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Dokončení ze strany 1
Takže téma projektu malé zemědělské BPS je pro nás stále
aktuální a věříme, že překážky, které zdoláváme již třetím
rokem, nakonec úspěšně překonáme.
 Všiml jsem si, že na smečenské farmě jste přece jen zavedli chov s volným výběhem...
Ano, na druhé farmě, kterou stále postupně přebudováváme, máme v zrekonstruova-

ných částech provozy s ustájením slepic v halách na hluboké podestýlce, s chovem
při denním světle – nazýváme je farmářským
chovem, a nově jsme
zavedli i chov s volným výběhem. Takto
reagujeme na požadavky trhu a tlaku na welfare
(životní pohodu) nosnic. Tyto
chovy jsou na management
velkochovu a na dodržení zá-

kladní biosecurity, tj. zdravotní bezpečnost chovu, mnohem náročnější, a s tím
souvisí řada chovatelských opatření, která
jsme museli přijmout.
V těchto chovech rovněž musí být i jiné druhy slepic – převážně
těžké nosnice.
 Ještě máme všichni v paměti nekončící tropická vedra. Jak
se promítla ve vašich chovech?

Ač jsme byli dlouhodobě připraveni na extrémní teploty různými opatřeními jak technickými, tak zootechnickými, toto
léto s dlouhotrvajícími tropickými dny v řadě bylo pro nás těžké. Naše opatření dobře fungují
v krátkodobých obdobích tropických dnů. Ukázalo se, že tato
opatření již na danou situaci zcela nestačí pro dekády tropických
dnů, zejména nocí, kdy teplota
ani v noci neklesala pod 20°C.

Tím jsme vlastně neměli možnost prostory hal vychladit, tak
jak bychom si přáli. Byl to pro
nás nerovný souboj s teplotou
v halách, i když všechny ochlazovací systémy a další opatření fungovala naplno. Díky teplotnímu stresu se připojil ještě
pokles snášky – produkce vajec
po dobu cca 2,5 měsíce, a to při
výrazně zvýšených provozních
nákladech. Děkuji za rozhovor.
Libor Pošta

Palivové
dřevo
z Kyšic
za výhodné ceny
štípané i metrové

Doprava do 20 km
zdarma
Ceny za 1 plnometr:

metrové tvrdé:
1 250 Kč
metrové měkké:
1 150 Kč
štípané:
1 400 Kč
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