Budeme omezovat prodej vajec z klecových chovů

Naše občanská společnost, resp. její politická reprezentace se honosí angažovaností za boj o ochranu
lidských práv, ochranu přírody, ochranu zdraví. Správní úřady těmto výrokům přitakávají. Zmíněný
dokument ale dokazuje, že konkrétně v případě produkce vajec tomu tak rozhodně není. To je smutné
zjištění.
My nemůžeme nečině přihlížet a být lhostejní, a proto jsme se rozhodli k jasnému jednání s cílem zrušit
prodej vajec z klecového chovu.
Podle Českomoravské drůbežářské unie klecový chov v ČR zajišťuje 87,6 % celkové produkce vajec.
Klecový chov zavedl nejen úsporu nákladů provozních a zároveň zajistil vyšší hygienu při produkci vajec,
bohužel na úkor životního prostředí slepic. Tradiční domácí venkovská produkce takřka vymizela.
Hlavní příčinu vidíme ve vylidňování venkova, převzetí moderního až městského způsobu života i v
nízké ceně vajec.
Jsme ryze česká firma, která má své obchody převážně v malých městech nebo obcích, s blízkým
vztahem k zemědělství v tradičním pojetí. I na našich prodejnách se mnohdy vyskytuje nabídka vajec
pouze z klecového chovu. Důvodem tohoto stavu je slabá poptávka po dražších vejcích z bez klecového
chovu.
Společnost POGRR s.r.o. se zavazuje, že nejpozději do roku 2025 nebude svým zákazníkům nabízet
a prodávat ve svých obchodech vejce od slepic v klecích, ale plně je nahradí vejci z bez klecových
nebo ekologických chovů. Zároveň budeme apelovat na naše franšízanty v síti POTRAVINY CZ, aby
následovali našeho příkladu.
V současné době podnikáme kroky k tomu, abychom zajistili trvalou nabídku bio vajec či vajec z bez
klecových chovů. Do roku 2025 provedeme postupný tlak na české producenty (dodavatele) vajec, aby
nabídka neklecových vajec byla dostatečná.

Budeme pracovat s cenou vajec tak, aby byla
konkurenceschopná i za cenu nižší marže.
Věříme, že tento postup vytváří dostatečný časový
prostor pro české producenty, aby přestavěli a
upravili své chovy, že tyto kroky napomůžou
k lepšímu životu slepic a také v to, že celému procesu
bude nápomocná legislativa.

