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Výkrm brojlerových kurčiat alternatívnym spôsobom  - bez použitia antibiotík 

s prídavkom kŕmnej suroviny HUMAC Natur AFM. 
 

Výsledky chovateľskej praxi vo výkrme brojlerov za obdobie 2010 - 2015 
( spracoval MVDr. Juraj Šimúnek) 

 
Veterinárna starostlivosť v hodnotenom chove v minulosti (2010 a v skoršom období) spočívala :  
 
 v podávaní vitamínu  D3 /ktorého podávané množstvo bolo 3-násobne vyššie ako predpisuje 

výrobca/ 
 v podaní antibiotík /Enrofloxacín alebo penicilínové antibiotiká/  
 vo vakcinácii proti infekčnej burzitíde v období okolo 17 dňa veku   
 v priebežnom podávaní vitamínov a minerálnych doplnkov. 

 
 
Najčastejším zdravotným problémom u kurčiat boli dlhodobo pretrvávajúce hnačky, krivenie 
končatín a vysoká brakácia  na bitúnku z dôvodu otlakov na prsnej svalovine a iné. 
  
 Veterinárna starostlivosť v chove realizovaná MUDr. Jurajom Šimúnkom bola  zameraná na 
dosiahnutie čo najlepších zdravotných a ekonomických výsledkov, pri minimalizácii spotreby liečiv a 
bez aplikácie antibiotík.  
 

Ako to celé začalo v roku 2010... 
 Prvý turnus  v roku 2010 začal sľubne.  Na 4. a 5. deň výkrmu bol podávaný vitamín D3 
v dávke, ktorú doporučuje výrobca. Opakovane sa už vitamín D3 v danom turnuse nepodával. Je 
známe, že aj hypervitaminóza vitamínu D3 môže spôsobiť  nadmerné lámanie kostí, prípadne 
zbytočné zaťaženie obličiek a pečene. Veterinárska a chovateľská prax potvrdila, že kura sa omnoho 
ľahšie vyrovná s miernym nedostatkom, ako s nadmerným prebytkom.  
 
 Prvé sklamanie  prišlo pri prechode na kŕmnu zmes BR2. Kurčatá začali hnačkovať. Trus mal 
zelenú farbu, bol spenený, prípadne horčicovo sfarbený. Automaticky začal problém s priberaním 
a s vyššou vlhkosťou prostredia. Laboratórnym vyšetrením trusu a výterov s kloaky bola v chove 
potvrdená prítomnosť širokej škály baktérii : Clostrídie, E-coli, Pseudomonas, Kokcídie a iné.  
  
 Na 17 deň bola plánovaná vakcinácia kurčiat proti Burzitíde. Z dôvodu hnačiek a očakávanie 
zníženej imunologickej odozvy, vakcinácia nebola realizovaná. Na konci turnusu bola vyšetrená  
hladina protilátok proti Burzitíde z dôvodu štatistického prehľadu. 
  
 V druhej polovici výkrmu bol nasadený kurčatám do konca výkrmu Citroenzymix z dôvodu 
okyslenia prostredia v GIT.  
 Analýzou štruktúry krmiva bolo zistené, že podávaná šrotová zmes nemala požadovanú 
veľkosť jednotlivých častíc a bola viac – menej sypká,, pričom dobre vieme, že aj hrúbka zošrotovanej 
zmesi ovplyvňuje kvalitu trávenia a rýchlosť pasáže cez GIT. Hrubšie kúsky stimulujú peristaltiku 
čriev a jemne zošrotované krmivo naopak spôsobuje stagnáciu krmiva v tráviacom trakte a a nadmerné 
zvyšovanie pH a zvyšovanie množstva patogénnych a podmienečne patogénnych baktérii. Záver 
prvého turnusu nebol hodnotený ako ekonomický zaujímavý , ale bol absolvovaný bez aplikácie 
antibiotík. 
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Ako to pokračovalo... 
 
 V nasledujúcich turnusoch boli upravené kŕmne zmesi a to tak, že sa zväčšili hrúbku 
zošrotovaného zrna.  
 Do BR1 sa začal primiešavať prípravok Propoul - probiotikum a Humac Natur AFM – 
kŕmna surovina s obsahom humínových kyselín. Oba prípravky sú dobre miešateľné v sypkom 
krmive.  
 Podľa potreby boli ešte pridávané počas výkrmu do vody vitamínovo – minerálne doplnky.  
 
S odstupom času, po viac ako 4 ročnej skúsenosti  môžeme zhodnotiť a potvrdiť , že rozhodnutie 
aplikovať kŕmnu  surovinu HUMAC Natur AFM a probiotický prípravok Propul bolo správne. 
 
 Prípravok Propoul obsahuje probiotický kmeň Lactobacilus a prebiotiká – maltodextrín, čo je vlastne 
výživa pre probiotiká. Táto vhodná kombinácia prípravkov zaručí, že :  
 v priebehu 10 dňového podávania v kŕmnej zmesi BR1 dochádza k dostatočnému pomnoženiu 

probiotických kultúr v GIT 
 nastane prirodzené okyslenie prostredia čreva, čím zabránime množeniu nežiaducich baktérií, 

a tým zvýšime aj využiteľnosť krmiva.  
 Zvýšime stimuláciu imunitného systému v čreve 
 O.I. nesmiem zabudnúť aj na to, že probiotika sa vylučujú trusom aj do vonkajšieho prostredia 

na podstielku, kde stále nejakú dobu pracujú, a tým znižujú bakteriálny infekčný tlak vo 
vonkajšom prostredí.  

 
Prípravok Humac Natur AFM bol pridávaný do kŕmnej zmesi BR1, BR2, BR3. Ide o kŕmnu surovinu 
obsahujúcu huminové kyseliny, ktorá sa vyznačuje mnohými pozitívnymi vlastnosťami na zdravotný, 
produkčný a reprodukčný stav zvierat 
 
Najvýznamnejšie sú :  

 absorpčná schopnosť viazať ťažké kovy, toxíny baktérii a plesní a ostatné toxické polutanty 
(Je pomerne bežné, že jednotlivé zložky kŕmnej zmesi obsahujú plesne, ktoré svojimi 
mykotoxínmi negatívne ovplyvňujú činnosť GIT a celkový zdravotný a produkčný stav).  

 významný pufračný účinok a výrazný podiel na úprave a stabilizácii pH  tráviaceho traktu 
 významné biomedicínske účinky (mukoprotekčné – najmä na sliznicu tráviaceho traktu, 

protizápalové, antimikrobiálne, analgetické a protivírusové, antifugálne a antimykotické) 
 zvyšovanie konverzie krmiva cestou podpory pankreatických a ostatných enzýmov 
 zníženie spotreba krmiva a skrátenie doby výkrmu  
 podstatne zníženie úhynov 
 zdroj širokého spektra makro, mikro a stopových prvkov a významný vplyv na ich transport 

z tráviaceho traktu do vnútorného prostredia organizmu zvierat 
 kvalita a pevnosť vaječných škrupín u nosníc 
 predĺženie znášky u nosníc 
 absorpciou emisným plynov zlepšujú Welfare zvierat 
 nulové ochranné doby, takže dlhodobé podávanie nijak negatívne neovplyvní kvalitu mäsa 

a ostaných živočíšnych produktov 
 
 V tabuľkovej prílohe č.1. je porovnanie turnusov z roku 2010 a 2012, v  prílohe č.2. je 12 
mesačne vyhodnotenie aplikácie kŕmnej suroviny HUMAC Natur AFM, pričom 18 turnus  je 
zaujímavý tým, že okrem jednodňovej vakcinácie proti kokcidiostatikám, neboli počas celého turnusu 
použité žiadne iné veterinárne prípravky a liečiva. Neboli podávané ani kokcidiostatika, čím sa 
potvrdil fakt, že kokcidiostatika vďaka svojmu širšiemu spektru pôsobenia na mikrobiálnu štruktúru 
GIT ovplyvňujú nielen prítomnosť a množstvo kokcídií, ale aj iných tráveniu prospešných 
mikroorganizmov a tým aj konverziu živín. Významné je tiež nízke percentu úhynu kurčiat. V prílohe 
č. 3 sú porovnané výťažnosti brojlerov chovaných s prídavkom HUAMC Natur AFM a bez. V prílohe 
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č. 4. sa nachádza fotodokumentácia zdravotných rizík u chovaných brojlerov, bez prídavku HUAMC 
Natur AFM. 

Ako je to teraz... 
  
 Výsledkom dlhodobého podávania kŕmnej suroviny HUMAC Natur AFM je fakt, že chovateľ 
si dlhodobo udržuje úhyny v priemere pod 4% ( po odrátaní 2% bonusu od dodávateľa sú skutočné 
straty na úrovni pod 2%)  a konverzia krmiva je na prijateľnej úrovni pod 1,85 kg krmiva na kg 
prírastku.  

Prílohy .... 
 

Príloha č. 1. 
 
Tabuľka 1:   
 
porovnanie 5 turnusov výkrmu brojlerov v roku 2010,  keď sa nepoužívali probiotiká a Humac 
Natur AFM,  hybrid : ROSS 308,    doba výkrmu 40 dní 
 
 

Turnus/ dátum 
naskladnenia 

Priemerný počet 
kurčiat na halu 

Priemerný úhyn %  Priemerná konverzia 
krmiva 

2. / 3.2.2010 18 300 8,1 1,92 
3. / 27.4.2010 20 500 4,5 1,96 
4. /  24.6.2010 18 100 5,6 1,90 
5. / 13.8. 2010 19 000 5,1 1,91 
6. / 1.10.2010 20 300 6,1 1,99 

 
 
Tabuľka 2:   
 
porovnanie 3 turnusov výkrmu brojlerov v roku 2012 
Podávanie : probiotík Propoul 1 kg na tonu kŕmnej zmesi do BR1 
                     Humac Natur AFM-  5  kg na tonu kŕmnej zmesi do BR1 a BR2     
                     Hybrid : ROSS 308,         doba výkrmu 40 dní 
 
 

Turnus/ dátum 
naskladnenia 

Priemerný počet 
kurčiat na halu 

Priemerný úhyn % 
 

Priemerná konverzia 
krmiva 

3. /  1.2. 2012 15 100 4,05 1,85 
4. /  26.4. 2012 17 300 4,10 1,80 
5. /  22.6. 2012 20 100 2,55 1,83 
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Príloha č. 2.  
 
 Prehľad chovateľských výsledkov od 3/2014 – 3/2015. Turnus č.18 je bez kocidiostatík, 
založený na preventívnom účinku kŕmnej suroviny HUMAC Natur AFM. 
 
   Prítomnosť HUMAC Natur AFM v dávke 0,5% do kŕmnej zmesi zabezpečí okrem 
optimálneho zdravotného stavu, dobre ekonomické a produkčné výsledky. Zákazníci  (reštaurácie 
a ďalší odberatelia, ktorí dlhodobo odoberali hydinu jednoznačne potvrdili podstatne zlepšenie 
senzorických a kvalitatívnych vlastnosti hydiny chovanej s prídavkom HUAMC Natur AFM  a tým 
vlastne potvrdili skutočnosť, že kvalita hydinového mäsa je úzko prepojená s prítomnosťou 
naturálnych huminových  kyselín ( HUAMC Natur AFM) v kŕmnej dávke. Tento fakt ešte zvýraznili 
aj zlepšenie ekonomických výsledkov za obdobie podávania KS HUMAC Natur AFM.. 
 

  
turnus.  

14 
turnus.  

15 
turnus.  

16 
turnus.  

17 
turnus. 

18 
             
 počet naskladnených kusov 17000 18000 17000 18000 15800 
             
 Celkový úhyn a konfiškáty v ks 529 588 813 816 432 
 Celkový úhyn a konfiškáty v kg 360 390 497 557 317 
 Celkový úhyn a konfiškýty v % 3,11% 3,27% 4,78% 4,53% 2,73% 
 Celková spotreba KZ v  kg 67320 74410 65880 80440 71860   

z toho BR1 8010 8020 8000 9050 7520 
 z toho BR2 26170 28190 24220 26170 24150 
 z toho BR3 33140 38200 33660 45220 40190 
             
 

  
turnus. 
14 

turnus.  
15 

turnus.  
16 

turnus.  
17 

turnus.  
18 

 Celkové množstvo mäsa na halu v kg 35740,94 37430 34452,2 42018,43 41556 
 Celková spotreba krmiva na halu v kg 67320 74410 65880 80440 71860 
 Celkové náklady na KZ v EUR 15967 17580 15600 18921 16889 
 Náklady na KZ na 1 kg živej hmotnosti 

v EUR 
             
0,447    

             
0,470    

              
0,453    

               
0,450    

            
0,406    

 

     
  

 
 

Turnus 14 - 18. August-október  2014 
    

 

 Informácie - chovateľ brojlerov 
     Chov bez antibiotík - 4 roky HUMAC Natur AFM 

    Turnus č.18 -  bez kocidiostatík 
     

      
      

     

       Bez 
kocidiostatík   
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Príloha č.3. 
 
Spracovateľský veľmi zaujímavé hodnoty po porážke zvierat, kde sú výsledky (výťažnosti)  
v porovnaní s kontrolou nasledujúce :  
 
Výťažnosť kurčiat  Kontrola  S HUMAC Natur AFM  

Celé telá (g) 1389    1490  + 7,27 %  

Výťažnosť tela kurčiat (%) 71,36    73,98  

Prsia vykostené (g) 376    438   + 16,5 %  

Prsia výťažnosť (%) 26,99    28,83  

Stehná nekostené (g) 400    435   + 8,75 %  

Stehná výťažnosť (%) 28,64    28,57  

Krídla (g) 147    154   + 4,76 %  

Krídla výťažnosť (%) 10,58    10,33  

Trup (g) 426    455   + 6,81 %  

Trup výťažnosť (%) 30,67  30,54  

Brušný tuk (g) 22  20   - 9,10%  

Brušný tuk (%) 1,58  1,34  
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Príloha č.4.     
Fotodokumentácia niektorých orgánov hydiny (brojlerových kurčiat), v období  kedy nebola 
pridávaná do kŕmnych zmesi  - kŕmna surovina HUMAC Natur AFM.  
 

Morfologicko – patologické zmeny 
 

  Obr. č. 1 
Popis : Makroskopicky zmenená pečeň, nekrotické ložiská na povrchu, hemoragické  
krvácaniny na povrchu pečene z dôvodu zlého vykrvenia, prípadne účinku mykotoxinov. 

 

  Obr. č. 2. 
Popis : Otlak v oblasti prsnej svaloviny poškodzujúci kožu a prsnú svalovinu 

 

  Obr. č. 3. 
Popis : Masívne nekrotické zmeny v celom rozsahu prsnej svaloviny vplyvom mykotoxínov v krmive. 
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  Obr. č. 4. 
 
Popis : Otlak na prsnej svalovine, petechiálne krvácaniny na povrchu svaloviny, edematózne 
  rozbredlé podkožie 

 
Steatóza pečene : ( obr. 5,6,7 ) 

 

   
Popis : Zmenená pečeň – svetlo sfarbená           Zväčšená, steatózna rozbredlá pečeň –  
            nevhodne zvolené zastúpenie tukov  
            a aminokyselín v KZ, vplyv mykotoxínov, 
            podávanie antibiotík 
 

 
Popis : Porovnanie steatoznej (poškodenej  - svetlej) pečene z normálne vyzerajúcou pečeňou 


