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2.1. Pozyskiwanie jaj kurzych 

 

Kury to gatunek charakteryzujący się ogromną zmiennością cech użytkowych i 

pokrojowych. Pośród nich można wyróżnić rasy hodowane poprzez miłośników ze względu na 

oryginalne, piękne upierzenie oraz linie czy rody o wybitnych cechach użytkowych, które są 

wyspecjalizowane w produkcji mięsa czy jaj. Obydwa cele hodowli nie wykluczają się 

wzajemnie, czego dowód stanowi powrót do starych ras kur wiejskich obecnie cieszących się 

coraz większą popularnością. Kury są zwierzętami gospodarskimi, które można chować w 

różnych warunkach np.: w małych stadkach utrzymywanych systemem ekstensywnym, w 

dużych stadach oraz w gospodarstwach przydomowych, w zamkniętych budynkach bez 

dostępu do wybiegu (system intensywny)1.  

Kury jako pierwsze zaczęto hodować na skalę przemysłową, utrzymywać w dużych 

grupach, w pojedynczych obiektach. Pozwoliło to całkowicie wyeliminować sezonowość w 

produkcji mięsa czy jaj, a co za tym idzie wzrósł dostęp tego typu produktów na rynku. 

Prowadzone dość intensywnie badania naukowe doprowadziły do dokładnego poznania 

procesów fizjologicznych, które mają bezpośredni wpływ na produkcję i stały się bogatym 

źródłem wiedzy na temat profilaktyki, żywienia, technologii chowu, marketingu i 

przetwórstwa. Niestety ogromne zwiększenie się produkcji przyczyniło się do obniżenia jakości 

mięsa i jaj. Obecnie jakość stanowi sprawę priorytetową, konsumenci żądają bowiem, żeby 

produkty drobiarskie były zdrowe i smaczne. Można to zostać osiągnięte poprzez stwarzanie 

zwierzętom optymalnych warunków chowu i żywienie ich paszami, które z jednej strony 

pozwolą zapewnić wszystkie składniki odżywcze warunkujące dużą produkcję, natomiast z 

drugiej – zagwarantują dobrą jakość jaj i mięsa2.  

We współczesnej hodowli kur na znaczeniu straciło pojęcie rasy rozumiane jako grupa 

osobników w obrębie danego gatunku wywodząca się od wspólnych przodków. Ras użyto do 

wytworzenia konkretnych rodów (żeńskich lub męskich) czyli populacji zamkniętych przed 

dopływem obcej krwi poprzez okres pięciu pokoleń. W obrębie rodów hodowane są linie 

                                                 
1 Radzewicz J.: Hodowla kur, Rolniczy Magazyn Elektroniczny nr 33, wrzesień 2009, za Świerczewska E.: 

Stępińska M., Niemiec J.: Chów kur. Warszawa: Wydaw. Fund. „Rozwój SGGW”, 1999. 
2 Radzewicz J.: Hodowla kur, Rolniczy Magazyn Elektroniczny nr 33, wrzesień 2009, 

http://www.cbr.edu.pl/rme-archiwum/2009/rme33/dane/9_1.html 
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mateczne i ojcowskie. Linia to skonsolidowana genetycznie grupa określonych osobników, w 

obrębie której jest doskonalona niewielka liczba cech3.  

W określonych systemach hodowlanych konieczne jest stosowanie konkretnych typów 

kur. Systemem drobnotowarowym i ekstensywnym nie mogą być utrzymywane 

wyspecjalizowane mieszańce międzyliniowe, o małej masie ciała, które są bardzo wymagające 

pod względem żywienia i warunków środowiskowych. Natomiast bardzo dobrze w takich 

systemach sprawdzają się kury typu ogólnoużytkowego, które oprócz dobrej nieśności 

charakteryzują się dość dobrym umięśnieniem i dość wysoką masą ciała. Kury można 

klasyfikuje według trzech typów użytkowych:  

• Kury typu ciężkiego (mięsnego) – mają kształt ciała przypominający kwadrat. Posiadają 

umięśnione uda i klatkę piersiową, szeroko rozstawione skoki, szeroki i krótki grzbiet oraz 

białe upierzenie. Masa ciała 20-tygodniowych samic wynosi ok. 3 kg, zaś samców ok. 4 kg. 

Nośność rozpoczynają późno – w wieku 190 – 200 dni i znoszą nie więcej niżeli 130 jaj 

rocznie. Ze względu na bardzo dobre umięśnienie, bardzo szybkie tempo wzrostu oraz 

wykorzystanie paszy stanową dobry materiał ojcowski do produkcji brojlerów. Rasy kur 

tego typu to: dominant white cornish; brahma; cochin; orpington4. 

• Kury typu średniociężkiego (ogólnoużytkowe) – charakteryzują się dużą zmiennością pod 

względem cech użytkowych i pokrojowych. Niektóre rody bardziej przypominają kury typu 

lekkiego, natomiast inne ciężkiego. Posiadają one większą niżeli w przypadku kur lekkich 

masę ciała (1,5 – 2,6 kg – kury; 1,8 – 3,3 kg – koguty), później dojrzewają płciowo (160 - 

180 dni) oraz mają mniejszą nieśność (160 - 200 jaj). Skorupa tych jaj jest brązowa, ich 

kształt ciała jest zbliżony do prostokąta, zaś umięśnienie przedniej części ciała świadczy o 

dobrych cechach mięsnych. zwierzęta te są mało płochliwe, lecz przejawiają chęć 

kwoczenia. Rasy kur tego typu to: zielononóżka kuropatwiana, gołoszyjka, żółtonóżka 

kuropatwiana, new hampshire, rhode island red, plymouth rock, sussex, faverolle, white 

rock, polbar5. 

• Kury typu lekkiego – charakteryzują się lekką sylwetką i masą ciała. Kury ważą 1,2 – 1,6 

kg, zaś koguty 1,7 – 2,4 kg. Ich kształt tułowia jest zbliżony do trójkąta. Posiadają silniej 

rozwiniętą część tylną (brzuch), natomiast słabiej część piersiową. Ich upierzenie jest białe 

i znoszą one jaja w białych skorupach. Oznaczają się dużą nieśnością – około 300 jaj o 

                                                 
3 Anonim, Hodowla kur, http://www.agrosukces.pl/hodowla-kur-,358,hodowla,artykul.html 

4 Nowicki B., Jasek S., Maciejowski J., Nowakowski P., Pawlina E.: Rasy zwierząt gospodarskich, PWN, 
Warszawa 2011, s. 146-148 
5 Tamże, s. 141-146 
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masie 54 - 66 g oraz wczesną dojrzałością płciową – 140 – 150 dni. Zaleta tego typu kur to 

brak instynktu kwoczenia (wysiadywania jaj), zaś wada płochliwość oraz skłonność do 

podfruwania. Rasy kur tego typu to: leghorn; minorka6. 

Można wyróżnić następujące systemy chowu kur7: 

• Ekstensywny (przyzagrodowy); 

• Półintensywny; 

• System intensywny; 

• Bateryjny – już zniesiony. 

 

                                                 
6 Tamże, s. 140-141 
7 Zob. także, Świerczewska E. (red.): Hodowla drobiu i technologia jego chowu, SGGW, Warszawa 2000, s. 

30-40 


