KUØATA NA VÝKRM
- tzv. BROJLEØI
• za pouhých 39 dní od vylíhnutí z vajíèka je kuøe vykrmeno do hmotnosti 1,8 – 2,5 kg
• hustota osazení v halách èiní 33 kg na 1 m2, nìkdy i více (39 až 42 kg na 1 m2)
• neexistuje pro nì skuteèná legislativní ochrana
• po celou dobu výkrmu jsou kuøata ve svých výkalech
• prùm. spotøeba kuøecího na 1 obyv. ÈR je 24 kg/rok (celková spotøeba masa je kolem 80 kg)
• roènì je v EU poraženo pøes 5 miliard tìchto ptákù

V roce 2013 bylo u nás v ÈR
poraženo pøes 100 miliónu kuøat.

Díky šlechtìní, koncentrovanému krmivu
a rùstovým stimulátorùm roste svalovina
(maso) rychleji než kostra, obìhový systém
a vnitøní orgány jako srdce, plíce…

Kuøe tak pøeroste nosnost své vlastní kostry a posledních 10-15 dní trpí
její deformací a nedostateènou èinností vnitøních orgánù.
Proto jich miliony hynou: • když se kvùli deformaci nohou nedokáží dostat
é kuøe za cenu
„Udìlali jsme levn
zvíøete“
velikého strádání

ke krmivu a vodì a hynou tak na vyhladovìní
a dehydrataci
• na selhání srdce
• pøi pøepravì na jatka

Trpí infekcemi, bøišní vodnatostí (ascites), plicními infekcemi, zánìtem osrdeèníku (perikarditida) aj.

BUDE LÍP? Aèkoli existuje Smìrnice rady 2007/43/ES ze dne 28. èervna 2007 o minimálních
pravidlech pro ochranu kuøat chovaných na maso, o skuteèné ochranì kuøat se v ni nedoèteme.
Usmìròuje sice hustotu osazení na m2; splní-li ale chovatel podmínky, mùže hustotu dále zvyšovat
až na neuvìøitelných 39 kg – 42 kg na m2. Tøetí zemì podobná opatøení v legislativì nemají,
a tak si ani nedovedeme pøedstavit, jak to v halách s kuøaty mùže vypadat. Roènì je do tìchto
zemí od nás živá drùbež vyvážena v tisících kusech na další výkrm.

Skuteèná a jediná možnost, jak kuøatùm pomoci je KUØECÍ MASO NEKUPOVAT.
Zachovat se jako spotøebitel ohleduplnì, zodpovìdnì a vyjádøit tak svùj nesouhlas
s tímto smutným a krutým prùmyslem.
Uvìdomme si, že žijeme ve spoleènosti, která nabízí alternativy. Každým rokem stoupá poèet
veganù a vegetariánù, kteøí nám svou vitalitou dokazují, že je to jedna z cest, jak celosvìtovì
utrpení zmíròovat.
Více o životì brojlerù se dozvíte na www.spolecnostprozvirata.cz
Podporujeme kampaò 39Days4Rosa (více na http://www.labellingmatters.org/)
Zdroj: Drùbeží. Jak to, že je tak levné?, CIWF
http://eagri.cz/public/web/svs/portal/pohoda-zvirat-welfare/program-ochrany-zvirat/

Nepodporuj – nekupuj – staò se jejich hlasem
KUØATA NA VÝKRM – BROJLEØI
Dost bylo zbyteèného utrpení.
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