
Jiří Dudek 

Dobrý den, přečetl jsem si pozorně vaše příspěvky, ale přesto mi to nedá nenapsat. Mám 
totiž od května z velkochovu plymutky modré a zatím stále nenesou. A to už při odběru 
byly minimáln ě 3 týdny staré. Takže je to už 8 a půl měsíce. Krmím pšenicí, kukuřicí, 
směsí pro nosnice, výběh 2 tis. m zatravněné plochy.Mám jich 12 ks. Vypadají skvěle, 
mají se skvěle, ale přesto skvěle nenesou. Co mi poradíte? 

  

A NENESOU A NENESOU 

   Pane Dudku, nechci s vámi polemizovat - k tomu mi chybí dostatek informaci o vašich 
slepicích, ale pokud jste drůbež kupoval ve velkochovu, skoro bych se vsadil, že nemáte 
plymutky modré. Ty by totiž byly vzhledem na zákonité štěpení kuřat na modré, bílé a černé 
jedince pro velkochov velice ztrátové a osobně u nás nevím o žádném velkochovu, který by se 
plymutkami modrými zabýval. Spíš půjde o nějakého hybrida (křížence) a pak je otázka, pro 
jaký účel ho velkochov šlechtil. Pokud jde o masné plemeno, může být opravdu snáška 
mizivá. Další možností je přítomnost nějakého cizopasníka v hejnu (např. čmelíka - to byste 
poznal podle bledších hřebínků nebo podrobnější prohlídkou peří), případně o onemocnění 
slepic - to by posoudil nejlépe veterinář. No a konečně - slepice vám mohou také zanášet. 
Tuto možnost si ověříte tak, že ohledáním zjistíte v kloakách slepic přítomnost vajíčka a 
snůška přesto bude nulová. V takovém případě doporučuji nechávat slepice zavřené, dokud 
vejce nesnesou, a pak je teprve pustit do výběhu. Někdy se stává i to, že slepice konzumují 
vejce samy - to poznáte podle toho, že mají zobáky znečištěné od žloutku. Tento jev většinou 
signalizuje nějakou chybějící složku v potravě, což ale ve vašem případě skoro vylučuji, 
protože krmíte správně. 

   To jsou možnosti, které mě napadají takhle na dálku, nicméně - musím vás ubezpečit, že 
letos se snáškou není spokojena celá řada chovatelů (včetně mě). Přisuzujeme to podivnému 
vývoji počasí, protože každé změně se slepice musejí přizpůsobovat a to je stojí energii, 
kterou by jinak věnovaly tvorbě a snášení vajec. 

   Ať brzy nevíte, co s vajíčky, vám přeje 

   Miroslav Pour, Skřivany 

 

 

 

 

 

 

 


