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„Inšpirácie k inováciám“  

Inšpiratívna myšlienka   

 

Kozy v dobrej spoločnosti   

 

Parazity u kôz sú bežné. Môžu mať rôzne účinky na 

zvieratá, ale niekedy bývajú vážnym problémom. 

Ekologický farmár v Taliansku našiel prirodzenú cestu k 

znižovaniu množstva týchto  parazitov - priniesol čierne 

nosnice, aby žili spolu s kozami. Tieto sliepky pomáhajú udržiavať nižšie 

množstvo parazitov tým, že chytajú larvy hmyzu a živia sa nimi.   

 

Udržateľné hospodárstvo 

 

Emanuele La Barbera a Alessandra Rabittiis sú 

ekologickí farmári v Taliansku. Majú stádo 70 

kôz plemena Camosciata delle Alpi a vyrábajú 

rôzne kozie syry, ktoré predávajú priamo z 

farmy. Farma sa nachádza v nadmorskej výške 

500 metrov. Emanuele hovorí: „Vybrali sme si 

túto oblasť, pretože je veľmi čistá a zelená, ďaleko od mestských oblastí a nie je 

znečistená.“ Emanuele opisuje svoju farmu ako "multifunkčnú". Farma musí byť 

ekonomicky efektívna, produktívna a zároveň by mala poskytovať kvalitné 

potraviny. Mať farmu je aj etický a spoločenský záväzok, rešpektujúci životné 

prostredie s ohľadom na energetickú efektivitu. Keď kozy trpeli parazitmi, 

Emanuele a Alessandra chceli nájsť trvalo udržateľné riešenie.   
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Problémy s parazitmi 

 

Kozy sú prirodzene 

náchylné na parazity. 

V niektorých 

prípadoch môže 

parazit s hostiteľom 

existovať bez 

akéhokoľvek náznaku 

problému a v iných 

prípadoch môžu 

parazity spôsobiť skutočné poškodenie zdravia kôz. Parazit môže mať vplyv na 

tráviaci systém kôz, produkcia mlieka môže byť veľmi ovplyvnená a niekedy 

môžu byť problémy dokonca smrteľné. Niektorí farmári sa rozhodli použiť 

medikamenty na zníženie výskytu parazitov u kôz, ale väčšina parazitov sa stáva 

v súčasnosti rezistentnými aj proti takémuto opatreniu. Emanuele a Alessandra 

nechceli používať chemické ošetrenie. Emanuele hovorí: „Chceli sme zlepšiť stav 

pastvín a životného prostredia, v ktorom žijú zvieratá. Zároveň sme chceli rozšíriť 

farmu, priniesť rôzne iné zvieratá, ktoré by mohli vďaka ďalším produktom zvýšiť 

naše príjmy a byť tak komplementárne ku chovu kôz.“ 

 

Spoločnosť pre kozy 

 

Emanuele pôvodne študoval  na veterinárnej škole so špecializáciou na chov 

zvierat. Vychádzajúc z tejto skúsenosti sa rozhodol vyskúšať experiment, aby 

zistil, či by mohol vyriešiť dva problémy naraz. Vybral si robustný druh sliepok - 

čierne nosnice - a dal ich do rovnakej ohrady ako kozy. Tieto sliepky sú 

prirodzeným predátorom pre parazity, ktoré škodia kozám. Bol to iba prvý pokus, 

ktorý však vyústil do symbiózy medzi sliepkami a kozami. Počas hodnotenia 
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tohto experimentu mohol Emanuele jasne vidieť pozitívny vplyv prítomnosti 

sliepok. Pozoroval vzťah medzi kozami a sliepkami a hovorí: „Zdá sa, že sú to 

skvelí priatelia.“ Kuriatka sedia pod kozami alebo na ich chrbtoch a tým im 

poskytujú teplo a ochranu. Sliepky, ale najmä kuriatka, sa živia larvami parazitov 

a muchami. Emanuele strávil veľa času vyhodnocovaním optimálneho počtu 

sliepok pri kozách a potreboval upraviť čas upratovania maštale. Potrava pre kozy 

musí byť umiestnená dostatočne vysoko, aby sliepky nemohli po nej kráčať a tým 

ju kontaminovať. Dôležité je aj monitorovanie všetkých zvierat. Tento experiment 

je veľmi efektívny a výrazne zlepšuje zdravie kôz prirodzeným spôsobom. Ďalšou 

výhodou je pohyb sliepok po slamených podstielkach kôz, čím sa vytvára 

prúdenie vzduchu, ktoré je prospešné pre kvasenie. Výsledkom je použitá 

podstielka, ktorú môžu ďalej Emanuele a Alessandra predávať ako kvalitné 

hnojivo. 
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