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Jaka ściółka dla kur jest najlepsza? Sprawdź!
Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska
Data: 13 sierpnia 2017

Odpowiednio dobrana ściółka dla kur, pełni szereg ważnych funkcji. Źle
dobrana może powodować dyskomfort, urazy, problemy żołądkowe, ale
również wywoływać wiele schorzeń układu oddechowego. Jaka ściółka dla
kur jest zatem najlepsza?

W chowie ściółkowym (ściołowym) niosek niezależnie od tego czy jest to produkcja jaj na dużą skalę
czy przydomowy chów drobiu wykorzystuje się różne rodzaje ściółki. Ściółka przede wszystkim
powinna być równomiernie rozprowadzona po całej powierzchni kurnika.
–W ściołowym chowie niosek wykorzystywana jest przede wszystkim słoma. Rzadziej stosuje się
wióry, pocięty papier i pellet. Najbardziej chłonne i bezpieczne są wióry, ale nie wszyscy mają do
nich dostęp– mówi Pan Jan, hodowca gęsi, brojlerów i niosek z powiatu płońskiego, w województwie
mazowieckim

Jakie funkcje pełni ściółka w kurniku?
Ściółka dla kur jest ważnym elementem wyposażenia kurnika, ponieważ zapewnia możliwość
wykazywania naturalnego zachowania, jakim jest w przypadku kur grzebanie. Ściółka odpowiednio
dobrana wchłania wilgoć pochodzącą z odchodów, ale również z rozlewanej wody podczas
korzystania z poideł. Ściółka wchłania nie tylko wilgoć, ale również niekorzystnie wpływające na
zdrowie ptaków odory. Źle dobrana lub złej jakości ściółka dla kur może stać się pożywką dla bakterii,
grzybów i pleśni. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt częstej wymiany ściółki oraz dościelania
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podłogi kurnika.

Jakie cechy powinna posiadać ściółka dla kur?
Ściółka powinna;
być chłonna
biodegradowalna (z możliwością wykorzystania jej jako nawóz)
bezpieczna dla kur
zapewniać komfort termiczny (głównie w nieogrzewanych kurnikach)
nie pylić się zbytnio podczas dościelania

Jakie rodzaje ściółki dla kur wyróżniamy?
W chowie niosek można wykorzystać;

Wióry
Wióry stanowią dość tani, chłonny i prosty w użyciu materiał ściołowy. Przez długi czas zachowują
swój zapach, ale również dobrze chłoną szkodliwe odory. Wióry bardzo dobrze izolują ptaki od zimnej
podłogi zimą w nieogrzewanych przydomowych kurnikach. Nie powinny być stosowane w przypadku
bardzo młodych ptaków, ponieważ pisklęta zjadają wióry. Zaleca się ich stosowanie po 6 tygodniu
życia.

Słoma
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fot. Agrofoto.pl/Mathieu 92
Najczęściej stosowaną ściółką w chowie niosek jest słoma. Agrofot.pl/Mathieu92

W Polsce jest najpopularniejszym materiałem wykorzystywanym jako ściółka w kurnikach. Posiada
gorsze parametry wchłaniania niż wióry, a dodatkowo przy dużej wilgotności zbija się w bryły. Jeśli
mamy dostęp do taniej słomy, lub nie płacimy za nią wcale, możemy ją wykorzystywać, ale najlepiej
w formie rozdrobnionej. Posiada w tym przypadku lepszą chłonność i szybciej przebiega
kompostowanie.

Siano
Siano w kurnikach nie powinno być wykorzystywane jako ściółka.
–Siano bardzo szybko chwyta wilgoć i łatwo na nim rozwijają się grzyby. Jest to o tyle
niebezpieczne, że może wywołać aspergilozę, chorobę grzybiczą atakującą układ oddechowy.
Grzyb wnika do tkanek i produkuje mikotoksyny. Szczególnie wrażliwe są pisklęta. Objawem jest
rzężenie, duszność, biegunka. Ptaki stoją z wyciągniętą szyją, łapią ciężko każdy oddech- mówi
zootechnik, pełniący kierownicze stanowisko na niewielkie fermie niosek w pobliżu Łodzi.
W chowie niosek wykorzystuje się również pellet, cięty drobno papier oraz karton. Najlepszą ściółką
pod względem zoohigienicznym oraz chłonności są wióry. Najczęściej stosowana jest drobno cięta
słoma. Jeśli jest wymieniana często, jest bezpieczna dla ptaków.
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