod którymi kury mogły się schronić 

podczas upałów lub niepogody. Na wybiegu musi być poidło oraz korytka do 

karmienia. Karmidła powinny być tak zabezpieczone, aby uniemożliwić kurom 

wchodzenie do nich i rozgrzebywanie paszy. Na 1 kurę należy przyjąc 2,5 -3 

brzegu poidła oraz 9-11 cm brzegu karmidła. W kurniku lub na wybiegu musi 

znajdować się pojemnik z drobnymi kamykami, które pozwolą kurom na lepsze 

trawienie pokarmu. Kury uwielbiają kąpiele piaskowe, dlatego na wybiegu 

dobrze jest wysypać drobny piasek. Należy go często wymieniać na czysty. 

Kurom podajemy śrutowane lub gniecione ziarna zbóż, przekrojone na pól 

buraki, kapustę, sałatę, marchew, gotowane ziemniaki. Chwasty; mniszek 

lekarski, pokrzywę żółtlicę, komosę, w mniejszych ilościach koniczynę i trawę. 

Można także podawać owoce jabłka i gruszki. 

Stada drobiu w jednym budynku nie mogą przekraczać następujących wartości: 

- kurczęta mięsne - 4 800 szt.  

- kury nioski - 3 000 szt.  

- perliczki - 5 200 szt.  

- samice kaczki piżmowej lub pekińskiej - 4 000 szt.  

- samce kaczki piżmowej, pekińskiej lub innych ras - 3 200 szt.  

- kapłony, gęsi lub indyki - 2 500 szt.  

Minimalny wiek zwierząt mięsnych podczas uboju w gospodarstwach ekologicznych 

- określa się następujący minimalny wiek zwierząt mięsnych podczas uboju:  

- kurczęta - 81 dni  

- kapłony - 150 dni  

- kaczki pekińskie - 49 dni  

-samice kaczki piżmowej - 70 dni  



- samce kaczki piżmowej - 84 dni  

- kaczki mulardy - 92 dni  

- perliczki - 94 dni  

- indyki i gęsi - 140 dni  

Ekologiczne a przemysłowe hodowle drobiu 

Niższa efektywność produkcji jaj w porównaniu z produkcją intensywną. W 
przypadku ras rodzimych kształtuje się na poziomie 180 jaj rocznie, natomiast w 
przypadku kur pochodzących z krzyżówek towarowych możliwe jest osiągnięcie 200- 
220 jaj rocznie. Zabronione jest wymuszone przepierzanie kur oraz mycie jaj. Proces 
zbioru, przechowywania i sortowania jaj nie różni się od procedury stosowanej w 
intensywnej produkcji. Obowiązuje ta sama zasada zachowania higieny ściółki i 
gniazd, izolowanie jaj zniesionych bezpośrednio na podłodze. Przewóz jaj odbywa 
się w zamkniętych opakowaniach zaopatrzonych w etykiety zawierające: nazwisko, 
nazwę i adres producenta, nazwę upoważnionej jednostki certyfikującej, numer 
identyfikacyjny, numer certyfikatu zgodności oraz dta pozyskania jaj na fermie.  

Skąd wiadomo, jakie jaja kupujemy w sklepie 

Rozporządzenie Komisji (Wsp. Europ)o numerze 2295 z 2003 roku 
szczegółowo określa zasady znakowania jajek według typu hodowli. Z reguły są to 
pierwsze cyfry długiego numerku nabitego na skorupce. Opis typu chowu kur na 
opakowaniu jajek. Pozostałe oznaczenia to kraj pochodzenia i symbol producenta. 

 

Jajka z wolnego wybiegu - kod 1. Idealne warunki życia kur  
0 - to jaja z produkcji ekologicznej. Kury żyją w kurniku, ale mog ą z niego 
wychodzi ć, grzebać, skuba ć, karmione s ą naturalnymi paszami. To tzw. „kury 
szczęśliwe”, organiczne, ale ich jajka s ą tylko w specjalnych ekologicznych 
sklepach i s ą z reguły drogie.  
 
1 - to jaja z chowu na wolnym wybiegu. Te kury żyją w kurniku, choć mogą z niego 
wychodzić, grzebać, skubać. Nie wiadomo, czy są ekologicznie karmione. 



 
2 - to jaja z chowu ściółkowego. Kury są zamknięte w kurniku, ale mogą chodzić 
swobodnie po ściółce – w kurniku. Nie na zewnątrz. 
 
3 – najczęstsze - jaja z chowu klatkowego. Kury siedzą całe życie w małych klatkach, 
bez możliwości wyjścia, a ich wzrost jest sztucznie stymulowany. To najgorszy 
możliwy sposób hodowli, ale bardzo popularny w Polsce. Są to najtańsze jajka. 
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