
ABSTRACT

The purpose of this study was to investigate the effect of the addition of humic substances and probiotics in the diet of broiler chickens on
production parameters and carcass yield of broiler chickens. The average final weight of chickens was the highest in the group of
chickens that had the addition of Lactobacillus fermentum 3I2 probiotic strains in water from the first day of fattening (2352.5 ± 155 g).
In all experimental groups, we recorded a higher final weight and carcass yield compared to the control (p > 0.05). The total feed
consumption in kg/1 animal was the highest in the experimental group PROHUM (3.8121 kg), which was given a probiotic strain
(Lactobacillus fermentum; 1 ml/chicken/day) and also humic substances (Humac Natur AFM Mycotoxsorb; 0.6%) in water. Feed
conversion was the highest in the control group (1.7719 kg).

MATERIÁL A METODIKA

Pre účely experimentu boli chované brojlerové kurčatá v počte 160 ks (mäsový hybrid, COBB 500). Od dodávateľa (Hydina Slovensko
s.r.o.) boli dovezené jednodňové kurčatá, ktoré boli v pokuse rozdelené do troch skupín po 40 ks. Chov kurčiat prebiehal na hlbokej
podstielke za dodržiavania odporúčaných požiadaviek pre welfare, kŕmenie a výživu brojlerov. Na kŕmenie všetkých skupín kurčiat boli
používané rovnaké priemyselne vyrábané kŕmne zmesi, v perdiodicite dva krát denne, a to od 1. do 10. dňa veku kurčiat zmes BR1, BR2
od 11. do 30. dňa veku a BR3 od 31. do 37. dňa veku. Zároveň mali kurčatá adlibitný prístup k vode. Boli zostavené štyri skupiny kurčiat.
K skupine (kontrolná) boli podávané kŕmne zmesi v základom zložení bez prídavku. Skupina PROB (prvá experimentálna) mala od 1.
dňa výkrmu do vody podávaný probiotický kmeň Lactobacillus fermentum 2I3 v dávke 1ml/kura/deň. Skupine HUML (druhá
experimentálna) boli v zmesi krmiva podávané humínové látky (HL)v dávke 0,6 % vo forme prípravku Humac®Natur AFM Mycotoxisorb
(Humac s.r.o., Košice), pričom o dané množstvo bolo znížené množstvo KZ. Kurčatám z tretej experimentálnej skupiny PROHUM bol vo
vode podávaný probiotický kmeň (Lactobacillus fermentum; 1 ml/kurča/deň) a taktiež humínové látky (Humac® Natur AFM
Mycotoxisorb; 0,6 %) spolu s krmivom, pričom o uvedené množstvo bolo znížené množstvo KZ. Po 38 dňoch výkrmu boli kurčatá
omráčené, usmrtené a vypitvané. Následne boli tela vykostené, jednotlivé časti zvážené a bola vypočítaná jatočná výťažnosť. Jatočná
výťažnosť tela bola vypočítaná ako podiel hmotnosti vypitvaného tela kurčiat bez behákov a hlavy k živej hmotnosti jednotlivých kurčiat
(%). Pre každú skupinu bola vypočítaná celková spotreba krmiva na 1 kurča v kg a konverzia krmiva.

VÝSLEDKY A DISKUSIA

V tabuľke č. 1 sú uvedené hodnoty priemerných hmotností jatočných kurčiat na 38. deň výkrmu, hodnoty jatočnej výťažnosti tiel a tiež
percentuálne hodnoty výťažností jednotlivých častí hydiny po zabití a opracovaní. Najvyššia hodnota finálnej hmotnosti bola
zaznamenaná u kurčiat zo skupiny s prídavkom probiotík do kŕmnej zmesi (PROB). Probiotiká zlepšujú rastovú výkonnosť zvierat a
zlepšujú vstrebávateľnosť živín (Jadhav et al. 2015). Obzvlášť prídavok kmeňa Lactobacillus významne prispel k zvýšeniu hmotnostných
prírastkov a miery produktivity brojlerov (Awad et al. 2010, Timmerman et al. 2006). U všetkých troch pokusných skupín sme
zaznamenali vyššiu finálnu hmotnosť v porovnaní s kontrolou (p > 0,05). Najvyššia výťažnosť tela kurčiat bola zistená v pokusnej
skupine PROHUM, kde bol okrem probiotických kultúr Lactobacillus fermentum 3I2 vo vode pridávaný kurčatám do KZ prídavok HL. Čo
sa týka celkovej spotreby krmiva (graf 1), najviac krmiva bolo spotrebovaných kurčatami z experimentálnej skupiny PROHUM (3,8121
kg/kurča), najmenej krmiva spotrebovali kurčatá z kontrolnej skupiny (3,7904 kg/zviera). Konverzia krmiva bola najnižšia v skupine
PROB, a predstavovala 1,6951 kg, avšak hodnoty konverzií z ostatných skupín sa výrazne nelíšili (graf 2). Vplyv humínových látok na
kvalitu a jatočnú výťažnosť hydinového mäsa bol hodnotený kolektívom autorov Ozturk a kol. (2010). Spomínaní autori zaznamenali
pozitívny vplyv na konverziu krmiva a kvalitu mäsa, avšak je dôležité odhadnúť správnu pridanú koncentráciu prípravku humínových
látok, pretože pri vyšších koncentráciách došlo k zníženiu telesnej hmotnosti, jatočnej výťažnosti a zvýšilo sa ukladanie tuku vo svalovine
stehna pravdepodobne ako priamy dôsledok zníženého príjmu krmiva. Koncentrácia 0,6 % HL samostatne mala priaznivý vplyv na
finálnu hmotnosť kurčiat, jatočnú výťažnosť, ako aj konverziu krmiva. Pri kombinácií HL a probiotík sme zaznamenali účinok na finálnu
hmotnosť v porovnaní s kontrolou, avšak hmotnosť kurčiat, konverzia ako aj výťažnosť tela bola nižšia v porovnaní s pokusnou skupinou,
kde boli HL podávané samostatne.

Graf 1: Celková spotreba krmiva v kg/1 zviera Graf 2: Konverzia krmiva

ZÁVER

Na základe výsledkov predkladanej štúdie je možné konštatovať, že prídavok humínových látok vo forme prípravku Humac natur AFM
Mycotoxisorb do kŕmnej zmesi brojlerových kurčiat a prídavku probiotických kultúr Lactobacillus fermentum 2I3 do vody má priaznivý
vplyv finálnu hmotnosť kurčiat a konverziu krmiva. Jatočná výťažnosť tela bol u všetkých skupín mierne vyššia v porovnaní s kontrolou.
Ostatné parametre výťažnosti neboli prídavkom HL a probiotík ovplyvnené. Sú však potrebné ďalšie štúdie, ktoré by zvažovali rôzne
koncentrácie pridaných zložiek a ich kombinácie.
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