
Kuře
Spotřeba kuřecího masa neustále roste, život kuřat chovaných na 
maso v běžných velkochovech je však plný utrpení... a proto si jdete
na farmářský trh pro své šťastné kuře. Jak ho ale poznáte?

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

Kolik kuřat odchováte v jednom  roce?
Rodinné farmy chovají kolem 500 kuřat. Při prodeji ze dvora 
je prodej kuřat omezen na 35 kusů týdně.

Jak dlouho vaše kuřata žijí?
V ekochovu je to minimálně 81 dní. Ve velkochovech jsou kuřata běžně 
porážena po 35 dnech.

Mají kuřata venkovní výběh?
Kuře potřebuje venkovní výběh k životu jako sůl: venku si hledá potravu, 
hrabe, odpočívá... 

Kolik času mohou ve výběhu trávit?
Čím více, tím lépe pro ně! Kuřata by ideálně měla mít volnost pohybu 
a možnost volit mezi vnitřním a venkovním prostředím. Za pěkného 
počasí můžou být venku celý den, minimálně však alespoň třetinu života.

Jak venkovní výběh vypadá?
Část by měla být stále zelená s možností úkrytu pro kuřata - stromy, 
přístřešky. Velikost výběhu v ekochovu musí být minimálně 4 m2 na kuře.

Jak to vypadá v hale a kolik prostoru 
tam kuřata mají?
V hale má být podestýlka přírodního původu (například piliny, sláma). 
V ekochovu může být maximálně 10 kuřat na 1 m2.

Zhasínáte kuřatům na noc?
Ekochovatel musí kuřatům dopřát minimálně osm hodin nepřetržité 
tmy bez umělého osvětlení. Pokud jsou kuřata v hale i během dne, 
světlo tam má být přirozené.

Čím kuřata krmíte?
Velkou část jídelníčku tvoří přirozená potrava: žížaly, hmyz, tráva... 
Přilepšit si kuřata můžou čerstvou nebo sušenou pící a krmnou směsí 
bez GMO, kde převládá kukuřice, pšenice, sója a vojtěška.

Jak řešíte případné nemoci?
Kuřata chovaná přirozeným způsobem jsou obvykle v dobrém 
zdravotním stavu a nebývá potřeba je léčit. Na ekofarmách je na 
prvním místě  prevence - odolnější plemena, přístup ven, kvalitní 
krmivo. Pro léčbu se využívají spíše přírodní prostředky, antibiotika 
jen v krajním případě.

Kde a jak kuřata porážíte?
Ideálně v místě chovu nebo co nejblíže. Dobrému hospodáři záleží na 
tom, aby zvířata nebyla ani na závěr svého života stresovaná a jejich 
porážka byla co nejhumánnější. 

Další desatera najdete na:


