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Dobrý den, jsem čerstvě začínající chovatelské kuře, tak se snad nebudu ptát moc hloupě: řeší se nějak příbuznost u násadových vajec? Rád bych si vychoval slepičky a husy „od vajíčka“. Když si od chovatele dovezu násadová vejce, můžu si po vylíhnutí nechat slepičky a jednoho kohoutka a použít je pak v dospělosti na chov? Případně u hus z nich sestavit chovné páry? Moje představa je taková, koupit cca 30 slepičích násadových vajíček a cca 10 husích. Z toho po vylíhnutí (podle úspěšnosti) sestavit skupinku deseti slepic s jedním kohoutem a jeden až dva chovné páry hus. To co „zbyde“ půjde buďto k jiným chovatelům nebo na pekáč. Snad jsem to napsal srozumitelně. Předem moc děkuji za Vaši ochotu a cenné rady.

Příteli Marku,
váš dotaz je na první pohled velice jednoduchý, ale skrývá v sobě vlastně celou problematiku chovu a líhnutí hrabavé a vodní drůbeže. Proto vám poradím následující:
Jako začátečník vstupte do některé základní organizace ČSCH ve vašem okolí, kde navážete kontakty s chovateli-odborníky, kteří vám pomohou svými radami v počátcích. 
Pokud jsem to pochopil dobře a máte v úmyslu líhnout kuřata a husy dohromady v jedné líhni, musím vám bohužel napsat, že to není možné. Každý druh má jiné a specifické nároky na líhnutí i odchov. Chcete-li sestavit chovné kmeny, měl byste se zúčastnit některé z výstav ČSCH, kde vám oddělí a vyberou kvalitní zvířata od těch, která nesplňují požadavky dalšího chovu.
Prostě - z vašeho dotazu "sálá" tolik otázek, že vám doporučuji shánět odbornou literaturu, časopis Chovatel a kontakty, které získáte mezi chovateli. 
Asi jsem vás úplně nepotěšil, ale věřte, že tak jako v jiných činnostech, i v chovatelství je třeba znát nějaké ty základy, protože případný neúspěch by vás mohl odradit od další chovatelské činnosti a to by byla škoda.
S pozdravem Miroslav Pour

