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VY SE PTÁTE – MY ODPOVÍDÁME

činila 10 cm. Nebo použít spony a sepnout 
jedno křídlo. Spony seženete na každé vý-
stavě přímo u výrobců, kteří prodávají cho-
vatelské potřeby.

Radikálnější řešení je ustřihnout jedno 
křídlo. Je lhostejné které, ale jenom jedno, 
aby slepice ztratila rovnováhu. Jak nebude 
mít jistotu, tak se nebude snažit dostat na 
druhou stranu.

Píšete, že to dělá jenom jedna slepice a to 
ta samá. Z toho plyne, že už hodně pamatu-
je, že je tedy minimálně 3 roky stará. Pokud 
není exteriérově cenná, tak už nemá v hejně 
co dělat. Taková slepice si na sebe už nevy-
dělá. Měla být z chovu vyřazená. Pokud ne-
máme šlechtitelský nebo plemenný chov, 
kdy děláme kontrolu snášky, tak je potřeba 
mít slepice pouze jeden, nejvýše dva roky ve 
snášce. Takovou slepici lze  ještě kulinářsky 
využít.   Ing. FRANTIŠEK ŠONKA 

Chovám koroptví vlašky a jsem 
s nimi už léta spokojen. Ale jak přijde 
jaro, mám vážný problém. Moje sou-
sedka náruživě pěstuje květiny a ze-
leninu. Když sousedka zaseje, nebo 
zasází, tak večer je všechno vyhraba-
né. Zajímavé je, že je to jen na jaře, 
a že to dělá jedna a ta samá slepice. 
Prosím Vás existuje ohradník, který 
bych zamontoval a zbavil se toho pro-
blému? Mám nový plot 150 cm vyso-
ký. Moc byste mi pomohli, kdybyste 
mi navrhli vhodné řešení. 

Předem děkuje chovatel z Vysočiny
Elektrické ohradníky se u drůbeže zkou-

šely, ale bez velkého úspěchu. Snad nejvíce 
se osvědčily při pastevním výkrmu krůt. Ře-
šení ve Vašem případě je několik. Zvednout 
plot o 20 cm, a to přidáním ostnatého drátu, 
nebo i drátu obyčejného, a to 2x, aby mezera 

Ve dne 10. 2. 2018 jsme s kamarádem, po-
suzovatelem holubů Ing. Gerhardem Stei-
nem navštívili předsedu klubu chovatelů za-
krslé rousné drůbeže v Kajlovci Bohouše 
BYRTUSE u příležitosti jeho životního jubi-
lea - 65. narozenin. Věnovali jsme mu za klub 
dárkový koš. Byli jsme mile překvapeni přá-
telskou atmosférou, která se nesla především 

SMĚJEME SE S CHOVATELEM

NÁVŠTĚVA

Kresba Petr Slaba

k problematice našich chovů. Byli jsme hoj-
ně pohoštěni, za což děkujeme paní domácí.

Mimo jiné padl návrh účastnit se  letoš-
ní výstavy Moravia v Brně a popřípadě Ev-
ropské výstavy v Dánsku ve městě Herning. 
Jak to půjde dál, ukážou naše odchovy a dle 
kvality zhodnotíme účast na těchto prestiž-
ních výstavách.  JAROSLAV TRÁVNÍČEK
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