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Streszczenie

Badania dotyczy³y zale¿noœci miêdzy charakterystycznymi wymiarami korytek paszowych dla kur. Uzasadniono znaczenie
problemu. Opisano wymagania stawiane tej czêœci wyposa¿enia technologicznego w kurnikach, metodê badañ oraz uzyskane
wyniki. Okreœlono wysokoœæ œcianki wewnêtrznej (12 cm) dla korytek zawieraj¹cych dobow¹ dawkê paszy oraz optymalny
wymiar dna (6 cm) i jego relacjê do œcianki wewnêtrznej karmid³a, w którym zawarta jest mniejsza dawka paszy.

: kury, legislacja, karmid³a, zale¿noœci wymiaroweS³owa kluczowe

BADANIA OPTYMALIZACYJNE URZ¥DZEÑ
DO KARMIENIA DROBIU
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Wprowadzenie

Dzia³ania œwiatowych organizacji optuj¹cych za popraw¹
dobrostanu drobiu utrzymywanego w warunkach produkcji
przemys³owej oraz pozyskiwaniem produktu tzn. jaj i miêsa
maj¹cego cechy ¿ywnoœci bezpiecznej dla konsumenta, dopro-
wadzi³y do zasadniczych zmian w technologiach chowu, szcze-
gólnie kur nieœnych. Okaza³o siê, ¿e przestrzeganie w kontro-
lowanym œrodowisku zasad biobezpieczeñstwa, nie mo¿e byæ
w pe³ni realizowane w chowie na wybiegu, który z punktu
widzenia wielu konsumentów jest najbardziej odpowiedni, by
zagwarantowaæ kurze szczêœliwe ¿ycie. Istnieje szereg
zagro¿eñ mikrobiologicznych, których nie mo¿na wyelimino-
waæ w warunkach chowu wolnowybiegowego.

W Unii Europejskiej wyraŸnie odnotowuje siê jednak
oczekiwanie konsumentów w kierunku zwiêkszenia produkcji
jaj, jeœli nie z tzw. chowu organicznego (wybiegowego) to
przynajmniej „nie z klatki” [8].
Alternatyw¹ dla tego ostatniego, który z punktu widzenia
producenta jaj jest najbardziej op³acalny, œciœle okreœla tzw.
dyrektywa dobrostanowa 74 EC z lipca 1999 roku [1].
Umo¿liwia ona wprowadzenie do kurników towarowych
szeregu rozwi¹zañ technicznych, które nie ograniczaj¹
swobody poruszania siê ptaków, przy zastosowaniu
zmechanizowanej obs³ugi stada i w³aœciwym zaprojektowaniu
urz¹dzenia wnêtrza, pozwalaj¹ uzyskaæ obsadê powierzchni
u¿ytkowej kurnika na poziomie chowu w tradycyjnych
bateriach klatek, czyli porównywaln¹ produkcjê jaj.

Takie uwarunkowania prawne oznaczaj¹ ponowne
zainteresowanie mniej zaawansowanymi technicznie
metodami utrzymania kur nieœnych.

Rozwi¹zania konstrukcyjne wyposa¿enia technologi-
cznego zwi¹zanego z procesem pojenia ptaków ograniczaj¹ siê
zasadniczo do dwóch typów poide³ automatycznych - okr¹-
g³ych i kroplowych. Zró¿nicowanie gatunkowe drobiu oznacza
du¿e rozbie¿noœci wymiarowe ptaków m³odych i doros³ych,
w konsekwencji koniecznoœæ dostosowania wymiarów poide³
oraz ich poszczególnych elementów. Dotyczy to g³ównie
szerokoœci, g³êbokoœci i wysokoœci rynienek pojnych. Drobne
nawet odstêpstwa od wielkoœci okreœlonych konstrukcyjnie
powoduj¹ powa¿ne konsekwencje polegaj¹ce na utrudnianiu
ptakom dostêpu do wody, co grozi spadkiem produkcyjnoœci
lub œmierci¹, a w przeciwnym wypadku zalewaniem pod³o¿a,
wzrostem wilgotnoœci, rozwojem bakterii chorobotwórczych
i zachorowañ, stratami wody itp.

Analizuj¹c systemy intensywnego chowu kur nieœnych,
maksymalnie spe³niaj¹ce wymogi dobrostanowe nale¿y
przyj¹æ, ¿e w g³ównej mierze producenci stosowaæ bêd¹ w kur-

nikach poid³a kroplowe. Istnieje szereg rozwi¹zañ technicz-
nych poide³ tego typu oraz wiele opinii u¿ytkowników
o ka¿dym z nich. Jednak¿e du¿a konkurencja na rynku sprzêtu
i wyposa¿enia dla kurników spowodowa³a „dopracowanie”
konstrukcji w najdrobniejszych szczegó³ach. Poid³a takie s¹
stosowane z powodzeniem w 99 procentach baterii klatek.

Znacznie wiêksz¹ ró¿norodnoœci¹ charakteryzuje siê wypo-
sa¿enie technologiczne zwi¹zane z podawaniem paszy. Wynika
to g³ównie ze zró¿nicowanych metod chowu, w ostatnich
kilkudziesiêciu latach skupiaj¹cych siê g³ównie na utrzymaniu
kur w bateriach klatek, w których stosuje siê ¿ywienie
wy³¹cznie przemys³owymi mieszankami paszowymi
[6,7,9,10]. Ptaki otrzymuj¹ paszê do korytek zlokalizowanych
wzd³u¿ baterii, przed frontem klatki. Pasza do nich podawana
jest mechanicznie z wózków paszowych, poruszaj¹cych siê na
szynach jezdnych po³¹czonych z konstrukcj¹ stabilizuj¹c¹
bateriê lub rozprowadzana przenoœnikiem biegn¹cym w ko-
rytku.

Ka¿de z tych rozwi¹zañ ma okreœlone wady i zalety.
Wspólnym elementem systemów karmienia jest korytko, do
którego zasypywana jest pasza i z którego pobieraj¹ j¹ ptaki.
Staje siê ono szczególnie wa¿ne w chwili obecnej, gdy w wielu
kurnikach powraca siê do utrzymania kur zarówno na œció³ce
jak i na pod³ogach rusztowych.

Korytko paszowe musi spe³niaæ równoczeœnie kilka
funkcji:
- byæ ³atwo dostêpnym dla kur miejscem pobierania paszy,
- nie mo¿e powodowaæ urazów szyi lub g³owy ptaka,
- nie mo¿e przyczyniaæ siê do zalegania paszy i u³atwiaæ jej

zanieczyszczenia przez kury,
- musi mieæ pojemnoœæ gwarantuj¹c¹ odpowiedni¹ porcjê

paszy w przeliczeniu dla 1 sztuki dla nioski ok. 130 g
dziennie,

- nie mo¿e powodowaæ strat paszy,
- musi byæ ³atwe do czyszczenia,
- nie mo¿e utrudniaæ obs³ugi kur wewn¹trz klatki,
- powinno byæ ³atwe do monta¿u na d³ugoœci linii paszowej,
- powinno posiadaæ ³atw¹ regulacjê wysokoœci zawieszenia,
- powinno posiadaæ ³atw¹ regulacjê poziomowania,
- musi mieæ odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne,

odporne na dzia³anie substancji dezynfekcyjnych.
Kszta³t i parametry techniczne korytka w znacznej mierze

uzale¿nione s¹ od sposobu podawania paszy.

Mechaniczne zadawanie paszy w kurniku odbywa siê przy
zastosowaniu karmide³ okr¹g³ych i pod³u¿nych.

Podzia³ i kszta³ty korytek paszowych
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Rys.1. Typowe kszta³ty korytek paszowych
Fig. 1. Typical shapes of fodder troughs

Ró¿norodnoœæ urz¹dzeñ do karmienia drobiu wynika w du-
¿ej mierze z koniecznoœci poszukiwania rozwi¹zañ
optymalnych, których g³ównym celem jest ograniczenie strat
paszy. Istota problemu podyktowana jest wzglêdami
ekonomicznymi tj. wielkoœci¹ udzia³u kosztu paszy w stru-
kturze kosztów np. produkcji jaj.

Celem badañ by³o okreœlenie wa¿nych zale¿noœci miêdzy
wymiarami charakterystycznymi korytek paszowych.

Badania parametrów konstrukcyjnych korytka paszowego
musz¹ uwzglêdniaæ przyczyny powstawania strat paszy
powodowane przez ¿eruj¹ce kury [5].

Zidentyfikowano trzy kierunki ruchu paszy rozgarnianej

Cel badañ

Opis metodyki
Warunki badañ

dziobem przez ptaka:
1 - do siebie, w kierunku œcianki wewnêtrznej korytka
2 - poprzecznie, wzd³u¿ osi korytka
3 - od siebie, w kierunku œcianki zewnêtrznej.

Okreœlone powy¿ej dzia³ania powoduj¹ gromadzenie siê
paszy w odpowiadaj¹cych miejscach korytka, a¿ do wysy-
pywania przez tê krawêdŸ. Ró¿ne rodzaje paszy tworz¹,
w efekcie, trójk¹tn¹ warstwê o maksimum wynikaj¹cym z ich
k¹ta usypowego. Problem dotyczy szczególnie œcianki
wewnêtrznej (p1).

Norma 12 cm brzegu korytka paszowego na kurê
wynikaj¹ca z dyrektywy 1999/74/EC [1] oraz miejsce na g³owê
kury rzêdu 8,5 cm okreœla warstwê dobowej porcji paszy na
dnie na oko³o 2 cm jest to równoczeœnie wynikaj¹ca z obser-
wacji wartoœæ, przy której kury swobodnie j¹ pobieraj¹.
Teoretycznie, w warunkach statycznych, przekrój takiej porcji
usypanej paszy (podgarniêtej przy œciance pionowej) ma
maksimum rzêdu 7 do 10 cm.

Kierunek przerzucania wzd³u¿ osi korytka oraz od siebie
(pp 2 i 3) nie jest tak krytyczny, gdy¿ mo¿na zastosowaæ nieco
wy¿sze œcianki ograniczaj¹ce.

Kierunek wzd³u¿ osi, blokowany mo¿e byæ równie¿
elementami ograniczaj¹cymi nadmierne poprzeczne ruchy
g³ów kur.
Przytoczone powy¿ej stwierdzenia prowadz¹ do zdefiniowania
wymagañ wobec elementów regulowanych modeli korytek
przeznaczonych do badañ.

Do badañ korytek dla kur przygotowano 8 modeli karmide³,
usytuowanych w 8 stanowiskach pomiarowych z kurami
nieœnymi.

Stwierdzono, ¿e ka¿de stanowisko mo¿e byæ obsadzone
najwy¿ej przez dwa ptaki tylko w tym przypadku mo¿liwa jest
jednoznaczna identyfikacja ich zachowañ.

Korytka badawcze wykonano tak, by korzystaæ mog³y
z nich równoczeœnie obie sztuki i tak obsadzono poszczególne
stanowiska.

D³ugoœæ brzegu korytka
(mm) szt.

M³ode kurki do 18 tyg.
Pod³ogowy chów kur nieœnych
Brojlery kurze

80

100

40

35

26

80-90

30

40

13

Rodzaj u¿ytkowania
£añcuch paszowy Karmid³o okr¹g³e o obwodzie 1,04 m

D³ugoœæ brzegu korytka
(mm) szt.

Liczba szt./karmid³o

Tab. 1. Szerokoœæ dostêpu w karmid³ach o korytkach d³ugich i okr¹g³ych dla ró¿nych typów kur i kurcz¹t [2]
Table 1. Width of the access in feeders with long and round troughs for different types of hens and chickens [2]

Tab. 2. Udzia³ kosztów paszy w produkcji jaj w wybranych krajach UE w roku 2008 [3]
Table 2. Participation of costs of fodder in the production of eggs in chosen EU countries in 2008

Kraj Œrednia cena paszy
(z³/t)

Koszt paszy
w okresie nieœnoœci

(z³/kurê)

Koszt paszy na 100 jaj
(z³)

Cena skupu jaj
(z³/100 jaj)

Udzia³ kosztów paszy
w cenie skupu 100 jaj

(%)

Francja

Hiszpania

Niemcy

Wielka Brytania

W³ochy

Polska

879

1125

950

894

1192

1092

42,79

54,77

46,25

43,52

58,03

53,16

12,23

15,65

13,21

12,43

16,58

15,19

19,59

20,52

19,51

22,65

31,18

24,13

62,43

76,27

67,71

54,88

53,18

62,95
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Rys. 2. Model karmid³a prostego: 1 - podstawa, 2 - p³aszczyzna
p³yty przejrzystej ze skal¹, 3 - œcianka regulowana, 4 - œcianka
noœna, tworz¹ca ciemne t³o, 5 - zbiornik do paszy, 6 - p³ytka
regulacji szerokoœci, 7 - ogranicznik dostêpu
Fig. 2. Model of the straight line feeder: 1 - base, 2 - plain of the
transparent plate with the scale, 3 - adjusted partition wall,
4 - partition wall load-bearing, forming the dark background,
5 - container of fodder, 6 - tile of the adjustment of the width,
7 - limiter of the access

Rys. 3. Model karmid³a okr¹g³ego: 1 - podstawa, 2 - p³a-
szczyzna p³yty przejrzystej ze skal¹, 3 - œcianka sta³a, 4 - œcian-
ka regulowana, 5 - œcianka noœna, tworz¹ca ciemne t³o,
6 - œcianka zbiornika, 7 - ko³nierz, 8 - regulator dostêpu
Fig. 3. Model of the round feeder: 1 - base, 2 - plain of the
transparent plate with the scale, 3 - the partition wall stood,
4 - adjusted partition wall, 5 - partition wall load-bearing
forming the dark background, 6 - wall of the container,
7 - collar, 8 - adjuster of the access

Bazê dla modeli stanowi³y 6 mm przejrzyste p³yty z poli-
metakrylanu, usytuowane prostopadle do osi obserwacji w p³a-
szczyŸnie przekroju korytek. Drugi koniec przekrój, zamkniê-
ty by³ œciank¹ z blachy. Obydwa wymienione elementy
posiada³y wyfrezowane prowadnice umo¿liwiaj¹ce pozycjo-
nowanie regulowanych detali danego korytka.
Regulacji podlega³y:
1. œcianka wewnêtrzna w zakresie od 5 do 11,5 cm wzglêdem

po³o¿enia dna,
2. po³o¿enie dna korytka wzglêdem pod³ogi stanowiska kur

w zakresie od 0 do 10 cm,
3. odleg³oœæ elementu podaj¹cego paszê (zbiornika) od p³a-

szczyzny œcianki wewnêtrznej ograniczenie zewnêtrzne
pozwalaj¹ce uzyskaæ pomiary przy szerokoœci korytka
8,5 cm, 10 cm oraz bez œcianki zewnêtrznej modelu.
Regulacja trzecia zak³ada³a ograniczenie prostopad³e do

pod³o¿a.
Dostêp do paszy w karmidle prostym jest mo¿liwy pomiê-

dzy prêtami pionowymi rozstawionymi co 60 mm.
Powy¿sze dane okreœlaj¹ce zale¿noœci w korytku prostym

s¹ równie¿ wa¿ne przy analizie zjawisk dotycz¹cych badañ
modeli odwzorowuj¹cych karmid³a okr¹g³e. Ró¿nicê stanowi
w tym przypadku pozycja kur w stosunku do osi obserwacji
(druga kura sta³a pod k¹tem oko³o 30 do p³aszczyzny obrazu
kamery). Nie odnotowano przerzucania paszy przez kury
w kierunku od siebie - ograniczenie stanowi³ zbiornik paszy.

Regulacja dostêpu do paszy, w modelu karmid³a okr¹g³ego,
zrealizowana by³a po³o¿eniem dolnego - poziomego prêta
œcianki 8 (rys. 3) - szczelina pozioma o wysokoœci 70 mm.

Mieszankê przemys³ow¹ w postaci sypkiej podawano w ilo-
œci zwiêkszonej o 10% w stosunku do normy. Modele wstêpnie
nastawione by³y na najni¿sze parametry zakresu regulacji
(wysokoœci i szerokoœci).

Badania prowadzono rejestruj¹c wielogodzinne ujêcia
zachowania siê kur przy pobieraniu paszy z danego modelu
karmid³a. D³ugi czas rejestracji pozwala³ w efekcie wybraæ
sekwencje, na których ptaki (podczas pobierania paszy)
wykonywa³y ruch klasyfikuj¹cy istniej¹ce ustawienia
elementów modelu do regulacji, na podstawie obserwowanych
torów cz¹stek paszy.

°

Przebieg badañ

Rys. 4. Sugerowany profil korytka: 1 - k¹t wiêkszy od
usypowego, 2 - konstrukcja uproszczona mog¹ca powodowaæ
gromadzenie nie wyjedzonej paszy
Fig. 4. Suggested profile of the trough: 1 - angle bigger than
the heap up angle, 2 - simplified construction causing the
accumulation of not eaten fodder
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W efekcie zaobserwowanych najwy¿szych torów cz¹stek
przemieszczanej paszy, korygowano nastawy regulowanych
elementów tak, by wykluczyæ obserwowane zjawisko
wysypywania jej poza karmid³o.

Procedurê prowadzono dla wszystkich modeli a¿ do zaniku
podczas rejestracji torów wysypywanych cz¹stek, czyli
ca³kowitego wyeliminowania zjawiska wysypywania paszy.

Dla ka¿dej pozycji regulowanego elementu modelu
przeprowadzano cykl badañ nie zmieniaj¹c nastawy
pozosta³ych.

Powy¿sze procedury przeprowadzono dla kolejnych trzech
wysokoœci po³o¿enia karmide³, jako ca³oœci, w pionie.

W tabelach podano wysokoœci regulacji œcianki wew-
nêtrznej, dla których ptaki nie przerzuca³y drobin paszy przez
krawêdŸ. Znak „+” przy liczbie wskazuje na to zjawisko w za-
kresie ma³o istotnym, lecz jednak wystêpuj¹ce. Podniesienie
krawêdzi np. o 0,5 centymetra (powy¿ej zakresu regulacji) na
pewno je wyeliminuje.

Po³o¿enie krawêdzi, poprzez któr¹ ptaki siêgaj¹ podczas
pobierania paszy powinno byæ takie, by umo¿liwia³o (do niej)
swobodny dostêp, lecz równoczeœnie zabezpiecza³o przed
zanieczyszczaniem odchodami i œció³k¹. Wynikaj¹ca z tabel
wartoœæ nie w ka¿dym przypadku spe³nia to zadanie, co
implikuje koniecznoœæ zawieszania karmid³a nieco wy¿ej.

W trakcie badañ stwierdzono gromadzenie warstwy paszy
przy wewnêtrznej œciance korytka. Powsta³a skoœna
powierzchnia paszy u³atwia³a przerzucanie jej drobin przez
krawêdŸ. K¹t usypu pasz zawarty jest w przedziale od 40 do 50
[4], a wynika z niejednorodnoœci komponentów pasz oraz
wielkoœci rozdrobnionych ziaren i sk³adników mineralnych.

Wyniki

°

Tab. 3. Wyniki uzyskane z badañ modeli korytek prostych
Table 3. Test results of the straight lines troughs models

Po³o¿enie dna korytka nad pod³og¹
[cm]

Szerokoœæ dna korytka
[cm]

Bez ograniczenia przegrzebywania poprzecznego

Z ograniczeniem przegrzebywania poprzecznego

8,5

11,5

11,5 +

11,5

10,5

10,5

10,5

10,0

11,5

11,5

11,5

10,5

11,5

10,5

Bez ograniczenia

11,5

11,5

11,5

10,5

11,5

10,5

0,0

5,0

10,0

0,0

5,0

10,0

10,0

11,5 +

11,5 +

11,5

11,5

11,5

10,5

Po³o¿enie dna korytka nad pod³og¹
[cm]

Szerokoœæ dna korytka
[cm]

Bez ograniczenia przegrzebywania poprzecznego

Z ograniczeniem przegrzebywania poprzecznego

0,0

5,0

10,0

0,0

5,0

10,0

8,5

11,5 +

11,5 +

11,5 +

11,5

10,5 +

10,5 +

Tab. 4. Wyniki uzyskane z badañ modeli korytek ³ukowych (karmid³a okr¹g³e)
Table 4. Test results of the arched troughs (round feeders) models

Podsumowanie

Wnioski

Obserwowane, wyekstrahowane z wielogodzinnych za-
pisów, skrajne zachowania kur, umo¿liwi³y okreœlenie
granicznych torów cz¹stek paszy a wiêc wymiarów zabez-
pieczeñ przed wyrzucaniem z korytka.

Dla zakresu badanych szerokoœci dna korytka, œcianka
wewnêtrzna powinna byæ co najmniej wysokoœci 12 cm.
Tworzona wzd³u¿ tej œcianki karmid³a, w przybli¿eniu
trójk¹tna, warstwa jest obszarem zalegania paszy. Wskazane
jest wiêc takie ukszta³towanie œcianki by, mimo podgarniania,
pasza osypywa³a siê z powrotem na dno korytka.

Szerokoœæ dna karmid³a wiêksza ni¿ oko³o 6 cm nie jest
wskazana, gdy¿ umo¿liwia przegarnianie paszy ze wzglêdu na
nadmiern¹ swobodê ruchu g³owy ptaka. Z obserwacji wynika
te¿, ¿e miejsce na g³owê musi byæ tak dobrane, by nie
utrudnia³o pobierania paszy, ale ogranicza³o mo¿liwoœæ
zbêdnych ruchów. Przy stosowaniu 6 cm szerokoœci dna,
wystarczaj¹ce miejsce na g³owê ptaka mo¿na uzyskaæ stosuj¹c
odpowiednie wyprofilowanie œcianki (np ko³nierz).

Przenoœniki pracuj¹ce na, lub w dnie karmid³a, tworz¹
samorzutnie ograniczniki przegarniania paszy wzd³u¿ osi.

1. Pasza dostarczona jednorazowo nie powinna przekraczaæ
wymaganej dawki dobowej wiêcej ni¿ o 10%.

2. Najkorzystniejsza szerokoœæ dna korytka paszowego (6 cm)
jest wskazówk¹ dla producentów przenoœników paszowych
(szczególnie p³askich), która mo¿e ograniczyæ
powstawanie strat paszy.

3. Przy stosowaniu mniejszych szerokoœci dna korytka,
krawêdŸ œcianki dostêpu do paszy (wysokoœæ) nie powinna
przekraczaæ wiêcej ni¿ 1,5-krotnie wymiaru dna.
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4. W karmid³ach okr¹g³ych, w celu zapobie¿enia
rozsypywaniu paszy, jako ograniczniki poprzecznych
ruchów g³ow¹, mog¹ s³u¿yæ promieniœcie rozmieszczone
prêty lub p³ytki.
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OPTIMIZATION RESEARCH OF DEVICES FOR THE POULTRY FEED

Summary

Examinations concerned the relation between characteristic dimensions of fodder troughs for hens. Importance of the problem was
justified. There were described requirements for this part of the technological equipment in hen houses, the testing method and
achieved results. It was specified a height of the inside partition wall (12 cm) for troughs containing the twenty-four hour dose of
fodder and the optimum dimension of the bottom (6 cm) and its relation to the internal wall of the feeder in which the smaller dose of
fodder is included.
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