
Jak bezpiecznie kupić pisklęta by nie stracić? 
 

Wiosna i lato to najlepszy okres na zakup młodych ptaków hodowlanych. Nie tylko 
brojlerów, ale także piskląt gęsich i kaczych. Przy zakupie nowych ptaków należy unikać 
piskląt niewiadomego pochodzenia. Nie warto kupować ptaków na targowiskach od 
przygodnych handlarzy, bez udokumentowanego statusu zdrowotnego ptaków, gdyż 
może się to później negatywnie odbić na uzyskanych efektach odchowu i produkcji.  
Co gorsza może to doprowadzić do strat poprzez upadki chorych zwierząt. Dlatego 
najbezpieczniej będzie zaopatrywać się w ptaki w wylęgarniach, które są pod stałą 
kontrolą sanitarną i weterynaryjną.  

Pisklęta przeznaczone na sprzedaż powinny być zdrowe, żywotne, wolne od chorób, 
oraz bez widocznych urazów mechanicznych. Pazury, nogi i dziób powinny być proste, 
bez widocznych deformacji. Puch pokrywający ciała ptaków powinien być czysty i suchy, 
nie może być pozlepiany, a odbyt nie może być zalepiony kałem. Ponadto kupowane 
pisklęta brojlerów powinny być już zaszczepione przeciwko rzekomemu pomorowi 
drobiu i zakaźnemu zapaleniu oskrzeli, a nioski przeciw chorobie Mareka. Zakupione 
ptaki powinny być właściwie transportowane w odpowiednich warunkach przy 
sprzyjającej im temperaturze i wilgotności, najlepiej przy użyciu specjalnych 
klimatyzowanych samochodów. Ceny kupowanych piskląt będą się różnić w zależności 
od województwa, ras, czy typów użytkowych ptaków. Przy wyborze rasy powinniśmy 
się kierować warunkami jakie jesteśmy w stanie zapewnić zwierzętom, a takimi jakich 
wybrane pisklęta potrzebują, aby były zdrowe, szybko przyrastały i nie sprawiały 
problemów. 

Bardzo ważne jest to, aby przed zakupem ptaków zadbać o stan pomieszczenia dla nich, 
o tzw. odchowalnię, którą należy odpowiednio przygotować. Pomieszczenie należy 
uprzednio umyć, zdezynfekować i wybielić mlekiem wapiennym. Następnie posadzkę 
posypać wapnem palonym lub superfosfatem (0,5 kg/m2) i nałożyć czystej, świeżej 
ściółki na grubość 5-10 cm. Należy również przygotować źródło ciepła w postaci 
promiennika podczerwieni lub sztucznej kwoki, oraz rozłożyć karmidła i poidła.  
Na jedną dobę przed zakupem piskląt odchowalnię należy wywietrzyć i nagrzać  
do odpowiedniej temperatury. Warunkiem prawidłowego wychowu piskląt jest 
ogrzanie pomieszczenia i ściółki przed wstawieniem ptaków i utrzymanie wymaganej 
temperatury powietrza. Pozostaje cieszyć się z nowo zakupionych ptaków oraz dbać  
o ich zdrowie podczas odchowu według przyjętych standardów. Takie postępowanie 
powinno uchronić nas przed niepotrzebnymi stratami w produkcji. 
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