
Růstový profil rodičů brojlerů
0-27 dnů | 0-4 týdny 28-63 dnů | 4-9 týdnů 64-105 dnů | 9-15 týdnů 106-161 dnů | 15-23 týdnů 162-210 dnů | 23-30 týdnů
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Období pokračování růstu a vývoje. 90% růstu kostry je ukončeno do cca 80-
95 dnů stáří.

Zrychlující se růst & větší přírůstky jsou 
přípravou k pohlavní dospělosti a k 
připáření.

Rychlý růst vaječníků a varlat

Pohlavní dospělosti se dosahuje 10-14 
dnů po stimulaci světlem. 

Rychlý růst kostry, imunitního,  cévního 
a trávícího systému & opeření.

• Dosáhněte cílové hmotnosti a uniformity.

• Podporujte chuť k žrádlu správnou 
technikou po zástavu 1 d. kuřat.  

• Zajistěte správný krmný a napájecí prostor.

• Sledujte naplněnost volátka.

• Sledujte chování kuřat.

• Udržujte optimální teplotu, vlhkost a 
ventilaci.

• Važte kuřata každý týden, od 14 dnů 
individuálně, aby bylo mmožné spočítat 
KV%. 

• Pokud jsou haly zatemněné, snižte  
intenzitu světla na  10-20 luxů po desátém 
dnu stáří.

• Dosáhněte cílové hmotnosti a uniformity.

• Proveďte třídění ve 28 dnech.

• Roztřiďte hejno na 2 (KV% pod 12) nebo 
na 3 populace (KV% větší než 12).

• V každé roztříděné populaci kontrolujte 
růst a krmení tak, abyste dosáhli 
stanovené hmotnosti do 63 dnů. 

• Přestaňte přemísťovat drůbež mezi 
populacemi od 63 dne.

• V 63 dnech porovnejte skutečnou 
hmotnost s cílovou a pokud je potřeba 
nastavte novou cílovou hmotnost.

• Stimulujte a podporujte slepice krmivem        
ke zvýšení snášky, vyšší hzmotnosti vajec 
a růstu.

• Začněte krmit směs NP nejpozději v 5 % 
snášky.

• Krmte kohouty tak, abyste podpořili růst a 
oplozenost.

• Snižujte stav kohoutů podle programu a 
posuzujte kondici kohoutů podle : 

 • Stavu běháků
 • Osvalení
 • Vybarvení tváří
 • Stavu kloaky
• Pokud je hala zatemněná, nepřekračujte 13 

– 14 hodin světla (kolem 60 luxů).

• Zvyšujte krmnou dávku ke stimulaci růstu 
podle růstové křivky a připravujte hejno na 
pohlavní dospělost.

• Kontrolujte otevírání stydkých kostí týdně pro 
monitorování dosažení dospělosti.

• Vyhodnoťte uniformitu hejna týden před 
plánovanou stimulací prodloužením 
světelného dne:
• Pokud má hejno stanovenou hmotnost a 

je vyrovnané (KV%< 10) přidejte světlo 
podle doporučení.

• Pokud hejno nedosáhlo stanovenou 
hmotnost a nebo je nevyrovnané (KV% > 
10), stimulujte hejno světlem nejméně o 
7 dnů později.

• Připařte kohouty ve 147 dnech, zajistěte 
aby slepice i kohouti byli stejně pohlavně 
vyspělí.

• Pravidelně pozorujte hejno při 
krmení pro posouzení účinnosti 
odděleného krmení kohoutů a 
distribuce krmiva. 

• Upravte krmnou dávku tak, abyste dosáhli 
cílovou hmotnost a vyrovnanost:
• Kusy, které jsou pod křivkou by měly 

růst podle profilu, který je přivede na 
cílovou hmotnost do 105 dnů.

• Kusy, které jsou nad váhou by měly 
růst podle profilu rovnoběžného se 
standardní křivkou.

• Drůbež by v tomto období nikdy neměla 
ztrácet hmotnost. 
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