
Как се хранят правилно яйценосните кокошки? 

 

Добра храна за кокошките 

За да бъдат кокошките в добра форма, важна роля играе разнообразната и балансирана храна. 

Качеството на снесените яйца и храната, с която се хранят са тясно свързани.  

Основната храна, която кокошките могат да намерят в градината, трябва да съдържа смес от 

житни семена: мека пшеница, ечемик, овес, царевица…Вие може да намерите цялата тази смес 

и в търговските обекти. Може да им давате и смески, подходящи за различните периоди от 

живота им, например предназначени за периода на растеж или този на яйцеснасяне. 

 

Пилета, които да намалят отпадъците Ви 

Отпадъците от домакинството, които непрекъснато се увеличават, е проблем, който засяга 

всички ни. Отглеждането на няколко кокошки ще допринесе за значително намаляване на 

обема на органичния отпадък, тъй като кокошката може да консумира приблизително 150 kg от 

него годишно. 

Вие може да обогатите техните хранения с узрели плодове, като например банани, круши, 

пъпеши, ягоди, домати и зеленчуци: салати , рукола, моркови, репички. Вие може да им давате 

и прясно окосена трева от Вашата градина. Обелките от термично необработените плодове и 

зеленчуци също може да им давате, но те не ги предпочитат. Избягвайте да ги храните със 

сурови картофи и цитрусови плодове. 

Важно е да изхвърлите всички остатъци от храна в края на деня, за да не привлечете с тях 

различни вредители (плъхове, мишки, насекоми) и да предотвратите евентуални 

храносмилателни разстройства, причинени от ферментиралите храни. Кокошките са готови да 

ядат почти всичко, което им предлагате (остатъци от пица, крем карамел, печено пиле). Дори 

ако им давате остатъци от ориз, паста или салата, ще им харесат, но внимавайте да не ги 

превърнете в “кошчета за отпадъци”, това ще се отрази на здравословното им състояние.       

 

 Витамини и минерали за кокошки 

За да допълните храната им може да добавите допълващи храни във водата им за пиене, 

отговарящи на специфичните им нужди през периодите на повишена продуктивност (растеж, 

яйцеснасяне, репродукция). Яйцеснасящите кокошки имат нужда от по-големи количества 

калций и микроелементи за оформяне на черупката на яйцата. Това ще ограничи риска от 

недоимъчни състояния и умора. 

 

 



Вода за пиене за кокошките    

Кокошките пият такова количество вода дневно, което се равнява средно на 10% от тяхното 

тегло. Трябва да има непрекъснато прясна вода за пиене (особено в най-горещите периоди). 

Ежедневно трябва да се сменя водата и съдовете, от които пият трябва да се почистват веднъж 

седмично.  

      


