Emu hnedý (pštros emu)

Zootechnika Emu
Zoznam chovov Emu
Výkon KÚ Emu

Pôvod:

Austrália

Charakteristika:
-

nelietavý vták, vyniká stehenným svalstvom - bežec
dobre znáša naše klimatické podmienky a striedanie ročných období
darí sa mu v snehu i mraze, vlhkosť však nepôsobí pozitívne na jeho bohaté operenie
nemá špecifické nároky na chov, uspokojí sa s menším výbehom
bohato postačuje záveterná ohrada s prístreškom pre hniezdo
nenáročným bylinožravec
domestifikované formy majú oblé, predĺžené telo s pomerne tenkými nohami
a behákmi s troma prstami:
Výška:150-180 cm
Dĺžka:180 cm

Význam chovu:
olej - (viac na www.emufarma.sk) pre jeho skvelé vlastnosti, ktoré ho predurčujú
k používaniu vo farmaceutickom, či v kozmetickom priemysle
mäso - so svojou špecifickou chuťou a farbou pripomína divinu
vajcia - ktoré je tiež možné konzumovať a škrupiny použiť na maľovanie a
zdobenie
koža - kvalitná, dobre opracovateľná, dekoratívna, zrnitá štruktúra (husté perie s
nevýraznými perovými lôžkami), odolná

Biológia emu
Znáška:
- zimné mesiace, hmotnosť vajca cca 600 g
- tmavozelená škrupina
- nie je možné presvecovanie
Inkubácia: 50-56 dní
Spôsob inkubácie vajec:

Umelo:
v liahni, chovateľ je nútený pravidelne zbierať vajcia, aby zabránil
podchladeniu, prípadne zmrznutiu obsahu vajca (znáška v zimných
mesiacoch),je potrebné si zadovážiť liaheň so špeciálnymi lieskami na
umiestnenie vajec
- vlhkosť 20-30 % pri teplote 36,3-36,6 °C
- vajcia nenasádzame ihneď po zbere, teplota uskladnenia 10-15 °C
- 4 razy behom 24 hodín ich naklápame
Prirodzene:
- samec zasadne na hniezdo pri počte cca 8 ks vajec
- počas sedenia na vajciach neprijíma potravu, pije málo, je
apatický, nejaví záujem o samicu, čiže nedochádza k jej stimulácii a tá
prestane znášať
- literatúra uvádza, že samec je veľmi svedomitým inkubátorom,
avšak skúsenosti chovateľov sa v tomto rôznia
- niekedy samec poľaví v sedení a hniezdo opustí, pripisuje sa to
možným domestifikačným vplyvom, stresovými faktormi a pod.
- sedenie na znáške je samcova pudová túžba, ktorá pri
nenaplnení spôsobuje poruchy jeho hormonálneho cyklu, preto sa
odporúča ponechať mu pár vajec z poslednej znášky (aj keď chovateľ
liahne umelo), bez zaručenia konečného výsledku

