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1. ÚVOD
Cílem a úkolem tohoto technologického postupu a doporučení pro odchov a chov nos-
ných užitkových hybridů DOMINANT CZ  je upozornit chovatele na některé důležité
okolnosti, které sehrávají významnou roli v dosažení očekávané užitkovosti nosných 
hybridů DOMINANT CZ. 

Technologické informace slouží jako doporučení pro vytvoření optimálních podnímek
pro odchov a chov každého konkrétního hejna.

Předpokládané parametry užitkovosti uváděné pro finální hybridy jsou v částech 18. a 19.
tohoto doporučení a slouží pro průběžnou kontrolu skutečně dosažených a očekávaných
parametrů užitkovosti. K tomu je nezbytná průběžná kontrola každého samostatně ustá-
jeného hejna v chovatelem vytvořených podmínkách pro jeho odchov a chov.

Pro konkrétní realizaci genetického potenciálu nosných programů DOMINANT CZ a tím
pro dosažení fenotypových hodnot užitkovosti je spolurozhodující i úroveň parametrů
všech faktorů prostředí.
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Jednou z významných předností šlechtitelských programů DOMINANT CZ je přizpůso-
bivost k různým typům i způsobům odchovu a chovu. To jest k intenzivnímu klecovému
chovu, k extenzivnímu chovu na podestýlce, k ekologickému výběhovému chovu nebo i
k drobnochovatelskému samozásobitelskému volnému chovu. Tato adaptabilita je dána 
uplatněním často se měnících faktorů prostředí, zejména výživy a technologie chovu a to
jak v samotném šlechtitelském chovu v posledních několika generacích výchozích popu-
lací, tak i při testaci a hodnocení užitkovosti hybridizačních programů.

Tím je určen i charakter tohoto technologického postupu, který nedefinuje jednoznačně
paramerty pro prostředí chovu, ve kterém byl daný program šlechtěn a testován, ani ve 
kterých má být odchováván a chován,ale uvádí z chovatelské praxe a z odborné literatury
ověřené parametry kritických faktorů, jež rozhodují o dosažení užitkovosti v jednotlivých
typech chovů.

V případě nejasností a potřeby konzultace se obracejte na dodavatele jednodenních kuřat
nebo na šlechtitelskou firmu, jejichž adresa a kontakty jsou uvedeny na titulní straně.

Zásadní doporučení pro dosažení očekávané užitkovosti ve spolupráci s tímto 
technologickým doporučením představuje dodržet tuto zásadu:

PŘEČÍST, PROMYSLET, ZREALIZOVAT A STÁLE KONTROLOVAT

2. PŘÍPRAVA HAL ODCHOVU NA NASKLADNĚNÍ

Pro všechny typy odchovů je nutno dodržovat následující zásady:

-Umytí a vyčištění odchovny a veškeré technologie v ní po posledním odchovu drůbeže,
včetně zásobníků krmiva

-Dezinfekce, dezinsekce a deratizace haly a okolí

-Vyzkoušení funkčnosti veškeré technologie před naskladněním kuřat

-Včasná příprava haly na naskladnění :

-Podestýlka z hoblovaček nebo suché nezaplísněné na drobno nařezané slámy nastlaná
do výšky alespoň 5 cm. Nedoporučuje se nenařezaná sláma nebo jemné piliny. Při odchovu
v klecích příprava dle instrukcí dodavatele technologie. V případě možnosti použít na
první týden kruhy pro udržení jednodenních kuřat v blízkosti vody a zdroje tepla.

-Voda v napájecím systému, vyhřátá na stejnou teplotu jaká musí být při naskladnění ve
výšce kuřat = 32 - 34  stupňů Celsia. 

-Dostatečná výměna čerstvého vzduchu s ohledem na systém vytápění a minimalizaci
škodlivých plynů a to v rozmezí od 2 do 6 m kubických vzduchu za hodinu na jeden 
kilogram živé hmotnosti drůbeže. Bez rizika průvanu.
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-Vlhkost vzduchu s ohledem na prašnost prostředí by měla v prvním týdnu být okolo 
50 % a v dalším období by neměla klesnout pod 40 %.

-Nezapomenout na stále aktivní desinfekci v rohoži před vstupen do haly a na omezení
vstupu mezi odchovávaná kuřata po celou dobu odchovu pouze pro nezbytný minimální
okruh osob a použití prostředků pro omezení rizika zavlečení nákazy ( samostatné
přezůvky či návleky na obuv, vlastní pláště atd)

3. OPTIMÁLNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY PRO KUŘATA, KUŘICE A   
NOSNICE 

Pro minimalizaci přenosu nákaz od jiné drůbeže se doporučuje minimálně do 8 týdnů
stáří odchovávat kuřata v samostatné odchovně  dostatečně izolované od drůbeže jiného
stáří a jiných kategorií a druhů.

1  - 4  týdny stáří: 25 kuřat na m2 podlahové plochy na hluboké podestýlce

60 kuřat na m2 plochy klece

5 - 10  týdnů stáří: 12 kuřat na m2 podlahové plochy na hluboké podestýlce

25 kuřat na m2 plochy klece

11 - 18  týdnů stáří: 9 kuřic na m2 podlahové plochy na hluboké podestýlce

25 kuřic na m2 plochy klece

19 - 78  týdnů stáří: 5-7nosnic na m2 podlahové plochy na hluboké podestýlce
V klecích počet nosnic v závislosti na typu technologie

4. OPTIMÁLNÍ KRMNÝ PROSTOR

hluboká podestýlka klecové technologie
1 - 10 týdnů stáří 7 cm na jedno kuře 7 cm na jedno kuře

11 - 78 týdnů stáří 12 cm na jedno kuře 12 cm na jedno kuře

Krmení kuřat, kuřic i nosnic všech programů DOMINANT CZ se doporučuje realizovat
systémem "ad libitum ", to znamená bez restrikce. 

Drůbež programů DOMINANT CZ je klidného temperamentu a neprovádí se u ní běžně
kauterace zobáků, zejména je-li v odchovu i chovu předpoklad možnosti zachovat stabilní
podmínky s vyloučením stresových faktorů.
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Fyziologickým stresem mohou být i náhlé změny v kvalitě krmiva a krmné dávky,což je
nutné omezit pouze na předepsané změny v bodu 9 a i tyto je vhodné realizovat postup-
ným přechodem z jednoho typu směsi na následující.

Pouze ve druhé polovině snáškového cyklu u nosnic v intenzivním typu chovu případě
snížení snášky a nadměrné hmotnosti nosnic je třeba snížit vydatnost krmné směsi pro
nosnice po konzultaci s dodavatelem  krmné směsi. Zásadou ve všech typech chovů by
mělo být neměnit strukturální ani komponentní složení jednotlivých krmných směsí
v rámci doporučených období podle tabulky č. 16. na straně 9.

5. PRUMĚRNÁ SPOTŘEBA KRMIVA A HMOTNOST TĚLA FINÁLNÍCH 
HYBRIDU V ODCHOVU

1 12 0. 084 80 70 80 70

2 19 0. 217 150 130 150 130

3 24 0. 385 280 200 270 190

4 28 0. 581 365 270 355 260

5 34 0. 819 450 350 440 340

6 39 1. 092 580 440 560 430

7 44 1. 400 710 450 680 440

8 49 1. 771 840 650 800 630

9 53 2. 142 980 770 940 750

10 58 2. 548 1. 130 880 1. 080 860

11 63 2. 989 1. 280 980 1. 230 960

12 68 3. 465 1. 420 1. 070 1. 360 1. 040

13 71 3. 962 1. 550 1. 150 1. 480 1. 120

14 73 4. 473 1. 670 1. 230 1. 590 1. 200

15 75 4. 998 1. 780 1. 300 1. 690 1. 270

16 77 5. 537 1. 890 1. 370 1. 800 1. 330

17 78 6. 083 2. 000 1. 440 1. 890 1. 390

18 79 6. 636 2. 100 1. 500 1. 980 1. 450

Stáří
v

týdnech

Průměrná spotřeba
krmiva

g/den        kg.kumul.

Optimální hmotnost těla v gramech 
MAXIMÁLNÍ MINIMÁLNÍ

kohouti slepičky kohouti slepičky
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6. NAPÁJECÍ PROSTOR

Na hluboké podestýlce dostačuje do 10 týdnů stáří 2 cm hrany napaječky na kuře a
později 3 cm na kuřici a nosnici. V klecových technologiích podle doporučení výrobce
bývá převážně doporučováno deset kuřat na jeden nipl a minimálně dva niple v každé 
kleci.

Jak na hluboké podestýlce při niplovém napájení,tak i v klecích se doporučuje v prvním
týdnu na 100 kuřat jedna klobouková napáječka a dostatečné osvětlení v prostoru napá-
jení,zejména u niplového.

Napájecí systém ve všech typech odchovů i chovů musí zabezpečit  neustále vodu
v napájecích zařízeních

7. TEPLOTA V HALE A POD ZDROJI TEPLA

Optimální teplota ve výšce kuřat jak na podestýlce,tak i v klecích by měla být první 
týden 32 až 34 stupňů Celsia. Druhý týden 27 až 31 stupňů. Každý další týden se teplota
snižuje o dva stupně až do 20 stupňů,která je optimální teplotou jak v odchovu, tak I ve
snáškové hale. Vyšší teploty uváděné výše v rozmezí se doporučují pro kuřata s nižší 
hmotností od mladých rodičovských hejn do 35 týdne stáří.

8. SVĚTELNÝ PROGRAM

Je popsán v grafu pod bodem 17. Světlo je jedním z rozhodujících faktorů nastartování i
dosažení očekávané snášky. Současně je světlo i důležitým faktorem  pro cílené ovlivnění
dosahovaného počtu a zejména hmotnosti vajec. Rozhodující je právě kontrola očekáva-
ných parametrů počtu a hmotnosti vajec mezi 20. až 30. týdnem stáří. Pokud oba para-
metry odpovídají očekávaným údajům uvedeným pro jednotlivé programy na konci této
příručky, potom doporučujeme použít světelný program dle grafu pod bodem 17. Pokud
je hmotnost vajec vyšší v období mezi 20 až 26 týdnem, je možné navyšování světla ze
14 na 16 hodin uspíšit a tím i dosáhnout dříve vyšší snášky. Pokud by v závislosti na 
kvalitě krmiva hmotnost vajec byla nižší než očekáváme, doporučujeme navýšení od 14
hodin světla na 16 a případně až na 17 hodin oddálit oproti grafu pod bodem 17. Obecně
oddálení nástupu do snášky řízeným světelným režimem umožňuje dosáhnout vyšší 
hmotnosti vajec.
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V případě výběhových chovů je nutné řízeným světelným režimem korigovat v hale
přirozenou délku dne bez ohledu na roční období,zejména při nástupu do snášky v pod-
zimních měsících kdy se den zkracuje.

Intenzita umělého osvětlení by měla být konstantní a v případě okenních hal se dopo-
ručuje dostatečně okna zakrýt proti přímému vstupu světla do haly z důvodů možnosti
stresu drůbeže při náhlých změnách intenzity při střídání přímého světla ze slunečné či
zamračené oblohy.

Dostačující pro drůbež DOMINANT CZ jsou následující intenzity osvětlení v hale

1 - 3   týdny stáří 3 - 4 W na metr2

4 - 6   týdnů stáří 1 - 2 W na metr2

17-78  týdnů stáří 2 - 3 W na metr m2

Důležitou zásadou je od 15. týdne stáří nikdy nezkracovat délku světelného dne a také
nesnižovat intenzitu světla v období přípravy a samotné snášky.

9. PROGRAM KRMENÍ

V prvním roce stáří nosnic se doporučují minimálně čtyři různé speciální krmné směsi:

1 - 4       týdny stáří starter neboli směs  K 1
5 - 10     týdnů stáří růstová směs neboli  K 2
11-18      týdnů stáří směs pro odchov  KZK
19-78     týdnů stáří směs pro nosnice  N

Doporučené parametry živin a energie jednotlivých krmných směsí jsou uvedeny v ta-
bulce pod bodem 16. Tato doporučení odpovídají teplotě na hale 18 až 20 stupňů Celsia.
V případě, že není možné zajistit na hale tuto teplotu je nutné počítat se zvýšením ener-
gie v krminu při nižších teplotách na hale pro pokrytí fyziologické potřeby energie nos-
nic a naopak při vyšších teplotách se snižuje spotřeba nosnic a pro zachování vysoké 
snášky se doporučuje zvýšit koncentraci živin. Tyto změny by ale měly být prováděny po
konzultaci s dodavatelem krmných směsí a s vědomím, nebezpečí fyziologického stresu
při náhlé změně v kvalitě krmiva a krmné dávky.
Pouze ve druhé polovině snáškového cyklu u nosnic v intenzivním typu chovu a zvláště
pak v klecové technologii se doporučuje při snížení snášky a nadměrné hmotnosti
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nosnic po 35. - 40.týdnu stáří snížit jak energii tak živiny krmné směsi pro nosnice.
Uplatnění N2 směsi by opět měla předcházet konzultace s dodavatelem krmné směsi.

10. PROGRAM VÁŽENÍ KUŘIC A NOSNIC

V odchovu se doporučuje od 5.týdne stáří vážit každé dva týdny vzorek nejméně 60
kuřiček a to ze stejné klece nebo stejného místa na hale s hlubokou podestýlkou. Dobře
vyrovnaný růst kuřic je při dosažení stavu kdy 80 % kuřic je v rozmezí plus minus 10 %
od průměru. Pokud se nedaří dosáhnout vyrovnanosti kuřic je nutné zkontrolovat
dostatečnost krmného a napájecího prostoru a rozmístění technologie rovnoměrně po
hale a případné nedostatky odstarnit. Z každého místa haly by kuřičky, ale i nosnice
neměly k napaječce a krmítku být vzdáleny více než 3 až 4 metry.
Problémem nevyrovnanosti růstu může být neustálé narušování etologických vztahů
v hejnu, pokud musí slabší jedinci ke krmivu nebo k vodě procházet větší vzdálenost než
za optimálních podmínek a neustále být v kontaktu s větším počtem yvířat,jež si vztvářejí
etologickou strukturu hejna.

11. VAKCINAČNÍ PROGRAM

Vakcinace je nezbytnou součástí každého typu odchovu. Nutné je být v kontaktu s oše-
třujícím veterinářem, který musí na základě lokality a aktuální nákazové situace upřesnit
vakcinační program pro každé odchovávané hejno. Vedle vakcinace proti Markově nemo-
ci v líhni je samozřejmostí státem určená povinná vakcinace (NDS - pseudomor). Jako
nezbytné se ukazuje v posledních letech ve všech typech odchovu použít vakcinu proti
Bursitidě a  Bronchitidě. Doporučený vakcinační program s ohledem na stav imunity
rodičovského hejna a potvrzení vakcinace jednodenních kuřat je součástí buď smlouvy
nebo předávacího protokolu při prodeji kuřat.

12. PŘEPRAVA KUŘIČEK Z ODCHOVU DO PRODUKČNÍ HALY     
NEBO K PRODEJI

Pro přepravu odchovaných kuřic  je vhodné využít následujících doporučení:

1. Před transportem je vhodné podat vitamíny nebo jiné podpůrné prostředky do 
vody k posílení kondice.
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2. Týden před a týden po přepravě neprovádět vakcinace drůbeže 
3. Transport je vhodné provádět tak, aby se omezila možnost stresových     

faktorů. Například vliv extrémních teplot za poledne v létě a podobné nega-
tivní vlivy.

4. Použít vhodné přepravní prostředky s větráním a vhodné bedny, aby se 
předešlo udušení a umačkání kuřic.

5. Zajistěte prostor pro proudění vzduchu mezi řadami beden a současně 
zabraňte silnému průvanu.

6. Na místě určení je nutné, aby byla připravena a odzkoušena funkčnost napá-
jení a krmení s vodou a krmivem.

7. Doporučuje se v prvním týdnu po přepravě zajistit pro kuřice stejný světelný 
režim a stejnou kvalitu krmiva pro omezení vlivu stresových faktorů v
novém prostředí.

13. KLIMATIZACE A VENTILACE
Vhodná ventilace v chovném zařízení musí zajistit optimální výměnu vzduchu a udržení
teploty v hale nejlépe mezi 18 až 20 stupni celsia. Teplota pod 15  stupňů Celsia po delší
dobu snižuje užitkovost, zvyšuje spotřebu krmiva a negativně působí na kvalitu pode-
stýlky a mikroklima na hale. Teplota nad 30 stupňů Celsia způsobuje nižší příjem krmiva
a tím také snížení užitkovosti. Optimální výměna vzduchu se uvádí 1 až 6 m kubických
za hodinu na 1 kg živé hmotnosti drůbeže. Optimální vlhkost vzduchu na hale by měla
být mezi 40 až 60 %.

14. SBĚR VAJEC
Různé technologie chovu vyžadují různý přístup ke sběru vajec. Obecně ale platí, že na 
hluboké podestýlce je nutné stejně jako u krmení a napájení hnízda rozmístit rovnoměrně
po celé hale s dostupností k hnízdu ze kteréhokoli místa na hale do 3 až 4 metrů. Na jed-
no hnízdo by nemělo připadat více než 4 až 5 slepic.

15. DENNÍ KONTROLA KAŽDÉHO HEJNA
Pro včasné řešení vznikajících problémů je nezbytná každodenní kontrola každého
samostatného hejna. Při této kontrole je nutné odstranit případné úhyny a posoudit 
zdravotní stav drůbeže. Dále funkčnost všech technologických  zařízení na hale, teplotu,
ventilaci, napájení a krmení.

Odtsranění nedostatků je potřeba organizovat v co možná nejkratší době,aby se zamezilo
vzniku stresu v hejnu. Nevyplácí se šetřit na investici do intalace automatických kontrol-
ních zařízení.



16. DOPORUČENÉ HODNOTY ŽIVIN A ENERGIE V KRMNÝCH SMĚSÍCH PRO     
FINÁLNÍ HYBRIDY DOMINANT CZ

Směs K1 Směs K2 Směs KZK Směs N I Směs N II
0 - 4 5 - 10 11 - 18 19 - 39 40 - 78
týdny týdnů týdnů týdnů týdnů

Bílkoviny % 19,5 l8- 15 17 15,5
Metabolizov. Kcal/kg 2.875 2.850 2.750 2.750 2.700
Energie KJ/kg 12.000 11.900 11.500 11.500 11.300

MINERÁLNÍ LÁTKY
Vápník % 1,0 - 1,1 1,0 - 1,1 1,3 - 3,0 3,3 - 3,7 3,8 - 4,0
Fosfor % 0,45 0,40 0,35 0,37 3,3
Sodík % 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16

AMINO KYSELINY
Metionin % 0,48 0,4 0,32 0,38 0,34
Meth+Cystin % 0,82 0,73 0,58 0,67 0,62
Lysin % l,08 0,9 0,72 0,8 0,75
Threonin % 0,76 0,65 0,5 0,51 0,48     
Tryptofan % 0,2 0,17 0,15 0,16 0,15

PŘIDÁVANÉ VITAMINY  ( v 1 kg krmné směsi )
A I. U. 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000
D3 I. U. 2.500 2.500 2.000 2.000 2.000
B1 (Thiamin) mg 1 1 1 1,5 1,5
B2 (Riboflavin) mg 5 5 5 6 6
Kys.Panthotenová mg 10 8 6 8 8
Niacin mg 40 40 30 35 35
Cholinchlorid mg 600 500 500 500 500
E mg 20 20 20 20 20
K3 mg 2,5 2,5 2 2 2
B12 mg 0,02 0,015 0,01 0,015 0,015
Kys.Folinová mg 0,5 0,5 0,5- 0,5 0,5
B6 (Pyridoxine) mg 3 3 2 3 3
Biotin mg 0,15 0,1 0,05 0,1 0,1

PŘIDÁVANÉ MINERÁLNÍ LÁTKY ( mikrogramů v 1 kg krmné směsi )
Mangan (Mn) 70 70 70 80 80
Zinek (Zn) 50 50 50 50 50
Měď  (Cu) 6 6 6 6 6
Železo (Fe) 60 60 60 60 60
Jod  (I) 1 1 1 1 1
Kobalt (Co) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Selen  (Se) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
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17. SVĚTELNY PROGRAM PRO FINÁLNÍ HYBRIDY 
DOMINANT CZ

24
1.týden

2 t.

3 t.

4 - 14 týden

15

16

17

18

19

20

21 - 26 týden
27

29
31

33 - 37 týden

Počet 
hodin
světla

Stáří v týdnech

Stáří v týdnech

Intenzita světla W na m2

23
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6

5

4

3

2

1
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4 W 2 W 2 - 3 W

4 20

15 20 25 30 35



18. PARAMETRY UŽITKOVOSTI FINÁLNÍCH HYBRIDŮ
DOMINANT CZ

OBDOBÍ  ODCHOVU DO 18 TÝDNU:

Životnost 95 - 97%

Hmotnost těla v 18 týdnech - kuřička 1,40 kg

Spotřeba krmiva do 18 týdnů na jednu slepičku 6,10 kg

Hmotnost těla v 18 týdnech - kohoutek 2,00 kg

Spotřeba krmiva do 18 týdnů na jednoho kohouta 6,70 kg

OBDOBÍ CHOVU DO 68 TÝDNU:

Životnost 93 - 96 %

Snáška ve 23 týdnu stáří 50%

Vrchol snášky ve 29 až 30 týdnu 93%

Počet vajec na naskladněnou nosnici 301

Počet vajec na průměrnou nosnici 308

Průměrná hmotnost vejce 63,5 g

Vaječná hmota za období chovu 19,3 kg

Spotřeba krmiva na kus a den 122 g

Spotřeba krmiva  na kus za období chovu 45 kg

Spotřeba krmiva na jedno vejce 149 g

Průměrná hmotnost nosnice na konci období chovu 2,33 kg

Temperament  klidný

Barva skořápky mimo programu D 300 hnědá

Barva skořápky u D. koroptvího D 300 Bílá a krémová

Jednodenní kuřata všech programů jsou autosexingově rozlišitelná dle pohlaví dle barvy peří

nebo rychlosti opeření letek

11.
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19. PRŮBĚH PARAMETRŮ UŽITKOVOSTI FINÁLNÍCH HYBRIDŮ DOMINANT CZ
-      NA NOSNICI PRŮMĚRNÉHO STAVU

MĚSÍC STÁŘÍ V % SNÁŠKY POČET VAJEC PRŮMĚRNÁ HMOTNOST
SNÁŠKY TÝDNECH - NÁPOČET. VAJEC V GRAMECH

21 8 0.7 45.5
22 30 2.8 49.5
23 60 7.0 52.5

1 24 75 12.3 54.5
25 87 18.4 55.5
26 91 24.8 56.6
27 92 31.2 57.7

2 28 92 37.6 58.8
29 93 44.1 59.9
30 92 50.5 60.8
31 92 56.9 61.1

3 32 91 63.3 61.6
33 91 69.7 61.9
34 90 76.0 62.3
35 90 82.3 62.4

4 36 90 88.6 62.6
37 89 94.8 62.7
38 89 101.0 62.9
39 87 107.1 63.1

5 40 87 113.2 63.3
41 86 119.2 63.5
42 86 125.2 63.7
43 85 131.2 63.9

6 44 84 137.2 64.2
45 84 143.1 64.4
46 83 148.9 64.6
47 83 154.7 64.8

7 48 82 160.4 65.0
49 81 166.1 65.2
50 81 171.8 65.4
51 80 177.4 65.6

8 52 79 182.9 65.8
53 79 188.4 66.0
54 78 193.9 66.2
55 77 199.3 66.4

9 56 77 204.7 66.6
57 76 210.0 66.8
58 75 215.3 67.0
59 74 220.5 67.1

10 60 73 225.6 67.2
61 72 230.6 67.3
62 71 235.6 67.4
63 71 240.6 67.5

11 64 70 245.6 67.7
65 69 250.4 67.8
66 69 255.2 67.9
67 68 260.0 68.0

12 68 67 264.7 68.1
69 66 269.3 68.2
70 65 273.9 68.3
71 65 278.5 68.4

13 72 64 283.0 68.5
73 63 287.4 68.6
74 62 291.7 68.7
75 61 296.0 68.8

14 76 60 300.2 68.9
77 59 304.3 68.8.

14 1/2 78 58 308.4 68.8




