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Dlaczego kury potrzebują
trawy pod drzewami?

Kury pod drzewami w leśno-pastwiskowym systemie hodowli drobiu. Ref: Organic Research Centre

Zakładanie pastwiska w zadrzewieniu
Opracowanie mieszanki traw, która jest w stanie wyrosnąć i przetrwać pod drze-

Drzewa zasadzone na wolnym wybiegu są ko-

wami, zostało uznane za priorytet przez grupę skupiającą brytyjskich rolników pro-

rzystne dla dobrostanu kur. Przodkowie domo-

dukujących jajka „rolno-leśne”. Aby rozwiązać ten problem, w ramach istniejącego

wych kur grzędowały na drzewach, a kury chęt-

ekologicznego systemu chowu drobiu na fermie kur niosek w południowej Anglii,

niej i częściej korzystają z wybiegu, gdy jest on

testowano różne warianty mieszanek. W 2002 roku w obrębie każdego z badanych

wzbogacony o drzewa. Jednak jednym z proble-

obiektów zasadzono 144 drzewa (zarówno liściaste, jak i iglaste) w rozstawie

mów związanych z wprowadzeniem drzew na

2 m x 2 m. Przed wysiewem traw, w lutym 2016 roku, w każdym z obiektów wyko-

wybieg jest brak okrywy glebowej, ze względu na

nano czyszczenie drzewostanu do około 50% początkowej obsady drzew.

zmniejszony poziom oświetlenia i zwiększoną
konkurencję. Ponadto częściej rosną tu chwasty
zielne niż roślinność trawiasta.

Zbadano trzy mieszanki nasienne pod kątem wyboru takiej, która dobrze sprawdza
się pod drzewami: (1) dostępna na rynku, standardowa mieszanka traw dla kur; (2)
specjalnie dobrana mieszanka z trawami tolerującymi cień oraz (3) mieszanka

Europejskie przepisy dotyczące kurcząt ekologicz-

traw, roślin strączkowych i ziół pastewnych. Mieszanki wysiano wiosną 2016 roku

nych i trzymanych na wolnym wybiegu stanowią,

w czterech zadrzewionych obiektach, po płytkiej uprawie z użyciem ręcznej brony

że przeważająca powierzchnia jego gruntu po-

wibracyjnej. Mieszanki wysiewano ręcznie w dawce 52 kg/ha, następnie zwałowa-

winna być okryta roślinnością. Wysiew traw

no i podlano. Aby umożliwić zadarnienie, nie wypuszczano kur na wybieg podczas

i utrzymanie zdrowej runi pod drzewami ma wie-

pierwszych trzech miesięcy, następnie wprowadzono je do dwóch obiektów na

le zalet: chroni glebę, zapewnia alternatywne

okres dziesięciu tygodni, od sierpnia do października 2016 r.

źródło pożywienia dla kur i zwiększa bioróżnorodność.

Przez pierwszych sześć tygodni, wzrost i rozwój mieszanek monitorowano co tydzień, przy czym badano również takie parametry środowiskowe jak wilgotność
i temperaturę gleby oraz pokrycie koron drzew. Po sześciu tygodniach pobrano
próbki biomasy w celu określenia plonu traw. Po wprowadzeniu kur, co sześć tygodni pobierano próby oraz analizowano skład gatunkowy runi.

A
Przygotowanie gruntu przy wykorzystaniu ręcznej brony
wibracyjnej. Ref: Organic Research Centre

B
Pokrycie gruntu sześć tygodni po wysiewie: (A) w obiekcie kontrolnym (B) w obiekcie z wysianą mieszanką.
Ref: Organic Research Centre
Przygotowano w ramach projektu AGFORWARD finansowanego przez Unię Europejską
w ramach 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju
technologicznego i demonstracji, na mocy grantu nr 613520

Korzyści
Połączenie drzew, chowu kur i zdrowej,
zróżnicowanej gatunkowo runi na wybiegu
ma wiele zalet.
 Poza poprawą dobrostanu zwierząt, związaną z obecnością drzew, dobra jakościowo ruń ma także potencjalne wartości
odżywcze dla kur, zarówno jako pasza, jak
i pośrednio, poprzez zwiększenie liczby
Kura sprawdza wyniki monitoringu runi. Ref: Kevin Waldie

owadów.
 Obecność urozmaiconej runi pod drzewa-

Założenie runi

mi zwiększa bioróżnorodność i ogranicza

Wszystkie trzy mieszanki traw: standardowa i dwie niestandardowe, wyrosły do-

zachwaszczanie przez cały okres wegeta-

brze pod drzewami. Jest to ważne dla hodowców drobiu, ponieważ bardziej wy-

cyjny, a także chroni glebę przed erozją

specjalizowane mieszanki nasion mogą być droższe (są trudniejsze w pozyskaniu).

i zwiększa poziom materii organicznej.

W przypadku wszystkich mieszanek, po miesiącu od zasiewu tempo wzrostu runi

 Istnieje również potencjał uzyskania do-

zwiększyło się, co wskazuje na większy potencjał runi do zwalczania chwastów po

datkowego źródła dochodu z produktów
drzewnych. Na przykład, drewno pozyskane podczas przerzedzania drzew może

być wykorzystane na cele energetyczne

czterech tygodniach i określa minimalny czas wzrostu traw od momentu wysiania
nasion.

Kontrola chwastów
W przypadku obiektu kontrolnego zanotowano wyższy stopień pokrycia gleby

w gospodarstwie.

przez chwasty oraz ich większą biomasę w porównaniu do obiektów z mieszankami. Pod koniec sezonu wegetacyjnego, przy braku kur, pokrycie gruntu przez wysiane rośliny nadal rosło, a pokrycie chwastów zaczęło się zmniejszać we wszystkich mieszankach z wyjątkiem kontroli; sugeruje to, że wysiew jakiejkolwiek mieszanki pomoże zwalczyć chwasty.

Wprowadzenie kur na zadrzewioną ruń
Po wprowadzeniu kur, stopień pokrycia gruntu przez ruń wszystkich zasianych
mieszanek znacznie spadł po 6 tygodniach. Było to szczególnie widoczne w pobliżu
kurnika; w tym miejscu zasiane gatunki zniknęły prawie całkowicie. W odległości
25 m od kurnika, zasiane rośliny lepiej wytrzymywały obecność kur.

po założeniu runi. Założenie runi pod drzewami jest możliwe, natomiast
wyzwaniem jest jej utrzymanie w obecności kur. Kluczowe znaczenie ma
staranne zaplanowanie systemu rolno-leśnego. Aby zmniejszyć presję kur
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na roślinność wybiegu i umożliwić odbudowanie runi, należy prowadzić
rotacyjny wypas stada.
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Badania wskazują na potrzebę wykluczenia kurcząt na jak najdłuższy okres

