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Effects of de-beaking and feeding leuels 0n egg ptoduction efficiency

Summary
The aim of the śtudy was to determine the eff'ect of de-beaking and qualitv of feed on the behavior of laying

hens as well as on the economic efficiency of table-egg production. A total of 700 Hy-Line hens kept on litter
from 20 to 64 weeks of age were investigated. tlalf of,the layers were fed with farm-produced fodder which
was low in methionine and the other half received purchased fodder containing no meat-and-bone meal.
Additionally de_beaking was applied to half of the hens in each feeding gr'oup. The hens were assessed for
behavior, feathers, health and productivity.

The study confirmed the efficiency of de-beaking in commercial Hy-Line hens maintained on litter. This
treatment reduced cannibalism and feather eating amongst the layers and also improved their productivity.
The study also confirmed that hen feed containing no meat-bone meal may be of good feeding quality.
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Pterofagia i kanlbalizm występuj ąprzede wszyst-
kim w warunkach utrzymaniakur nieśnych na ściółce,
przy zwlększonej obsadzie i wielkości grupy orazptzy
j asnym (naturalnym) oświetleniu. Pomij aj ąc skłonnoś-
cl genetyczne do ulegania wymienionym technopa-
tiom, inne przyczyny zjawiska są wielorakie i często
trudne do określenia. Dlatego najczęściej stosowaną
metodą zap obiegawcząjest przycinanie dzioba (5, 20).
Zabieg ten jest jednak w ostatnich latach ostro kryty-
kowany przez obrońców praw zwierząt. W konsekwen-
cji, w Szwajcarli jużistnieje zakazstosowania, aAng-
Ita zobowlązała się do rezygnacji z przycinania dzio-
bów począwszy od 2010 r. W Dyrektywie UE I999l
l74lEEC (I) zaznaczono, ze zabteg może byó prze-
prowadzany tylko do 10. dnia życta i to przez prze-
szkolony personel. W dr ażając unij ne po stanowienia
do krajowego prawodawstwa - wymogi zaostrzono;
zabteg możę być wykon}nvany przez lekarza lub tech-
nika weterynarii (lub w ich obecności) i tylko do 9.
dniażyctaptaków (2).

W sytuacji, gdy większość niosek utrzymywana jest
w klatkach,przy sztlcznym oświetleniu, a kanibalizm
i pterofagia występuje rzadziej,nie ma potrzeby przy-
cinaniakurom dziobów. W związku z wprowadzeniem
nowych norm utrzymania kur w klatkach, w najbliż-
szychlatach można się spodziewać wzrostu liczby kur
utrzymywanych w systemach alternatywnych, głów-
nie na ściółce. Przewiduje się, ze pojawi się problem
doboru właściwej odmiany kur i gęstości obsady oraz

potrzeba podjęcia decyzlt o przycinaniu dziobów (6,
14,1,5). Agresyrvne zachowanie siękur możę bowiem
w istotny sposób wp§.wać na nieśność i zdrowotność
stada (18,20,22).

Problem kanibalizmu i pterofagii moze się nasilić
w zwtązkuz decyzjami odnośnie pasz wysokobiałko-
wych, tj. eliminacji mączek mięsnych oraz wysokiej
ceny i wpĘwu pasz rybnych na jakość jaj (10, 11).
Bilansowanie składu aminokwasowego mieszanek
paszowych opartych na paszach pochodzenia roślin-
nego moze być niekiedy utrudnione, szczegolnie w wa-
runkach żyw ienia ekolo giczn e go, b ez uży cia śrut p o -

ekstrakcyj nych i krystaltczny ch aminokwasow (7, 1 5 ).
Celem badań było określenie wpĘwl przycinania

dzioba i poziomu odzywiania kur na zachowanie się
kur nieśnych oraz efektywność ekonomiczną produk-
cjijaj spożywczych.

Matetiał i metody

Doświadczeniem objęto 700 kur Hy-Line, utrzymywa-
nych od 20. do 64. tygodnia życia w chowie ściółkowym,
w obsadzie 5 niosełJm2 podłogi oraz swobodnym dostępie
do wody i paszy. Wcześniej, w 10. dniu zycia połowie ku-
rek przycięto (ręcznie) górną część pokrywy dzioba, 18-
-tygodniowe nioski przydzielono do 4 grup wg schematu
podanego w tabeli 1. Powstała w 20, tygodniu życiaróżni-
ca między największą a najmniejszą liczebnością grupy,
wynosząca 5,0oń (9 niosek) była wynikiem padnięc mię-
dzy lB, a 20. tygodniem życia ptaków. Ponadto do tego



Tab.2. Receptura mieszanki o obniżonej wartości pokarmo-
nej (w 1 kg)

Ś ruta kukurydziana

Śruta pszenna

Ś rula jęczmienna

0tręby pszenne

Poeksh. śruta sojowa

Mączka mięsno-kostna

Kreda paszowa

Fosloran dwuwapn.

NaCl

Lutamiks Nioska-R

24

31,4
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b

8

0,3

0,3

1

ME MJ (kcal)

Białko ogólne
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Metion ina

Mel + Cys

Ca

P przyswajalny

Na

Kwas linolowy

Ekstrakl elerowy

1 0,7 (2561 )

161

7,,lg

2,47

5,28

35,6

4 

"l71,72

9,65

28,8

Objaśnienie: * obliczone wg. Tabel składu pasz zaleceń (20).
Względem zaleceń żywieniowych (20) mieszanka wykazuje
przedc wszystkim niedobór metioniny (73%). a takze w niewiel-
kim stopniu energii metabolicznej i kwasu linolowego

czasu w stadkach ustabilizowały się stosunki hierarchicz-
ne, których nie chciano zaburzyc. W kurniku oświetlonym
sztucznym światłem stosowano program świetlny zgodnie
z obowiazującylni zalecen ialni.

W mieszance paszowej wyprodukowanej we własnym
zakresie (PW) 60,5% składu stanowiły zbożat otręby oraz
magzka mięsno-kostna, śruta sojowa i dodatki paszowe,
w tym antybiotykowy stymulator nieśności (tab. 2), Mie-
szanka z zakupll (PZ) o nieznanej recepturze zestawiona
była z komponentow roślinnych (bezldzlaŁlmączek zwie-
rzęcych i stymulatora nieśności), natomiast zawierała do-
datki ziołowe.

Podstawową analizę chem iczną mieszanek paszowych
wykonało Centralne Laboratorium lnstytutu Zootechniki,
w oparciu o metodykę AOAC (3). Skład aminokwasowy
mieszanek oznaczono chromatografi cznie z uży ciemBeck-
man-System Gold 126'Ą'Ąwhydrolizatach kwaśnych, a ami-
nokwasy siarkowe po wstępnym utlenieniu.

Raz w tygodniu prowadzono 1-godzinne obserwacje za-
chowania kur. Natomiast w 30,, 52. i 6ż. tygodniu życia
kur, dokonano wzrokowej oceny ich upierzenia.

Do obliczenia efektywności ekonomicznej produkcji jaj
w poszczególnych grupach kur przyjęto uproszczony wskaź-

nik wartości gospodarczej kury (WGK), stanowiący różni-
cę między kosztami bezpośrednimi produkcji a przycho-
dem ze sprzedaży. Koszt wyprodukowania 1 tony własnej
paszy wynoslł 822 zł, podczas gdy cena paszy z zakupu
kształtowała się na poziomie 966 złlt. Do obliczenta przy-
chodów przyjęto następujape ceny: 1jajo od),22 do 0,25
złlszt., J8-tygodniowa kura - 12,50lszt., kury z likwidacji
stada po rocznym okresie uzytkowaniu - 3 złlszt.

Zebrane wyniki poddano jednoczynnikowej analizie
wariancji testem Duncana, wykorzystując program statys-
tyczny Statgraphics 4.0 Plus.

Wyniki iomówienie
Wykonaneanalizyzawallościskładnikowpokarmo-

wych wskazują ze mieszanka (PZ) z zakupuryroż-
niała się lepszymi parametrami w porownaniuzpaszą
(PW) produkowaną we własnym zakresie (tab. 3).
Zawterała bowiem zgodny z norrnami (17) poziom
aminokwasów siarkowych oraz właściwy stosunek
metioniny (44%) w odniesieniu do lizyny (16), pod-
czas gdy PW wykazywała obnizony poziom metioni-
ny oraz zwiększony poziom lizyny. W mieszance PW
stosunek metioniny do lizyny uległ zbytniemu rozsze-
rzeniu (34%). Biorąc pod uwagę wyższy poziom eks-
traktu eterowego w mieszance z zakllpu należy zaŁo-

Ęc,żemiaŁatakżewyższąwartośćenerge§lcznąniżPW.
Obserwując zachowania ptaków zauważono, że

w początkowym okIesie nieŚności (do 26. $ godnia Ę -
cia) agresja niosek była niewielka. Wraz z wiekiem
kur zjawisko to narastało, szczególnie w grupach o nie
przyciętym dziobie. Przeprowadzona w 30., 52. i 62.
tygodniu życiakur, wzrokowa ocena wyglądu niosek
wykazała, że p o cząw szy o d szc zytu nie śno ś ci i stotnie
pogarszał się stan upierzenia kur w grupach o nie przy-
ciętym dziobie. Wśrod tych ostatnich, w wyniku pte-
rofagii i kanibalizmu obserwowano narastającądo cał-
kowitej - degradacj ę okrywy p iór i zĘ stan zdrowotny
ptaków. W grupach o przyciętym dziobie, nioski byĘ
spokojne, a utratę piór zaobserwowano dopiero pod
koniec nieśności, co jest zjawiskiem naturalnym i fi-
zjologicznie uzasadn i onym.

Analizuj ąc pT zy czy ny kanib alizmu i wydzi obywa-
nia piór nie mozna wykluczyć wpływu żywtenia,
a przede wszystkim niezbilansowania aminokwasów
egzogennych w paszy. Zaobserwowano, że pośród kur
o przyciętym dziobie, w grupie I zywionej mieszanką
PW zjawisko to występowało w większym stopniu niz
w grupie III otrzymującej kupnąmieszankę, zasobniej-
sząw aminokwasy siarkowe (tab.2),

wpb.w poziomu aminokwasów w paszy na zacho-
wanie się kur nieśnych zostaŁpotwierdzony w innych

badaniach(6,7).
Zbilansowany
pozlom amlno-
kwasów w za-
kupionej paszy
wpłynął rów-
nież korzystnie

Tab. 1. Układ doświadczenia

Przycięly

Nie przycięty

Grupa l (PD-PW)

Grupa ll(ND-PW)

Grupa lll - (PD-PZ)

Grupa lV - (ND-PZ)

Tab, 3. Sklad chemiczny mieszanek paszowych stosowanych w żywieniu kur nieśnych - wg analizy (w 1 kg)

Pasza. .] . =

Włókno
sur()We

cystyna L zyna

Własnej produkcii (PW)

Z zakupu (PZ)

882,5

900,2

134,6

153,4

169,6

180,7

26,7

38,2

3,24

3,64

2,88

3,07

3,08

3,66

12,07

13,34

9,1 9

8,39



168 Medycyńa Wei,2005, 6i (2)

(p < 0,05) na masę znoszonych jaj orazpo-
lepszył nieśność (ryc. 1 i tab. 4), Wynik jest
zgodny z istniejącymprzekonaniem, ze nie-
dobor aminokwasów w paszy działa jako
czynnik ograniczający nieśność, a w dru-
giej kolejności masę jaj (8).

Najcięzsze j aja znosiĘ kury grupy III i IV
mające większą masę ciała w porównaniu
z pozostałymi grupami w doświadczeniu
(tab, 4). Uzyskany rezultat potwierdza ist-
niejącą dodatnią korelację między tą cechą
a masą ciała kur (4).

Krzywe nieśności wszystkich grup zwy-
jątkiem kur zgrupy III ule-

Tab.4. Wydajność
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29-32 33-36 37-40 41-44 45-48 49-52 53-56 57-60 61-64

tygodnie

gały wahaniom (ryc, 1).
Nizszy poziom nieśności
zanotowano w grupach
zywionych pasząwłasną
przy czym najgorsze wy-
niki uzyskały nioski o nie
przyciętym dziobie. Na
odchylenia od standardo-
wej krzyłvej nieśności po
44. tygodniu zycia kur
mogła tez wpłynąć niska
temperatura na zewnątrz
kurnika( 20'C)wlutym
2003 r. utrzymująca się

Ryc. l. Nieśność kur rv okresie20-64 tygodni

nieśna w okrcsie 20-64 tygodni życia kur

ponad 2 tygodnie. W rezultacie nastąpiło obnizenie Klryzprzyciętymidziobami, ntęzależnię odpozio-
temperafury w kurniku do 4-6oC, na które wszystkie mu zyłvienia, wcześniej osiągnęły dojrzałość,uzysku-
nioski zareagowaĘ spadkiem nieśności. Największe jąc 30% nieśności w l44. i 146. dnil życia, a 50%o

obnizenie tej cechy (z88,4oń do 60%) zanotowano w 155. i 159. dniu. Pod względem tej cechy różntĘ
w grupach I i II - zywionych własnymi paszami. Na- się istotnie od niosek onieprzyciętym dziobie (tab. 4).
tomiast u kur zywionych mieszatkąz zakupu, w gru- W obydwu grupach (III i IV) zanotowano równiez sta-
pie IV kur o nie przyciętym dziobie spadek nieśności tystycznie nie potwierdzoną tendencję do mniejszej
wynosił ok, I5%o, a w grupie III (przycięte dzioby) - liczby jaj znoszonych na ściółce. Według Sobczak (19),
zaledwie o ok. 30ń. Przy spadku temperatury otocze- w systemie ściołowym,w zależności od wieku kur oraz
nia, szczególnego znaczęnia nabiera poziom energii rodzaju i sposobu rozmieszczenia gntazd w kurniku,
metabolicznej w paszy (9). Potwierdzają to wyniki poza gniazdem znoszonych jest od 1,0oń do 45oń jaj,
nieśności w grupie III, które w watunkach drastyczne- co wpływa na obnizenie efektywności produkcji jaj
go obnizenia temperatury w kurniku mogą świadczyć Lepsząnieśność uzyskaĘ kury grupy III (przycięte
o dobrej jakości paszy. Natomiast spadek nieśności dzioby i Ąrvione paszązzakupu), które w okresie 20-64
w grupie IV, żywionej tą samą paszą spowodowany tygodni zniosły 230 jaj w przeliczeniu na stan począt-
byłzłąkondycjązdrowotnąniosek, osłabionychwwy- kowy (tab. a) iróżniły sięw zakresie tej cechy odpo-
niku pterofagii i kanibalizmu. zostałych grup (p < 0,05). Najmniej jaj, w przelicze-

niu zarówno na stan początkowy (SP), jak
i średni (SS), zniosły kury grupy IV (nie przy-
cięte dzioby i żywieniepaszązzakupu). Roz-
nice w spożyciu paszy na l nioskę stanu śred-
niego nie byĘ statystycznie istotne, natomiast
tstotnązależność (p < 0,05) stwierdzono w iloś-
cipaszy zużytej na produkcję 1 jaja (tab. 5).
Gorsze wskazniki wykorzystan ia paszy zano -
towano w grupie II i IV o zwiększonym kani-
balizmie, a najlepsze w grupie I i III, tj. u kur
zprzycięĘmi dziobami. Rownie duzy wpływ
kanibalizmu na produkcyjnośó kur potwier-
dzająbadaniawłasne (13,20) oraz Savory (18).
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163
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6,1

5,5
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62,8a
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65,4b

66,8c

64,7
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67,84b

77,00a
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Objaśnicrlia: * - SP stan początkorł,vi ** SS starl średni. a. b. c p < 0.5

Tab. 5. Wy,niki produkcyjne kur w okresie 20-64 tygodnia żvcia kur

Grupa na kurę | na kuręsP]ss
Zużycie paszy (g)

na

1 iaio

Padnięcia
fk)

Masa ciała
kut w 64

lyg. łcia (g)

Warlość
G ospod arcza
Kur (WGK)

(złfl nioskę)

| - (PD-PW)

ll- (ND-PW)

lll - (PD_Pz)

lV - (ND-Pz)

Średnia

34,36a

33,06a

33,66a

27,ztb

32,09

35,35

34,76

34,93

33,08

34,53

1 57a

181b

152a

1 66ah

164

1,99

3,26

2,59

,l1,32

4,7g

1810a

1 799a

1 865h

1 857b

1 833

11,36

6,54

15,16

Ą,24

9.33

Objaśnienia:jak w tab. 4

,. , l (PD-PW)

- 
|| (NP-PW)

- ..lll (PD-PZ)

- 
|V (ND-PZ)



N aj większy proc ent p adnięc (I I,3 2%) zanotowano
w grupie IV (tab. 5), gdzie nasilenie upadkow wystą-
piło dwukrotnie: pierwszy razw okresie szczytu nieś-
ności, apóżniej w okresie utrzymującej sięprzez2 Ę-
godnie niskiej temperatury w kurniku. Przyczynąstrat
były padnięcia słabszych niosek, dziobanych przez
agresywne osobniki. Mniejszą przeżywalnośc kur
utrzymywanych na ściołce w okresie zimy potwier-
dzlliteż inni autorzy (6, 15).

Wyniki produkcyjne kur wpłynęły bezpośrednio na
kształtowanie się efektywności ekonomicznej produk-
cji. Jak wynika z danych (tab. 5), nioski grupy III zu-
żyĘ najmniej paszy w przeliczeniu na 1 jajo, co przy
ich dobrej zdrowotnoś ci zapewniŁo uzyskanie najwy ż-
szego wskaźnika WGK (15,16 zŁlszt.). Nizszy tylko
o ok. 4 zł dochod brutto uzyskaĘ kury grupy I, nato-
miast obydwie grupy kur onieprzycięĘm dziobiępr7ry-
niosĘ najmniejszy zysk. Można więc stwierdzic, że
bezpośrednie straty wynikaj ące z nie przy cięcia dzio -

ba nioskom sąbardzo wysokie i wynoszą 5 -11 złlklrę.
Nie uzyskano takżę spodziewanej przez producenta
oszczędności wynikając ej z żywtenia kur własną tań-
s zą p as z% b o wi em w zw tązkll z niżs zą pr odukcyj no ś -

cią niosek zywionych tą mieszankązysk zmniejszyŁ
się o 4 i2 złlkurę, w porównaniu z kurami żywionymi
pasząz zakupl.

Jak wynika z przedstawionych wynikow, zabieg
przycinanla dziobow nioskom pTzęznaczonym do cho-
wu ściołowego jest potrzebny, bowiem ogranicza
w okresie nieśności pterofagię i kanibalizm wśrod kur,
poprawiając w ten sposób wyraźnte ich dobrostan,
wyniki produkcyjne i efektywnośó ekonomiczną. Do-
$czy to szczegóInie brązowo upierzonych odmian, co
potwierdzająbadania innych autorów (5,24) i wcześ-
niejsze własne (I2, I3). Według Sokołowicz i wsp.
(2 0) skute c znym spo s ob em o gr aniczeni a kanib al izmu
jest zmniejszenie obsady kur na 1 m2. Metoda ta jest
kosztowna i trudna do zastosowania w masowej pro-
dukcji jaj.

Doświadczenie potwierdza równiez wyniki wcześ-
niejszych badań (21) wskazujące na dobrą wartość
mieszanek paszowych opartych o komponenty roślin-
ne (bez mączek mięsno-koshych). Pasze produkowane
z własnych surowców winno się poddawac analizie
chemicznej, a gdy są niedostateczntę zbilansowane,
uzupełniac je ,rp. aminokwasami krystalicznymi lub
prep aratam i fitazy mikrob io lo glcznej, poprawiaj ąc ej
strawnośó zboż,ktorych jakość, w zależności od czyn-
ników klimatyczno-glebowych, jest różna. Z przepro-
wadzonych obserwacji wyrrika, żepoglądy tzw. obroń-
ców zwierząt o wyższym poziomie dobrostanu kur
utrzymyrvanych na ściółce nie zawsze są adekwatne
do rzeczywistości. Cierpienia ptaków związane z pte-
rofagią i kanibalizmem są ogromne, co potwierdzają
równiez inne b adan ia QĄ, Zagr ożenia w pro dukcj i j aj
spożyw czych uzyskiwanych od niosek utrzymy"wanych
na ściółce powodują żekoszty uzyskania jaj tąmeto-
dąsąwyższę o27oń w stosunku do klatkowej produk-
cji jaj (23),

piśmiennictwo
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