Keï kupujete vajcia, rozhodujete o tom,
aký život budú maś nosnice. V priemere
každá nosnica znesie 300 vajec za rok,
takže keï kupujete týždenne pol tucta vajec,
zmena z klietkových vajec na neklietkové
môže znamenaś slobodu pre jednu sliepku.
Neklietkové vajcia dostaś už aj v mnohých
obchodoch na Slovensku.
Vyberte si alternatívne,
neklietkové vajcia.

Smernice EÚ stanovujú
povinnosś oznaèiś
spôsob chovu na obale od vajec.

Nedajte sa oklamaś frázami ako "èerstvé z farmy"
a idylickými obrázkami s trávièkou a slnkom.
Skontrolujte spôsob chovu na obale od vajec
vždy, keï máte pochybnosti a preèítajte si
rozlišovací kód na vajci.
Vyskúšajte cestoviny, majonézu, koláèe
a iné výrobky s obsahom vajec oznaèené nápisom
"z neklietkového chovu" alebo "BIO".

NECHAJTE
SI TENTO LETÁK
vo svojej peòaženke,
aby vám pomohol
pri nákupoch.
Ukážte ho svojej rodine
a svojim priate¾om.

Sloboda zvierat
sa zasadzuje za skonèenie
krutých spôsobov chovu.

AKÉ VAJCIA BUDETE
KUPOVAŤ?

Sme presvedèení, že zvieratá by nemali
a nemusia trpieś.

Vaša vo¾ba pomôže
skoncovaś s utrpením
sliepok v klietkach!

Pre viac informácií o kampani Slobody zvierat
nás kontaktujte na èísle 0911 403 247
alebo na e-mailovej adrese:

kandalaft.k@gmail.com
Ïalšie výtlaèky letáku si môžete objednaś
na telefónnom èísle 0911 403 247
alebo na e-mailovej adrese:
dobrovolnici.sz@gmail.com.

www.slobodazvierat.sk
(/kampane/pozor na vajcia)

Klietky bránia sliepkam
v PRIRODZENOM SPRÁVANÍ:
Sliepky nemôžu:
- znášaś vajcia
do hniezda
- hrabaś a zobaś
potravu zo zeme
- uchýliś sa na bidielko
- vykonávaś prachový kúpe¾
- mávaś krídlami

Welfare zvierat – pohoda,
prosperita zvierat a snaha
ochrániś ich pred utrpením.

AKO ROZOZNAŤ VAJCIA
Z RÔZNYCH DRUHOV
CHOVU?
Každé vajce musí byś oznaèené
kódom, ktorý udáva spôsob chovu.
VŠIMNITE SI
prvé èíslo rozlišovacieho
kódu na vajci
0 = ekologický chov (BIO)
1 = vo¾ný chov
2 = podstielkový chov
3 = klietkový chov

ÈO TO ZNAMENÁ
PRE SLIEPKY?
BIO vajcia - z ekologického chovu
Prístup k vo¾nému výbehu poèas dòa.
Najmenej 2.5 m2 na jednu nosnicu.
Hniezdne boxy, bidielka a podstielka
vo vnútorných priestoroch. Maximálne
12 sliepok na m2 v kuríne. Ekologické krmivo,
menej poèetné kàdle. Chované v ekologickom
po¾nohospodárstve. Vysoký štandard welfare.
Vajcia z vo¾ného chovu
Prístup k vo¾nému výbehu poèas dòa.
Najmenej 2.5 m2 na jednu nosnicu.
Hniezdne boxy, bidielka a podstielka
vo vnútorných priestoroch. Maximálne
12 sliepok na m2 v kuríne. Vysoký štandard
welfare.

VAŠA VO¼BA
Vajcia z podstielky
Chov vo vnútorných priestoroch bez klietok.
Maximálne 12 sliepok na m2
Hniezdne boxy, bidielka a podstielka.
Stredný štandard welfare.
Vajcia z klietok
Intenzívna produkcia v batériových klietkach
vo vnútorných priestoroch.
Štyri až päś sliepok v každej klietke.
550 cm2 plochy pre každú nosnicu (to je plocha
menšia ako hárok A4).
Žiadne hniezdne boxy, bidielka ani podstielka.
Sliepky sa nemôžu prirodzene správaś.
Zažívajú fyzické a psychické utrpenie.
Nedostatoèný štandard welfare.

MÔŽE ZNAMENAŤ
VO¼NOSŤ PRE SLIEPKU

