O drůbeži a vejcích v kulinářském klubu Černá kočka
SOBĚSLAV - Klub Černá kočka v Soběslavi se stal oblíbeným
místem gastronomických akcí,
ochutnávek, kulinářských soutěží a také zajímavých přednášek na
téma jídla a pití. Iniciátorem je
Josef Kouba ze Soběslavské pekárny a další setkání 14. února
bylo zaměřené na drůbež. Na téma
Otazníky kolem drůbeže přednášel Vlastislav Machander, který
30 let vedl státní podnik Mezinárodní testování drůbeže v Ústrašicích na Táborsku. Od letošního
ledna Vlastislav Machander zapracovává nového ředitele Jana
Tyla a sám působí jako jeho zástupce. Výklad odborníka doprovodila i ochutnávka. Návštěvníci
mohli ochutnat kuřecí stehýnka
připravená na dva způsoby, dále
kachní prsa a na sladký závěr plněnou rakvičku.
Vlastislav Machander pohovořil o drůbeži i pro Jihočeské
týdeníky.

Na úvod tedy otázka - jak to
vypadá s českými chovy drůbeže?
V České republice se chová pět
milionů slepic na produkci konzumních vajec. Za rok se vykrmí
na 130 milionů kuřat na maso,
čtyři miliony kachen, milion krůt
a 180 až 200 tisíc husí. Drůbež a
především nejoblíbenější kuřecí
je zároveň nejekologičtější z veškerého masa. Má nejmenší nároky na životní prostředí.
Můžete přiblížit činnost státního podniku Mezinárodní testování drůbeže?
Sledujeme celý svět. Ve světě
existují tři hlavní šlechtitelské
firmy. Testujeme drůbež z jejich
závodů převážně v Evropské unii
a ve Spojených státech. Porovnáváme kuřata, která dostávají
stejné krmení. Naše hlavní činnost je provádění zkoušek kontroly užitkovosti všech druhů drůbeže. Další oblast se týká produkční činnosti krmiv a krmných

Josef Kouba ze Soběslavské pekárny představuje Vlastislava
Machandera.
doplňků, to jsou tak zvané krmivářské testy. Ty provádíme na
českých kuřatech a na všech druzích drůbeže.
Na co se zaměřují laboratorní zkoušky?
Sleduje se jatečná analýza drůbeže a kvalita vajec. Testujeme
užitkové parametry. U drůbeže
chované na maso se sleduje pří-

růstek živé hmotnosti, spotřeba
krmiva, ztráta zvířat nebo podíl
jednotlivých partií jatečného
těla. U drůbeže šlechtěné jako
nosný typ se sleduje snáška vajec, kolik slepice snese konzumních vajec, spotřeba krmení na
jedno vejce, ztráty zvířat ve snůšce, hmotnost vajec, podíl jednotlivých velikostních tříd S, M, L,
XL a pevnost skořápky.
Sledují se třeba hormony a
antibiotika?
Stimulátory růstu, hormony
jsou od roku 2005 v Evropské unii
a samozřejmě i u nás zakázané.
My sledujeme především užitkové vlastnosti, kolik drůbež přiroste. Někdy se musí drůbež léčit
použitím kokcidiostatik, která
jsou na lékařský předpis. Léky se
týden před porážkou vyřadí. Každý chovatel sdělí veterináři ve
zprávě o potravním řetězci, co v
souvislosti s léčením používal.
Pokračování na straně 14
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Pokračování ze strany 13
Jak se šlechtí drůbež pro
konzumaci?
To je dlouhý proces. Jak jsem
již uvedl, ve světě jsou tři hlavní
firmy na šlechtění kuřat na maso.
Dále existuje pět šlechtitelských
firem pro šlechtění slepic na konzumní vejce, čtyři nebo pět firem
se zabývá šlechtěním kachen, tři
firmy jsou zaměřené na šlechtění
krůt a tři až pět firem se orientuje
na šlechtění hus. Šlechtí se na
masný a nosný typ. Původní slepice v České republice je česká
slepice kropenatá. Snáší tak 100
až 150 kusů vajec za rok. Vyšlechtěné hybridy snáší 330 až
350 kusů vajec za rok.
Jaký je rozdíl mezi slepicí z
klecového chovu a slepicí ze
dvorku?
Na dvorku je většinou ta samá
slepice jako ve velkochovu. Pokud ovšem chovatelé nechovají

čistá plemena, na což se zaměřují členové Českého svazu chovatelů. Pokud nosná slepice ve velkochovu dosáhne jednoho roku,
jde buď na porážku nebo si ji
mohou koupit hobby chovatelé.
Taková slepice pak snáší vajíčka třeba ještě dva roky.
Jak se díváte na klecové chovy?
Vejce z klecového chovu je
zdravotně bezpečnější. Vedle
klecového chovu existuje alternativní chov, který je na hluboké podestýlce. Tam logicky dochází k mikrobiologickému znečištění skořápky, které může být
až tisíckrát vyšší než u klecového chovu. Klecový chov nezavrhuji. Pokud se má vyrobit tolik
vajec, kolik lidstvo potřebuje,
vyprodukuje se jich v klecovém
chovu víc. Jinak by drůbežárny
byly kolem každé vesnice. Na
klecové chovy jsou dva pohle-

O informace o drůbeži i ochutnávku byl zájem, další gastro akce v
Černé kočce se koná v pátek 28. února na téma Tatar nejen z hovězího. Vstupenky na degustační večer se za 265 korun prodávají předem v Soběslavské pekárně. Ochutnávat se budou tři druhy tataráku, z nichž jeden bude vegetariánský, a na závěr ani tentokrát nebude
chybět sladká tečka.
Foto -evdy. Ochránci by chtěli slepici
svobodnou. Pak jde také o potřebu vajec. Je zajímavé, že obchodní řetězce chtějí od roku 2025
zákaz klecových chovů. Domnívám se, že řetězcům nejde až tak
o blaho slepic, ale o jejich obchodní marži.
Co může zrušení klecových
chovů znamenat?
Zdražení vajec a další investice do technologií. Slepice se
šlechtí dlouhodobě, přibližně již
50 let, do klecových technologií. Jsou přizpůsobené na podmínky v klecích.
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Jak oblíbené jsou jednotlivé
druhy drůbeže?
Statistické údaje z roku 2018
uvádějí, že v České republice se
spotřebuje celkově 28,5 kilogramu drůbežího masa na člověka za
rok. Z toho připadá největší podíl
na kuřecí maso, které v oblibě
vede, je také nejlevnější, spotřebuje se ho 27 kilogramů na člověka za rok. Na kachní maso připadá 0,8 kilogramu na osobu a rok,
na krůtí maso je to půl kilogramu
a na husí zbývá pouhých 20 dekagramů na osobu a rok.
Eva Výborná

středa 26. února 2020
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