Nosnice s produkcí konzumních
vajec
klecové x alternativní chovy

MVDr. Milada Dubská, 31. 10. 2019, PSP ČR

Nosnice – konzumní vejce - technologie
Legislativa EU
― směrnice Rady 1999/74/ES, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu
nosnic - transponována do vyhlášky č. 208/2004 Sb.,
― směrnice Komise 2002/4/ES, o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví
směrnice Rady 1999/74/ES - transponována do vyhlášky č. 136/2004 Sb.,
― nařízení Komise (ES) č. 589/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce

Legislativa ČR
― Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon)
― Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
― Vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských
zvířat

Obohacené klece
Chov nosnic v obohacených klecích
-

nejméně 750 cm2 prostoru na jednu
nosnici, vybavení - hnízdo, stelivo,
hřady, prostředky pro zkracování drápů

-

Neobohacené
1.1.2012.

klece

zakázány

od

Hala
-

nejméně 250 cm2 prostoru se stelivem na jednu nosnici,
přičemž stelivo zabírá nejméně jednu třetinu plochy

-

Hustota osazení nesmí překročit 9 nosnic na 1 m2
využitelné plochy

-

Pokud se používají systémy chovu, kde se nosnice
mohou volně pohybovat mezi různými podlažími,
nesmějí zde být umístěna více než čtyři podlaží, výška
(světlost) mezi podlažími musí být nejméně 45 cm.

Hala s výběhem
-

výběhy musí být vybaveny přístřeškem na ochranu před
nepříznivými klimatickými vlivy a predátory a v případě potřeby
vhodnými napáječkami

-

výběhy musí být na ploše rozměrem vyhovující hustotě osazení
a povaze pozemku, aby nedocházelo ke kontaminaci
- maximální hustota osazení ve venkovních volných výbězích nesmí být
v žádném okamžiku vyšší než 2 500 nosnic na hektar plochy dostupné
nosnicím, neboli jedna nosnice na 4 m2 . Avšak pokud je pro jednu
nosnici dostupných alespoň 10 m2, pokud se používá rotace a nosnice
mají během celého života hejna stejný přístup na celou plochu, musí být
v každé používané ohradě neustále k dispozici nejméně 2,5 m2 na
každou nosnici;

5 ha – 12 500 nosnic

Chov nosnic v ekologickém zemědělství
- nosnice musí mít přístup do výběhu alespoň po dobu jedné třetiny
svého života.
-

nemohou být chovány v klecích

-

v hale musí být min 1/3 podlahové plochy pevná (bez roštů)
pokryta podestýlkou

-

nosnic na m2 může být maximálně 6 ks, ve venkovním výběhu
musí mít každá slepice k dispozici min 4 m2 plochy.

Kapacity a stavy nosnic v technologiích
k 31. 12. 2017
Typ
technologie

kapacita

k 31. 12. 2018

akt. stav

kapacita

k 31. 7. 2019

akt. stav

kapacita

akt. stav

tis. ks

%

tis. ks

%

tis. ks

%

tis. ks

%

tis. ks

%

tis. ks

%

0 - bio

27,6

0,4

14,6

0,3

24,5

0,4

12,7

0,2

22,3

0,3

10,5

0,2

1 - výběh

15,8

0,3

8,4

0,2

39,9

0,6

22,9

0,4

40,9

0,6

24,9

0,6

2 - podlahový
1.018, 7
chov, voliéry

15,9

580,6

12,0

1.035,3

15,7

791,1

14,8

1.425,1

20,9

732,8

16,5

3 - obohacené
5.348,3
klece

83,4

4.255,3

87,5

5.501,1

83,3

4.519,6

84,6

5.329,2

78,2

3.678,9

82,7

Celkem

100,0

4.858,9

100,0

6.600,8

100,0

5.346,4

100,0

6.817,5

100,0

4.447,1

100,0

Zdroj: ÚED

6.410,5

Kapacity a stavy nosnic v technologiích

https://agriculture/files/dashboards/eggs-dashboard_en. ec.europa.eu/agriculture/sites/pdf

Chov nosnic bez klecí – možnosti, dopady,
požadavky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Náklady
Prostor
Zdraví nosnic a produkce vajec
Zdravotní nezávadnost vajec
Cena vajec
Možnosti kontroly požívané technologie
Soběstačnost v produkci

1. Náklady na přestavbu

2. Požadavky na prostor
 Pro technologie bez klecí bude třeba většinou nové haly
 velikost hal pro obohacené klece není vhodná pro chov na podestýlce
(požadavky na mikroklima a větrání)
 přechod na obohacené klece 2012 většinou v zastaralých původních
stavbách (i 50 let stáří)
 Nejpravděpodobnější varianta pro halový chov na podestýlce je „zelená louka“
 Pro chov s výběhem - další zábor další zemědělské půdy a náklady na
technologické zabezpečení výběhů.

stávající kapacita hal s obohacenými klecemi
prostor pro 1 ks (m2)
průměrný počet pater
odhad ploch stávajících hal s obohacenými klecemi
(m2)
potřebná plocha pro nové haly s podlahovým chovem
potřebná plocha pro výběh nebo eko (m2)

obohacená klec podlahový chov
5 329 200,00
0,08
0,03
4,00

výběh
4,00

99 922,50
133 230,00
21 316 800,00

2. Požadavky na prostor
21 316 800

99 923

133 230

obohacená klec

podlahový chov

výběh /eko

plocha v cm2

Fotbalové hřiště 70 x 110 m2 = 7 700 m2

―

99 922,5 m2 : 7 700 = 13 hřišť

―

133 230,0 m2 : 7 700 = 17 hřišť

– obohacené klece
– podlahový chov

― 21 316 800 m2 : 7 700 = 2 768 hřišť – výběh/ekologický chov

3. Zdraví nosnic, produkce vajec, zdravotní nezávadnost vajec
Zkušenosti – konkrétní chov s klecemi i halovým chovem (voliéry)





Intenzita snášky v klecích: 93 – 94 %
Intenzita snášky ve voliérovém chovu: 88% (část vajec je snesena na podestýlku, kontaminována a
netřídí se)
Míra úhynů v klecích: 3 – 3,5% za turnus
Míra úhynů ve voliérách: 5 -10% za turnus (kanibalismus, stádové chování – při stresu či vyplašení
shlukování a udušení)

2 + 3. Zdraví nosnic, welfare, užitkovost, prostor
výhody
Malé skupiny, menší stres, vysoká
užitkovost, vysoká hygiena chovu,
Obohacené
lepší ekonomika, lepší zdravotní
klece
stav, nižší úhyn, malá zastavěná
plocha

Aviary
voliéry

Podestýlka

Výběhový
chov

Volný pohyb
Dobrá ekonomika
Malá zastavěná plocha

Volný pohyb

Volný pohyb

nevýhody
Omezení některých životních projevů

Velké skupiny, vyšší sociální stres, nižší
užitkovost, vyšší úhyny
Velké skupiny, vysoký sociální stres,
kanibalismus, nízká užitkovost, parazitární
nemoci, vyšší úhyn
Vyšší náklady o 25 %
Zvýšené emise CO2 a NH3
Zvýšené požadavky na zastavěnou plochu
Velké skupiny, vysoký sociální stres,
kanibalismus, nízká užitkovost, parazitární
nemoci, vyšší úhyn
Vyšší náklady o 40 %
Zvýšené emise CO2 a NH3
Zvýšené požadavky na zastavěnou plochu

4. Cena vajec (rentabilita výroby)
Harmonizovaná EU legislativa
 Aktuální výrobní cena: 1,65 – 1,75 Kč
 Aktuální výkupní cena (řetězce): 1,45 – 1,50 Kč
 Vyšší výrobní náklady při podlahovém chovu (nižší snáška, větší náklady
na krmivo a personál): o 0,44 Kč
 Konkurenceschopnost
 Omezená možnost kontroly podmínek produkce na území jiného státu

Legislativa EU: Zákaz chovu v klecích pro země EU a pro třetí země
importující vejce do EU!!
Dovozy vajec – léto 2019
Červenec 2019

MNOŽSTVÍ
21 711 788 ks

Srpen 2019

28 68 683 ks

Září 2019

37 955 556 ks

ZEMĚ - DODANÉ MNOŽSTVÍ
1. Polsko - 9 587 824 ks
2. Litva - 5 039 880 ks
3. Slovensko - 4 913 899 ks
1. Polsko - 16 152 436 ks
2. Litva - 5 802 240 ks
3. Slovensko - 3 139 027 ks
1. Polsko - 25 144 650 ks
2. Litva - 6 702 480 ks
3. Německo - 2 042 674 ks

Nosnice bez klecí?
Ano, ale je třeba:
Čas
pro poptávku supermarketů = 2025
využití životnosti obohacených klecí (15 let) =
2027
Prostor
Finance
Podpora českých producentů (záruka zdraví,
nezávadnosti a použité technologie u vajec z ČR)
Stejné podmínky pro zahraniční i tuzemské
dodavatele (harmonizovaná EU legislativa)
Odpovídající výkupní ceny (zákaz výkupu za
podnákladové ceny)

