
Další desatera najdete na:

Kolik slepic chováte?
Rodinné farmy chovají do 100 slepic. Při prodeji ze 
dvora je počet vajec omezen na 600 kusů týdně.

Mají slepice venkovní výběh? 
Slepice potřebuje venkovní výběh k životu jako sůl, 
venku si hledá potravu, hrabe, popelí se i odpočívá.

Na co by se zeptal Sherlock
a jaké odpovědi by ho potěšily?

Kolik času mohou ve výběhu trávit?
Čím více, tím lépe pro ně! V případě pěkného počasí
můžou být slepice venku celý den, minimálně by však
měly venku strávit třetinu života.

Jak venkovní výběh vypadá?
Část by měla být stále zelená s možností
úkrytu pro slepice – stromy, přístřešky.
V ekochovu je to minimálně 4 m2 na slepici.

Jak to vypadá v hale
a kolik prostoru tam slepice mají?
V hale má být podestýlka přírodního původu pro hrabání,
dostatek snášecích hnízd a hřady. V ekochovu může být
maximálně 6 nosnic na 1 m2.

Čím slepice krmíte?
Velkou část tvoří přirozená potrava: žížaly, hmyz, tráva.
Zbytek doženou zrním a přírodními krmnými směsmi bez GMO.

Zhasínáte slepicím na noc?
V ekochovu musí mít minimálně osm hodin bez umělého osvětlení.

Kolik vajíček snesou vaše slepice za rok?
V ekochovech je to v průměru 200 vajec za rok, snůška klesá v zimě
a když slepice přepeřují. Ve velkochovech je to běžně víc než 300.

Jak dlouho vaše slepice žijí?
V ekochovech alespoň dva roky, ve velkochovech jen 15 měsíců.

Máte v hejnu i kohouty?
Kohout v hejnu dělá slepicím vyloženě dobře. 
Život s ním je zábavnější a přirozenější. 

V České republice stráví drtivá většina slepic svůj život namačkaná 
hlava na hlavě v obřích halách – ať už v kleci nebo na podestýlce. 
Jejich život je plný bolesti a stresu... to už koneckonců dávno víte, 
proto nakupujete na farmářských trzích. Jak poznat ta „správná“ 
vejce? Napoví vám i jejich značení.

ZPŮSOB CHOVU SLEPIC

REGISTRAČNÍ
ČÍSLO CHOVU

ZEMĚ PŮVODU
0 - chov v ekologickém
 zemědělství (bio)
1 - chov ve volném výběhu
2 - chov na podestýlce
3 - chov v klecích

CZ - Česká rep.
SK - Slovensko
PL - Polsko
atd.

1 CZ 1234

VEJCE


