
ПРОФИЛ НА РАСТЕЖА НА РОДИТЕЛИ НА БРОЙЛЕРИ
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Период на продължителен растеж и 
развитие.

90% от растежа на скелета е 
завършен на около 80-95 дневна 
възраст.

Ускорен растеж & теглови прираст 
за да подготви птиците за полова 
зрялост и комплектуване.

Бърз растеж на яйцепрвод,яйчници и 
тестиси.

Половата зрялост настъпва 10-14 дни 
след светостимулацията.

Бърз растеж на скелета, имунната,
храносмилателната & 
сърдечносъдовата системи.

• Достигнете оптималното живо тегло 
изравнено.

• Развийте апетита на пилето чрез добра 
брудинг практика.  

• Осигурете достатъчен хранилен и 
поилен фронт.

• Наблюдавайте напълването на гушата.

• Наблюдавайте поведението на птиците.

• Поддържайте оптимална температура, 
влажност и ветилация.

• Започнете седмичен мониторинг на 
живото тегло. Започнете да записвате 
индивидуалните живи тегла от 14-21 
дневна възраст, за да изчислите CV%. 

• Където е налична светоизолация, 
намалете интензитета на светлината 
до 10-20 лукса (1-2 фут кандели ) от 10 
дневна възраст.

• Достигнете оптималното живо тегло 
изравнено.

• Селектирайте на 28 дни.

• Сортирайте в 2 (CV% под 12) или 3 
групи (CV% над 12).

• Във всяка селектирана група 
контролирайте растежа и фуража за 
досигане на ревизираните цели за 
живото тегло до 63 дни.

• Спрете прехвърлянето на птици между 
групите на 63 дни.

• На 63 дни прегледайте живите тегла 
спрямо целта; преначертайте кривата 
ако е необходимо.

• Хранете женските за стимулация и 
поддръжка нарастването на носливостта, 
яйчното тегло и растежа.

• Преминете към фураж за родители не 
по-късно от 5 % носливост.

• Хранете мъжките за постигане на растеж и 
поддръжка на оплодяемостта.

• Следвайте програма за редуциране на 
мъжките и преценявайте физическата 
кондиция за:

 • Крака и ходила
 • Замускуленост
 • Цвят на лицето
 • Състояние на клоаката

• Където е налична светоизолация не  
надвишавайте 13 до 14 часа светлинен 
ден (30-60 лукса/3-6 фут кандели).

• Увеличете фуражните дажби за да 
стимулирате степента на растежа в 
съответствие с целите и подготвите 
птиците за полова зрялост.

• Определяйте разстоянието между тазовите 
кости ежеседмично за мониторинг на 
половото развитие.

• Изчислете изравнеността на стадото 
една седмица преди първото планирано 
увеличение на светлината:
• Ако птиците са в целта и изравнени  

(CV% под 10) светостимулирайте както 
е препоръчано.

• Ако птиците са под целта или 
неизравнени  (CV% над 10), забавете 
стимулацията с най-малко 7 дни.

• Комплектувайте на 147 дни; обезпечете 
синхронизация на половата зрялост на 
мъжките и женските.

• Наблюдавайте поведението при 
хранене за мониторинг на 
разделно-половото хранене и 
разпределението на фуража. 

• Коригирайте фуражната дажба за 
достигане оптималното живо тегло 
изравнено:
• Птиците с по-ниско от оптималното 

тегло трябва да следват профил, 
който да ги върне към целта до 105 
дни.

• Птиците с по-високо от оптималното 
тегло трябва да следват профил, 
който  върви успоредно на целевата 
крива.

• Птиците не трябва да губят живо тегло 
през този период. 
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