KONTAKTNÍ INFORMACE
Sídlo firmy:

BEST spol. s r.o.
Přemyslovců 60
747 07 OPAVA
Czech Republic
Tel: +420 553 780 211
Fax: +420 553 780 212

BEST
LÍHEŇ KUŘAT

E-mail: info@best-opava.com

www.best-opava.com

PRODEJ KUŘAT
Prodej:
Cena:

pondělí, úterý:
čtvrtek, pátek:
10,- Kč/ ks

7:00 – 9:00
7:00 – 9:00

Aby byl Váš požadavek splněn, objednejte si kuřata předem
telefonicky.

BEST spol.s r.o.
Přemyslovců 60
747 07 Opava - Jaktař
tel.: +420 553 780 211
fax: + 420 553 780 212

POSTUP CHOVU JEDNODENNÍCH KUŘAT
(BROJLERŮ) PRO DROBNOCHOVATELE
Jednodenní výkrmová kuřata – brojleři, jsou hybridi vyšlechtění na vysokou
užitkovost, tj. vysoké váhové přírůstky v době výkrmu, která trvá cca 40 - 45 dní.
Aby bylo dosaženo požadované hmotnosti brojlera v tomto stáří, je nutné splnit
následující základní požadavky :

Celý efekt výkrmu výrazně ovlivňuje výživa kuřat na počátku výkrmu. Proto lze
u drobnochovatelů přidávat malým kuřatům vařené vejce natvrdo (nastrouhat
do krmiva asi 1 vejce na 20 kuřat), je možné přidat i trochu tvarohu, nikdy však
nepřipravovat na delší dobu dopředu. V žádném případě nekrmte kuřata pouze
namočeným chlebem, rohlíky, bramborami !!!
Krmivo musí být zdravotně nezávadné - směsi nelze dlouhou dobu skladovat
anebo kupovat levné směsi s prošlou záruční lhůtou. Hrozí nebezpečí zaplísnění
a žluknutí tuků a v důsledku toho dochází k vysokému úhynu kuřat.

5. Ovzduší

1. Teplota prostředí
Kuřata je třeba již po převozu z líhně dát do vyhřátého prostoru. V prvním dni by
se teplota měla pohybovat cca na 32 ºC, každý 2.-3. den se snižuje o 1 stupeň,
ke konci výkrmu by však neměla klesnout pod 18 ºC.
Je třeba si uvědomit zásadu, že pokud je teplota nízká, kuře si vytváří energii
"na zahřátí" z krmiva a netvoří tak svalovou hmotu svého těla.

2. Podestýlka
Jednodenní kuřata lze nastájit i na papírovou podložku (novinový papír),
u starších kuřat je ale třeba mít podestýlku s větší nasávací schopností, tedy hobliny,
drcenou slámu, plevy ...
Podestýlka musí být suchá a kyprá. V žádném případě nesmí být plesnivá,
dochází pak k onemocnění dýchacích cest s následným úhynem kuřat !!!

Rovnoměrný přísun čerstvého vzduchu uvnitř výkrmny je nezbytný pro zdraví
a růst kuřat. Během výkrmu produkují brojleři látky znečišťující prostředí - oxid
uhličitý, čpavek, prach, vlhkost. Proto je nutné po celou dobu výkrmu prostředí
odvětrávat. Pokud tomu tak není, hrozí nebezpečí onemocnění kuřat.

6. Osvětlení
Pokud nemáme k dispozici prostor s okny, je třeba kuřatům přisvětlovat
po celou dobu výkrmu (světelný zdroj může být zároveň i zdrojem tepla). Kuře
potřebuje osvětlený prostor pro orientaci ke krmivu a vodě. Od druhého týdne se
může intenzita světla snížit. Světlo by nemělo být moc ostré - hrozí nebezpečí
kanibalismu (kuřata se ozobávají). Výkrmový prostor by měl být mírně osvětlen
i v noci.
Při dodržování těchto zásad lze za 45 dní dosáhnout živé hmotnosti cca 2,4 kg.
Spotřeba krmiva na kilogram přírůstku činí max. 2 kg krmné směsi.

3. Napájení
V prvních 24 hodinách je voda pro brojlera vůbec nejdůležitější. Kuře musí mít
po celou dobu výkrmu přístup k pitné nezávadné vodě o teplotě 10 - 12 ºC. Napáječky
musí být čisté. Pro dobrý start ve výkrmu se používají podpůrné vitamínové přípravky,
které se přidávají do pitné vody, a to ihned v prvním dni. Jsou to přípravky Aminofarm
nebo Promotor, které se pro drobnochovatele prodávají v lékárnách v malém balení.
Jsou cenově dostupné a velmi dobře se rozpouštějí ve vodě. Dávkování je velmi
jednoduché, návod je přiložen ke každému balení.

4. Výživa
Přibližně 70% nákladů na výkrm činí náklady na krmivo. K dosažení
požadovaného efektu doporučujeme použít standardní krmné směsi :
BR1
BR2
BR3

od 1. do 10. - 15. dne stáří
od 15. do 35. dne stáří
od 35. dne do konce výkrmu.

Touto směsí (BR 3) je velmi důležité krmit nejméně 5 dní před poražením kuřat.

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na uvedených telefonních
číslech.
Přejeme Vám hodně chovatelských
z dosažených výsledků výkrmu a dobrou chuť.

úspěchů,

radost

pracovníci líhně Opava – Jaktař

