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• 2 - 3 dny před zástavem předehřívat halu,
  podlaha: 30°C, povrch podestýlky: max 32°C

• Vlhkost vzduchu při zástavu ideálně 50 - 70%  

• Sledovat pociťovanou teplotu kuřaty
  teplota / relativní vlhkost / rychlost proudění vzduchu
  (viz tabulka v příručce pro management)

• Minimální ventilace od zástavu jednodenních kuřat 

Rozložit krmný papír - pod každou linku napáječek jeden pruh 
(ideální je pokrýt min. 25% plochy haly)
Připravit 50-65g startéru (BR 1) na jedno kuře
Krmítka dobře naplnit

Nastavit správný tlak vody v kapátkových napáječkách                     
(pomůcka - za 10 sekund by se měla přibližně naplnit  dlaň)

• Práce se světelným programem předpokládá citlivý a prozíravý 
 management

• Období tmy poskytnout v jednom nepřerušovaném bloku

• Druhá noc po zástavu kuřat: jedna hodina tmy, jednou zvolený čas 
 vypnutí světel pro období tmy se nesmí měnit po celý průběh výkrmu

• Od třetího dne: nejméně 6 hodin období tmy

• Prodloužení období tmy se uskuteční v jediném kroku, tedy v jediném dni

• Intenzitu světla přizpůsobit chování hejna, přitom dodržovat zákony a 
 nařízení České a Slovenské republiky

• Při velmi vysokých teplotách v hale světelný program zkrátit nebo ukončit

• Sledovat a zapisovat průměrnou živou hmotnost kuřat ve dnech: 
 7; 14; 21 den věku

• Kuřata jsou v období světla aktivnější a vitálnější. Všechny činnosti v hale 
 provádět klidně a rozvážně, se stejným průběhem každý den

• 3 dny před porážkou období tmy zkrátit, důležitá příprava zvířat na chytání 
 a nakládání - dbejte na platnou legislativu

• Pokud ubíráte část kuřat na jatka dříve, vraťte se zpátky na 6 hodin 
 období tmy až do 3 dne před hlavní porážkou, pak opět zkrátit na jednu 
 hodinu tmy v posledních třech dnech

Ráno po zástavu zkontrolovat:
  • teplotu běháků
  • naplnění volete krmivem a vodou
   (nejméně 95% kuřat by mělo mít vole naplněné krmivem a vodou)
  • pozorovat rozložení kuřat v hale a životaschopnost
  • zajistit potřebný kyslík (oxid uhličitý pod 3000 ppm)
  • udržovat teplotu prostředí co nejblíže termoneutrální zóně 
   (viz tabulka v příručce pro management)
 

Zohlednit vlastní produkci tepla látkovou výměnou

Podat vitamín D3 – třetí a čtvrtý den věku

Vápník a fosfor prostřednictvím napáječek pátý a šestý den věku

Klima

Krmení

Voda

Příprava na zástav Práce se světelným programem

Důležitá doporučení
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V průběhu výkrmu


