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Tato příručka

Účelem této příručky je pomoci zákazníkům společnosti Aviagen® dosáhnout optimální užitkovosti 
rodičovského chovu. Příručka neobsahuje definitivní informace v každém ohledu řízení rodičovského chovu, 
ale má za úkol obrátit pozornost na důležité problémy, které v případě ignorování nebo neadekvátního řešení 
mohou snížit užitkovost hejna. Metody řízení obsažené v této příručce si kladou za cíl udržovat hejno zdravé 
a v pohodě a dosahovat dobré užitkovosti. 

Úvod 

Aviagen vyrábí sortiment různých genotypů, vhodných pro různé oblasti trhu s brojlery. Všechny produkty 
společnosti Aviagen jsou vybírány tak, aby byly sladěny charakteristiky rodičovských hejn a brojlerů. Tato 
variabilita umožňuje našim zákazníkům vybrat si produkt, který nejlépe splňuje potřeby jejich výroby. 

U rodičovských hejn jsou všechny genotypy Ross vybírány tak, aby produkovaly maximální počet vitálních 
jednodenních kuřat kombinací vysoké snášky s dobrou líhnivostí, oplozeností a welfare. Této kombinace 
je dosahováno pářením linií kohoutů, šlechtěných vyváženě s důrazem na rychlý růst, dobré využití krmiva 
a vysokou výtěžnost masa se slepicemi, které jsou vybírány pro stejné zdravotní, brojlerové a welfare 
charakteristiky a pro vysokou snášku. 

Tato příručka sumarizuje nejlepší praktiky řízení chovu rodičů pro všechna rodičovská hejna Ross, s ohledem 
na následné šlechtění na zlepšení užitkovosti brojlerů. Dodatečná doporučení pro specifické produkty Ross 
můžete najít na webových stránkách společnosti Aviagen.

Užitkovost 

Nejběžnější strategie řízení na světě spočívá v tom, že drůbež dostává první světelnou stimulaci po 21 
týdnech (147 dnech) věku a dosahuje 5% snášky ve 25 týdnech stáří, což poskytuje významné výhody 
co do velikosti vajec, počtu kuřat a kvality brojlerů. Produkce drůbeže je však globální aktivita a po celém 
světě může být nutné využívat různé strategie řízení, přizpůsobené místním podmínkám.

Informace uvedené v této příručce kombinují údaje vyvozené z interních výzkumných pokusů, zveřejněných 
vědeckých poznatků a odborných praktických dovedností a zkušeností týmů technického přenosu a 
technických služeb společnosti Aviagen. Pokyny v této příručce však nemohou dokonale ochránit proti 
variabilitě užitkovosti, k níž může dojít ze široké řady příčin. Společnost Aviagen proto nenese definitivní 
odpovědnost za následky využití těchto informací při řízení rodičovského chovu. 

Služby zákazníkům

Pro další informace prosím kontaktujte místního zástupce pro produkty Ross nebo navštivte internetové 
stránky. www.aviagen.com. 

Předmluva

http://www.aviagen.com
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Používání této příručky 

Vyhledání tématu

Na pravé straně této příručky jsou umístěny barevné záložky. Tyto záložky umožňují čtenářům okamžitý 
přístup k částem a tématům, které je nejvíce zajímají. 

Obsah udává název a číslo stránky každé kapitoly a podkapitoly. 

Na konci příručky je uveden abecední rejstřík klíčových slov. 

Klíčové body a užitečné informace

  
Sledujte tento symbol k vyhledání klíčových bodů, které zdůrazňují  důležité aspekty chovu 
a kritické kroky.

 

Přílohy k této příručce

Přílohy k této příručce obsahují cíle užitkovosti, kterých lze dosáhnout správným řízením, stejně jako kontrolou 
výživy, prostředí a zdravotního stavu. Rovněž jsou k dispozici specifikace výživy. Všechny informace k řízení 
chovu lze najít online na www.aviagen.com, kontaktováním svého  místního zástupce pro Ross, nebo dotazem 
na e-mailové adrese info@aviagen.com

Useful
Information

Předmluva

Sledujte tento symbol k vyhledání doporučení dalších užitečných informací o specifických 
tématech v této příručce. Tyto dokumenty můžete nalézt v informačním  centru webových 
stránek Aviagenu, pokud není uvedeno jinak.
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Klíčová tabulka pro řízení

V následující tabulce jsou uvedeny kritické věkové cíle pro rodičovský chov.

Stáří (dny) Činnost

Před naskladněním kuřat

Celá hala a vybavení musí být umyté  a vydesinfikované a před naskladněním 
musí být ověřena účinnost biologické bezpečnosti všech operací.

Předehřejte halu. Teplota a relativní vlhkost (RV) musí být stabilizované nejméně 
24 hodin před naskladněním kuřat.

Příprava haly musí být dokončena před příjezdem kuřat. Podestýlka musí být 
rovnoměrně rozprostřena na podlaze, která byla předehřáta na teplotu 28-30°C. 
Teplota podestýlky má rovněž být 28-30°C. Napáječky a krmítka musí být 
připravené a naplněné těsně před naskladněním tak, aby kuřata měla ihned 
přístup k vodě a krmení.

Zajistěte dobrou biologickou bezpečnost. Patogeny mohou přežívat v okolním 
prostředí i před naskladněním kuřat. Biologická bezpečnost před naskladněním 
kuřat je stejně důležitá, ne-li důležitější, než biologická bezpečnost po 
naskladnění.

Při naskladnění kuřat

Dosáhněte optimální teploty okolního prostředí, což je rozhodující pro stimulaci 
chuti k jídlu a aktivity.

Nastavte minimální ventilaci, čímž zajistíte, aby byl kuřatům dodáván čerstvý 
vzduch, pomáhající udržovat teplotu a relativní vlhkost (RV) a umožňující 
dostatečnou výměnu vzduchu pro zabránění akumulace škodlivých plynů.

Sledujte chování kuřat, aby bylo jisté, že je teplota uspokojivá. 

Zvažte hromadný vzorek kuřat.

0-7.

Rozvíjejte chuť k jídlu na základě dobré péče v prvním týdnu. 

Zajistěte dostatečný napájecí a krmný prostor, zajistěte dobrou kvalitu krmiva a 
udržujte optimální teploty.

První 2 dny po naskladnění poskytněte kuřatům 23 hodin světla a 1 hodinu tmy.

Intenzita světla musí být jednotně rozprostřena po celé ploše pro kuřata v prvním 
týdnu života. Intenzita světla 80 – 100 luxů (7- fc) musí být dodávána po celé 
ploše, aby byl podpořen příjem vody a krmiva.

Používejte hodnocení naplnění volátek jako ukazatel vývoje chuti k jídlu.

Sledujte chování kuřat a podle potřeby upravte podmínky prostředí. 

7-14.

Dosáhněte cílové tělesné hmotnosti. 

Pořiďte vzorek tělesné hmotnosti. Hromadné vážení kuřat je nutné v 7 a 14 dnech 
stáří. Z každé populace je třeba zvážit minimálně 2% vzorek nebo 50 kuřat (podle 
toho, co je větší). 

Pokud je to možné, zajistěte konstantní délku dne (8 hodin) do 10 dnů stáří. V 
otevřených halách závisí délka dne na datu naskladnění a přirozené délce dne.

Zvyšování počtu vážených kuřat nebo frekvence vážení (na 2-3x týdně) během 
prvních 2-3 týdnů po naskladnění bude prospěšné.

Pokud byly 14denní (2týdenní) tělesné hmotnosti pro předchozí hejna pravidelně 
pod cílovou hodnotou, můžete do 21 dnů (3 týdnů) stáří prodloužit délku dne, 
abyste pomohli stimulovat příjem krmiva a zlepšit přírůstek tělesné hmotnosti.

Základní časový plán vedení chovu
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Stáří (dny) Činnost

14-21. Jednotlivé tělesné hmotnosti začněte zaznamenávat mezi 14 a 21 dny (2 a 3 
týdny) stáří. Tato informace je zapotřebí pro výpočet uniformity tělesné hmotnosti. 

28.
Ve 28 dnech (4 týdnech) proveďte třídění kohoutů a slepic.
Po třídění upravte profily tělesných hmotností, aby bylo zaručeno, že kuřata 
dosáhnou cílové tělesné hmotnosti do 63 dnů (9 týdnů).

28-63.

Zajistěte dostatečný krmný prostor a distribuci krmiva.

Monitorujte a zaznamenávejte tělesnou hmotnost v týdenních intervalech.
 
V případě potřeby upravte denní krmnou dávku pro populace kohoutů a slepic 
tak, abyste dosáhli eventuálně revidovaných cílů tělesné hmotnosti a zachovali 
uniformitu.

Hlavním cílem během tohoto období je dosáhnout dobré skeletální uniformity a 
správně kontrolovat růst v každé vytříděné populaci. 

63.

Přezkoumejte hmotnosti roztříděných populací vzhledem k cílové tělesné 
hmotnosti. Zkombinujte populace, které mají podobnou hmotnost a příjem 
krmiva. 
Pokud populace nesledují cílový hmotnostní profil, musíte nakreslit novou křivku 
vývoje tělesné hmotnosti.

Pro populace, které jsou nad cílovou hmotností, musíte nakreslit novou cílovou 
křivku tak, aby se kuřata vrátila na cílovou hmotnost ve 105 dnech (15 týdnech). 

Populace, které jsou pod cílovou hmotností, musí být postupně dovedeny zpět k 
cíli do 105 dnů (15 týdnů). 

63-105.

Zajistěte správný krmný prostor a distribuci krmiva.

Monitorujte a zaznamenávejte tělesnou hmotnost v týdenních intervalech.

V případě potřeby upravte denní krmnou dávku pro populace kohoutů a slepic 
tak, abyste dosáhli cíle nebo eventuálně revidovaných cílů tělesné hmotnosti a 
zachovali uniformitu.

Hlavním cílem během tohoto období je správně kontrolovat růst v každé vytříděné 
populaci. 

105.

Přezkoumejte tělesné hmotnosti vzhledem k cíli.

Kuřata, která mají podváhu je třeba vrátit na cílovou hmotnost do 147 dnů (21 týdnů).

U populace, která je nad cílovou hmotností je třeba nakreslit novou cílovou křivku 
souběžně s cílem.

Odstraňte případné omyly sexování, které zjistíte. 

Je nutné zastavit přesuny kuřat mezi populacemi.

105-161.

Zajistěte správný krmný prostor a distribuci krmiva.

Dosáhněte správných týdenních přírůstků tělesné hmotnosti zajištěním podávání 
vhodného množství krmiva, zejména od 105 dnů (15 týdnů) dál.  

Všechny populace musí dosáhnout podobných tělesných hmotností do světelné 
stimulace. Podstatné kolísání tělesné hmotnosti mezi populacemi v tomto stáří 
vede k problémům  ve snášce. 

Týdně sledujte a zaznamenávejte tělesnou hmotnost.

Základní časový plán vedení chovu
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Stáří (dny) Činnost

126-147.
Odstraňte zbývající omyly sexování.

Začněte posuzovat prostor mezi pánevními  kostmi.

140.

Vypočítejte a zaznamenejte uniformitu (KV%) a zhodnoťte pohlavní dospělost 
hejna k určení programu osvětlení.

Je-li hejno uniformní (KV menší nebo rovno 10 %), použijte běžný doporučený 
světelný program.

Je-li hejno nevyrovnané (KV větší než 10 %), je třeba světelnou stimulaci opozdit 
o 7 -14 dnů (1 - 2 týdny).

147-161.
První prodloužení světelného dne (ne před 147 dny /21 týdny stáří).

Týdně sledujte a zaznamenávejte tělesnou hmotnost.

147-168.

Připáření; přesné stáří zde závisí na relativní dospělosti kohoutů i slepic.

Nedospělí kohouti se nikdy nesmí připářit s dospělými slepicemi.

Jsou-li kohouti dospělejší než slepice, musí být připařováni postupně.

Týdně sledujte a zaznamenávejte tělesnou hmotnost.

168-175. Začněte krmit chovnou směs NP nejpozději od 5% průměrné snášky.

161-196.
Od prvního vejce zvyšte krmnou dávku podle denní snášky vajec, denní 
hmotnosti vajec a tělesné hmotnosti.

Týdně sledujte a zaznamenávejte tělesnou hmotnost.

210-vyskladnění

Chovejte kohouty na základě pozorování jejich kondice.

Odstraňte nepracující kohouty, abyste udrželi odpovídající poměry pohlaví. 

Sledujte a zaznamenávejte tělesnou hmotnost.

245-vyskladnění

Odebírání krmiva slepicím zahajte přibližně 35 dnů (5 týdnů) po dosažení špičky 
snášky, což je obvykle ve 252 dnech (36 týdnech) stáří.

Týdně musíte revidovat krmnou dávku a všechny případné redukce v krmení 
musí být založeny na době vyžrání krmiva, snášce vajec, denní hmotnosti vajec, 
množství vaječné hmoty a tělesné hmotnosti. 

Základní časový plán vedení chovu

ZACHÁZENÍ S DRŮBEŽÍ
Je důležité vždy zacházet s drůbeží klidným a správným způsobem. Všechny 

osoby manipulující s kuřaty (při chytání, vážení, fyzickém hodnocení, hodnocení 
náplně volátek nebo vakcinaci) musí být zkušené a vhodně vyškolené tak, aby 

byly schopné zacházet s kuřaty s péčí odpovídající účelu, stáří a pohlaví drůbeže.
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Práce hospodáře

Důležitost práce hospodáře pro pohodu rodičovského hejna, užitkovost a ziskovost nelze podceňovat. 
Dobrý hospodář je schopen rychle odhalit problém a rychle na něj reagovat.

Hospodář musí interpretovat a aplikovat nejlepší praktická doporučení, uvedená v této příručce a využít je 
v kombinaci se svou vlastní profesionální kompetencí, praktickými znalostmi, dovednostmi a schopností 
naplnit potřeby drůbeže.

Hospodář musí být neustále naladěn na veškerou drůbež v hale a její prostředí a být si jich vědom. Aby toto 
bylo možné, musí neustále pozorně sledovat charakteristiky chování a podmínky v hale s drůbeží. Tomuto 
sledování se všeobecně říká “smysl pro hejno” a je to neustálý proces, ve kterém hospodář používá všechny 
své smysly (Obrázek 1).

Obrázek 1: Práce hospodáře – používání všech smyslů ke sledování hejna

Sluch Zrak

Čich

Cit/hmat

Chuť

Sledujte chování drůbeže, jako např. její rozmístění v 
hale, počet kusů, které se krmí, pijí, čistí se, páří se a 
využívají hnízdní boxy. Sledujte prostředí, jako prach 
ve vzduchu a kvalitu podestýlky. Sledujte zdraví kuřat 
a jejich projevy, jako držení těla, živost, oči a chůzi.

Dotýkejte se drůbeže, abyste posoudili 
jejich celkovou kondici (tvar prsou, kloaku 
a stav peří). Všímejte si pohybu vzduchu 
na své kůži. Je tam průvan? Jak cítíte 
teplotu v hale?

Kvalitu vody a krmiva.
Neustále si všímejte 
pachů v prostředí, jako 
např. množství 
amoniaku. Je vzduch 
zatuchlý nebo 
vydýchaný?

Poslouchejte hlasové 
projevy drůbeže, dýchání a 
respirační zvuky. 
Poslouchejte mechanické 
zvuky ventilátorů a krmných 
šneků.
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Práce hospodáře v praxi 

Cíle tělesné hmotnosti a snášky v daném stáří jsou obvykle pro celé hejno stejné, ale každý jednotlivý kus 
bude mít lehce odlišné požadavky na péči, aby těchto cílů dosáhl. Aby hospodář pochopil individuální 
požadavky na řízení u jednotlivých hejn a byl schopen na každé hejno správně zareagovat, musí vědět, a 
také cítit, co je pro dané hejno normální.

Hospodář hraje důležitou roli při udržování pohody, zdraví a užitkovosti hejna. Pokud jsou sledovány 
pouze záznamy z farmy (růst, spotřeba krmiva atd.) budou přehlédnuty důležité signály od drůbeže a jejich 
prostředí. Často prvními signály o tom, že je nějaký problém nebo nedostatek v prostředí, jsou drobné 
změny v chování drůbeže. Když hospodář chápe, co je pro hejno normální, může rychle identifikovat 
změny v chování nebo rozvoj nenormálního chování daného hejna. Hospodář si musí s použitím všech 
smyslů vybudovat povědomí o prostředí, prožívání drůbeže a pochopení, jaké jsou pro dané hejno 
normální charakteristiky chování. Tyto informace musí být neustále analyzovány (ve spojitosti se záznamy 
z farmy, hospodářovou předchozí zkušeností a znalostmi, a uvažováním o tom, jak drůbež své prostředí 
prožívá), aby dokázal rychle identifikovat a napravit všechny nedostatky v kondici drůbeže, resp. prostředí.

Je třeba, aby prostředí hejna a jeho chování sledovala stejná osoba v různých denních dobách. Toto 
pozorování je třeba provádět kdykoliv při manažerských aktivitách v hale, ale je důležité dělat i zvláštní 
inspekce pouze za účelem sledování chování hejna.   

Před vstupem do haly je třeba zaznamenat čas a vnější klimatické podmínky. To pomůže rozhodnout, jak 
by měly fungovat větráky, vytápění, chladící buňky a větrací otvory v porovnání s nastavením systému. 

Při vstupu do haly jemně zaklepejte, postupně otevřete dveře a položte sami sobě následující otázku: 

Otevírají se dveře do haly s lehkým odporem, bez odporu nebo s velkým odporem? Odpověď na 
tuto otázku indikuje tlak vzduchu v hale a odráží nastavení ventilace, tj. otevření klapek, práci ventilátorů.

Pomalu vstupte do haly a zastavte se, dokud si drůbež nezvykne na vaši přítomnost. Během této doby 
neustále používejte všechny své smysly k posouzení kondice hejna. DÍVEJTE SE, POSLOUCHEJTE, 
ČICHEJTE A DOTÝKEJTE SE. 

DÍVEJTE SE NA:
• Rozmístění drůbeže. Vyhýbá se drůbež některým místům, čímž naznačuje problémy s prostředím 

(průvan, zima, světlo), nebo se slepice vyhýbají kohoutům (nesprávný poměr pohlaví)?
• Dýchání drůbeže. Dýchají zrychleně? Je zrychlené dýchání specifické pro nějakou oblast v hale, což 

naznačuje problém s prouděním vzduchu nebo s teplotou?
• Chování drůbeže – krmení, napájení, páření a odpočinek. Ujistěte se, že chování odpovídá dané 

denní době.
• Počet ventilátorů v provozu, pozice klapek, je zapnuté vytápění? Spouští se topení jakmile se 

vypnou ventilátory nebo jsou v provozu ventilátory i topení současně, tj. je třeba změnit nastavení?
• Chladící buňky. V závislosti na nastavení, je podložka mokrá, suchá nebo kombinace? Funguje vodní 

čerpadlo a je voda přiváděna na podložky rovnoměrně? 
• Stav podestýlky. Objevují se zamokřená místa kvůli protékajícím napáječkám nebo nadbytečné vodě 

z chladících buněk? Dostává se do haly studený vzduch a padá na podlahu?
• Krmítka a napáječky. Jsou ve správné výšce? Je v krmítkách krmivo? Prosakují napáječky? Jaká je 

kvalita krmiva?

POSLOUCHEJTE:
• Drůbež. Kašlou/kýchají? Jaké jsou jejich hlasové projevy? Jak zní drůbež ve srovnání s předchozí 

návštěvou? Je to reakce na vakcinaci nebo se to vztahuje k prašnému, špatnému prostředí? Často je 
nejlepší poslouchat večer, kdy je snížený hluk z ventilace atd.

• Krmítka. Běží mechanické šneky nebo řetězy neustále? Byla denní dávka krmiva plně vydána?
• Ventilátory. Jsou ložiska ventilátorů hlučná? Zní řemeny ventilátorů jako by byly uvolněné? Pravidelná 

úržba může předcházet problémům s prostředím, spojeným s nižší kvalitou vzduchu.

Sluch Zrak

Čich

Cit/hmat

Chuť

Sledujte chování drůbeže, jako např. její rozmístění v 
hale, počet kusů, které se krmí, pijí, čistí se, páří se a 
využívají hnízdní boxy. Sledujte prostředí, jako prach 
ve vzduchu a kvalitu podestýlky. Sledujte zdraví kuřat 
a jejich projevy, jako držení těla, živost, oči a chůzi.

Dotýkejte se drůbeže, abyste posoudili 
jejich celkovou kondici (tvar prsou, kloaku 
a stav peří). Všímejte si pohybu vzduchu 
na své kůži. Je tam průvan? Jak cítíte 
teplotu v hale?

Kvalitu vody a krmiva.
Neustále si všímejte 
pachů v prostředí, jako 
např. množství 
amoniaku. Je vzduch 
zatuchlý nebo 
vydýchaný?

Poslouchejte hlasové 
projevy drůbeže, dýchání a 
respirační zvuky. 
Poslouchejte mechanické 
zvuky ventilátorů a krmných 
šneků.
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DOTÝKEJTE SE/ PROCIŤUJTE: 
• Vzduch. Jak cítíte vzduch na svém obličeji? Je zatuchlý (vlhký), studený, horký? Pohybuje se rychle 

nebo vůbec? Tyto pocity, ať v kombinaci nebo samostatně, mohou ukazovat na specifické problémy s 
prostředím, jako třeba nedostatečná minimální ventilace.

• Fyzická kvalita krmiva. Je drcené krmivo prašné? Rozpadají se granule v ruce nebo v krmítku snadno?
• Stav podestýlky. Zvedněte podestýlku a prociťte její stav. Pokud po zmáčknutí podestýlka zůstává 

pohromadě (nerozpadá se), ukazuje to na nadbytečnou vlhkost, což může naznačovat nedostatečnou 
ventilaci. Pokud je podestýlka suchá, zůstane drobivá a po zmáčknutí se rozpadá.

ČICHEJTE:
• Ke krmivu. Jak je cítit? Je cítit čerstvě nebo plesnivě?
• Prostředí. Jak je cítit prostředí? Necítíte amoniak?

Po vstupu do haly a prohlídce hejna a prostředí, pomalu projděte celou halou a posuzujte výše uvedené. 
Projít celou halou je důležité, abychom se ujistili, že jsou minimální rozdíly v prostředí a v chování drůbeže 
po celé hale a ne jen v oblasti, ve které stojíte. Když procházíte halou, snižte se na úroveň drůbeže. Vezměte 
do ruky kuřata, která neutečou. Jsou nemocná? Kolik kusů je postiženo? Posuďte, jak se drůbež pohybuje 
před vámi a za vámi. Vrací se zpátky, aby zaplnili prostor, který se vytvořil vaším procházením mezi nimi?

Opakovaně se zastavte, abyste podrželi a posoudili jednotlivé kusy v následujících oblastech:

• Oči. Mají být jasné, bez známek zánětu.
• Kůže. Má být neporušená bez škrábanců.
• Prsa. Sledujte pevnost osvalení.
• Kondice těla. Zkontrolujte pohlavní dospělost.
• Opeření. Ohodnoťte stav opeření.
• Zdraví nohou. Jaká je jejich chůze?
• Běháky. Mají být čisté bez známek zánětu.
• Kloaka. Má být čistá bez známek trusu. U pářících se kohoutů zkontrolujte barvu kloaky. 
• Zobák a jazyk. Nesmí být žádný výtok z nosu (nebo krmivo zůstávající v zobáku), a žádné známky 

změny barvy na jazyku  nebo zranění v ústech.
• Volátko. Žerou? Obsahuje volátko podestýlku? Je volátko velmi tvrdé nebo měkké? To je indikátor 

dostupnosti vody.
• Celkové chování a živost.

Tato pozorování pomohou vytvořit obrázek o každém jednotlivém hejnu, resp. hale. Pamatujte si, žádná 
hejna ani haly nejsou stejné.

Porovnejte informace, získané svými smysly s aktuálními záznamy z farmy. Odpovídá drůbež cílům? Pokud 
jsou nějaké mimořádnosti, je třeba je prozkoumat a vytvořit akční plán ke každému problému, který se 
vyskytne.

Vztah mezi prací hospodáře a pohodou drůbeže. 

Smyslové posouzení hejna v kombinaci se znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi v práci hospodáře vytvoří 
celistvého technika, který bude mít rovněž osobní kvality jako trpělivost, obětavost a empatii při práci s 
drůbeží. Zahrnutí „Tří základních principů práce hospodáře“ pomůže nejen dovést drůbež co nejblíže k 
ideálnímu stavu „Pěti svobod pohody zvířat“ (Obrázek 2), ale zajistí také efektivnost a ziskovost.

Tři základní principy práce hospodáře zahrnují:

Znalost práce se zvířaty. Důkladná znalost biologie a práce s domácími zvířaty, včetně toho, jak za všech 
okolností co nejlépe zajistit naplnění jejich potřeb. 

Dovednosti v práci se zvířaty. Prokazatelné schopnosti při pozorování zvířat, zacházení s nimi, péči a 
ošetřování zvířat a odhalování a řešení problémů. 

Osobní kvality.  Afinita a empatie ke zvířatům, obětavost a trpělivost.

Práce hospodáře
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Obrázek 2: Pět svobod pro wellfare zvířat.
Zdroj: Výbor pro welfare domácích zvířat (FAWC) definované jako “ideální stav, o který je třeba usilovat”

Pět svobod pro wellfare zvířat

• Svoboda nemít hlad a žízeň.
• Svoboda nežít v nepohodlí.
• Svoboda netrpět bolestí, zraněním a nemocí.
• Svoboda projevovat normální chování.
• Svoboda nežít ve strachu a ve stresu.

Práce hospodáře
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Poznámky

Práce hospodáře



152018

ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: 

0 14 28 42 56 70 84 98 112 126 140 154 168 182 196 210

Tě
le

sn
á 

hm
ot

no
st

 

 

Fotostimulace

Rychlý vývoj 
imunitního,kardiova-
skulárního a trávicího 
systému, kostry a peří.  
50% růstu kostry 
dokončeno do 28-35 dnů 
stáří.

Období neustálého růstu a vývoje 
imunitního a kardiovaskulárního 
systému, kostry a peří.
90% růstu kostry e dokončeno 
zhruba do 80-95 dnů stáří.

Zrychlení růstu a přírůstků pro 
přípravu kuřat na pohlavní 
dospělost a páření.

Pohlavní dospělost 
(stáří při prvním 
vejci) 10-14 dnů po 
nasvícení.

Rychlý 
růst
varlat

Pokračování 
přírůstků 
hmotnosti

Ryclý růst 
vejcovodů a  
vaječníků.

Stáří (dnů)

Požadavky na vedení odchovu pro kohouty a slepice 

Cíl

Splnit požadavky rodičovského chovu kohoutů a slepic během každého stadia odchovu a připravit je na 
pohlavní dospělost. 

Principy

Růst rodičů Ross podle cílové růstové křivky v odchovu umožňuje, aby kohouti a slepice dosáhli optimálního 
životního reprodukčního výkonu na základě zajištění jejich správného růstu a vývoje. Obrázek 3 znázorňuje 
průběh růstu kuřat a jejich vývoj v čase. V různých časových obdobích se vyvíjejí různé orgány a tkáně. 
Během každé fáze růstu musí manažer hejna znát a brát v úvahu priority kuřat s ohledem na růst v tomto 
období. Je nutné upravit vedení odchovu a krmnou dávku v závislosti na potřebách kuřat.

Obrázek 3: Růst a vývoj kuřat.*

*Principy růstu a vývoje jsou pro kohouty i slepice stejné, ale absolutní hodnoty růstu jsou odlišné.
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 1
      Kapitola 1 - Odchov (0-105 dnů/0-15 týdnů)

Odchov (0-105 dnů/0-15 týdnů)
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Obrázek 4 detailně znázorňuje důležité požadavky na každou fázi odchovu kuřat ilustrovanou na obrázku 3.

Obrázek 4: Průběh managementu.

Kohouti a slepice jsou od prvního dne stáří až do připáření ve 147-168 dnech (21-24 týdnech) stáří odchováváni 
odděleně, ale principy managementu kohoutů a slepic v období odchovu jsou stejné, vyjma rozdílů v tělesné 
hmotnosti a programech krmení. Kohouti představují 50 % hodnoty rodičovského hejna, jsou tedy stejně 
důležití jako slepice. Proto management kohoutů vyžaduje stejnou pozornost věnovanou detailům jako u 
slepic. Odchov dvou pohlaví odděleně, s použitím oddělených krmných a napájecích systémů zaručuje, že 
je možné správně kontrolovat růst a uniformitu, což umožňuje lepší kontrolu tělesné hmotnosti a osvalení. 

Odchov (0-105 dnů/0-15 týdnů)

Další užitečné informace k dispozici:

Aviagen Plakát: Profil růstu rodičů brojlerů

Aviagen Plakát: Uniformita slepic v rodičovských 
hejnech brojlerů

Useful
Information
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Třídění hejna
Řízení:
• Tělesné hmotnosti
• Uniformity
• Velikosti kostry

Zvýšit krmení pro stimulaci růstu 
při sledování profilu tělesné 
hmotnosti.

Fotostimulace

CÍL:
Dosáhnout dobré 
první fáze odchovu 
kuřat zajištěním 
adekvátního 
přístupu ke krmivu a 
vodě. Vyvinout 
kostru, imunitní 
systém a kardiova-
skulární systém, 
opedření a chuť k 
jídlu.              

CÍL:
Dosáhnout cílové 
tělesné hmotnosti do 
63 dnů s  minimálním 
KV%. Pokračování 
vývoje kostry, 
svaloviny a peří.

CÍL:
Sledovat  profil 
tělesné hmotnosti a 
udržet uniformitu.

CÍL: 
Připravit kuřata na pohlavní dospělost 
a páření. Podporovat vývoj 
reprodukčních orgánů.

Krmit kohouty pro dosažení 
tělesné hmotnosti a podporu 
oplozenosti. Krmit slepice pro 
stimulaci a podporu růstu snášky 
vajec a hmotnosti vajec.

Připáření 

Stáří (dny)

Transfer

Ukončit přesuny mezi 
roztříděnými skupinami 
do 105 dnů.
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Vedení odchovu kuřat 
Zajistit kuřatům dobrou první fázi odchovu je nezbytné pro následné zdraví, pohodu, uniformitu a užitkovost 
hejna. Vedení odchovu kuřat musí úspěšně založit hejno zavedením režimu krmení a pití od prvního dne stáří 
a zajistit správné podmínky okolního prostředí a managementu pro adekvátní splnění potřeb kuřat. 

Příprava kuřat v líhni 
Během přípravy kuřat v líhni je třeba podniknout případné preventivní zákroky pouze za takových okolností, 
kdy se předpokládá, že bude ohrožena pohoda kuřat. 

V situacích, kdy je pravděpodobné, že bude ohroženo zdraví kuřat, kde hrozí místní nákaza nebo na příkaz 
místní legislativy mohou být zapotřebí určité zákroky, např. vakcinace. V případě nutnosti je třeba poradit se 
s veterinářem a provést vakcinaci, výhradně prostřednictvím správně kvalifikovaného personálu a s použitím 
správného  vybavení. 

Je nutné pravidelně zkoumat nezbytnost případných dalších procedur. Tyto procedury musí být prováděny 
pouze poté, co byly provedeny kontroly prostředí a managementu kuřat. Procedury prováděné během 
přípravy kuřat v líhni musí být realizovány podle nejvyšších standardů; kolísání kvality zacházení s kuřaty 
může vést k problémům s pohodou kuřat. 

Předpisy a doporučení pro pohodu drůbeže jsou pravidelně revidovány a aktualizovány s místními 
odchylkami. Je třeba dodržovat regionální a národní předpisy.
  
Plánování před naskladněním kuřat.
Je nutné v dostatečném předstihu před naskladněním kuřat dohodnout s dodavatelem očekávané datum 
dodání, čas a počet kuřat. Tím bude zaručeno, že proběhne vhodná příprava první fáze odchovu a že kuřata 
budou co možná nejrychleji vyložena a naskladněna.

Je-li materiál z dovozu, musí být k dispozici vhodně kvalifikovaný personál, zajišťující dohled a vyřizování 
případných předepsaných celních formalit, obzvláště tam, kde by mohlo dojít k ohrožení zdraví kuřat, nebo 
k zajištění požadavků místní legislativy. Kuřata musí být neustále držena v suchém, zastřešeném prostředí 
ve správné teplotě, aby nebyla ohrožena jejich pohoda.

Naskladnění kuřat musí být naplánováno tak, aby kuřata pocházející z hejn různého stáří mohla být 
odchována odděleně. Kuřata z mladých hejn snáze dosahují cílových tělesných hmotností, jsou-li držena 
odděleně až do roztřídění v 28 dnech (4 týdnech) stáří. 

Kuřata musí být převezena z líhně na farmu ve vozidle s řízeným prostředím (Obrázek 5). Během přepravy:  
• Teplota musí být regulována tak, aby teplota kloaky kuřat byla udržována mezi 39,4 - 40,5°C. Pamatujte 

si, že nastavení regulace požadované teploty se může u různých modelů vozidel lišit. 
• Relativní vlhkost vzduchu by se měla pohybovat mezi 50 – 65 %. 
• Je nutné dodávat minimálně 0,71 kubického metru čerstvého vzduchu za minutu na každých 1000 kuřat. 

Pokud vozidlo nemá klimatizaci a ventilace je jedinou metodou dostupnou pro chlazení kuřat, může být 
zapotřebí ventilace s vyšší výkonností.

Obrázek 5: Typické dopravní prostředky pro převoz kuřat s kontrolovaným prostředím
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Plán uspořádání haly při naskladnění musí počítat s budoucím tříděním a ponechat alespoň jedno oddělení 
prázdné (obrázek 6), aby po třídění mohly být populace odchovávány odděleně podle svých potřeb.

Obrázek 6:  Příklad běžného uspořádání haly před naskladněním 8000 kuřat, s jednou částí ponechanou 
prázdnou pro třídění ve 28 dnech stáří.

Přípravy farmy na naskladnění kuřat

Biologická bezpečnost
V jednotlivých farmách musí být naskladněna kuřata stejného stáří a musí být řízena na principu „vše dovnitř, 
vše ven“. Programy vakcinace a čištění se snáze a efektivněji realizují na farmách s kuřaty stejného stáří, což 
má následně jednoznačné výhody pro zdraví a užitkovost kuřat. 

Haly, prostředí, které je obklopuje, a veškeré vybavení (včetně systémů vody a krmiva) musí být před 
dodáním materiálu podestýlky a kuřat důkladně vyčištěny a dezinfikovány (obrázek 7). Nejpozději 24 
hodin před naskladněním kuřat musí být realizován doporučený hygienický program a procedura testování 
účinnosti, aby bylo zaručeno dosažení správných podmínek biologické bezpečnosti (další informace najdete 
v kapitole „Zdraví a biologická bezpečnost“). 

Obrázek 7: Vhodné metody čištění haly. Vysokotlaké mytí haly (vlevo), testování haly na bakteriologickou 
kontaminaci (uprostřed) a desinfekce exteriéru vápencem (vpravo).

• Buďte připraveni – musíte vědět, co je zapotřebí a kdy. 
• Naplánujte naskladnění kuřat tak, aby kuřata z hejn s různým stářím mohla být 

odchována  odděleně. 
• Prostředí ustájení a přepravy kuřat musí být důsledně monitorováno, aby se kuřata 

nepodchladila nebo nepřehřála. 
• Naplánujte prostory pro třídění.

Odd 1 Odd 2 Odd 3 Odd 4 Odd 5

Oddělení
ponecháno
prázdné při
naskladnění

kuřat
pro třídění ve

28 dnech
stáří

Prostor pro
naskladnění

Prostor pro
naskladnění

Prostor pro
naskladnění

Prostor pro
naskladnění
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Prostor obklopující halu musí být zbaven vegetace a musí umožňovat snadné čištění (Obrázek 8).

Obrázek 8:  Haly s nízkým biologickým rizikem obklopené betonovými plochami a bez vegetace v 
bezprostředním okolí budovy.

Uvnitř samotné haly jsou zapotřebí betonové podlahy umožňující účinné mytí, desinfekci a řízení podestýlky.

Vozidla (Obrázek 9), vybavení a osoby musí být před vstupem do prostoru farmy dezinfikovány.

Obrázek 9:  Metody dezinfekce vozidel před vjezdem do farmy.

Příprava a uspořádání haly 
Pro dobrý start je pro kuřata při naskladnění nutné dosáhnout správné teploty vzduchu a správné teploty  
podlahy. Je proto nezbytné halu před naskladněním předehřát. Teplota (vzduchu a podlahy) a relativní 
vlhkost vzduchu (RV) musí být stabilizovány nejméně 24 hodin před naskladněním kuřat. Delší předehřátí 
haly (až do 48 hodin) může být nutné, pokud je chladné vnější prostředí nebo je hejno naskladňováno do 
nově postavené haly. Při naskladnění jsou požadovány následující podmínky okolního prostředí: 
• Teplota vzduchu 30°C (měřeno v úrovni kuřat v prostoru, kde je umístěno krmivo a voda).
• Teplota podlahy 28-30 °C.
• Relativní vlhkost vzduchu 60-70 %. 

Před příjezdem kuřat je nutné rovnoměrně rozprostřít materiál podestýlky do hloubky 2-5 cm. 
Pokud však po první fázi odchovu bude následovat krmení na podestýlku, nesmí hloubka podestýlky 
překročit 4 cm. Hloubka podestýlky se může zmenšit také tehdy, pokud její likvidace představuje problém. 
Při použití tenčí vrstvy podestýlky je nezbytné, aby před naskladněním kuřat byla dosažena správná teplota 
podlahy 28-30 °C. V případě nadměrné hloubky materiálu podestýlky (více než 5 cm) může nastat problém 
s pohybem podestýlky, který může vést k zahrabání kuřat, zejména pokud je podestýlka nerovnoměrně 
rozprostřena. 
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• Zajistěte kuřatům biologicky bezpečné, čisté ustájení.
• Kontrolujte šíření nemocí využitím ustájení kuřat stejného stáří (vše dovnitř, vše 

ven).
• Dodržujte doporučený hygienický program a mějte připravenou testovací 

proceduru pro kontrolu jeho účinnosti.

Odchov (0-105 dnů/0-15 týdnů)
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Konečná volba materiálu podestýlky je ovlivněna jeho cenou a dostupností, ale dobrý materiál podestýlky 
musí mít následující vlastnosti:
• Dobrá absorpce vlhkosti.
• Biologická rozložitelnost.
• Vysoký komfort pro kuřata.
• Nízká prašnost.
• Nepřítomnost kontaminujících látek.
• Nepřetržitá dostupnost z biologicky bezpečného zdroje.

Při naskladnění a během prvních 24 hodin po naskladnění nesmí mít kuřata větší vzdálenost než 1 m 
pro přístup k vodě. Používejte kapátkové napáječky v počtu odpovídajícím 12 kuřatům na napáječku, 
nebo zvonové napáječky v počtu nejméně 8 napáječek na 1000 kuřat. Dále musí být k dispozici dvanáct 
mininapáječek nebo misek na 1000 kuřat. Před příjezdem kuřat musí být vodní potrubí propláchnuté. Další 
propláchnutí může být potřeba, pokud existuje riziko vytvoření biofilmu (například, pokud jsou do vody 
přidávána ve vodě rozpustná aditiva). V každém případě dávejte pozor, aby kuřata nikdy nedostala studenou 
vodu. Voda podávaná kuřatům musí mít teplotu cca 18 až 21 °C. (Tabulka 1) 

Tabulka 1: Vliv teploty vody na příjem vody.

Teplota vody Příjem vody 

Méně než 5°C Příliš studená, snížený příjem vody

18-21°C Ideál

Vyšší než 30°C Příliš teplá, snížený příjem vody

Nad 44°C Drůbež odmítá pít

Po vyčištění haly  a před naskladněním kuřat je nutno odebrat vzorky pitné vody ze zdroje, z nádrží na vodu 
a z výtoků u napáječek pro kontrolu bakteriální kontaminace. (viz kapitola Zdraví a biologická bezpečnost 
pro další informace). 

Po každé úpravě vody s produkty (např. aditivy rozpustnými ve vodě), které mohou podporovat růst bakterií 
v trubkách, musí následovat účinný program sanitace vody. Tento program nesmí ovlivnit užitkovost kuřat, a 
to ani následně, až budou ve snášce (další detaily najdete v kapitole Zdraví a biologická bezpečnost). 

Zajistěte, aby všechna kuřata měla snadný přístup ke krmivu. Při naskladnění musí být jako krmivo použity 
proseté drcené granule (obrázek 10) nebo minipelety (průměr 2 mm) podávané na krmných tácech (1 na 80 
kuřat) a na papíře tak, aby prostor krmení zabíral nejméně 90 % prostoru první fáze odchovu. 

Obrázek 10: Příklad granulí dobré fyzikální kvality.

Odchov (0-105 dnů/0-15 týdnů)
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Během první fáze odchovu musí být intenzita světla 80-100 luxů (7-9 fc) v prostoru, kde jsou umístěny krmivo 
a voda, aby byl podporován režim krmení a pití. Zbytek haly musí být osvětlený tlumeně (10-20 luxů nebo 
1-2 fc). 

Odchov pod kvočnou 
V odchovu pod kvočnou (kvočna, plošné topení, radiátory a kvočny na dřevěné uhlí) je zdroj tepla lokální, 
takže se kuřata mohou přemístit do chladnějších míst a sama si vybrat preferovanou teplotu. Je třeba se řídit 
pokyny výrobce ohledně umístění zařízení a výstupu tepla. Pro kontrolu pohybu kuřat v první fázi odchovu 
se používají kruhy.
Uspořádání odchovu pod kvočnou určené běžně pro 1000 kuřat v prvním dnu je znázorněno na obrázcích 
11 a 12. Podlaha okolo kvočny musí být pokryta papírem, kromě míst přímo pod kvočnou.

Obrázek 11: Příklad typického uspořádání odchovu pod kvočnou 
(1,000 kuřat)

Kuřata musí být naskladněna v prostoru, který dává počáteční hustotu zástavu kolem 40 kuřat na m2. 

Obrázek 12: Obrázek ilustrující dobré uspořádání odchovu pod kvočnou.
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Celoplošný prostor odchovu 
V celoplošném prostoru odchovu (obrázky 13 a 14) neexistuje uvnitř haly žádný teplotní gradient. Teplota 
haly je konstantnější a možnost kuřat přemístit se do preferované teplotní zóny je omezena. 

Hlavní zdroj tepla pro celoplošný prostor odchovu může být přímý nebo nepřímý (použití horkého vzduchu), 
ale mohou být také použity doplňkové kvočny. 

Obrázek 13: Typické uspořádání prostoru při celoplošném odchovu pro 1,000 kuřat

Celoplošný odchov může být použit také s využitím pouze části haly. V takovém případě musí být celá hala 
vytopená před vypuštěním kuřat. Vytopení celé haly povzbudí kuřata k pohybu do prázdné části haly, až tam 
v přibližně 7 dnech stáří dostanou přístup.

Obrázek 14: Obrázek ilustrující typické uspořádání celoplošného prostoru odchovu
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Příjezd a naskladnění kuřat
Při naskladnění musí být kuřata umístěna do odchovny opatrně a co možná nejrychleji (obrázek 15). Čím 
déle zůstanou kuřata v krabicích, tím větší hrozí riziko dehydratace s následnou sníženou pohodou a špatnou 
první fází odchovu, uniformitou a růstem kuřat. 

Po naskladnění musíte bez prodlení odstranit a zlikvidovat prázdné lepenkové krabice na kuřata. Plastové 
bedny musíte po provedení řádné dezinfekce předepsaným postupem vrátit k dalšímu použití. 

Obrázek 15: Plastové (vlevo) a papírové (vpravo) krabice na kuřata, dodané na farmu z vozidla s řízeným 
prostředím.

Po naskladnění musí být kuřata 1 až 2 hodiny ponechána, aby si zvykla v novém prostředí. Po uplynutí této 
doby zkontrolujte, jestli mají všechna kuřata snadný přístup ke krmivu a vodě a jestli jsou podmínky okolního 
prostředí správné. V případě potřeby musíte provést odpovídající úpravy vybavení a teplot. 

Management počáteční fáze odchovu
Počáteční fáze odchovu zahrnuje prvních 7-10 dnů života kuřat. Následné vysoké úrovně užitkovosti a 
pohody hejna jsou závislé na zajištění vysoké úrovně řízení během tohoto období.

Je důležité často doplňovat krmivo a vodu. Během počáteční fáze odchovu (první 3 dny) musí být maximální 
denní dávka krmiva rozdělena do malých, často podávaných množství (5-6 krát za den). Touto metodou 
krmení zabráníte problémům se zkažením krmiva a podpoříte chuť kuřat žrát. 

Napáječky s otevřenou hladinou (přídavné a zvonové napáječky) musí být pravidelně čištěny a proplachovány, 
protože v otevřené vodě při teplotách počáteční fáze odchovu se mohou rychle množit bakterie. Doplňkové 
napáječky dodané při naskladnění musí být postupně odstraněny tak, aby do 3-4 dnů stáří pila všechna 
kuřata z automatizovaného napájecího systému. 
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• Předehřejte halu a stabilizujte teplotu a vlhkost vzduchu nejpozději 24 hodin 
před příjezdem kuřat.

• Zajistěte čistotu vody a podestýlky.
• Uspořádejte vybavení tak, aby se kuřata mohla snadno dostat ke krmivu a vodě.
• Umístěte doplňková krmítka a napáječky  v blízkosti hlavních systémů krmení a 

napájení.

• Kuřata opatrně vyložte a rychle naskladněte.
• Nenechávejte prázdné krabice na kuřata ležet kolem.
• Po 1 až 2 hodinách zkontrolujte krmení, vodu, teplotu a vlhkost vzduchu a podle 

potřeby upravte.

Odchov (0-105 dnů/0-15 týdnů)
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Během prvních 2 dnů musí mít kuřata 23 hodin světlo a 1 hodinu tmu. Po prvních 2 dnech se délka dne 
musí postupně zkracovat a dosáhnout konstantních 8 hodin do 10 dnů stáří (další detaily najdete v kapitole 
„Osvětlení“). V otevřených halách závisí délka dne na datu naskladnění a přirozené délce dne. 

Během první fáze odchovu, kdy je pohyb kuřat kontrolován pomocí kruhů, se plocha ohraničená kruhy 
musí od 3 dnů stáří postupně zvětšovat, aby se zvětšil prostor na podlaze a zlepšil se prostor pro krmení 
a napájení. Skutečné zvětšení plochy pro odchov v první fázi se musí řídit podle chování kuřat, přírůstků 
tělesné hmotnosti a zařízení pro krmení a napájení. Kruhy nemají být zcela odstraněny dříve, než kuřata 
dosáhnou 10 dnů stáří. (Viz tabulka 2)

Tabulka 2: Příklad zvětšování plochy pro první fázi odchovu. 

Stáří Kuřat/m2

1-3 dny 40 

4-6 dnů 25 

7-9 dnů 10 

10 dnů Konečná hustota naskladnění

Teplota a relativní vlhkost vzduchu musí být denně monitorovány a zaznamenávány a v reakci na chování 
kuřat musí být prováděny vhodné úpravy prostředí, aby byla zaručena optimalizace podmínek prostředí. 

Počet krmítek a napáječek a tepelný výkon kvočen musí být přiměřené k dané hustotě zástavu, aby se 
nevyskytly žádné negativní vlivy na užitkovost.

Řízení okolního prostředí

Vlhkost
Kuřata chovaná ve vhodné relativní vlhkosti jsou méně náchylná k dehydrataci a všeobecně mají lepší a 
uniformnější první fázi. Je důležité, aby RV v hale v prvních 3 dnech po naskladnění byla mezi 60 a 70%.

Relativní vlhkost vzduchu v hale musí být denně monitorována pomocí vlhkoměru. Jestliže v prvním týdnu 
klesne pod 50 %, bude prostředí suché a prašné. Kuřata začnou dehydratovat a je nutné provést vhodná 
opatření pro zvýšení RV. RV lze zvýšit pomocí zařízení k mlžení v hale (obrázek 16) nebo přenosných 
postřikovačů k postřikování stěn jemnou mlhou. Pokud takto zvyšujete RV v hale,  je třeba dát pozor, aby 
nebyla do prostředí dodána přílišná vlhkost, protože to by vedlo ke zhoršení kvality podestýlky a snížené 
užitkovosti kuřat kvůli ochlazování odpařováním.

Obrázek 16: Použití zařízení k mlžení pro zvýšení relativní vlhkosti během počáteční fáze odchovu. 

Teplota
Optimální teplota (a vlhkost) je nezbytná pro zdraví kuřat a vývoj chuti k jídlu. V centralizovaných i celoplošných 
systémech odchovu je cílem co možná nejdříve stimulovat chuť k jídlu a aktivitu. Protože kuřata do 12-14 dnů 
stáří nedokážou dost dobře regulovat svou tělesnou teplotu, je zajištění správné teploty okolního prostředí a 
vhodné přizpůsobování teploty okolního prostředí během počáteční fáze v reakci na chování kuřat kritické. 

Odchov (0-105 dnů/0-15 týdnů)
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Orientační teploty vhodné pro doporučenou relativní vlhkost vzduchu 60-70 % jsou uvedeny v tabulce 3. Při 
celoplošném odchovu je nutné věnovat zvláštní pozornost monitorování a regulaci teploty a vlhkosti v hale, 
protože možnost kuřat přemístit se do preferované teplotní zóny je omezená. 

Při odchovu pod kvočnou se uvnitř haly vytvářejí teplotní gradienty. Obrázek 17 ukazuje teplotní gradienty 
v okolí kvočny. Ty jsou označeny A (okraj prostoru odchovu) a B (2 m od okraje kvočny). Příslušné optimální 
teploty jsou uvedeny v Tabulce 3. Pro umístění zařízení a teplotní výstup se řiďte pokyny výrobce.

Obrázek 7: Teplotní gradienty v odchovu pod kvočnou.

Tabulka 3: Přehled doporučných teplot při relativní vlhkosti 60-70%.

Stáří
(dnů)

Celoplošný
odchov 

Teplota °C 
 

Odchov pod kvočnou (viz obrázek 17)

Okraj kvočny (A) 
Teplota (°C)

2 m od okraje
kvočny (B) 
Teplota°C 

Jednodenní 30 32 29

3. 28 30 27

6. 27 28 25

9. 26 27 25

12. 25 26 25

15. 24 25 24

18. 23 24 24

21. 22 23 23

24. 21 22 22

27. 20 20 20

Vzájemná závislost teploty a vlhkosti (RV)
Teplota vnímaná kuřetem závisí na teplotě suchého teploměru a na relativní vlhkosti. Kuřata  vydávají teplo 
do okolního prostředí odpařováním vlhkosti z dýchacího traktu a přenosem (bez vypařování) skrz kůži. Při 
vysoké relativní vlhkosti dochází k menším ztrátám odpařováním, čímž se zvyšuje zdánlivá teplota kuřat. 
Vysoká relativní vlhkost tedy zvyšuje zdánlivou teplotu při dané teplotě suchého teploměru, zatímco nízká 
relativní vlhkost zdánlivou teplotu snižuje. 

Teplotní profil uvedený v tabulce 3 předpokládá relativní vlhkost v rozsahu 60-70 %, ale jestliže se relativní 
vlhkost od těchto hodnot liší, může být nutné optimální teplotu vhodně změnit. Tabulka 4 ukazuje principy, 
jak se teplota suchého teploměru potřebná k dosažení cílového teplotního profilu, uvedená výše, může 
změnit v situacích, kdy se relativní vlhkost liší od cílových 60-70 %. Čísla, uvedená v tabulce 4 jsou míněna 
pouze jako vodítko a skutečná změna na požadovanou teplotu suchého teploměru při různých RV% se od 
těchto čísel mohou lišit. Teplotu haly v úrovni kuřat je třeba upravit podle chování kuřat, aby bylo udrženo 
pohodlí kuřat.
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Tabulka 4: Principy, jak se mohou měnit teploty suchého teploměru potřebné k dosažení ekvivalentních 
teplot při různé RV. Teploty suchého teploměru při ideální RV v daném stáří jsou označeny červeně.

Teplota suchého teploměru při RV%

Cíl Ideál

Stáří
(dny)

Teplota
°C

40% 50% 60% 70%

napos 30,0 36,0 33,2 30,8 29,2

3 28,0 33,7 31,2 28,9 27,3

6 27,0 32,5 29,9 27,7 26,0

9 26,0 31,3 28,6 26,7 25,0

12 25,0 30,2 27,8 25,7 24,0

15 24,0 29,0 26,8 24,8 23,0

18 23,0 27,7 25,5 23,6 21,9

21 22,0 26,9 24,7 22,7 21,3

24 21,0 25,7 23,5 21,7 20,2

27 20,0 24,8 22,7 20,7 19,3

Pokud chování kuřat ukazuje, že je jim příliš zima nebo příliš horko, je nutné vhodně upravit teplotu v hale.  

Monitorování vlhkosti a teploty
Teplota a vlhkost musí být monitorovány během prvních 5 dnů nejméně dvakrát denně a potom každý den. 
Měření teploty a vlhkosti se musí provádět v úrovni kuřat. Obrázek 18 ukazuje správné umístění automatických 
čidel teploty a vlhkosti (ve výšce nad hlavami kuřat). 

Obrázek 18:  Správné umístění čidel teploty a vlhkosti 

Je třeba používat konvenční teploměry pro křížové kontroly přesnosti elektronických čidel řídících 
automatické systémy. 

Ventilace
Během období počáteční fáze odchovu je zapotřebí ventilace bez průvanu pro:
• Udržování teplot a relativní vlhkosti na správné úrovni.
• Doplňování kyslíku.
• Odstraňování nadměrné vlhkosti, oxidu uhličitého a škodlivých plynů, vytvářených kuřaty a případně 

topným systémem.

Špatná kvalita vzduchu v důsledku nedostatečné ventilace v počáteční fázi odchovu může způsobit poškození 
povrchu plic kuřat, takže jsou kuřata poté náchylnější k respiračním nemocem. Protože mladá kuřata jsou 
citlivá na chladící účinky proudění vzduchu, nesmí být skutečná rychlost vzduchu v úrovni podlahy větší než 
0,15 m/s. Ventilace používaná během počáteční fáze odchovu nesmí mít vliv na teplotu kuřat. 

Odchov (0-105 dnů/0-15 týdnů)
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• Dosáhněte úrovně vlhkosti 60-70 % na dobu prvních 3 dnů.
• Teplotu během počáteční fáze odchovu udržujte v doporučených mezích.
• Upravte teplotu podle RV, abyste dosáhli doporučených teplot prostředí.
• Pravidelně monitorujte teplotu a vlhkost. Kontrolujte automatické vybavení 

pomocí ručních měření v úrovni kuřat. 
• Stanovte minimální výkonnost ventilace od prvního dne, abyste zajistili přívod 

čerstvého vzduchu a odvádění odpadních plynů. 
• Zabraňte průvanu.
• Reagujte na změny v chování kuřat.

Teplota příliš vysoká:
• Kuřata nevydávají žádné zvuky
• Kuřata zrychleně dýchají, hlavy a křídla svěšené
• Kuřata jsou daleko od kvočny

Teplota správná:
• Kuřata rovnoměrně rozprostřená
• Kuřata spokojeně pípají

Teplota příliš nízká:
• Kuřata se tlačí pod kvočnu
• Kuřata hlučná, úzkostné volání

Průvan:
• Kuřata se shlukují v jedné části plochy

Monitorování chování kuřat
Denně je nutné monitorovat teplotu a vlhkost, ale zdaleka nejlepším ukazatelem správných teplot během 
počáteční fáze odchovu je časté a pozorné sledování chování kuřat. 

Chování v odchovu v kruzích pod kvočnou 
V odchovu pod kvočnou je správná teplota indikována rovnoměrným rozmístěním kuřat po celé ploše, jak 
je znázorněno na obrázku 19. Nerovnoměrné rozmístění kuřat je známkou nesprávné teploty nebo průvanu. 

Obrázek 19: Rozmístění kuřat a jejich chování pod kvočnou

Odchov (0-105 dnů/0-15 týdnů)
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Celoplošný prostor odchovu
V celoplošném odchovu je monitorování chování kuřat méně snadné, protože zde nejsou žádné zjevné zdroje 
tepla. Jedinou známkou nespokojenosti mohou být často zvuky kuřat. Pokud mají možnost, shromažďují se 
kuřata v prostorech, kde je teplota nejbližší jejich potřebám. Jsou-li podmínky okolního prostředí správné, 
mají kuřata tendenci vytvářet skupiny po 20-30, přičemž probíhá pohyb mezi skupinami a neustálé krmení 
a pití. Různé rozmístění kuřat v celoplošném prostoru odchovu při různých teplotách je znázorněno na 
obrázku 20.

Obrázek 20: Typické rozmístění kuřat  v prostoru při celoplošném odchovu (bez kruhů) při různých teplotách.

Kvalita vzduchu
Špatná kvalita vzduchu, zvláště vyšší obsah CO2 a CO (>3000 ppm CO2 a >10 ppm CO) ovlivní chování 
kuřat. Pokud je špatná kvalita vzduchu, kuřata se mohou stát letargická a přestat žrát. Je důležité monitorovat 
chování kuřat na tyto znaky, dělat pravidelná měření kvality vzduchu a podle toho upravovat větrání.

Hodnocení počáteční fáze odchovu kuřat 

Naplnění volátek 
Bezprostředně po prvním přístupu ke krmivu a vodě by se kuřata měla nažrat a napít, a naplnit si volátka. 
Hodnocení naplnění volátek v klíčových časech po naskladnění je užitečným prostředkem určení vývoje 
chuti k jídlu a kontroly, zda všechna kuřata našla krmivo a vodu. Naplnění volátek je třeba monitorovat 
během prvních 48 hodin, ale prvních 24 hodin je nejkritičtějších. První kontrola 2 hodiny po naskladnění 
ukazuje, jestli kuřata našla krmivo a vodu. Následné kontroly 8, 12, 24 a 48 hodin po naskladnění na farmě 
se provádějí kvůli hodnocení vývoje chuti k jídlu. Přitom je třeba shromáždit vzorky 30-40 kuřat na třech 
nebo čtyřech různých místech v hale (nebo v kruhu při použití kvočen). Volátko každého kuřete je třeba 
jemně prohmatat. U kuřat, která našla krmivo a vodu, bude volátko plné, měkké a oblé (obrázek 21). Je-li 
volátko plné, ale je přitom stále zřetelně znát původní struktura drcených granulí, nespotřebovalo kuře zatím 
dostatek vody. Cílové naplnění volátka je popsáno v tabulce 5. 

• Je nutné důkladně a často pozorovat chování kuřat. 
• V reakci na chování kuřat je třeba přizpůsobovat prostředí v hale.

Příliš
vysoká

Příliš
nízká

Správná

Kuřata se 
vzdalují od 
zdroje tepla

Kuřata jsou 
rovnoměrně 
rozmístěná

Kuřata se
shlukují
dohromady.

Odchov (0-105 dnů/0-15 týdnů)
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Obrázek 21: Naplnění volátka po 24 hodinách. Kuře vlevo má plné, oblé volátko, zatímco kuře vpravo má 
volátko prázdné. 

Tabulka 5: Zásady pro hodnocení cílového naplnění volátek.

Čas kontroly naplnění 
volátek

Po naskladnění

Cílové naplnění volátek
(% kuřat s plnými volátky)

2 hodiny 75

8 hodin >80

12 hodin >85

24 hodin >95

48 hodin 100

Pokud je naplnění volete pod cílovou hodnotou, je třeba uvažovat o následujícím:
• Byla hala před naskladněním kuřat dostatečně předehřátá? 
• Byly teplota vzduchu, teplota podestýlky a RV % při naskladnění kuřat správné?
• Je v prostoru pro první dny optimální intenzita světla?
• Je po celé hale správná a uniformní úroveň ventilace? 
• Mají kuřata neomezený přístup k vodě a krmivu?
• Je minimálně 90% podlahy pokryto papírem s krmivem?      
• Je správný prostor pro krmení a napájení?
• Je množství krmiva v malých častých dávkách doplňováno?

Teplota kloaky
Měření teploty kloaky je dobrý způsob jak určit, zda  podmínky prostředí jsou pro kuřata správné. V prvních 
4-5 dnech po vylíhnutí by teplota kloaky měla být 39,4 – 40,5°C. Teplota kloaky má být měřena v prvních 
4 – 5 dnech po naskladnění u nejméně 10 kuřat z nejméně pěti různých míst v hale. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat chladným a horkým místům v hale (např. u zdí nebo pod kvočnami). Pro změření teploty 
kloaky jemně zdvihněte kuře a držte ho tak, aby byla kloaka viditelná, špičku teploměru přiložte na holou kůži 
kloaky a zaznamenejte teplotu (obrázek 22). Teplota by se neměla měřit u kuřat s mokrými nebo špinavými 
kloakami.
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Další užitečné informace k dispozici

Jak na to: Řízení chovu rodičů brojlerů: Hodnocení 
naplnění volátek

Aviagen Video: Řízení uniformity hejna – první dny kuřat 
Aviagen Video: Řízení uniformity hejna – naplnění volátek

Useful
Information

Odchov (0-105 dnů/0-15 týdnů)
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Obrázek 22: Měření teploty kloaky.

Sledování tělesné teploty kuřat z různých míst v přepravním automobilu během vyskladňování (5 kuřat z 1 
boxu odebráno v zadní, střední a přední části automobilu) na farmě může dát užitečné informace o uniformitě 
teploty a podmínek prostředí během přepravy a kondici kuřat při příjezdu.

Vybavení a objekty 

Optimální pohody a užitkovosti hejna lze dosáhnout pouze tehdy, je-li během celého života hejna 
zajištěna správná velikost podlahového a krmného prostoru a správný počet napáječek odpovídající 
stáří a velikosti kuřat. 

Hustota zástavu
Hustota zástavu zčásti určuje biologickou užitkovost hejna. Zvýšení hustoty zástavu musí být doprovázeno 
vhodnými úpravami podmínek okolního prostředí a managementu, bránícími poklesu biologické užitkovosti.

Doporučené hustoty zástavu během odchovu jsou uvedeny v tabulce 6. Uvedené rozsahy hodnot 
reflektují kolísání podmínek od tropických (nižší hustoty) po mírná (vyšší hustoty) klimata a slouží jako vodítko. 
Skutečná hustota zástavu závisí na těchto faktorech:

Další užitečné informace k dispozici

Jak na to: Líheň: Kontrola, zda jsou kuřata v pohodě

Useful
Information

• Sledujte naplnění volete během prvních 24 hodin po naskladnění kuřat.
• Dosáhněte dobrého naplnění volete. Pokud není dosaženo cílové úrovně 

naplnění volete, pak něco brání kuřatům žrát a pít a musí být provedena náprava.
• Měřte teplotu kloaky v prvních 4 až 5 dnech po naskladnění abyste měli jistotu, 

že je udržována na ideálních 39,4 – 40,5°C.

Odchov (0-105 dnů/0-15 týdnů)
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• Místní legislativa.
• Klima a roční období.
• Typ, systém a kvalita ustájení a vybavení, zejména ventilace.
• Požadavky na zajištění kvality/certifikace.

Tabulka 6: Doporučené hustoty zástavu během odchovu (od 10 dnů stáří dál).

Odchov 10-105 dnů (2-15 týdnů)

Kohouti
Kuřat/m2 

Slepice
Kuřat/m2

3-4 4-8

Před 10-21 dny stáří je třeba postupně zvětšovat podlahovou plochu pro kuřata, dokud nejsou dosaženy 
úrovně uvedené v tabulce 6. 

Při stanovení vhodné hustoty zástavu je nutné brát v úvahu skutečný prostor, dostupný pro kuřata. Například 
systémy ustájení od prvního dne stáří do vyskladnění mohou během fáze odchovu zahrnovat vybavení jako 
hnízda, která zmenšují podlahovou plochu dostupnou pro kuřata. 

Krmný prostor
Není-li k dispozici dostatek nebo je nadbytek krmného prostoru, odpovídající počtu kuřat v hale, má to 
negativní vliv na uniformitu a užitkovost kuřat. Doporučený krmný prostor pro kohouty a slepice je uveden 
v tabulce 7.  

Tabulka 7: Doporučený krmný prostor.
KOHOUTI

Krmný prostor

Stáří (dnů)
Řetězové krmítko     

cm
Tubusové krmítko  

cm

0-35 5 5

36-70 10 9

71-105 15 11

SLEPICE
Krmný prostor

Stáří (dnů)
Řetězové krmítko     

cm
Tubusové krmítko  

cm

0-35 5 4

36-70 10 8

71-105 15 10
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• Dbejte na to, aby každé kuře mělo k dispozici dostatečnou podlahovou plochu. 
Pokud podmínky okolního prostředí, resp. ustájení, vnímané kuřetem nejsou 
optimální, musí se snížit hustota zástavu. 

• Dodržujte místní zákonné předpisy, pravidla nebo praxi.
• Jestliže se zvýší hustota zástavu, musí se přiměřeně zvětšit také výkon ventilace, 

krmítka a napáječky.
• Při výpočtu podlahové plochy dávejte pozor, aby byly provedeny nezbytné 

odpočty pro veškeré vybavení v prostoru kuřat.

Odchov (0-105 dnů/0-15 týdnů)
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Řetězová a tubusová krmítka musí být umístěna ve vzdálenosti minimálně 1m, aby umožňovala rovnoměrný 
a volný přístup kuřat ke krmivu (obrázky 23 a 24). Vzdálenost mezi tubusovými krmítky v řadě (od středu 
do středu) musí být minimálně 0,75 m. Krmítka pro kohouty musí být minimálně 0,6 m od vnější zdi. 

Obrázek 23: Rovnoměrné rozmístění slepic kolem řetězového krmítka, když je zaručen dostatečný krmný 
prostor

Obrázek 23: Rovnoměrné rozmístění kohoutů kolem tubusového krmítka, když je zaručen dostatečný 
krmný prostor.  

Management krmení
Prvním krokem v managementu krmení je nainstalovat správný počet krmítek poskytující dostatečný krmný 
prostor tak, aby všechna kuřata mohla žrát současně (tabulka 7). Tento krok zaručuje rovnoměrné rozložení 
krmiva a brání nadměrnému hromadění kuřat u krmítek. Rovnoměrnou distribuci krmiva musí každodenně 
sledovat zkušená osoba.

Jsou-li používána řetězová krmítka nebo tubusy, musí být kuřata postupně dovedena k automatizovanému 
systému, a to od 8 dnů stáří dál. Tento proces musí proběhnout během období 2-3 dnů, kdy musí být 
postupně zvyšováno množství krmiva v automatizovaném systému krmení, aby si kuřata zvykla na hluk 
krmítek a spojila si ho s krmením. Během této přechodné doby musí pokračovat ruční krmení. 

• Není-li správný krmný prostor, resp. rozmístění kuřat, má to negativní vliv na 
uniformitu drůbeže. 

• Zajistěte dostatečný krmný prostor, odpovídající počtu kuřat v hale. 
• Vzdálenosti mezi krmítky musí umožňovat snadný přístup kuřat. 

Odchov (0-105 dnů/0-15 týdnů)
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Při použití více než jednoho řetězového krmítka musí řetězy běžet v opačných směrech. Veškeré krmivo 
musí být distribuováno každé populaci během 3 minut. Pokud distribuce krmiva představuje problém, 
je možné zkrátit dobu distribuce umístěním přídavného zásobníku s dostatkem krmiva, aby naplnilo půl 
krmítka v polovině krmného okruhu.

Tubusová krmítka zaručují při správném řízení dobrou distribuci krmiva. Tubusové krmné systémy zůstávají 
neustále naplněné (plné krmiva), což umožňuje systému správně fungovat, a tubusová krmítka musí být 
pravidelně kontrolována, aby bylo jisté, že se všechny tubusy plní krmivem a že linky zůstávají naplněné 
(plné krmiva). 

Pravidelně je nutné monitorovat hloubku krmiva, dobu distribuce a dobu vyžrání na několika místech po 
celé hale. Tím lze zaručit, aby distribuce krmiva byla správná, aby všechna kuřata měla přístup ke krmítkům 
současně a aby se celý systém krmení správně plnil. Nejlepší praxe je plnit krmítka ve tmě.

Pravidelně je nutné upravovat výšku krmítek podle stáří a růstu kuřat. Správná výška krmítek v daném stáří 
by měla minimalizovat rozsypávání krmiva, optimalizovat přístup kuřat a bránit zanesení krmítek podestýlkou.
Krmení na podestýlku (obrázek 25) – je čím dál populárnější alternativou k řetězům a tubusům. Tato 
metoda nabízí rychlou a rovnoměrnou distribuci krmiva na velké ploše a může zlepšit uniformitu hejna, stav 
podestýlky a zdraví běháků. 
 

Obrázek 25: Krmení na podestýlku pomocí rozmetadel nebo ručního rozhazování

Při krmení na podestýlku nesmí populace jednoho oddělení sestávat z více než 1000-1500 kuřat (v závislosti 
na tvaru oddělení a typu rozmetadla). Při krmení na podestýlku je obzvláště důležitá dobrá fyzická kvalita 
krmiva a je nutné používat granule o průměru 2,5 mm a délce 3-4 mm. Při krmení na podestýlku je nutné 
dobře zvládnout přechod na krmení granulemi. Zhruba do 14 dnů stáří musí být podáváno drcené krmivo 
na krmných miskách na podestýlce. Drť a granule musí být míchány a podávány na podestýlce, resp. v 
krmných miskách nejméně 2 dny předtím, než kuřata dostanou 100% granule zhruba v 16dnech stáří, kdy 
začne krmení rozmetadly.

Bez ohledu na použitý systém krmení je nutné provést úpravu podávání krmiva v případě, že jsou zjištěny 
problémy (např. kuřata mají nadměrnou nebo nedostatečnou hmotnost, nebo zhoršená uniformita KV%). 
Jak hejno stárne a tělesná hmotnost se zvyšuje, musí rostoucí množství krmiva podporovat vyšší požadavky 
na výživu těžších kuřat.
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Další užitečné informace k dispozici

Poznámky Ross: Krmení na podlahu pro optimální 
uniformitu

Useful
Information
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V ideálním případě nesmí krmivo zůstávat na farmě déle než týden. Zásobníky krmiva musí vždy zůstávat 
zakryté a musí být v dobrém stavu, aby do nich nevnikla voda. Veškeré rozsypané krmivo musí být okamžitě 
uklizeno. 

Denně před použitím kontrolujte pomocí standardní váhy přesnost dávkování krmiva. Odeberte vzorek 
krmiva z každé dodávky a uložte ho na chladném, suchém místě. Jestliže nastane problém, můžete pak 
krmivo analyzovat.

Musíte provést vizuální hodnocení každé dodávky krmiva. Krmivo musíte hodnotit z hlediska jeho fyzické 
kvality, barvy, vzhledu a pachu. U sypké směsi kontrolujte, jestli jsou v krmivu dobře rozloženy suroviny. 

Fyzická kvalita krmiva je důležitá a úroveň prachu nesmí překročit 10 % u granulí, resp. drcené směsi nebo 
25 % u sypké směsi. Zvýšené úrovně prachu mají negativní vliv na užitkovost. Úroveň prachu v krmivu lze 
měřit pomocí střásacího síta. 
 

Napájecí prostor a výška napáječek 
Doporučený napájecí prostor po počáteční fázi odchovu je popsán v tabulce 8. Je-li zajištěn dostatečný 
napájecí prostor, je rozmístění kuřat kolem napáječek rovnoměrné (obrázek 26).

Tabulka 8: Doporučené požadavky na napájecí prostor po počáteční fázi odchovu.

Typ napáječky Napájecí prostor

Zvonové napáječky 1,5 cm

Kapátka 8-12 kuřat/nipl

Misky 20-30 kuřat na misku

Obrázek 26: Rovnoměrné rozmístění kuřat kolem napáječek při zajištění dostatečného napájecího prostoru 
a správné výšky u zvonových napáječek, kapátek a kapátek s miskami.

• Distribuce krmiva smí trvat maximálně 3 minuty.
• Pečlivě zajistěte přechod na automatizované systémy krmení.
• Při použití krmení na podestýlku zajistěte dobrou kvalitu granulí.
• Monitorujte kvalitu krmiva.
• Neskladujte krmivo déle než 7 dnů. 
• Podle potřeby proveďte úpravy krmné dávky.

Další užitečné informace k dispozici

Aviagen Video: Demo kontroly krmení pomocí síta

Useful
Information

Odchov (0-105 dnů/0-15 týdnů)



352018

ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: 

U zvonových napáječek je nutné denně kontrolovat výšku a postupně ji upravovat tak, aby dno 
každé napáječky bylo v úrovni hřbetu kuřat, a to zhruba od 18 dnů stáří dál (obrázek 27).

Obrázek 27: Správná výška zvonové napáječky.

V počátečních fázích odchovu musí být linky kapátek umístěny ve výšce, ve které jsou kuřata schopná pít. 
Hřbet kuřete musí v průběhu pití tvořit úhel 35-45° s podlahou. S růstem kuřat je třeba kapátka zvyšovat tak, 
aby hřbet kuřete tvořil s podlahou úhel přibližně 75-85° a kuřata se tedy musela pro vodu lehce natahovat 
(obrázek 28).

Obrázek 28: Správná výška kapátkové napáječky.

Kuřata musí být odchována na stejném systému napájení, jaký se používá ve snášce.
 

Management napáječek
Kuřata musí mít neustále neomezený přístup k přívodu čisté, čerstvé vody. Každé omezení příjmu vody 
kuřetem nebo zvýšení ztráty vody, což ovlivňuje stav podestýlky, může mít podstatný vliv na užitkovost 
kuřete během jeho života.

Voda vhodná pro lidskou spotřebu je pravděpodobně vhodná i pro rodičovský chov. Voda ze studní, 
otevřených rezervoárů nebo veřejných vodovodů nízké kvality může způsobit problémy s užitkovostí a 
zdravím kuřat. Detailní kritéria pro kvalitu vody určené drůbeži jsou uvedena v kapitole „Zdraví a biologická 
bezpečnost“. Nejméně jednou ročně je třeba provést celkový test kvality vody (v případě zjištění potíží s 
kvalitou vody častěji). Při vysokých počtech bakterií je nutné stanovit příčinu a co možná nejdříve ji odstranit. 
Pro snížení bakteriální zátěže může být zapotřebí ošetření chlorováním (mezi 3 a 5 ppm). 

Při použití napáječek s otevřenou hladinou (například přídavných nebo kulatých zvonových napáječek) může 
bakteriální kontaminace prudce vzrůst. Proto je nezbytné pravidelné a časté čištění, zejména u mladých 
kuřat během počáteční fáze odchovu. 
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Měření spotřeby vody je užitečným prostředkem pro monitorování závad systému (krmiva a vody), 
monitorování zdraví a sledování užitkovosti kuřat. Příjem vody se mění v souvislosti s příjmem krmiva a při 
21°C mají kuřata přijímat minimální poměr voda : krmivo 1.6:1 (v závislosti na typu napáječky a podmínkách 
vnějšího prostředí).

Kuřata pijí více vody při vyšších okolních teplotách. Potřeba vody roste zhruba o 6,5 % na stupeň teploty 
přes 21 °C. V tropických oblastech mohou dlouhodobě vysoké teploty denní spotřebu vody zdvojnásobit.

Zavedení hřadů 
Dobrou praxí řízení během období odchovu je nainstalovat hřady pro nácvik a stimulaci slepic ke hnízdění 
(zabránění snášky vajec na podestýlku). Při dodržení místní legislativy a praktických manuálů, ale jako 
minimum je dostatečný počet hřadů takový, který poskytuje 3 cm hřadu na kuře nebo dostatečný prostor 
pro hřadování 20% kuřat. Hřady mají být umístěny ve slepičích odchovnách od 28 dnů stáří. Obrázek 29 
ilustruje typické systémy hřadů pro nácvik. 

Instalace hřadů během odchovu je zároveň užitečným nástrojem managementu pro nácvik kohoutů v 
situacích, kdy je na roštu umístěna voda. 

Obrázek 29: Systémy hřadů, používané pro nácvik.

• Kuřata musí mít nepřetržitý přístup k čerstvé, čisté pitné vodě.
• Měření spotřeby vody je životně důležitou procedurou denního managementu.
• Denně kontrolujte a upravujte napáječky. 
• Pravidelně testujte vodu s ohledem na bakteriologické a minerální nečistoty a    

proveďte případná nezbytná nápravná opatření.

Další užitečné informace k dispozici 

Jak na to: Řízení chovu rodičů brojlerů -
Měření průtoku  vody v kapátkách 

Useful
Information

Další užitečné informace k dispozici
Nejlepší praxe při odchovu rodičů: Transfer (Odchov a přesun)

Useful
Information
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Nejlepší praxe při vynechání ošetření zobáku. 

Ošetření zobáku, zavedené jako prostředek k zabránění poškození a úhynům, ke kterým došlo po klování v 
70tých letech, je nyní v mnoha oblastech rušeno. 

Ošetření zobáku nezabrání klování; pouze snižuje důsledky oklovávání, pokud k němu dojde. Oklovávání je 
komplexní problém chování, který vzniká jako důsledek přesměrování potřeby hrabání a hledání potravy. Z 
toho vyplývá, že klíčem je nejlepší praktický management. Tam, kde ošetření zobáku již není povoleno, je 
třeba používat následující manažerské strategie:

1. Dobrá práce hospodáře: Pozornost k detailu a znalost toho, co je pro hejno normální a tím také co 
normální není zajistí, že možné problémy budou včas zjištěny a lze je vyřešit dříve, než se dále rozšíří.

2. Odchov:
• Obohaťte prostředí; poskytnutí obohacení prostředí (jako balíky slámy nebo sena vojtěšky, nebo

   klovací bloky) nejpozději ve14 dnech stáří povzbudí a stimuluje hrabání a hledání potravy.
• Řiďte se doporučeními pro krmný a napájecí prostor.
• Uvažujte o využití kovových, spíše než plastových krmitek; kovová krmítka mají přirozený účinek 

   otupování zobáků.
• Krmení rozmetadly podporuje hrabání a může mít i přirozený účinek otupování zobáků.

   Při krmení na podlahu by hloubka podestýlky neměla překročit 2 - 4 cm.
• Dodržujte doporučené intenzity osvětlení; dosažení jednotné distribuce světla je zásadní.   

  Osvětlení v odchovu musí být stmívací.
• Dodržujte doporučené hustoty naskladnění; vyšší hustoty naskladnění mohou zvýšit možnost

   výskytu klování, obzvláště pokud není dodržen dostatečný prostor ke krmení a napájení. 
• Od naskladnění musí být k dispozici kvalitní, drobivá podestýlka, která povzbudí hrabání a

   hledání potravy. Pokud je třeba, aktivně pracujte s podestýlkou tak, aby zůstala drobivá. 
• Zajistěte konzistentní prostředí bez průvanu, se správnou teplotou a dostatkem čerstvého

   vzduchu k podpoře pozitivního chování a udržení pohody drůbeže. K udržení kvality podestýlky
   přispívá i správná ventilace.

3. Snáška:
• Uvažujte o využití kovových krmitek.
• V době, kdy je drůbež produktivní neustále poskytujte obohacení prostředí. 
• Dokončete transfer co nejrychleji a nejúčinněji, abyste snížili nebezpečí, kterému jsou kuřata v

   této době vystavena a aby změny prostředí byly co nejmenší. Zajistěte, aby kuřata po
   naskladnění našla co nejrychleji a nejsnadněji vodu a krmivo. 

4. Výživa:
• Ve všech stářích dodávejte správnou výživu. Obzvláště se vyhněte nedostatku sodíku, proteinu

   a esenciálních aminokyselin (zvláště metioninu a cysteinu), a také stopových minerálů (zinku
   a selenu).

• Zvažte využití strategií ke zvýšení času k vyžrání krmiva; během odchovu krmit vyšší obsah
   vlákniny, snížit obsah energie v krmné dávce. Jakékoliv snížení obsahu energie v krmivu musí být
   doprovázeno odpovídajícími změnami v obsahu živin tak, aby poměr energie - živiny zůstal
   zachován. Krmení drceného krmiva rovněž zvýší čas k vyžrání krmiva. 

Pokud se klování skutečně objeví, je třeba ihned reagovat a zjednat nápravu. Rozvoj ozobávání peří nebo 
chybějící peří v podestýlce může být jedním z prvních indikátorů problému a pokud se objeví jeden z nich, 
je nutné ihned učinit opatření, aby se problém nezhoršil. Je třeba použít kombinaci manažerských opatření 
k nápravě pro dosažení co nejlepších výsledků.  

• Snižte intenzitu světla nebo přidejte červené světlo. Toto je možnost pouze v případě, kdy intenzita světla
 není na začátku nízká.
• Pošlete krmné směsi na analýzu, abyste vyloučili nedostatek živin v krmivu. Během čekání na výsledky
 analýzy zaveďte další manažerské strategie, které pomohou řešit problémy.
• Přidejte další obohacení prostředí nebo změňte stávající.
• Přídavek uhličitanu sodného (1 kg/1000 litrů) do vody nebo tekutý metionin (0.05 g/kuře a den)
 může být rovněž prospěšný.

Další užitečné informace k dipsozici
   Řízení chovu rodičů brojlerů bez ošetření zobáku.

Useful
Information
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Třídění pro řízení uniformity

Cíl

Uniformní hejno se snáze řídí než variabilní; kuřata v podobném fyziologickém stavu jednotněji reagují na 
faktory managementu. Účelem třídění je proto roztřídit hejno do 2 nebo 3 subpopulací o různé průměrné 
hmotnosti (fyziologického stavu) tak, aby každou skupinu bylo možné řídit způsobem, který povede k dobré 
uniformitě celého hejna v období snášky. 

Principy

V rámci populací vždycky existují přirozené rozdíly, dokonce i u jednodenních kuřat. Při naskladnění musí 
tělesné hmotnosti v hejnu odpovídat normálnímu rozdělení s nízkou variabilitou. (viz den 1 na obrázku 
30). Jak  kuřata rostou, variabilita v rámci hejna se dále zvyšuje kvůli různým reakcím jednotlivých kuřat 
na faktory, jako jsou vakcinace, nemoci, odlišná konkurenceschopnost při krmení atd. (obrázek 30). Tato 
zvýšená různorodost snižuje celkovou užitkovost hejna a výrazně komplikuje management hejna. 

Obrázek 30: Příklad, jak se mění variabilita hejna v čase v důsledku přirozené různorodosti, pokud nebylo 
provedeno roztřídění hejna 

Za účelem vytvoření uniformního hejna je nutné identifikovat menší, lehčí kuřata a zároveň těžší a větší a 
ustájit je a řídit odděleně. Výhody tohoto postupu pro uniformitu hejna jsou ilustrovány na obrázku 31.

Obrázek 31: Příklad, jak se mění variabilita hejna když je hejno roztříděno ve 28 dnech

Minimalizace variace v rámci hejna zjednodušuje řízení hejna, protože všechna drůbež bude reagovat 
podobným způsobem na faktory řízení, jako jsou světelná stimulace a zvýšené krmení.

Průměrná hmotnost

Poč.snášky

Průměrná hmotnost

Den 1

Průměrná hmotnost

Den 21

Průměrná hmotnost

Poč.snášky

Průměrná hmotnost

Den 1

Průměrná hmotnost

Den 21
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Běžné postupy třídění  

Třídění se nejlépe provádí když je hejno 28 až 35 dnů (4 až 5 týdnů) staré. Při pozdějším provedení třídění se 
zkrátí doba, dostupná pro vyřešení problémů (ideálně do 63 dnů), a proces je méně účinný. 

Třídění je založeno na variaci tělesné hmotnosti v rámci hejna a době třídění. Hejno, v době třídění vysoce 
variabilní s velkým rozptylem tělesných hmotností od průměru, bude třeba rozdělit do více subpopulací 
než méně variabilní hejno (viz tabulka 9 pro více informací). Po třídění musí být každá subpopulace řízena 
odděleně s cílem do snášky dovést všechny populace do cílové hmotnosti. 

Variace v rámci hejna může být měřena dvěma způsoby:
1. Koeficient variace (KV%) – měří variaci (rozptyl) tělesných hmotností v rámci hejna; čím nižší KV%, tím 

méně variabilní je hejno.
2. Uniformita (%) – měří rovnoměrnost tělesných hmotností  rámci hejna, čím vyšší je uniformita, tím 

méně je hejno variabilní. 

Třídění lze provádět buď s pomocí měření variace hejna a metody tohoto měření jsou detailně popsány níže. 
Nicméně existují některé všeobecné principy třídění, které jsou stejné a nezávisí na strategii, použité pro 
třídění hejna:

1. Skutečný proces třídění bude z velké části záviset na uspořádání farmy/haly a manažerských praktikách 
(např. flexibilita rozložení boxů a krmných systémů) a na variaci tělesných hmotností v rámci hejna ve 28 
– 35 dnech. Ideálně by nastavení haly při naskladnění mělo pro potřeby pozdějšího třídění hejna počítat 
s minimálně 1 prázdným oddělením (obrázek 32).

Obrázek 32: Nastavení haly před tříděním pro 2cestné třídění s pohyblivým oplocením

2. Prostor, určený pro  hejna kohoutů a slepic musí být možné rozdělit na 2 nebo 3 oddělení, resp. populace. 
Tam, kde bude celá populace haly v dané hale tříděna, bude třeba ideálně 1 až 2 pohyblivé přepážky, aby 
bylo možné hejno rozdělit.

3. Před tříděním je nutné zvážit vzorek kuřat z populace a změřit variaci v rámci hejna (měřeno pomocí 
KV% nebo uniformity). KV% hejna nebo uniformita mohou poté být využity k určení limitního bodu 
(počet a průměrná hmotnost kuřat, které budou tříděny do každé populace). Aviagen preferuje použití 
elektronických vah, které zaznamenávají a počítají jednotlivé hmotnosti a automaticky spočítají KV% 
a uniformitu populace. Pokud nejsou elektronické váhy k dispozici a hmotnosti jsou zaznamenávány 
manuálně, prosím podívejte se na příklad v Příloze 4. Je nutné zvážit minimální vzorek 2% populace (nebo 
50 kuřat, podle toho, co je větší). Pokud je chyceno víc kuřat, musí být zvážena všechna, aby nedošlo k 
selektivní odchylce. 

4. Po třídění je důležité znovu zvážit vzorek kuřat z každého oddělení nebo populace (minimálně 2% nebo 
50 kuřat, podle toho, co je větší) a stanovit průměrnou tělesnou hmotnost, variaci okolo tohoto průměru 
měřeno pomocí KV% nebo uniformity a počet kuřat na každé oddělení. Po třídění se variace tělesné 
hmotnosti v rámci tříděné populace zlepší. 
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5. Je nezbytné, aby hustota naskladnění a krmný a napájecí prostor v tříděných populacích byly udržovány 
v souladu s doporučenými pokyny. Každá populace by měla mít svůj vlastní krmný systém. Kde to není 
možné, musí být instalovány doplňkové krmné systémy, které umožní rovnoměrnou distribuci krmiva a 
dostatečný krmný prostor na kuře. 

6. Tělesné hmotnosti od tříděných populací je třeba zakreslit v porovnání s cíli a tam, kde je to nutné,  
překreslit profily tak, aby kuřata byla dovedena k cílovým hodnotám do 63 dnů (9 týdnů) stáří. Úpravy 
krmných dávek musí být založeny na odchylkách tělesné hmotnosti od cílových hodnot.

Třídění s použitím KV%

Haly s nastavitelným ustájením.
Z každého oddělení resp. populace je třeba odchytit náhodný vzorek kuřat (minimálně 2% nebo 50 kuřat, 
podle toho, které je vyšší) do odchytové ohrádky a zvážit. 

Tabulka 9 ukazuje limitní body pro třídění (t.j. procento kuřat, které bude tříděno do každé populace), podle 
KV% hejna. Tyto limitní body se uplatňují zvláště v případě, že je v hale k dispozici nastavitelné ustájení,  
Když je KV% hejna nižší než 10, není třídění nutné. 

Tabulka 9: Limitní body při použití KV%

Uniformita hejna
KV%

Procento v každé populaci po třídění 
2 nebo 3cestné třídění Lehká (%) Normální (%) Těžká (%)

10-12 2 cestné třídění 20 ~ 80 (78-82) 0

12-14 3 cestné třídění 22-25 ~ 70 (66-73) 5-9

>14 3 cestné třídění 28-30 ~ 58 (55-60) 12-15

Obrázek 33 ukazuje příklad výtisku z elektronických vah a způsob, jak ho lze využít ke stanovení limitního 
bodu pro třídění, když je třeba 3cestné třídění. 

Obrázek 33: Příklad výtisku  elektronických vah pro 3cestné třídění s nastavitelným ustájením. 

Odchov (0-105 dnů/0-15 týdnů)

Lehká kuřata
% kuřat Počet kuřat*

24 47
69 136Průměrná kuřata

Detaily hejna kg lbs

Stáří 28 dní 28 days

Cílová hmotnost 0.450 0.99

Průměrná hmotnost 0.446 0.98

Celkem zvážených kuřat 197 197

Limitní body a počet kuřat v každé skupině:

Na základě těchto dat vzorkování hejna je
zapotřebí 3cestné třídění, jak je uvedeno níže, tzn.
KV% hejna je mezi 12 až 14 (viz Tabulka 9).

Těžká kuřata 7 14

Tříděná populace lehkých kuřat bude přibližně 24% 
celého hejna. Ze 197 zvážených kuřat 24% nejlehčích
(nebo 47 kuřat) jsou v rozsahu hmotnosti 0.320 až
0.419 kg). Lehké kuře bude proto kuře, vážící méně než 
nebo rovno 0.419 kg.

S použitím stejného postupu lze stanovit i limitní 
hmotnosti pro průměrné a těžké populace.

Půměrná populace bude tedy v rozsahu hmotnosti
0.420 až 0.539 kg.

V těžké tříděné populaci budou kuřata těžká
0.540 kg nebo těžší.
 

CURRRENT DATATTT  METRIC
TOTAL WEIGI HED: 197
AVERAGE WEIGI HT: 0.446
DEVIATION: 0.06
C.V.(%): 13.5

Band limitssssss ToTotatal
0.320 to 0.339 4
0.340 to 0.359 7
0.360 to 0.379 10
0.380 to 0.39999  12
0.400 to 0.419 14
0.4220 to 0.44393  166
0.44440 0 to 0.44599 227
0.0 4660 toto 0.47979 30
0.480 to 00.4999 2288
0.50500 0 toto 00.5.519 222
0.520 to 0.539 13
0.540 to 0.559 8
0.5660 to 0.579 6

CURRRENT DATATTT  IMPERIAL
TOTAL WEIGHED: 197
AVERAGE WEIGI HT: 0.98
DEVIATION: 0.13
C.V.(%): 13.5 

Band limitssss ToTT tat l
0.705 to 0.747 4
0.750 to 0.791 7
0.0.0.0 797979994 44 4 tototooo 00000.8.8.836336336366 111111000000
0.838 to 0.880 12
0.882 to 0.9. 24 14
0.926 6 to 0.9686 1166
0.0.97970 tot  1.0122 227
1.014 to 1.0566 330
1.050 8 8 toto 11.1. 000 2288
1.1.101 2 tot  1.1.144 222
1.146 to 1.188 13
1.190 to 1.232 8
1.235 to 1.276 6

* počet kuřat = (% kuřat ÷ 100) x celkový počet zvážených kuřat
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      Pokud je potřeba dvoucestné třídění  (t.j. KV% hejna je nižší než 12), limitní body, uvedené v tabulce 9 a 

informace z výtisku elektronických vah mohou být použity ke stanovení limitních hmotností pro 2 tříděné 
populace stejným způsobem, jako byly použity ve výše uvedeném příkladu pro 3cestné třídění. 

Haly s fixním ustájením
V halách s nenastavitelným, neboli fixním ustájením, mají oddělení v každé hale své stálé místo od 
prvních dnů hejna. Oddělení jsou rovnoměrně rozložena po celé hale a tříděné populace bude třeba 
rozmístit rovnoměrně do všech dostupných oddělení. Například, pokud jsou v hale 4 oddělené boxy,  do 
každého bude třeba umístit 25% populace;  tomu bude nutné přizpůsobit limitní body pro třídění a limitní 
hmotnosti.   Další informace najdete v příloze 4.

Třídění s použitím uniformity

Haly s nastavitelným ustájením
Uniformita hejna je vyjádřena jako procento kuřat, která spadají do daného rozsahu (ideálně +/-10%) okolo 
průměrné tělesné hmotnosti hejna. Čím vyšší je počet kuřat, která spadají do tohoto rozpětí, tím více je hejno 
uniformní a tím méně bude nutné třídění (tabulka 10). Třídění není nutné, když uniformita je 80% nebo vyšší.

Tabulka 10: Limitní body pro třídění při použití uniformity.

Uniformita 2 nebo 3cestné třídění

65% - 80% 2 cestné třídění

65% nebo nižší 3 cestné třídění

Příklad, jak použít uniformitu k provedení 3cestného třídění ukazuje obrázek 34.

Obrázek 34: Příklad výtisku elektronických vah pro 3cestné třídění s využitím uniformity % a když je k 
dispozici nastavitelné ustájení.

Odchov (0-105 dnů/0-15 týdnů)

Detaily hejna kg lbs

Stáří 28 dnů  28 days

Cílová hmotnost 0.450 0.99

Průměrná hmotnost 0.446 0.98

Celkem zvážených kuřat 197 197

CURRRENT DATATTT  METRIC
TOTAL WEIGI HED: 197
AVERAGE WEIGI HT: 0.446

Band limitsss Total
0.320 to 0.339 4
0.340 to 0.359 7
0.360 to 0.379 10
0.380 to 0.399 12
0.400 toto 00.4.4191 14
0.420 to 0.443939 16
0.440 to 0.45959 277
0.4660 to 0.44797  300
0.48480 0 to 0.44999 228
0.500 to 0.519 22
0.520 to 0.539 13
0.5440 totot 00.559 8
0.0 560 to 0.579 6

CURRRENT DATATTT  IMPERIAL
TOTAL WEIGHED: 197
AVERAGE WEIGI HT: 0.98

Band limitsssss Total
0.705 to 0.747 4
0.750 to 0.791 7
0.794 to 0.836 10
0.838 to 0.880 12
0.0.0.8888888222 totooo 00000.9.9..9242424224 111114444
0.926 to 0.96868 166
0.970 too 1.0. 12 277
1.014 4 to 1.0565 3300
1.1.05058 tot  1.1000 228
1.102 to 1.144 22
1.146 too 1.188 13
1.190 to 1.232 8
1.235 to 1.276 6

115 kuřat ze 197 zvážených spadá do rozsahu hmotnosti, který je +/- 10% průměrné tělesné hmotnosti 
(0.401-0.491 kg), zdůrazněná modrá je výtisk elektronických vah. Uniformita je proto 58%.
Protože je uniformita nižší než 65%, bude potřeba 3cestné třídění (viz tabulka 10).

Lehká kuřata budou ta, která váží 0.401 kg nebo méně (-10% průměrné hmotnosti vzorku).

Průměrná kuřata budou ta, která váží 0.402-0.490 kg.

Těžká kuřata budou ta, která váží 0.491 kg nebo těžší (+10% průměrné hmotnosti vzorku).

Ideální rozsah tělesné hmotnosti se předpokládá +/-10% z 
průměrné hmotnosti vzorku.

10% průměrné hmotnosti vzorku = 0.01 x 0.446 kg 
= 0.045 kg 

A proto,
+10% průměrné hmotnosti  =  0.446 + 0.045 kg 

= 0.491 kg 

-10%  průměrné hmotnosti  = 0.446 - 0.045 kg 
= 0.401 kg 
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Pokud je potřeba dvoucestné třídění  (t.j. uniformita hejna je 65% nebo vyšší), informace z vážení vzorku 
mohou být použity ke stanovení limitních hmotností pro dvě tříděné populace stejným způsobem, jako byly 
použity ve výše uvedeném příkladu pro 3cestné třídění. 

Haly s fixním ustájením.
Pokud je jediná možnost provést třídění s použitím fixního (nenastavitelného) ustájení, bude nutné upravit 
limitní body pro třídění s ohledem na velikost oddělení. Tyto úpravy jsou nutné, aby zajistily, že do každého 
oddělení bude umístěn správný počet kuřat, aby byla dodržena doporučená hustota naskladnění. Další 
informace najdete v příloze 4.

  

Vedení hejna po třídění (po 28 dnech) 

Po třídění musí management hejna probíhat tak, aby roztříděné populace uniformním a koordinovaným 
způsobem dosáhly cílové hmotnosti. 

Ačkoliv je třídění kuřat do jednotlivých oddělení klíčovou manažerskou strategií, pro udržení uniformity v 
jednotlivých odděleních je řízení po třídění ještě důležitější, a zvláštní pozornost je nutno věnovat řízení 
jednotlivých populací od 35 dnů dále. Pokud mají být velikosti populací ve snášce větší, než byly v odchovu, 
bude třeba kuřata při převozu promíchat. Zde je obzvlášť důležité, aby řízení po třídění bylo zaměřeno na 
směrování kuřat k cílové tělesné hmotnosti v očekávané době převozu.

Krmení po třídění.
Krmení po třídění musí být přizpůsobeno jednotlivým oddělením, aby tělesné hmotnosti vytříděných kuřat 
byly postupně vedeny zpět k cílové křivce. 
• Krmné dávky musí být každý týden přepočítány podle změn v počtu kuřat. 
• Musí být založené na přírůstcích tělesné hmotnosti a počtu kuřat v jednotlivých odděleních.
• Krmné dávky NIKDY nesmí být sníženy.
• U oddělení s lehkými kuřaty mají krmné dávky zůstat 1 týden po třídění stejné jako v týdnu před tříděním. 

Snížená konkurence od těžších kuřat po třídění znamená, že zvýšené krmení od počátku není žádoucí.
• Týdenní přídavky krmiv musí být:
  « Menší v boxech s těžkými kuřaty.
  « Větší v boxech s lehkými kuřaty.
• Neudržujte krmení na neměnné úrovni déle než dva po sobě následující  týdny. 

Neočekávané změny v tělesné hmotnosti mohou být způsobeny nesprávným přidělováním krmiva, změnami 
ve složení krmiv resp. jejich komponentů nebo přechod na jiný typ krmiva, a je nutné je ihned prozkoumat.

• Ve 28 dnech (4 týdnech) proveďte třídění kohoutů a slepic.
• Doporučujeme používat automatické váhy, spíše než ruční.
• Úspěšné roztřídění zlepší variabilitu roztříděných populací, takže je lepší než 

variabilita původní populace a ideálně bude mít KV% okolo 8 nebo uniformitu 
nad 80%.

• Každá populace musí být znovu zvážena a přepočítána, aby se potvrdila 
průměrná tělesná hmotnost a uniformita resp. KV% a mohly být stanoveny 
projektované cílové tělesné hmotnosti a krmné dávky.

• Nepřesné spočítání kuřat po roztřídění může vést k nesprávnému množství 
podávaného krmiva 

• Každá populace nejlépe prospívá se svým vlastním systémem krmení. Jestliže 
to nelze zajistit, musí doplňkové krmení umožňovat rovnoměrné rozdělení 
krmiva a dostatečný krmný prostor pro každé kuře.

• Zajistěte, aby hustota zástavu a krmný a napájecí prostor byly po třídění v 
souladu s doporučenými zásadami; to je obzvláště důležité, jestliže se během 
třídění upravují velikosti boxů.

Odchov (0-105 dnů/0-15 týdnů)
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Řízení tělesné hmotnosti po třídění (Do 63 dnů stáří)
Při třídění bude hejno rozdělené do 2 až 3 populací, v závislosti na původním KV% nebo uniformitě. Pro 
každou vytříděnou populaci je cílem dosáhnout cílové tělesné hmotnosti jednotně v rámci období, kdy 
dochází k růstu kostry (t.j. před 63 dny stáří). Po 28 dnech stáří musí být tělesná hmotnost kuřat v každé 
populaci dále monitorována v týdenních intervalech a podle potřeby přizpůsobovány příděly krmiva, aby 
bylo možno dosáhnout požadovaných cílových hodnot tělesné hmotnosti. 

Kuřata pod cílovou tělesnou hmotností (lehká populace) 
Pokud je průměrná tělesná hmotnost populace nebo boxu po třídění pod cílovou tělesnou hmotností o 
více než 100 g, je třeba překreslit křivku tělesné hmotnosti tak, aby bylo dosaženo cílové hmotnosti do 
63 dnů (obrázek 35). Během prvního týdne po třídění musí být ‚lehká‘ populace udržována na stejném 
objemu krmiva jako před tříděním (tzn. nezvyšují se dávky krmiva). Tělesná hmotnost bude narůstat díky 
menší konkurenci ze strany větších kuřat. Následné vhodné zvýšení krmné dávky pak musí být založené na 
odchylce od cílové tělesné hmotnosti.

U kuřat v cílové hmotnostní kategorii (průměrná populace)
Cílem je nadále udržovat kuřata na cílové hmotnosti (obrázek 35).

U kuřat v kategorii nad cílovou hmotností (těžká populace)
Jedná se o kuřata s více než 100 g  nad cílovou tělesnou hmotností. Zde musí být křivka tělesné hmotnosti 
překreslena tak, aby se snížily přírůstky a kuřata se vrátila na cílovou hmotnost do 63 dnů stáří (obrázek 
35). Krmná dávka se nikdy nesmí snížit, ale může být nutné snížit další přídavek krmiva nebo ho opozdit za 
účelem dosažení revidovaného profilu tělesné hmotnosti. 

Obrázek 35: Překreslení budoucích cílů tělesné hmotosti do 63 dnů (9 týdnů) stáří.
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Odchov (0-105 dnů/0-15 týdnů)
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Překreslení budoucích profilů tělesné hmotnosti po 63 dnech stáří
V 63 dnech stáří musí být znovu zhodnocena hmotnost populace ve vztahu k cílové hmotnosti. V tomto stáří 
mohou být zkombinovány populace, které mají podobnou hmotnost a spotřebu krmiva.

Kuřata pod cílovou tělesnou hmotností (lehká populace) 
Pokud kuřata zůstanou v 63 dnech (9 týdnech) stáří pod cílovou hmotností, je nutné překreslit cílovou hmotnost 
tak, aby se kuřata postupně vrátila na cílový profil (obrázek 36), a dosáhla tělesné hmotnosti do 105 dnů stáří. 
Za tímto účelem je třeba zvyšovat krmné dávky nebo urychlit příští zvýšení dávek krmiva. 

Obrázek 36: Překreslení budoucích cílů tělesné hmotnosti, když je průměrná tělesná hmotnost v 63 dnech 
stáří (9 týdnech) stáří pod cílovou hodnotou, na ní nebo nad ní.

Kuřata na cílové hmotnosti (průměrná populace)
Cílem je nadále udržovat kuřata na cílové hmotnosti (obrázek 36). 

Kuřata nad cílovou hmotností (těžká populace)
Pokud kuřata zůstanou v 63 dnech (9 týdnech) stáří nad cílovou hmotností, je nutné překreslit cíl tak, aby 
byla vrácena na cílový profil postupně (obrázek 36), a dosáhla tělesné hmotnosti do 105 dnů. Kuřata musí 
být krmena na úrovně potřebné k dosažení revidovaného cílového profilu.

Tabulka 11 ukazuje další klíčové oblasti, spojené s nesprávným řízením populace po třídění.
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Zmírnění problémů s tělesnou hmotností
Jestliže se průměrná tělesná hmotnost během odchovu liší od cílové tělesné hmotnosti o +/-100 g  nebo 
více, zvažte znovu vzorek kuřat. Jsou-li hmotnosti správné, podívejte se na tabulku 11 a postupujte podle 
následujících pokynů: 

Při nedostatečné hmotnosti před 105 dny stáří vezměte u budoucích hejn v úvahu následující;
• Zůstaňte déle na startéru.
• Podávejte startér s vyšší nutriční hodnotou.
• Do 21 dnů (3 týdnů) stáří můžete zajistit delší den, což pomůže stimulovat příjem krmiva  a zlepšit 

přírůstek tělesné hmotnosti. 

Při nedostatečné hmotnosti před 105 dny stáří vezměte u současných hejn v úvahu následující;
• Proveďte dříve příští zvýšení krmné dávky a podle potřeby zvyšte i množství, dokud se tělesná hmotnost 

postupně nevrátí na cílovou hodnotu.
• Podívejte se na příklady takových nápravných opatření na obrázcích 35 a 36.

Nadměrná hmotnost před 105 dny stáří;
• Nesnižujte krmnou dávku pod současnou úroveň.
• Snižte příští přídavek krmiva, např. 2 g  na kuře místo 4 g.
• Zpozděte příští zvýšení krmné dávky.
• Zkontrolujte, zda není energetická úroveň směsi vyšší, než jste očekávali.
• Podívejte se na příklady takových nápravných opatření na obrázcích 35 a 36.

Všechny změny ke zmírnění problémů s tělesnou hmotností musí být dělány postupně, aby každý týden 
došlo k pozitivním průměrným přírůstkům tělesné hmotnosti. 

• Pokračujte v týdenním monitorování tělesné hmotnosti.
• Od 63 dnů stáří překreslete cílové hmotnosti každé populace, která je nad, resp. 

pod cílovou tělesnou hmotností tak, abyste je vrátili na cílovou hmotnost do 105 
dnů stáří.

•  Před promícháním jakýchkoli boxů musíte dávat pozor, aby tělesné hmotnosti a 
spotřeba krmiva na kuře byly podobné.

Odchov (0-105 dnů/0-15 týdnů)
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Tabulka 11: Klíčové oblasti nesprávného řízení populace po třídění.

Oblast Komentář Opatření Podpůrné informace

Hustota 
naskladnění

Počet kuřat na m²
 Hustota naskladnění musí 

zůstat stejná v každém 
vytříděném boxu a řídit se 

doporučeními.

Nastavitelné ustájení – zvyšte nebo snižte velikost 
boxu, abyste udrželi doporučenou hustotu 

naskladnění pro dané stáří.

Tabulka hustoty 
naskladnění –

Tabulka 6, str. 31.

Fixní ustájení – Přizpůsobte počty kuřat v každém 
boxu tak, abyste dodrželi doporučenou hustotu 

naskladnění pro dané stáří.

Tabulka hustoty 
naskladnění –

   Tabulka 6, str. 31.

Intenzita 
světla

Lux/(fc).
Intenzita světla musí být 

stejnoměrně disribuována po 
celé ploše každého boxu ve 

výšce kuřat a nesmí vzniknout 
zastíněná místa.

Zajistěte, aby všechny žárovky byly nastaveny na 
stejnou a uniformní vzdálenost od podlahy.

Zajistěte, aby všechny žárovky byly v dobrém 
funkčním stavu, čisté, a vydávaly stejně intenzívní 

světlo.
Nepoužívete směrové žárovky (starší LED žárovky 

nebo reflektory).
Nepoužívejte fluorescentní trubice s nízkou intenzitou 

(vysoká úroveň blikání)

Požadavky na prostředí -
Tabulka 23, str. 135.

Krmný
prostor

Počet kuřat na krmítko/cm krmného prostoru na kuře. Dostupný krmný prostor musí být udržován v doporučených 
hodnotách a upravován podle stáří kuřat a jejich počtu během období odchovu a do snášky.

Tubusová krmítka
(ve smyčce nebo přímé linii)

Zajistěte dostatečnou vzdálenost mezi středy 
tubusových krmítek (min 75 cm).

Každá vytříděná populace musí mít pokud možno 
svůj vlastní krmný systém, aby bylo možno dodávát 

správné množství krmiva. Pokud to není možné, 
potom populace v celé hale musí dostávat nejmenší 
množství krmiva na kuře (obvykle populace velkých 
kuřat), a veškeré krmivo navíc musí být dodáváno 

ručně a revnoměrně rozděleno mezi všechna krmítka. 
Dodržujte doporučený krmný prostor na kuře během 

odchovu.

Zajistěte, aby u každého krmítka bylo stejné 
nastavení (množství krmiva),  což umožní jednotnou 

distribuci krmiva po celé hale. 

Kde je to možné, přidělujte krmivo ve tmě, takže 
kuřata budou mít ihned po rozsvícení světel přístup 

ke krmivu.

Upravte počet krmítek u nastavitelného ustájení, 
pokud se změní počet kuřat.

Zajistěte, aby výška krmitek byla správná a upravená 
pro stáří kuřat.

Zajistěte, aby distribuce krmiva proběhla do 3 minut.

Tabulka krmného
prostoru – 

Tabulka 7, str 31.

Odchov (0-105 dnů/0-15 týdnů)
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Oblast Komentář Opatření Podpůrné informace

Krmný 
prostor

Řetězová krmítka

Zajistěte, aby byl udržován doporučený krmný 
prostor na 1 kuře po celou dobu odchovu. 

U nastavitelného ustájení nastavte délku řetězových 
krmítek při každé změně počtu kuřat v boxu. 

Zajistěte správnou hladinu krmiva, aby byla 
stejnoměrná distribuce krmiva po celé délce 

řetězových krmítek.

Každá vytříděná populace musí mít pokud možno 
svůj vlastní krmný systém, aby bylo možno dodávát 

správné množství krmiva. Pokud to není možné, 
potom populace v celé hale musí dostávat nejmenší 
množství krmiva na kuře (obvykle největší populace 
kuřat), a veškeré krmivo navíc musí být dodáváno 

ručně a rovnoměrně rozděleno po celé délce 
dostupného řetězového krmítka.

Zajistěte, aby distribuce krmiva proběhla do 3 minut.

 Kde je to možné, přidělujte krmivo ve tmě, takže 
kuřata budou mít ihned po rozsvícení světel přístup 

ke krmivu.
Zajistěte, aby výška krmitek byla správná a 

přizpůsobená stáří kuřat.

Tabulka krmného prostoru 
– 

Tabulka 7, str. 31.

Krmení na podestýlku
Rozmetadly nebo

ruční

Zajistěte, aby rozmetadla byla správně kalibrována, 
aby každému kuřeti bylo přiděleno správné množství 

krmiva.
Zkontrolujte, zda je celá podlaha rovnoměrně pokryta 

granulemi, aby se všechna kuřata mohla  krmit 
stejnoměrně, a zda je v každém boxu správná hustota 

naskladnění pro dané stáří.
Zajistěte, aby granule měly dostatečnou tvrdost pro 

krmení na podlahu.
Zajistěte, aby hloubka podestýlky odpovídala 

doporučením.

Tabulka hustoty 
naskladnění – 

Tabulka 6, str. 31.

Hloubka podestýlky 
– Kapitola 1, str. 19. 

Příprava haly a rozvržení
Soudržnost granulí – 

Kapitola 1, str. 32. 
Management krmení

Řízení 
napájení

Počet kuřat na napáječku
(kapátková nebo zvonová)

Všechna kuřata musí mít neomezený přístup k vodě.

Po celou dobu odchovu je třeba v každém oddělení 
dodržovat doporučený počet kuřat na kapátko nebo 

zvonovou napáječku. 

Podle haly a vnějších podmínek je nutné dodržovat 
minimální poměr voda:krmivo 1.6-2.0 litry vody ke 

krmení.
Pokud je třeba přizpůsobit velikost oddělení  počtu 

kuřat, zajistěte, aby počet zvonových a kapátkových 
napáječek byl rovněž přizpůsoben a byl zajištěn 

správný počet kuřat na napáječku. 

Zajistěte, aby výška napáječek byla správná a 
přizpůsobená stáří kuřat.

Zajistěte, aby průtok vody napáječkami byl správný 
pro dané stáří a potřeby kuřat.

Tabulka napájení -
Tabulka 8 str.34.

Jak měřit průtok vody  
  Kapitola1, str. 35.

Řízení napájení

Ventilace
Počítána na tělesnou 
hmotnost a hustotu 

naskladnění

Zajistěte uniformní proudění vzduchu přes všechna 
oddělení s použitím stejného počtu otevřených klapek 

na oddělení a stejnoměrného rozmístění klapek po 
hale.

Použijte správný počet ventilátorů pro dostatečný 
objem vzduchu, počítaný pro biomasu v hale a v 

odděleních.

Tabulka ventilace  -
Tabulka 22, str.122. 

Požadavky na prostředí
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Odchov (0-105 dnů/0-15 týdnů)
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Poznámky
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Od 105 dnů (15 týdnů) do světelné stimulace 

Cíl

Zajistit zdravý, stabilní vývoj do dospělosti s minimálními odchylkami nástupu pohlavní dospělosti v hejnu a 
připravit reprodukci hejna. 

Principy

Správné přírůstky tělesné hmotnosti během tohoto období zaručují hladký a rovnoměrný přechod do 
pohlavní dospělosti a snášku vajec u slepic a podporují jednotný a optimální fyzický stav a oplozenost u 
kohoutů.

Pokyny pro řízení

Pro řízení přechodu mladých kuřat do dospělosti je zajištění správné hustoty zástavu a krmného a napájecího 
prostoru v období, kdy kuřata dosahují pohlavní dospělosti, klíčem k jejich individuálnímu vývoji a vývoji 
hejna. Bude se podílet na udržení uniformity hejna, sníží rozdíly v pohlavní dospělosti (v rámci jednoho 
pohlaví i mezi kohouty a slepicemi) a pomůže udržet optimální fyzický stav a reprodukční schopnosti hejna. 
Po 140 dnech (20 týdnech) stáří je nutné snížit hustotu zástavu a zvětšit krmný a napájecí prostor s ohledem 
na větší velikost kuřat a další vybavení (např. hnízda) v hale během snášky. 

Hustota zástavu
Hustota zástavu ovlivňuje biologickou užitkovost. Doporučené hustoty zástavu pro kohouty a slepice od 
15 týdnů stáří do vyskladnění kohoutů i slepic jsou uvedeny níže (tabulka 12). Uvedené hodnoty jsou 
orientační; skutečné hustoty zástavu se od těchto doporučených hodnot mohou lišit v závislosti na těchto 
faktorech: 

• Předpisy pro welfare.
• Ekonomika.
• Prostředí.
• Aktuálně dostupná podlahová plocha a krmný a napájecí prostor. 

Podmínky prostředí (ventilace) a řízení (krmný a napájecí prostor) musí odpovídat hustotě zástavu, aby byla 
zajištěna optimální užitkovost. 

Tabulka 12: Doporučené hustoty zástavu od 15 týdnů stáří do vyskladnění.

Hustota zástavu 
Kusů/m2  

Hustota zástavu
   Kusů/m2

15-20 týdnů 20 týdnů do vyskladnění

Kohouti 3-4
3.5 - 5.5

Slepice 4-8

Krmný a napájecí prostor.
Doporučený krmný a napájecí prostor pro kohouty i slepice je uveden v tabulce 13. Obrázek 37 ukazuje, 
jak se mění se stářím velikost těla (šířka hlavy, šířka a délka ramen) u koutů a u slepic. Krmný a napájecí 
prostor se musí těmto změnám přizpůsobit.
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Kapitola 2 - Řízení do snášky  
(od 15 týdnů do špičky snášky)

Řízení do snášky (15 týdnů do špičky snášky)
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Tabulka 13: Doporučený krmný a napájecí prostor od 15 týdnů stáří do vyskladnění.

Krmítko Napáječka

Stáří
Řetězové  

cm 
Tubusové 

cm
Zvonová

cm
Kapátková Kalíšky

Kohouti
15–20 týdnů 15 11 1,5

8-12
kusů/kapátko

20-30
kusů/kalíšek

20 týdnů do
vyskladnění

20 13 2,5
6-10

kusů/kapátko
15-20

kusů/kalíšek

Slepice
15–20 týdnů 15 10 1,5

8-12
kusů/kapátko

20-30
kusů/kalíšek

20 týdnů do
vyskladnění

15 10 2,5
6-10

kusů/kapátko
15-20

kusů/kalíšek

Obrázek 37:  Změny v šířce hlavy, šířce ramen a délce těla se stářím u kohoutů a slepic.
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Cílová hmotnost
Zaměření managementu během období od 15 týdnů (105 dnů) stáří do světelné stimulace je pro kohouty 
i slepice stejné. Cílem je udržet uniformní hejno kuřat, která jsou na cílovém profilu tělesné hmotnosti tak, 
aby přechod do pohlavní dospělosti proběhl hladce, rovnoměrně a v požadovaném stáří. To se provádí na 
základě doporučeného zvyšování týdenního příjmu energie a tělesné hmotnosti.

Životně důležitým nástrojem managementu v tomto období je pravidelné monitorování a zaznamenávání 
tělesné hmotnosti a uniformity. Vývoj sekundárních pohlavních znaků, jako jsou zvětšené rozestupy 
stydkých kostí u slepic a intenzivnější obličejové zbarvení u obou pohlaví, je dobrým indikátorem pokroku 
hejna v pohlavním vývoji.

Nedosažení požadovaných týdenních přírůstků tělesné hmotnosti mezi 15 týdny stáří a světelnou stimulací 
je obvyklou příčinou špatné užitkovosti, s těmito následky:

• Opožděný začátek snášky.
• Nedostatečná počáteční velikost vajec.
• Zvýšené procento vyřazených a deformovaných vajec.
• Zvýšený počet neoplozených vajec.
• Zvýšená kvokavost.
• Ztráta uniformity tělesné hmotnosti a pohlavní dospělosti.
• Snížení špičky snášky.
• Ztráta pohlavní synchronizace mezi kohouty a slepicemi.

Pokud je průměrná tělesná hmotnost pod cílovou hodnotou (stanovenou jako více než 100 g pod cílovou 
hmotností) ve 105 dnech (15 týdnech) stáří, je třeba překreslit křivku tělesné hmotnosti a postupně vrátit 
kuřata na cílovou tělesnou hmotnost (podáváním vhodně zvýšeného množství krmiva) do doby světelné 
stimulace (obrázek 38).

Hejna, která jsou nadměrně krmena a překročí cílovou tělesnou hmotnost mezi 15 týdny stáří a světelnou 
stimulací, vykazují obvykle tyto charakteristiky: 
• Časný nástup snášky.
• Zvýšený výskyt dvoužloutků.
• Snížený výběr násadových vajec.
• Zvýšená potřeba krmení během snášky.
• Snížená špička, perzistence a celkový počet vajec.
• Snížená oplozenost kohoutů i slepic během celého života.
• Zvýšený výskyt peritonitidy a výhřezů.
• Ztráta pohlavní synchronizace mezi kohouty a slepicemi.

Pokud je průměrná tělesná hmotnost nad cílovou hodnotou (100 g nebo více nad cílovou hmotností) ve 105 
dnech (15 týdnech) stáří, je třeba překreslit křivku tělesné hmotnosti paralelně s cílovou křivkou (obrázek 
38). Pamatujte si, že kuřata s nadměrnou hmotností v tomto stáří se nesmí vrátit zpět na cílovou hodnotu, 
protože by to vedlo ke zhoršení jejich stavu s následným negativním dopadem na snášku vajec. 

Jakmile mají kuřata nadměrnou hmotnost, je na managementu, aby omezil škody (minimalizoval negativní 
dopad na snášku a uniformitu). U kuřat s nedostatečnou hmotností je možné zlepšit situaci zvýšením úrovně 
krmení a přírůstku hmotnosti. V ideálním případě nenastane žádná z těchto situací a těžištěm efektivního 
managementu je pravidelné monitorování. 
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• Dodržujte doporučené hodnoty hustoty zástavu a krmného a napájecího prostoru 
a podle toho přizpůsobte ventilaci.

• Zajistěte, aby v doporučeném stáří proběhlo zvýšení dostupné podlahové plochy 
a krmného a napájecího prostoru.

Řízení do snášky (15 týdnů do špičky snášky)
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Obrázek 38: Překreslení profilů tělesné hmotnosti, jsou-li slepice v 15 týdnech (105 dnech) stáří pod 
(lehké) nebo nad (těžké) cílovou hmotností.

Typ krmiva a úroveň energie
Nedostatečný příjem živin, když kuřata dosahují pohlavní dospělosti, je častou příčinou ztráty uniformity. Při 
změně typu krmiva (např. z růstové směsi na NP 0 ) je zapotřebí pečlivý management a manažer farmy musí 
znát všechny rozdíly obsahu energie mezi jednotlivými typy nebo složeními krmiva. Když změníte typ krmiva, 
musíte odpovídajícím způsobem upravit podávání krmiva; jestliže se obsah energie v krmivu při změně typu 
krmiva sníží, musíte zvýšit množství podávaného krmiva, a obráceně.

Osvětlení
V období od 15 týdnů stáří do světelné stimulace je důležité, aby bylo udržováno konstantních 8 hodin světla 
a kuřata tak mohla vhodně reagovat na světelnou stimulaci, až začne (viz kapitola „Osvětlení“).

• Dbejte na to, aby tělesná hmotnost hejna sledovala cílový profil.
• Maximalizujte uniformitu tělesné hmotnosti a pohlavní dospělosti.
• V případě potřeby překreslete křivku cílové tělesné hmotnosti (pokud má hejno 

v 15 týdnech, resp. 105 dnech nedostatečnou nebo nadměrnou hmotnost). 
Kuřata s nedostatečnou hmotností vykrmte, aby do světelné stimulace dosáhla 
cíle. U kuřat s nadměrnou hmotností stanovte nový cíl. 

• Berte v úvahu všechny změny obsahu energie nebo dostupných živin mezi 
jednotlivými typy a složeními krmiva a upravte odpovídajícím způsobem 
množství podávaného krmiva

• Dodržujte doporučené světelné programy.

Řízení do snášky (15 týdnů do špičky snášky)
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Haly odchovu a chovu
Je běžnou praxí přestěhovat kuřata z hal odchovu do samostatných snáškových hal. Stáří, ve kterém 
stěhování do snáškových hal proběhne, se může lišit v závislosti na typu ustájení. U zatemněných snáškových 
hal by nemělo stěhování proběhnout později než ve 21 týdnech (147 dnech) stáří. U otevřených snáškových 
hal může být stěhování požadováno později než ve 21 týdnech, v závislosti na sezóně a přirozené délce 
dne, ale nemělo by k němu dojít po 23 týdnech (161 dnech) stáří. Bez ohledu na to, jaký typ ustájení 
používáte, stěhování by nemělo proběhnout před stářím 18 týdnů (126 dnů). Doporučuje se, aby kohouti 
byli přestěhováni před slepicemi (nejméně jeden den předem) a mohli si najít krmítka a napáječky. Slepice 
by měly být přestěhovány na rošty, aby snadno našly vodu a krmivo (obrázek 39). Podmínky prostředí ve 
snáškových halách musí být před příjezdem kohoutů srovnány s podmínkami v odchovu.

Další zvýšení množství krmiva (až o 50 % více) den před a v den stěhování pomůže kompenzovat stres ze 
stěhování. Kuřata se nesmí krmit ráno, kdy mají být přestěhována. Krmítka ve snáškových halách musí být 
zcela naplněna, aby kuřata po příchodu měla okamžitý přístup ke krmení. Úrovně krmení se první nebo 
případně druhý den po přestěhování musí vrátit do normálu. Přesná dávka krmiva podávaná navíc a doba 
podávání této zvýšené dávky po stěhování závisí na sezóně, teplotě okolního prostředí a trvání transportu. 

Rozdíly mezi prostředím a vybavením mezi halami pro odchov a snášku musí být minimální. Je důležité, aby 
krmný prostor nebyl snížen a aby světelné programy a biologická bezpečnost byly synchronizovány mezi 
halami pro odchov a snášku. 

Po přestěhování zkontrolujte naplnění volat kohoutů i slepic (obrázek 40) a ujistěte se, že kuřata našla 
krmení a vodu. Naplnění volat musíte hodnotit v den přestěhování, 30 minut po prvním krmení a potom 
znovu za 24 hodin. Je třeba zhodnotit náhodný vzorek nejméně 50 slepic a 50 kohoutů. Jestliže zjistíte, že je 
naplnění volat nedostatečné (v ideálním případě by všechna hodnocená kuřata měla mít plná volata), musíte 
prozkoumat a odstranit příčinu tohoto stavu (k možným příčinám patří nedostatečný krmný prostor, rozdělení 
krmiva nebo jeho dostupnost). 

Obrázek 39: Transfer kuřat na rošty.

Obrázek 40: Hodnocení naplnění volat rodičů brojlerů po přestěhování. Kuře vlevo má prázdné vole a kuře 
vpravo plné. 
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Další užitečné informace k dispozici

Nejlepší praxe v hale rodičů brojlerů: Transfer (Odchov a stěhování)

Useful
Information

Řízení do snášky (15 týdnů do špičky snášky)
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Objekty od prvního dne stáří do vyskladnění
V objektech určených pro kuřata od prvního dne stáří do vyskladnění, kde se mění systém krmení mezi 
odchovem a snáškou, je nutné opatrně řídit přechod kuřat na nový systém krmení. Nová krmítka musí být 
zavedena tak, aby k nim kuřata měla přístup a mohla snadno najít krmivo. Například pokud jsou kuřata v 
odchovu krmena na podestýlku a ve snášce pak přejdou na řetězová krmítka, musí být řetězová krmítka 
zpočátku nastavena v malé výšce (dost nízko na to, aby kuřata mohla vidět krmivo v krmítku), a to po dobu 
prvních 1-2 dnů. Zkontrolujte naplnění volat a zjistěte, jestli všechna kuřata našla nová krmítka a zvládají 
přístup ke krmivu.

Připáření kohoutů a slepic
V době připáření kohoutů a slepic jsou zapotřebí další techniky managementu. Pokud jsou kohouti a slepice 
dobře připářeni, má to příznivý vliv na užitkovost hejna a pohodu během celého období snášky. A proto 
věnujte pozornost procedurám páření, identifikaci omylů sexování, managementu odděleného krmení a 
poměru kohoutů a slepic. 

Připáření
Připáření by mělo začít od 21 týdnů (147 dnů) stáří. Kohouti i slepice musí být před připářením pohlavně 
dospělí; nedospělý kohout se nikdy nesmí připářit s dospělou slepicí. Pohlavně dospělý kohout má hřebínek 
a laloky, které jsou dobře vyvinuté a mají červenou barvu (obrázek 41). Pohlavně dospělá slepice má 
rovněž jasně červený hřebínek a laloky (obrázek 42). Připáření musí být odloženo o 7 až 14 dnů, pokud je 
zpožděna pohlavní dospělost nebo mají být kuřata přestěhována ze zatemněného odchovu do otevřené 
snáškové haly. To poskytne kuřatům více času na dosažení pohlavní dospělosti a umožní lepší kontrolu 
krmení (protože kohouti jsou větší a systém odděleného krmení lépe funguje).

Pokud v rámci populace kohoutů existují odchylky v pohlavní dospělosti a někteří kohouti jsou viditelně 
nedospělí, musí být se slepicemi připářeni nejdřív dospělejší kohouti. Jako příklad, je-li plánovaný poměr 
připáření 9,5 až 10 %, bylo by možné při připáření použít polovinu celkového počtu požadovaných kohoutů 
(těch, kteří jsou nejdospělejší) v 21 týdnech, další čtvrtinu (opět nejdospělejších kohoutů) o týden později a 
nakonec zbývající kohouty v příštím týdnu.

Jsou-li kohouti dospělejší než slepice, musí být připouštěni ke slepicím postupně. Například připáření v 
poměru 1 kohout na každých 20 slepic a v příštích 14 až 21 dnech postupné přidávání kohoutů až do 
dosažení požadovaného poměru připáření.

• Jestliže mezi odchovem a snáškou dojde ke změně systému krmení, proveďte 
tento přechod  opatrně a ujistěte se, že kuřata snadno najdou nová krmítka a 
dostanou se k nim.

• Den před a v den stěhování podávejte zvýšené množství krmiva.
• Ujistěte se, že všichni kohouti i slepice našli po přestěhování krmivo a vodu 

a přizpůsobili se oddělenému krmnému systému pro obě pohlaví sledováním 
chování při krmení a kontrolou naplnění volat.

• Minimalizujte rozdíly v prostředí a vybavení mezi halami pro odchov a snášku.

Řízení do snášky (15 týdnů do špičky snášky)
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Obrázek 41: Příklad dospělého mladého kohouta s dobře vyvinutým hřebínkem a laloky, které mají červenou 
barvu (vlevo) a nedospělého kohoutka s nedostatečně vyvinutým hřebínkem a laloky v bledé barvě (vpravo).   

Obrázek 42: Příklad dospělé mladé slepice s dobře vyvinutým hřebínkem a laloky, které mají červenou 
barvu (vlevo) a nedospělé slepičky s nedostatečně vyvinutým hřebínkem a laloky v bledé barvě (vpravo).  

V období od připáření, dokud všichni kohouti nejsou dost velcí, aby nemohli žrát ze slepičích krmítek 
(přibližně 26 týdnů stáří), je nutné pečlivě monitorovat chování při krmení (nejméně dvakrát týdně). To je 
nezbytné kvůli kontrole, jestli správně fungují oddělené systémy krmení podle pohlaví a jestli je krmivo v hale 
správně a rovnoměrně distribuováno. 

Omyly sexování
Identifikace omylů sexování (kohouti přítomní ve slepičích boxech a slepice přítomné v kohoutích boxech) 
může být v raném stáří obtížná, ale je dobrou praxí tato kuřata odstranit, když jsou během života hejna 
identifikována. V ideálním případě by měly být všechny omyly sexování odstraněny před připářením. 
Příslušná kritéria jsou ilustrována na obrázku 43.
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• Dbejte na to, aby kohouti i slepice byli při připáření pohlavně dospělí.
• Zajistěte, aby nedospělí kohouti nikdy nebyli připářeni s dospělými slepicemi.
• S připářením začněte ve 147 dnech (21 týdnech) stáří.
• Sledujte chování při krmení.

Řízení do snášky (15 týdnů do špičky snášky)
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Obrázek 43: Kritéria pro identifikaci kohoutů a slepic při rozpoznávání omylů sexování.

Vybavení pro oddělené krmení podle pohlaví
Po připáření musí být kohouti a slepice krmeni z oddělených krmných systémů (obrázek 44).

Oddělené krmení podle pohlaví využívá výhody rozdílu ve velikosti hlavy mezi kohouty a slepicemi a 
umožňuje účinněji kontrolovat tělesnou hmotnost a uniformitu každého pohlaví. Oddělené krmení podle 
pohlaví vyžaduje obzvláště pečlivý management a pravidelné monitorování chování při krmení během 
snášky. Jako minimum je třeba monitorovat chování při krmení dvakrát týdně až do 26 týdnů stáří. Kompletní 
odstavení všech kohoutů od slepičích krmítek normálně probíhá kolem 26 týdnů stáří. Až do této doby 
mohou mít někteří kohouti stále přístup ke slepičímu systému krmení a krást slepicím žrádlo. Pečlivé 
monitorování tělesné hmotnosti a chování při krmení v tomto období je nezbytné proto, aby byl u kohoutů i 
slepic zaručen dostatečný příjem krmiva pro udržování cílových přírůstků tělesné hmotnosti. Po 26 týdnech 
stáří je možné omezit monitorování chování při krmení na jednou týdně. Krmné vybavení musí být správně 
nastaveno a udržováno; špatně řízené a špatně udržované krmné vybavení dává nerovnoměrné rozdělení 
krmiva, které je hlavní příčinou snížené snášky vajec a oplozenosti.
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Kohouti

Hřebínek a laloky
105 dnů(15 týdnů)

U kohoutů vyvinutější a 
červenější.

Hlezenní klouby
140 dnů (20 týdnů)

U kohoutů širší.
U slepic užší a hladší.

Opeření kolem krku
140 dnů (20 týdnů) – 

Pera bodlinového tvaru s 
dlouhými okraji u kohoutů
 Hustší pera lopatkovitého 

tvaru u slepic.

Tvar těla
140 dnů (20 týdnů) 

Kohouti delší a štíhlejší. 
Slepice kompaktnější a 

širší kolem pánve.

Slepice
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Slepičí krmítka 
U řetězových systémů krmení nejúčinnější metodou, jak zabránit kohoutům v přístupu ke slepičím krmítkům 
je namontovat na řetězy mřížky (rošty nebo mřížky) (obrázek 44). Kohouti jsou pak odstaveni od slepičích 
krmítek, protože mají větší šířku hlavy a výšku hřebínku (viz obrázek 37 o změnách šířky hlavy se stářím), 
zatímco pro slepice zůstává přístup neomezený. Vnitřní šířka mřížek musí být 45-47 mm  a výška mřížek musí 
dosahovat 60-70 mm. Mřížku pomáhá posílit přidání vodorovných drátů na kteroukoli stranu vrcholu mřížky. 
Šířka mřížek menší než 45mm brání v krmení podstatnému počtu slepic a vede ke snížené užitkovosti.

Obrázek 44: Oddělený slepičí systém krmení vybavený mřížkami (rošty nebo mřížky).

 

Pro další omezení přístupu kohoutů může být použito přidání plastové trubky na vrchol mřížek (obrázek 
45). To je obzvláště užitečné od připáření do fyzické dospělosti (přibližně 30 týdnů stáří). Zhruba po 33-35 
týdnech stáří je možné trubku odstranit. Je důležité zajistit, aby byla trubka správně a bezpečně připevněná 
k vrcholu krmítka; v opačném případě se může prověsit a zamezit přístupu slepic ke krmítku.

Obrázek 45: Oddělený systém krmení pro slepice, vybavený mřížkami a přídavnou plastovou trubkou na 
vrcholu

 
Alternativu k mřížkám představují válcové tyče (obrázek 46). Ty jsou připevněny k řetězovému krmnému 
systému a jejich výška se upravuje podle stáří kuřat. Výška tyčí musí začínat na 43 mm při připáření a 
postupně musí být zvětšena na 47 mm do 30 týdnů stáří.
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Obrázek 46: Systém válcových tyčí použitý k zamezení přístupu kohoutů.

 

Mřížky se mohou používat také pro zabránění přístupu kohoutů k automatickým tubusovým krmítkům nebo 
zavěšeným miskám (trubkovým krmítkům). U zavěšených misek (trubkových krmítek) je nutné omezit pohyb 
krmítek na minimum.

Je nutné provádět denní kontroly s ohledem na poškození, posunutí nebo nepravidelnost mezer ve slepičím 
systému krmení. Zanedbání zjišťování a nápravy takových problémů umožňuje kohoutům krást slepicím žrádlo 
(obrázek 47), což vede ke ztrátě účinné kontroly nad tělesnou hmotností a uniformitou.

Obrázek 47: Kohouti kradoucí ze slepičích krmítek.

Kohoutí krmítka
Pro kohouty se obecně používají tři typy krmítek (obrázek 48):
• Automatická krmítka tubusového typu.
• Zavěšené misky (trubková krmítka).
• Zavěšené řetězové krmítko. 

Obrázek 48: Kohoutí krmítka (zleva doprava; automatická tubusová krmítka, zavěšené misky, zavěšené 
řetězové krmítko).

Řízení do snášky (15 týdnů do špičky snášky)
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Zavěšené tubusy a zavěšená žlábková krmítka jsou zavěšena ze střechy haly a výška krmítek může být 
vhodně nastavena pro kohoutí populaci. Jsou-li zavěšené misky (trubková krmítka) ručně plněny, je důležité 
dodávat do každé stejné množství krmiva a zabránit naklonění krmítek na jednu stranu. Pro zmenšení 
pohybu se osvědčila protizávaží. Zavěšená žlábková krmítka pro kohouty se osvědčila jako úspěšná, 
protože krmivo lze ve žlábku vyrovnat, což zaručuje rovnoměrnou distribuci krmiva. 

Po krmení je třeba zavěšená krmítka zvednout a zabránit kohoutům v dalším přístupu ke krmítkům. Když 
jsou krmítka zvednutá, je nutné přidat příděl krmiva na další den tak, aby po spuštění krmítek dolů v čase 
příštího krmení měli kohouti okamžitý přístup ke krmivu. Je výhodné opozdit krmení kohoutů zhruba o 5 
minut od naplnění slepičích krmítek.

Je nezbytné správně nastavit výšku kohoutích krmítek tak, aby všichni kohouti měli stejný přístup ke krmivu 
současně, zatímco přístup slepic ke krmítkům je zamezen (obrázek 49). Správná výška kohoutích krmítek 
závisí na velikosti kohoutů a provedení krmítek, ale jako všeobecné pravidlo platí, že musí být v rozsahu 
50-60 cm nad podestýlkou. Je třeba dbát na to, aby podestýlka pod kohoutími krmítky byla rovná, a 
zabránit jakémukoli hromadění podestýlky, protože by se tím zmenšila výška krmítek a slepice by mohly 
krást kohoutům žrádlo. Nezbytné je denní sledování a nastavení v době krmení, aby bylo zaručeno, že výška 
kohoutích krmítek zůstane správná. Se snižujícími se počty kohoutů je třeba snížit také počet kohoutích 
krmítek, aby bylo zaručeno, že krmný prostor zůstane optimální. Je nutné dávat pozor, aby kohouti neměli 
příliš mnoho krmného prostoru, protože agresivnější kohouti pak nadměrně konzumují, uniformita tělesné 
hmotnosti kohoutů klesá a dochází ke ztrátě reprodukčního výkonu. 

Obrázek 49: Správná výška kohoutích krmítek.
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• Přidělujte krmivo se zhasnutými světly.
• Zajistěte oddělené systémy krmení pro kohouty a slepice. Slepičí krmné systémy 

musí mít namontovány mřížky bránící přístupu kohoutů a kohoutí krmítka musí 
být zvednutá do výšky, která umožní přístup k nim pouze kohoutům.

• Denně sledujte chování při krmení a zajistěte, aby byla obě pohlaví krmena 
odděleně, kohoutí krmítka byla ve správné výšce a krmný prostor a distribuce 
krmiva byly dostatečné.

• Je nutné provádět denní kontroly s ohledem na poškození, posunutí nebo 
nepravidelnost mezer ve slepičím systému krmení.

Řízení do snášky (15 týdnů do špičky snášky)
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Vedení chovu slepic od světelné stimulace do 5% snášky

Cíl 

Přivést slepice ke snášce stimulací a podporou snášky vajec za použití krmení a světla.

Principy

Slepice musí vyrůst podle cílového profilu tělesné hmotnosti a s doporučeným světelným programem (viz 
kapitola „Osvětlení“) tak, aby hejno přišlo do snášky uniformním způsobem.

Pokyny pro řízení 

Doporučení pro vybavení, hustotu zástavu a krmný a napájecí prostor najdete v tabulkách 12 a 13 
(Kapitola: od 15 týdnů do špičky snášky).

Pravidelné zvyšování množství krmiva (přinejmenším týdně) je nezbytné pro správné přírůstky tělesné 
hmotnosti, uniformní pohlavní dospělost, osvalení a včasný začátek snášky. Na podporu a stimulaci 
slepic během tohoto období musí být podle časového plánu implementovány světelné programy. 
První zvýšení osvětlení musí proběhnout kolem 147 dnů (21 týdnů) stáří, ale přesné načasování závisí 
především na tělesné hmotnosti a uniformitě hejna. Je-li hejno neuniformní (KV vyšší než 10 %), musí 
být světelná stimulace zpožděna přibližně o 1 týden (viz kapitola „Osvětlení“).

Voda musí být volně dostupná. Nejpozději od 5% snášky na průměrný stav musí být zavedeno krmivo 
pro produkční nosnice, aby bylo zaručeno, že budou rodiče dostávat správné množství živin (např. 
vápníku) na podporu snášky vajec.

Veškeré problémy s krmením, vodou nebo nemocemi v tomto stadiu mohou mít devastující dopad na 
začátek snášky a následnou užitkovost hejna. Je proto vhodné monitorovat a zaznamenávat uniformitu, 
tělesnou hmotnost a dobu vyžrání krmiva, protože to umožňuje rychle reagovat na každé snížení 
uniformity, změnu doby vyžrání krmiva nebo snížení přírůstku tělesné hmotnosti.

Hnízda musí být otevřena těsně před předpokládanou snáškou prvního vejce (pravděpodobně 10-14 
dnů po prvním zvýšení osvětlení). Příliš brzké otevření hnízd snižuje zájem slepic. Do hnízd mohou být 
umístěna falešná vejce povzbuzující slepice ke snášce. Při použití automatizovaných systémů je nutné 
každý den několikrát spustit sběrné pásy na vejce, a to i před snáškou prvního vejce, aby si slepice 
přivykly na zvuk a vibrace tohoto zařízení.  
Je nutné měřit rozestupy stydkých kostí  slepic za účelem určení stavu pohlavního vývoje slepic. Když 
měříme rozestupy stydkých kostí, je také dobrý nápad zkontrolovat množství břišního tuku, který stydké 
kosti pokrývá.  Další informace o monitorování rozestupů kostí najdete v kapitole „Hodnocení tělesné 
kondice drůbeže“.

• Dosáhněte cílové tělesné hmotnosti tím, že se soustředíte na správné týdenní 
zvyšování množství krmiva a výsledné přírůstky kuřat.

• Dodržujte doporučený světelný program.
• Monitorujte uniformitu hejna, tělesnou hmotnost a dobu vyžrání krmiva, a rychle 

reagujte na případné problémy.
• Umožněte neomezený přístup k čisté vodě dobré kvality.
• Nejpozději při 5% snášce přejděte z NP 0 na NP směs.
• Hnízda otevřete těsně před předpokládanou snáškou prvního vejce.
• Měřte rozestupy stydkých kostí.

Řízení do snášky (15 týdnů do špičky snášky)
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Vejce na podestýlce

Vejce na podestýlce představují ztrátu snášky a hygienické riziko pro líheň. Množství vajec na podestýlce 
lze snížit vhodným zaučením slepic, aby snášely vejce v hnízdech. Níže jsou uvedeny další metody, které 
mohou výskyt vajec na podestýlce redukovat (obrázek 50):

•  Výška roštů má být maximálně 25-30 cm.
• Od 28 dnů (4 týdnů) stáří zaveďte hřady.
• Integrujte vhodnou hřadovou tyč do konstrukce hnízd.
• Zajistěte, aby byla synchronizována pohlavní dospělost kohoutů a slepic.
• Udržujte rovnoměrné rozdělení světla mezi 30 až 60 luxy (3-6 fc). Zabraňte výskytu tmavých a zastíněných 

oblastí podél stěn, v rozích a v prostorech vedle schůdků a čel roštů. Pokud jsou vejce na podestýlce 
velký problém, může být potřeba zvýšit intenzitu světla nad doporučené výše.

• Zajistěte správný krmný prostor pro slepice.
• Dodržujte doporučený světelný program a zajistěte, aby světelná stimulace byla synchronizovaná s 

tělesnou hmotností.
• Při použití automatizovaných systémů musíte každý den několikrát spustit sběrné pásy na vejce.
• Nechávejte hízda zavřená a otevřete je až těsně před očekávanou snáškou prvního vejce a ne příliš brzy 

předem (obrázek 51).
• Co možná nejčastěji obejděte halu (nejméně šestkrát až dvanáctkrát denně) a seberte všechna vejce na 

podestýlce. Tím zabráníte návyku snášet vejce na podestýlku.
• Vhodně nastavte výšky krmítek a napáječek tak, aby nebránily přístupu do hnízd.
• Kontrolujte poměry připáření na začátku snášky, abyste zabránili nadměrnému páření.
• U ručních hnízd umístěte pro začátek 20 % na úroveň podlahy. Potom je postupně zvedejte (během 3 

až 4 týdnů) do normální výšky.
• U ručních hnízd dodržujte 3,5 - 4 slepice na hnízdo.
• U automatických hnízd dodržujte 40 slepic na délkový metr.
• Zajistěte, aby podmínky okolního prostředí byly vyhovující, a zabraňte průvanu v hnízdech.
• Stanovte doby krmení tak, abyste se vyhnuli špičce snáškové aktivity. Doba krmení musí být buď do 30 

minut od „rozsvícení“, nebo 5-6 hodin po „rozsvícení“, aby se slepice nekrmily v době, kdy je největší 
pravděpodobnost snesení většiny vajec.

Obrázek 50: Příklad vajec na podlaze, snesených vedle automatického hnízda. 

Obrázek 51: Příklad uzavřených hnízd. Hnízda budou otevřena těsně před předpokládanou snáškou prvního vejce 
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Příprava hnízd

Hnízda musí být připravena před nástupem snášky. Vstup do hnízda musí být dost velký, aby do něj mohla 
slepice vstoupit, otočit se a pohodlně vyjít ven (viz obrázek 52). Hnízda musí mít pevný vchod a solidní 
základnu a být bezpečně upevněna na místě.

Obrázek 52: Rozměry vstupu do hnízda.
 

U manuálních hnízd nesmí být dolní hřad více než 55 cm od podlahy a má přesahovat minimálně 10 cm přes 
vstupní hřad horního hnízda. (Obrázek 53)

Obrázek 53: Nastavení manuálního hnízda

25 cm
(10 in)

12 cm
(5 in)

30 cm
(12 in)

• Věnováním pozornosti detailům předejděte snášení vajec na podestýlku.

Další užitečné informace k dispozici   

Nejlepší praxe v chovu rodičů brojlerů: Prevence vajec na podlaze

Useful
Information
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Vedení chovu slepic od 5% snášky na průměrný stav 
do špičky snášky vajec
Cíl

Podporovat reprodukční výkon slepic během celého snáškového cyklu.

Principy

Užitkovost v produkci násadových vajec je ovlivňována časnou velikostí vajec, kvalitou vajec a úrovní špičky 
snášky. Správné tělesné hmotnosti během časné snášky můžete dosáhnout tím, že poskytnete slepicím 
úrovně krmení odpovídající zvýšeným požadavkům při snášce vajec a růstu.

Pokyny pro řízení

Doporučení pro vybavení, hustotu zástavu a krmný a napájecí prostor najdete v tabulkách 12 a 13 (kapitola: 
od 15 týdnů do světelné stimulace). 

Slepice musí během časné snášky dál přibývat na hmotnosti, aby byla maximalizována snáška vajec a 
líhnivost. Slepice musí být krmeny tak, aby to odpovídalo zvýšeným nárokům snášky vajec a růstu, je však 
třeba zabránit překrmování. Slepice, které dostávají více krmiva, než je nutné pro snášku vajec, si nevyvinou 
optimální strukturu vaječníků a získají nadměrnou hmotnost, což vede ke špatné kvalitě vajec, nízké líhnivosti 
a zvýšenému riziku peritonitidy a výhřezů.

Rozdíl v množství krmiva přidělovaném před prvním vejcem a cílovou úrovní krmiva podávanou ve špičce (další 
detaily viz příručka „Cíle užitkovosti rodičovského chovu Ross“) umožňuje sestavit harmonogram přidělování 
krmiva. Množství krmiva podávaného do špičky a ve špičce pak musí být pro každé jednotlivé hejno upraveno 
v závislosti na těchto faktorech: 

• Snáška na průměrný stav.
• Denní hmotnost vajec a změna trendu hmotnosti vajec.
• Tělesná hmotnost a trend přírůstků tělesné hmotnosti.
• Doba vyžrání krmiva
• Hladina energie v krmivu.
• Teplota okolního prostředí.
• Stupeň osvalení  a zatučnění 

Odpovědný management slepic vstupujících do snášky vyžaduje časté sledování a měření výše uvedených 
parametrů snášky. Tyto parametry se nepoužívají izolovaně, nýbrž v kombinaci pro určení, zda je přidělování 
krmiva pro jednotlivé hejno správné, nebo ne. Je přitom nutné brát v úvahu absolutní i trendová data. Pokud 
například dojde k neočekávané změně nebo odchylce od cílové snášky na průměrný stav, hmotnosti vajec, 
tělesné hmotnosti nebo doby vyžrání krmiva, je nutné přidělování krmiva přezkoumat. Aby však manažer 
mohl přijímat informovaná rozhodnutí o množství krmiva, musí také znát obsah energie v krmivu a teplotu 
okolního prostředí. Časové intervaly, v kterých se každý z těchto parametrů musí měřit, jsou uvedeny v 
tabulce 14. Klíčem k určení přidělování krmiva je monitorování tělesné hmotnosti, denní snášky vajec a 
denní hmotnosti vajec. 

Tabulka 14: Časové intervaly sledování důležitých parametrů snášky.

Parametr Interval

Snáška vajec Denně
Zvýšení snášky vajec Denně

Hmotnost vajec Denně
Tělesná hmotnost Týdně (manuálně) Denně (automaticky)

Přírůstek tělesné hmotnosti Týdně (manuálně) Denně (automaticky)
Doba vyžrání krmiva Denně

Teplota v hale (min. a max) Denně
Tělesná kondice a osvalení Týdně (a při obchůzkách)
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Zvýšení množství podávaného krmiva musí být úměrné skutečným parametrům snášky. V hejnech s 
vysokou snáškou tedy může být nutné podávat krmivo navíc a lze ospravedlnit zvýšení přídělu krmiva nad 
doporučené špičkové množství. Podobně, pokud je hmotnost vajec a/nebo tělesná hmotnost posouzena 
jako výrazně pod očekávaným cílem, je nutné urychlit zvýšení přídělu krmiva. Malé, ale časté zvýšení 
množství krmiva až do špičkové úrovně se používá k zabránění nadměrných přírůstků hmotnosti. Požadavky 
managementu na každé hejno se liší v závislosti na jeho tělesné kondici, 
reprodukčním výkonu, okolním prostředí, vybavení a objektech. Příklad, jak lze navrhnout program krmení 
pro konkrétní hejno, jsou-li brány v úvahu historie hejna, typ ustájení, složení krmiva a omezení managementu 
je uveden níže.

Sledování času na vyžrání krmiva

Monitorování času vyžrání krmiva je užitečnou metodou, jak zajistit, aby hejno dostávalo přiměřený příjem 
energie. Čas do vyžrání je doba potřebná k tomu, aby hejno vyžralo svůj denní příděl krmiva (od chvíle, 
kdy začne fungovat krmítko, až než v krmítku zbude jen prach). Když je množství podávaného krmiva 
nadměrné, trvá kuřatům déle, než ho zkonzumují. A obráceně, není-li krmiva dostatek, zkonzumují ho kuřata 
rychleji, než by se čekalo. Čas vyžrání krmiva ovlivňují různé faktory, včetně stáří, teploty, množství krmiva, 
fyzikálních vlastností krmiva, obsahu živin v krmivu a jeho složení a kvality surovin. Proto jsou trendy (změny) 
v časech vyžrání krmiva stejně důležité jako absolutní čas potřebný k vyžrání krmiva. Trendy času na vyžrání 
krmiva musí být monitorovány a zaznamenávány, a pokud dojde ke změně v čase na vyžrání krmiva, je nutné 
prozkoumat možné příčiny (úrovně energie neodpovídají předpokladům, špatná kvalita krmiva, zdravotní 
problémy, nesprávné objemy krmiva). 

Při špičkové snášce je čas na vyžrání krmiva normálně v rozsahu od 2 nejvýše do 4 hodin při 19-21oC v 
závislosti na fyzické formě krmiva (tabulka 15).

Tabulka 15: Vodítko pro časy na vyžrání krmiva ve špičce snášky

Čas na vyžrání krmiva při špičce 
snášky (hodiny)

Struktura krmiva

3-4 sypká

2-3 drcené granule

1-2 granule

• Monitorujte a dosáhněte cílové tělesné hmotnosti a přírůstků tělesné hmotnosti..
• Monitorujte denní snášku vajec a jejich hmotnost.
• Stimulujte počty vajec od 5% snášky programovým zvyšováním krmné dávky. 
• Dodržujte doporučené světelné programy. 
• Definujte program zvyšování množství krmiva na základě množství krmiva před 

snáškou, úrovně energie krmiva, okolní teploty a očekávané produktivity hejna.
• Používejte malé, ale časté zvyšování množství krmiva.

• Monitorujte časy na vyžrání krmiva a jejich trendy a reagujte na případné změny 
v trendech konzumace krmiva.

Řízení do snášky (15 týdnů do špičky snášky)
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Hmotnost vajec a regulace krmiva

Trendy v denní hmotnosti vajec působí jako citlivý indikátor dostatečnosti celkového příjmu živin; nedostatečný 
příjem živin vede k poklesu hmotnosti vajec a nadměrný příjem živin k nárůstu hmotnosti vajec. Příjem živin 
musí být při odchylkách od očekávaného denního profilu hmotnosti vajec vhodně upravován.

Denní hmotnost vajec musí být zaznamenávána od 10% průměrné snášky. Je nutné vážit vzorek 120-150 
vajec společně (obrázek 54) denně. Vejce musí být vybrána z vajec sebraných přímo z hnízd při druhém 
sběru, aby nebyla použita vejce snesená předchozího dne. Vejce s dvěma žloutky, malá a abnormální vejce 
(např. s měkkou skořápkou) musí být vyřazena a nesmí být vážena. 

Obrázek 54: Hromadné vážení vajec.

 

Průměrná denní hmotnost vajec se vypočítává vydělením celkové hmotnosti (hmotnost vajec minus 
hmotnost plata nebo plat) počtem zvážených vajec. Denní hmotnost vajec pak musí být vynesena do grafu 
proti cílovému profilu (je důležité, aby měřítko grafu bylo dostatečně velké a byly jasně vidět denní odchylky). 
V hejnech přijímajících správné množství krmiva sleduje hmotnost vajec obvykle cílový profil. Je ale normální, 
že průměrná hmotnost vejce v různých dnech kolísá následkem odchylek při odběru vzorků a vlivů okolního 
prostředí (obrázek 55). 

Obrázek 55: Příklad, ukazující normální kolísání denní hmotnosti společně zvážených vajec.
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Je-li hejno nedostatečně krmené, velikost vajec se během 3-4 dnů nezvětšuje a hmotnost vajec se liší od 
cílové hodnoty (obrázek 56). Jestliže není dosaženo špičkové množství krmiva, musí být  urychleno příští 
plánované zvýšení množství krmiva, aby se tato situace spravila. Je-li dosaženo špičkové množství krmiva, 
je zapotřebí další zvýšení špičkového množství krmiva (3 až 5 g na slepici). 

Obrázek 56: Příklad poklesu průměrné denní hmotnosti vajec během 3 až 4 dnů kvůli nedostatečnému 
příjmu krmiva.  

 

• Od 10% snášky na průměrný stav važte hromadné vzorky vajec a zaznamenávejte 
jejich průměrnou denní hmotnost.

• Važte vejce z druhého sběru, abyste se vyhnuli použití vajec z předchozího dne.
• Monitorujte denní trendy hmotnosti vajec tak, že je vynesete do grafu proti 

cílovému profilu.
• Na klesající trendy hmotnosti vajec reagujte okamžitě zvýšením přídělu krmiva.

Další užitečné informace k dispozici  

Jak na to: Řízení chovu rodičů brojlerů: Vážení vajec

Useful
Information
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Vedení chovu kohoutů od světelné stimulace do 
špičkové snášky vajec

Cíl 

Optimalizovat oplozenost a zajistit trvalost oplozenosti hejna. 

Principy

Slepice potřebují správný počet kohoutů, kteří jsou v optimální tělesné kondici.

Pokyny pro krmení

Kontrola tělesné hmotnosti kohoutů během období mezi světelnou stimulací a špičkou může být obtížná, 
protože jsou kohouti postupně odstaveni od slepičích krmítek. Tělesná kondice, průměrná tělesná hmotnost 
a přírůstky tělesné hmotnosti musí být během tohoto období monitorovány ideálně dvakrát týdně aby bylo 
zaručeno, že kohouti zůstanou v optimální fyzické kondici a že tělesná hmotnost zůstane na cílové hodnotě 
(další detaily viz příručka „Cíle užitkovosti rodičovského chovu Ross“). Zabránit nadměrné nebo nedostatečné 
hmotnosti kohoutů je možné pouze při správné údržbě a řízení oddělených systémů krmení podle pohlaví. 

Běžně jsou kohouti odstaveni od slepičích krmítek zhruba od 22 týdnů stáří, ale někteří kohouti se mohou 
dostávat ke slepičímu krmivu i později, přibližně až do 26 týdnů stáří. V této době jsou nezbytné časté 
návštěvy personálu v době krmení a sledování chování při krmení. Nezjištění, kdy jsou kohouti odstaveni od 
slepičích krmítek, je běžnou příčinou nízké tělesné hmotnosti kohoutů a špatné fyzické kondice v období 
před špičkou a má závažné důsledky pro časnou a pozdní oplozenost. 

Kohouti kradoucí krmivo slepicím, zejména když je hejno mezi 50 % průměrné snášky a špičkou, může vést 
k nadměrné hmotnosti kohoutů a nedostatečné hmotnosti slepic s následným výrazným snížením špičkové 
úrovně snášky vajec.  Pokud nastane tento problém, odhalí ho monitorování slepičích faktorů, např. denní 
hmotnosti vajec a tělesné hmotnosti. Jestliže kohouti kradou slepicím krmivo, dojde k propadu trendů 
průměrné denní hmotnosti vajec a tělesné hmotnosti slepic a následně klesne také snáška vajec.

 
Nedostatečné krmení
K nedostatečnému krmení kohoutů může dojít během časných stadií snášky po připáření kohoutů a slepic. 
To je dáno tím, že chování v oblasti páření v této fázi je velice aktivní a kohoutek ještě nedosáhl fyzické nebo 
fyziologické dospělosti, takže jeho požadavky na výživu jsou vysoké. Kohouti jsou v případě nedostatečného 
krmení bledí a neteční, vykazují sníženou aktivitu a méně často kokrhají. Jsou-li tyto příznaky ignorovány a 
stav trvá, schlípnou hřebínek a laloky. Dojde ke ztrátě tělesné hmotnosti a fyzické kondice, vyblednutí barvy 
obličeje a kloaky a eventuálně k pelichání. Poslední stadium (pelichání) je již nenapravitelné.Při pozorování 
jakékoli kombinace těchto příznaků, okamžitě zkontrolujte dobu vyžrání krmiva, krmný prostor na kus a 
oddělené systémy krmení podle pohlaví. Dále musíte ověřit přesnost dat průměrných týdenních přírůstků 
hmotnosti a převážit vzorek kohoutů (10 % populace). Je-li zjištěna nedostatečná tělesná hmotnost, je třeba 
neprodleně zvýšit krmnou dávku o 3-5 g/ks/den. 
Nezbytný je rychlý zásah.

Nadměrné krmení
K nadměrné spotřebě krmiva u kohoutů může dojít v důsledku nadměrného dávkování (nepřesného vážení 
krmiva), odchylek příjmu mezi kohouty nebo krmení ze slepičích krmítek (nedostatečná opatření pro zajištění 
odstavení kohoutů). Je-li kontrola tělesné hmotnosti špatná, může se vytvořit subpopulace těžkých kohoutů 
s nadměrným vývojem prsou. Pokud má významné procento kohoutů nadváhu, začnou se slepice vyhýbat 
páření. Dále může být u kohoutů s nadměrným osvalením zhoršena jejich schopnost dokonat páření. Kohouti 
s nadměrnou hmotností ztrácející kondici jsou mezi prvními, kteří prodělají testikulární regresi a u nichž 
dojde k souvisejícímu poklesu pářicí aktivity a oplozenosti. Kohouti s nadměrnou hmotností (10 % nebo 
více nad cílovou hmotností) musí být pečlivě zhodnoceni a odebráni z hejna, jestliže se nepáří (viz kapitola 
„Hodnocení tělesné kondice drůbeže“).
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Poměr pohlaví

Aby byla během snášky zachována oplozenost, vyžaduje každé hejno optimální počet pohlavně aktivních 
kohoutů. Když hejno stárne a snáška vajec klesá, je pro zachování oplozenosti zapotřebí méně kohoutů 
(tabulka 16), takže je možné ze stárnoucího hejna postupně odebírat substandardní a nefunkční kohouty. 
Poměry pohlaví uvedené níže jsou jen orientační a musí být upraveny podle místních okolností a stavu hejna. 
Vyšší poměry, než jsou uvedeny v tabulce, mohou být zapotřebí v otevřených snáškových halách, kde může 
být pářicí aktivita nižší kvůli vysokým teplotám okolního prostředí. 

Tabulka 16: Vodítko pro běžné poměry pohlaví ve stárnoucím hejnu 

Stáří
Počet kohoutů dobré kvality 

na 100 slepic
Dnů Týdnů

154 - 168 22 - 24 9,50 - 10,00

168 - 210 24 - 30 9,00 - 10,00

210 - 245 30 - 35 8,50 - 9,75

245 - 280 35 - 40 8,00 - 9,50

280 - 350 40 - 50 7,50 - 9,25

350 do vyskladnění 50 do vyskladnění 7,00 - 9,00

Poměr pohlaví musí být týdně revidován. Na základě hodnocení tělesné kondice a tělesné hmotnosti 
musí být všichni kohouti, posouzení jako nefunkční, odebráni z hejna v souladu s pokyny pro dosažení 
doporučených poměrů pohlaví. Kohouti ponechaní pro páření musí mít následující charakteristiky (další 
informace najdete v kapitole „Hodnocení tělesné kondice drůbeže“):

• Uniformita tělesné hmotnosti.
• Žádné fyzické anomálie (čilí a aktivní).
• Silné, rovné běháky a prsty.
• Dobré opeření.
• Dobrý, vzpřímený postoj.
• Dobrý svalový tonus a tělesný stav.
• Hřebínek, laloky a kloaka vykazují známky pářicí aktivity
 
Odebírání nefunkčních kohoutů z hejna musí být průběžný proces. Odebrání velkého počtu kohoutů 
najednou vede ke zbytečnému stresu. 

• Týdně monitorujte fyzickou kondici (osvalení a svalový tonus) a tělesnou 
hmotnost kohoutů. 

• Vykrmte kohouty na cílovou tělesnou hmotnost a fyzickou kondici a dosáhněte 
cílových týdenních přírůstků hmotnosti.

• Používejte oddělené krmení podle pohlaví, s adekvátním, dobře udržovaným 
vybavením.

• Pravidelně sledujte chování při krmení.
• Každý propad nebo pokles tělesné hmotnosti kohoutů má závažné důsledky 

pro oplozenost.
• Zvažte možnost odebrání kohoutů s nadměrnou hmotností (10 % nebo více nad 

cílovou hmotností) z hejna.

Řízení do snášky (15 týdnů do špičky snášky)
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Nadměrné páření

Nadbytek kohoutů vede k nadměrnému páření, přerušovanému páření a abnormálnímu chování. Hejna s 
nadměrným pářením vykazují pokles oplozenosti, líhnivosti a počtu vajec. V časných stadiích po připáření 
je vcelku normální pozorovat určitý úbytek a oděr peří na zadní straně hlav slepic a na zadní straně kořene 
ocasu. Pokud tento stav přejde do ztráty peří, je to známkou nadměrného páření. Jestliže se nesníží poměr 
pohlaví, bude se stav zhoršovat a dojde ke ztrátě peří z oblasti hřbetu a k poškrábání kůže. To může vést 
k nízké pohodě, ztrátě kondice slepic a snížené snášce vajec. Může také dojít k rozsáhlým poraněním a 
poškození peří kohoutů v důsledku bojů. Nadměrně se pářící slepice lze vidět, jak se „skrývají“ před kohouty 
pod vybavení nebo do hnízd, popř. odmítají sejít dolů z roštů.

Nadbyteční kohouti musí být rychle odebráni, jinak hrozí podstatná ztráta trvalosti oplozenosti kohoutů. 
Známky nadměrného páření jsou obvykle znatelnější kolem 182 až 189 dnů (26 až 27 týdnů) a nejzřetelnější 
do 210 dnů (30 týdnů) stáří, ale hejno je nutno kontrolovat s ohledem na známky nadměrného páření denně 
od 175 dnů (25 týdnů) dál. Pokud dojde k nadměrnému páření, je třeba urychlit odebrání kohoutů z hejna 
dalším jednorázovým odebráním. Musí být odebrán další 1 kohout na 200 slepic a pak je nutné pokračovat 
v dodržování plánovaného postupu redukce (1 kohout na 200 slepic každých 5 týdnů – viz tabulka 16).

• Jak hejno stárne, může být zapotřebí méně kohoutů pro udržení oplozenosti 
hejna. Klíčem je mít kvalitní kohouty.

• Ze stárnoucího hejna musí být průběžně odebíráni nestandardní a nefunkční 
kohouti.

• Týdně revidujte poměry pohlaví.
• Od 25 týdnů stáří monitorujte slepice s ohledem na známky nadměrného páření.
• Jestliže dojde k nadměrnému páření, musíte co možná nejrychleji odebrat 

nadbytečné kohouty; zkontrolujte kohouty a odeberte ty, kteří jsou nefunkční.

Řízení do snášky (15 týdnů do špičky snášky)
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Vedení chovu slepic od špičkové snášky 
do vyskladnění 
Cíl

Maximalizovat počet oplozených násadových vajec, snesených každou slepicí, zajištěním perzistence 
snášky vajec po špičce. 

Principy

Aby i po skončení špičkové snášky zůstala zachována reprodukce, musí slepice získat tělesnou hmotnost 
blízkou doporučené cílové hodnotě. Zanedbání řízení tělesné hmotnosti, (a tedy ukládání tuku), po špičce 
může podstatně snížit perzistenci snášky, kvalitu skořápek a oplozenost slepic a zvýšit velikost vajec po 40 
týdnech stáří.

Faktory pro vedení chovu po špičce

Slepice po špičce musí získat tělesnou hmotnost blízkou doporučené cílové hodnotě. Je-li přírůstek tělesné 
hmotnosti nedostatečný, sníží se celková snáška vajec. Pokud je přírůstek tělesné hmotnosti příliš rychlý, 
sníží se po špičce perzistence snášky a oplozenost.

Krátce po špičkové snášce se objevují maximální požadavky na výživu pro snášku vajec. To je dáno tím, 
že dál narůstá vaječná hmota a přitom poněkud klesá frekvence snášky. Špičková snáška vajec je obvykle 
dosažena kolem 217 dnů (31 týdnů) stáří a může být definována jako stav bez nárůstu denní snášky na slepici 
a den po dobu 5 dnů. Krátce po špičce snášky, ve stáří kolem 224 až 231 dnů (32 až 33 týdnů) je dosažena 
špička vaječné hmoty

Vaječná hmota  =  průměrná hmotnost vajec (g) x snáška vajec na prům. stav% ÷ 100

Od doby špičkové snášky musí pokračovat růst ale s pomalejším týdenním přírůstkem (další informace 
najdete v příručce „Cíle užitkovosti rodičovského chovu Ross“)

Kuřata nikdy nesmí ztratit váhu. Nicméně po dosažení špičkového množství podávaného krmiva a špičkové 
snášky vajec je zapotřebí relativní snížení množství krmiva kvůli dosažení doporučené cílové hmotnosti a 
omezení rychlosti ukládání tuku během poklesu snášky vajec. Se snižováním množství krmiva po špičce je 
třeba začít, když se po dobu 5-7 dnů nezvyšuje vaječná hmota. Dobrá perzistence bude zachována kontrolou 
přírůstků tělesné hmotnosti na 20 g/slepici/týden) pro řízení nárůstu hmotnosti vajec, a tedy vaječné hmoty. 
 

Další užitečné informace k dispozici

Poznámky Ross:
Persistence slepic po špičce snášky-

Řízení oplozenosti a užitkovosti

Poznámky Ross:
Kontrola velikosti pozdních vajec u rodičů brojlerů

Useful
Information

Kapitola 3 - Vedení chovu ve snášce            
(od špičky do vyskladnění) 

Vedení chovu ve snášce
(od špičky do vyskladnění)
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Postupy

Při stanovení přesného načasování prvního snížení množství krmiva po špičce hrají roli různé faktory. Na 
načasování a míru snížení množství krmiva mohou mít vliv:  

• Tělesná hmotnost a změna tělesné hmotnosti od začátku snášky.
• Denní snáška vajec a trend snášky na průměrný stav.
• Denní hmotnost vajec a trend hmotnosti vajec.
• Trend vaječné hmoty.
• Zdravotní stav hejna a stav opeření.
• Teplota okolního prostředí.
• Úrovně energie a proteinů v krmivu.
• Struktura krmiva.
• Množství krmiva zkonzumované ve špičce (příjem energie).
• Historie hejna (odchov a užitkovost před špičkou).
• Změny doby na vyžrání krmiva.
• Opeření.

Kvůli odlišnostem výše uvedených charakteristik mezi hejny je program snížení množství krmiva pro každé 
hejno jiný. Aby manažer farmy byl schopen monitorovat a stanovit vhodný program redukce krmiva, je 
nezbytné měřit, zaznamenávat a vynášet do grafu následující charakteristiky: 

• Denně (nebo týdně) tělesnou hmotnost a změnu tělesné hmotnosti vzhledem k cílové hodnotě (další 
podrobnosti o cílových tělesných hmotnostech najdete v příručce „Cíle užitkovosti rodičovského 
chovu Ross“). V období po špičce je nezbytné přesně monitorovat tělesnou hmotnost (viz kapitola 
„Monitorování růstu rodičů“). 

• Denně hmotnost vajec a změnu hmotnosti vajec vzhledem k cílové hodnotě.
• Denně změny doby na vyžrání krmiva. Čas na vyžrání krmiva je doba mezi zapnutím krmítka a vyžráním; 

ve špičce jde normálně o 3-4 hodiny pro sypkou směs, 2-3 hodiny pro drcenou směs a 1-2 hodiny pro 
granule Je-li doba na vyžrání krmiva delší nebo kratší než uvedené časy, znamená to, že úrovně krmiva 
mohou být příliš vysoké, resp. příliš nízké.

Kromě toho musí manažer farmy pravidelně kontrolovat slepice a ujistit se, že jsou v dobré tělesné kondici 
(další informace najdete v kapitole „Hodnocení tělesné kondice drůbeže“).

Všeobecné zásady pro odebírání krmiva po špičce na základě charakteristiky cílové 
užitkovosti 

Pro mírné teplotní podmínky, kdy jsou úrovně užitkovosti blízké nebo rovné cílovým hodnotám a drůbež 
dostává v krmivu doporučené množství živin, lze najít všeobecné zásady pro odebírání krmiva po špičce v 
příručce Cíle užitkovosti pro rodičovská hejna Ross. Drůbež musí dostat správné množství krmiva, aby 
správně vyhověla měnícím se požadavkům na růst, snášku a záchovu (obrázek 57). Skutečný program 
odebírání krmiva však musí vycházet z pečlivého a přesného monitorování denní tělesné hmotnosti, denní 
hmotnosti vajec a doby vyžrání krmiva. Normálně je dobré užitkovosti dosaženo, když je celkové snížení 
přídělů krmiva mezi 5-8% od špičky snášky do vyskladnění. Studie firmy Aviagen ukázaly, že snížení krmení 
>8% může negativně ovlivnit užitkovost. 

Odebírání krmiva normálně začíná přibližně 5 až 6 týdnů poté, co se objeví špička snášky. Avšak pokud jsou 
přírůstky tělesné hmotnosti nad cílovými hodnotami mezi špičkou snášky a 35 týdny stáří (pokud zjistíme 
změnu směru růstové křivky), může být potřeba začít odebírání krmiva dříve.  

Růst

Vedení chovu ve snášce
(od špičky do vyskladnění)
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Obrázek 57: Složky celkových potřeb energie rodičovských slepic od  20 do 64 týdnů stáří.

Existují situace, kdy se užitkovost hejna podstatně liší od publikovaných cílů užitkovosti a program odebírání 
krmiva se s ohledem na tuto skutečnost musí vhodně změnit. Níže jsou uvedeny příklady dvou konkrétních 
situací z praxe, ilustrující doporučené strategie odebírání krmiva, jestliže se užitkovost liší od publikovaných 
cílů.

Hejna s užitkovostí nad doporučenými cíli

Hejna s užitkovostí nad publikovanými cíli užitkovosti mohou mít nedostatečný příděl krmiva, a tedy živin, 
takže se může začít zpomalovat nebo klesat tělesná hmotnost a hmotnost vajec ve srovnání s očekávanými 
přírůstky (viz příklad na obrázku 58). Nadměrné odebrání krmiva po špičce může případně mít negativní vliv 
na snášku a může mít za následek náchylnost slepic k pelichání a kvokání. Je-li užitkovost hejna nad cílovou 
úrovní, musí být doporučené odebírání krmiva po špičce menší a postupnější; může být nutné déle zachovat 
špičkové krmení, zpozdit začátek odebírání krmiva a celkově odebrat méně krmiva od 245 dnů (35 týdnů) do 
vyskladnění.

Obrázek 58: Graf ilustrující vlivy nedostatečného krmení na hejno s užitkovostí nad cílovou snáškou na 
průměrný stav. Přerušované čáry ukazují, co by se stalo se snáškou, kdyby nebyly učiněny vhodné úpravy 
odebírání krmiva.
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Vedení chovu ve snášce
(od špičky do vyskladnění)
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Hejno s dobrou užitkovostí, kde je
krmivo odebíráno příliš rychle,
krmivo musí být ve 260 dnech vráceno. 

Cílová těl. hmotnost

Skutečná denní těl. hmotnost
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Hejno s dobrou užitkovostí, kde je krmivo odebíráno
příliš rychle, jak ukazuje pokles denní hmotnosti vajec
po dobu 4 dnů. Krmivo musí být ve 260 dnech vráceno.   

Cílová hmot. vajec

Skutečná denní hmot. vajec

Je nutné pečlivě monitorovat denní hmotnost vajec, tělesnou hmotnost, snášku a časy na vyžrání krmiva. 
Zejména zaznamenávání a monitorování tělesné hmotnosti a hmotnosti vajec ukazuje, jestli odebírání krmiva 
probíhá správně. Za normálních podmínek je první známkou, že krmení není v pořádku, postupný pokles 
hmotnosti vajec a pak tělesné hmotnosti, který předchází poklesu snášky. Graf na obrázku 58 ilustruje hejno 
s užitkovostí nad cílovou hodnotou, přičemž informace byly shromažďovány a vynášeny do grafu denně. I 
když lze tímto způsobem monitorovat všeobecné trendy užitkovosti, týdenní zaznamenávání neumožňuje 
dostatečně včasné zjištění případných problémů s užitkovostí z hlediska hmotnosti vajec a tělesné hmotnosti. 
Pokud je výživa nedostatečná, probíhají malé, ale významné změny během dnů a doporučuje se měřit, 
zaznamenávat a monitorovat denní hmotnosti vajec a tělesné hmotnosti samostatně tak, aby byl rychle 
zjištěn každý postupný pokles hmotnosti a bylo možné na něj reagovat (obrázky 59 a 60). 

Obrázek 59: Příklad hejna s užitkovostí nad cílovou hodnotou snášky na prům. stav, kde hmotnost vajec 
klesá soustavně a průběžně od očekávané cílové hodnoty po dobu nejméně 4 dny.

Obrázek 60: Příklad hejna s užitkovostí nad cílovou hodnotou na průměrný stav, kde tělesná hmotnost klesá 
průběžně a soustavně od očekávané cílové hodnoty.

Vedení chovu ve snášce
(od špičky do vyskladnění)
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Hejna s užitkovostí pod doporučenými cíli 
Pro hejna, jejichž užitkovost je pod publikovanými cílovými hodnotami, může být odebrání krmiva větší. 
Nadměrné úrovně krmiva vedou u takových hejn k nadměrné hmotnosti se špatnou perzistencí a zvýšenou 
hmotností vajec (viz obrázek 61). Je nutné pečlivě monitorovat denní hmotnost vajec, tělesnou hmotnost, 
snášku a časy na vyžrání krmiva a určit, jestli odebrání krmiva probíhá správně. V hejnech s užitkovostí pod 
doporučenými cílovými hodnotami bude celkové odebrání krmiva od špičky do vyskladnění větší v porovnání 
s hejny, jejichž užitkovost je vyšší. Počáteční odebírání krmiva po špičce může být v rozsahu 2-4 g nebo 8-11 
kcal ME týdně.

Obrázek 61: Graf ilustrující hejno s užitkovostí pod cílovou snáškou na průměrný stav. Přerušované čáry 
ukazují, co by se stalo, pokud by nebyly provedeny vhodné úpravy odebírání krmiva. 

Včasné zjištění potenciálních problémů s užitkovostí vyžaduje samostatné měření, zaznamenávání a 
monitorování denní hmotnosti vajec a tělesné hmotnosti. Obrázky 62 a 63 ilustrují, jak pečlivé denní kontroly 
dat (místo týdenních kontrol, ilustrovaných na obrázku. 65) ukazují, kde došlo k vyššímu než očekávanému 
nárůstu hmotnosti vajec a tělesné hmotnosti v důsledku příliš pomalého odebírání krmiva po špičce. 

Obrázek 62: Příklad hejna s užitkovostí pod cílovou snáškou na průměrný stav, kde zvýšení denní hmotnosti 
vajec bude průběžně a soustavně vyšší než očekávané po dobu nejméně 4 dnů.
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Hejno se špatnou užitkovostí, kde hmotnost vajec je nad 
standardem a odebírání krmiva bylo příliš pomalé, jak ukazuje 
zvýšení hmotnosti vajec po dobu 4 dnů. Další odebrání krmiva 
bude potřeba ve 262 dnech. 
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Skutečná denní hmotnost vajec

Vedení chovu ve snášce
(od špičky do vyskladnění)
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Odebrané krmivo 
znovu aplikováno, 
když hmotnost vajec 
sleduje očekávaný 
trend. 

Obrázek 63: Příklad hejna s užitkovostí pod cílovou snáškou na průměrný stav, kde zvýšení denní tělesné 
hmotnosti je průběžně a soustavně větší, než se očekávalo.  

Monitorování odebírání krmiva po špičce snášky.

V každém hejnu (s vysokou, průměrnou nebo nízkou snáškou) je po každém odebrání krmiva po špičce 
snášky nutné pečlivě monitorovat reakci na toto odebrání. Jestliže se snáška, hmotnost vajec nebo tělesná 
hmotnost sníží více, než se očekávalo, vraťte množství krmiva na předcházející úroveň a pokuste se odebrat 
krmivo znovu za 5-7 dnů (obrázek 64 a obrázek 65). 

Obrázek 64: Příklad přehodnocení odebrání krmiva, když se denní hmotnost vajec soustavně a průběžně 
snižuje o více, než se očekávalo a je proto nutné znovu zvýšit množství krmiva.

Vedení chovu ve snášce
(od špičky do vyskladnění)
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Obrázek 65: Příklad přehodnocení odebrání krmiva, když se denní tělesná hmotnost soustavně a průběžně 
snižuje o více, než se čekávalo, a je proto nutné znovu zvýšit množství krmiva. 

Jestliže se hmotnost vajec nebo tělesná hmotnost zvyšuje více, než se očekávalo, a dojde k poklesu 
perzistence snášky, je třeba urychlit další odebrání krmiva (obrázky 66 a 67). 

Obrázek 66: Příklad přehodnocení odebrání krmiva, když se denní hmotnost vajec soustavně a průběžně 
zvyšuje o více, než se očekávalo, a je proto nutné znovu snížit krmnou dávku. 
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Obrázek 67: Příklad přehodnocení odebrání krmiva, když se denní tělesná hmotnost soustavně a průběžně 
zvyšuje o více, než se očekávalo, a je proto nutné znovu snížit množství krmiva.

Odebírání krmiva a teplota okolního prostředí po špičce snášky.

V případě špičky hejna za horkého počasí je nutné odebrat krmivo dříve a rychleji ve srovnání s mírnějšími 
podmínkami. Jestliže se však okolní teplota změní, je nutno úrovně krmiva revidovat a vhodně upravit, aby 
bylo zaručeno splnění požadavků slepic na energii. Monitorujte čas na vyžrání krmiva, abyste mohli reagovat 
na případné odchylky. 

Slepice se špatným opeřením budou mít vyšší požadavky na energii, zváště v chladném prostředí. Pokud 
není správně upraven příjem kalorií s ohledem na nízké teploty a špatné opeření, pravděpodobně to povede 
k poklesu snášky, líhnivosti a oplozenosti, obzvláště během posledních týdnů snášky. 

• Monitorování a kontroly tělesné hmotnosti a hmotnosti vajec jsou hlavními 
prioritami v období po špičce. 

• Dodržujte program odebírání krmiva po špičce snášky, umožňující, aby slepice 
dosáhly hmotnosti rychlostí 20 gramů za týden. Pomůžete tím zachovat profily 
snášky vajec, tělesné hmotnosti a hmotnosti vajec.

• Při zanedbání kontrol tělesné hmotnosti po špičce snášky se snižuje perzistence 
snášky a je ovlivněna velikost vajec.

• Monitorujte a zaznamenávejte denní tělesnou hmotnost a hmotnost vajec a 
provádějte týdenní rozhodnutí o krmení na základě těchto denních trendů 
vzhledem k cílovému profilu. Pokud to trendy vyžadují, proveďte změny dávek 
krmiva dříve. 

• Hejna s užitkovostí nad cílovou snáškou vajec mohou vyžadovat více krmiva a 
odebírání krmiva musí probíhat v menších dávkách a postupněji. 

• Má-li hejno špatnou užitkovost, musí být odebírání krmiva rychlejší, aby slepice 
nezačaly tučnět.

• Se změnami teploty přehodnocujte a upravujte množství krmiva, abyste zajistili 
že budou správně naplněny potřeby energie.

• Špatně opeřené slepice budou mít vyšší potřeby energie, aby bylo zajištěno, že 
nedojde k poklesu snášky.

Vedení chovu ve snášce
(od špičky do vyskladnění)
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Vedení chovu kohoutů od špičkové snášky 
do vyskladnění 
Cíl 

Udržovat trvalou oplozenost.

Principy

Zachování kondice kohoutů a krmení a vhodná regulace počtu kohoutů ve snášce jsou klíčem pro udržení 
oplozenosti po špičce. 

Postupy

Principy a postupy managementu pro kohouty v období po špičce jsou podobné jako ty, které se používají 
v období před špičkou. Úpravy množství krmiva pro dosažení postupného, ale konstantního zvyšování 
hmotnosti, když kohouti stárnou, jsou nejefektivnějším prostředkem kontroly tělesné hmotnosti a kondice. 
Lze tak udržet trvalou oplozenost. Rovněž musí být optimalizovány a regulovány poměry pohlaví.

Za tím účelem musí být často (nejméně jednou týdně) odebrán vzorek z celého oddělení kohoutů a zvážen. 
Při  vážení musí být každý kohout současně zhodnocen a musí být zjištěno, jestli si udržuje ideální tělesnou 
kondici, osvalení a zbarvení kloaky. Udržování těchto charakteristik podporuje aktivní pářicí aktivitu během 
celého života hejna. Je důležité vážit a hodnotit vzorky dostatečné velikosti. Příliš malá velikost vzorku 
(méně než 10 % populace) může manažera farmy splést (další informace najdete v kapitole „Monitorování 
růstu rodičů“). 

Krmná dávka pro kohouty se během celého života hejna musí zvyšovat. Nesmí se nikdy snížit. Zhruba od 
30 týdnů stáří je třeba přidávat kohoutům krmivo tak, aby bylo dosaženo požadovaného týdenního přírůstku 
tělesné hmotnosti. Skutečné změny v množství krmiva pro kohouty a frekvence zvyšování dávek krmiva 
musí být založeno na hodnocení vzorků, s použitím údajů o tělesné hmotnosti a dalších informací z práce 
hospodáře, jako tělesná kondice, osvalení a uniformita.

Je nutné dodržovat naplánovaný program redukce poměru pohlaví, aby byla zachována trvalá oplozenost 
(viz kapitola „Řízení do snášky“). Optimální poměr pohlaví musí být udržován odebíráním kohoutů podle 
jejich fyzické kondice (viz kapitola „Hodnocení tělesné kondice drůbeže“). 

Hejna s problémy s polštářky běháků se méně páří a mají nižší oplozenost. Stav podestýlky a konstrukce 
roštů mají hlavní vliv na zdraví polštářků běháků kohoutů a v důsledku na schopnost páření. Jestliže 
podestýlka zvlhne, zhutní nebo má nedostatečný objem, je nutné přidat další podestýlku, aby kohouti (i 
slepice) měli komfortní plochu pro chození a páření.
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• Nikdy nesnižujte příděl krmiva pro kohouty.
• Zajistěte vážení vzorků dostatečné velikosti.
• Ujistěte se, že přidání krmiva vychází z tělesné hmotnosti, osvalení a fyzického 

stavu, aby byl zachován růst a trvalá oplozenost.
• Udržujte dostatečné množství suché podestýlky na podporu dobrého zdraví   

polštářků běháků.
• Dodržujte naplánovaný program redukce kohoutů

Vedení chovu ve snášce
(od špičky do vyskladnění)
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Poznámky

Vedení chovu ve snášce
(od špičky do vyskladnění)
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Monitorování růstu rodičů

Cíl

Řídit vývoj kuřat na základě získání přesného odhadu průměrné tělesné hmotnosti a (KV%), resp. uniformity 
pro každou populaci kuřat.

Principy

Nejméně jednou týdně važte kuřata standardizovaným, přesným a opakovatelným postupem. Cílovou tělesnou 
hmotnost pro dané stáří a uniformitu hejna pak lze regulovat řízením přídělu a rozdělení krmiva tak, aby byl 
maximalizován reprodukční výkon. 

Metody vážení tělesné hmotnosti 

Růst a vývoj hejna se hodnotí vážením reprezentativních vzorků kuřat a porovnáváním hmotností vzorků s 
cílovou tělesnou hmotností pro dané stáří.

Všechny systémy měření vyžadují kalibraci a pro kontrolu, jestli váhy váží přesně, je třeba používat standardní 
závaží. Kontrola kalibrace se musí provádět na začátku a na konci každého vážení vzorků.

K dispozici jsou dva hlavní systémy vážení – ruční a elektronický. Úspěšně používat je možné oba typy vah, 
ale pokaždé je nutno použít stejnou váhu, aby bylo zaručeno spolehlivé a opakovatelné měření konkrétního 
hejna.

Bez ohledu na to, který systém vážení používáte, musí osoby manipulující s kuřaty pracovat v klidu a musí 
být vhodně proškolené s ohledem na trvalou pohodu kuřat.

Ruční váhy
K dispozici je několik typů ručních vah (příklad je uveden na obrázku 68). Mohou se používat k vážení kuřat 
s přesností na ±20 g  a mají kapacitu až 5 kg. Konvenční (mechanické nebo číselníkové) váhy vyžadují ruční 
zapisování dat a ruční provádění výpočtů. 

Další užitečné informace k dispozici

Jak na to: Řízení chovu rodičů brojlerů: Hromadné vážení rodičů brojlerů

Jak na to: Řízení chovu rodičů brojlerů: Individuální vážení rodičů brojlerů

Useful
Information

Kapitola 4 – Monitorování růstu rodičů

Monitorování růstu rodičů
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Obrázek 68: Ruční závěsná váha pro vážení kuřat  

Elektronické vážení 
K dispozici jsou elektronické váhy (obrázek 69), které zaznamenávají hmotnosti jednotlivých kuřat s přesností 
na nejbližší gram a dokážou automaticky vypočítat a vytisknout statistiku populace (obrázek 70): 

• Celkový počet zvážených kuřat.
• Průměrná hmotnost kuřat
• Odchylka nebo rozsah.
• KV%.

Obrázek 69: Příklady elektronických vah pro vážení jednotlivých kuřat do 7 dnů stáří (vlevo), elektronických 
vah pro vážení jednotlivých kuřat po 7 dnech stáří (uprostřed) a nášlapná váha (vpravo), kde se kuřata váží 
sama jednotlivě. 
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CURRRENT DATATT  METRIC
TOTAL WEIGI HEH D: 79
AVERAGE WEIGHT: 0.471
DEVIATION: 0.048
C.V. (%): 10.2

Band limitssss Total
0.320 to 0.339 1
0.340 to 0.359 1
0.000 3636363663663 0 00000 totototooooo 00000000.3333797979797779797799 2222222
0.380 to 0.399 2
0.400 to 0.419 4
0.420 to 0.439 7
0.4440 to 0.459 12
0.460 to 0.479 15
0.480 to 0.499 14
0.5000 totto 0.519 10
0.0 520 to 0.539 6
0.54540 to 0.5559 3
0.5880 0 to 0.599 2

CURRRENT DATATT  IMPERIAL
TOTAL WEIGII HEH D: 79
AVERAGE WEIGII HT: 1.037
DEVIATION: 0.105
C.V. (%): 10.2

Band limitssss Total
0.705 to 0.747 1
0.750 to 0.7791 1
0.000 797979799979444444 totototoooo 0000000.888363636363363 222222
0.838 to 0.880 2
0.882 to 0.924 4
0.926 to 0.968 7
0.970 to 1.012 112
1.014 to 1.056 15
1.058 to 11.100 14
1.102 to 1.144 10
1.146 to 1.188 6
1.19190 to 1.2.2232 3
1.279 9 to 1.321 2

Obrázek 70: Příklady výtisku z automatické váhy (metrické a imperiální).

Metodologie vážení vzorků

Kuřata musí být vážena každý týden od naskladnění (den 0). Ve stáří 0, 7 a 14 dnů je možné vážit vzorky 
hromadně (obrázek 71). Po 14 dnech stáří je nutné vážit hmotnosti jednotlivých kuřat. 
Při naskladnění (den 0) musí být váženy hromadně nejméně tři krabice kuřat na každé oddělení. Musíte znát 
počet živých kuřat v každé krabici a hmotnost krabice na kuřata, abyste mohli přesně vypočítat průměrnou 
hmotnost kuřete. Kromě toho se doporučuje vážit kuřata jednotlivě z 1 krabice na oddělení při naskladnění, 
za účelem hodnocení kvality kuřat a jako pomůcka pro určení počátečních procedur časného managementu 
kuřat.

Od 7 dnů stáří dál je nutné vážit minimální vzorek 2 % nebo 50 kuřat na populaci podle toho, co je větší. V 
7 a 14 dnech stáří se váží hromadně 10-20 kuřat najednou, dokud není zvážen celý vzorek (minimálně 2 % 
nebo 50 kuřat).

Hromadné vážení umožňuje určit průměrnou hmotnost kuřat a průměrný týdenní přírůstek hmotnosti. 
Porovnání průměrné hmotnosti kuřat s hmotností cílovou usnadňuje rozhodování o krmení. Pro stanovení 
uniformity (KV%) je však nutné vážit kuřata jednotlivě.

Obrázek 71: Příklad hromadného vážení kuřat do 14 dnů stáří.
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Vstupní dveře Dveře mezi boxy

Dveře na chytání

Místa pro odebírání vzorků

Zaznamenávání tělesných hmotností jednotlivých kuřat musí začít, jak je to nejdříve prakticky možné, 
obvykle je to mezi 14 a 21 dny (2 a 3 týdny) stáří. Je nutné odchytit minimální vzorek 2% nebo 50 kuřat 
(podle toho, co je větší) z každé populace pomocí odchytových ohrádek a pak je jednotlivě zvážit. Všechna 
kuřata odchycená ve vzorku musí být zvážena, aby nedošlo k selektivnímu vážení. Pokud některá jednotlivá 
populace v odchovu překročí 1000 kuřat, je nutné zvážit 2 vzorky odebrané z různých míst v oddělení nebo v 
hale. Ve snášce musí být vzorky odebírány nejméně ze 3 různých míst v populaci. Při této metodě jsou vzorky 
co možná nejreprezentativnější a odhady tělesné hmotnosti mají rostoucí přesnost. 

Kuřata pro vážení vzorků musí být odchytávána směrem doprostřed oddělení od dveří nebo stěn oddělení 
(obrázek 72). Vážení se musí provádět každý týden ve stejný den a ve stejnou hodinu (4-6 hodin po krmení). 

Obrázek 72: Příklad správných míst pro odebírání vzorků  v hale v období snášky.

Monitorování růstu rodičů
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Záznam o vážení

FARMA HYBRID HALA

   
Průměrná hmotnost populací   464 g   1.02 lb
Rozpětí tělesných hmotností 240 g   0.53 lb

KV%   =       10.3      10.3
                 

Detaily o hejnu
Stáří 28         28 
Průměrná hmotnost 464 g  1.02 lb
Celkem zvážených kuřat 212       212

2

212 464 g (1.02 lbs) 450 g (0.99 lbs)

Slepice 28 15. března

% Koeficient variabilityCÍLOVÁ HMOTNOST

POČET KUSŮ

1

WEIGHT
GRAMS
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PRŮMĚRNÁ HMOTNOSTPOČET ZVÁŽENÝCH

10.3

BOX POHLAVÍ STÁŘÍ DATUM

Range of Weights x 100

Average of Weights *F. Value

Sample Size F. Value Sample Size F. Value
10 3.08 60 4.64
15 3.54 65 4.70
20 3.73 70 4.76
25 3.94 75 4.81
30 4.09 80 4.87
35 4.20 85 4.90
40 4.30 90 4.94
45 4.40 95 4.98
50 4.50 100 5.02
55 4.57 105 5.03

Range is defined as the difference in weight between the
heaviest and lightest birds.
The appropriate F value depends on sample size.
Examples are as follows:

CV%  =

 0.53x100
1.02x5.03

240x100
464x5.03

Hmotnost
lb

0.00

0.04

0.09
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0.31

0.35

0.40
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1.01
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1.41

1.46

1.50

1.54

1.59

1.63

1.68

1.72

1.76

1.81

1.85

1.90

1.94

Postupy pro ruční váhy
Při použití ručních vah je možné zapisovat hmotnosti jednotlivých kuřat do záznamové tabulky (obrázek 73) během 
vážení kuřat. 

Obrázek 73: Příklad tabulky pro ruční zaznamenávání tělesné hmotnosti.
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Program odchovu rodičů 0 - 24 týdnů
Slepice / Hala 2 / Box 3
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Po zvážení je možné vypočítat následující parametry pro hejno:

• Průměrná hmotnost
• Rozsah hmotností (nejvyšší tělesná hmotnost – nejnižší tělesná hmotnost)
• Koeficient variace (KV %)

Průměrná tělesná hmotnost a KV% musí být vyneseny do grafu tělesné hmotnosti podle stáří a porovnány s 
cílovými hodnotami. Příklad takového grafu je uveden na obrázku 74. Odchylky od cílů užitkovosti pomáhají 
stanovit budoucí krmné dávky.

Obrázek 74: Příklad grafu pro týdně zaznamenávanou tělesnou hmotnost oddělení a KV% ve srovnání se 
standardy užitkovosti. V tomto příkladu je tělesná hmotnost na cílové hodnotě a hodnota KV% je dobrá; 
přidávání krmiva musí sledovat doporučení.

Postupy pro elektronické váhy
Při použití elektronických vah se automaticky vypočítávají a tisknou statistiky populací (průměrná hmotnost, 
průměrný přírůstek tělesné hmotnosti, rozsah hmotností a KV%) a jsou vytištěny (obrázek 70). Stejně jako 
u ručních vah je nutné vynést hodnoty průměrné tělesné hmotnosti a KV do grafu tělesné hmotnosti podle 
stáří a porovnat s cílovými hodnotami. Stanovení odchylek od cílů pomáhá určit budoucí krmné dávky.

Poznámky o vážení vzorků kohoutů
Je důležité udržet tělesnou hmotnost a fyzickou kondici kohoutů po připáření, ale přesné monitorování 
tělesné hmotnosti může být v tomto období obtížnější. Časem může vzniknout nesprávná odchylka 
hmotnosti kohoutů v důsledku obtížnosti odchycení reprezentativního vzorku kohoutů. Je tedy nezbytné, 
aby během snášky byly váženy vzorky kohoutů dostatečné velikosti (velikost vzorku kohoutů se musí zvětšit 
nejméně na 10 % populace od připáření), z různých míst v hale. 

I když je v hale nainstalována automatická (nášlapná) váha, je stále nutné měřit tělesné hmotnosti kohoutů 
ručním vážením, pomocí ruční nebo elektronické váhy. Tím se ověřuje přesnost automatického systému. 
Velikosti vzorků kohoutů pro systémy automatického vážení mohou mít tendenci být nereprezentativní, 
protože jak kohouti přibývají na velikosti, používají tyto váhy čím dál méně. Možnost kontrolovat fyzickou 
kondici kohoutů poskytuje také ruční vážení (které se musí provádět týdně od začátku  snášky).

Monitorování růstu rodičů
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Poznámky o vážení vzorků slepic
Jsou-li použity automatické (nášlapné) váhy a hmotnosti slepic z těchto vah udávají neočekávané variace 
nebo odchylky od očekávaných cílových hodnot, je nutné převážit vzorek slepic ručně. Jestliže se variace 
potvrdí, je třeba plošinové váhy překalibrovat a zkontrolovat, jestli správně fungují. Další ruční vážení slepic 
není nutné provádět pravidelně jako u kohoutů.

Nekonzistentní hmotnostní údaje
Pokud vážení vzorků dává údaje nekonzistentní s předchozími hmotnostmi nebo očekávanými přírůstky, 
je třeba okamžitě zvážit druhý vzorek kuřat pro kontrolu před rozhodnutím o změně krmné dávky. Tím lze 
identifikovat případné problémy (např. nesprávný postup odběru vzorků, chyby v krmné dávce, závady 
napáječek nebo nemoc), které mohou vyžadovat řešení. 
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• Posuzujte a řiďte růst a vývoj v hejnu vážením reprezentativních vzorků kuřat a 
porovnáváním výsledků s cílovou hmotností pro dané stáří.

• Začněte s vážením vzorků v jednom dnu stáří a pokračujte přinejmenším jednou 
týdně.

• Používejte hmotnosti jednotlivých kuřat od 14-21 dnů stáří pro výpočet KV%.
• Važte nejméně 50 kuřat nebo 2 % populace slepic (10 % populace kohoutů ), 

ale vždy musí být zvážena všechna kuřata odchycená ve vzorku.
• Kuřata važte každý týden ve stejný čas a na stejných vahách.
• Pravidelně kontrolujte přesnost vah.
• Zapisujte průměrnou tělesnou hmotnost a KV% a vynášejte je do grafu tělesné 
• hmotnosti podle stáří.
• Pokud vážení vzorků dává údaje nekonzistentní s předchozími hmotnostmi nebo  

očekávanými přírůstky, zvažte okamžitě druhý vzorek.

Monitorování růstu rodičů
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Poznámky

Monitorování růstu rodičů
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Hodnocení tělesné kondice drůbeže

Cíl

Zajistit trvalou oplozenost a snášku vajec dosažením optimální fyzické kondice kohoutů a 
slepic.

Principy

Pravidelné tělesné hodnocení kuřat poskytuje doplňující informace jako vodítko pro požadované 
úpravy metod managementu za účelem zajištění trvalého reprodukčního výkonu.

Tělesné hodnocení kuřat v hejnu zahrnuje monitorování různých faktorů (včetně tělesné 
hmotnosti, tělesné kondice, tvaru prsou, stupně osvalení a velikosti kostry) pro získání dobrého 
celkového přehledu o kondici,  svalovém napětí, zdraví a reprodukčním potenciálu drůbeže.

Hodnocení kondice kuřat

Hodnocení kondice kuřat (např. osvalení, běháků a chodidlových polštářků) je nutné provádět 
přinejmenším jednou týdně, od naskladnění do vyskladnění. Toto hodnocení musí být 
realizováno jako součást běžných postupů managementu hejna, přičemž je nutné stanovit 
dobré zásady vedení chovu pro personál farmy. Z těchto pravidelných hodnocení lze získat 
poznatky o tom, jak kuřata vypadají a jak se cítí v každém daném stáří. Tato znalost podporuje 
rozhodování managementu a pomáhá rozpoznávat a řešit problémy. Jsou dvě možnosti, jak 
hodnotit hejno – během vážení kuřat nebo během obchůzek haly. 

Je důležité, aby hejno bylo během celého života udržováno v optimální kondici. Je však třeba 
mít na paměti, že toto optimum se v různých časech během života může lehce lišit, například v 
závislosti na tom, zda se hejno blíží k pohlavní dospělosti, je ve špičkové snášce nebo začíná 
se snáškou. V libovolném čase může nepřiměřená (nedostatečné osvalení nebo hubená kuřata), 
resp. nadměrná (nadměrné osvalení nebo tučná kuřata) kondice mít negativní vliv na užitkovost 
hejna a je nutné jí zabránit. Kondici drůbeže je třeba věnovat zvláštní pozornost:
 
• V období vedoucím k začátku snášky vajec (19-24 týdnů stáří) u slepic.
• Během celé snášky u kohoutů, při dodržování plánu redukce kohoutů.

Ideální příležitost hodnotit tělesnou kondici drůbeže poskytuje vážení. Jako obecné pravidlo 
platí, že je třeba vzorkovat minimálně 50 kuřat nebo 2 % populace (podle toho, co je větší) 
slepic a minimálně 10 % populace kohoutů (další informace najdete v kapitole „Monitorování 
růstu rodičů“). Tělesnou kondici je nutno pravidelně hodnotit a zaznamenávat u všech kusů 
odebraných ve vzorku k vážení.

Kromě toho je dobrou metodou managementu nejméně jednou za týden obejít hejno a vybrat 
jednotlivé kusy k hodnocení jejich tělesné kondice. Jako vodítko platí, že je třeba náhodně 
vybrat minimálně 20-30 slepic a 15 kohoutů a zhodnotit jejich tělesnou kondici. 

Kapitola 5 - Hodnocení tělesné kondice drůbeže
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Hodnocení stavu kohoutů

Kohouti v dobré tělesné kondici mají dobrou oplozenost. Pravidelné provádění fyzického hodnocení kondice 
kohoutů během života hejna pomáhá zajistit dosažení optimální oplozenosti. 

Všechny osoby manipulující s drůbeží musí pracovat pečlivě a pozorně a musí být vhodně proškolené. 

Odchov
Během odchovu je důležité, aby kuřata dosáhla cílové tělesné hmotnosti a aby hejno bylo uniformní ve vývoji. 
Velikost kostry a délka holeně mohou být užitečnými prostředky vizuálního srovnání vývoje kohoutů a pomocnými 
nástroji managementu. Až do 63 dnů (9 týdnů) stáří existuje přímá úměrnost mezi tělesnou hmotností, velikostí 
kostry a délkou holeně (obrázek 75). Obecně vzato, kuřata, která dosáhnou během odchovu doporučené 
cílové tělesné hmotnosti, dosahují také dobře uniformního vývoje holeně a kostry (skeletu). Pozorování krmení 
kuřat u řetězových krmítek a u kapátkových nebo zvonových napáječek a sledování variace délky holeně dává 
možnost zjistit, jestli je v rámci populace vysoká úroveň variability (ukazující na špatnou uniformitu). Důvody 
této variability je třeba prozkoumat (např. špatná distribuce krmiva, nedostatečný krmný prostor, zdravotní 
potíže, špatné podmínky v prvních dnech odchovu).

Obrázek 75: Délka holeně u kohoutů. Kohout vlevo má horší vývoj holeně co do délky i průměru

 

Kuřata, která v odchovu sledují doporučený profil tělesné hmotnosti, musí rovněž dosahovat přijatelné 
tělesné kondice. Pravidelné a rutinní monitorování osvalení kohoutů ve spojení s měřením tělesné hmotnosti 
však může poskytnout přesnější ukazatel celkové tělesné kondice a pomoci stanovit vhodnější strategie 
managementu a krmení. Za tímto účelem je třeba kohouty od naskladnění pravidelně nejméně jednou za 
týden během vážení kontrolovat a posuzovat jejich fyzickou kondici, přičemž   zvláštní pozornost je třeba 
jim věnovat mezi 15 týdny stáří a začátkem snášky, v přípravě na pohlavní dospělost. Dále je také důležité 
znát všeobecný zdravotní stav, čilost a aktivitu.

• Během celého života hejna je nutné provádět pravidelné hodnocení tělesné 
kondice.

• Využití hodnocení kombinace tělesných parametrů poskytuje lepší indikaci stavu 
kuřat a jejich vhodnosti k danému účelu a usnadňuje tedy lepší rozhodování 
managementu (o krmných dávkách a implementaci plánů redukce počtu 
kohoutů). 

• Nejméně jednou týdně je nutné během vážení hodnotit reprezentativní vzorek 
populace a určit celkovou kondici hejna; je však třeba hodnotit také jednotlivá 
kuřata. Dobrou metodou je odchytit a fyzicky zhodnotit jednotlivá kuřata během 
obchůzky haly.

Hodnocení tělesné kondice drůbeže
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Snáška 

Fyzické hodnocení kondice a odebírání kohoutů jako součást plánu redukce kohoutů 
Je nutné dodržovat plánovaný program redukce poměru pohlaví (tabulka 17), aby byla zachována trvalá 
oplozenost. Optimální poměr pohlaví se udržuje odebíráním kohoutů, kteří jsou ve špatné tělesné kondici a 
nepracují, z hejna. 

Tabulka 17: Vodítko pro běžné poměry pohlaví ve stárnoucím hejnu.

Dny Týdny
Počet kvalitních kohoutů 

/100 slepic 

154-168 22-24 9.50-10.00

168-210 24-30 9.00-10.00

210-245 30-35 8.50-9.75

245-280 35-40 8.00-9.50

280-350 40-50 7.50-9.25

350 do vyskladnění 50 do vyskladnění 7.00-9.00

Hodnocení kondice kohoutů pro regulaci poměru pohlaví se musí provádět pravidelně během vážení, ale 
může se provádět také u jednotlivých kohoutů v rámci obchůzky hejna.

Fyzické hodnocení kondice kohoutů musí být komplexní a zahrnovat tyto faktory:

• Čilost a aktivita.
• Tělesná kondice (osvalení) – tvar a měkkost nebo tvrdost prsního svalu.
• Běháky a nášlapné polštářky – běháky musí být rovné bez zahnutých prstů a polštářky běháků nesmí 

být odřené.
• Hlava – kohouti musí mít rovnoměrnou, intenzivně červenou barvu hřebínku, laloků a kolem očí. Zobáky 

musí mít uniformní tvar.
• Opeření – kvalitní kohout vykazuje určitou částečnou ztrátu opeření zejména v okolí beder a stehen.
• Kloaka – musí vykazovat určitý otěr opeření, musí být velká a vlhká, s dobrým (červeným) zbarvením.
• Tělesná hmotnost – podle cílového profilu.

Čilost a aktivita  
Během dne je nutné sledovat hejno a monitorovat pářicí aktivitu, krmení, místo odpočinku, rozdělení během 
dne a rozdělení bezprostředně před zhasnutím světel. Kohouti musí být čilí a aktivní a musí být rovnoměrně 
rozděleni na ploše podestýlky  po většinu doby svícení (obrázek 76). Neměli by se shromažďovat na roštech 
nebo ukrývat pod vybavením. Kohouti identifikovaní jako nečilí a neaktivní musí být odebráni. Jestliže se 
zjistí, že je pářicí aktivita hejna nižší než očekávaná, je nutné prozkoumat, jaký je k tomu důvod (např. špatná 
kondice kohoutů, nesynchronizovaná pohlavní dospělost mezi kohouty a slepicemi, nedostatečná distribuce 
krmiva a krmné dávky pro kohouty). 

Obrázek 76: Dobré rozdělení čilých kohoutů v hejnu.
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Monitorování tělesné kondice (tvar prsou nebo osvalení) u kohoutů 
Tvar prsou nebo osvalení je dobrým indikátorem kondice drůbeže, užitečným obzvláště u kohoutů. Kohouti 
s nadměrným nebo nedostatečným osvalením mají s vyšší pravděpodobností dříve či později problémy 
s pářením a oplozeností. Hlavním ukazatelem pro rozhodování o managementu rodičovských kohoutů je 
tradičně tělesná hmotnost, avšak její použití samo o sobě může být zavádějící. Je například možné mít dva 
kohouty stejného stáří a tělesné hmotnosti, kteří se liší fyzickým vzhledem a tělesnou kondicí (jeden může 
být skeletálně menší nebo větší a tučnější nebo hubenější – obrázek 77); takoví kohouti by vyžadovali 
odlišný management, například množství krmiva a výška krmítek, aby dosáhli dobré oplozenosti.

Obrázek 77: Příklad dvou dospělých kohoutů stejné hmotnosti a stáří, ale s rozdílnou tělesnou kondicí. 
Kohout vlevo je kratší a širší a kohout vpravo vyšší a hubenější, ale tělesná hmotnost těchto dvou kohoutů 
je stejná.

Sledování a znalost tělesné kondice kohoutů jsou důležité během celého jejich života. 
Dosažení optimální kondice, její udržení a zajištění, aby nedošlo ke zhoršení, je v každé 
fázi klíčem k užitkovosti kohoutů. Zvláštní pozornost se však doporučuje:

• Na začátku fyzické pářicí aktivity, aby byla zaručena včasná oplozenost a maximalizace produktivity 
hejna.

• Po špičce pro optimalizaci oplozenosti hejna během celého života.

Systém skórování tělesné kondice 
Tělesná kondice (osvalení) se hodnotí na stupnici od 1 do 3; skóre 1 znamená nedostatečné osvalení, 
skóre 2 ideální osvalení a skóre 3 osvalení nadměrné. Rozdíly mezi těmito 3 stupni skóre jsou ilustrovány 
na obrázku 79. Obrázky na obrázku 79 byly pořízeny pomocí CT (počítačová tomografie) rentgenového 
skeneru (obrázek 78), který umožňuje podívat se kohoutům pod peří.

Obrázek 78: CT skener použitý k pořízení obrázků, které ilustrují systém skórování pro hodnocení tělesné 
kondice (osvalení) kohoutů 

Hodnocení tělesné kondice drůbeže
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Obrázek 79: Obrázky z CT skeneru ilustrující systém skóre osvalení pro hodnocení kondice drůbeže. Tyto 
obrázky ukazují 40 týdnů staré kohouty. Horní tři obrázky ukazují celého kohouta (přerušované čáry udávají 
polohu, v které byly pořízeny obrazy řezu). Dolní tři obrazy ukazují vnitřní pohled na prsa v řezu. 

Tvar prsou Tvar V Úzký tvar U Široký tvar U

Prsní kost
Vyčnívající a

snadno hmatná.

Méně vyčnívající
a hladká na

dotyk.

Ne dobře viditelná
a často 

vroubkovaná (je 
možné vidět důlky) 

v extrému.

Prsní sval

Malý prsní sval 
(objem a hloubka), 
má konkávní tvar 

(místo konvexního) 
Špatný svalový 

tonus.

Dobré pokrytí 
prsního 

svalu, který má 
konvexní nebo 
zaoblený tvar. 
Pevný svalový 

tonus.

Nadměrné pokrytí 
prsního svalu s 

velkým objemem 
a hloubkou. Pevný 

svalový tonus.

Postup při hodnocení tělesné kondice (tvar prsou nebo osvalení) 
Tvar prsou a osvalení se musí hodnotit nejméně jednou týdně během vážení. Je nutné hodnotit všechna 
kuřata ze vzorku k vážení.

Při hodnocení osvalení pohybujte rukou po délce prsou (přes prsní kost) a vnímejte tvar, objem a tonus 
prsního svalu (obrázek 80). 

Každému kohoutovi musí být přiděleno skóre 1, 2 nebo 3 udávající velikost a tvar prsou. Skóre je třeba 
zapisovat a každý týden stanovit průměrné skóre pro hejno. Rovněž je nutné monitorovat trend tělesné 
kondice kohoutů v čase. 
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Skóre 1 Skóre 2 Skóre 3

Prsní sval 

Prsní kost

Prsní kost 

Prsní sval 

Břišní dutina

Sval

Tuk

Kost
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Obrázek 80: Hodnocení kondice kohoutů. Přidržte kuře za oba běháky, pohybujte rukou přes prsní kost a 
zhodnoťte vyčnívání prsní kosti a velikost, tvar a pevnost prsou po obou stranách hodnocené hrudi. Kohout 
na obrázku je 26 týdnů starý a hrudní kost musí být snadno hmatná (ale ne vyčnívající). Prsa musí být pevná 
a oblá na dotyk a musí vyplňovat prostor po obou stranách prsní kosti (kondice se skóre 2). 

 

 
Skóre tělesné kondice musí být spolu s tělesnou hmotností a uniformitou bráno v úvahu při základním 
rozhodování o vhodných opatřeních v managementu drůbeže. Příklady, jak lze hodnocení tělesné kondice 
tímto způsobem používat, jsou uvedeny v tabulce 18. 

Tabulka 18: Příklady, jak lze používat kondici kohoutů ve spojení s tělesnou hmotností ke stanovení 
vhodných strategií managementu hejna.

Stáří hejna
Průměrná 

tělesná 
hmotnost

Průměrné 
kondiční skóre 

v týdnu
38*

Průměrné 
kondiční skóre 

v týdnu
39*

Průměrné 
kondiční skóre 

v týdnu
40*

Strategie řízení

Vzorek 1 40 týdnů Cílová 2.0 2.0 2.2
Tělesná hmotnost na cílové hodnotě, 
kondice dobrá. Zvyšte krmnou dávku

podle doporučení.

Vzorek 2 40 týdnů Cílová 2.0 1.8 1.7

Tělesná hmotnost na cílové hodnotě 
ale skóre kondice klesá. Uvažujte 
o dalším přidání krmiva nad rámec 
doporučení, zjistěte příčinu klesající 

kondice.

Vzorek 3 40 týdnů
200 g pod 

cílovou 
hodnotou

1.9 1.8 1.4

Tělesná hmotnost pod 
cílovou hodnotou, skóre kondice nízké 
(kuřata hubená). Zkontrolujte, jestli je

skóre kondice správné. Jestliže se potvrdí,  
přidejte další krmivo.

Prozkoumejte objemy krmiva, uniformitu 
distribuce krmiva a účinnost odděleného 

krmení podle pohlaví.

Vzorek 4 40 týdnů
200 g nad 

cílovou 
hodnotou

2.0 2.2 2.5

Tělesná hmotnost nad cílovou hodnotou 
a skóre kondice vysoké (kohouti tuční). 
Ověřte,že distribuce krmiva a systém 
odděleného krmení optimálně fungují. 

Krmte pro udržení zvýšené tělesné 
hmotnosti.

* Průměrné skóre kondice odpovídá skupině zváženého vzorku kohoutů.

Hodnocení tělesné kondice drůbeže



952018

ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: 

V ideálním případě by měl tělesnou kondici hodnotit každý týden stejný pracovník, protože interpretace 
hodnocení skóre tělesné kondice bude u různých osob lehce odlišná. Kromě toho, i když je průměrné skóre 
kondice pro kohouty v hejnu rovno 2, optimální skóre kondice pro jednotlivá hejna se může od ideálu lehce 
lišit.

Běháky a nášlapné polštářky
Aby byla zachována vysoká úroveň oplozenosti v hejnu, musí mít kohouti dobré běháky a nášlapné plošky 
(obrázek 81). Běháky musí být rovné bez zahnutých prstů. Polštářky běháků musí být čisté a bez fyzického 
poškození. Odřeniny a praskliny na polštářcích mohou vést k infekci a nepohodlí, které sníží pohodu a pářicí 
aktivitu. Každý kohout, vykazující špatný stav běháků a polštářků musí být vyřazen z hejna. 

Obrázek 81: Zdravé běháky u kohoutů.

 

Hlava
Kohouti v dobrém stavu, kteří dobře pracují, mají uniformní, sytě červené zbarvení okolo hřebínku, laloků 
a očí (obrázek 82). Obličej zdravého kohouta v dobré kondici za normálních podmínek stále více červená 
směrem k očím. Naopak, obličej kohouta v horší kondici začíná směrem od očí ztrácet barvu. Kohouti s 
bledou barvou obličeje mohou mít nízkou pářicí aktivitu a je nutné uvažovat o jejich odebrání. 

Obrázek 82: Zdravý, aktivní kohout s červeným obličejem a hřebínkem (vlevo) a kohout v horší kondici, 
vykazující bledost kolem očí (vpravo).

 
   

K
ap

ito
la

 5
      

• Tělesná kondice (osvalení) se musí hodnotit nejméně jednou za týden během 
vážení.

• Všichni vážení kohouti musí být zhodnoceni a jejich kondice dostat přiděleno 
skóre

• 1, 2 nebo 3 (1 nedostatečné osvalení, 2 ideál a 3 nadměrné osvalení).
• Skóre kondice je nutno zaznamenávat a vypočítávat průměr pro hejno. Rovněž 

je nutné monitorovat trend v čase.
• Tělesná kondice musí být používána ve spojení s tělesnou hmotností a 

uniformitou k určení vhodných strategií řízení a krmení.

Hodnocení tělesné kondice drůbeže
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Opeření
Kvalitní kohout, který dobře pracuje ve snášce, vykazuje určitou částečnou ztrátu peří, zejména kolem ramen, 
stehen, prsou a ocasu (obrázek 83). Dobře opeření kohouti mívají obecně nízkou pářicí aktivitu a je nutné uvažovat 
o jejich odebrání.

Obrázek 83: Aktivní kohout vykazující určitou ztrátu peří (vlevo) a neaktivní kohout nevykazující žádnou ztrátu 
peří (vpravo). 

 

Stav kloaky 
Během týdenního vážení je nutné hodnotit stav kloaky kohoutů. Hodnocení intenzity červené barvy a vlhkosti 
kloaky (obrázek 84) je užitečným nástrojem managementu pro hodnocení stavu kohoutů a pářicí aktivity v 
hejnu. Cílem je zachovat uniformně intenzivní zbarvení kloaky v hejnu. Zdraví kohouti v dobré kondici, pracující 
optimálním způsobem, budou  mít červenější barvu kloaky. Kloaka bude vlhká a kolem kloaky bude docházet 
k určité ztrátě peří. Kohouti ve špatné kondici s nízkou pářicí aktivitou budou mít barvu kloaky bledou. Kloaka 
bude malá a suchá s dobrým opeřením. 

Obrázek 84: Variace barvy kloaky používaná pro indikaci stupně pářicí aktivity u kohoutů. Kloaka vlevo je 
pracujícího kohouta, má dobrou červenou barvu, je vlhká a vykazuje určité známky ztráty peří. Kloaka vpravo 
má bledou barvu, je malá, suchá a nevykazuje žádnou známku ztráty peří.

Další užitečné informace k dispozici

Plakát Aviagen: Řízení chovu kohoutů - Fyzická kondice ve snášce

Useful
Information
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Hodnocení stavu slepic

Týdenní vážení vzorků navíc poskytuje ideální možnost hodnotit tělesnou kondici slepic. Stejně jako u 
kohoutů je dobrou metodou managementu vybrat a zhodnotit kondici jednotlivých slepic během obchůzky 
hejna.

Všechny osoby manipulující s drůbeží musí pracovat pečlivě a pozorně a musí být vhodně proškolené.

Odchov 
V odchovu je hodnocení tělesné kondice drůbeže založeno především na monitorování tělesné hmotnosti 
a velikosti kostry (velikost tělesného rámce a délka holeně). Je však také důležité znát stupeň osvalení, 
všeobecný zdravotní stav, čilost a aktivitu. Dosažení uniformního růstu a vývoje slepic během odchovu je 
klíčem k budoucí snáškové užitkovosti. Variace ve velikosti kostry v populaci slepic mohou být vizuálním 
indikátorem špatné uniformity hejna (pro potvrzení této skutečnosti se používá stanovení KV% tělesné 
hmotnosti). Jestliže nastane špatná uniformita hejna, je nutné identifikovat příčiny (např. špatná distribuce 
krmiva, nedostatečný krmný prostor, nemoc, špatné podmínky v prvních dnech odchovu).

Snáška
Během snášky jsou pro rozhodování o managementu krmení slepic hlavními ukazateli tělesná hmotnost, 
snáška vajec a hmotnost vajec. Další užitečné informace pro management může poskytnout pravidelné 
monitorování rozestupu pánevních kostí, osvalení a vývoje tukových polštářů.

Rozestup pánevních kostí
Měření rozestupu mezi pánevními kostmi je užitečným nástrojem managementu pro určení stadia pohlavního 
vývoje u rostoucích slepic, a tedy také doby zahájení snášky. Za normálních okolností se rozestup mezi 
pánevními kostmi postupně zvětšuje s pokračujícím stářím slepic, dokud nedosáhne maxima v období 
snášky (tabulka 19). Jestliže se rozestup mezi pánevními kostmi nevyvine v souladu s tabulkou 19 (tzn. 
je menší než 1½ prstu v zamýšleném stáří světelné stimulace) nebo existuje velká variace v rozestupu 
pánevních kostí v rámci hejna, je nutné světelnou stimulaci odložit.

Tabulka 19: Změny rozestupu pánevních kostí s rostoucím stářím 

Stáří Rozestup pánevních kostí

84-91 dnů Zavřeno

119 dnů 1 prst

21 dnů před prvním vejcem 1½ prstu

10 dnů před prvním vejcem 2-2½ prstu

Ve snášce 3 prsty
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• Během snášky je nutné dodržovat plán redukce kohoutů, aby byla 
zachována optimální oplozenost hejna.

• Rozhodnutí o tom, kteří kohouti budou odebráni z hejna, vychází z 
obecného hodnocení tělesné kondice kohoutů.

• Mezi atributy, které je třeba brát v úvahu, patří:
« Tělesná hmotnost.
« Tělesná kondice.
« Běháky a nášlapné polštářky.
« Barva obličeje.
« Stav kloaky.
« Čilost a aktivita.
 

Hodnocení tělesné kondice drůbeže
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Rozestup pánevních kostí je třeba pravidelně monitorovat od 15 až 16 týdnů (105 až 112 dnů) stáří do zahájení 
snášky (obrázek 85). V ideálním případě se to provádí během každé obchůzky haly, ale minimálně je to nutné 
jednou za týden. Termín ‚prst‘ závisí na velikosti ruky pracovníka, a liší se tedy od člověka k člověku. Ideálně by 
měla rozestup pánevních kostí měřit každý týden stejná osoba. Jako všeobecné pravidlo platí, že jsou slepice 
v období snášky, když je vzdálenost mezi pánevními kostmi asi 3 prsty (nebo přibližně 5-6 cm). Tenká vrstva 
tuku, pokrývající pánevní kosti ukazuje na to, že slepice si ukládají břišní tuk, když se připravují na nástup 
snášky. Chybějící pokrytí tukem může ukazovat na to, že slepice nejsou připravené na světelnou stimulaci. 

Obrázek 85: Hodnocení rozestupu pánevních kostí u slepic

 
 

 

Monitorování tělesné kondice u slepic
Uniformní hejno slepic dosahující v odchovu cílového profilu tělesné hmotnosti by mělo obecně dosahovat 
také přijatelné tělesné kondice.

Je důležité zajistit, aby slepice neměly nadměrné ani nedostatečné osvalení. Bez ohledu na stáří bývají 
slepice s výrazně nadměrným osvalením obvykle těžké a dochází u nich ke zvýšenému ukládání tuku, 
zatímco slepice s nedostatečným osvalením budou pravděpodobně ve špatné kondici. Obě situace mají vliv 
na reprodukční výkon během života. Stejně jako v případě kohoutů je nutné často (nejméně jednou týdně) 
vybírat vzorek slepic a hodnotit jejich tělesnou kondici, aby bylo zaručeno, že hejno zůstane v dobrém zdraví 
a kondici a udrží si reprodukční výkon.

Pro slepice se používá stejný systém skóre jako pro kohouty (obrázek 86). Způsob, jakým se výsledky 
hejna interpretují a používají, je však odlišný, protože tvar těla slepic se liší od tvaru těla kohoutů; rovněž 
se nedoporučuje na základě tohoto hodnocení odebírat jednotlivé slepice z hejna. U slepic je rozhodující 
dosáhnout cílových tělesných hmotností a vhodně upravovat krmnou dávku podle úrovně snášky vajec a 
hmotnosti vajec. Hodnocení osvalení u slepic je spíše pomocným nástrojem managementu (ne hlavním jako 
v případě kohoutů ve snášce). 

V odchovu musí vhodný management hejna minimalizovat výskyt slepic se skóre 1 (nedostatečné osvalení) 
a skóre 3 (nadměrné osvalení) v hejnu. 

Ve snášce je lepší, pokud průměrné skóre hejna je nezi 2 až 2,5, a když výskyt slepic se skóre 1 je minimální, 
protože podprůměrně masité slepice mají tendenci mít nižší snášku. Avšak tělesná kondice se skóre 3 může 
být u slepic ve snášce uspokojivá, protože masité slepice mohou mít stále dobrý reprodukční výkon. 

Další užitečné informace k dispozici

Jak na to: Řízení chovu rodičů brojlerů: Měření rozestupu pánevních kostí.

Useful
Information

Hodnocení tělesné kondice drůbeže



992018

ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: 

Obrázek 86: Obrázky z CT skeneru ilustrující systém skóre osvalení pro hodnocení kondice slepic. Tyto 
obrázky ukazují 40 týdnů staré slepice. Horní 3 obrázky ukazují celou slepici (tečkované čáry udávají polohu, 
v které byly pořízeny obrazy řezu). Dolní 3 obrazy ukazují vnitřní pohled na prsa v řezu.

 

Břišní tukový polštář
Ve snášce je monitorování ukládání tukových polštářů (obrázek 87) dalším pomocným nástrojem 
managementu, který může pomoci docílit lepšího celkového hodnocení kondice slepic.

Obrázek 87: Hodnocení břišních tukových polštářů u rodičovských slepic brojlerů. Při hodnocení objemu 
břišních tukových polštářů jemně prohmatejte rukou oblast těsně pod kloakou. Břišní tukový polštář po 
špičce by neměl překročit zde uvedenou úroveň. 
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Oblast vývoje
tukových polštářků

Prsní sval

Prsní kost

Prsní kost

Prsní sval

Břišní dutina

Sval 

Tuk

Kost

Skóre 1 Skóre 2 Skóre 3
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U rodičovských  slepic se správným osvalením dochází před zahájením snášky jen k malému vývoji tukových 
polštářů. Podstatný vývoj tukových polštářů obvykle nastává po dosažení pohlavní dospělosti, kdy tukový 
polštář dosahuje své maximální velikosti asi 2 týdny před špičkovou snáškou vajec. Břišní tukový polštář u 
slepic může představovat zásobu energie podporující maximální snášku vajec, ale případný přebytek tuku, 
zejména po špičce, má škodlivý vliv na perzistenci snášky vajec, oplozenost a líhnivost a může také zkrátit 
životnost. Existuje přímá úměra mezi tělesnou hmotností a vývojem tukového polštáře, takže těžší slepice 
mívají zvýšené úrovně tuku, což může ovlivnit užitkovost (obrázek 88). 

Obrázek 88: Zvětšování tukového polštáře s hmotností. Obrázky ukazují podélný řez (kloaka vlevo, hlava 
[bez vyobrazení] vpravo) pro tři slepice. Slepice byly 40 týdnů staré. Slepice vlevo ztrácí kondici a je pod 
cílovou hmotností s malým množstvím tuku. Snáška vajec u takové slepice pravděpodobně klesne nebo 
dokonce ustane. Slepice vpravo má velký tukový polštář a vykazuje hromadění tuku kolem vnitřních orgánů. 
U této slepice se pravděpodobně sníží míra a perzistence snášky. 

 
 

Od zahájení snášky musí být slepice pravidelně (nejméně jednou za týden) hodnoceny na základě 
monitorování průběhu vývoje tukového polštáře. Skutečný stupeň ukládání tukového polštáře se u různých 
slepic liší. Cílem po špičkové snášce je udržet slepice na fyzicky dospělé hmotnosti, ale minimalizovat 
přitom vývoj nadměrného tukového polštáře. Jako vodítko platí, že maximální objem tukového polštáře 
nesmí být větší než velikost průměrné lidské dlaně, uzavřené do tvaru misky, nebo velkého vejce (zhruba 
8-10 cm).

• Během celého života hejna je nutné provádět pravidelné hodnocení tělesné 
kondice (osvalení) slepic. 

• Využití kombinovaného fyzického hodnocení (tělesné hmotnosti, osvalení, 
tukového polštáře a rozestupu pánevních kostí) poskytuje spolehlivou indikaci 
celkové kondice slepic, na které lze založit správná rozhodnutí managementu. 

Živá váha 3314 g 3666 g 3747 g

Rozdíl oproti cílové
hmotnosti

-336 g +16 g +97 g

Hmot. tuk. polštáře 42 g 71 g 104 g

Tuk. polštář v % živé váhy  
1.3 1.9 2.8

Zvětšení
tukového
polštáře

Sval

Tuk

Kost

Prsní kost

Prsní sval

Břišní dutina

Vejce
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Vaječník

Folikuly

Vajíčka jsou zachycena v
infundibulu při  ovulaci.
K oplození dochází během15 minut.
(Doba setrvání: 15-30 min)

Syntéza a ukládání bílku.
(Trvání: 2-3 hod)

Syntéza membrán
Skořápky.
(Trvání   2-3 hod)

Syntéza skořápky.
(Trvání: 18-26 hod)

Infundibulum

Magnum

Vejcovod

Istmus

Děloha

Vagina

Tlusté střevo

Děložně-vaginální
spojení

Uchování spermií

Péče o násadová vejce

Cíl

Udržet embryo a obsah vejce v nejlepším možném stavu pro dobrou líhnivost a kvalitu kuřat.

Principy

Pro dosažení nejlepší líhnivosti musí být vejce uchovávána v čistých podmínkách a při správné teplotě a 
vlhkosti.  Aby se toho dosáhlo, musí být zavedeny vhodné postupy pro sběr, dezinfekci, chlazení, skladování 
a inkubaci vajec a každý proces musí probíhat tak, aby nebyl ohrožen embryonální vývoj.  

Proč násadová vejce vyžadují péči?

K oplodnění dochází v horní části vejcovodu krátce po uvolnění žloutku z vaječníku. Žloutek pak prochází 
vejcovodem (obrázek 89). Mezitím se vytvářejí vnější vrstvy vejce a oplodněný zárodečný disk roste a vyvíjí se. 
Když je poté vejce sneseno, obsahuje zárodečný disk, který rostl po dobu 24 hodin a kolem něhož je vytvořeno 
vejce (obrázek 90).

Obrázek 89: Schéma znázorňující vaječník a vejcovod. Klíčové události jsou označeny.

Po snesení je nutné vejce ochladit, aby se zastavil další vývoj, dokud nebude vejce přeneseno do líhně. 
Péče věnovaná násadovým vejcím musí splňovat potřeby těchto neaktivních (ale živých) embryí. Složky 
vejce, které je obklopují, musí být udržovány v dobrém stavu. Nekontrolované kolísání teplot ve skladu vajec 
způsobí zastavení a opětovné zahájení růstu zárodečného disku, čímž se sníží líhnivost. Nedávné studie však 
ukázaly, že pokud jsou vejce uskladněna déle než týden, může být výhodné je během skladování na krátké 
chvíle zahřívat na teplotu inkubace.

Kapitola 6 - Péče o násadová vejce na farmě
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Skořápka

Bradavkovitá rstva

Porézní vrstva

Póry

Kutikula

Membrána

Vzduchová komůrka

Vnitřní membrána
skořápky 

Vnější membrána
skořápky

Žloutek

Zárodečný disk

Obal žloutku

Bílek

Chalázová vrstva

Hustý bílek

Řídký bílek

Chalázové poutko

Systém ochrany vajec

Vejce představuje vícevrstvý systém ochrany proti mikrobiální kontaminaci (obrázek 90). Kutikula, skořápka 
vejce, skořápkové membrány a některé z proteinů v bílku působí jako fyzické nebo chemické bariéry bránící 
mikrobům, aby získali přístup do obsahu vejce a množili se zde.

Obrázek 90: Vnitřní struktura oplozeného vejce v čase snášky.

Skořápka vejce má pórézní strukturu. Póry vedou z povrchu skrze skořápku (obrázek 91). Tyto póry jsou 
zapotřebí k tomu, aby se během vývoje embrya mohl do vejce dostávat kyslík a z vejce ven voda a kysličník 
uhličitý.

Obrázek 91: Řez znázorňující strukturu vaječné skořápky.

375
µm

Kutikula

Krystalická skořápka

Pór

Membrána vnější 
skořápky

Membrána vnitřní 
skořápky
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Vstup do póru na povrchu skořápky vejce je chráněný kutikulou. Kutikula je tenká proteinová vrstva, která 
umožňuje průchod plynů, ale ne mikroorganismů. Tento obal poskytuje obsahu vejce určitou ochranu 
proti pronikání mikrobů. Kutikula však má jednu slabinu. Bezprostředně po snesení vejce ještě není úplně 
vytvořená (proto povrch skořápky vypadá vlhký a při zvětšení má otevřený, houbovitý vzhled). Kutikula během 
2-3 minut od snesení vejce ztvrdne do plochého vločkovitého povrchu. Dokud není tento proces dokončen, 
je pro mikroby snadné proniknout do kutikuly a dostat se pak do pórů a do vnitřku vejce (obrázek 92). 

Obrázek 92: Příklad bakteriálního průniku, k němuž může dojít bezprostředně po snesení vejce skrze póry 
znečištěné skořápky.

Pochopení struktury vaječné skořápky pomáhá vysvětlit, proč určité postupy používané na farmě k ‚čištění‘ 
mohou ještě zhoršit problémy s kontaminací. Je-li například lehce znečištěné vejce vyleštěno nebo 
oškrábáno za účelem odstranění povrchových nečistot ze skořápky, může se část prachu, který při tom 
vznikne, dostat do pórů skořápky a ucpat je. Ucpané póry neumožňují kvalitní výměnu plynů a následkem 
toho omezují přísun kyslíku k vyvíjejícímu se embryu. Ještě důležitější je, že ucpané póry zvyšují riziko 
kontaminace. Navíc vyleštění nebo oškrábání povrchu skořápky odstraní ochrannou kutikulu, čímž usnadní 
proniknutí bakterie do vejce.

Problémy s kontaminací se mohou zhoršit také tehdy, pokud vejce po sběru z nějakého důvodu zvlhnou. 
Vlhkost vniká do pórů a nese s sebou veškeré bakterie z povrchu skořápky. To se může stát obzvláště v 
případě, že se obsah vejce ochladí. Chlazení vytváří uvnitř skořápky částečné vakuum, které umožňuje 
vtahovat vlhkost (a mikroby) z povrchu do pórů, a to je důvod, proč kondenzace 
na vaječné skořápce způsobuje tolik problémů.

Fotografie ukazuje vnitřní povrch skořápky 
znečištěného vejce. Obsah vejce byl odstraněn 
malým otvorem na užším konci, nahrazen 
výživným gelem a inkubován. Bakteriální kolonie 
vyobrazeny červeně.
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• Vejce musí být mezi snáškou a balením udržována v čistotě.
• Metody používané k odstranění povrchových nečistot musí být co nejjemnější, 

aby se nepoškodila kutikula a neucpaly póry vaječné skořápky.
• Je třeba zabránit kondenzaci na povrchu vejce, protože to může vést k 

problémům s kontaminací.

Péče o násadová vejce na farmě
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Nejlepší metoda péče o násadová vejce

Sběr vajec
• Veďte hejno tak, abyste minimalizovali počet vajec snesených na podestýlku (viz kapitola „Řízení do 

snášky“).
• Udržujte vnitřky hnízd a sběrných pásů očištěné od podestýlky a trusu. Minimálně je nutné čistit hnízda a 

sběrné pásy vajec nejméně jednou za týden a denně kontrolovat a odstraňovat uhynulé kusy. Vejce sbírejte 
z hnízd minimálně čtyřikrát denně, přesné načasování upravte tak aby v jednom sběru nebylo obsaženo 
více než 30 % vajec (vyšší procento zvyšuje výskyt znečištěných nebo prasklých vajec). Většina vajec je 
snášena ráno a proto je nutné odpovídajícím způsobem regulovat intervaly sběru. Na konci pracovního 
dne musíte vybrat všechna vejce z hnízd a sběrných  pásů na vejce, abyste minimalizovali počet vajec 
zanechaných tam přes noc. 

• Vejce z podestýlky sbírejte zvlášť. Musíte je sbírat co možná nejčastěji (častěji než vejce z hnízd) a 
skladovat odděleně od vajec z hnízd, aby líheň dokázala zvládnout riziko kontaminace, které představují.

• Monitorujte počty vajec na podestýlce a znečištěných vajec a upravte faktory managementu  
tak, abyste tyto počty minimalizovali (viz kapitola „Řízení do snášky“).

Balení a výběr vajec
• Pokud jsou vejce ukládána přímo na předlíhňové lísky, vybírejte je a ukládejte okamžitě po každém sběru.
• Pokud mají být vejce uložena do beden, musí být před uložením zchlazena na teplotu, jaká bude ve 

skladu vajec. Vyřaďte malá vejce (minimální hmotnost závisí na ekonomickém rozhodnutí), prasklá 
nebo poškozená vejce, vejce s hrubými abnormalitami skořápky, dvoužloutková vejce, vejce s měkkou 
skořápkou a všechna vejce která jsou z více než 25 % pokryta špínou nebo trusem (nebo nadměrné 
ušpinění, způsobené podmínkami v líhni nebo regulačními požadavky). Zapisujte počty vajec vyřazených 
v každé kategorii a monitorujte je.

• Nepoužívejte vlhké metody dezinfekce vajec – nejlepší je vyplynování formaldehydem.
• Pokud vejce zvlhnou, nechte je před vyplynováním nebo uložením do chladného skladu vajec uschnout.
• Okamžitě po naplnění uložte každou lísku vajec do vozíku ve skladu vajec. Vozíky musí být nakládány 

zespoda nahoru. Tímto postupem balení zabráníte opětovnému zahřátí ochlazených vajec v důsledku 
umístění teplejších vajec ve vozíku pod ně (obrázek 93).

• Jakmile odvezete vozík s vejci do skladu vajec, musí tam zůstat. Částečně naplněný vozík doplňte lískami 
s vejci donesenými do skladu, aniž by až do plného naložení opustil sklad. 

• Vejce nebo vozíky nesmí být zabaleny do plastu, dokud se neochladí na teplotu skladu.
•  
Obrázek 93: Násadová vejce nesprávně uložená ve vozíku. 

Termální obraz ukazuje čerstvě sebraná, teplá 
vejce, umístěná pod již ochlazená vejce, sebraná 
předtím. Toto není dobrý postup. Vozíky musí 
být vždy plněny odspodu tak, aby čerstvá 
vejce byla uložena nad vejci ochlazenými.  
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1052018

ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: 

Dezinfekce vajec
Nejúčinnější (a preferovanou) metodou dezinfekce povrchů skořápek násadových vajec zůstává vyplynování 
formaldehydem. Je-li vyplynování provedeno správně, dosahuje vynikající účinnosti v likvidaci mikroorganismů 
na povrchu skořápky, aniž by se zvlhčila skořápka, poškodila kutikula nebo poškodilo embryo uvnitř vejce. 
Navzdory jeho účinnosti některé země používání formaldehydu v současné době zakazují kvůli potenciálnímu 
riziku pro lidské zdraví a bezpečnost při eventuálním nesprávném použití.

Jako alternativy k vyplynování formaldehydem byly zkoumány nejrůznější chemikálie a metody aplikace. 
Žádná z nich se neukázala být tak účinnou, buď proto, že zabíjí omezenější spektrum mikroorganismů, musí 
se používat v roztoku, poškozuje kutikulu, nebo proto, že má škodlivý vliv na přežití embrya. Při používání 
formaldehydu se řiďte následujícími pokyny:

• Při vyplynování formaldehydem se musíte vždy řídit předepsanými bezpečnostními opatřeními. Při 
použití formaldehydu je vždy nutné dodržovat platné místní předpisy týkající se zdraví a bezpečnosti 
pracovníků farem.

• Vejce vyplynujte formaldehydem nejméně jednou před expedicí z farmy.
• Dbejte na to, aby vejce byla dobře oddělená na plastových proložkách nebo lískách; lepenka má 

tendenci absorbovat plyny .
• Zajistěte, aby plynovací místnost byla během vyplynování dobře uzavřená a ponechte nejméně 20 

minut na cirkulaci plynu po jeho vyvinutí.
• Zahřejte 43 ml formalinu (37,5 %) na m3 plynovací místnosti.
• Dbejte na to, aby teplota v místnosti byla minimálně 24 °C.
• Před odvětráním formaldehydu z místnosti je možné použít k jeho neutralizaci  amoniak. 
• Během vyplynování nechte běžet cirkulační ventilátor na podporu cirkulace plynu mezi vejci; před 

odstraněním formalínu na konci desinfekce jej vypněte.
• Ujistěte se, že je z místnosti vyvětrán všechen plyn předtím, než dovnitř vstoupí zaměstnanci a začnou 

odvážet vejce. Pokud předtím byla provedena neutralizace tento krok sice není tolik důležitý, ale stav 
je třeba pravidelně překontrolovat pomocí vhodného měřiče.

Hodnocení alternativ k formaldehydu
Pokud s ohledem na místní zdravotní a bezpečnostní předpisy není povoleno vyplynování formaldehydem, 
je třeba najít alternativní metody dezinfekce. Během let bylo testováno mnoho alternativ k formaldehydu. 
Všechny mají nevýhody a většina z nich musí být používána se stejnou pečlivostí a pozorností k bezpečnosti 
pracovníka jako u formaldehydu. 

V prodeji jsou různé výrobky vhodné pro dezinfekci násadových vajec (včetně peroxidu vodíku, kyseliny 
peroctové, kvartérního amonia a chlorových dezinfekčních prostředků). Před zavedením jakékoli nové 
metody nebo chemikálie pro dezinfekci násadových vajec se důrazně doporučuje důkladně vyzkoušet její 
účinnost a zajistit striktní dodržování pokynů dodavatelů vybavení a chemikálií.

Faktory, které musíte brát v úvahu při testování alternativ k formaldehydu jsou:

• Množství bakterií na vaječné skořápce před ošetřením a po něm.
• Množství bakterií v obsahu vejce po ošetření.
• Vliv na kutikulu (lze vidět pod UV světlem).
• Líhnivost.

Testy líhnivosti musí zahrnovat nejméně 1000 vajec v každé ošetřené skupině, vybraných z jednoho sběru 
vajec. Polovina vajec musí být ošetřena současnými metodami a druhá polovina navrhovaným novým 
postupem. V ideálním případě by se test měl opakovat v různém stáří hejna a po různé době skladování 
vajec. 

Čištění znečištěných vajec 
Pokud případné znečištění povrchu není rozsáhlé, je možné ho odstranit jemným oškrábáním nehtem nebo, 
v případě měkkého trusu, jemným otřením čistou papírovou utěrkou. Je při tom nutné dávat pozor, aby se 
neznečistily čisté části vejce. Vejce pak musí být dezinfikována (ideálně vyplynováním formaldehydem) a 
odeslána do líhně zřetelně označená jako znečištěná.
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Mytí násadových vajec není dobrý nápad. Za určitých podmínek může být ale omytí vajec nezbytné. Je-li 
mytí vajec nezbytně nutné, platí následující zásady: 
• Použijte myčku, která ostříká vejce zahřátým dezinfekčním roztokem, ne takovou, která pracuje na 

principu ponoření vajec do roztoku.
• Mycí voda musí mít teplotu 41oC, aby bylo jisté, že bude vždy teplejší než nejteplejší vejce ve sběru 

(obrázek 94). 
• Proces musí být zaznamenáván a monitorován přičemž je třeba sledovat teploty a časové intervaly, v 

kterých je vyměňována mycí voda. 
• Dbejte na to, aby koncentrace dezinfekčního prostředku neklesla pod doporučenou minimální účinnou 

úroveň a aby po každé sadě vajec byly vyměněny mycí roztoky, aby byla zachována koncentrace 
dezinfekčního prostředku. 

• Nechte vejce oschnout, než se ochladí ve skladu vajec.
• Umytá vejce plynujte když jsou suchá.

Obrázek 94: Rozsah teplot vajec u vajec sebraných v druhém sběru – všechna vejce byla snesena během 
předchozích 2 hodin.

Podmínky skladování vajec
Když je vejce sneseno, musí být ochlazeno tak, aby se pozastavil buněčný růst embrya. V ideálním případě 
musí být všechna násadová vejce nasazena do 7 dnů od snášky. Skladování po dobu delší než 7 dnů vede 
ke ztrátě líhnivosti v důsledku odúmrti buněk embrya a k poklesu kvality vaječného obsahu, zejména kvality 
bílku. Je-li delší skladování nevyhnutelné, pomáhá chladnější teplota skladování udržet žloutek a bílek v 
dobrém stavu.

Teplota
• Jakmile se vejce ochladí, udržujte jejich teplotu konstantní a hlídejte proměnlivé skladovací teploty během 

dne a při otevřených dveřích. Je důležité koordinovat teploty používané během přepravy, ve skladu a v líhni. 
To brání kolísání teplot a následné kondenzaci.  

• Skladovací teploty musí být nastaveny na úroveň, která dokáže zachovat kvalitu vaječného obsahu a  
udržet neaktivní embryo naživu – dlouhé skladování musí probíhat při nižších teplotách než skladování 
krátkodobé (tabulka 20).

• Na farmě musí být skladovací teploty regulovány a přizpůsobeny, jestliže se změní průměrná doba 
skladování.

• Udržujte sklad farmy o 2°C  teplejší než sklad líhně, při teplotě přepravního vozidla mezi těmito dvěma 
hodnotami. Pomůže to zabránit případné kondenzaci na vejcích. 

• Nefoukejte na vejce chladný nebo teplý vzduch z ventilátorů.
• Vejce nepotřebují posloupnost různých teplot v líhni. Například, pokud má být jedna sada vajec skladována 

14 dní, embryo nejlépe přežije, pokud jsou skladovány v 15°C nebo méně po celou dobu skladování.
• Pro skladování déle než 14 dní může dobře fungovat 12°C, ale pouze pokud je velká péče věnována tomu, 

aby nedošlo ke kondenzaci, když jsou vejce převezena do teplejšího prostředí. 

Termální obraz ukazuje rozsah 
teplot vajec, sebraných z 
automatického hmízda. Není 
bezpečné předpokládat, 
že jsou vejce uniformně 
ochlazená, když rozhodujete o 
vhodné teplotě mytí při čištění 
zněčištěných vajec.
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Tabulka 20: Vztah mezi délkou skladování vajec a teplotou skladu.

Doba skladování
(dny)

Teplota skladu*
 oC

1-3 20

1-7 15

> 7 15

* Vlhkost mezi 70 až 80%

Vlhkost
• Ideálně má být relativní vlhkost skladu vajec udržována mezi 70 a 80 %, aby vejce během skladování 

neztrácela příliš mnoho vlhkosti. 
• Jestliže přenesete chladná vejce do teplého a vlhkého prostředí, dojde na povrchu vajec ke kondenzaci, 

jak je znázorněno na obrázku 95. Další informace najdete v tabulce „Rosný bod“ nebo „Kondenzace“ 
v příloze 5. 

• Dbejte na to, aby voda ve zvlhčovači byla čistá (statické nádržky mohou podporovat bakteriální růst) a 
aby postřikovací trysky byly správně udržovány a vyráběly jemnou mlhu, nikoli velké kapky vody. 

 
Obrázek 95: Kondenzace na povrchu vajec.
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• Čistota hnízd a pravidelný, častý sběr vajec jsou nanejvýš důležité. Všechna  
• vejce snesená na nečistou plochu nebo trus budou kontaminována.
• Mikrobi budou dokonce i na skořápkách čistých násadových vajec. Není-li 

provedena účinná dezinfekce povrchu vaječné skořápky předtím, než vejce 
dorazí do líhně, znamená to riziko pro hygienu líhně a pro přežití a zdraví embrya.

• Nejlepší metodou dezinfekce vaječných skořápek je plynování formaldehydem. 
Zajistěte, aby teplota, vlhkost a cirkulace vzduchu byly vhodné pro účinné 
vyplynování.

• Dodržujte bezpečnostní pokyny.
• Pokud je nutné použít alternativu k formaldehydu, musí nová metoda, aby byla 

srovnatelná s plynováním formaldehydem, usmrtit na povrchu skořápky 99 
% bakterií, virů a plísní; nesmí zvýšit množství bakterií v obsahu vejce; nesmí 
způsobit žádné nebo jen minimální poškození kutikuly a musí zaručovat stejnou 
nebo lepší líhnivost u mladých i starších hejn a po dlouhé době skladování vajec. 

• Monitorujte a zaznamenávejte procedury mytí vajec. Pokud nedodržíte 
doporučení pro mytí vajec, bude úroveň kontaminace v umytých vejcích vysoká, 
s následnou  špatnou líhnivostí a kvalitou kuřat. 

• Přizpůsobte skladovací teploty na farmě nejstarším vejcím. Čerstvá vejce se 
budou normálně líhnout i při uchovávání při nižších teplotách, zatímco líhnivost 
déle skladovaných vajec při nadměrné teplotě budou trpět.

• Jestliže na vejcích dojde ke kondenzaci, neplynujte je ani neukládejte do chladu, 
dokud neoschnou.

Péče o násadová vejce na farmě
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Problémy vedoucí k hnilobě a pukavcům
Pokud se v líhni zjistí nadměrný výskyt hniloby a pukavců, zkontrolujte následující: 

• Počet vyrobených znečištěných vajec a závažnost znečištění. Zajistěte, aby hnízda a sběrné pásy byly 
pravidelně kontrolovány a při zjištění problému okamžitě vyčištěny.

• Že vejce z podestýlky nejsou myta a pak zamíchána mezi vejce z hnízd. 
• Že vejce nejsou sbírána nebo balena na nečistá plata.
• Že kvalita skořápek (zvýšení počtu vyřazených nebo prasklých vajec) je normální pro dané stáří hejna. 

Poškození kvality skořápek může být důsledkem nevhodného krmení nebo respiračních nemocí a 
projevuje se jako náhlé zvýšení počtu vyřazených nebo prasklých vajec. 

• Že mycí a dezinfekční roztoky na vejce mají teplotu 41 °C. 
• Že umytá vejce nejsou přimíchávána mezi vejce čistá. 
• Že vlhká vejce nejsou ukládána do skladu vajec.  
• Kondenzace na povrchu vajec zvýší výskyt hniloby a pukavců.

Zvlhčování na farmě není nutné a je třeba věnovat velkou péči a pozornost, aby se nestalo příčinou 
kontaminace. 

Delší období skladování
Násadová vejce brojlerů mají být běžně nasazena ve stáří 7 dní. Pokud se nelze vyhnout delšímu skladování, 
je možné zlepšit líhnutí využitím kratšího období inkubace během skladování vajec (SPIDES).

• Jestliže se v líhni zjistí nadměrný výskyt hniloby a pukavců, prozkoumejte možné 
příčiny a proveďte nezbytná opatření. 

Další užitečné informace k dispozici

Jak na to: V líhni: Zlepšení líhnivosti skladovaných vajec.

Plakát Aviagen: Kvalita vajec od hnízda po sklad.

Useful
Information

Péče o násadová vejce na farmě
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Ustájení

Cíl

Zajistit chráněné prostředí s možností regulace a optimalizace teploty, vlhkosti, ventilace, délky dne a 
intenzity světla po celou dobu života hejna, za účelem dosažení dobrého reprodukčního výkonu bez 
ohrožení zdraví a pohody. 

Principy

Umístění farmy a uspořádání haly musí brát v úvahu klimatické podmínky a systémy řízení. 

Umístění farmy a její provedení

Na umístění a provedení farmy (obrázek 96) mají vliv různé faktory, v neposlední řadě místní ekonomika a 
předpisy. 

Obrázek 96: Příklady typického uspořádání a umístění farem s dobrou biologickou bezpečností

 
 

Klima
Rozsahy teplot a vlhkosti vyskytující se v přirozeném klimatu mají vliv na to, jaký typ haly bude nejvhodnější 
(např. otevřený nebo uzavřený), a na požadovaný stupeň regulace prostředí.

Místní předpisy a zákony pro plánování
Místní předpisy a zákony pro plánování mohou stanovit důležitá omezení v provedení (např. výška, barva, 
materiály) a musí být při nejbližší příležitosti prostudovány. Místní zákony mohou rovněž předepisovat 
minimální vzdálenost od dalších farem. 

Biologická bezpečnost 
Velikost, vzájemná poloha a provedení hal musí minimalizovat přenos patogenů mezi hejny a v rámci 
jednotlivých hejn. Upřednostňuje se strategie pracovišť se stejným stářím. Provedení haly musí usnadňovat 
účinné čisticí procedury mezi hejny (viz kapitola „Zdraví a biologická bezpečnost“). 

Přístup
Umístění farmy musí umožňovat snadný přístup do objektu pro těžká vozidla, např. nákladní vozidla pro 
přepravu krmiva a vajec (tzn., šířka silnic a poloměry otáčení musí být vhodné pro vozidla zajišťující pro 
farmu dopravu). 

Kapitola 7 - Požadavky na okolní prostředí

Požadavky na okolní prostředí
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Místní topografie a převažující větry 
Tyto přírodní aspekty mají obzvláštní význam pro otevřené haly.  Mohou být využity pro minimalizaci přístupu 
přímého slunečního světla a pro optimální ventilaci nebo chlazení. Otevřené haly musí být situovány tak, 
aby jejich delší strana byla orientována ve východozápadním směru, což minimalizuje přívod slunečního 
tepla bočními stěnami. Rovněž je třeba brát v úvahu případnou existenci objektů v okolí, které mohou 
představovat riziko vzdušného přenosu nemocí. Nejlepší je postavit farmu na izolovaném místě, nejméně 3,2 
km od nejbližší drůbežárny nebo jiného hospodářského objektu, který by mohl farmu kontaminovat.

Dostupnost a cena elektrické energie
Ustájení v regulovaném prostředí vyžaduje spolehlivý zdroj elektrické energie pro napájení ventilace, topení, 
osvětlení a krmných zařízení. Je nezbytné mít nainstalován záložní systém, resp. generátor (obrázek 97) a 
vhodný alarmový systém pro případ výpadku napájení.

Obrázek 97: Příklad záložního generátoru

 

Voda 
Je zapotřebí přívod čisté, čerstvé vody. Další informace o maximálních přijatelných koncentracích minerálů 
a bakterií v přívodu vody najdete v kapitole „Zdraví a biologická bezpečnost“.

Drenáž
Provedení farmy musí umožňovat oddělené odvádění dešťové vody a mycí vody z haly. Toto oddělení 
je nebytná součást biologické bezpečnosti a ochrany životního prostředí, která je ve stále větší míře 
vyžadována (viz místní legislativa).

• Provedení farmy závisí na umístění, klimatu a místních předpisech pro 
plánování.

• Kontrolní seznam pro umístění farmy: 
 Dostupnost elektrické energie a vody.
 Místní topografie a převažující větry.
 Přístup.
 Biologická bezpečnost.

Požadavky na okolní prostředí
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Provedení haly

Regulované prostředí
Regulované (zatemněné) prostředí haly je preferováno oproti halám s otevřenými stěnami, zejména během 
odchovu, protože takové prostředí omezuje variace způsobené okolními vlivy, umožňuje lepší řízení délky 
dne, usnadňuje kontrolu dospělosti a tělesné hmotnosti a pomáhá k dosažení uniformity hejn.

Požární prevence/kontrola
Provedení haly musí být plánováno tak, aby bylo minimalizováno riziko požáru. 

Velikost a počet hal
Při rozhodování o velikosti a počtu hal pro odchov a snášku je nutné brát v úvahu toto:

• Počet vajec požadovaný týdně.
• Počet slepic potřebných k dosažení této úrovně snášky.
• Podlahová plocha potřebná pro tento počet slepic při doporučené hustotě zástavu.
• Profil výroby vajec během snášky.
• Doba potřebná pro čištění a dezinfekci haly.
• Preferovaná, resp. optimální velikost jednotlivé haly, daná potřebou udržovat drůbež ve vhodném 

prostředí s účinným řízením ventilace uvnitř haly. 
• Počet hal, které se vejdou na pozemek.

Hustota zástavu
Hustota zástavu závisí na místní legislativě, týkající se pohody drůbeže, klimatu, vybavení a místní ekonomice. 
Doporučené hustoty zástavu můžete najít v kapitolách „Odchov“ a „Řízení do snášky“. 

Velikost haly
Zvolená velikost haly musí umožňovat rovnoměrnou distribuci celé denní krmné dávky, která musí být 
přístupná všem kuřatům maximálně do 3 minut. Tato podmínka musí být splněna pro každé oddělení, resp. 
populaci v hale. 

Osvětlení
Světlo musí být rovoměrně distribuováno po celé hale. Intenzita a doba trvání osvětlení musí odpovídat  
doporučením (viz kapitola „Osvětlení“). Oboje musí být kontrolovatelné a nastavitelné. K měření intenzity 
osvětlení v celé hale ve výšce drůbeže lze používat luxmetr. 

Ochrana proti světlu
Provedení ventilačního systému musí zahrnovat vhodná opatření pro ochranu proti světlu. Na všechny 
přívodní vzduchové klapky a ventilátory musí být namontovány světelné uzávěry. Ochrana proti světlu 
omezuje proudění vzduchu a nesprávně navržená nebo dimenzovaná ochrana proti světlu může mít negativní 
vliv na výkon ventilačního systému, tedy také na pohodu drůbeže. 

Intenzita osvětlení nesmí během období tmy překročit 0,4 luxu (viz kapitola „Osvětlení“). Tato intenzita světla 
musí být dosažitelná ve všech stadiích provozu ventilačního systému. 

Izolace 
Izolace napomáhá k účinnému provozu ventilačního systému. Potřebný rozsah izolace závisí do značné míry 
na místních okolních podmínkách v létě a v zimě a je stanoven místní legislativou.

Vzuchotěsnost
Většina moderních hal využívá ventilaci s negativním tlakem. Aby ventilační systém účinně pracoval, musí být 
hala dobře utěsněná a nesmí docházet k žádnému nekontrolovanému pronikání vzduchu dovnitř (hala tedy 
musí být vzduchotěsná). Během projektování a stavby haly berte vzduchotěsnost v úvahu. Zvláštní péči je 
nutno věnovat přívodu vzduchu tunelové ventilace, protože právě zde často dochází k největšímu pronikání 
vzduchu do haly.

Vnější podmínky
Místní klimatické podmínky určují typ a velikost ventilačního systému potřebného v hale k udržování 
přijatelných podmínek pro drůbež (další podrobnosti najdete v kapitole „Ventilace“).

Vytápění 
Ve většině klimatických podmínek na světě je zapotřebí systém topení pro udržování haly na požadované 
teplotě v chladnějších měsících, zejména během fází odchovu. Příklady různých typů zařízení pro vytápění 
ukazuje obrázek 98. Skutečně potřebné topné zařízení závisí na místním klimatu, provedení haly a místní 
dostupnosti paliva. 
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Požadavky na okolní prostředí
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Obrázek 98: Příklady různých systémů vytápění hal (zleva 
doprava kvočna, celoplošný ohřev a radiátor).

 

Systém topení musí mít dostatečnou kapacitu, aby udržel požadovanou teplotu haly v chladnějších 
obdobích, a musí umožňovat splnění minimálních požadavků na ventilaci. Teplo musí být rovnoměrně 
rozváděno po celé hale a topení musí spolupracovat s řídicím systémem hlavní ventilace. 

Biologická bezpečnost
Při navrhování konstrukce haly:

• Používejte materiály se snadno čistitelnými povrchy.
• Hladké betonové podlahy se snáze myjí a dezinfikují.
• Udržujte betonovou nebo štěrkovou plochu, dosahující do vzdálenosti 1-3 m  kolem celé haly bez 

vegetace, protože to brání přístupu hlodavců.
• Zajistěte, aby hala byla chráněna proti přístupu divokých ptáků.

Při navrhování uspořádání farmy:

• Zajistěte prostory pro sprchování personálu přicházejícího, resp. odcházejícího z farmy.
• Pokud na farmu vjíždějí vozidla (což není žádoucí), musí být pro dezinfekci vozidel k dispozici postřikovací 

kabina nebo ekvivalentní zařízení.
• Postavte sila na krmiva podél linie plotu, aby vozidla přivážející krmivo nemusela vjíždět do prostoru 

farmy.

• Kontrolní seznam provedení haly:
 Typ řízení prostředí (řízené/přirozené).
 Požadavky na vejce, počty slepic a hustotu zástavu.
 Osvětlení a ochrana proti světlu.
 Izolace.
 Topení.
 Biologická bezpečnost.
 Ventilace.

Požadavky na okolní prostředí
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Ventilace

Cíl

Zajistit dosažení dobré pohody a reprodukčního výkonu udržováním drůbeže ve vhodných, pokud možno 
optimálních podmínkách okolního prostředí.

Principy

Ventilace se používá k dosažení takového prostředí v hale, které optimalizuje komfort drůbeže, dosahuje 
nejlepší biologické užitkovosti a udržuje drůbež zdravou a v pohodě. Ventilační systém přivádí dostatek 
čerstvého vzduchu a zároveň odstraňuje přebytečnou vlhkost, plyny a vzduchem přenášené vedlejší 
produkty. Přispívá rovněž k regulaci teploty a vlhkosti ve všech okolních podmínkách a zajišťuje vyvážené 
prostředí bez průvanu na úrovni drůbeže. Nezbytnou součástí zajištění správné ventilace je monitorování 
chování drůbeže. Změny v chování drůbeže mohou mít souvislost se změnami prostředí, a ventilaci je třeba 
přizpůsobovat v reakci na chování drůbeže.

Vzduch

Hlavními kontaminanty vzduchu v prostředí haly jsou prach, amoniak, oxid uhličitý, oxid uhelnatý, a 
nadbytečný odpar vody (tabulka 21). Množství těchto kontaminantů musí být stále udržováno v rámci 
právních limitů. Trvalé a nadměrné vystavení těmto kontaminantům může:

• Poškodit dýchací ústrojí. 
• Snížit účinost dýchání.
• Vyvolat  nemoc (např. Edémovou chorobu nebo chronické oemocnění dýchacích cest). 
• Ovlivnit regulaci teploty.
• Přispět ke špatné kvalitě podestýlky.
• Snížit užitkovost drůbeže.
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Další užitečné informace k dispozici

Jak na to: Ventilace: Kalibrace měřiče plněného tekutinou pro měření tlaku 
uvnitř haly

Jak na to: Ventilace: Měření vzduchotěsnosti haly 

Jak na to: Ventilace: Měření kapacity ventilátoru

Jak na to: Ventilace: Kontrola, zda jsou přívody vzduchu správně 
otevřené pro minimální ventilaci  

Řízení prostředí v hale pro odchov rodičů brojlerů 

Řízení prostředí ve snáškové hale rodičů brojlerů 

Useful
Information

Požadavky na okolní prostředí
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Tabulka 21: Účinky běžných kontaminantů vzduchu v hale rodičů brojlerů. 

Amoniak

Ideální obsah <10 ppm.
Lze ho zjistit podle zápachu při 20 ppm nebo více.
>10 ppm poškodí povrch plic.
>20 ppm zvýší náchylnost k respiratorním onemocněním. 
>25 ppm může snížit rychlost růstu v závislosti na teplotě a stáří. 

Oxid uhličitý
Ideální obsah <3,000 ppm.
>3,500 ppm způsobí edémovou chorobu. Oxid uhličitý ve vysokých koncentracích je smrtelný.

Oxid uhelnatý
Ideální obsah <10 ppm.
>50 ppm ovlivní zdraví drůbeže. Oxid uhelnatý ve vysokých koncentracích je smrtelný.

Prach
Poškození výstelky dýchacího ústrojí a zvýšená náchylnost k nemocem. Obsah prachu v hale musí 
být udržován na minimu. 

Vlhkost
Ideální obsah 50-60% po prvních dnech.
Účinek je různý podle teploty. Při teplotě >29°C a >70% relativní vlhkosti bude ovlivněn růst. 
Relativní vlhkost <50% zvláště během prvních dnů odchovu ovlivní růst. 

Ustájení a ventilační systémy 

Existují dva základní typy ventilačních systémů:

Přirozená ventilace
• Také známá jako otevřená, se závěsy po stranách, nebo přírodní haly.
• Ventilátory mohou být použity uvnitř haly  k vyvolání cirkulace a pohybu vzduchu. 

Nucená ventilace (haly s kontrolovaným/uzavřeným prostředím)
• Tyto haly mají obvykle buď pevné zdi nebo závěsy, které jsou během provozu haly udržovány zatažené.
• K ventilaci haly se používají ventilátory a klapky pro přívod vzduchu. 

Otevřené haly / přirozená ventilace
Otevřené (nebo přirozeně větrané) haly spoléhají na volné proudění vzduchu halou pro ventilaci (obrázek 
99). Dosažení adekvátního řízení prostředí v hale může být u otevřených hal obtížné a následkem toho může 
oproti halám s řízeným prostředím poněkud klesat konzistence a úroveň užitkovosti.

Obrázek 99: Příklad typického ustájení s otevřenými stěnami. 

Požadavky na okolní prostředí
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Proudění vzduchu v otevřených halách je řízeno změnami výšky záclon.  Záclony musí být připevněné 
k bočním stěnám na spodní straně a otevírat se shora dolů, aby byl minimalizován vítr nebo průvan 
nasměrovaný přímo na drůbež. 

Záclony se musí otevírat na obou stranách haly, aby byla zaručena příčná ventilace. Pokud je vítr jen lehký 
nebo mění směr, musí být záclony na obou stranách haly otevřeny do stejné výšky. Pokud proud vzduchu 
přichází do haly důsledně ze stejné strany, musí být záclona na straně převažujícího proudění otevřena 
méně než záclona na závětrné straně, aby byl minimalizován průvan kolem drůbeže. Jako doplněk přirozené 
ventilace a k lepšímu řízení teploty v hale je možné používat recirkulační ventilátory.

Průsvitné materiály záclon umožňují využívat během dne přirozené světlo. Černé záclony se používají v 
situacích, kde je zapotřebí denní světlo vyloučit (např. pro zatemnění během odchovu).

V otevřených halách může být obtížné zajistit dostatečnou ventilaci během horkého počasí. 
Je však možné provést určitá opatření pro minimalizaci vlivu horkého počasí. Mezi ně patří: 

• Snížení hustoty zástavu hejna.
• Izolace střechy, aby se sálavé teplo ze slunce nemohlo dostat k drůbeži. V některých případech je možné 

ochlazovat střechu vodou. Tato metoda se musí využívat opatrně, protože voda stékající ze střechy může 
přispět ke zvýšení úrovně relativní vlhkosti.

• Použití cirkulačních ventilátorů pro zajištění stejnoměrného proudění vzduchu nad drůbeží.
• Použití systému tunelové ventilace s chlazením odpařováním.

Haly s přirozenou ventilací musí být postaveny s předepsanou šířkou, např. 9-12 m, a minimální výškou k 
okapům 2,5 m, aby bylo zaručeno dostatečné proudění vzduchu.

Když je venku chladno, i lehké otevření závěsů povede k tomu, že do haly vnikne velmi studený vzduch a 
spadne přímo dolů na podlahu a na drůbež. Tento studený vzduch způsobí drůbeži nepohodlí a může vést 
k mokré podestýlce. A současně teplejší vzduch uniká z haly, což má za následek velké výkyvy teploty a 
vysoké náklady na vytápění.

V chladném počasí lze použít cirkulační ventilátory namontované uvnitř k lepší kontrole teploty v hale 
cirkulací teplého vzduchu, který vystoupal nahoru a nahromadil se pod střechou haly. Nicméně je nutné 
pečlivě zajistit, aby tyto ventilátory nezpůsobovaly pohyb vzduchu ve výšce drůbeže. V chladných podnebích 
se doporučují automaticky ovládané závěsy, s cirkulačními ventilátory rovněž ovládanými časovači s 
termostatickým řízením. 

Při horkém počasí, pokud nevane vítr, plné otevření závěsů stejně nemusí kuřatům dát dostatečnou úlevu. V 
této situaci mohou také pomoci cirkulační ventilátory tím, že vytvoří pohyb vzduchu nad drůbeží a dopřeje 
jim trochu úlevy díky efektu ochlazení větrem.

Cirkulační ventilátory, pokud jsou nainstalovány, normálně visí dolů uprostřed haly (obrázek 100), ale 
instalace cirkulačních ventilátorů pro horké počasí blízko bočních zdí znamená, že ventilátory přitáhnou 
chladnější, čerstvý (méně vlhký) vzduch z vnějšku haly. Ventilátory jsou obvykle instalovány tak, aby foukaly 
vzduch diagonálně přes halu a neměly by být instalovány příliš blízko jakéhokoliv pevného povrchu, který 
může bránit proudění vzduchu.

Obrázek 100: Cirkulační ventilátory v hale s přirozenou ventilací.
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Ustájení s řízeným prostředím
V halách s kontrolovaným prostředím nebo v uzavřených halách je pro rodiče brojlerů nejoblíbenější 
ventilační systém nucená ventilace, kvůli schopnosti umožnit lepší kontrolu vnitřního prostředí při rozdílných 
podmínkách vnějšího prostředí. Nejběžnější formou ustájení s řízeným prostředím je takové, které funguje 
na negativním tlaku. Tyto haly mají mají obvykle pevné stěny a vyfukovací ventilátory, které vyhánějí vzduch 
ven z haly a automatickými klapkami je do haly nasáván čerstvý vzduch (obrázek 101).

Obrázek 101: Příklad ustájení s řízeným prostředím

Aby bylo drůbeži během produkčního cyklu zajištěno nejlepší prostředí v kterémkoliv ročním období, 
každá uzavřená hala musí být vybavena tak, aby byly zajištěny tři způsoby ventilace. Jsou to:  

• Minimální ventilace.
• Přechodná ventilace.
• Tunelová ventilace.

V některých oblastech světa, kde se venkovní teploty nedostávají dost vysoko, aby byla potřebná tunelová 
ventilace, je možné tento způsob z konstrukce haly vynechat.

Protože haly s uzavřeným prostředím mají obvykle pevné boční zdi, velmi se doporučuje připojit tyto haly k 
náhradním generátorům, pro případ přerušení přívodu elektřiny. V halách s nucenou ventilací a se závěsy by 
mělo být instalováno zařízení pro automatické otevírání závěsů.

Většina moderních hal s řízeným prostředím využívá ventilaci s negativním tlakem. To znamená, že ventilátory 
vyfukují vzduch z haly a čerstvý vzduch je nasáván do haly skrze klapky. To se nazývá ventilace s negativním 
tlakem, protože tento systém pracuje na základě vytváření částečného podtlaku uvnitř haly.

Když je vytvořen negativní tlak (vzduch v hale je vyfukován ven), vstupuje do haly rovnoměrně všemi 
klapkami čerstvý venkovní vzduch (obrázek 102). Když se negativní tlak zvýší, vzroste také rychlost 
vzduchu vstupujícího do haly. Tímto způsobem lze využívat tlak pro regulaci rychlosti vstupujícího vzduchu 
a rovnoměrnosti proudění vzduchu do haly předtím, než se proud otočí a začne se pohybovat směrem k 
podlaze.

Obrázek 102: Schéma ilustrující proudění vzduchu přívodními klapkami v systému negativního tlaku
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Negativní tlak funguje účinně pouze tehdy, je-li hala efektivně utěsněná. V hale, která je efektivně utěsněna 
proti pronikání vzduchu, pochází veškerý vzduch vstupující do haly z požadovaných přívodních klapek a je 
minimalizováno nekontrolované pronikání vzduchu. 

Chcete-li zjistit, jak dobře je hala utěsněná (nebo vzduchotěsná), zavřete všechny dveře a přívodní klapky v 
hale a zapněte jeden ventilátor o velikosti 122 cm / 127 cm nebo dva ventilátory o velikosti 91 cm. Tlak uvnitř 
haly nesmí klesnout pod 0,15 palce vodního sloupce (37,5 Pa). Tlak můžete měřit kdekoli v hale a musí být 
v celé hale konzistentní.

Tlak vzduchu uvnitř haly je třeba pravidelně monitorovat. Monitorování tlaku v čase je užitečným nástrojem 
pro identifikaci pronikání vzduchu a k dispozici jsou snadno ovladatelné manometry (obrázek 103). Jestliže 
tlak vzduchu klesne pod doporučenou úroveň (0,15 palce vodního sloupce nebo 37,5 Pa), je nutné prošetřit 
situaci a provést vhodná opatření (např. opravit poškozené přívodní klapky nebo roztrhané záclony). 

Obrázek 103: Manometr použitý k monitorování tlaku vzduchu uvnitř haly (znázorněná naměřená hodnota 
je ekvivalentní 0,15 palce vodního sloupce). 

Minimální ventilace

Minimální ventilace přivádí do haly čerstvý vzduch a starý zatuchlý vzduch odvádí ven (aby byla odstraněna 
přebytečná vlhkost a nehromadily se uvnitř škodlivé plyny), a zároveň udržuje v hale požadovanou teplotu. 

Když je drůbež v hale, určité minimální množství ventilace musí být neustále v provozu – bez ohledu na to, 
jaká je venkovní teplota. Minimální ventilaci lze používat v zimě i v létě, v jakémkoliv stadiu produkčního cyklu, 
ale nejběžněji se používá v prvních dnech odchovu a v chladném počasí (t.j. kdykoliv je venku chladněji než je 
požadovaná nastavená teplota v hale a aktuální teplota v hale se rovná nebo je nižší než nastavená teplota). 
Minimální ventilace není dostatečná pro chlazení drůbeže při vysokých teplotách a má vytvářet velmi malý 
pohyb vzduchu ve výšce drůbeže. Dobrá ventilace je zvláště důležitá pro mladá kuřata do 10 dnů stáří. 

Při minimální ventilaci mohou být jako užitečný pomocník ke zjištění rozsahu pohybu vzduchu ve výšce 
drůbeže použity zavěšené pásky z video nebo audiokazet.
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• Aby systém s negativním tlakem úspěšně fungoval, musí být hala 
vzduchotěsná.

• Monitorujte tlak v čase, aby bylo identifikováno případné pronikání vzduchu 
do haly. Pokud tlak klesne pod požadovanou úroveň, okamžitě proveďte 
nápravná opatření.
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Provedení minimální ventilace
V současnosti nejběžněji používaný systém minimální ventilace je známý jako příčná ventilace. Příčná 
ventilace se skládá z mnoha klapek v bočních zdech, které jsou rovnoměrně rozmístěny po obou stranách 
haly. Klapky jsou spojeny s navíjecím systémem a o jejich automatickém otevírání a zavírání rozhoduje řídící 
systém. 

Odsávací ventilátory minimální ventilace jsou často instalovány v boční(ch) zdi (zdech) haly, nebo někdy 
je použit jeden nebo více tunelových ventilátorů, což ovšem není vždycky ideální. Ventilátory minimální 
ventilace jsou ovládány cyklickým časovačem (zapnout/vypnout), který je opět řízen kontrolním systémem.

Využití negativního tlaku při minimální ventilaci
Při minimální ventilaci pracují klapky pro přívod vzduchu na bázi negativního tlaku. Správným nastavením 
klapek a řízením negativního tlaku v hale lze kontrolovat rychlost, jakou se dostává venkovní vzduch skrz 
klapky do haly. Při minimální ventilaci musí být negativní tlak dost vysoký na to, aby směroval přicházející 
studený vzduch vysokou rychlostí od kuřat a k vrcholu stropu, kde se hromadí teplejší vzduch z haly. Pokud 
je negativní tlak příliš nízký, studený vzduch jednoduše spadne na kuřata, ochladí je a způsobí vlhkou 
podestýlku (obrázek 104). 

Obrázek 104: Využití negativního tlaku ke kontrole rychlosti vzduchu.

Vysoká rychlost vzduchu také zajistí dobré promíchání přicházejícího vzduchu s teplým vzduchem v hale, 
který se usazuje u vrcholu stropu (obrázek 105), čímž se ohřeje přicházející vzduch a sníží se jeho relativní 
vlhkost tím, že mu umožní absorbovat vlhkost.

Obrázek 105: Správné proudění vzduchu během minimální ventilace 
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Jaký je správný pracovní tlak v hale? 
Negativní tlak (a rychlost přicházejícího vzduchu) má být dost vysoký na to, aby vyhnal příchozí vzduch do 
středu haly. Ideální pracovní negativní tlak v hale během minimální ventilace bude záviset na následujících 
faktorech:  

• Šířce haly (vzdálenosti, kterou musí vzduch urazit od boční stěny k vrcholu stropu).  
• Úhlu vnitřního stropu. 
• Tvaru vnitřního stropu (hladký nebo s překážkami).
• Typu použitých klapek.
• Do jaké míry je klapka otevřena.

Existují návody pro pracovní tlak v různých halách, ale ty se budou lišit v závislosti na výše uvedených 
faktorech. Správný pracovní tlak pro jednotlivé haly je nutné vyzkoušet, ověřit a potvrdit. Jedním ze způsobů, 
jak to udělat, je provést test kouřem (obrázek 106).

Obrázek 106: Použití testu kouřem k určení, zda je proud vzduchu a pracovní tlak správný 

Když provádíte v hale test kouřem, doporučuje se udělat to při nejhorších možných podmínkách, t.j. když je 
v hale teplota pro první dny a venkovní teplota je nejchladnější možná, nebo se jí alespoň blíží. Pokud jsou 
všechny klapky stejně otevřené, lze provést test kouřem u jakékoliv klapky. Držte kouřovou bombu přibližně 
5-10 cm pod nebo vedle otvoru klapky nebo závěsu, aby bylo možno vypustit dostatečné množství kouře a 
byl jasně vidět směr proudění vzduchu. 

Buďte si vědomi toho, že  kouřové generátory vypouští teplý kouř. Pokud testujete halu když je uvnitř prázdná 
a studená, kouř bude mít tendenci vystoupit k vrcholu haly i když tlak bude ve skutečnosti příliš nízký. 

Jiná možnost jsou pásky audio nebo video kazet asi 15 cm dlouhé, zavěšené od stropu každých 1-1,5m. Mají 
být umístěny před otevřenou klapkou blízko vstupu do haly a nahoře k vrcholu stropu. Když jsou ventilátory 
spuštěny, měl by se každý pásek pohybovat, včetně toho, který je nejblíž k vrcholu stropu. Pásek nejblíže 
klapce má vykazovat výrazný pohyb směrem ke stropu. Pohyb pásků má být tím menší, čím blíže je pásek 
vrcholu stropu. Poslední pásek (na vrcholu stropu) by se měl jen jemně pohybovat a ukazovat, jak se vzduch 
právě dostal doprostřed stropu a zastavil se a začal se pohybovat dolů. Tyto pásky mohou zůstat na místě 
po celou dobu produkčního cyklu a umožňovat rychlou vizuální kontrolu při vstupu do haly. 

Jsou-li na stropě trámy, rámy nebo jiné konstrukční překážky, které brání průchodu proudícího vzduchu, je 
nezbytné namontovat ke klapkám pro přívod vzduchu vychylovací desky. Ty budou směrovat přicházející 
vzduch pod překážky, ale stále k nejvyššímu místu střechy. Tyto desky musí být pečlivě a přesně nastaveny. 
K ověření, zda jsou vychylovací desky správně nastaveny lze použít prezentační laserové ukazovátko s 
výrazným červeným nebo zeleným paprskem. Když podržíte ukazovátko na vychylovací desce a uvidíte, kde 
se laserový bod dotkne povrchu stropu, můžete mít dobrý ukazatel úhlu, ve kterém má být vychylovací deska 
nastavena, aby se vyhnula překážkám (obrázek 107).
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Obrázek 107: Použití laserového pravítka k ověření, zda je vychylovací deska správně umístěna. Jednoduché 
laserové ukazovátko lze použít k vizuálnímu ověření směru proudění vzduchu  v hale.  Vychylovací desku 
potom lze nastavit tak, aby bylo jisté že proud vzduchu se vyhne všem překážkám na stropě.

Nastavení klapek pro přívod vzduchu
Klapky pro minimání ventilaci by při nastavování měly být otevřené alespoň 5 cm, aby bylo proudění vzduchu 
do haly účinné (obrázek 108). Pokud klapky pro přívod vzduchu nejsou dost otevřené, přiváděný vzduch se 
bude pohybovat pouze na krátkou vzdálenost před tím, než klesne na kuřata, bez ohledu na tlak v hale. Čím 
více jsou klapky otevřené, tím větší bude objem a rychlost vzduchu, vcházejícího do haly. Nicméně ve většině 
hal, pokud jsou klapky v bočních zdech při minimální ventilaci otevřené na 5 cm, bude negativní tlak v hale 
příliš nízký a rychlost, ve které vzduch vstupuje do haly bude snížena, a tím se zvýší riziko, že klesne přímo na 
kuřata. Všeobecně, při minimální ventilaci nemusí být otevřené všechny dostupné klapky pro přívod vzduchu. 
Klapky, které jsou používány, musí být rovnoměrně rozmístěny okolo haly a všechny musí být stejně otevřené.  

Možnost vstoupit kamkoliv v hale za provozu ventilátorů minimální ventilace, řízených cyklickým časovačem 
a necítit při tom pohyb vzduchu je dobrý ukazatel toho, že hala je dostatečně utěsněná a klapky jsou pro 
minimální ventilaci správně nastavené. Přesné nastavení v hale je možné ověřit provedením testu kouřem 
nebo použitím metody s kazetovým páskem (viz. kapitola Jaký je správný pracovní tlak).  

Obrázek 108: Ilustrace proudění vzduchu do haly. Obrázek nalevo ukazuje správný rychlý proud vzduchu 
během minimální ventilace. Obrázek napravo ukazuje nesprávné pomalé proudění vzduchu během minimální 
ventilace. 

Směrovací deska

Proud vzduchu

Laserový paprsek 
ukazující směr proudění 
vzduchu

Vystupující trám

Laserové ukazovátko
Klapka

Laserové ukazovátko ukazuje, že 
směrovací deska není ve správné pozici. 
Vzduch bude odražen vystupujícím 
trámem a spadne na kuřata. 

Směrovací deska

Nový proud 
vzduchu

Laserový paprsek 
ukazující směr proudění 
vzduchu

Vystupující trám

Laserové ukazovátko
Klapka

Směrovací deska ve správné pozici. 
Laserové ukazovátko ukazuje, že proud 
vzduchu obchází vystupující trám a 
pokračuje do vrcholu haly.
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Výběr vstupních klapek pro minimální ventilaci.
Některé důležité vlastnosti, kterých si všímat u klapek (obrázek 109) jsou: 

• Při uzavření musí být dobře utěsněné.
• Dvířka klapek musí být izolovaná.
• Musí mít mechanismus pro uzamčení/udržení zavřených dvířek, pokud nechceme mít klapky otevřené. 
• Musí mít vychylovací desky pro směrování přiváděného vzduchu, zvláště pokud jsou na stropě haly 

překážky.
• Dvířka klapky mají být zasazena do rámu a být v uzavřené pozici vychýlená v úhlu. 

Obrázek 109: Příklad kvalitní klapky pro přívod vzduchu 

Ventilační systém s opačným prouděním vzduchu. 
Ventilační systémy s opačným prouděním vzduchu mají otvory pro přívod vzduchu na vrcholu stropu a 
ventilátory v bočních stěnách haly. I když tento systém není tak častý jako příčná ventilace, pokud je dobře 
řízen, stále představuje účinný ventilační systém. Vzduch je dovnitř nasáván skrz otvory v nejvyšším místě 
střechy a veden podél vnitřního stropu, při tom se ohřívá  a dodává během minimální ventilace drůbeži teplý 
vzduch. Pro starší drůbež a teplejší prostředí je možné klapky ve střeše otevřít více a umožnit, aby byl čerstvý 
vzduch vtahován přímo na drůbež vyšší rychlostí a bez předchozího ohřátí. Tento systém lze také použít v 
kombinaci se systémem tunelového typu. Velikost otvorů pro minimální ventilaci je stejná jako u příčného 
nebo konvenčního ventilačního systému. 

Obrázek 110: Schéma ventilace s opačným prouděním vzduchu (otvory ve střeše).
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Rozsah minimální ventilace
Požadavky na minimální ventilaci ukazuje tabulka 22 dole. Plně funkční kalkulace lze najít v příloze 6.

Do stáří 7 dnů nemá být rychlost vzduchu ve výšce podlahy vyšší než 0.15 m/s.

Rozsah ventilace (na kuře) pro teploty mezi -1 až 16°C
Maximální výše relativní vlhkosti, obsahu oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého a amoniaku nesmí být nikdy 
překročen. Sledujte chování kuřat a jejich rozprostření v hale, protože to může být ukazatel, který je třeba 
překročena.

Tabulka 22: Přibližné množství minimální ventilace na kuře. 

Prům. hmotnost
kg 

Rozsah ventilace
m3/hod

0.05 0.09
0.10 0.15
0.20 0.26
0.30 0.35
0.40 0.43
0.50 0.51
0.60 0.59
0.70 0.66
0.80 0.73
0.90 0.80
1.00 0.86
1.20 0.99
1.40 1.11
1.60 1.23
1.80 1.34
2.00 1.45
2.20 1.56
2.40 1.67
2.60 1.77
2.80 1.87
3.00 1.97
3.20 2.07
3.40 2.16
3.60 2.26
3.80 2.35
4.00 2.44
4.20 2.53
4.40 2.62
4.60 2.71
4.80 2.80
5.00 2.89

POZNÁMKA: Tuto tabulku používejte pouze jako vodítko, skutečné rozsahy  může být potřeba přizpůsobit podmínkám prostředí, chování 
drůbeže a její biomase (celková hmotnost drůbeže v hale). 

Požadavky na okolní prostředí



1232018

ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: 

K
ap

ito
la

 7
      

Kalkulace potřeby minimální ventilace
Krok 1: Určete průměrnou tělesnou hmotnost kuřat v hale. 
Krok 2: Vyberte vhodný rozsah ventilace pro průměrnou tělesnou hmotnost kuřat v hale (tabulka 22)

Celková tělesná hmotnost v hale (kg) =
Průměrná tělesná hmotnost (kg) x Počet kuřat v hale

Krok 3: Vypočtěte potřebu minimální ventilace  

Potřeba minimální ventilace  (m3/hod) =
Počet kuřat v hale x Vhodná potřeba minimální ventilace  

 
  

Provoz minimální  ventilace
Minimální ventilace je ovládána časovačem. Ventilátory pracují podle cyklického časovače a ne podle 
teploty.

Správné řízení nastavení cyklického časovače rozhoduje o kvalitě vzduchu v hale. 

Když jsou ventilátory v provozu, klapky minimální ventilace v bočních zdech je třeba otevřít tak, aby byl 
udržen správný negativní tlak a přicházející vzduch byl nasměrován nahoru k vrcholu stropu. Na konci doby 
“zapnuto” se ventilátory vypnou a klapky se mají zavřít. 

Během minimální ventilace má systém vytápění pracovat kdykoliv je aktuální teplota v hale pod požadovanou 
nastavenou teplotou, i když ventilátory minimální ventilace jsou v provozu. 

V raných stadiích produkčního cyklu je teplota obvykle nastavená tak, aby se vytápění aktivovalo při teplotě 
blízké požadované teplotě v hale. Například mohou být vyhřívací tělesa nastavená tak, aby se aktivovala 
při teplotě o 0,5°C nižší, než je bod nastavení a zase se vypnula, když je teplota na bodu nastavení nebo 
lehce nad ním. 

Protože se často klade větší důraz na přitopení v hale během minimální ventilace a v raných stadiích cyklu, 
ventilátory mohou být nastaveny tak, aby se trvale spustily pouze když teplota v hale překročí bod nastavení 
o 1-1,5°C. 

Tato nastavení se budou měnit, jak kuřata stárnou. Typicky se rozdíl mezi bodem nastavení teploty v hale 
a bodem nastavení topení bude zvyšovat, a rozdíl mezi nastavením teploty v hale a teplotou, při které se 
vypne ventilátor se sníží.

Kalkulace nastavení cyklického časovače:

Krok 1: Vypočtěte požadavek na minimální ventilaci (m3/hod).

Krok 2: Vypočtěte procento času, po který je třeba, aby ventilátory běžely.

Procento času = požadavek na minimální ventilaci ÷ celková kapacita používaných ventilátorů. 

Další detaily o kalkulaci cyklických časů ventilátorů najdete v příloze 6.

Hodnocení minimální ventilace
Tabulka 22 ukazuje rozsahy minimální ventilace (na kuře) pro zvýšení živé hmotnosti. Ukázané hodnoty jsou 
pouze vodítko. Jejich použití nezaručí přijatelnou kvalitu vzduchu nebo pohodlí kuřat. Nejlepší způsob, jak 
ohodnotit rozsah, resp. nastavení minimální ventilace, je vizuální posouzení pohodlí a chování kuřat.

Když vstoupíte do haly, abyste posoudili rozsah minimální ventilace, snažte se to udělat, aniž byste kuřata 
rušili. Při vstupu do haly je třeba sledovat následující:  

Rozmístění/rozprostření kuřat:
• Jsou dobře rozprostřena?
• Jsou v hale určitá místa, kterým se kuřata vyhýbají? 

Aktivita kuřat:
• Dívejte se podél krmných a napájecích linek – jsou u nich kuřata aktivní? 
• Kuřata by se měla krmit, pít a odpočívat. Během snášky by mělo docházet k páření a slepice by měly 

používat snáškové boxy. 

Požadavky na okolní prostředí
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Kvalita vzduchu:
V prvních 30 až 60 sekundách po vstupu do haly si položte následující otázky:

1. Máte pocit, že je vzduch zatuchlý?
2. Je kvalita vzduchu přijatelná?
3. Je vlhkost příliš vysoká?
4. Máte pocit, že v hale je příliš chladno? 

Správné a kvantitativní posouzení umožní použití přístrojů k měření relativní vlhkosti, obsahu oxidu uhličitého, 
oxidu uhelnatého a amoniaku. Specifická doporučení pro kvalitu vzduchu najdete v tabulce 21. 

Pokud některé z těchto pozorování naznačí, že minimální ventilace není dostatečná, je nutné učinit opatření k 
nápravě. 

Přechodná ventilace

Přechodná ventilace se používá, když je teplota haly nad požadovanou (nebo nastavenou) hodnotou, ale 
ještě není dost teplo nebo kuřata ještě nejsou dost stará na použití ventilace tunelové (viz kapitola o tunelové 
ventilaci). Přechodná ventilace je proces řízený teplotou. Když teplota v hale vzroste nad požadovanou 
nastavenou hodnotu, musí být ventilační systém nastaven tak, aby zastavil provoz minimální ventilace (cyklus 
časového spínače) a spustil trvalou ventilaci pro regulaci teploty (přechodnou ventilaci). Při přechodné 
ventilaci může být do haly přivedeno velké množství vzduchu, ale na rozdíl od tunelové ventilace tento vzduch 
není směrován přímo na kuřata. 

Přechodná ventilace funguje podobným způsobem jako ventilace minimální. Klapky pro přívod vzduchu 
pracující na bázi negativního tlaku směrují přicházející vzduch při dané rychlosti směrem od kuřat, ke stropu 
haly, kde se promíchává s teplým vzduchem z haly a pak teprve klesá na úroveň podlahy. Počet klapek v 
bočních zdech v provozu je vyšší, aby mohl být do haly přiveden větší objem vzduchu. Celková kapacita 
klapek pro přívod vzduchu (počet a velikost klapek) určuje množství vzduchu, který se může dostat do haly 
a zároveň maximální počet ventilátorů, které mohou být použity. 

Pokud je v hale příliš málo otvorů, může být potřeba přepnout na tunelovou ventilaci dříve, než je běžné, aby 
byl zajištěn odvod nadbytečného tepla z haly. Ovšem přechod na tunelovou ventilaci může způsobit drůbeži 
nepohodu, protože vzduch bude proudit přímo na ně. Všeobecné pravidlo pro přechodnou ventilaci je otevřít 
dostatek klapek pro přívod vzduchu tak, aby bylo využito přibližně 40-50 % kapacity tunelového ventilátoru. 

Při přechodné ventilaci, pokud se neustále zvyšuje teplota nad nastavený bod, bude potřeba vyšší kapacita 
ventilátorů, a poté, co ventilátory ve zdech jsou v provozu neustále, začnou pracovat i tunelové ventilátory. 
Otvory pro tunelovou ventilaci zůstávají zavřené; vzduch při přechodné ventilaci přichází pouze skrz otvory 
v bočních zdech (obrázek 111).

• Bez ohledu na venkovní podmínky je nezbytné zajistit určitou ventilaci haly.
• Minimální ventilace se používá pro ventilaci u mladých kuřat, v noční době 

nebo v zimě.
• Minimální ventilace musí být řízena časovým spínačem.
• Dosažení správného pracovního negativního tlaku k zajištění, že přiváděný 

vzduch bude směrován vysokou rychlostí k vrcholu stropu je rozhodující.
• Počet klapek pro přívod vzduchu a velikost otevření musí zaručovat vysokou 

rychlost proudění vzduchu, aby chladný vzduch neklesal k podlaze.
• Ne všechny klapky pro přívod vzduchu musí být otevřené, ale ty co jsou 

otevřené, musí být  stejnoměrně rozložené a otevřené na stejnou velikost 
otvoru.

• Při nastavení klapek pro minimální ventilaci musí být minimální velikost 
otevření kolem 5 cm. 

• Sledujte proudění vzduchu a chování kuřat a určete, zda jsou nastavení 
správná.

Požadavky na okolní prostředí
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Obrázek 111: Typický pohyb vzduchu při přechodné ventilaci.

 

Při přechodné ventilaci, protože do haly může proudit velké množství vzduchu po delší dobu, může drůbež 
pociťovat pohyb vzduchu. Sledování chování drůbeže (rozprostření v hale a aktivity) pomůže určit, zda je 
nastavení přechodné ventilace správné. Když vidíme, že drůbež posedává nebo se shlukuje a že je u krmítek 
a napáječek malá aktivita, kuřatům může být zima a je třeba učinit nápravu. Nejprve zkontrolujte, zda je 
správný tlak. Pokud ano, vypněte ventilátor, který byl zapnut poslední a pokračujte ve sledování chování 
kuřat. Pokud se jejich aktivita zlepší, sledujte je dále  dalších 15 – 20 minut, abyste měli jistotu, že nedochází 
v jejich chování k dalším změnám. 

Přechodná ventilace musí být v hale udržována co nejdéle, než bude zapnuta tunelová ventilace. Rozhodnutí 
kdy je nutné přejít na tunelovou ventilaci musí vycházet z chování drůbeže (viz kapitola Chování drůbeže při 
tunelové ventilaci).
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• Přechodná ventilace se používá, když je zapotřebí větší než minimální 
výměna vzduchu.

• Přechodná ventilace je proces řízený teplotou, který odstraňuje horko, když 
teplota v hale stoupne nad požadovaný nastavený stupeň. 

• Přechodná ventilace se používá, když je venkovní vzduch příliš studený a/
nebo kuřata jsou příliš mladá pro použití tunelové ventilace. 

• Hodnocení chování drůbeže je jediný reálný způsob jak určit, zda je 
nastavení přechodné ventilace správné. 

1

2

3

4

4

4

Otvory v bočních zdech1

Tunelové ventilátory2
Tunelové otvory pro přívod vzduchu (zavřené),
otvory ve zdech nahoře (otevřené)3

Ventilátory minimální ventilace (vypnuté)4
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Tunelová ventilace

Tunelová ventilace se používá pro udržení pocitu chladu u kuřat. Obrázek 112 ukazuje typickou halu s 
tunelovou ventilací. 

Obrázek 112: Příklad typické haly s tunelovou ventilací.

 

Systém používá ventilátory (obvykle o velikosti 122 cm nebo 127 cm) na jednom konci haly a vzduch vstupuje 
na konci druhém. Po délce haly proudí vysoké objemy vzduchu, které během krátké doby vyměňují vzduch 
v hale (obrázek 113). 

Obrázek 113: Proudění vzduchu v hale s tunelovou ventilací

  

Přepnutí z přechodné ventilace na tunelovou musí proběhnout, když kuřata potřebují chladicí účinek 
proudícího vzduchu. Je pak odváděno teplo generované kuřaty a vytváří se chladicí účinek proudícího 
vzduchu, který umožňuje kuřatům pociťovat teplotu nižší, než jakou ukazuje teploměr nebo teplotní sonda, 
resp. čidlo. Při jakékoli dané rychlosti proudění vzduchu cítí mladší kuřata, která ještě nejsou plně opeřena, 
větší chladicí účinek než kuřata starší a jsou tedy na působení chladicího proudění vzduchu citlivější. Po 7 
týdnech stáří se očekává, že jsou kuřata plně opeřená, a chladicí účinky proudění vzduchu jsou menší.

Je-li k chlazení použita tunelová ventilace, mají kuřata tendenci se přemísťovat (migrovat) na konec haly s 
klapkami pro přívod chladicího vzduchu, což vede k hromadění. Pokud chovná hala není běžně rozdělena na 
boxy (bránící migraci), je nutné uvažovat o zavedení migračních přepážek.

Požadavky na okolní prostředí
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1272018

ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: 

K
ap

ito
la

 7
      

Účinek chlazení proudem vzduchu
Účinek chlazení proudem vzduchu je chladící účinek, pociťovaný drůbeží při tunelové ventilaci kvůli proudění 
vzduchu. Skutečný chladící účinek, který drůbež pociťuje, je výsledek kombinace mnoha faktorů:

• Stáří drůbeže – čím mladší je drůbež, tím větší bude chladící účinek
• Rychlost vzduchu – čím vyšší je rychlost vzduchu, tím větší je chladící účinek.
• Teplota vzduchu (teplota suchého teploměru) – čím vyšší je teplota, tím více chlazení je potřeba. 
• Relativní vlhkost (RV) – čím vyšší je RV, tím nižší je chladící účinek .
• Hustota naskladnění – čím vyšší je hustota naskladnění, tím nižší je chladící účinek.

Skutečná teplota, pociťovaná drůbeží během tunelové ventilace je známá jako účinná teplota. Účinnou 
teplotu nelze měřit teploměrem nebo teplotní sondou, resp. čidlem. Při tunelové ventilaci lze z údajů, 
získaných pomocí teploměru nebo teplotní sondy jen omezeně určit, jakou teplotu mohou kuřata pociťovat. 

Chování drůbeže při tunelové ventilaci
Sledování a vyhodnocování chování drůbeže jsou jediné skutečné způsoby jak určit, jestli je nastavení 
tunelové ventilace správné s ohledem na stáří, hustotu naskladnění, biomasu a opeření hejna. Účinek 
chlazení proudem vzduchu na hejno nelze jasně definovat pouze s použitím měřičů teploty nebo vlhkosti. 
Při tunelové ventilaci, bez ohledu na to, jakou hodnotu ukazuje teploměr, drůbež může cítit mnohem větší 
chlad nebo teplo, než jaké by měli cítit podle senzorů v hale. Při použití tunelové ventilace u mladších kuřat 
buďte mimořádně opatrní, měla účinek chlazení proudem vzduchu bude mnohem vyšší.

Když kuřata posedávají a shlukují se, mohou pociťovat chlad. Když jsou rozprostřená po hale, ale křídla drží 
lehce od těla, nebo když leží na jedné straně s jedním křídlem zvednutým, může jim být příliš teplo. Když 
více než 10% kuřat lehce nebo více ztěžka dýchá, hejnu může být příliš horko. 

V období snášky může být její pokles způsoben extrémy v teplotě z důvodu nesprávného řízení tunelové 
ventilace. Například když je slepicím příliš chladno, energie bude využita spíše na udržení teploty než na 
snášku. Když bude slepicím příliš teplo, sníží příjem krmiva a spotřebují více energie na zrychlené dýchání 
a snáška poklesne. Počet vajec na podestýlce se může zvýšit, když je příliš vysoká rychlost vzduchu a 
způsobuje průvan v hnízdních boxech, takže slepice dají přednost snášení vajec na podlahu, kde je obvykle 
rychlost vzduchu nižší. 

Nastavení tunelové ventilace je nutné kontrolovat a upravovat, pokud drůbež vykazuje některý z výše 
uvedených typů chování. 

Lze to provést těmito úpravami:

• Snížením nebo zvýšením počtu pracujích ventilátorů.
• Zapnutím nebo vypnutím systémů pro chlazení odpařováním (mlžení nebo rohože).
• Zvýšením rychlosti vzduchu s využitím zábran v hale ke zvýšení efektu chlazení proudem vzduchu.
• Prodloužením nebo zkrácením doby, kdy jsou v provozu čerpadla pro rohože na chlazení odpařováním. 

• Tunelová ventilace chladí kuřata prouděním vzduchu o vysoké rychlosti.
• Tunelová ventilace reguluje účinnou teplotu vnímanou kuřaty, kterou lze 

pouze odhadnout na základě chování kuřat.
• Pokud provedení haly umožňuje pouze tunelovou ventilaci, je nutné věnovat 

zvláštní pozornost mladým kuřatům, která ještě nejsou plně opeřená.
• Mladší kuřata vnímají větší proud vzduchu při dané rychlosti jako chladnější 

než kuřata starší, a jsou tedy citlivější na jeho chladicí účinky.
• Je nezbytně nutné pozorovat chování kuřat.

Požadavky na okolní prostředí
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Výpočty tunelové ventilace
Níže je uveden postup při určení počtu ventilátorů potřebných pro tunelovou ventilaci. Plně funkční příklad 
výpočtu můžete najít v příloze 6. 

Krok 1: Určete kapacitu ventilátoru požadovanou pro danou rychlost vzduchu.

Požadovaná kapacita ventilátorů = (předpokládaná rychlost vzduchu) x (plocha průřezu) 

Kde:
• Předpokládaná rychlost vzduchu (minimální):

» 2,03 metrů za sekundu (m/s) pro odchov.
» 2,54 metru za sekundu (m/s) pro snášku.

• Plocha průřezu = (0,5 x š x s) + (š x v)   (viz obrázek 114).
• Plocha průřezu je účinná plocha, skrze kterou proudí vzduch po délce haly. Jsou-li v hale větší překážky, 

například hnízda, může být plocha těchto překážek odečtena od celkové plochy průřezu.

Obrázek 114: Bokorys haly znázorňující výšku (v), šířku (š) a střechu (s) pro výpočet plochy průřezu při 
výpočtu tunelové ventilace

Krok 2: Určete potřebný počet ventilátorů.

Počet ventilátorů = požadovaná kapacita ventilátorů ÷ provozní kapacita ventilátorů.
Kde:

• Jako vodítko pro tunelovou ventilaci s chladicími rohožemi používejte kapacitu ventilátoru při provozním 
tlaku 37,5 Pa (0,15 palce vodního sloupce).

• Provozní kapacita ventilátoru je kapacita při předpokládaném provozním tlaku.

Systémy chlazení odpařováním 

Co je chlazení odpařováním?
Chlazení odpařováním je chlazení vzduchu pomocí odpařování vody. Zlepšuje podmínky prostředí v horkém 
počasí a podporuje tunelovou ventilaci. Chlazení odpařováním lze použít pouze když chování kuřat naznačuje, 
že samotné ochlazování proudem vzduchu již nestačí udržet drůbež v pohodě. Chlazení odpařováním udržuje 
teplotu v hale na úrovni, na které byla drůbež naposledy v pohodě při provozu všech ventilátorů. Účelem 
chlazení odpařováním není snížit teplotu zpět na teplotu nastavenou v hale nebo jí podobnou. 

Rozsah chlazení odpařováním, který lze použít, závisí na relativní vlhkosti (RV) venkovního prostředí. 
• Čím je RV vzduchu nižší, tím je větší množství vlhkosti, které může přijmout a tím větší je rozsah chlazení 

odpařováním, které lze použít. 
• Čím je RV vzduchu vyšší, tím menší je potenciál vzduchu pro chlazení odpařováním.

Požadavky na okolní prostředí
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V každém okamžiku rozdíl mezi teplotou suchého teploměru (aktuální teplota vzduchu) a mokrého teploměru 
(teplota, když je vzduch 100% nasycen) bude ukazovat na maximální množství chlazení odpařováním, které 
lze použít za předpokladu, že je 100% účinné (obrázek 115). Ve skutečnosti snížení teploty, kterého lze 
dosáhnout se bude blížit 65 – 75% rozdílu mezi teplotou suchého a mokrého teploměru. 

Obrázek 115: Maximání možné ochlazení během chlazení odpařováním je okolo 75% rozdílu mezi teplotou 
suchého a mokrého teploměru. Například teplotní rozdíl 4°C povede k ochlazení o 3°C.

Existují dva hlavní typy chlazení odpařováním – chlazení rohožemi a chlazení mlžením.
 
Chlazení rohožemi
V systémech chlazení rohožemi je vzduch nasáván přes filtr nasáklý vodou (chladicí rohož) pomocí 
ventilátorů tunelové ventilace (obrázek 116 a obrázek 117). Provedení a rozložení chladících rohoží umožní, 
aby velký objem vzduchu, použitý při tunelové ventilaci, byl veden přes povrch rohoží a před vstupem do 
haly byl ochlazen.

Obrázek 116: Příklad chladicí rohože

Maximální možné ochlazení
 (rozdíl mezi teplotou suchého a mokrého teploměru)

suchý teploměr            mokrý teploměr

Požadavky na okolní prostředí
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Proud vzduchu

Obrázek 117: Chlazení rohožemi s tunelovou ventilací

Výpočet plochy chladicí rohože (plně funkční příklad výpočtu je uveden v příloze 6):

Plocha chladicí rohože = kapacita tunelového ventilátoru ÷ rychlost vzduchu v rohoži

Kde:
• Plocha chladicí rohože je celková požadovaná plocha. Polovina této plochy je obvykle nainstalována na 

každé vnější stěně na konci haly s přívodem vzduchu. 
• Kapacita tunelového ventilátoru je skutečná celková provozní kapacita.
• Rychlost vzduchu v rohoži znamená rychlost průchodu vzduchu rohoží. Vodítko: 

« Pro rohož o tloušťce 100 mm  použijte 1,27 m/s
« Pro rohož o tloušťce 150 mm  použijte 1,91 m/s

Protože chlazení odpařováním přidává vlhkost do vzduchu a zvyšuje relativní vlhkost, je doporučeno chlazení 
odpařováním vypnout, pokud relativní vlhkost v hale překročí 70-80 %. (viz informace na straně 132). 

Chladící rohože v provozu 
Použití chladících rohoží musí být správně řízeno, aby se nestalo, že drůbeži bude zima. Stupeň ochlazení, 
kterého je možné dosáhnout s pomocí chladících rohoží bude závislé na relativní vlhkosti vnějšího prostředí.

Při chlazení odpařováním je voda čerpána na chladící rohože chladícími čerpadly. Když chladící čerpadla 
začnou poprvé pracovat, musí být pečlivě kontrolováno množství vody, dodané na chladící rohože. Příliš 
mnoho vody na rohožích na začátku způsobí, že teplota v hale prudce klesne. Takový pokles teploty 
následně způsobí, že se vypnou vetilátory (pokud jsou automatické), změní se chladící účinek proudu 
vzduchu na drůbež a podmínky prostředí z jednoho konce haly na druhý. Nakonec tato změna ovliví zdraví 
a pohodu drůbeže.

Nejlepší kontroly nad řízením chladících rohoží lze dosáhnout cyklickým zapínáním a vypínáním čerpadel, 
čímž omezíme množství vody přiváděné na rohože na počátku a umožníme lepší kontrolu teploty. Pokud se 
teplota v hale bude dále zvyšovat, ovladač bude nutné nastavit tak, aby se automaticky prodlužovala doba 
“zapnuto” v cyklu čerpadla, aby na rohož bylo čerpáno více vody, a tím se pokusit spíše udržet požadovanou 
teplotu, než vytvořit velké snížení teploty v hale.

Voda

Horký
vzduch

Ochlazený vzduch 
vcházející do haly

Voda pro
recirkulaci

Rohož pro
chlazení
odpařováním

Požadavky na okolní prostředí
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Chladící čerpadlo nemá být v provozu neustále, dokud teplota v hale neurčí, že je třeba, aby se vypnulo. 
Pokud je v neustálém provozu, do doby, než se vypne bude velká část rohože mokrá, a teplota se bude dále 
snižovat, dokud rohož neuschne. Takovýto provoz chladícího čerpadla může způsobit kolísání teploty v hale 
o 4-6°C a někdy i více.

Kvalita vody může mít výrazný vliv na účinek fungování chladící rohože. Tvrdá voda, obsahující vysokou 
koncentraci vápníku může snížit  životnost chladící rohože. 

Chlazení mlžením / postřikem

Mlžící systémy ochlazují přicházející vzduch vypařováním vody, vytvořené čerpáním vody skrz sprejovací, 
resp. zamlžovací trysky  (obrázek 118). Zamlžovací linky musí být umístěné blízko klapek pro přívod vzduchu, 
aby byla maximalizována rychlost vypařování a další linky je nutné instalovat po celé hale. 

Obrázek 118: Příklad zamlžovacího sytému pro halu s příčnou ventilací 

 
Existují tři typy zamlžovacích systémů:
• Nízkotlaké, 7-14 bar; kapky o velikosti do 30 mikronů.
• Vysokotlaké, 28-41 bar; kapky o velikosti 10-15 mikronů.
• Ultravysokotlaké (mžicí), 48-69 bar; kapky o velikosti 5 mikronů.

Nízkotlaký  systém dodává nejmenší možství chlazení, a díky větší velikosti kapek je větší šance, že se kapky 
nevypaří a způsobí zvlhnutí podestýlky. Tyto systémy se nedoporučuje používat v místech s vysokou relativní 
vlhkostí. 

Systém s ultravysokým tlakem ochladí nejvíce a nese nejnižší riziko zvlhčení podestýlky.

Počet trysek a celkové množství dodané vody musí vycházet z maximální kapacity tunelových ventilátorů.  

Relativní vlhkost, drůbež a chlazení odpařováním 
• Chlazení odpařováním je účinnější v prostředí s nízkou relativní vlhkostí (RV). 
• Když drůbež těžce dýchá, využívá chlazení odpařováním k uvolnění horka a snížení tělesné teploty. 
• Když je systém chlazení odpařováním (rohože a sprejování/mlžení) v provozu, voda se vypařuje do 

prostředí a zvyšuje RV vzduchu. 

Pokud pracuje systém chlazení odpařováním na maximum a současně pracují všechny tunelové ventilátory, 
ale drůbež stále těžce dýchá, může být relativní vlhkost v hale vysoká. 

Požadavky na okolní prostředí
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Systém chlazení odpařováním musí vždycky fungovat na základě kombinace teploty a RV, a nikdy pouze na 
základě teploty a/nebo denní doby. 

Je třeba se vyhnout snaze používat chlazení odpařováním bez dostatečné rychlosti vzduchu, zvláště u starší 
drůbeže. I když systém chlazení odpařováním sníží teplotu vzduchu, zároveň zvýší relativní vlhkost vzduchu. 
Toto zvýšení relativní vlhkosti omezí schopnost drůbeže uvolnit teplo zrychleným dýcháním. 

Nicméně kombinace chlazení odpařováním s vysokou rychlostí vzduchu nad kuřaty zvýší množství tepla, 
které jsou schopná uvolnit do okolního prostředí a sníží jejich potřebu uvolňovat teplo zrychleným dýcháním. 

V nedávných letech se doporučovalo nepoužívat chlazení odpařováním pokud je RV v hale vyšší než 70 
– 75%, aby kuřata mohla uolnit více tepla zrychleným dýcháním. Poslední výzkumy ukázaly, že drůbež je 
schopná tolerovat vyšší RV za předpokladu, že rychlost vzduchu je dostatečná na to, aby jí pomohla uvolnit 
teplo z těla do okolního vzduchu. 

V horkých, vlhkých oblastech, když se RV odpoledne/večer blíží nasycení, hraje vysoká rychlost vzduchu v 
hale a rychlá výměna vzduchu zásadní roli v udržování kuřat naživu. Za těchto podmínek je životně důležité, 
aby hala byla správně provedená (správný počet ventilátorů a správná velikost tunelových otvorů pro přívod 
vzduchu a chladících rohoží). 

 

Tlumiče světla

Použití tlumičů světla v zařízeních pro chov rodičů brojlerů je běžné, zvláště během období odchovu,kdy je 
nezbytné zajistit krátký den 8-9 hodin.

Použití tlumičů světla na ventilátory a klapky (obrázek 119) sníží ventilační kapacitu a mělo by být bráno v 
úvahu při navrhování ventilačních systémů. 

Obrázek 119: Příklad tlumiče světla, připevněného ke klapce příčné ventilace

• Chlazení odpařováním se používá ke zlepšení tunelové ventilace za horkého 
počasí.

• Existují dva typy systémů – chladící rohože a sprejování/mlžení.
• Udržujte ventilátory, zamlžovače, odpařovače a klapky pro přívod vzduchu 

čisté. 
• Chlazení odpařováním přidává vlhkost do vzduchu a zvyšuje RV. Je důležité 

řídit systém na základě RV a teploty suchého teploměru, aby byla zaručena 
pohoda kuřat.

• Sledujte chování kuřat, abyste zajistili udržení jejich pohody.

Požadavky na okolní prostředí
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Osvětlení

Cíl

Dosáhnout optimálního reprodukčního výkonu na základě vhodného osvětlení (délky dne a intenzity světla) 
a fotostimulace (prodloužení délky dne) ve správném stáří a tělesné hmotnosti.

Principy

Všichni rodiče brojlerů se líhnou necitliví na světlo. To znamená, že kuřata nejsou schopná pozitivně reagovat 
na stimulační délku dne (dlouhý nebo ≥ 11 hodin). Schopnost reagovat na stimulační délku dne závisí na 
kuřatech vystavených zpočátku obdobím neutrálních nebo krátkých dnů (8 hodin), nejméně 18 týdnů pro 
typicky odchovávané rodiče brojlerů. Dlouhé dny (≥ 11 hodin) během období odchovu není vhodné používat, 
protože zpožďují pohlavní vývoj, snižují počet vajec a zvyšují jejich hmotnost. 

Po dlouhodobějším vystavení dlouhým délkám dne dospívají kuřata jako fotorefrakční. To znamená, že již 
nejsou citlivá na dlouhou stimulační délku dne a snáška začne klesat.

Osvětlení pro rodiče brojlerů se zaměřuje na rozptýlení fotorefrakčnosti v mládí a na zajištění toho, aby 
všechna kuřata byla fotosenzitivní a pozitivně reagovala na stimulační délky dne způsobem optimalizujícím 
snášku. V případě potřeby je třeba vyhovět místní legislativě.

Osvětlení během prvního týdne života

Bez ohledu na typ ustájení musí mít kuřata během prvních 2 dnů po naskladnění 23 hodin světla a 1 
hodinu tmy denně. Tento rozpis osvětlení pomáhá vývoji chuti k jídlu a podporuje krmicí aktivitu. Při použití 
uzavřeného ustájení (s řízeným prostředím) během odchovu je možné délku dne postupně zkracovat na 8 
hodin do 10 dnů stáří.

Intenzita osvětlení v prostoru první fáze odchovu musí být během prvních několika dnů vysoká (80-100 luxů 
[7-9fc]), aby bylo zaručeno, že kuřata najdou krmivo a vodu, ale od 6 dnů stáří se musí snižovat na 30-60   
luxů (3-6fc) při ustájení s řízeným prostředím, resp. 60-80 luxů (6-7fc) v otevřených halách.

Programy osvětlení a typ haly

Různé typy ustájení v období odchovu, resp. snášky znamenají, že existují tři běžné kombinace osvětlení 
prostředí: 

1. Uzavřená odchovná hala (řízené prostředí ) a uzavřená snášková hala (řízené prostředí).
2. Uzavřená nebo zatemněná odchovná hala (řízené prostředí) a otevřená snášková hala (přirozené 

prostředí).
3. Otevřená odchovná hala (přirozené prostředí ) a otevřená snášková hala (přirozené prostředí). 

Doporučené světelné programy pro každé z těchto tří prostředí jsou uvedeny v dalších 
kapitolách. Všechny světelné programy dosahují 5% snášky ve 25 týdnech stáří. Je-li cílová snáška jiná 
než 5 % ve 25 týdnech, musí se přiměřeně změnit stáří, v kterém má proběhnout první zvýšení osvětlení. 
Obvykle trvá mezi 14 a 21 dny od začátku fotostimulace do 5% snášky vajec, u lehčích slepic trvá déle, než 
začnou snášet, ve srovnání se slepicemi těžšími. 

Další užitečné informace k dispozici

Příručka Aviagen: Osvětlení pro rodiče brojlerů

Useful
Information

Požadavky na okolní prostředí
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Světelné programy pro odchov v řízeném prostředí a snášku v řízeném prostředí 
Ustájení v řízeném prostředí během odchovu umožňuje lepší kontrolu nad délkou dne.  Možnost 
kontrolovat délku dne tak, aby kuřata měla od 10 dnů stáří konstantní krátkou délku dne, řeší mnoho 
provozních problémů (například opožděnou pohlavní dospělost, vysokou tělesnou hmotnost slepic, 
špatnou uniformitu hejna a vysokou spotřebu krmiva) a poskytuje lepší kontrolu nežádoucího chování. 
Podíl abnormálních vajec a rizika prolapsů, kvokavosti a peritonitidy, popř. jiné podmínky snižující pohodu a 
užitkovost lze minimalizovat zajištěním toho, aby:

• Kuřata měla cílovou hmotnost odpovídající jejich stáří.
• Kuřata měla dobrou uniformitu tělesné hmotnosti.
• Byly dodržovány světelné programy uvedené v tabulce 23.
 

Dosažení uspokojivé užitkovosti u kuřat chovaných v ustájení s řízeným prostředím (obrázek 120) závisí na 
dostatečné ochraně proti světlu. V obdobích tmy nesmí intenzita světla překročit 0,4 luxu. Je nutné zavést 
opatření bránící pronikání světla skrze klapky pro přívod vzduchu, ventilátory, dveřní rámy atd. a provádět 
pravidelné kontroly pro ověření účinnosti ochrany proti světlu. 

Obrázek 120:  Typická hala s řízeným prostředím, s plným řízením osvětlení, které dokáže regulovat intenzitu 
světla v obdobích tmy nejvýše na 0,4 luxu 

 

Ochrana proti světlu je obzvláště důležitá během odchovu, když kuřata potřebují prožívat období krátkých 
dnů (8 hodin) předtím, než se stanou citlivými na zvýšení délky dne před snáškou.

Tabulka 23 obsahuje detaily doporučeného světelného programu pro kuřata ustájená v hale s řízeným 
prostředím. V odchovu je konstantní délka dne 8 hodin dosažena do 10 dnů stáří a udržována až do 
fotostimulace (přechod na stimulační délku dne).

S ohledem na dosažení doporučené 5% snášky ve 25 týdnech stáří nesmí fotostimulace začít dříve než 
ve 147 dnech (21 týdnech). Skutečné stáří, v kterém se délka dne zvýší z krátké (8 hodin) na dlouhou (≥ 11 
hodin), závisí na průměrné tělesné hmotnosti hejna a na jeho uniformitě. K určení načasování prvního přidání 
světla je nutné provádět pravidelné posouzení tělesné hmotnosti, uniformity a prostoru mezi pánevními 
kostmi. Hodnocení uniformity hejna musí být provedeno ve 140 dnech (20 týdnech) stáří nebo přibližně 1 
týden před prvním plánovaným prodloužením světelného dne. 

Hejna s nedostatečnou tělesnou hmotností (o 100 g nebo více nižší než doporučená cílová hmotnost pro dané 
stáří) a neuniformní hejna (KV větší než 10 nebo uniformita nižší než 70% ) musí mít fotostimulaci zpožděnou 
(nejméně o 1 týden). Přechod na dlouhé dny předtím, než se u všech kuřat rozptýlí fotorefrakčnost, opožďuje 
pohlavní vývoj u těch kuřat, která jsou stále fotorefrakční. To vede k pohlavně nevyrovnanému hejnu se 
špatnými hodnotami špičky snášky, širokým rozpětím hmotností vajec a hejno s obtížným řízením výživy. 

Požadavky na okolní prostředí
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Tabulka 23: Světelné programy pro odchov v řízeném prostředí a snášku v řízeném prostředí.

STÁŘÍ (Dny)

DÉLKA DNE
Pro hejna s různým KV%
ve 140 dnech (20 týdnech)

INTENZITA SVĚTLA†
DÉLKA DNE V PRVNÍ FÁZI ODCHOVU*

(Hodiny)

KV 10% nebo nižší
(uniformita 70%

nebo vyšší)

KV 10% nebo vyšší
(uniformita 70%

nebo nižší)
1 23 23

80-100 luxů
v prostoru pod kvočnou

10-20 luxů
v hale

2 23 23

3 19 19

4 16 16

5 14 14

6 12 12 30-60 luxů 
v prostoru pod kvočnou.

10-20 luxů 
v hale 

7 11 11

8 10 10

9 9 9

STÁŘÍ (Dny)
DÉLKA DNE V ODCHOVU

(Hodiny)

10-147 8 8 10-20 luxů

Dny Týdny
DÉLKA DNE VE SNÁŠCE

(Hodiny)

147 21 11‡ 8

30-60 luxů

154 22 12‡ 12‡

161 23 13‡ 13‡

168 24 13‡ 13‡

175 25 13 13

* Konstantní délky dne 8 hodin je nutno dosáhnout do 10 dnů stáří. Jestliže však pravidelně nastávají problémy s časným přírůstkem tělesné hmotnosti, 
může být zkrácení na konstantní délku dne pomalejší a 8 hodin pak není dosaženo až do 21 dnů stáří.
† Průměrná intenzita v hale nebo boxu měřená ve výšce hlavy kuřat. Intenzita světla se musí měřit nejméně na 9 nebo 10 místech a to včetně rohů, pod 
lampami a mezi nimi. Během období tmy (vnímaného jako noc) je třeba dosáhnout intenzity světla ≤ 0,4 luxu. V ideálním případě nesmí kolísání intenzity 
světla v hale překročit 10 % průměrné hodnoty. 
‡ Délka dne může být prodloužena prudce v jediném přírůstku, aniž by to nepříznivě ovlivnilo celkovou snášku vajec (ačkoli špička může být vyšší a 
perzistence poněkud horší) za předpokladu, že jsou tělesné hmotnosti na cílové hodnotě a hejno je uniformní (KV% ≤ 10 nebo ≥ 70% uniformity).

Během snášky není žádnou výhodou překročit v kterékoli fázi 13 až 14 hodin světla denně (je-li ochrana proti 
světlu dobrá, není třeba překročit 13 hodin). Poskytnutí více než 14 hodin světla urychluje nástup dospělé 
fotorefrakčnosti a vede k nižší snášce na konci snáškového cyklu. Poskytnutí méně než 13 hodin světla 
během snášky zvyšuje počet vajec na podestýlce, protože slepice snášejí vejce předtím, než se rozsvítí.

Kohouti odchovaní podle doporučeného profilu tělesné hmotnosti a světelného programu nevyžadují 
prodloužení dne dříve než slepice. Dosažení cílových profilů tělesné hmotnosti s dobrou uniformitou zaručuje 
synchronizaci pohlavní dospělosti mezi oběma pohlavími (viz kapitola „Řízení do snášky“).

Intenzita světla ve snášce
Doporučuje se, aby zvýšení intenzity světla bylo provedeno současně s prodloužením délky dne.  Za 
předpokladu, že slepice dosáhly cílových tělesných hmotností a mají dobrou uniformitu (KV% ≤ 10 nebo 
≥ 70% uniformity), však pohlavní dospělost stimuluje a následnou snáškovou užitkovost optimalizuje 
prodloužení délky dne, ne změny intenzity světla. Dokud je minimální intenzita ve výšce hlav slepic 
ve snáškové hale vyšší než 7 luxů, mají změny intenzity světla při přechodu slepic z odchovného do 
snáškového objektu minimální vliv na pohlavní vývoj a následnou snášku vajec. Doporučená průměrná 
intenzita světla ve výšce hlav slepic ve snáškové hale je mezi 30 a 60 luxy. Tato jasnější intenzita se 
doporučuje na podporu používání hnízd a pro maximalizaci snášky násadových vajec díky minimalizaci 
počtu vajec snesených mimo hnízda.
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Světelné programy pro odchov v řízeném, resp. zatemněném prostředí a chov v otevřené snáškové hale
V případě metody odchovu v řízeném prostředí a snášky v prostředí přirozeném (obrázek 121) musí být 
délka dne udržována na 8 až 9 hodinách (viz tabulka 24) od 10 dnů stáří až do fotostimulace hejna. V 
zeměpisných šířkách, kde se často vyskytují problémy jako výhřezy, kvokavost nebo vysoký úhyn před 
špičkou, může být výhodné odchovat kuřata na délce dne 10 hodin. 

Obrázek 121: Příklad otevřené snáškové haly (s přirozeným prostředím) 

 

Hejno musí být přestěhováno do otevřených snáškových hal (tzn. odchov a stěhování) nebo musí být 
otevřeny zatemňovací záclony (tzn. od jednodenních do vyskladnění) současně s prvním prodloužením 
světla před snáškou (147 dnů [21 týdnů], pokud je požadované stáří při 5% snášce 25 týdnů). 

Během období snášky není žádná výhoda pro reprodukční výkon v tom, že se kuřatům poskytne více než 
14 hodin světla. Jsou-li však kuřata ustájena v otevřených halách a nejdelší přirozená délka dne překročí 
14 hodin, může se kombinované přirozené a umělé osvětlení během období snášky prodloužit na více než 
14 hodin, až do ekvivalentu nejdelší přirozené délky dne. Toto zvýšení zabrání tomu, aby kuřata prožívala 
zkracování délky dne poté, co o letním slunovratu nastane nejdelší přirozený den. 

Aby byla zaručena synchronizace pohlavního vývoje, odchovejte kohouty i slepice na stejném světelném 
programu.

• Maximální odezva na prodloužení délky dne před snáškou je zajištěna pouze 
při dosažení správného profilu tělesné hmotnosti během období odchovu, 
dobré uniformity hejna, a vhodného přísunu živin. 

• Kuřata mají mít konstantní krátký den (8 hodin) do 10 dnů stáří. 
• Během odchovu je zapotřebí nejméně 18 týdnů s krátkou délkou dne (8 

hodin), aby se rozptýlila mladistvá fotorefrakčnost (necitlivost na světlo) a 
aby bylo zaručeno, že všechna kuřata budou fotosenzitivní až přejdou na 
stimulovanou délku dne (≥ 11 hodin).

• V období odchovu musí být zajištěna průměrná intenzita osvětlení 10-20 luxů 
v úrovni hlav kuřat, a to od 10 dnů stáří.

• Haly musí být chráněny proti světlu do intenzity nejvýše 0,4 luxu během 
období tmy. Každé pronikání světla musí být okamžitě opraveno, aby bylo 
jisté, že kuřata nebudou v odchovu zažívat dlouhé dny. 

• V období snášky je reprodukční odezva slepic maximalizována délkou dne 13 
až 14 hodin. Tím se opozdí nástup dospělé fotorefrakčnosti a minimalizuje 
výskyt vajec na podestýlce díky tomu, že většina vajec bude snesena po 
rozsvícení světel. 

• V období snášky musí být zajištěna průměrná intenzita osvětlení 30-60 luxů 
ve výšce hlav slepic.

• Zajistěte synchronizaci kohoutů a slepic s ohledem na pohlavní dospělost 
tím, že je odchováte na stejném světelném programu a na požadované cílové 
tělesné hmotnosti pro dané stáří. 

Požadavky na okolní prostředí
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Tabulka 24: Světelné programy pro odchov v řízeném, resp. zatemněném prostředí a otevřená snášková hala.

PŘIROZENÁ DÉLKA DNE
 (Hodiny) ve 147 Dnech (21 týdnech)

INTENZITA
SVĚTLA†

9 10 11 12 13 14 15

Stáří (dny)
DÉLKA DNE V POČÁTEČNÍ FÁZI ODCHOVU

(hodin)

1 23 23 23 23 23 23 23
80-100 luxů v

prostoru první fáze
odchovu

10-20 luxů v hale

2 23 23 23 23 23 23 23

3 19 19 19 19 19 19 19

4 16 16 16 16 16 16 16

5 14 14 14 14 14 14 14

6 12 12 12 12 12 12 12 60-80 luxů v
prostoru první fáze 

odchovu
10-20 luxů v hale

7 11 11 11 11 11 11 11

8 10 10 10 10 10 10 11

9 9 9 9 9 10 10 10

Stáří (dny) DÉLKA DNE V ODCHOVU (hodiny)

10-146 8 8 8 8 9 9 9
10-20 luxů

(1-2 fc).

Stáří
DÉLKA DNE VE SNÁŠCE (Hodiny) ¶

dny Týdny

147 21 12# 12# 12# 13# 14 14 15§ Umělé osvětlení 
30-60 luxů

(3-6 fc).
154 22 13# 13 # 13# 13# 14 14 15§

161 23 14 14 14 14 14 14 15§

‡ Konstantní délky dne 8 hodin se má dosáhnout do 10 dnů stáří. Jestliže se však pravidelně vyskytují problémy s časným přírůstkem tělesné 
hmotnosti, může být dosažení konstantní délky dne opožděno až do 21 dnů stáří. 
† Průměrná intenzita v hale nebo boxu měřená ve výšce hlavy kuřat. Intenzita světla se musí měřit nejméně na 9 nebo 10 místech, a to včetně rohů, 
pod lampami a mezi nimi.
# Délka dne může být prodloužena prudce v jediném přírůstku, aniž by to nepříznivě ovlivnilo celkovou snášku vajec (ačkoli špička může být vyšší a 
perzistence poněkud horší) za předpokladu, že jsou tělesné hmotnosti na cílové hodnotě a hejno je uniformní (CV% < 10 nebo ≥ 70% uniformity).
§ Nelze získat žádnou výhodu z překročení délky dne 14 hodin. Jestliže nejdelší přirozená délka dne překročí 14 hodin, je nutné prodloužit kombinaci 
přirozeného a umělého osvětlení na úroveň rovnou očekávané nejdelší přirozené délce dne.
¶ Jestliže nastávají problémy v mimosezónních hejnech (např. opožděná pohlavní dospělost), může být hejno fotostimulováno ve 140 dnech (20 
týdnech) za  předpokladu, že jsou tělesné hmotnosti na cílovém profilu a jeho KV% není vyšší než 10 %  (unifiormita není nižší než 70%).

• Maximální odezva na prodloužení délky dne před snáškou je zajištěna pouze 
při dosažení správného profilu tělesné hmotnosti během období odchovu, 
dobré uniformity hejna a vhodného přísunu živin. 

• Poskytněte kuřatům konstantní krátký den (8 nebo 9 hodin) do 10. dne stáří.
• Během odchovu zajistěte, aby haly byly chráněny proti světlu do intenzity 

nejvýše 0,4 luxu  během období tmy.
• Jsou-li slepice během snášky ustájeny v otevřených halách a nejdelší přirozená 

délka dne překročí 14 hodin, může se kombinované umělé a přirozené osvětlení 
prodloužit na více než 14 hodin, až do ekvivalentu nejdelší přirozené délky dne. 

• Zajistěte synchronizaci kohoutů a slepic s ohledem na pohlavní dospělost 
tím, že je odchováte na stejném světelném programu a na požadované cílové 
tělesné hmotnosti pro dané stáří.
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Světelné programy pro odchov v otevřené hale - snášku v otevřené hale 
V otevřené odchovné hale existují čtyři situace osvětlení (obrázek 122):

1. Přirozená délka dne se během období odchovu prodlužuje.
2. Přirozená délka dne se na začátku prodlužuje, ale ke konci období odchovu se zkracuje.
3. Přirozená délka dne se během období odchovu zkracuje.
4. Přirozená délka dne se na začátku zkracuje, ale ke konci období odchovu se prodlužuje.

Obrázek 122: Příklad otevřené odchovné haly, kde neexistuje žádná kontrola nad podmínkami okolního 
osvětlení.

Tyto změny průběhu přirozené délky dne jsou ilustrovány na obrázku 123. Pro každý měsíc naskladnění 
znázorňují různé stínování a barvy průběh prodlužujících se nebo zkracujících hodin denního světla během 
odchovu. Například hejno naskladněné na začátku října na severní polokouli, nebo dubna na polokouli jižní, 
bude mít do 10-12 týdnů zkracující se přirozenou délku dne, které se poté začne prodlužovat.

Obrázek 123: Průběhy přirozené délky dne v období odchovu – severní a jižní polokoule

Poznámka: Skutečně nastávající hodiny denního světla se liší podle zeměpisné šířky.

154 Dnů/22 Týdnů

105 Dnů/15 Týdnů

Jednodenní

Severní polokoule

ZKRACUJÍCÍ SE DEN

Září Říjen List. Pros. Led. Únor Břez. Dub. Květ. Červ. Čec. Srpen

Břez. Dub. Květ. Červ. Čec. Srpen Září Říjen List. Pros. Led. Únor

PRODLUŽUJÍCÍ SE DEN

        Jižní polokoule

70 Dnů/10 Týdnů

35 Dnů/5 Týdnů
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V minulosti se objevovaly obavy, že kuřata v odchovu při prodlužujícím se denním světle budou nežádoucně 
brzy dosahovat pohlavní dospělosti, budou mít větší výskyt výhřezů, vyšší úhyn a menší vejce. Je však 
známo, že se to neděje. Rodičovská hejna jsou fotorefrakční a vyžadují období krátkých dnů, aby se u nich 
rozptýlila mladistvá fotorefrakčnost a stala se citlivými na světlo. Dlouhá délka dne během období odchovu 
proto pohlavní vývoj opožďuje a ne urychluje. Vliv osvětlení na pohlavní dospělost rodičů dále závisí na 
zajištění správného režimu krmení a dosažení tělesné hmotnosti odpovídající danému stáří. Je proto 
doporučeno, aby kuřata odchovávaná v otevřených halách mohla během období odchovu prožívat veškeré 
probíhající změny v přirozené délce dne. 

Je důležité, aby rodiče brojlerů neměli během období odchovu uměle dlouhé dny, jak již bylo doporučeno, 
protože se tím zpožďuje dosažení pohlavní dospělosti a vede to ke špatné užitkovosti snášky na konci 
snáškového cyklu v důsledku urychleného nástupu dospělé fotorefrakčnosti.

Stáří, v kterém hejno dosáhne pohlavní dospělosti, závisí na proměnlivém profilu délky dne během období 
odchovu a na míře prodloužení délky dne poskytované při fotostimulaci.

Světelné programy uvedené v tabulce 25 byly navrženy tak, aby minimalizovaly nepříznivé vlivy ustájení 
kuřat v otevřených halách. Užitkovost hejn odchovaných v otevřených halách je však vždy horší než u hejn 
ustájených v řízeném prostředí hal s ochranou proti světlu.

Tabulka 25: Světelné programy pro otevřený odchov a ustájení v otevřených halách

PŘIROZENÁ DÉLKA DNE
 V 10 dnech (hodiny)

INTENZITA 
SVĚTLA†9 10 11 12 13 14 15

Stáří (dny) DÉLKA DNE V PRVNÍ FÁZI ODCHOVU (hodiny)

1 23 23 23 23 23 23 23
80-100 luxů

v
 prostoru první fáze

odchovu

2 23 23 23 23 23 23 23

3 19 19 19 19 19 19 19

4 16 16 16 16 16 16 16

5 14 14 14 14 14 14 15

6 12 12 12 12 13 14 15 > 60-80 luxů
v

prostoru první fáze
odchovu.

7 11 11 11 12 13 14 15

8 10 10 11 12 13 14 15

9 9 10 11 12 13 14 15

Stáří (dny) DÉLKA DNE V ODCHOVU

10-146 dnů Přirozené osvětlení
Intenzita přirozeného

světla

PŘIROZENÁ DÉLKA DNE (hodiny)
ve 147 dnech (21 týdnech)

9 10 11 12 13 14 15

Stáří
DÉLKA DNE VE SNÁŠCE (hodiny)

Dny Týdny

147 21 12# 13# 14 14 14 14 15§ Přídavné umělé 
osvětlení 

30-60 luxů, ale 
60 luxů pro hejna, 

vylíhnutá na 
jaře

154 22 13# 14 14 14 14 14 15§

161 23 14 14 14 14 14 14 15§

† Průměrná intenzita v hale nebo boxu měřená ve výšce očí kuřat.
# Délka dne může být prodloužena prudce v jediném přírůstku, aniž by to nepříznivě ovlivnilo celkovou snášku vajec (ačkoli špička může být vyšší a 
perzistence poněkud horší) za předpokladu, že jsou tělesné hmotnosti na cílové hodnotě a hejno je uniformní (KV% < 10 nebo ≥ 70% uniformity).
§ Nelze získat žádnou výhodu z překročení délky dne 14 hodin. Jestliže nejdelší přirozená délka dne překročí 14 hodin je nutné prodloužit kombinaci 
přirozeného a umělého osvětlení na úroveň rovnou očekávané nejdelší přirozené délce dne. 
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Umělé osvětlení a intenzita světla 
V otevřených halách je důležité, aby intenzita světla, poskytovaného během období umělého osvětlení, byla 
dostatečně jasná na to, aby zaručovala fotostimulaci. Cílová intenzita světla v hale je 30-60 luxů. Během 
období v roce, kdy jsou hejna odchovávána při vysoké intenzitě přirozeného světla (např. u kuřat vylíhnutých 
na jaře), je zapotřebí zajistit ve snáškové hale vyšší úroveň umělého osvětlení. Taková intenzita světla je 
nezbytná pro dosažení uspokojivého reprodukčního výkonu.  

Na obou koncích ‚přirozeného‘ dne je nutné dodat přídavné umělé osvětlení. To jasně 
definuje ‚den‘ kuřat a  zaručuje, že se délka dne nebude lišit od délky požadované v důsledku 
změn ve východu a západu slunce. Ranní přechod z přirozené tmy do umělého osvětlení vydává 
kuřatům jasný signál‚ budíček‘ a přechod z umělého osvětlení do přirozené tmy vydává jasný 
signál ‚večerka‘. To je důležité, protože právě konec dne řídí načasování ovulace a následně také čas snášení 
vajec. Podíl umělého osvětlení poskytovaného na každém konci dne kuřat závisí na faktorech managementu, 
jako jsou začátek pracovní doby zaměstnanců farmy a požadovaný čas sběru vajec.

V otevřených halách je možné podstatně redukovat sezónní vlivy, pokud se sníží intenzita přirozeného 
světla vstupujícího do haly. Použití zahradnického pletiva z černého plastu například snižuje intenzitu světla 
vstupujícího do haly a přitom stále umožňuje dostatečnou ventilaci. Pletivo musí být odstraněno při prvním 
zvýšení osvětlení před snáškou. 

Sezónní kolísání přirozené délky dne
Jsou-li haly pro odchov, resp. snášku otevřené, má sezónní kolísání vliv na užitkovost. Sezónní změny jsou 
postupné, a je tedy obtížné stanovit přesnou definici, které měsíce v roce budou klasifikovány jako sezónní, 
resp. mimosezónní. Některé měsíce nejsou takové ani onaké. Sezónní vlivy se liší také podle zeměpisné šířky 
(viz obrázek 124).

• Maximální odezva na prodloužení délky dne před snáškou je zajištěna pouze 
při dosažení správného profilu tělesné hmotnosti během období odchovu, 
dobré uniformity hejna a vhodného přísunu živin.

• Při odchovu v otevřených halách musí být rodičum brojlerů umožněno prožívat 
veškeré probíhající změny v přirozené délce dne. Nikdy neodchovávejte kuřata 
na uměle dlouhých dnech (≥ 11 hodin), a to ani v případě kuřat vylíhnutých na 
jaře nebo mimosezónních kuřat protože by se tím opozdilo dosažení pohlavní 
dospělosti a snížily počty vajec.

• Jsou-li slepice během snášky ustájeny v otevřených halách a nejdelší přirozená 
délka dne překročí 14 hodin, může se kombinované umělé a přirozené osvětlení 
prodloužit na více než 14 hodin, až do ekvivalentu nejdelší přirozené délky dne.

• Zajistěte synchronizaci kohoutů a slepic s ohledem na pohlavní dospělost 
tím, že je odchováte na stejném světelném programu a na požadované cílové 
tělesné hmotnosti pro dané stáří. 

• Slepice mohou pomaleji přejít do snášky, pokud je intenzita umělého světla 
při prvním zvýšení osvětlení před snáškou nižší než 60 luxů  a kuřata byla 
odchována na přirozeném denním světle s vysokou intenzitou.

• Na obou koncích dne musí být přidáno umělé osvětlení, aby byla zachována 
pevná délka dne.
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Obrázek 124: Přirozené délky dnů v zeměpisné šířce 10o nebo 30o severně nebo jižně

Měsíce, v kterých jsou kuřata naskladněna, jsou klasifikovány jako sezónní nebo mimosezónní v tabulce 26.

Tabulka 26: Klasifikace měsíců naskladnění jako sezónních nebo mimosezónních

SEZÓNNÍ MIMOSEZÓNNÍ

Severní
polokoule

Jižní
polokoule

Severní
polokoule

Jižní
polokoule

Září Březen Březen Září

Říjen Duben Duben Říjen

Listopad Květen Květen Listopad

Prosinec Červen Červen Prosinec

Leden * Červenec * Červenec * Leden *

Únor * Srpen * Srpen * Únor *

* Tyto 4 měsíce je obtížné definovat. Míra sezónních vlivů v těchto měsících závisí na zeměpisné šířce. Mohou být zapotřebí lehké úpravy světelných 
programů a profilů tělesné hmotnosti. 

Mimosezónní hejna
Stáří při zahájení snášky u hejn vylíhnutých mezi březnem a srpnem na severní polokouli a mezi zářím 
a únorem na polokouli jižní je zpožděno kvůli tomu, že kuřata nemají žádný nebo mají jen nedostatečný 
počet krátkých dnů (8-10 hodin) na to, aby se u nich uspokojivě rozptýlila fotorefrakčnost a kuřata se stala 
fotosenzitivními. V porovnání se sezónními hejny přecházejí mimosezónní hejna později do snášky a mají 
nižší špičky, větší vejce a méně předvídatelný reprodukční výkon během snášky. Pohlavní dospělost pro 
mimosezónní hejna lze urychlit uvolněním stupně kontroly tělesné hmotnosti (další informace najdete v 
příručce „Cíle užitkovosti rodičovského chovu Ross“). Růst mimosezónních slepic na těžší mimosezónní 
cílový profil tělesné hmotnosti umožňuje rychleji rozptýlit fotorefrakčnost, což pomáhá omezit problémy se 
snáškou vajec a jejich velikostí.

Užitkovost slepic vylíhnutých na jaře (mimosezónních) je možné zlepšit jejich odchovem v halách se 
sníženým osvětlením (za použití pletiva k omezení pronikání světla do haly) na krátkých délkách umělého dne 
(8-10 hodin). Je však nepravděpodobné, že by užitkovost mimosezónních hejn byla někdy tak dobrá jako u 
hejn sezónních (vylíhnutých na podzim). Zvýšení osvětlení před snáškou musí proběhnout ve 147 dnech (21 
týdnech), je-li požadované stáří při 5% snášce 25 týdnů, a ve formě jediného přírůstku na 14 nebo 15 hodin, 
pokud předpokládaná nejdelší délka přirozeného dne překračuje 14 hodin. 
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Sezónní hejna
Sezónní hejna musí vyrůst na cílový profil tělesné hmotnosti a první zvýšení osvětlení před snáškou musí 
proběhnout ve 21 týdnech (147 dnech) pro dosažení 5% snášky ve 25 týdnech stáří. 

Vlnová délka (barva světla) a typ lampy

Neexistuje žádný přesvědčivý vědecký důkaz, že by určitá konkrétní barva světla dávala lepší výkon než 
světlo bílé (teplé bílé, 3000K), které obsahuje všechny barvy světelného spektra.

Určité příznivé efekty mohou nastávat při nasvěcování UV-A zářením kromě bílého světla (přirozené světlo 
má kolem 7 % UV-A). Rodiče brojlerů mají na peří značky odrážející UV-A záření, a proto může nasvěcování 
UV-A zářením pomáhat při identifikaci jedinců. Existují určité důkazy, že slepice využívají tento faktor při 
vybírání jednotlivých kohoutů, zatímco kohouti jsou aktivnější a při nasvěcování UV-A zářením uskutečňují 
větší počet pokusů o páření.

Neexistují žádné údaje prokazující, že by některý typ lampy vedl k lepším výsledkům užitkovosti než 
jiný, a proto výběr lamp závisí na dostupnosti, ceně, provozních nákladech a možnosti stmívání pomocí 
konvenčního vybavení na snižování napětí.

• Světelný program pro sezónní i mimosezónní hejna je stejný (viz tabulka 25).
• Mimosezónní kuřata musí vyrůst na těžší mimosezónní profil tělesné 

hmotnosti.
• Sezónní kuřata musí sledovat standardní cílové hmotnosti.

• Rodičům brojlerů není třeba poskytovat nic jiného než bílé světlo.
• Typ lampy nemá žádný vliv na reprodukční výkon.

Požadavky na okolní prostředí
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Výživa

Cíl

Maximalizovat pohodu, reprodukční potenciál (kohoutů i slepic) a kvalitu kuřat podáváním vyvážené stravy 
splňující požadavky rodičovského chovu brojlerů ve všech stadiích jeho vývoje a snášky.

Principy

Při krmení rodičovského chovu je nezbytné udržovat dobrou uniformitu a tělesné hmotnosti blízko u 
cílového profilu. Složení krmiva, management krmení a všeobecný management musí být vždy v souladu s 
hodnocením užitkovosti rodičovského chovu. Ekonomická analýza celého cyklu produkce brojlerů ukazuje, 
že malé zlepšení užitkovosti chovu nebo kuřat pokrývá náklady na lepší úrovně živin v krmivu. Obecně platí, 
že vysoce kvalitní směs pro chov rodičů brojlerů se ekonomicky vyplatí.

Výživa chovných hejn brojlerů

Je nutné kombinovat složení krmiva a management krmení tak, aby se během celého života chovného hejna 
dosahovalo cílových tělesných hmotností a dobré uniformity.

Výživa je hlavní proměnnou veličinou ovlivňující užitkovost i ziskovost hejn rodičovského chovu, a ačkoli 
je formulování a vyvážení stravy přesnou prací vyžadující specializované znalosti výživy, musí manažeři 
farem znát složení živin v používaných krmivech. Takové informace lze získat přímo od dodavatelů krmiva 
nebo od výživových poradců. Nejdůležitější je, že se na farmě musí provádět vzorkování směsi a pravidelné 
laboratorní analýzy za účelem stanovení, zda je v krmivu dosažen očekávaný obsah živin. Je důležité, aby 
manažeři znali složení směsi, kterou podávají svému chovu; to zaručuje, že:

• Množství a spotřeba krmiva budou poskytovat dostatečnou úroveň denního příjmu živin (příjem 
krmiva x koncentrace živin). 

• Mezi živinami v krmivu bude existovat správná a očekávaná rovnováha.
• Bude možné užitečně interpretovat pravidelné laboratorní analýzy směsi a provádět nápravná 

opatření, jako: 
« Upozornit dodavatele na možnost nesrovnalostí ve složení.
« Vhodný management krmných programů.

Přísun živin

Směs musí být vyvážená na bázi příjmu stravitelných živin. Nadbytek nebo nedostatek kterékoli klíčové 
živiny může mít negativní dopad na celkovou užitkovost hejna a potomstva.

V praxi se přísun živin pro rodičovský chov kontroluje podle skladby živin v krmivu a úrovně příjmu krmiva; 
tyto faktory musí být brány v úvahu vždy společně, protože změna kteréhokoli z těchto faktorů má vliv na 
přísun živin. Protože denní přísun (příjem) živin, jako jsou energie nebo aminokyseliny, je určujícím faktorem 
pro užitkovost hejna, je vždy třeba věnovat pozornost vlivu změn složení živin v krmivu nebo přídělu krmiva 
na příjem živin.

Zásady pro denní příjem krmiva a pro úpravy krmných dávek na základě pozorování užitkovosti hejna 
byly diskutovány v předchozích kapitolách této příručky. Tyto zásady vycházejí z úrovní energie ve směsi 
uvedených v doporučených specifikacích výživy rodičovského chovu Ross pro startovací, odchovnou 
a chovnou směs.

Zatímco doporučené specifikace živin jsou uváděny jako koncentrace ve směsi, při rozhodování o krmení 
je nutné brát v úvahu skutečně požadovaný denní příjem živin (tzn. množství živin, které kuře každý den 
v libovolném daném období svého života potřebuje). To je obzvláště důležité, jestliže příjem krmiva může 
kolísat, např. když vysoké teploty mají za následek nižší příjem krmiva.

Kapitola 8 -výživa
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Příjem krmiva
Denní příjem krmiva na kuře je ovlivňován genetickými faktory a podmínkami okolního prostředí. Řízení 
přísunu krmiva je hlavním mechanismem účinného managementu hejna, a proto je očekávaný příjem krmiva 
důležitým aspektem při určování požadované hustoty živin ve směsi i při přijímání manažerských rozhodnutí.

Denní požadavek kuřete na živiny je uspokojen součinem předpokládaného příjmu krmiva a koncentrace 
živin. Doporučení pro koncentrace živin, jak jsou uvedená v Nutriční specifikaci rodičovské populace 
Ross předpokládají dosažení příjmu krmiva podle doporučení v příručce Cíle užitkovosti rodičovského 
chovu Ross.

Energie
Energie ve směsi je nyní konvenčně vyjádřena jako skutečná úroveň metabolizovatelné energie přepočítaná 
na nulovou retenci dusíku (AMEn); tyto hodnoty přesněji popisují hodnotu energie. Údaje o obsahu energie 
vyjádřené tímto způsobem jsou k dispozici z různých zdrojů. V této příručce se termín ME používá pro popis 
AMEn.

Doporučené úrovně krmení prezentované v cílech užitkovosti rodičovského chovu Ross předpokládají 
daný obsah energie ve směsi na kg pro startér, odchovnou a chovnou směs. Protože kuřata reagují na příjem 
živin (ne na jejich koncentraci), je v případě úrovní živin odlišných od předpokladů nutné provést přiměřené 
změny krmné dávky. Níže je uveden příklad výpočtu:

 Příjem energie = 166 g/ks/den  x (2,800 kcal/kg ÷ 1000) = 464.8 kcal/ ks/den  

 Upravený příjem krmiva = 464.8 kcal/ ks/den  ÷ (2,700 kcal/kg ÷ 1000) = 172 g/ ks/den 

Celková denní potřeba energie pro slepici je součtem energie potřebné pro záchovnou dávku, růst a 
vytváření vaječné hmoty. Požadavek na energii pro záchovnou dávku je zdaleka největší složkou celkové 
potřeby energie. Potřeba energie pro záchovnou dávku je založena na tělesné hmotnosti slepice a je výrazně 
ovlivňována teplotou okolního prostředí.  Celkový požadavek na energii se proto mění s okolními teplotami, 
umístěním a sezónou. Úpravy přísunu energie proto musí do značné míry vycházet z pozorování reakcí 
drůbeže co do tělesné hmotnosti, tělesné kondice, doby na vyžrání krmiva a vaječné hmoty.

Volba úrovně energie ve směsi je postavena na kombinaci managementu krmení, pohody a ekonomiky. 
Za určitých okolností lze tolerovat proměnlivé úrovně energie v krmivu, pokud příjem krmiva není na cílové 
hodnotě nebo pokud změnu úrovně energie v krmivu vyžaduje ekonomické hledisko. Jestliže se úrovně 
energie v krmivu liší od hodnot navrhovaných v doporučených tabulkách specifikace výživy, je nutné 
odpovídajícím způsobem upravit nejen příjem krmiva, ale také koncentrace ostatních živin ve směsi tak, 
aby zůstal zachován konstantní poměr těchto živin k celkové energii. Tyto úpravy jsou nezbytné, aby bylo 
zaručeno, že budou dosaženy vhodné úrovně denního příjmu požadovaných živin. Příklad výpočtu pro 
úpravu obsahu metioninu je uveden níže:

 Aviagenem doporučené množství stravitelného metioninu v odchovné směsi
 = 0.35% při základní hodnotě obsahu energie ve směsi 2,800 kcal/kg
 
 Skutečná hodnota obsahu energie = 2,700 kcal/kg
 
 Upravené % stravitelného metioninu = 0.35% x (2,700 kcal/kg ÷ 2,800 kcal/kg) = 0.337

Takovéto korekce je třeba dělat pro všechny živiny, minerály a vitamíny.

Výživa
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Dostatečný přísun energie je rozhodující pro optimální snášku a perzistenci. Jestliže se zdá, že je přísun 
energie omezujícím faktorem (např. když nejsou dosaženy cíle užitkovosti ve snášce), je nutné přidat 
další krmivo. Pokud ale užitkovost ovlivňuje jiná živina než energie, může poskytnutí dalšího krmiva vést k 
nadměrnému příjmu energie – následkem je pak nadměrný přírůstek tělesné hmotnosti a nesprávný vývoj 
vaječníků. Je-li přísun energie dostatečný a jiná živina je na příliš nízké úrovni, je nutné změnit skladbu krmiva 
pro dosažení správného, požadovaného vyvážení živin.

Obsah energie v po sobě následujících krmivech se nesmí příliš lišit. Změny krmiva musí být postupné a 
pečlivě kontrolované, zejména při změně směsi (např. při přechodu z odchovné na chovnou směs). 

V rámci dané směsi je rozhodující konzistence hustoty a kvality živin. Ingredience, které jsou ve složení živin 
a stravitelnosti proměnlivé, je třeba používat s rozvahou. Vyhněte se velkým změnám v ingrediencích krmiva 
a koncentracích energie podávaných témuž hejnu.

Proteiny a aminokyseliny
Koncentrace proteinů ve směsi musí být dostatečná na to, aby zaručovala, že budou splněny požadavky na 
všechny nezbytné aminokyseliny. Aminokyseliny představují stavební kameny pro proteiny tělesných tkání, 
peří a vajec a slouží k nahrazování proteinů, ztracených v přirozeném procesu denní proteinové přeměny. 
Obsah proteinů ve směsi musí dodávat různé aminokyseliny v optimální denní dávce a zajišťovat, aby byly v 
rovnováze mezi sebou navzájem a s energií ze směsi. 

Je nutné minimalizovat kolísání obsahu proteinů v krmivu. Nadměrný příjem proteinů může vést k nadměrnému 
osvalení (zvýšené ukládání prsní svaloviny) a negativně ovlivňovat oplozenost. Naopak, nedostatečný příjem 
proteinů může vést ke zmenšení velikosti vajec a k problémům s opeřením. 

Obecně se doporučuje, zejména za vysokých teplot, zkrmovat snadno stravitelné zdroje proteinů.

Konkrétní doporučení ohledně živin jsou uvedena v příručce Nutriční specifikace rodičovské populace 
Ross. Úrovně aminokyselin jsou uvedeny pro ty základní aminokyseliny, u kterých je největší pravděpodobnost, 
že budou v používaných krmivech  omezeny. Stravitelnost aminokyselin se stanovuje na základě skutečné 
fekální stravitelnosti. Skladba stravy, založená na obsahu stravitelných aminokyselin zaručuje lepší vyvážení 
proteinů v krmivu, které lépe vyhovuje potřebám drůbeže. Hrubé proteiny a aminokyseliny jsou uváděny jako 
celkové množství g na kg (pro získání % vydělte 10). 

Makrominerály
Makrominerály vápník (Ca) a fosfor (P) jsou kritické pro správný vývoj kostry, reprodukční výkon, kvalitu 
skořápek a další metabolické funkce.

Slepice ve snášce potřebují 4-5 g vápníku na slepici a den  pro zachování rovnováhy Ca. V praxi je tento 
požadavek splněn při krmení dávkami chovné směsi s doporučeným obsahem Ca nejpozději do 5% snášky 
vajec. 

Pro zachování optimální kvality skořápek je vhodné podávat 1,0 g  Ca na slepici denně ve formě velkých 
částic vápence (průměr 3,2 mm) nebo drcených lastur. To je důležité zejména při krmení granulovanou směsí, 
kde se jemně mletý vápenec často používá ve směsi jako zdroj vápníku minimalizující opotřebení matrice. 
Jsou-li slepice krmeny ráno, jsou menší částice vápence v krmivu rychle vstřebány a vyloučeny ledvinami 
předtím, než se během večera začne tvořit skořápka. Podání zdroje vápníku ve formě větších částic v 
průběhu odpoledne tedy může zlepšit kvalitu skořápek, protože zaručuje přítomnost Ca v organismu během 
vytváření skořápky. Jedním z účinných způsobů podávání tohoto doplňku je jeho rovnoměrné rozhození na 
podestýlku v hale. Vápencový grit se však nesmí v podestýlce hromadit, protože nadměrný příjem Ca může 
kvalitu skořápek naopak zhoršovat. Jestliže dojde k hromadění vápencového gritu v podestýlce, je nutné 
přestat s podáváním, dokud hejno nezkonzumuje veškerý doplňkový Ca, zbývající v podestýlce. Při použití 
sypkých směsí lze velké částice vápence nebo lastur snadno zamíchat do směsi.

Dostatečný příjem fosforu (P) je kritický pro stavbu kostry a kvalitu vaječných skořápek. Nadměrné úrovně 
P ve snášce však zhoršují kvalitu skořápek a mají negativní dopad na líhnivost. Zkrmování doporučených 
úrovní P zaručuje dostatečnou kvalitu vaječných skořápek.

Obsah sodíku (Na), chlóru (Cl) a draslíku (K) nad doporučenými hodnotami pravděpodobně povede ke 
zvýšení příjmu vody, čímž následně negativně ovlivní kvalitu podestýlky a kvalitu vaječných skořápek. Je 
důležité kontrolovat úrovně těchto živin ve směsi, aby se takové problémy nevyskytly. 
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Fytáza
Přidávání fytázy do krmiva pro uvolnění dostupného P z rostlinných surovin, a tedy pro částečné nahrazení 
potřeby zkrmování neorganických fosfátů ve stravě je běžnou praxí. Je-li do stravy přidána fytáza, je důležité, 
aby byla použita v souladu s doporučeními výrobce; jinak může dojít k minerálovým deficiencím. 

Nerovnováha minerálů a poruchy metabolismu
Čas od času se u slepic rodičovských hejn vyskytuje kalciová tetanie s následným úhynem mezi 25 a 30 
týdny stáří. Slepice trpící kalciovou tetanií jsou ráno nacházeny paralyzované nebo uhynulé v hnízdě, s 
aktivními vaječníky a vejcem s částečně vytvořenou skořápkou. Pitvou nelze zjistit žádnou jinou patologii. 
Výskyt tohoto stavu je vzácný, jsou-li dodržována doporučení týkající se zkrmování vápníku.

Nízké úrovně využitelného fosforu (P) a draslíku (K) mohou vést k syndromu náhlé smrti (SDS). K SDS 
rodičovských slepic dochází v rané snášce, přičemž slepice náhle hynou v hale. Pitvou je nalezeno zvětšené, 
ochablé srdce, oteklé plíce a u některých slepic také perikardium. Hejna, zasažená SDS obvykle reagují na 
podání K v pitné vodě a zvýšení úrovně v krmivu. Hybrid Ross má k SDS nízkou náchylnost.

Přidané stopové minerály
Doporučené úrovně podávání stopových minerálů v premixu můžete najít v Nutriční specifikaci rodičovské 
populace Ross. Obecně vzato mají organické chelátové stopové prvky vyšší biologickou využitelnost 
než anorganické zdroje. Při použití anorganických zdrojů stopových minerálů nabízí nejvyšší biologickou 
dostupnost obvykle forma síranů.

Přidané vitamíny
Vitamíny jsou nezbytné pro všechny aspekty růstu, reprodukční užitkovosti a potomstva. V náročných 
podmínkách, při propuknutí nemoci a v jiných situacích mohou kuřata vykazovat pozitivní odezvu na vyšší 
úrovně určitých vitamínů. Cílem musí být spíše odstranit nebo zmírnit stresové faktory, než záviset na trvalém 
užívání vitamínových doplňků pro optimální užitkovost. Hlavním zdrojem kolísání přísunu některých vitamínů 
je typ obilí. V souladu s tím byla vydána samostatná doporučení pro vitamín A, kyselinu nikotinovou, kyselinu 
pantotenovou, pyridoxin (B6) a biotin v krmivech na bázi kukuřice ve srovnání s krmivy na bázi pšenice (další 
podrobnosti najdete v příručce „Nutriční specifikace rodičovské populace Ross“).

Účinnost vitamínů je citlivá na mnoho faktorů (např. vlhkost, stopové minerály a teplo), které mohou zkrátit 
jejich skladovatelnost. Musí být zavedena opatření kontroly kvality zaručující, že úrovně vitamínů v hotovém 
krmivu budou splňovat doporučené specifikace živin. Doba transportu krmiva z výrobny ke konzumaci 
hejnem musí být co možná nejkratší. Podávání krmiva musí být časově naplánováno tak, aby krmivo 
nezůstávalo nadměrně dlouho (tzn. > 10 dnů) v zásobnících farmy. To je obzvláště důležité za podmínek 
vysokých teplot a vlhkosti, které urychlují celkové zhoršování kvality krmiva. Při použití vhodných prostředků 
k hubení plísní (např. přípravky na bázi kyseliny propionové) je možné snížit riziko růstu plísní a následné 
produkce mykotoxinů

Jedním z nejnákladnějších vitamínů je vitamín E, který má různé biologické funkce s dopadem na imunitní a 
reprodukční systém, takže je důležité zajistit, aby úrovně tohoto vitamínu ve směsi zůstávaly na doporučených 
hodnotách. Výzkumy ukazují, že doporučené úrovně rovněž posilují imunitní systém u nově vylíhnutých kuřat. 
Doporučení pro všechny vitamíny jsou uvedena v příručce Nutriční specifikace rodičovské populace 
Ross. Problémy, které mohou být způsobeny vitamínovými deficiencemi, jsou podrobně popsány v příloze 
7 na konci této příručky. 
 

• Znalost složení živin v podávané směsi je nezbytná pro zajištění kontroly 
kvality podávané směsi a pro správné řízení úrovní krmení. 

• Obzvláště důležitá je znalost obsahu energie ve směsi, protože výživáři 
vyvažují obsah živin ve směsi ke  koncentraci energie. V odezvu na změny 
koncentrace energie ve směsi se musí přiměřeně měnit úrovně krmení.

• Krmivo by nemělo být na farmě skladováno a musí být spotřebováno do 10 
dnů od dodání. 

• Problémy s užitkovostí mohou být řešeny zaměřením pozornosti na 
koncentrace konkrétních živin, ale obecně - má-li směs správnou skladbu 
- největší vliv směsi na užitkovost spočívá v neoptimálních úrovních příjmu 
krmiva.

Výživa



1472018

ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: 

Programy krmení a specifikace směsí

Specifikace krmiva a management krmení je vždy nutné brát v úvahu společně. Různé specifikace krmiva 
mohou být používány se stejným úspěchem za předpokladu, že vedou, společně s procedurami managementu 
krmení, k požadované užitkovosti drůbeže. Mezi hlavní faktory ovlivňující specifikace krmiva patří náklady na 
suroviny krmiva a jejich dostupnost, technologie zpracování krmiva a procedury managementu drůbeže.
Krmiva musí mít takové složení, aby splňovala specifikace výživy, a musí být konzistentní v čase. Náhlé 
změny surovin krmiva nebo změny jiných vlastností, které mohou snížit příjem krmiva, a to i přechodně, je 
nutno eliminovat. Management krmení a složení krmiva musí být řízeny na základě důkladného monitorování 
a pozorování hejna. 

Počáteční fáze odchovu
Základem úspěšné užitkovosti chovu je dosažení správného časného růstu a fyziologického vývoje. Toho je 
možné dosáhnout se startovací směsí.

Startér  se nejlépe podává ve formě prosátých drcených granulí. Startér se obvykle zkrmuje po dobu asi 28 
dnů.

Přitom je nutné dávat pozor, aby se v krmivu nevyskytovaly částečně rozdrcené kousky zrní, protože by si je 
kuřata mohla přednostně vybírat ze směsi. Některá kuřata si vybírají tyto velké kusy a nekonzumují drť, což 
může následně vést k přijímání nevyvážené stravy.

Bezprostředně po startéru následuje směs pro odchov. Toto krmivo obvykle obsahuje nižší specifikace 
hrubých proteinů a aminokyselin než startér, což umožňuje kontrolovat přírůstek tělesné hmotnosti.

Během přechodu ze startéru na odchovnou směs je nutné pečlivě monitorovat tělesnou hmotnost a vyloučit 
rozdíly v růstu. To je obzvláště důležité, když změna zahrnuje změnu surovin, a/nebo změnu formy krmiva.

Jestliže se do 28 dnů (4 týdnů) stáří vyskytují přetrvávající problémy s dosažením cílových tělesných hmotností, 
může být užitečné vrátit se na další 1-2 týdny ke startéru.

Období růstu  
Během období růstu jsou denní přírůstky nízké a požadavky na živiny ve smyslu denního příjmu malé. Je však 
důležité v tomto období udržovat dobrou kvalitu krmiva a vyhnout se použití nekvalitních surovin. 
Během období růstu, když jsou krmné dávky nižší a krmné zařízení nedistribuuje krmivo dostatečně rychle po 
hale, může utrpět uniformita hejna. V takových situacích může být nutné snížit úroveň energie v krmné směsi a 
umožnit tak zvýšení krmné dávky na podporu dobré uniformity hejna. Jsou-li používány nižší úrovně energie, 
je důležité, aby poměry ostatních živin vůči energii zůstaly konstantní.

Je možné použít několik různých strategií krmení, které vedou k úspěšné snášce. Například při fotostimulaci 
kuřat dříve než v 21 týdnech stáří může být výhodné použít během fáze odchovu 4 směsi (místo 2). To pomůže 
zajistit, aby kuřata dostávala dostatek živin ve správný čas a aby bylo dosaženo dřívějšího zahájení snášky. 
Čtyřstupňový program odchovu zahrnuje: 

• Startér 1 s vyšší hustotou živin na podporu přiměřeného raného vývoje - zejména pro kohouty.
• Startér 2 pro zajištění hladšího přechodu na odchovnou směs s nižší specifikací.
• Odchovná směs s nižším obsahem živin umožňuje lépe kontrolovat vývoj tělesné hmotnosti a zlepšit 

distribuci krmiva během tohoto období. Ačkoli tato směs má sama o sobě sníženou koncentraci živin 
na kg, doporučené krmné dávky  a zvýšená spotřeba krmiva během této fáze růstu zaručí požadované 
zvýšení denního přísunu živin.

• Předchovná směs k zajištění vyššího příjmu aminokyselin a proteinů pro přiměřený vývoj reprodukčních 
tkání.

Přechod do pohlavní dospělosti
Dostatek aminokyselin a ostatních živin je potřeba ke správnému vývoji reprodukčních tkání. Podávání 
přídavných vitamínů před snáškou a na začátku snáškového období zvýší jejich hladiny v tkáních před 
začátkem snášky a může přinést výhodu v ranné líhnivosti.
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Stadium snášky
Složení krmiva uvedené v dokumentech Nutriční specifikace rodičovské populace Ross podporuje cílové 
úrovně snášky v hejnech se správným odchovem a uniformitou. Užitkovost během stadia snášky je často 
ovlivňována postupy krmení a managementu aplikovanými během dřívějších fází růstu. Zvýšení krmné dávky 
z důvodu špatné snášky vajec musí být provedeno opatrně a na základě jasného pochopení stavu výživy 
hejna.

Ve většině hejn nemusí být z hlediska výživy nezbytné používat více než jednu krmnou směs. Lehce snížené 
denní požadavky na aminokyseliny jsou za normálních okolností plně pokryté snížením krmné dávky po 
špičce. U starších slepic se zvyšuje potřeba vápníku a lze ji uspokojit podáváním vápencového gritu ve 
snáškové hale, spíše než přidáváním dalšího vápníku do krmiva.

Doplňkový fosfor se může podávat v případě, že jsou požadovány vyšší úrovně v časných stadiích snášky, 
za účelem kontroly SDS. Jinak musí být úrovně dostupného fosforu udržovány na doporučených hodnotách.

Ekonomické hledisko může vést k používání druhé a třetí chovné směsi s nižším obsahem proteinů a 
aminokyselin, s nižšími úrovněmi dostupného fosforu a s vyšší koncentrací vápníku. Navíc Nutriční 
specifikace rodičovské populace Ross doporučují ve snášce 3fázový krmný program pro optimalizaci 
potřeb živin, nákladů na krmiva a tělesnou kondici. 
 
Nadměrná velikost vajec je často spojena s nadměrným krmením. Je proto rozumné vyhodnotit v případě 
tohoto problému všechny složky zdrojů živin a úrovně příjmu krmiva.

Vliv teploty na potřebu energie
Teplota okolního prostředí je hlavním faktorem ovlivňujícím potřebu energie u drůbeže. Jestliže se provozní 
teplota liší od 20ºC, je nutné úměrně upravit příjem energie takto: 

• Zvýšení o 0,126 MJ (30 kcal) na slepici a den, jestliže se teplota sníží o 5ºC, z 20ºC na 15 ºC.  
• Snížení o 0,105 MJ (25 kcal) na slepici a den, jestliže se teplota zvýší o 5ºC, z 20ºC  na 25ºC.

Vliv teploty přes 25ºC na potřebu energie není tak přímočarý jako vliv chladu. Při teplotách nad 25ºC je nutné 
regulovat složení krmiva, množství krmiva a management okolního prostředí tak, aby se snížil teplotní stres. 
Vliv teplotního stresu pomáhá minimalizovat poskytování správných úrovní živin a používání ingrediencí 
krmiva s lepší stravitelností. Užitečné může být také zvýšení podílu energie krmiva, pocházející z tuků v 
krmivu (místo sacharidů). 

Kromě měření absolutní teploty je možné monitorovat účinnou teplotu kuřat na základě měření užitkovosti 
kuřat podle cílových hodnot a pozorování chování kuřat.

Výživa kohoutů
Pro dobrou užitkovost u rodičovských hejn brojlerů je nezbytná samostatná kontrola úrovně krmení kohoutů 
s použitím systémů odděleného krmení podle pohlaví.  Použití zvláštního krmiva (se zvláštním složením 
směsi obsahujícím odlišné koncentrace živin) pro kohouty není jednoznačně nutné, ale může pomoci zlepšit 
oplozenost hejna.

Běžně rozšířenou praxí je používání stejného krmiva pro obě pohlaví, avšak použití specifické směsi pro 
kohouty v období snášky se ukazuje jako výhodné pro zachování fyziologické kondice a oplozenosti kohoutů. 
Samostatná směs pro kohouty s nižšími úrovněmi proteinů a aminokyselin může zabránit nadměrnému 
vývoji prsní svaloviny, zatímco dostatečný přísun vitamínu E a selenu (Se) ve směsi je rozhodující pro kvalitu 
spermií. Je nutné vzít v úvahu použití organické chelátové formy Se. 
Je-li použita samostatná směs pro kohouty, musí být zavedena při přestěhování hejna do snáškové haly 
nebo při světelné stimulaci. Při přechodu na samostatnou směs pro kohouty zajistěte, aby se nesnížil 
kalorický příjem, pokud má směs pro kohouty nižší hustotu energie než směs aktuálně podávaná (úrovně 
energie v samostatné směsi pro kohouty musí být mezi 10,9 a 11,7 MJ (2600 a 2800 kcal ME na kg). 

Výživa
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Výroba krmiva

Dodržování správných postupů výroby krmiva zaručuje, že bude rodičovský chov dostávat krmné směsi s 
dostatečným obsahem živin při současné minimalizaci případných kontaminantů.  Neviditelné kolísání kvality 
ingrediencí a obsahu živin v krmivu je možnou příčinou neschopnosti hejna dosáhnout cílů snášky. Je proto 
nutné provádět časté a pravidelné kontroly fyzické kvality a obsahu živin v krmivu. 

Krmivo je nutno pravidelně kontrolovat a zkoumat čichem a zrakem (a v případě potřeby i pod mikroskopem). 
Vzorkování a analýzy krmiva jsou nezbytné pro detekci faktorů ohrožujících výživu a pro zajištění splnění 
požadavků na konkrétní živiny.

Složení ingrediencí a jejich změny s měnící se cenou musí být předmětem diskusí s výrobcem krmiv a musí 
být podrobovány důkladnému zkoumání s ohledem na obsažené složky a jejich specifikace. 

• Fyzická kvalita surovin, obsah živin v ingrediencích a techniky zpracování krmiva musí být na vysokém 
standardu a konzistentní mezi jednotlivými dodávkami pro dané hejno.

• Ingredience nesmí být nijak znečištěné chemickými rezidui, mikrobiálními toxiny, patogeny nebo 
mykotoxiny.

• Suroviny musí být co možná nejčerstvější v rámci prakticky dosažitelných mezí a musí být skladovány v 
kontrolovaných podmínkách. 

• Skladovací objekty musí být chráněné proti kontaminaci hmyzem, hlodavci a zejména divokými ptáky, 
neboť všechny tyto druhy jsou potenciálními přenašeči nemocí.

• Rodičovský chov může být úspěšně krmen sypkou nebo drcenou směsí nebo granulemi, pokud je 
praktikován dobrý management krmení.  

• Krmivo podávejte co nejčerstvější. Riziko zkažení živin a růstu plísní v krmivu roste, pokud daná dodávka 
krmiva zůstane v zásobníku farmy.

Změny poměrů obsahu konkrétních složek krmiva – surovin – jsou hlavním prostředkem, pomocí něhož lze 
optimalizovat výrobu krmiva s ohledem na obsah živin, chutnost a cenu. V příloze 7 je uvedena tabulka, 
která umožňuje manažerům hodnotit pravděpodobné důsledky změn poměrů obsahu složek v krmivu na 
základě koncentrací živin.

Suroviny
Pro krmení rodičovského chovu se hodí mnoho surovin. Výběr zpravidla určuje zdroj a cena; je však možné 
formulovat několik všeobecných zásad. 

Při porovnání cereálních zdrojů se zjistilo, že kukuřice poskytuje výhody co do užitkovosti v období snášky 
oproti pšenici. Kuřata krmená produkty na bázi kukuřice mají trvale lepší kvalitu vaječných skořápek ve 
srovnání se slepicemi krmenými na bázi pšenice. Lepší kvalita skořápky vede ke zlepšení výběru násadových 
vajec, nižší bakteriální kontaminaci a zlepšení líhnivosti. 

Tuky a oleje v krmivu musí být ve všech fázích používány na mírných úrovních. Obecně se doporučuje 
minimální obsah 0,5-1,0 % přidaného tuku pro redukci prašnosti, zlepšení trávení živin rozpustných v tucích 
a zlepšení chutnosti. 
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• Drůbež reaguje na denní příjem živin, a proto musí být krmné programy (a 
krmné dávky) založeny na obsahu živin v krmné směsi, zejména s ohledem 
na potřeby energie a výživy drůbeže v daném stáří. 

• Ekonomická hlediska a metody managementu mohou vyžadovat flexibilitu 
v koncentraci živin, ale obecně je třeba zabránit variabilitě specifikací živin. 

• Problémy s výživou se projevují ve formě nedosažení cílů snášky a pohody 
a musí být při nejbližší příležitosti vyřešeny s výživovými poradci. 

• Krmné směsi musí být pravidelně vzorkovány a vzorky analyzovány, aby 
bylo zaručeno, že je směs taková, jaká má být.

Výživa
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Zpracování krmiva 
Rodičovský chov může být úspěšně krmen sypkou nebo drcenou směsí nebo granulemi, pokud je 
praktikován dobrý management krmení. Forma krmiva do značné míry závisí na dostupných složkách 
krmiva a na zařízení k jeho míchání. 

• A Sypká směs: Sypká směs dobré kvality prodlužuje ve srovnání s drcenou nebo granulemi dobu 
do vyžrání krmiva, a umožňuje proto všem kuřatům zkonzumovat doporučené množství krmiva. To 
podporuje dobrý vývoj tělesné hmotnosti a uniformity. Sypké krmivo však může být nekonzistentní v 
důsledku samotřídění složek krmiva o nízké a vysoké hustotě během přepravy krmiva na farmu. Špatná 
kvalita sypké směsi (např. příliš jemná) může zvýšit riziko uváznutí směsi v krmných zásobnících farmy. 

• Drcené granule: Drcená směs dobré kvality zkracuje ve srovnání se sypkou dobu do vyžrání krmiva, 
avšak při menší pravděpodobnosti samotřídění složek krmiva.

• Granule: Granule dobré kvality jsou preferovány pokud je důležitá doba do vyžrání krmiva (např. za 
vysokých okolních teplot). Je-li aplikováno krmení na podestýlku, jsou granule dobré kvality nezbytné.

Hygiena krmiva (tepelné zpracování) 
Veškeré krmivo musí být považováno za potenciální zdroj bakteriální infekce pro rodiče (zejména koliformní 
bakterie a Salmonely) a musí být dekontaminováno, je požadována celková kontrola bakteriálních patogenů. 
Tepelné zpracování zahrnuje ošetření vhodným teplem v retenční nádobě při atmosférickém tlaku po dobu 
dostatečnou k usmrcení organismů. Obvykle  pro krmivo rodičovského hejna se teplota a doba vystavení 
teplu různí podle oblastí a výkonu zařízení a může se pohybovat již od 15 vteřin až po několik minut. Tepelné 
ošetření musí být dostatečné na to, aby  se celkový počet živých bakterií snížil na méně než 10 organismů 
na gram. 

Samotné granulování neodstraňuje škodlivé bakterie kompletně z krmiva (ačkoli může snížit kontaminaci 
pod detekovatelné úrovně v testech hotového krmiva). Je třeba věnovat pozornost tomu, aby se krmivo 
opětovně nekontaminovalo. Mezi kritické kontrolní body pro prevenci opětovné kontaminace patří chlazení, 
skladování a přeprava krmiva z výroben krmiva a do krmných linek a krmítek. Pokud tepelné ošetření krmiva 
není k dispozici, mohou být přijatelnou alternativou bezpečná a povolená aditiva. 

Při zahřívání krmiva je nutné brát ohled na složky, které se mohou teplem poškodit (např. vitamíny a 
aminokyseliny). Ztráty z konvenčních úprav a granulování krmiva pokrývají úrovně vitamínů doporučené 
ve Specifikacích výživy rodičovského chovu Ross. Intenzivnější tepelné zpracování však může zvýšit 
potřebu vitamínových nebo aminokyselinových doplňků. Mohou také nastávat změny (pozitivní i negativní) 
v nutriční hodnotě, dané strukturálními změnami v krmivu. 

Hotové krmivo
Nezbytná je kontrola kvality. Je nutné zavést program monitorování kvality hotového krmiva, který musí 
zahrnovat výrobnu krmiva a vzorkování na farmě. Předpokládá se, že personál na pracovišti výroby krmiva 
odebírá reprezentativní vzorky krmiva z výrobních šarží. Na úrovni farmy je užitečné odebírat a uchovávat 
vzorky krmiva z každé dodávky. V případě, že dojde k problémům s užitkovostí hejna, jsou pak tyto vzorky 
k dispozici pro další analýzy pomáhající identifikovat nebo vyloučit problémy s výživou.

Vzorky musí být ideálně odebírány uvnitř haly z jedné z násypek krmiva. Cílová velikost vzorku je přibližně 
1000 g. Uložte vzorek do uzavíratelného plastového sáčku a uskladněte na chladném, suchém místě, dokud 
nebude hejno vyskladněno.

Některé z následků nedodržení specifikací živin krmiva jsou shrnuty v tabulce 27. 

Výživa
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Tabulka 27: Následky nedodržení specifikací výživy hejna ve snášce.

Efekt nedostatečného přísunu Efekt nadměrného přísunu

Hrubý protein

Závisí na úrovních aminokyselin, 
ale obecně zmenšení velikosti a 
počtu vajec. Špatná kvalita kuřat

z mladých hejn.

Zvětšená velikost vajec a nižší 
líhnivost. Zvýšený metabolický 
stres během horkého počasí. 

Energie
Tělesná hmotnost, velikost a
počet vajec klesá, pokud není 

upraveno množství krmiva.

Nadbytek vede ke zvýšení počtu 
dvoužloutků, nadměrné velikosti 

vajec a obezitě. Trpí pozdní 
oplozenost resp. líhnivost.

Lysin, methionin
& cystin

Zmenšení velikosti a počtu vajec.

Kyselina linolová Snížená velikost vajec.

Vápník Špatná kvalita skořápek. Snížená využitelnost živin. 

Využitelný fosfor 
Může zhoršit snášku a líhnivost. 
Snížené popeloviny v kostech 

kuřat.
Špatná kvalita skořápek.

Voda

Voda je nejdůležitější živinou pro život. Když jsou kuřata aktivní, musí mít neustále k dispozici neomezený 
zdroj čisté, čerstvé vody. Platí obecné pravidlo, že u kuřat v odchovu je poměr spotřeby vody a krmiva 
nejméně 1,6-1 (voda:krmivo) při 21°C, i když zde budou rozdíly podle typu napáječky. Ve snášce lze však 
očekávat příjem vody o něco vyšší. Požadavek na vodu se mění se spotřebou krmiva a zvyšuje s okolní 
teplotou. V některých oblastech je obsah sodíku ve vodě vysoký a je nutné udělat úpravy ve složení 
krmiva, aby se zabránilo nadměrnému příjmu vody. Podrobné informace o systémech napáječek a kvalitě 
vody můžete najít v jiných kapitolách této příručky.  
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• Nedosažení cílů snášky může být způsobeno nepostřehnutelným kolísáním 
kvality složek krmiva a obsahu živin. 

• Nezbytná je kontrola kvality hotového krmiva, jak u výrobce krmiva, tak na 
farmě.  

• Manažeři musí neustále konzultovat se svými výživovými poradci a výrobci 
krmiva a musí být seznámeni s veškerými změnami, provedenými ve 
složení krmiva nebo specifikaci živin. 

• Voda je nezbytnou látkou pro život, a když jsou kuřata aktivní, musí mít 
neustálý a neomezený přístup k čisté, čerstvé vodě. 

Výživa
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Poznámky

Výživa
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Zdraví a biologická bezpečnost

Cíl

Zajistit hygienické podmínky v hale, minimalizovat nepříznivé vlivy nemocí a zabránit rozšíření jakékoliv 
nemoci, která by se mohla vyskytnout. Dosáhnout optimální užitkovosti a pohody drůbeže a zajistit výrobu 
bezpečných potravin. 

Principy

Hygienické podmínky v hale jsou zaručeny zavedením vhodných programů biologické bezpečnosti, čištění 
a vakcinace a dobrých řídících praktik.

Vztah mezi vedením hejna, projevem nemoci a pohodou drůbeže

Výskyt a závažnost některých nemocí a pohoda kuřat jsou ovlivňovány podmínkami, které kuřata zažívají. 
Systémy managementu popsané v této příručce jsou zaměřeny na maximalizaci produkce na základě 
optimalizace pohody rodičovských hejn. Jestliže se v konkrétní situaci ukáže jako nemožné vyloučit 
patogeny, je možné minimalizovat komerční dopady nemoci snížením stresu, vyvolávaného jinými zdroji. 

Celková rovnováha správně aplikovaných faktorů managementu je důležitá, protože různé faktory mezi 
sebou vzájemně působí a podporují závažnost symptomů považovaných za důsledek infekce. Při stanovení 
kontrolních opatření pro nemoci, a tedy pro pohodu kuřat, je důležité brát v úvahu možný výskyt podmínek, 
jako např: 

• Špatný management krmení a další stresové faktory, které mohou urychlit problémy se stafylokokovými 
nebo E.coli infekcemi, např. synovitidou.

• Nadměrná stimulace slepic může být spojena s peritonitidou, zvýšeným výskytem dvoužloutků,  
nepravidelnou polohu vejce, syndromem defektního vejce a polyklonální E.coli septikemií na začátku 
snášky.

• Kontrola napájení kvůli snížení zbytečného unikání vody a/nebo špatný management podestýlky mohou 
způsobit problémy s kokcidiózou, stafylokokovou artritidou /tendonitidou, pododermatitidou a špatnou 
hygienou vajec. 

• Závažnost ostatních  onemocnění mohou výrazně ovlivnit hustota zástavu, biologická bezpečnost, 
vakcinace a kontrola imunosupresivních infekcí - např. Markova choroba, reoviry, Gumboro, kuřecí 
anémie (CAV) a některé mykotoxiny. 

Kapitola 9 - Zdraví a biologická bezpečnost

Další užitečné informace k dispozici

Veterinární “Jak na to”: Odebírání vzorků  FTA 

Veterinární “Jak na to”: Odebírání vzorků tkání pro histopatologii 

Veterinární “Jak na to”: Odebírání vzorků bakteriálních kultur Příručka 

Aviagen: Virus Markovy nemoci 

Useful
Information

Zdraví a biologická bezpečnost
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Řízení hygieny

Striktní dodržování komplexního programu managementu hygieny je nezbytné, má-li být věnována správná 
pozornost těmto faktorům: 
• Biologická bezpečnost pracoviště.
• Čištění pracoviště.

Biologická bezpečnost
Musí existovat dobrý program biologické bezpečnosti bránící zanesení choroboplodných zárodků do 
rodičovského  hejna. 

Umístění a konstrukce farmy  
• Nejlepší je postavit farmu na izolovaném místě, ve vzdálenosti nejméně 3,2 km  od nejbližší drůbežárny 

nebo jiného hospodářského objektu, který by mohl farmu kontaminovat. 
• Farmu postavte stranou od hlavních silnic, které mohou být používány pro přepravu drůbeže.
• Oploťte obvod farmy, abyste zabránili vstupu nežádoucích návštěvníků. 
• Pravidelně testujte zdroj vody s ohledem na minerální, bakteriální a chemickou kontaminaci, protože 

hladiny spodní vody, resp. vodonosné vrstvy se mohou měnit působením ročního období, povětrnostních 
vlivů a zemědělské činnosti. 

• Projekt a konstrukce hal musí bránit divokým ptákům a hlodavcům ve vniknutí do objektu. Betonový 
základ a podlaha zabrání hlodavcům v tom, aby se podhrabali do haly a umožní snadnější odstranění 
patogenů.

• Konvenční haly pro rodičovské chovy musí být v ideálním případě orientované ve směru východ-západ.
• Vyčistěte a urovnejte plochu 15 m  kolem všech hal, aby bylo možné rychle a snadno sekat trávu. Snáze 

než tráva se udržuje štěrk nebo oblázky. 

Prevence nemocí přenášených lidmi
• Minimalizujte počet návštěvníků a zabraňte nepovolanému vstupu na farmu zamčením vstupních vrat a 

rozmístěním cedulí upozorňujících na zákaz vstupu. 
• Všechny osoby vstupující do objektu farmy musí absolvovat proceduru biologické bezpečnosti. 

Požadavek, aby se všichni pracovníci a návštěvníci osprchovali a používali čisté pracovní oděvy, je 
nejlepším způsobem, jak zabránit křížové kontaminaci mezi farmami. 

• Veďte záznamy o návštěvnících, včetně jména, firmy, účelu návštěvy, předchozí navštívené farmy a příští 
navštívené farmy.

• Při příchodu do každé haly a odchodu z ní si pracovníci i návštěvníci musí umýt a dezinfikovat ruce a 
boty.

• Nástroje a vybavení přinášené do haly jsou potenciálním zdrojem nákazy.  Do haly smí být vnášeny 
pouze nezbytné předměty a jedině poté, co byly správně vyčištěny a vydezinfikovány.

• Pokud dozorčí personál není schopen se vyhnout návštěvě více než jedné farmy za den, musí jako 
první navštívit nejmladší hejna. Máte-li podezření na výskyt infekční nemoci, musíte všechny návštěvy 
okamžitě zastavit.  

Prevence nemocí přenášených zvířaty 
• Pokud je to možné, provozujte farmu v režimu naskladnění a vyskladnění „vše dovnitř / vše ven“. Kuřata 

různého stáří na stejném místě představují rezervoár choroboplodných zárodků.
• Přestávky mezi hejny snižují kontaminaci farmy. Přestávka  je definována jako doba mezi dokončením 

čisticího, resp. dezinfekčního procesu a naskladněním dalšího hejna. Doporučuje se minimální pauza 
mezi hejny 3 týdny, ale přesné stanovení potřebného času závisí na velikosti farmy (v případě větší farmy 
může trvat déle, než se farma vyčistí, resp. vydezinfikuje). 

• Veškerou vegetaci udržujte posekanou do vzdálenosti 15 m od hal, čímž zajistíte bariéru proti přístupu 
hlodavců a divokých zvířat. 

• Nenechávejte vybavení, stavební materiály nebo podestýlku ležet po okolí. Zmenšíte tím možnost úkrytu 
hlodavcům a divokým zvířatům.

• Jestliže se vysype krmivo, okamžitě ho ukliďte.
• Materiál na podestýlku skladujte v pytlích nebo uvnitř skladovací budovy nebo zásobníku.
• Zabraňte přístupu divokých ptáků do hal.
• Dodržujte účinný program kontroly hlodavců (obrázek 125). Nejúčinnější jsou programy kladení návnad, 

jsou-li důsledně dodržovány. 
• Kde je to vhodné, lze vytvořit další bariéry proti hlodavcům ve formě elektrického ohradníku proti 

hlodavcům nebo kovového resp. betonového plotu okolo farmy/ haly. 
• Používejte integrovaný program managementu škůdců, zahrnující mechanickou, biologickou a  chemickou 

regulaci.

Zdraví a biologická bezpečnost
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Obrázek 125: Příklad kladení návnad na hlodavce. Skutečný počet rozmístěných návnad musí být  přiměřený 
riziku.  

Čištění pracoviště
Při čištění pracoviště je třeba čistit a dezinfikovat halu, veškeré vybavení, servisní místa a okolí haly tak, aby 
byly odstraněny všechny potenciální drůbeží a lidské patogeny a minimalizovány počty reziduálních bakterií, 
virů, parazitů a hmyzu mezi hejny. Tím se minimalizuje případný vliv na zdraví, pohodu a užitkovost příštího 
hejna.

Provedení haly
Hala a vybavení musí být provedeny tak, aby umožňovaly snadné a účinné čištění. Ideálně by hala pro 
drůbež měla mít betonové podlahy, omyvatelné (tzn. nepropustné) stěny a strop, přístupné ventilační kanály 
a nesmí mít žádné vnitřní sloupy nebo výstupky. Hliněné podlahy je naprosto nemožné dostatečně čistit a 
dezinfikovat. Betonová nebo štěrková plocha sahající do vzdálenosti 1-3 m  kolem celé haly může bránit 
přístupu hlodavců a poskytovat prostor pro mytí a ukládání odstranitelných částí vybavení. 

Postupy 
Plánování: Úspěšné čištění vyžaduje, aby byly včas a efektivně prováděny všechny práce. Čištění je zároveň 
příležitostí provést na farmě pravidelnou a/nebo preventivní údržbu a tu  je třeba naplánovat podle čisticího a 
dezinfekčního programu. Před vyskladněním farmy je nutné sestavit plán, obsahující detailní popis dat, časů, 
pracovníků a potřebného vybavení. To zaručuje, že budou úspěšně provedeny všechny úkoly.

Kontrola hmyzu: Hmyz je přenašečem nemocí a musí být zničen, než pronikne do dřeva nebo jiných 
materiálů. Jakmile je hejno vyskladněno z haly a je stále teplo, je nutné postříkat podestýlku, vybavení a 
všechny povrchy insekticidem doporučeným v místě použití. Alternativně je možné ošetřit halu schváleným 
insekticidem během 2 týdnů před vyskladněním. Druhé ošetření insekticidem musí být provedeno před 
vyplynováním.

Odstranění prachu: Z hřídelí ventilátorů, nosníků a nezakrytých ploch nesrolovaných záclon v otevřených 
halách, říms a zdiva musí být odstraněn veškerý prach, nečistoty a pavučiny. Pro nejlepší výsledky používejte 
kartáč, aby prach padal na podestýlku.

Předběžný postřik: Je třeba použít zádový nebo nízkotlaký postřikovač a nastříkat roztok čisticího 
prostředku po celém vnitřku haly, od stropu k podlaze, aby se zvlhčil prach předtím, než odstraníte 
podestýlku a vybavení. V otevřených halách je nutné nejprve zavřít záclony.

Odstranění vybavení: Veškeré vybavení a součásti (napáječky, krmítka, hřady, hnízda, dělicí příčky 
boxů atd.) musí být odstraněny z haly a umístěny na venkovní betonovou plochu. Nemusí se odstraňovat 
automatická hnízda a mohou být použity alternativní strategie. 

Odstranění podestýlky: Z haly musí být odstraněna veškerá podestýlka a nečistoty. Uvnitř haly musí 
být rozmístěny valníky nebo kontejnery na odpad a naplněny znečištěnou podestýlkou. Plný valník nebo 
kontejner je třeba před vyvezením zakrýt, aby z něj nemohl být vyfoukán prach nebo podestýlka. Kola 
vozidla musí být před výjezdem z haly okartáčována a postřikem dezinfikována.
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HALA  S DRŮBEŽÍ

HALA S DRŮBEŽÍ

DŮM

Cesty
Díry hnízd hlodavců
Místo přechodné návnady
Místo trvalé návnady

STODOLA

Příkop
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Likvidace podestýlky: Podestýlka nesmí být uskladněna na farmě ani rozmetena na pozemcích v okolí 
farmy. Musí být odvezena do vzdálenosti nejméně 3,2 km  od farmy a zlikvidována v souladu s místními 
zákonnými předpisy jedním z následujících způsobů: 

• Rozmetat na orné půdě a do 1 týdne zaorat.
• Zahrabat na schválené ‚skládce‘, v lomu nebo šachtě (v některých zemích není povoleno). 
• Uložit a nechat zahřát (tzn. kompostovat) nejméně 1 měsíc před rozmetením na pastviny pro dobytek.
• Spálit (v některých zemích není povoleno).
• Spálit podestýlku jako biopalivo pro výrobu elektřiny.

Mytí: Než začnete s mytím, zkontrolujte, jestli je vypnuta veškerá elektřina v hale. S použitím tlakového 
mycího zařízení s pěnovým čisticím prostředkem odstraňte zbývající nečistoty a  prach z haly a vybavení. K 
dispozici jsou různé průmyslové čisticí prostředky a vždy je nutné dodržovat pokyny výrobce. Použitý čisticí 
prostředek musí být snášenlivý s dezinfekčním prostředkem, který použijete později pro dezinfekci haly. 
Po umytí čisticím prostředkem opláchněte halu a vybavení čistou čerstvou vodu, opět s použitím tlakového 
mycího zařízení. Při čištění musíte používat horkou vodu a zbývající vodu na podlaze musíte odstranit 
pomocí gumových stěrek (stěrka s gumovým břitem, používaná obvykle k mytí oken). Odpadní vodu musíte 
hygienicky zlikvidovat, aby nedošlo k opětovné kontaminaci hal. Veškeré vybavení vynesené z haly musíte 
rovněž namočit, umýt a opláchnout. Vyčištěné vybavení pak musíte zakryté uložit. 

Uvnitř haly musíte věnovat zvláštní pozornost následujícím místům:

• Šachty ventilátorů.
• Hřídele ventilátorů.
• Ventilátory.
• Ventilátorové mříže.
• Horní strana trámů.
• Římsy.
• Vodovodní trubky.
• Krmné linky.

Aby bylo zaručeno správné umytí i na nepřístupných místech, doporučuje se používat přenosné lešení a 
přenosná svítidla. Halu je potřeba umýt také zvenku, přičemž je nutné věnovat zvláštní pozornost těmto 
místům:

• Klapky pro přívod vzduchu.
• Žlaby.
• Betonové cesty

V halách s otevřenými stěnami je nutné umýt vnitřní i vnější stranu závěsů. Všechny předměty, které nelze 
umýt (např. polyetylen, lepenka) musí být zničeny. 

Až bude mytí hotové, nesmí být nikde žádné nečistoty, prach, nebo podestýlka. Správné mytí vyžaduje čas 
a pozornost věnovanou detailům. 

V tomto stadiu je nutné důkladně vyčistit také prostory pro personál. Je třeba umýt a vydezinfikovat sklad 
vajec a před dezinfekcí rozebrat zvlhčovače, provést na nich údržbu a vyčistit je. 

Čištění napájecích a krmných systémů
Veškeré vybavení v hale musí být důkladně vyčištěno a dezinfikováno. Po vyčištění je nezbytné uložit 
vybavení zakryté (např. pod střechou). Postup při čištění napájecího systému je následující:

• Vypusťte potrubí a nádrže.
• Propláchněte potrubí čistou vodou.
• Vydrhněte nádrže, odstraňte z nich usazeniny vodního kamene a biofilmu a vypusťte vně haly.
• Naplňte nádrž čerstvou vodou a přidejte schválený dezinfekční prostředek.
• Nechte dezinfekční roztok protéct z nádrže skrz potrubí napáječek, aby bylo zaručeno, že nikde 

nevzniknou vzduchové kapsy. Přesvědčte, že je dezinfekční prostředek schválený k použití v napájecím 
zařízení, a použijte správné ředění.

• Doplňte nádrž na normální provozní úroveň dalším dezinfekčním prostředkem ve správné koncentraci.  
Vraťte na místo víko. Nechte dezinfekční prostředek působit nejméně 4 hodiny. 

• Vypusťte a propláchněte čerstvou vodou.
• Před naskladněním kuřat naplňte čerstvou vodou.

Zdraví a biologická bezpečnost
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Uvnitř vodních trubek se vytvářejí biofilmy, které je zapotřebí pravidelně čistit a odstraňovat, aby nedošlo 
ke snížení průtoku vody a k bakteriální kontaminaci pitné vody. Na rychlost vytváření biofilmu má vliv 
materiál trubek. Biofilm má například tendenci se rychleji vytvářet na alkatenových (plastových) trubkách a 
v plastových nádržích. Použití vitamínových a minerálních doplňků v pitné vodě může podporovat tvorbu 
biofilmu a hromadění materiálu v trubkách apod. Fyzické čištění vnitřku trubek a odstranění biofilmu není 
vždy možné; proto lze mezi hejny odstranit biofilm za použití vysokých úrovní (140 ppm) chloru nebo 
peroxidu. Tyto látky je nutno beze zbytku vypláchnout z napájecího systému předtím, než kuřata začnou 
pít. Čištění může vyžadovat také použití kyseliny, pokud má voda vysoký obsah minerálů (zejména vápníku 
nebo železa). Kovové trubky mohou být čištěny stejným způsobem, ale koroze může zapříčinit prosakování. 
V případě vody s vysokým obsahem minerálů je nutné uvažovat o úpravě vody před použitím.

Systémy chlazení odpařováním a mlžením mohou být při čištění dezinfikovány pomocí biguanidového 
dezinfekčního prostředku. Biguanidy mohou být používány také během výroby pro zajištění toho, aby voda 
použitá v těchto systémech obsahovala minimum bakterií a aby se zredukovalo šíření bakterií v hale.

Postup při čištění krmného systému je následující:

• Vyprázdněte, umyjte a dezinfikujte veškeré krmné vybavení, (tzn. zásobníky krmiva, žlábky, řetězy a 
zavěšená krmítka).

• Vyprázdněte zásobníky a spojovací trubky a okartáčujte je, pokud je to možné Vyčistěte a utěsněte 
všechny otvory.

• Vyplynujte kdekoliv je to možné.

Opravy a údržba
Čistá, prázdná hala nabízí ideální příležitost pro opravy konstrukcí a provedení údržby. Jakmile je hala 
prázdná, věnujte pozornost následujícím pracím: 

• Zabetonujte, resp. zacementujte praskliny v podlaze.
• Maltou a cementem opravte spáry na konstrukcích stěn.
• Opravte nebo vyměňte poškozené stěny, závěsy a střechu/stropy.
• Podle potřeby proveďte nátěry nebo nabílení.
• Přesvědčte se, že se všechny dveře těsně zavírají.

Dezinfekce  
Dezinfekce nesmí proběhnout, dokud není celá hala (včetně vnějšku) důkladně vyčištěna a vysušena a nejsou 
hotové všechny opravy. V přítomnosti nečistot a organických materiálů jsou dezinfekční prostředky neúčinné.

Dezinfekční prostředky, schválené úředními orgány k použití proti konkrétním drůbežím patogenům bakteriálního 
i virového původu, budou s největší pravděpodobností účinné. Vždy je nutné dodržovat pokyny výrobce.

Dezinfekční prostředek musí být aplikován pomocí tlakového zařízení nebo zádového postřikovače. Pěnové 
dezinfekční prostředky umožňují delší reakční dobu, což zvyšuje účinnost dezinfekce. Vyhřátí hal na vysoké 
teploty po utěsnění může zlepšit dezinfekční účinek. 

Většina dezinfekčních prostředků nemá žádný účinek na sporulované kokcidiální oocysty.  Pokud ovšem 
je někde potřeba se pokusit odstranit nebezpečí výskytu oocyst, existují ještě jiné způsoby ošetření, které 
ovšem rovněž nejsou vždycky účinné. U betonových podlah může pomoci oheň, sůl nebo specifické 
dezinfekční prostředky na bázi sloučenin fenolu. Pro hliněné podlahy lze rovněž použít sůl. Amoniak je proti 
oocystám velmi účinný, ale ve většině částí světa je použití amoniaku zakázané kvůli obavám o zdraví a 
bezpečnost.
 
Plynování formalinem 
Je-li povoleno plynování formalinem, musí být vyplynování provedeno co možná nejdříve po dokončení 
dezinfekce. Povrchy musí být vlhké a haly zahřáté nejméně na 21 oC. Plynování je neúčinné při nižších 
teplotách a při relativní vlhkosti nižší než 65 %. 

Je nutné utěsnit dveře, ventilátory, ventilační mříže a okna.  Je nutné dodržovat pokyny výrobce ohledně 
používání plynovacích prostředků. Po vyplynování musí hala zůstat 24 hodin uzavřená a zřetelně označená 
cedulemi ZÁKAZ VSTUPU. Než kdokoli vstoupí do haly, je třeba ji důkladně vyvětrat. 

Po rozprostření čisté podestýlky je nutné opakovat všechny výše popsané plynovací procedury.

Plynování je nebezpečné pro lidi i zvířata a v některých zemích je zakázáno. Pokud je povoleno, musí být 
prováděno vyškoleným personálem při dodržování místních bezpečnostních předpisů a směrnic. Dále je 
nutné dodržovat zásady osobní pohody a zdraví a bezpečnostní předpisy a používat ochranné prostředky 
(např. respirátory, obličejové štíty a rukavice). Vždy musí být přítomné nejméně dvě osoby pro případ 
ohrožení. 
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V určitých situacích může být nutné ošetřit také podlahy. Některé běžné prostředky k ošetřování podlah, 
jejich dávkování a indikace jsou uvedeny v tabulce 28. 

Tabulka 28: Běžné prostředky k ošetřování podlah drůbežářských hal

Látka
Aplikované množství

Účel
kg/m2

Kyselina boritá Podle potřeby Usmrcení potemníků    

Sůl (NaCl) 0.25 Redukce počtu klostridií 

Sírový prášek 0.01 Snižuje pH

Vápenec  (oxid/
hydroxid vápenatý)

Podle potřeby Dezinfekce

Čištění venkovních ploch
Je životně důležité, aby byly také venkovní plochy důkladně vyčištěné. V ideálním případě by měly být 
drůbežářské haly obklopeny betonovou nebo štěrkovou plochou o šířce 1-3 m. Pokud taková plocha 
neexistuje, musí prostor kolem haly:
 
• Být zbavený veškeré vegetace.
• Být vyklizený od nepoužívaných strojů a vybavení.
• Mít rovný, hladký povrch.
• Být dobře odvodněný a zbavený veškeré stojaté vody.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat čištění a dezinfekci následujících míst:

• Pod větráky a odsávacími ventilátory.
• Pod zásobníky krmiva.
• Přístupové cesty.
• Okolí dveří.

Všechny betonové plochy musí být omývány a dezinfikovány stejně důkladně jako vnitřek hal.

Hodnocení účinnosti čištění a dezinfekce farmy
Je nezbytné monitorovat účinnost a náklady na čištění a dezinfekci. Účinnost čištění se obvykle vyhodnocuje 
na základě izolace Salmonelly. Užitečné mohou být také celkové počty živých bakterií (TVC). Monitorování 
trendů Salmonelly, resp. TVC umožňuje průběžně zlepšovat hygienu na farmě a porovnávat různé metody 
čištění a dezinfekce.

Je-li dezinfekce provedena účinně, nesmí vzorkovací procedura izolovat žádné druhy Salmonely. Podrobný 
popis kde odebírat vzorky, a doporučení ohledně množství vzorků vám poskytne veterinář firmy Aviagen.
 

• Musí být zaveden jasně formulovaný program řízení hygieny pro zajištění 
biologické bezpečnosti, čištění a dezinfekce pracoviště.

• Dostatečná biologická bezpečnost brání přenesení nemocí na farmu jak 
lidmi, tak zvířaty.

• Čištění objektu a jeho dezinfekce musí zahrnovat vnitřek i vnějšek haly, 
veškeré vybavení a vnější prostory haly, jakož i systémy krmení a napájení.

• Omezte přenos patogenů tím, že umožníte dostatečně dlouhou přestávku 
mezi hejny pro čištění.

• Musí být provedeno vhodné plánování a hodnocení čisticích a dezinfekčních 
procedur.

Zdraví a biologická bezpečnost
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Kvalita vody

Voda musí být čistá, bez organických nebo suspendovaných látek. Musí být monitorována, aby byla 
zaručena čistota a nepřítomnost patogenů. Konkrétně nesmí voda obsahovat druhy Pseudomonas a E. coli. 
V libovolném vzorku nesmí být více než 1 koliform/ml a po sobě následující vzorky vody nesmí obsahovat 
koliformy ve více než 5 % odebraných vzorků. 

Kritéria kvality vody pro drůbež jsou uvedena v tabulce 29. Pokud voda pochází z veřejného vodovodu, 
přináší to obvykle méně problémů s kvalitou. Voda ze studní naproti tomu může mít nadměrné úrovně 
dusičnanů a vysoké počty bakterií v důsledku odtoku z hnojených polí. Při vysokých počtech bakterií je 
nutné stanovit příčinu a co možná nejdříve ji odstranit. Chlorování prováděné v množství 3 až 5 ppm volného 
chloru na úrovni napáječek je obvykle účinné s ohledem na kontrolu bakterií, ale závisí na typu použité 
chlorové látky. 

Pro dezinfekci vody se může používat také ultrafialové světlo (aplikované v místě přívodu do haly). Při 
provádění této procedury je třeba dodržovat pokyny výrobce. 

Tvrdá voda nebo voda s vysokým obsahem železa (>3 mg/l) může způsobit ucpávání ventilů a potrubí 
napáječek. Trubky se mohou ucpávat také usazeninami, a pokud je to problém, je nutné filtrovat vodu 
pomocí filtru s jemností 40-50 mikronů (µm). Voda obsahující vysoké úrovně  železa může podporovat 
bakteriální růst a nesmí se používat k mytí nebo dezinfekci vajec.

Nejméně jednou ročně je třeba provést celkový test kvality vody (v případě zjištění potíží s kvalitou vody nebo 
užitkovostí častěji). Po vyčištění haly a před naskladněním kuřat je nutné analyzovat vodu u zdroje, v nádržích 
a v přívodech napáječek s ohledem na bakteriální kontaminaci.

Je dobré pravidelně provést vizuální kontrolu dodávky vody hejnu. Vypusťte vzorek vody z konce každé 
niplové linky a vizuálně zkontrolujte průhlednost vody. Pokud napájecí linky a sanitace vody nebyly 
dostatečné, uvidíte ve vodě velké množství částeček, viditelných pouhým okem. V tom případě je třeba 
provést nápravné opatření.

Také se doporučuje pravidelně během života hejna provádět sanitaci vody schváleným sanitačním 
prostředkem. Měření oxidačně redukčního potenciálu (ORP) vody je dobrý způsob, jak určit, zda sanitační 
program funguje (obrázek 126). Ideální výše ORP má být mezi 700 – 800 mV.

Obrázek 126: Příklad měřiče ORP

Také je dobrá praxe pro udržení dobré kvality vody dezinfikovat napájecí linky jednou za měsíc během života 
hejna a nejméně jednou za týden je propláchnout. 
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Tabulka 29: Kritéria kvality vody pro drůbež.

Kritéria Koncentrace (ppm) Komentáře

Celkově rozpuštěné  0-1000 Dobré

pevné látky (TDS) 1000-3000 Uspokojivé: Na horní mezi může vznikat průjem

3000-5000
Špatné:

Průjem, snížený příjem vody, špatný růst  a zvýšený úhyn

>5000 Neuspokojivé

Tvrdost <100 měkká Dobré: Bez problémů

>100 tvrdá 
Uspokojivé: Žádný problém pro drůbež, ale může být narušena 

účinnost detergentů a některých dezinfekčních prostředků a 
medikamentů podávaných ve vodě

pH <6 Špatné: Problém s užitkovostí, koroze vodního systému

6,0-6,4 Špatné: Potenciální problémy

6.5-8.5 Uspokojivé: Doporučeno pro drůbež

>8.6 Neuspokojivé

Sírany 50-200 Uspokojivé: Případné projímavé účinky, pokud Na nebo Mg >50 ppm

200-250 Maximální vhodná úroveň

250-500 Případné projímavé účinky

500-1000 
Špatné: Projímavé účinky, ale kuřata si mohou zvyknout, může 

narušovat absorpci mědi, další projímavé účinky z chloridů

>1000 
Neuspokojivé: Zvýšený příjem vody a průjem, zdravotní riziko pro 

mladá kuřata 

Chloridy 250
Uspokojivé: Nejvyšší žádoucí úroveň, úrovně 14 ppm a nižší mohou 

způsobit problémy, je-li sodík vyšší než 50 ppm

500 Maximální vhodná úroveň

>500 
Neuspokojivé: Projímavý účinek, průjem, snížený příjem krmiva, 

zvýšený příjem vody

Draslík <300 Dobré: Bez problémů

>300 Uspokojivé: Závisí na zásaditosti a pH

Hořčík 50-125 
Uspokojivé: Je-li úroveň síranů >50 ppm tvoří se síran

hořečnatý (projímavý)

>125 Projímavé účinky s drážděním střev

350 Maximum

Dusičnanový dusík 10 Maximum (úrovně kolem 3 mg/l někdy ovlivňují užitkovost)

Dusičnany stopové Uspokojivé

>stopové
Neuspokojivé: Zdravotní riziko (indikuje fekální kontaminaci 

organickými materiály)

Železo <0.3 Uspokojivé

>0.3 
Neuspokojivé: Růst železitých baterií (ucpání vodního systému a 

nepříjemný zápach

Fluoridy 2 Maximum

>40 Neuspokojivé: Způsobuje měknutí kostí

Koliformní bakterie 0 cfu/ml Ideální: Vyšší úrovně indikují fekální kontaminaci

Vápník 600 Maximální úroveň

Sodík 50-300 
Uspokojivé: Obecně bez problémů, může však způsobit řídký trus, 

jsou-li sírany >50 ppm nebo chloridy >14 ppm

Poznámka: 1 ppm přibližně odpovídá 1 mg.

Zdraví a biologická bezpečnost
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Likvidace uhynulých kuřat

Tabulka 30: Výhody a nevýhody běžných metod likvidace uhynulých kuřat

Metoda výhody nevýhody

Likvidační jámy
Nízké náklady na vykopání a 

tendence k produkci jen nízkého 
zápachu.

Mohou se stát zdrojem nemocí a 
vyžadují vhodnou drenáž.

Spálení 

Nekontaminuje spodní vodu ani 
nezpůsobuje křížovou kontaminaci 

jiných kuřat, je-li areál správně 
udržován.

Malé množství vedlejšího produktu, 
který je třeba odvézt z farmy.

Tendence k vyšším nákladům a může 
způsobit znečištění vzduchu.

Nutno zajistit dostatečnou kapacitu 
pro budoucí potřeby farmy.

Nutno zajistit, aby úhyny byly 
kompletně spáleny na bílý popel.

Kompostování
Ekonomické a při správném 

provedení a řízení nekontaminuje 
spodní vodu ani vzduch.  

Pokud není provedeno při správné 
teplotě, mohou na farmě přežívat 

zárodky nemocí.

Odvoz do kafilerií

Žádná uhynulá kuřata se nelikvidují 
na farmě.

Vyžaduje minimální kapitálové 
investice. působuje minimální 

kontaminaci prostředí. 

Materiál lze přeměnit na přísady 
do krmiva pro jiná vhodná domácí 

zvířata.

Vyžaduje mrazící zařízení, zabraňující 
rozkladu kuřat během skladování na 

farmě.

Vyžaduje intenzívní biologickou 
bezpečnost, zabraňující tomu, aby 

personál nepřenesl nemoci z kafilérie 
na farmu. 
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• Dobrá kvalita vody je nezbytná pro zdraví a pohodu kuřat.
• Kvalitu vody je nutno pravidelně testovat s ohledem na bakteriální a minerální 

kontaminaci a na základě výsledků je třeba provádět nápravná opatření.

• Uhynulá kuřata musí být zlikvidována takovým způsobem, aby nedošlo ke 
kontaminaci životního prostředí, ke křížové kontaminaci jiné drůbeže, aby 
nebyli obtěžováni sousedé a byla dodržena místní legislativa.

Zdraví a biologická bezpečnost
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Management zdraví

Kontrola nemocí
Dobré metody managementu a vysoké standardy biologické bezpečnosti pomáhají předcházet různým 
nemocem drůbeže. Jednou z prvních známek nemoci je snížení příjmu vody nebo krmiva (tzn. prodloužení 
času na vyžrání). Je proto dobrou metodou managementu vést denní záznamy o spotřebě krmiva a vody. 
V případě podezření na problém je zapotřebí okamžitě zasáhnout – odeslat kuřata na pitvu a kontaktovat 
veterinárního lékaře. Včasná vhodná léčba výskytu nemoci může minimalizovat nepříznivé vlivy na zdraví, 
pohodu a reprodukční výkon drůbeže, a tedy také na zdraví, pohodu a kvalitu potomstva.

Záznamy jsou důležitým prostředkem získávání objektivních údajů při vyšetřování problémů hejna. V denících 
hejna musí být zaznamenány vakcinace, způsob aplikace, čísla šarží, medikamenty, pozorování a výsledky 
vyšetření nemocí. 

Vakcinace
Vakcinace vystavuje kuřata působení určité formy infekčních organismů (antigenů), což podporuje dobrou 
imunologickou odezvu. Tím jsou kuřata aktivně chráněna před následnou terénní nákazou a/nebo pasivně 
chráněna mateřskými protilátkami.

Programy vakcinace
Běžné nemoci, včetně Markovy choroby (MDV), newcastleské nemoci (ND), ptačí encefalomyelitidy (AE), 
infekční bronchitidy (IB) a infekční burzitidy (Gumboro-IBD) a viru kuřecí anémie (CAV) mezi jinými, musí být 
brány v úvahu při přípravě programů vakcinace. Požadavky na vakcinaci se však liší v závislosti na místních 
podmínkách, dostupnosti vakcíny a místních předpisech. Vhodný program musí být doporučen místními 
veterináři, kteří mají detailní znalosti o převažujících nemocích a jejich intenzitě v určitých zemích, regionech 
nebo na konkrétním pracovišti.

Pro hodnocení účinnosti vakcín a jejich podávání lze používat barviva, titry vakcín a vymizení klinických 
známek nemocí. Musíme brát v úvahu, že titry nejsou vždy v korelaci s ochranou, ale jsou přesto užitečné při 
vyhodnocování programů vakcinace. Nadměrná vakcinace může vést ke špatným titrům, resp. ke špatnému 
koeficientu variace (KV) titrů. Nadměrně agresivní programy vakcinace mohou být také zdrojem stresu 
pro rostoucí kuřata, zejména v 10-15 týdnech stáří (v tomto období se snažte minimalizovat zásahy). Při 
vyhodnocování účinnosti programů vakcinace je třeba brát v úvahu také situaci v terénu. Důležitá je hygiena a 
údržba vakcinačního vybavení a důležité je také dodržovat pokyny výrobců vakcín týkající se metod aplikace 
s ohledem na dosažení optimálních výsledků. 

Vakcinace může pomoci předcházet nemocem, ale není přímou náhradou za dobrou biologickou ochranu. 
Při navrhování vhodné strategie je nutné hodnotit ochranu proti každé jednotlivé nemoci. Například strategie‚ 
vše dovnitř / vše ven‘ poskytuje dobrou ochranu proti Coryze a infekční laryngotracheitidě (ILT), takže je 
vakcinace v některých případech zbytečná. Vakcíny používané v programu vakcinace musí být omezeny na 
ty, které jsou nezbytně nutné, čímž se sníží náklady a stres pro kuřata a dosáhne se větší pravděpodobnosti 
maximalizace celkové odezvy na vakcínu. Vakcíny je nutno pořizovat výhradně od renomovaných výrobců.

Typy vakcín
Vakcíny pro drůbež existují ve 2 základních formách, umrtvené (inaktivované) a živé. V některých programech 
vakcinace mohou být zkombinovány, aby vyvolaly maximální imunologickou reakci. Každý typ vakcíny má 
specifické použití a výhody. 

Inaktivované vakcíny: Sestávají z neaktivních organismů (antigenů), obvykle v kombinaci 
s olejovou emulzí nebo hydroxidem hlinitým jako adjuvantem. Adjuvans pomáhá zvýšit odezvu imunitního 
systému kuřete na antigen během delšího časového období. Inaktivované vakcíny mohou obsahovat různé 
neaktivní antigeny proti několika drůbežím nemocem. Inaktivované vakcíny se aplikují jednotlivým kuřatům 
injekčně, buď subkutánně, nebo intramuskulárně. 

Živé vakcíny: Sestávají z infekčních organismů skutečné drůbeží nemoci. Organismy jsou však podstatně 
modifikovány (oslabeny), takže při rozmnožování v těle kuřete nevyvolají nemoc, ale podporují imunologickou 
reakci. Některé vakcíny jsou výjimečné v tom, že nejsou oslabené, a proto vyžadují před zahrnutím do 
programu vakcinace zvláštní opatrnost (např. některé vakcíny proti kokcidióze).

Zdraví a biologická bezpečnost
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V principu platí, že při podávání několika živých vakcín proti určité nemoci se nejvíce oslabená forma vakcíny 
obvykle podává jako první a po ní následují podle potřeby formy oslabené méně. Tento princip se běžně 
využívá při živé vakcinaci ND, když se předpokládá možnost terénní nákazy.

Oslabené živé vakcíny se obvykle podávají hejnu v pitné vodě, postřiku a ve formě očních kapek nebo 
aplikací do křídelní řasy. Příležitostně se živé vakciny podávají injekčně (např. vakcína proti Markově chorobě).

V současné době jsou k dispozici živé bakteriální vakcíny proti Salmonele a Mykoplazmě, které mohou najít 
využití v některých výrobních systémech. K ochraně rodičovského chovu proti Salmonele a případným dalším 
infekcím v rané fázi života nebo po antibiotické léčbě lze používat také některé produkty s kompetitivním 
vyloučením (produkty sestávající ze zdravých bakterií vyskytujících se normálně v gastrointestinálním traktu, 
které pomáhají minimalizovat kolonizaci škodlivých bakterií (např. Salmonely). 

Kombinované živé a inaktivované vakcinace
Nejúčinnější metodou dosažení vysokých a uniformních úrovní protilátek proti nemoci je použít jednu nebo 
více živých vakcín obsahujících konkrétní antigen, s následnou injekcí inaktivovaného antigenu. Živé vakcíny‚ 
nastartují‘ imunitní systém kuřete a usnadní velice dobrou protilátkovou odezvu, když je podán inaktivovaný 
antigen. Tento typ programu vakcinace se běžně používá pro různé nemoci, např. IB (infekční bronchitidu), 
IBD(Gumboro), reovirus (Reo) a ND. Zaručuje aktivní ochranu kuřete a zajišťuje vysoké a uniformní úrovně 
mateřských protilátek. To umožňuje pasivní ochranu potomstva.

Konkrétní programy vakcinace
Programy vakcinace musí být koncipované s ohledem na místní nemoci a požadavky na mateřské protilátky 
u brojlerů. Vhodný program vakcinace musí stanovit místní veterinář odpovědný za zdravotní stav farmy. 
Veterináři jsou také schopni podávat návrhy a související informace. V tabulce 31 dole najdete některé 
základní faktory pro úspěšnou vakcinaci rodičovského hejna.

Tabulka 31: Faktory pro úspěšný program vakcinace.

Tvorba vakcinačního programu Aplikace vakcíny Účinnost vakcíny 

Tvorba programů musí vycházet z 
konzultace s veterinárním lékařem 
a přesně odpovídat na specifické 

místní a regionální problémy, zjištěné 
při zdravotních průzkumech a 

laboratorních analýzách.

Pečlivě vybírejte jednotlivé nebo 
kombinované vakcíny podle stáří a 

zdravotního stavu hejn. 

Výsledkem vakcinace musí být rozvoj 
konzistentní imunity současně s 

minimálním potenciálem negativních 
účinků.

Programy pro odchov musí dodat 
dostatečnou a uniformní výši 

mateřských protilátek, které ochrání 
kuřata v prvních týdnech života

 před několika virovými 
onemocněními. 

Mateřské protilátky mohou ovlivňovat 
reakce kuřat na některé druhy 

vakcín. Obsah mateřských protilátek 
u brojlerů se se stárnutím zdrojového 

chovného hejna snižuje.

Dodržujte doporučení výrobce o 
manipulaci s výrobkem a metodě 

aplikace. 

Vyškolte personál tak, aby uměl 
správně zacházet s vakcínou a 

aplikovat ji.

Veďte záznamy o vakcinaci.

Pokud dáváte živé vakcíny do 
chlorované vody, zastavte chlorování 
minimálně 24 hodin před vakcinací. 

Chlór může snižovat titr vakcíny 
nebo způsobit její inaktivaci.

Před vakcinací nemocných nebo 
stresovaných kuřat se poraďte s 

veterinářem. 

Periodické a účinné čištění haly, 
následované položením nové 

podestýlky snižuje koncentraci 
patogenů v prostředí.

Dostatečně dlouhá přestávka mezi 
hejny pomůže snížit nahromadění 
běžných patogenů v hale, které 
mohou ovlivnit užitkovost hejna.

Pravidelné kontroly zacházení s 
vakcínou, aplikačních technik  a 
reakcí po vakcinaci jsou kritické 
pro kontrolu problémů a zlepšení 

užitkovosti. 

Po vakcinaci se musí přizpůsobit 
ventilace a řízení, obzvláště v případě 

reakce na vakcinaci. 
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Virus Markovy nemoci
Všechna rodičovská hejna brojlerů musí dostat vakcínu proti Markově nemoci v prvním dnu stáří nebo ‚In 
ovo‘ v líhni. K dispozici jsou tři různé sérotypy živé Markovy vakcíny. Která vakcína (vakcíny) má být podána, 
závisí na úrovni ohrožení v oblasti. Dvěma nejběžnějšími sérotypy jsou HVT (Turkey Herpes Virus), což je 
sérotyp 3 a Rispen’s, což je sérotyp 1. Rispen’s se obvykle používá ve vysoce ohrožených oblastech, často 
v kombinaci s jinými sérotypy vakcíny MDV.  Kombinace různých Markových sérotypů se často podávají pro 
nejlepší ochranu v závislosti na ohrožení v oblasti, kde mají být kuřata naskladněna.

Kokcidióza 
Kontrola kokcidiózy je u chovných hejn důležitá. Vakcinace rodičovského chovu živými vakcínami proti 
kokcidióze v líhni je v současné době jednou z možností této kontroly. V některých případech jsou kuřata 
vakcinována na farmě. Je nutné dbát na to, aby hejno nebylo následně vystaveno látkám s antikokcidiální 
aktivitou (s výjimkou případů doporučených výrobcem vakcíny). Nezbytný je management postvakcinace 
zaručující sporulaci oocyst a reinfekci pro zlepšení účinnosti vakcíny. Kuřata musí být monitorována 
rutinními nekropsiemi ve specifikovaných dnech stáří (v závislosti na vakcíně) a musí být zjištěna případná 
nadměrná reakce. Kontrola reakcí na vakcíny na základě dobrého managementu a aplikace vakcín je velice 
důležitá pro dobrou užitkovost kuřat. Kokcidiózu lze kontrolovat také s použitím antikokcidiálních léků v 
krmivu. Pro sledování účinnosti programu vakcinace proti kokcidióze může pomoci spočítat OPG (oocyst 
na gram) ze vzorku trusu.

Kontrola červů (hlístů)
Je důležité monitorovat a kontrolovat vnitřní zátěž vyvolávanou červy (hlístovými parazity), kterým jsou 
kuřata vystavena. V běžném programu dostávají kuřata během období odchovu podle potřeby 2 - 5 dávek 
protihlístových léků. Monitorování účinnosti kontrolního programu na základě rutinního pitevního vyšetření 
drůbeže může ukázat nezbytnost některých doplňkových protihlístových opatření. Mnoho protihlístových 
léků se nesmí používat ve snášce, protože mohou mít negativní vliv na snášku vajec, resp. jejich kvalitu a 
oplozenost.

Salmonela a hygiena krmení 
Infekce salmonelou z kontaminovaného krmiva představuje hlavní ohrožení pro zdraví kuřat. Riziko 
kontaminace krmiva lze minimalizovat tepelným zpracováním krmiva, resp. přidáním doplňků krmiva s 
antimikrobiální aktivitou. Monitorování surovin poskytuje informaci o stupni ohrožení v důsledku přenosu 
kontaminace ze surovin do krmiva. 

Suroviny živočišného původu a zpracované rostlinné proteiny představují vysoké riziko kontaminace 
Salmonelou, takže je nutné pečlivě brát v úvahu jejich zdroj a použití v krmivech pro rodičovský chov. 

Tepelné zpracování krmiva (např. v kondicionéru, expandéru apod., granulace) se často používá pro snížení 
bakteriální kontaminace. Ideálním cílem je méně než 10 enterobacteriaceae na gram krmiva. 

Antibiotika
Podávání antibiotik je povoleno jen pro terapeutické účely jako nástroj pro léčení infekcí, utišení bolesti a 
utrpení a pro zachování pohody hejna. Antibiotika smí být používána jen pod přímým dohledem veterináře, 
přičemž je nutné vést záznamy o všech předpisech.

• Dobrý management a biologická bezpečnost brání různým nemocem 
drůbeže.

• Monitorujte spotřebu krmiva a vody a všímejte si prvních známek ohrožení 
nemocí. 

• Neprodleně reagujte na všechny známky ohrožení nemocí na základě 
pitevního vyšetření a spolupráce s místním veterinářem.

• Samotná vakcinace nedokáže ochránit hejno proti nemocem a špatnému 
managementu. 

• Vakcinace je nejúčinnější, když jsou hrozby nemocí minimalizovány dobře 
organizovanými programy biologické bezpečnosti a managementu. 

• Vakcinace musí být založena na místním ohrožení nemocemi a dostupnosti 
vakcíny. 

• Monitorujte a kontrolujte zátěž vyvolanou červy.
• Infekce salmonelou z krmiva představuje ohrožení pro zdraví kuřat. Riziko 

kontaminace lze minimalizovat tepelným ošetřením a monitorováním 
surovin.

• Antibiotika používejte jen k léčení nemocí a pod dohledem veterináře. 
• Veďte záznamy a monitorujte zdraví hejna.

Zdraví a biologická bezpečnost
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Programy monitorování zdraví

Programy monitorování zdraví mají dvojí účel:

1. Potvrdit nepřítomnost konkrétních patogenů, které mohou negativně ovlivňovat zdraví, pohodu a 
užitkovost rodičovského hejna a zdraví, pohodu a kvalitu potomstva (brojlerů).

2. Identifikovat přítomnost nemoci v raném stadiu, aby bylo možné implementovat nápravná opatření a 
minimalizovat negativní vlivy na hejno nebo potomstvo.

Rutinní pitvy úhynů a pravidelné laboratorní sledování hejna pomůže postupně porozumět jeho zdravotnímu 
stavu. Pokud se najdou nějaké zdravotní problémy, nebo jen vznikne podezření na ně, je třeba ihned vyhledat 
veterináře.

Je důležité být neustále informován o zdravotních problémech v místě a v regionu a vědět o všech 
potenciálních nákazách.

Salmonella
Salmonella pullorum a S. gallinarum jsou kmeny, které jsou specifické pro drůbež. Kontrola je monitorována 
na základě detekce přítomnosti určitých protilátek v krvi pomocí aglutinačního testu. Tento test lze 
provádět buď na farmě s použitím plné krve, nebo v laboratoři za použití séra. Některé země mají oficiální 
programy pro kontrolu a eradikaci S. pullorum i S. gallinarum. V mnoha zemích jsou k dispozici dodávky 
specifického antigenu od komerčních i státních dodavatelů. Nepřítomnost těchto infekcí lze monitorovat 
také na základě mikrobiologických průzkumů brojlerů a líhní. Přítomnost Salmonel je obvykle detekována 
bakteriologickým vyšetřením drůbeže, prostředí a produktů procházejících líhní. Mnoho Salmonel může 
působit na drůbež i člověka (zoonózy). Zvláštní význam mají S. enteritidis a S. typhimurium, které se 
mohou snadno vertikálně přenášet do generace brojlerů. K dispozici jsou však komerční testy ELISA 
pro S. Enteritidis a S. typhimurium, které se mohou používat podobným způsobem jako aglutinační test 
pro S. pullorum a S. gallinarum k detekci určitých konkrétních protilátek v séru. K monitorování hejna s 
ohledem na přítomnost Salmonel lze používat vybrakovaná kuřata, kloakální výtěry, čerstvý cekální trus, 
podestýlku, návleky na obuv a vzorky prachu. Vzorky z líhní obsahují kuřata odumřelá ve vejci, vyřazená 
kuřata, papíry z dolíhňových lísek (jsou-li použity), papíry z krabic na kuřata a chmýří z líhně. Vzorky 
mohou být spojovány, obvykle po deseti, což usnadňuje praktické zpracování v laboratoři. Některé země 
mají oficiální programy, které zahrnují detailní detekční metody a časové plány pro sledování a vyhubení 
Salmonely z drůbežích hejn.

Mykoplasmóza
Vzorky krve odebrané z rodičovských chovů musí být pravidelně monitorovány s ohledem na Mycoplasma 
gallisepticum a Mycoplasma synoviae za použití rychlého sérového aglutinačního testu (RSAT) nebo 
specifických, jednotlivých nebo kombinovaných komerčních testů Enzymová imunosorbentní analýza 
(ELISA). Potvrzení může být provedeno na základě PCR a/nebo kultury. Je nutné mít na paměti, že při 
použití testů RSAT a ELISA některé výsledky mohou být falešně pozitivní, zejména při monitorování 
jednodenních kuřat.

Jiné nemoci
Sérologické monitorování výskytu jiných nemocí lze provádět pravidelně nebo, což je obvyklejší, na 
základě kritických znaků nebo poklesu snášky. Sérologické monitorování pro diagnostické účely může 
zahrnovat nemoci, proti kterým bylo hejno dříve vakcinováno, (např. ND, IB). Vyšší odezva protilátek, než 
je v hejnu běžná může být známkou terénní infekce.

Odebírání vzorků pro zjištění přítomnosti nemocí.
Monitorování většiny nemocí v populaci musí být organizováno tak, aby byl detekován výskyt při nejméně 
5 %, se spolehlivostí 95 %. Pro velikosti populací, které běžně odpovídají velikostem rodičovských hejn 
(tzn. > 500 kuřat), je nutné odebrat zhruba 60 vzorků při monitorování každého hejna. Tradičně se vyšší 
úroveň monitorování provádí před začátkem snášky vajec ve 140-154 dnech (20-22 týdnech) stáří, zejména 
s ohledem na Mykoplasmy a Salmonely v rodičovských hejnech. V tomto kritickém období se obvykle 
testuje 10 % nebo minimálně 100 vzorků. Frekvence testování se liší podle jednotlivých nemocí a místních 
požadavků. 

Při obchodování s produkty hejna, tzn. s vejci nebo jednodenními kuřaty mezi různými zeměmi je 
vyžadováno osvědčení o nepřítomnosti určitých konkrétních ptačích patogenů. Konkrétní zdravotní 
požadavky se v jednotlivých zemích liší. 
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Monitorování účinnosti programů vakcinace
Programy vakcinace zajišťují aktivní ochranu kuřat a pasivní ochranu potomstva díky poskytování vysokých, 
uniformních úrovní mateřských protilátek. Monitorování programů vakcinace je důležité a může být 
realizováno měřením úrovně konkrétních protilátek u jednotlivých kuřat a hodnocením rozsahu odezvy u 
určitého počtu kuřat ve vzorku. Obvykle se používá minimálně 20 vzorků krve na skupinu a provádějí různé 
kvantitativní sérologické testy pro kvantifikaci odezvy protilátek u vakcinovaných hejn. Tyto 
testy zahrnují hemoaglutinačně inhibiční testy (HIT), test agarové gelové difúze (AGD) nebo stanovení 
imunosorbentů navázaných na enzymy (ELISA). Test ELISA je považován za specifický, citlivý a opakovatelný 
a může být automatizován za účelem zvýšení efektivity sérologického testování v laboratoři. 

V souvislosti s programem vakcinace je třeba naplánovat sérologické vyhodnocení a vytvořit lokální databázi. 
Jestliže se program vakcinace změní, může odpovídající změny vyžadovat také program monitorování. 
Každý provoz si musí vytvořit svou vlastní databázi pro snazší interpretaci výsledků. 

Pravidelné testování po vakcinaci inaktivovanou vakcínou (kolem začátku snášky) může umožnit předpověď 
mateřských protilátek pro celé období snášky. Křížové reakce v sérologii mykoplasmy se u kuřat běžně 
vyskytují po dobu 2 týdnů od aplikace inaktivovaných vakcín, takže je v tomto období lepší neprovádět 
vzorkování. 

Dokumentace a záznamy
Pro účely auditů a sledovatelnosti je nutné vést záznamy. Ty musí být jasné, čitelné a dostatečně podrobné, 
aby umožňovaly zkoumání možných příčin nízké kvality, špatné užitkovosti, nemocnosti a úhynu. Záznamy 
může také používat personál jako kontrolní seznamy zaručující provedení všech potřebných prací.

• Účinnost implementovaných programů zachování zdraví a biologické 
bezpečnosti musí být pravidelně monitorována a musí být vedeny jasné, 
podrobné záznamy. 

• Jestliže se ukáže, že jsou procedury monitorování zdraví nedostačující, je nutné 
zavést vhodná nápravná opatření.

Zdraví a biologická bezpečnost
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Příloha 1: Záznamy

Vedení záznamů spolu s analýzou a interpretací dat jsou nezbytné pomůcky pro efektivní management.  
Vedení záznamů se musí používat ve spojení s cílovými parametry užitkovosti. Je nutné vést následující 
záznamy:

ODCHOV
Hybrid 
Hejno původu
Datum líhnutí
Počet naskladněných kuřat (kohoutů a slepic)
Podlahová plocha a hustota zástavu
Krmný prostor na kuře
Napájecí prostor na kuře
Krmná dávka/kuře – denně, týdně a kumulativní
Úhyn a brakace – denně, týdně a kumulativní
Tělesná hmotnost, průměrný přírůstek tělesné hmotnosti, KV%/uniformita a stáří při záznamu (kohouti a 
slepice) – denně/týdně
Venkovní a vnitřní teploty – minimální, maximální a provozní (pouze vnitřní) 
Spotřeba vody – denně
Poměr voda:krmivo
Omyly sexování

SNÁŠKA
Hybrid 
Hejno původu
Datum líhnutí / datum naskladnění
Počet naskladněných kuřat (kohoutů a slepic)
Podlahová plocha a hustota zástavu
Poměr pohlaví
Snesená vejce celkem – denně, týdně a kumulativní na slepici 
Počet násadových vajec – denně, týdně a kumulativní 
Vejce na podestýlce – denně, týdně a kumulativní
Krmivo – denně a kumulativní
Čas do vyžrání krmiva
Tělesné hmotnosti, KV% /uniformita a průměrný přírůstek tělesné hmotnosti (kohouti a slepice) – denně/
týdně
Průměrná hmotnost vajec – denně a týdně
Vaječná hmota – denně a týdně
Úhyn a brakace – denně, týdně a kumulativní
Líhnivost
Oplozenost
Venkovní a vnitřní teploty – minimální, maximální a provozní (pouze vnitřní)
Spotřeba vody – denně
Poměr voda:krmivo
Vlhkost
Hodiny světla

Přílohy

Přílohy
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OŠETŘENÍ A VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
Světelný program
Dodávky krmiva
Vakcinace – datum, dávkování a číslo šarže 
Medikace – datum, dávkování a veterinární předpis 
Nemoc – typ, datum a počet postižených kuřat Veterinární konzultace – datum a doporučení 
Čištění a dezinfekce – materiály a metody 
Počty bakterií po vyčištění (TVC)
Poruchy – závady zařízení apod.

CÍLOVÉ PARAMETRY
Týdenní tělesná hmotnost a průměrný přírůstek tělesné hmotnosti  – kohouti a slepice
Snáška vajec – počet a hmotnost
Snáška násadových vajec
Líhnivost a oplozenost
Týdenní hmotnost vajec a vaječná hmota

SYSTÉM ZAZNAMENÁVÁNÍ
Všechny podstatné záznamy musí být vedeny ve vhodném systému zaznamenávání, umožňujícím snadné 
zapisování, analýzy a interpretaci dat. Komplexní systémy zaznamenávání dat jsou volně k dispozici od firmy 
Aviagen. 

 

Přílohy
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Příloha 2: Užitečné informace pro management

HUSTOTY ZÁSTAVU

Odchov 0-140 dnů (0-20 týdnů)

Kohouti
Kusů/m2 

Slepice
Kusů /m2  

3-4 4-8

Snáška 140-448 dnů (20-64 týdnů)

Kohouti a slepice
Kusů/m2  

3.5-5.5

KRMNÝ PROSTOR NA KUŘE / SLEPICI / KOHOUTA

Kohouti
Stáří

Řetězové krmítko 
cm

Tubusové krmítko
cm

0-35 dnů (0-5 týdnů) 5 5

36-70 dnů (5-10 týdnů) 10 9

71 dnů (10 týdnů) - vyskladnění 15 11

141- vyskladnění (20 týdnů – vyskladnění) 20 13

Slepice
Stáří

Řetězové krmítko 
cm

Tubusové krmítko
cm

0-35 dnů (0-5 týdnů) 5 5

36-70 dnů (5-10 týdnů) 10 8

71 -140 dnů (10-20 týdnů) 15 10

NAPÁJECÍ PROSTOR

Období odchovu
(0-15 týdnů)

Období snášky
(16 týdnů do vyskladnění)

Automatické kruhové nebo 
žlábkové napáječky

1.5 cm  / kuře 2.5 cm  / kuře

Kapátka 1 / 8-12 kuřat 1 / 6-10 kuřat

Kalíšky 1 / 20-30 kuřat 1 / 15-20 kuřat

Přílohy



170 2018

ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE:  

VODÍTKO PRO BĚŽNÉ POMĚRY POHLAVÍ

Stáří
Počet kohoutů/100 slepic
(22 týdnů do vyskladnění)

Dnů týdnů

154-168 22-24 9.50-10.00

168-210 24-30 9.00-10.00

210-245 30-35 8.50-9.75

245-280 35-40 8.00-9.50

280-350 40-50 7.50-9.25

350-vyskladnění 50-vyskladnění 7.00-9.00

Přílohy
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Přílohy 3: Převodní tabulky

DÉLKA

1 metr (m) = 3.281 stopa (ft)

1 stopa (ft) = 0.305 metru (m)

1 centimetr (cm) = 0.394 palce (in)

1 palec (in) = 2.54 centimetrů (cm)

PLOCHA

1 čtvereční metr(m2) = 10.76 čtverečních stop (ft2)

1 čtvereční stopa (ft2) = 0.093 čtverečního metru (m2)

OBJEM

1 litr (L) = 0.22 galonu (gal) nebo 0.264 US galonu (gal US)

1 britský galon (gal) = 4.54 litrů (L)

1 US galon (gal US) = 3.79 litrů (L)

1 britský galon (gal) = 1.2 US galonu (gal US)

1 kubický metr (m3) = 35.31 kubických stop (ft3)

1 kubická stopa (ft3) = 0.028 kubického metru (m3)

HMOTNOST

1 kilogram (kg) = 2.205 liber (lb)

1 libra (lb) = 0.454 kilogramu (kg)

1 gram (g) = 0.035 unce (oz)

1 unce (oz) = 28.35 gramů (g)

ENERGIE

1 Kalorie (cal) = 4.184 Joulů (J)

1 Joule (J) = 0.239 kalorie (cal)

1 kilokalorie na kilogram (kcal/kg) = 4.184 Megajoulu na kilogram (MJ/kg)

1 Megajoule na kilogram (MJ/kg) = 108 kalorií na libru (cal/lb)

1 Joule (J) = 0.735 foot-pound (ft-lb)

1 stopa-libra (ft-lb) = 1.36 Joulu (J)

1 Joule (J) = 0.00095 britské tepelné jednotky  (BTU)

1 britská tepelná jednotka  (BTU) = 1055 Joulů (J)

1 kilowatthodina (kW-h) = 3412.1 britské tepelné jednotky  (BTU)

1 britská tepelná jednotka  (BTU) = 0.00029 kilowatthodiny (kW-h)

Přílohy
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TLAK

1 libra na čtvereční palec  (psi) = 6895 Newtonů na čtvereční metr (N/m2) nebo Pascalů (Pa)

1 libra na čtvereční palec  (psi) = 0.06895 bar

1 bar = 14.504 libry na čtvereční palec  

1 bar
= 104 Newtonů na čtvereční metr (N/m2) nebo Pascalů (Pa)
= 100 kilopascalů (kPa)

1 Newton na čtvereční metr (N/m2) 
nebo Pascal (Pa)

=  0.000145 libry na čtvereční palec (lb/in2)

HUSTOTA ZÁSTAVU

1 čtvereční stopa na kuře (ft2/kuře) = 10.76 kuřat na čtvereční metr (bird/m2)

10 kuřat na čtvereční metr (kuřat/m2) = 1.08 čtvereční stopy na kuře (ft2/kuře)

1 kilogram na čtvereční metr (kg/m2) = 0.205 libry na čtvereční stopu (lb/ft2)

1 libra na čtvereční stopu (lb/ft2) = 4.88 kilogramu na čtvereční metr (kg/m2)

TEPLOTA

Teplota (°C) = (Teplota °F - 32) ÷ 1.8

Teplota (°F) = 32 + (1.8 x Teplota °C)

PŘEVODNÍ TABULKA TEPLOT

°C °F

0 32.0

2 35.6

4 39.2

6 42.8

8 46.4

10 50.0

12 53.6

14 57.2

16 60.8

18 64.4

20 68.0

22 71.6

24 75.2

26 78.8

28 82.4

30 86.0

32 89.6

34 93.2

36 96.8

38 100.4

40 104.0

Přílohy



1732018

ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: 

PROVOZNÍ TEPLOTA
Provozní teplota je definována jako minimální teplota haly plus 2/3 rozdílu mezi minimální a 
maximální teplotou haly. Je důležitá, když dochází k výraznému kolísání teploty během dne.

např. Minimální teplota haly = 16°C (61°F)
  Maximální teplota haly = 28°C (82°F)

Provozní teplota = ([28-16] x 2/3) + 16 = 24oC ([82-61] x 2/3) + 61 = 75°F
     

VENTILACE

1 kubická stopa za minutu (ft3/min) = 1.699 kubických metrů za hodinu (m3/hod)

1 kubický metr za hodinu (m3/hod) = 0.589 kubické stopy za minutu (ft3/min))

IZOLACE

Hodnota U je inverzní k hodnotě R a popisuje, jak dobře stavební materiál vede teplo. Čím nižší 
je hodnota U tím lepší je izolace. Měří se ve Wattech na m2 kelvin (W/m2K) nebo BTU na hodinu 
stupeň Fahrenheita čtrvereční stopa.
Hodnota R popisuje izolační vlastnosti stavebních materiálů; čím vyšší hodnota R, tím lepší je 
izolace. Měří se v ve čtverečních metrech kelvin na Watt (m2k/W) nebo ve čtverečních stopách 
stupeň Fahrenheita - hodina/Britská tepelná jednotka (ft2*st. F*hod/BTU).

IZOLACE

1 čtvereční stopa na stupeň 
Fahrenheita na hodinu/BTU

= 5,678 čtverečního metru na kelvina na Watt (m2k/W)

1 čtvereční metr krlvin na Watt 
(km2/W)

= 0,176 čtvereční stopy- stupeň Fahrenheita- hodinu/BTU
 ft2*st. F*hod/BTU)

OSVĚTLENÍ

1 stopová kandela = 10.76 luxu

1 lux = 0.093 stopové kandely
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1.94 880

% Coefficient of variation
13.7

Počet kuřat

229
AVERAGE WEIGHT

465 g (1.03 lbs) 465 g (1.03 lbs)
TARGET WEIGHT

SEX AGE DATE
Female 28 Mar-15

HOUSE
2

PEN

Hmotnost
gramů

FARM BREED

x x x x
x x          

NUMBER WEIGHED

Hmotnost
gramů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0.00 00
0.04 20
0.09 40
0.13 60
0.18 80
0.22 100
0.26 120
0.31 140
0.35 160
0.40 180
0.44 200
0.49 220
0.53 240
0.57 260
0.62 280
0.66 300
0.71 320
0.75 340 x x x x x
0.79 360 x x x x x x x       x        x        x       
0.84 380 x x x x x x x x x x        x       x        
0.88 400 x x x x x x x x x x x x        x       x        
0.93 420 x x x x x x x x x x x x x x
0.97 440 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1.01 460 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1.06 480 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1.10 500 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1.15 520 x x x x x x x x x x x
1.19 540 x x x x x x x x
1.23 560 x x x x x x
1.28 580
1.32 600
1.37 620
1.41 640
1.46 660
1.50 680
1.54 700
1.59 720
1.63 740
1.68 760
1.72 780
1.76 800
1.81 820
1.85 840
1.90 860

x          

450 g (0.99 lbs) 465 g (1.03 lbs)

x x
x x

x
x        x        

x        x       x        
x        x         

x        x       x        
x        x        

Přílohy 4: Výpočty pro třídění 

Příklad ručních výpočtů pro třídění

Pokud nejsou k dispozici elektronické váhy, je nutné provést vážení na ručních vahách. Z každého oddělení, 
resp. populace je třeba odchytit náhodný vzorek kuřat a zvážit. Musí být zvážena všechna kuřata odchycená v 
odchytové ohrádce, aby nedošlo k selektivnímu vážení, ale jako minimum je třeba zaznamenat hmotnosti 2 % 
oddělení, resp. populace nebo 50 kuřat podle toho, co je větší. V tomto příkladu bylo zváženo celkem 197 kuřat. 

Všechny hmotnosti ze vzorku musí být zapsány do níže ukázané záznamové tabulky tělesných hmotností.

Příklad záznamové tabulky tělesných hmotností pro ruční vážení při 3cestném třídění.

Detaily o hejnu kg lbs

Stáří 28 dnů 28 dnů

Celkový počet zvážených 
kuřat

197 197

Cílová hmotnost 0.450 0.99

Průměrná hmotnost 0.446 0.98

Rozsah tělesných hmotností 0.259 0.57

Přílohy
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Manuální 3cestné třídění s použitím KV%

Z tělesných hmotností kuřat ve vzorku v předchozí tabulce (Příklad záznamové tabulky tělesných 
hmotností pro ruční vážení při 3cestném třídění) lze vypočítat KV% tělesných hmotností pro celou 
populaci takto:

KV%  =  (Standardní odchylka*÷ Průměrná tělesná hmotnost X 100
   *standardní odchylku lze vypočíat v excelu nebo s použitím vědecké kalkulačky.

KV%  =  (0.06 kg ÷ 0.45 kg) x 100 = 13.3

Limitní hodnoty pro třídění při použití KV%.

KV% hejna
Procento v každé populaci po třídění 

2- nebo 3-cestné 
třídění

Lehká (%) Průměr (%) Těžká (%)

10-12 2-cestné třídění 20 ≈ 80 (78-82) 0

12-14 3- cestné třídění 22-25 ≈ 70 (66-73) 5-9

>14 3- cestné třídění 28-30 ≈ 58 (55-60) 12-15

KV% je 13.5, takže je potřeba provést 3cestné třídění. S využitím informací z výše uvedené tabulky (limitní 
hodnoty pro třídění při použití KV%) bude přibližné procento kuřat, potřebné v každé ze tří populací 24 % 
lehkých kuřat, 69% normálních a 7% těžkých kuřat.

Limitní hodnoty a počet kuřat v každé skupině.

% kuřat 
Počet kuřat =

(% kuřat ÷ 100) x celkově zvážených kuřat 

lehká kuřata 24 47

Průměrná kuřata 69 136

Těžká kuřata 7 14

Vytříděná populace lehkých kuřat bude tvořit přibližně 24% celého hejna. Ze 197 zvážených kuřat 24% 
nejlehčích (nebo 47 kuřat) bude v hmotnostním rozpětí  0.320 až 0.419 kg. Lehké kuře tedy bude to, jehož 
hmotnost je menší než nebo rovna 0.419 kg. 

Stejným postupem můžeme vypočítat limitní hmotnosti pro průměrné a těžké populace.

Průměrná vytříděná populace tedy bude v hmotnostním rozpětí 0.420 to 0.539 kg. 

Vytříděná populace těžkých kuřat budou kuřata o hmotnosti 0.540 kg nebo těžší.

Pokud je třeba provést 2cestné třídění (KV% je pod 12), lze pro určení limitních hmotností pro 2cestné 
třídění použít limitní body, uvedené v tabulce Limitní hodnoty pro třídění při použití KV% a informace ze 
záznamové tabulky tělesných hmotností pro ruční vážení steným způsobem, jako jsou užity v příkladu pro 
3cestné třídění, uvedeném výše.
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Manuální 3cestné třídění s použitím uniformity.

S využitím informací o tělesných hmotnostech vzorku v záznamové tabulce manuálního vážení, uvedené na 
str. 174 a limitních bodů v tabulce níže, lze určit limitní hmotnosti pro tříděné populace následovně:

Limitní hmotnosti při použití uniformity ke třídění

Uniformita 2- nebo 3-cestné třídění

65%-80% 2- cestné třídění

65% nebo nižší 3- cestné třídění

Předpokládané ideální rozpětí tělesné hmotnosti bude +/-10% průměrné hmotnosti vzorku.

10% průměrné hmotnosti vzorku = 0.01 x 0.446 kg = 0.045 kg 

A proto,
+10% průměrné hmotnosti: 0.446 + 0.045 kg  = 0.491 kg 
-10% průměrné hmotnosti: 0.446 - 0.045 kg = 0.401 kg 

115 kuřat ze 197 zvážených je v rozpětí hmotnosti, které je +/- 10% průměrné tělesné hmotnosti
0.401-0.491 kg. Uniformita je tedy 58%.

Protože je uniformita nižší než 65%, je třeba provést 3cestné třídění (viz tabulka výše, Limitní hodnoty pro 
třídění při použití KV%.).

Lehká kuřata budou ta, která váží 0.401 kg nebo méně (-10% průměrné hmotnosti vzorku).

Průměrná kuřata budou ta, která váží 0.402-0.491 kg.

Těžká kuřata budou ta, která váží 0.492 kg nebo těžší (+10% průměrné hmotnosti vzorku). 

Pokud je potřeba 2cestné třídění (t.j. uniformita hejna je  65% nebo vyšší), lze použít informace z vážení 
vzorku ke stanovení limitních hmotností pro populace 2cestného třídění stejným způsobem, jako v příkladu 
pro 3 cestné třídění.
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Příklady třídění když je možnost fixního ustájení. 

Příklad jak třídit s použitím KV% když je možnost fixního ustájení.

Light Birds

% of Birds
No. of Birds

     25 49
    50 99Average Birds

Detaily o hejnu kg lbs

Stáří 28 dnů  28 days

Cílová hmotnost 0.450 0.99

Průměrná hmotnost  0.446 0.98

Celková hmotnost kuřat 197 197

V tomto příkladu jsou 4 oddělení stejné velikosti.
V každém oddělení bude třeba ustájit 25% populace,
procenta kuřat v každé populaci tedy budou  25% lehkých,
50% průměrných a 25% těžkých. 

Limitní hmotnosti a počet kuřat v každé skupině:

Na základě výsledků vzorku tohoto hejna je potřeba
3cestné třídění, protože KV% je mezi 12% a 14%
(viz tabulka Limitní hodnoty pro třídění při
použití KV%.).

Vytříděná populace lehkých kuřat bude 25% celého hejna. 
Ze 197 zvážených kuřat je nejlehčích 25% (49 kuřat) v 
hmotnostním rozpětí  0.320 až 0.419 kg. Lehké kuře bude 
tedy kuře vážící méně nebo rovno 0.419 kg.

S použitím výše uvedené kalkulace lze určit i limitní hmotnos-
ti pro průměrné a těžké populace. 

Vytříděná průměrná populace bude v hmotnostním rozpětí 
od 0.420 do 0.499 kg.

Vytříděná těžká populace bude každé kuře vážící 0.500 kg 
nebo těžší.

Jakmile je dokončen přesun kuřat do každého oddělení 
podle doporučených vypočítaných počtů/procent a limitních 
hmotností, lze upravit počet kuřat v každém oddělení (pokud 
je potřeba), abychom dosáhli správné hustoty naskladnění 
podle skutečných velikostí boxů. 

Pokud je třeba použít 2cestné třídění (t.j. KV% hejna je nižší 
než12), procento kuřat v každé populaci bude 25% lehkých a 
75% průměrných a limitní hmotnosti budou stanoveny na 
tomto základě stejným způsobem jako u výše uvedeného 
příkladu pro 3cestné třídění. 

Heavy Birds     25     49

= (% birds ÷ 100) x 
total birds weighed

TOTAL WEIGI HED: 197
AVERAGE WEIGI HT: 0.45
DEVIATION: 0.06
C.V. (%) 13.3

Band limitsss ToTotat l
0.320 to 0.339 4
0.340 to 0.3359 7
0.0.0.3636363660 00 0 tototooo 00000.3.379779797779 111110000
0.380 to 0.399 12
0.400 to 0.4. 19 16
0.420 0 to 0.4399 1144
0.0.44440 tot  0.4599 227
0.460 to 0.4799 330
0.484 0 0 toto 00.4. 999 2288
0.0.505 0 tot 0.519 222
0..525 0 0 toto 0.539 13
0.54540 0 to 0.5.5595  8
0.560 0 too 0.579 6

CURRRENT DATATT  IMPERIAL
TOTAL WEIGHEH D: 95
AVERAGE WEIGII HT: 0.98
DEVIATION: 0.13
C.V.(%) 13.3

Band limitssss ToTT taal
0.705 to  0.00 747 4
0.750 to  0.0 791 7
0.794 to  0.0 836 10
0.838 to  0.880 12
0.882 to  0.924 16
0.9226 to  0.0 969 8 8 144
0.97970 0 to  1.1 0112 272
1.1 010 4 toto  1.1.050 6 303
1.058 to  1.1 1000 2828
1.101022 toto 1.1 144 222
1.1.146 tot   1.1 188 13
1.191 0 toto  1.1.232 2 8
1.2335 5 too  1.1 276 6

 

% kuřat
počet kuřat

= (% kuřat ÷ 100) x
celkem zvážených kuřat

Lehká kuřata 25 49

Průměrná kuřata 50 99

Těžká kuřata 25 49

Přílohy
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Příklad třídění s použitím uniformity když je možnost fixního ustájení.

 

% kuřat
počet kuřat

= (% kuřat ÷ 100) x
celkem zvážených kuřat

Lehká kuřata 25 49

Průměrná kuřata 50 99

Těžká kuřata 25 49

Přílohy

Detaily o hejnu kg lbs

Stáří (dnů) 28 28

Cílová hmotnost 0.450 0.99

Průměrná hmotnost 0.446 0.98

Celkem zvážených kuřat 197 197

Ideální rozsah tělesných hmotností se předpokládá +/-10%.

Vytříděná populace lehkých kuřat bude 25% celého hejna.
Ze 197 zvážených kuřat je 25% (nebo 49 kuřat) v hmotnostním rozpětí 
0,320 až 0,419 kg. Lehké kuře tedy bude kuře vážící  méně než nebo 
rovno 0.419 kg.

Použitím výše uvedené kalkulace lze určit i limitní hmotnosti pro průměrné 
a těžké populace. 

Vytříděná populace průměrných kuřat bude  v hmotnostním rozpětí 0.420 
až 0.499 kg.

Ve vytříděné populaci těžkých kuřat budou kuřata o hmotnosti 0.500 kg 
nebo těžší. 

Jakmile je dokončen přesun kuřat do každého oddělení podle 
doporučených vypočítaných počtů/procent a limitních hmotností, lze 
upravit počet kuřat v každém oddělení (pokud je potřeba), abychom 
dosáhli správné hustoty naskladnění podle skutečných velikostí boxů. 

Pokud je třeba použít 2cestné třídění (t.j. KV% hejna je vyšší  než 65%), 
procento kuřat v každé populaci bude 25% lehkých a 75% průměrných a 
limitní hmotnosti budou stanoveny na tomto základě stejným způsobem 
jako u výše uvedeného příkladu pro 3cestné třídění. 

 Limitní body a počet kuřat v každé skupině:

Light Birds
% of Birds No. of Birds

25 49
50 99Average Birds

Heavy Birds 25 49

10% průměrné hmotnosti vzorku = 0.01 x 0.446 kg  = 0.045 kg.
 A proto, 
+10% průměrné hmotnosti: 0.446 + 0.045 kg = 0.491 kg. 
-10% průměrné hmotnosti: 0.446 - 0.045 kg = 0.401 kg.

115 kuřat ze 197 zvážených spadá do rozpětí hmotnosti, které je +/- 10%
průměrné tělesné hmotnosti (0.401-0.491 kg). Uniformita je tedy 58%.

Protože je uniformita nižší než 65%, je potřeba provést 3cestné třídění
(viz tabulka Limitní hodnoty pro třídění při použití KV%.).

V tomto příkladu jsou 4 oddělení stejné velikosti; v každém oddělení bude třeba 
ustájit 25% populace, procenta kuřat v každé populaci tedy budou  25% lehkých, 
50% průměrných a 25% těžkých.

CURRRENT DATATT  METRIC
TOTAL WEIGI HED: 197
AVERAGE WEIGI HT: 0.45
DEVIATION: 0.06
C.V.(%) 13.3

Band limitssss ToTotaal
0.320 to 0.339 4
0.340 to 0.3359 7
0.360 to 0.379 10
0.380 to 0.399 12
0.400 to 0.419 16
0.420 to 0.439 144
0.44440 0 to 0.44599 227
0.0 4660 tot  0.47979 330
0.480 too 00.4999 2288
0.50500 0 toto 00.5. 19 22
0.0 520 tot  0.539 13
0.54540 toto 0.55595  8
0.5660 0 toto 0.579 6

CURRRENT DATATTT  IMPERIAL
TOTAL WEIGI HEH D: 197
AVERAGE WEIGI HT: 0.98
DEVIATION: 0.13
C.V.(%) 13.3

Band limitssss Totaal
0.705 to 0.747 4
0.750 to 0.791 7
0.794 to 0.836 10
0.00 8383838338 888 tototoo 00000.8888088080880 111222
0.882 to 0.924 16
0.9226 to 0.9.968 144
0.9770 0 to 1.0122 2277
1.1.01014 toto 1.0566 330
1.058 to 1.1000 228
1.1022 toto 11.1. 44 2222
1.1.146 to 1..188 133
1.190 0 toto 1.232 8
1.23235 too 1.2.2767  6

Detaily o hejnu kg lbs

Stáří (dnů) 28 28

Cílová hmotnost 0.450 0.99

Průměrná hmotnost 0.446 0.98

Celkem zvážených kuřat 197 197

Ideální rozsah tělesných hmotností se předpokládá +/-10%.

Vytříděná populace lehkých kuřat bude 25% celého hejna.
Ze 197 zvážených kuřat je 25% (nebo 49 kuřat) v hmotnostním rozpětí 
0,320 až 0,419 kg. Lehké kuře tedy bude kuře vážící  méně než nebo 
rovno 0.419 kg.

Použitím výše uvedené kalkulace lze určit i limitní hmotnosti pro průměrné 
a těžké populace. 

Vytříděná populace průměrných kuřat bude  v hmotnostním rozpětí 0.420 
až 0.499 kg.

Ve vytříděné populaci těžkých kuřat budou kuřata o hmotnosti 0.500 kg 
nebo těžší. 

Jakmile je dokončen přesun kuřat do každého oddělení podle 
doporučených vypočítaných počtů/procent a limitních hmotností, lze 
upravit počet kuřat v každém oddělení (pokud je potřeba), abychom 
dosáhli správné hustoty naskladnění podle skutečných velikostí boxů. 

Pokud je třeba použít 2cestné třídění (t.j. KV% hejna je vyšší  než 65%), 
procento kuřat v každé populaci bude 25% lehkých a 75% průměrných a 
limitní hmotnosti budou stanoveny na tomto základě stejným způsobem 
jako u výše uvedeného příkladu pro 3cestné třídění. 

 Limitní body a počet kuřat v každé skupině:

Light Birds
% of Birds No. of Birds

25 49
50 99Average Birds

Heavy Birds 25 49

10% průměrné hmotnosti vzorku = 0.01 x 0.446 kg  = 0.045 kg.
 A proto, 
+10% průměrné hmotnosti: 0.446 + 0.045 kg = 0.491 kg. 
-10% průměrné hmotnosti: 0.446 - 0.045 kg = 0.401 kg.

115 kuřat ze 197 zvážených spadá do rozpětí hmotnosti, které je +/- 10%
průměrné tělesné hmotnosti (0.401-0.491 kg). Uniformita je tedy 58%.

Protože je uniformita nižší než 65%, je potřeba provést 3cestné třídění
(viz tabulka Limitní hodnoty pro třídění při použití KV%.).

V tomto příkladu jsou 4 oddělení stejné velikosti; v každém oddělení bude třeba 
ustájit 25% populace, procenta kuřat v každé populaci tedy budou  25% lehkých, 
50% průměrných a 25% těžkých.

CURRRENT DATATT  METRIC
TOTAL WEIGI HED: 197
AVERAGE WEIGI HT: 0.45
DEVIATION: 0.06
C.V.(%) 13.3

Band limitssss ToTotaal
0.320 to 0.339 4
0.340 to 0.3359 7
0.360 to 0.379 10
0.380 to 0.399 12
0.400 to 0.419 16
0.420 to 0.439 144
0.44440 0 to 0.44599 227
0.0 4660 tot  0.47979 330
0.480 too 00.4999 2288
0.50500 0 toto 00.5. 19 22
0.0 520 tot  0.539 13
0.54540 toto 0.55595  8
0.5660 0 toto 0.579 6

CURRRENT DATATTT  IMPERIAL
TOTAL WEIGI HEH D: 197
AVERAGE WEIGI HT: 0.98
DEVIATION: 0.13
C.V.(%) 13.3

Band limitssss Totaal
0.705 to 0.747 4
0.750 to 0.791 7
0.794 to 0.836 10
0.00 8383838338 888 tototoo 00000.8888088080880 111222
0.882 to 0.924 16
0.9226 to 0.9.968 144
0.9770 0 to 1.0122 2277
1.1.01014 toto 1.0566 330
1.058 to 1.1000 228
1.1022 toto 11.1. 44 2222
1.1.146 to 1..188 133
1.190 0 toto 1.232 8
1.23235 too 1.2.2767  6

Detaily o hejnu kg lbs

Stáří (dnů) 28 28

Cílová hmotnost 0.450 0.99

Průměrná hmotnost 0.446 0.98

Celkem zvážených kuřat 197 197

Ideální rozsah tělesných hmotností se předpokládá +/-10%.

Vytříděná populace lehkých kuřat bude 25% celého hejna.
Ze 197 zvážených kuřat je 25% (nebo 49 kuřat) v hmotnostním rozpětí 
0,320 až 0,419 kg. Lehké kuře tedy bude kuře vážící  méně než nebo 
rovno 0.419 kg.

Použitím výše uvedené kalkulace lze určit i limitní hmotnosti pro průměrné 
a těžké populace. 

Vytříděná populace průměrných kuřat bude  v hmotnostním rozpětí 0.420 
až 0.499 kg.

Ve vytříděné populaci těžkých kuřat budou kuřata o hmotnosti 0.500 kg 
nebo těžší. 

Jakmile je dokončen přesun kuřat do každého oddělení podle 
doporučených vypočítaných počtů/procent a limitních hmotností, lze 
upravit počet kuřat v každém oddělení (pokud je potřeba), abychom 
dosáhli správné hustoty naskladnění podle skutečných velikostí boxů. 

Pokud je třeba použít 2cestné třídění (t.j. KV% hejna je vyšší  než 65%), 
procento kuřat v každé populaci bude 25% lehkých a 75% průměrných a 
limitní hmotnosti budou stanoveny na tomto základě stejným způsobem 
jako u výše uvedeného příkladu pro 3cestné třídění. 

 Limitní body a počet kuřat v každé skupině:

Light Birds
% of Birds No. of Birds

25 49
50 99Average Birds

Heavy Birds 25 49

10% průměrné hmotnosti vzorku = 0.01 x 0.446 kg  = 0.045 kg.
 A proto, 
+10% průměrné hmotnosti: 0.446 + 0.045 kg = 0.491 kg. 
-10% průměrné hmotnosti: 0.446 - 0.045 kg = 0.401 kg.

115 kuřat ze 197 zvážených spadá do rozpětí hmotnosti, které je +/- 10%
průměrné tělesné hmotnosti (0.401-0.491 kg). Uniformita je tedy 58%.

Protože je uniformita nižší než 65%, je potřeba provést 3cestné třídění
(viz tabulka Limitní hodnoty pro třídění při použití KV%.).

V tomto příkladu jsou 4 oddělení stejné velikosti; v každém oddělení bude třeba 
ustájit 25% populace, procenta kuřat v každé populaci tedy budou  25% lehkých, 
50% průměrných a 25% těžkých.

CURRRENT DATATT  METRIC
TOTAL WEIGI HED: 197
AVERAGE WEIGI HT: 0.45
DEVIATION: 0.06
C.V.(%) 13.3

Band limitssss ToTotaal
0.320 to 0.339 4
0.340 to 0.3359 7
0.360 to 0.379 10
0.380 to 0.399 12
0.400 to 0.419 16
0.420 to 0.439 144
0.44440 0 to 0.44599 227
0.0 4660 tot  0.47979 330
0.480 too 00.4999 2288
0.50500 0 toto 00.5. 19 22
0.0 520 tot  0.539 13
0.54540 toto 0.55595  8
0.5660 0 toto 0.579 6

CURRRENT DATATTT  IMPERIAL
TOTAL WEIGI HEH D: 197
AVERAGE WEIGI HT: 0.98
DEVIATION: 0.13
C.V.(%) 13.3

Band limitssss Totaal
0.705 to 0.747 4
0.750 to 0.791 7
0.794 to 0.836 10
0.00 8383838338 888 tototoo 00000.8888088080880 111222
0.882 to 0.924 16
0.9226 to 0.9.968 144
0.9770 0 to 1.0122 2277
1.1.01014 toto 1.0566 330
1.058 to 1.1000 228
1.1022 toto 11.1. 44 2222
1.1.146 to 1..188 133
1.190 0 toto 1.232 8
1.23235 too 1.2.2767  6

Detaily o hejnu kg lbs

Stáří (dnů) 28 28

Cílová hmotnost 0.450 0.99

Průměrná hmotnost 0.446 0.98

Celkem zvážených kuřat 197 197

Ideální rozsah tělesných hmotností se předpokládá +/-10%.

Vytříděná populace lehkých kuřat bude 25% celého hejna.
Ze 197 zvážených kuřat je 25% (nebo 49 kuřat) v hmotnostním rozpětí 
0,320 až 0,419 kg. Lehké kuře tedy bude kuře vážící  méně než nebo 
rovno 0.419 kg.

Použitím výše uvedené kalkulace lze určit i limitní hmotnosti pro průměrné 
a těžké populace. 

Vytříděná populace průměrných kuřat bude  v hmotnostním rozpětí 0.420 
až 0.499 kg.

Ve vytříděné populaci těžkých kuřat budou kuřata o hmotnosti 0.500 kg 
nebo těžší. 

Jakmile je dokončen přesun kuřat do každého oddělení podle 
doporučených vypočítaných počtů/procent a limitních hmotností, lze 
upravit počet kuřat v každém oddělení (pokud je potřeba), abychom 
dosáhli správné hustoty naskladnění podle skutečných velikostí boxů. 

Pokud je třeba použít 2cestné třídění (t.j. KV% hejna je vyšší  než 65%), 
procento kuřat v každé populaci bude 25% lehkých a 75% průměrných a 
limitní hmotnosti budou stanoveny na tomto základě stejným způsobem 
jako u výše uvedeného příkladu pro 3cestné třídění. 

 Limitní body a počet kuřat v každé skupině:

Light Birds
% of Birds No. of Birds

25 49
50 99Average Birds

Heavy Birds 25 49

10% průměrné hmotnosti vzorku = 0.01 x 0.446 kg  = 0.045 kg.
 A proto, 
+10% průměrné hmotnosti: 0.446 + 0.045 kg = 0.491 kg. 
-10% průměrné hmotnosti: 0.446 - 0.045 kg = 0.401 kg.

115 kuřat ze 197 zvážených spadá do rozpětí hmotnosti, které je +/- 10%
průměrné tělesné hmotnosti (0.401-0.491 kg). Uniformita je tedy 58%.

Protože je uniformita nižší než 65%, je potřeba provést 3cestné třídění
(viz tabulka Limitní hodnoty pro třídění při použití KV%.).

V tomto příkladu jsou 4 oddělení stejné velikosti; v každém oddělení bude třeba 
ustájit 25% populace, procenta kuřat v každé populaci tedy budou  25% lehkých, 
50% průměrných a 25% těžkých.

CURRRENT DATATT  METRIC
TOTAL WEIGI HED: 197
AVERAGE WEIGI HT: 0.45
DEVIATION: 0.06
C.V.(%) 13.3

Band limitssss ToTotaal
0.320 to 0.339 4
0.340 to 0.3359 7
0.360 to 0.379 10
0.380 to 0.399 12
0.400 to 0.419 16
0.420 to 0.439 144
0.44440 0 to 0.44599 227
0.0 4660 tot  0.47979 330
0.480 too 00.4999 2288
0.50500 0 toto 00.5. 19 22
0.0 520 tot  0.539 13
0.54540 toto 0.55595  8
0.5660 0 toto 0.579 6

CURRRENT DATATTT  IMPERIAL
TOTAL WEIGI HEH D: 197
AVERAGE WEIGI HT: 0.98
DEVIATION: 0.13
C.V.(%) 13.3

Band limitssss Totaal
0.705 to 0.747 4
0.750 to 0.791 7
0.794 to 0.836 10
0.00 8383838338 888 tototoo 00000.8888088080880 111222
0.882 to 0.924 16
0.9226 to 0.9.968 144
0.9770 0 to 1.0122 2277
1.1.01014 toto 1.0566 330
1.058 to 1.1000 228
1.1022 toto 11.1. 44 2222
1.1.146 to 1..188 133
1.190 0 toto 1.232 8
1.23235 too 1.2.2767  6

Detaily o hejnu kg lbs

Stáří (dnů) 28 28

Cílová hmotnost 0.450 0.99

Průměrná hmotnost 0.446 0.98

Celkem zvážených kuřat 197 197

Ideální rozsah tělesných hmotností se předpokládá +/-10%.

Vytříděná populace lehkých kuřat bude 25% celého hejna.
Ze 197 zvážených kuřat je 25% (nebo 49 kuřat) v hmotnostním rozpětí 
0,320 až 0,419 kg. Lehké kuře tedy bude kuře vážící  méně než nebo 
rovno 0.419 kg.

Použitím výše uvedené kalkulace lze určit i limitní hmotnosti pro průměrné 
a těžké populace. 

Vytříděná populace průměrných kuřat bude  v hmotnostním rozpětí 0.420 
až 0.499 kg.

Ve vytříděné populaci těžkých kuřat budou kuřata o hmotnosti 0.500 kg 
nebo těžší. 

Jakmile je dokončen přesun kuřat do každého oddělení podle 
doporučených vypočítaných počtů/procent a limitních hmotností, lze 
upravit počet kuřat v každém oddělení (pokud je potřeba), abychom 
dosáhli správné hustoty naskladnění podle skutečných velikostí boxů. 

Pokud je třeba použít 2cestné třídění (t.j. KV% hejna je vyšší  než 65%), 
procento kuřat v každé populaci bude 25% lehkých a 75% průměrných a 
limitní hmotnosti budou stanoveny na tomto základě stejným způsobem 
jako u výše uvedeného příkladu pro 3cestné třídění. 

 Limitní body a počet kuřat v každé skupině:

Light Birds
% of Birds No. of Birds

25 49
50 99Average Birds

Heavy Birds 25 49

10% průměrné hmotnosti vzorku = 0.01 x 0.446 kg  = 0.045 kg.
 A proto, 
+10% průměrné hmotnosti: 0.446 + 0.045 kg = 0.491 kg. 
-10% průměrné hmotnosti: 0.446 - 0.045 kg = 0.401 kg.

115 kuřat ze 197 zvážených spadá do rozpětí hmotnosti, které je +/- 10%
průměrné tělesné hmotnosti (0.401-0.491 kg). Uniformita je tedy 58%.

Protože je uniformita nižší než 65%, je potřeba provést 3cestné třídění
(viz tabulka Limitní hodnoty pro třídění při použití KV%.).

V tomto příkladu jsou 4 oddělení stejné velikosti; v každém oddělení bude třeba 
ustájit 25% populace, procenta kuřat v každé populaci tedy budou  25% lehkých, 
50% průměrných a 25% těžkých.

CURRRENT DATATT  METRIC
TOTAL WEIGI HED: 197
AVERAGE WEIGI HT: 0.45
DEVIATION: 0.06
C.V.(%) 13.3

Band limitssss ToTotaal
0.320 to 0.339 4
0.340 to 0.3359 7
0.360 to 0.379 10
0.380 to 0.399 12
0.400 to 0.419 16
0.420 to 0.439 144
0.44440 0 to 0.44599 227
0.0 4660 tot  0.47979 330
0.480 too 00.4999 2288
0.50500 0 toto 00.5. 19 22
0.0 520 tot  0.539 13
0.54540 toto 0.55595  8
0.5660 0 toto 0.579 6

CURRRENT DATATTT  IMPERIAL
TOTAL WEIGI HEH D: 197
AVERAGE WEIGI HT: 0.98
DEVIATION: 0.13
C.V.(%) 13.3

Band limitssss Totaal
0.705 to 0.747 4
0.750 to 0.791 7
0.794 to 0.836 10
0.00 8383838338 888 tototoo 00000.8888088080880 111222
0.882 to 0.924 16
0.9226 to 0.9.968 144
0.9770 0 to 1.0122 2277
1.1.01014 toto 1.0566 330
1.058 to 1.1000 228
1.1022 toto 11.1. 44 2222
1.1.146 to 1..188 133
1.190 0 toto 1.232 8
1.23235 too 1.2.2767  6
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Přílohy 5: Tabulka rosných bodů nebo kondenzace

Když vejce přeneseme z chladného prostředí do teplejších a vlhčích podmínek, mohou se opotit.  Následující 
tabulka ukazuje teplotu skořápky, která povede ke kondenzaci, když vejce přeneseme do prostředí s různými 
teplotami a vlhkostmi. Abychom se kondenzaci vyhnuli, teplota skořápky musí být vyšší než teplota, uvedená 
v tabulce níže. 

Vejce se mohou opotit, když jsou přenesena z chladného prostředí skladu vajec na farmě do teplé líhně nebo 
z chladného skladu vajec v líhni na předehřívání nebo předlíhně.  

Když se vejce opotí, nesmí projít fumigací nebo být přenesena do chladného skladu vajec, dokud neuschnou.

Nejnižší teploty (°C ) v místnosti nebo vozíku, kam jsou vejce přemísťována ze skladu vajec, při kterých dojde 
ke kondenzaci.

Teplota ve skladu vajec
°C (°F)

Relativní vlhkost (%RV) v místnosti, kam přemísťujeme vejce

40 50 60 70 80
12 (54) 27 (81) 23 (73) 20 (68) 18 (64) 15 (59)

13 (55) 28 (82) 24 (75) 21 (70) 19 (66) 16 (61)

14 (57) 29 (84) 25 (77) 22 (72) 20 (68) 17 (63)

15 (59) 30 (86) 26 (79) 23 (73) 21 (70) 18 (64)

16 (61) 31 (88) 27 (81) 24 (75) 22 (72) 19 (66)

17 (63) 32 (90) 28 (82) 25 (77) 23 (73) 20 (68)

18 (64) 33 (91) 29 (84) 26 (79) 24 (75) 21 (70)

Příklad třídění s použitím uniformity když je možnost fixního ustájení.
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ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE:  

Přílohy 6: Výpočty pro rychlosti ventilace 

Výpočet minimální ventilace pro nastavení časového spínače ventilátorů.

K určení intervalu nastavení časového spínače ventilátorů k dosažení minimální ventilace použijte tyto kroky:

Zjistěte vhodnou výši minimální ventilace podle doporučení v tabulce 22 (strana 122). Správná výše bude 
různá podle plemene, pohlaví, a pro každou jednotlivou halu. Konkrétnější informace můžete získat od 
výrobce a od místního zástupce společnosti Aviagen. Údaje v tabulce 22 jsou pro teploty mezi –1 až 16°C. 
Čísla pro nižší teploty budou potřeba lehce nižší a lehce vyšší pro vyšší teploty.  

Příklad: 
Níže jsou uvedeny předpoklady, na kterých je postaven tento vzorový výpočet. Ty se za různých okolností liší.

Stáří kuřat = 15 týdnů
Hmotost kuřat = 1.6 kg
Počet kuřat = 10,000
Ventilátor minimální ventilace = 1 x 91 cm
Výše minimální ventilace = 1.23 m3/hod
Kapacita ventilátorů (kubické metry za hodinu nebo m3/hod) = 15,300 m³/hod
Použití časového spínače s cyklem 5 minut (300 vteřin)

Přílohy
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Krok 1: Výpočet celkové minimální rychlosti ventilace potřebné pro halu (m³/hod).

Potřebná výše minimální ventilace = počet kuřat v hale x vhodná výše ventilace.

=  1.23 m3/hod na kuře x 10000 kuřat
=  12300 m3/hod

Krok 2: Výpočet skutečného času provozu ventilátorů:

Skutečný čas provozu = (celková potřebná ventilace ÷ celková kapacita použitých ventilátorů) x 100

=  (12300 m3/hod ÷ 15300 m3/hod) x 100
=  80%

Proto musí ventilátory běžet 80 % doby cyklu.

Krok 3: Předpokládejme, že používáme časový spínač s cyklem 5 minut (300 vteřin).

Skutečný čas provozu = 80% nebo 0,8 x 300 vteřin = 240 vteřin.
Takže ventilátory musí běžet 240 vteřin, a být vypnuté 60 vteřin
POZNÁMKA: 1 cyklus = doba, kdy jsou v provozu + doba, kdy jsou vypnuté.

Výpočet počtu ventilátorů potřebných pro tunelovou ventilaci

Příklad výpočtu:

výpočtu s předpoklady
Stáří kuřat = 20 týdnů
Počet kuřat = 10000

Šířka haly (š) = 12 m  
Výška haly (v) = 2.4 m
Výška střechy (s) = 1.5 m

Předpokládaná rychlost vzduchu (metrů za vteřinu nebo m/s)  = 2.03 m/s (odchov) & 2.54 m/s (snáška). 
Kapacita ventilátorů při 0,15 palce vodního sloupce nebo 37.5 Pa (m³/h) =35 000 m³/h
Převod sekund na hodiny = 3600
Plocha průřezu = (0.5 x š x s) + (š x v)

Krok 1: Určení kapacity ventilátorů potřebné pro danou rychlost vzduchu (m³/h):

Požadovaná kapacita ventilátorů = (předpokládaná rychlost vzduchu) x (plocha průřezu) x (3600)

Požadovaná kapacita ventilátorů = (2,54 m/s) x (37,8 m2) x (3600)
 =  345643 m3/h

Krok 2: Určení potřebného počtu ventilátorů

Počet ventilátorů = požadovaná kapacita ventilátorů ÷ provozní kapacita ventilátorů
 =  345643 m3/hod ÷ 35000 m3/hod
 =  9,9 (10) ventilátorů
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Výpočet plochy chladicích rohoží pro chlazení odpařováním  

Příklad výpočtu 

Předpoklady:
Stáří kuřat = 20 týdnů
Počet kuřat = 10,000

Rychlost vzduchu v rohožích (metrů za vteřinu nebo m/s) = 1.91 m/s (150 mm silná rohož). 
Hala má deset ventilátorů 127 cm s kapacitou 35,000 m3/hod
Převod sekund na hodiny = 3,600

Krok 1: Určení plochy chladicích rohoží:
Plocha chladicích rohoží = kapacita tunelových ventilátorů (m3/hod) ÷ (rychlost vzduchu v rohožích [m/s] x 3600)
 = (10 x 35,000 m3/hod) ÷ 6876 m/hod
 = 50.9 m²
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Přílohy 7: Řešení problémů – Vitaminová deficience

Možná příčina

Problém

S
ná
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a 
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 p
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Te
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áp
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Vitamin A x x x x x

Vitamin D3 x x x x

Vitamin E x x x x

Vitamin B12 x x

Riboflavin x x x

Niacin x x

Kyselina pantotenová x x x

Cholin x x

Vitamin K

Kyselina listová x x x x

Thiamin B1

Pyridoxin B6 x x

Biotin x x x x x x

Přílohy



184 2018

ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE:  

Příloha 8: Složení živin některých běžně používaných 
krmných surovin (na kg)
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Rejstřík klíčových slov 

Aktivita  7, 11, 24, 61, 67-68, 79, 90-92, 95-97,
 123, 125, 133, 143, 154, 164
Aminokyseliny  37, 143, 145, 147-148, 150
Antibiotika  164
Anti-nutriční faktory  149
Automatická váha 83
Automatizované krmení 31, 32, 34
Balení a selekce vajec  104
Běháky12, 17, 89, 91, 95, 97, 128, 171-173, 181-182
Biofilmy  157
Biologická bezpečnost 7, 18-20, 35, 53, 109-      
 110, 112,153-166, 184
Celoplošný prostor odchovu 22, 24-25, 28 
Cílová užitkovost                     72, 167
Cílová hmotnost                8, 16, 40-45, 51-52,
 67-68, 83, 85, 87, 100, 134, 142, 174, 177-178   
Cílové parametry 168
Cílové tělesné hmotnosti  8, 43-44, 143
Cit/hmat 10-12, 89, 93, 99, 120, 124-127
CT skenování 92-93, 99
Čas na vyžrání krmiva 9, 60, 63-64, 72, 74-75,
 78, 144, 162
Časový spínač 115, 118, 120, 123-124, 180-181
Červi                                                    164
Čidla pro prostředí 26, 127
Čich  10-12, 34, 114
Čilost                                     10, 12, 90-91, 97
Čištění haly 18, 20, 111, 159, 163
Čištění pracoviště    154-155, 158
Čištění vajec  105-106
Čištění vozidel 19
Délka dne                     7,24,45,53,109,111, 132-141
Délka holeně                                         90, 97
Dezinfekce 19, 23, 101, 104-107, 111, 153-158, 168
Dezinfekce vajec                                      104-105
Doporučení ohledně živin 145
Dospělost     9, 12, 15-16, 49, 51-52, 54, 57, 60-61,
 67, 89-91, 100, 111, 134-137, 139-141, 147
Draslík 145, 160                                                          
Drcená směs 12, 20, 28, 33-34, 64, 147
Drenáž                   110, 161
Elektronické váhy 39-40, 82, 86, 174
ELISA                      165-166
Energie 37, 45, 51-52, 63-64, 72-73, 78, 100,
 127, 143-149, 151, 171, 184
F Hodnota 85
Filtr 129, 159
Fixní ustájení 41-42, 177-179
Fosfor 145, 148
Fotorefrakční 133-134, 139
Fotostimulace 15-16, 133-134, 139-140
Flexibilní ustájení 39-41, 46-47
Formaldehyd 104-105, 107
Formalín 105, 157
Fytáza 146
Fyzické hodnocení kuřat 89
Gradient teploty                                    22, 25
Granule         12, 20, 33-34, 47, 64, 72, 145, 150
Hala s řízeným prostředím 110, 116, 133, 134 
Hlava 26-27, 49-50, 56-57, 69, 91, 95,
 100, 135-137
Hlodavci                                   112, 149, 154-155

Hmotnost vajec 9, 16, 63-67, 71-78, 97-98,  
 133-134, 167-168
Hmotnostní profil 8,16,43-44, 51-52, 60, 65, 78, 90,
 98, 135-137, 140-142
Hnízda                      60-62, 104, 108, 128
Holeně a běháky                             89, 91, 95, 97
Hospodář 10, 11, 12, 89
Hromadné vážení kuřat 7, 65, 83
Hřady                     36, 61, 155
Hřebínek               54-57, 67-68, 91, 95
Hustota zástavu  21, 24, 30-31, 37, 40, 42,
 46-47, 49, 51, 60, 63, 111-112, 115, 127,
 153, 167, 169, 172, 177-178
Hygiena 18-19, 61, 107, 150, 153-154, 158,
 162, 164
Hygiena krmení 150, 164
Chladicí účinek proudění vzduchu 126-127
Chlazení mlžením                129
Chlazení odpařováním 24, 115, 127- 132, 157, 182 
Chlazení rohožemi                     129-130, 132
Chlazení vajec                103
Chlorid 105, 145, 160
Chlorování                            35, 159, 163
Chování 7, 10-13, 17, 21, 24-28, 36-37, 54-56,
 59, 67-69, 113, 122-125, 127-128,
 132, 134, 148
Chování při krmení 54-56, 59, 67-68
Chuť                     10
Imunologická reakce 162
Infekce 95, 150, 153, 163-165
Izolace                      111-112, 173
Klapky pro přívod vzduchu 11, 47, 111, 113-114, 
 116-121, 123-126,131-132, 134, 156
Kloaka                                          96
Koeficient variace (KV) 39, 85-86, 162, 174
Kokcidióza 153, 162, 164
Koliformy 150, 159-160
Kondenzace 103, 106-108, 179
Kondice kuřat 9, 89-90, 92-93, 99
Kontaminace vajec 103
Kontaminované krmivo 164
Kontrola hmyzu 155
Kontrola kvality 146, 150-151
Kostra 15-16, 90
Krmení kohoutů 58-59, 148
Krmení na podestýlku 20, 33-34, 37, 47, 150
Krmiva 149
Krmítko s mřížkou                      57-59, 156-157
Krmná dávka 8, 23, 42-43, 46, 63-64, 72, 79,
 86, 91, 98, 143
Krmná rozmetadla 33, 47
Krmná směs pro odchov 147
Krmná směs startér 45, 147
Krmné systémy 18, 156
Krmné zařízení 56-58, 110, 147, 157
Krmný prostor 7-8, 30, 32, 49, 53, 61, 90, 97, 167,  
 169
Kuřata s nadměrnou hmotností 52
Kuřata s nedostatečnou hmotností 8, 51
Kvalita krmiva    10-11, 34, 64, 146-147, 150
Kritické věkové cíle 7
Křivka rozdělení 38
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KV%  8-9, 16, 33, 38-43, 60, 81-83, 85-87, 97,
 134-135, 137, 139, 167, 175, 177
Kvalita skořápek 71, 108, 145, 149, 151
Kvalita vody 35, 131, 151, 159-161
Kvalita vzduchu 11, 26, 28, 123-124
Laboratorní analýzy 143, 163
Laloky 54-56, 67-68
Lehká kuřata 40-41, 175-178
Líhnivost 63, 69, 78, 100-101, 105,
 107-108, 145, 147, 149, 151, 167-168, 183
Likvidace uhynulých kuřat 161
Management krmení 32, 47, 97, 143, 147,149-150
Management nemocí 89-97
Management škůdců 154
Manometr 117
Markova nemoc 153, 162, 164
Migrace 126
Mimosezónní hejna 137, 141-142
Minerály 37, 110, 144-146
Mlžení 127, 131-132, 157
Monitorování 10, 25-28, 30, 45, 51, 54, 56, 60,
 63-64, 67, 72, 74, 76, 78-79, 81-90, 92,
 97-99, 113, 117, 127, 147, 150, 158, 164-166
Monitorování tělesné kondice 74, 92, 98
Monitorování zdraví 165-166
Mykoplasmóza 163, 165-166
Mykotoxin 146, 149, 153
Mytí hal 18
Mytí vajec 106-107
Nadměrné páření 61, 69
Napájecí prostor 29, 34, 37, 49-51, 60, 63, 167, 169
Napáječky 7, 11, 20-24, 30-31,
 34-36, 53, 90, 117, 125, 155, 169
Naplnění volátek 7, 10, 16, 28-30, 53-54
Náhodný odběr vzorků 40, 53, 174
Násadová vejce 71, 101-108, 149
Naskladnění 7, 17-20, 23-24, 28-30, 37-39, 83,
 89-90, 133, 138, 141, 154, 163
Návštěvy 154
Nedostatečné krmení 67, 73
Nemoc 13, 17, 19, 26, 38, 60, 87, 97, 108,
 110, 113-114, 146, 149, 153-155, 158,
 161-165, 168, 183
Nemoci přenášené vzduchem 110
Normální rozdělení 38
Obchůzka 63, 89-90
Oddělené krmení podle pohlaví 54
Odebrání kohoutů 69
Odchov 15, 30-31, 36-37, 42, 45-46, 53-54,
 84, 90,97-98, 111, 133-134, 136-138, 140, 151
Odchov a přesuny 36, 53, 136
Odchov pod kvočnou 21, 25, 27-28
Odvoz do kafilérií 157, 161
Oleje 149
Omyly sexování 8-9, 54-56, 167
Oplozenost 16, 49, 51, 56, 67-69, 71, 78-79,
 89-92, 95, 97, 100, 142, 145, 148, 151,
 164, 167-168, 183
Opeření 12, 56, 69, 72, 91, 96, 145, 183
Opravy a údržba 157
Osvalení 12, 16, 60, 63, 68, 79, 89-93, 95,
 97-100, 145
Osvětlení 9, 15, 24, 37, 52-53, 60-61, 64,
 110-112, 133-142, 168
Otevřené haly 110-111, 114, 133, 137,
 139-140, 156

Pánevní kosti 60, 97-98
Patogeny 7, 109, 149, 154-155, 157,
 159, 163, 165
Perimetr 19, 109, 154
Perzistence 51, 67, 69, 71, 75, 77-79, 89, 91,
 100, 135, 137, 139, 145
Pět svobod pro pohodu zvířat 12-13
Plošinové váhy 82, 87
Plynování 104-105, 107, 155, 157
Počáteční fáze odchovu 7, 17-18, 20-29,
 34-35, 90, 97, 114, 117, 119, 133, 135, 137, 139
Počty bakterií 35, 105, 107, 150, 158-159,168
Podestýlka 7, 10-12, 18-20, 23-29, 33, 35, 37, 47, 
 59,79, 91, 104, 113, 115, 118, 131, 145,
 153-157, 163, 165
Podlahová plocha 24, 31, 39, 49, 51
Pohlavní dospělost  9, 12, 15-16, 49, 51-52, 54, 
 60-61, 89-91,100, 134-137, 139-141, 147
Pohoda 10-13, 17, 23, 30, 37, 49, 54, 69, 81, 95,
 109, 111, 113, 132, 134, 143-144, 149, 153,
 155, 157, 161-162, 164-165
Polštářky běháků 79, 91, 95
Poměr voda: krmivo 167
Poměry pohlaví 9, 61, 68-69, 79, 91, 170
Poruchy metabolismu 146
Poslech 10
Potence vitamínů 146
Práce hospodáře 10-14, 37, 89
Pracoviště 18, 109-111, 150, 154-156, 158, 162
Prach 10, 20,34, 64, 103, 113-114, 155-156, 165
Profil tělesné hmotnosti 8, 16, 43-44,
 51-52, 60, 90, 98, 135-137, 140-142
Programy osvětlení 52-53, 60, 64,133-139, 141
Programy vakcinace 153, 162-163, 166
Pronikání světla 134, 136
Pronikání vzduchu 111, 117
Prostředí 7, 10-12, 17-18, 23-25, 28,
 30-31, 37, 49, 63-64, 78, 106, 109-111,
 113-114, 116, 121, 128, 130-137, 139, 157,
 161, 163, 165, 179
Protein 37, 72, 102-103, 145, 147-148,
 151, 164, 184
Protilátky 162-163, 165-166
Proudění/rychlost vzduchu 11, 47, 111, 115-116, 
 118-120, 124,126-128, 130
Provedení haly 39, 109, 111-112, 127, 155
Provedení farmy 110
Provozní teplota 148, 173
Prsní kost 93-94, 99-100
První vejce 9, 15, 60-61, 63, 97
Přechodná ventilace 116, 124-126
Přestávka 154, 158, 163
Převodní tabulky                 171
Převoz kuřat 17, 18, 30
Příjem živin 65, 143-144
Připáření  9-12, 15-16, 54-57, 61, 67-69, 79, 86,
 91-92, 95-96, 123, 142, 167, 170
Přirozené prostředí 133, 136
Pukavci 108
Recirkulační ventilátory 115
Regulace 17, 49, 105, 109-110, 156, 162
Relativní vlhkost 7, 17, 19, 114-115, 118,
 124, 127-128, 130-132, 157, 179
Respirační nemoci 26, 108, 113-114
Rosný bod 107, 179
Rozmístění kuřat 10-11, 27, 32, 34
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Ruční krmení 32
Růst 8, 11, 15-16, 20, 23, 33, 43, 63, 71-72,
 79, 81-89, 97, 101, 106-107, 114, 144,
 146-149, 159-160
Rychlost proudění vzduchu 126
Rychlost vzduchu      12, 26, 118-119, 122, 127-128,
 130, 132, 181-182
Řetězové krmítko                     31-32, 47, 54
Salmonela 158, 163-165
Sběr vajec 104, 106-107
Sérologické monitorování 165
Sezónní hejna 141-142
Sezónní variace 140
Skladování vajec 105-108
Složení krmiva 148
Složení živin                      143, 145-146, 184
Smysl pro hejno                                    10, 12
Snáška vajec        9, 11, 16, 49, 51, 56, 60,
 63-64,  67-69, 71-72, 78, 89, 97-98, 100, 111, 127,  
 133, 135, 137, 139, 141, 145, 147-148,  
 151, 164-165, 168, 183
Sodík                                     37, 145, 151, 160
Spálení  161
Specifikace krmiva 147
Standardní odchylka 175
Stopové minerály 37, 146
Struktura krmiva 64, 72
Surovina 34, 149, 164
Světelné spektrum                      142
Syndrom náhlé smrti                     146
Synchronizace kohoutů a slepic          51, 135-136
Sypká směs 34, 37, 64, 72, 145, 149-150
Špičková snáška 9, 49-69, 71-72, 78-79, 89, 100
Tělesná hmotnost 7-9, 15-17, 33, 38-45, 47,
 51-52, 56, 58, 60-61, 63-64, 67-68, 71-79, 81,
 84-87, 89-92, 94-95, 97-98, 100, 111, 123, 133-137,
 139-140, 143-144, 147, 150-151, 167-168, 174-176,
 178
Tělesná kondice 12, 63-64, 67-68, 79, 89-95,
 97-98, 144
Tepelné ošetření 150, 164
Teplota 7, 10-11, 16-17, 19-30,
 36-37, 47, 53, 63-64, 68, 72, 78, 101, 104-107, 109,
 111-117, 119, 122-132, 143-144, 146, 148,
 150-151, 157, 161, 167, 172-173, 179-180
Teplota vajec 106
Těžká kuřata 40-41, 175-178
Tlak 11, 111, 113, 116-120,
 123-125, 128, 131, 150, 155-157, 172
Topné zařízení 111
Tři základní principy práce hospodáře 12
Třídění 8, 16-18, 38-44, 46, 174-178
Tubusové krmítko 31-33, 46, 58
Tukový polštář 99-100
Tuky a oleje v krmivu 148-149
Tunelová ventilace 111, 115-116,124-130, 132, 181
Tvar prsou 89, 92-93
Tvrdá voda 131, 159
Typ lampy         142
Uniformita 8-9, 16-17, 23, 29-33, 38-43, 49, 51-52,
 56, 58-60, 68, 79, 81, 90, 94-95, 97, 134-137,
 139-140, 143, 147, 150, 167, 176, 178-179
Úroveň krmiva 40, 42-44, 51, 53, 63, 72,
 75-78, 92, 143, 147, 149
Usazeniny ve vodě 159
Utěsnění 111, 113

UV 105, 142
Váhy 42, 87
Vápenec 145
Vápník 60, 131, 145-146, 148, 151, 157-158,
 160
Vážení vzorků 42, 81, 83-84, 86-87, 97,176
Vedení chovu po špičce 7
Vejce na podestýlce 36, 61-62, 104, 108, 127, 
 135-136, 167
Velikost oddělení 42, 47, 177-178
Ventilace    7, 11-12, 16-17, 26-29, 31, 37, 47, 49, 51,
 109-130, 132, 140, 155-157, 163, 173, 180-181
Ventilátory 11, 47, 106, 111, 114-121, 123-132, 
 156-158,180-182
Vitamíny 144, 146-147, 150
Vlhkost 7, 16-17, 19, 23-27, 101, 107, 109,
 113-115, 118, 124, 127-128, 130-132, 146,
 157, 167, 179
Vlnová délka 142
Voda 7, 10-12, 16, 18-21, 23, 28-29, 34-37, 47,
 53-54, 60, 102, 106-107, 110, 113, 115, 117,
 128-131, 133, 145-146, 151, 153-154, 156-164,
 167, 181-182
Vše dovnitř / vše ven 18, 19, 154, 162
Vychylovací desky                         119
Výpočty pro ventilaci  128
Výroba krmiva 149
Výška krmítek 33, 46-47, 59, 92
Výška napáječek 47, 61
Vzorek krmiva                  94, 150
Zacházení 9, 12, 17, 81, 90, 97, 162-163
Záložní zdroj energie 110
Zásobník krmiva 34, 112, 146, 149-150, 157-158
Zatemnění 111, 115, 133, 136-137
Závěsy 114-115, 117, 136, 155-157
Záznamy 11-12, 81, 162-164, 166-168
Záznamy tělesné hmotnosti 85, 174-176
Znečištěná vejce 104, 108
Zrak 10
Zvuky 10-11, 28
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