ZPÙSOBY CHOVU SLEPIC

- podle smìrnice rady 1999/74/ES a pøedpisù pro ekolog. zemìdìlství
Chov nosnic v halách,
Chov nosnic v klecích, na vejci je první èíslo kódu: 3
na vejci je první èíslo kódu: 2
- velmi intenzivní zpùsob chovu
- každá nosnice musí mít alespoò 750 cm2, z toho 600 cm2 využitelných
- slepice musejí mít k dispozici hnízdo, materiál umožòující klování a hrabání
a vhodné øady skýtající alespoò 15 cm na nosnici
- život v kleci na malém prostoru neumožòuje pøirozené chování

– neklecový chov slepic v hale
2
– maximálnì 12 slepic na m
– možnost snášet vejce do hnízda, k dispozici
bidýlko a podestýlka, nemají pøístup ven do
výbìhu

Uspokojivé až ménì uspokojivé životní podmínky i pøi
dobrém vedení chovu.
Velmi špatné životní podmínky zvíøat i pøi dobrém vedení chovu.

Fota: Halové chovy v EU

Fota:
klecové chovy v EU

Chov slepic ve volném výbìhu,
na vejci je první èíslo kódu: 1

– možnost pohybu ve venkovním výbìhu každý den (výbìh
minimálnì 2,5 m2/slepici)
– možnost snášet vejce do hnízda, k dispozici bidýlko
a podestýlka
2
– maximálnì 12 slepic na m uvnitø v hale

Velmi dobré životní podmínky zvíøat pøi dobrém vedení chovu.
V ÈR nejsou tato vejce zatím v obchodech k dispozici, jejich náhradou
jsou domácí chovy pro vlastní spotøebu, ve kterých tvoøí poèet slepic
pøibližnì 50 % z poètu všech slepic v ÈR.
Fota: volný chov ve Velké Británii

Chov nosnic v ekologickém chovu (logo Bio),
na vejci je první èíslo kódu: 0

– možnost pohybu ve venkovním výbìhu každý den (výbìh minimálnì
2,5 m2/slepici)
– možnost snášet vejce do hnízda, k dispozici bidýlko a podestýlka
– maximálnì 12 slepic na m2 uvnitø v hale, menší poèet jedincù v jednom hejnu
– kvalitní krmení z ekologického zemìdìlství (bez umìlých hnojiv a pesticidù)

Velmi dobré životní podmínky zvíøat pøi dobrém managementu chovu.
V ÈR je tìchto chovù asi 0,3 %, až jich bude více a bude v ÈR k dispozici kvalitní bio krmení, vìøíme,
že klesne i cena tìchto vajec.

Fota: ekologické chovy v ÈR:
firma Abatis a firma Biofarm

EKOSPOL podporuje
Spoleènost pro zvíøata.

Z jakého chovu vejce pocházejí?

Víte, jak se vyhnout nákupu vajec z klecí - podle jejich oznaèení?
Oznaèení na krabièkách je velmi èasto pøinejmenším matoucí, krabièky mohou mít takové výjevy a obrázky,
ze kterých má nezasvìcený èlovìk dojem, jak krásnì se tìm slepièkám žije.... Zejména producenti
klecových vajec dokáží povinný nápis „Vejce nosnic v klecích“ uvést i tím nejmalinkatìjším písmem, a také jej dokáží
rafinovanì schovat mezi další údaje...
Zato vejce z ekologického (bio) chovu poznáte i podle krabièky okamžitì, tito chovatelé se nesnaží zpùsob
chovu slepic skrývat a kamuflovat, nemusí se za nic stydìt.
Podle pøedpisù EU musí být na vnìjší stranì krabièky/balení vajec uveden èitelnì nápis z jakého typu chovu
vejce pocházejí – tj. v jakých podmínkách slepice žijí:
vejce nosnic v ekologickém chovu
vejce nosnic ve volném výbìhu
vejce nosnic v halách
vejce nosnic v klecích

Pøíklad zøetelného oznaèení podle zpùsobu chovu slepic.

Hledáte-li marnì na krabièce povinný údaj o zpùsobu chovu slepic, urèitì se podívejte pøímo na vejce.
Oznaèení kódem o pùvodu vejce je provádìno celkem dobøe èitelnì a viditelnì.

Co znamená vytištìný kód pøímo na vejci?

První èíslo kódu je nejdùležitìjší, znamená zpùsob chovu slepice.

0 – vejce z ekologického chovu
1 – vejce z volného výbìhu
2 – vejce z halového chovu
3 – vejce z klecového chovu

Písmena znamenají
zemi pùvodu vejce.

Dále kód obsahuje název,
èi zkratku názvu producenta vajec.

Ètyøèíslí pøedstavuje
registraèní èíslo chovu.

Pozor – krabièky vajec od slepic držených v klecích lákají a matou zákazníky!
Nenechte se chytit!
Koukejte vždy pøímo na vejce, nejste-li si jistí.
www.spolecnostprozvirata.cz, www.pomahame.spolecnostprozvirata.cz
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