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RASY. Kaczka mulard 

Kaczka na zielonym
Mulardy są mieszańcami kaczora piżmowego z kaczką 

pekin. Zaletą kaczek piżmowych jest smaczne 

i nieotłuszczone mięso. Kaczki pekin są łatwe w hodowli 

i odporne na niekorzystne warunki chowu, dobrze 

przyrastają, są dobrze umięśnione. Ich krzyżówka posiada 

najlepsze cechy obu ras.

Linia ojcowska  
– kaczka piżmowa
Pochodzi z  Ameryki Południowej. 
Jej przodkiem jest dzika kaczka piż-
mowa (Cairina moschata). Do Eu-
ropy ptaki te zostały sprowadzone 
w XVI wieku i rozprzestrzeniły się 
w wielu krajach. 
U  kaczek piżmowych występu-
je dymor%zm płciowy. Dorosłe 
kaczory ważą 4-6 kg, a  kaczki –  
2,5-3 kg. Tułów kaczorów jest długi, 
płaski, z  przodu szeroki i  zwężający 
się ku tyłowi. Brzuch podciągnięty 
i płaski. U ptaków obu płci, u nasady 
dzioba i wokół oczu występują czer-
wone brodawki znacznych rozmia-
rów, które są lepiej rozwinięte u sam-
ców. Ze względu na barwę upierzenia, 
wyodrębnia się różne odmiany barw-
ne ‒ białą, czarną i srokatą. Zaletą ka-
czek piżmowych jest smaczne i nie-
otłuszczone mięso. Wydajność rzeźna 
jest wysoka i wynosi 72-76%.

Linia mateczna  
– kaczka pekin 
Pochodzą z Chin, ale w USA – do-
kąd zostały sprowadzone w  1873 
roku – były doskonalone przez 
krzyżowanie z  miejscową rasą ay-
lesbury (w celu uzyskania białe-
go upierzenia i  zmiany sylwetki 
na  bardziej poziomą) oraz selekcję 
na  wczesne dojrzewanie, wysoką 
nieśność i dużą masę ciała. Osobni-
ki tej rasy mają tułów szeroki, długi, 
głęboki, dobrze umięśniony, brzuch 
lekko opuszczony o słabo rozwinię-
tym podbrzuszu. Upierzenie białe 
o  kremowym odcieniu. Dorosłe 
kaczory ważą 3,2-4 kg, a  kaczki  
2,5-3 kg. Są łatwe w hodowli i od-

porne na niekorzystne warunki cho-
wu, dobrze przyrastają, są bardzo 
dobrze umięśnione, a ich wydajność 
wynosi 63-68%. Kaczor kaczki pe-
kin wyróżnia się loczkiem w ogonie. 

Jeden kaczor,  
cztery kaczki
Mulardy można uzyskać w  cho-
wie naturalnym, tworząc stadko 
złożone z  1 kaczora piżmowego  
i  4 kaczek pekin. Nie może być 
w  pobliżu kaczek piżmowych, po-
nieważ kaczor nie będzie parzył pe-
kinek. Zapłodnienie jaj jest niskie, 
nie przekracza 40%. Trudne bywa 
także podłożenie jaj do wysiadywa-
nia. Jeśli hodowca chce wykorzystać 
kaczkę piżmową, bo ona wysiadu-
je jajka, to muszą być to tylko te 
po  wymuszonym krzyżowaniu lub 
dołożone 3 dni później do własnych 
jaj siedzącej kaczki, jeśli jest miejsce 
– będą się lęgły w tym samym ter-
minie. Jest to zadanie pracochłonne, 
mało wydajne, raczej dla hobbystów 
niż producentów. Wygodniej kupić 
pisklęta w wylęgarni. 

Temperatura w kaczniku
Pisklęta najczęściej są białe z  nie-
co ciemniejszą pręgą na głowie. Są 
też kolorowe, ale to zależy od linii 
ojcowskiej – tutaj są kaczki i białe, 
i  kolorowe. Jeśli kaczor jest kolo-
rowy, to część piskląt będzie miała 
kolorowe pierze. Dobre zapłodnie-
nie jaj kaczek pekin, kojarzonych 
z kaczorami piżmowymi jest możli-
we tylko w wyniku sztucznego una-
sienniania. Chów takich kaczek jest 
dość drogi, wymaga bowiem zor-
ganizowania fermy, w której kaczki 

pekin będą unasieniane nasieniem 
kaczorów piżmowych. A to prze-
kłada się na cenę ptaków. 
Mieszańce są mniej wrażliwe 
na  niższe temperatury odchowu 
i  gorsze warunki środowiskowe 
niż kaczki piżmowe. Temperatura 
w kaczniku powinna wynosić:
 w 1. tygodniu 33-35 oC,
 w 2. tygodniu 30-33 oC,
 w 3. tygodniu 27-28 oC,
  w czasie następnych tygodni oko-
ło 20 oC.

Suche pióra
Ściółkę w  pomieszczeniu powinna 
stanowić sucha słoma, a na wybiegu – 
suchy żwir lub słoma. Kaczki są wraż-
liwe na nadmiar wilgoci i szkodliwych 
gazów. Dlatego pomieszczenia, w 
których przebywają wymagają dobrej 
wentylacji. Optymalna wilgotność 
względna wynosi 40-70%. Niższa wil-
gotność jest bardziej korzystna, ptasie 
pióra są wtedy ładniejsze i suche. 
Mulardy nie mają zbyt dużych wy-
magań pokarmowych. Przy ży-
wieniu intensywnym stosujmy 
mieszanki pełnoporcjowe, jak dla 
rasy pekin. Do  4. tygodnia po-
daje się im mieszankę zawierają-
cą 18-20,3% białka, natomiast od  
5. do  13. tygodnia, mieszankę za-
wierającą 15-17% białka. W  9. ty-
godniu dodaje się do  paszy śrutę 
zbożową. Przy chowie kacząt nie 
można zapomnieć o podawaniu mie-
szanki mineralnej oraz o  suchym, 
gruboziarnistym piasku. Taki spo-
sób tuczu prowadzi do  uzyskania 
kaczek gotowych do uboju w wieku  
– 11 tygodni w chowie intensywnym 
oraz 13 tygodni w chowie ekstensyw-
nym.

Mulardy na pastwisku
Ten gatunek kaczki można także 
chować w  systemie ekstensywnym. 
Żywienie kombinowane ‒ do  woli 
mieszanką sypką lub dwa razy 
dziennie – wilgotną mieszanką 
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sypką z dodatkami. Dodaje się tyle 
wody lub serwatki, aby powstała nie 
lepiąca się kruszonka. Dodatkiem 
może być drobno pocięta zielonka, 
parowane ziemniaki, rozdrobniona 
marchew i  śruta zbożowa. Paszy 
podajemy tyle, aby została zjedzona 
w ciągu godziny. Także w tym sys-
temie chowu nie należy zapominać 
o  mieszance mineralnej i  żwirku. 
W 5-6. tygodniu życia można wy-
puścić mulardy na  zielone pastwi-
sko. Bardzo lubią żerować. Ruch 
na  powietrzu zwiększa odporność 
i  żywotność kaczek, chętnie wy-
korzystują też oczka wodne do ką-
pieli. Po  kąpieli mają czyste pióra, 
co wpływa na  zdrowotność stada. 
Odchów kaczek tym systemem 
trwa dłużej,  później uzyskuje się 
surowiec do  uboju, ale kaczki od-
chowane w  ten sposób są dobrze 
umięśnione,  a mało otłuszczone. 
Smak mięsa jest inny niż przy cho-
wie intensywnym. 

Kaczki i kaczory  
tej samej wielkości
Kaczki przeznaczone do uboju ważą 
od 3,6 do 3,8 kg. W tej krzyżówce 
kaczek (piżmowa x pekin) nie wy-
stępuje dymor3zm płciowy. Kaczki 
i kaczory są takiej samej wielkości, 
ale wydajność rzeźna kaczek jest 
większa. Większe jest u nich także 
otłuszczenie tuszek, ale nie są to 
duże różnice. Potomstwo tych ka-
czek nie nadaje się do  dalszej ho-
dowli, ponieważ jest niepłodne. 
Mimo wysokiej ceny piskląt, opłaca 
się chować kaczki mulardy, ponie-
waż posiadają wiele zalet: 
 duża żywotność,
 mniejsze wymagania cieplne i ży-

wieniowe,
 mniejsze otłuszczenie i  większa 

waga uboju od kaczki pekin,
 smaczniejsze mięso.

Mulardy są większe i rosną szybciej 
od kaczek piżmowych. 
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