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Summary 

A non - evidential difference in live weight increments of broilers caused by 
desreasing the ambient air temperature from initial values of 26 - 24 - 22 - 20 0C to 
a final value less by 6 0C was observed only in groups fattened with the highest 
temperature variations. Declining temperature was accompanied with an increased 
feed consumption rate in all groups. Decreased temperature ment a 30% save in 
electrical energy expenditure. 
 
Úvod 

Teplota prostředí ovlivňuje do značné míry jak využití krmiva, tak i dosahované 
výsledky ve výkrmu. Tak např. KORELESKI ( 1981 ) stanovil, že při teplotě 22 oC 
využívají kuřata na produkci 85 % metabolizovatelné energie získané z krmných směsí. Při 
snížení teploty na 9 0C klesá využitelnost na 80 % a při 2 0C na 79 %. Při pokusech, které 
prováděl FIRMAN ( 1990 ) se při výkrmu krocanů velkého bílého typu zvýšilo využití 
krmiva o 15 % při teplotě prostředí 18 - 22 0C oproti teplotě 12 - 14 0C. VEST ( 1981 ) 
upravil u pokusných skupin brojlerů ve stáří 4 týdnů teplotu na 10 0C - 15,5 0C - 21 0C a 
23,9 0C až 35 0C. V sedmi týdnech byla průměrná hmotnost kuřat v jednotlivých skupinách 
1,66, 1,70, 1,69 a 1,59 kg při účinnosti zužitkovaného krmiva 1:1,97 - 1,93 - 1,89 a 1,88. 
Při teplotách v hale kolísajících od stáří 21 dnů v rozmezí 21,1 - 35 0C a 26,7 - 35 0C 
zjistili DEATON, REECE a LOTT ( 1983 ) při vyšších teplotách průkazně nižší živou 
hmotnost brojlerů ( 1896:1993 g ) při neprůkazně vyšší spotřebě krmiva ( 1,86:1,88 kg ). 
CHARLES, GROOM a BRAY (1981 ), WATHES et al ( 1981 ) uvádí, že při zvyšování 
teploty z 19 na 26 0C v druhé fázi výkrmu ( do 49 dnů ) dochází k lineárnímu snižování 
živé hmotnosti brojlerů a spotřeby krmiva. S každým zvýšením o 1 0C se snižuje živá 
hmotnost 16,2 g a spotřeba krmiva o 52,9 g/ks. Při cenách krmiv platných v té době 
považují za ekonomicky optimální dodržování teploty na úrovni 21 0C. Při snížení teploty 
z 280C na 12 0C se v pokusech FRIS JENSENA ( 1970 ) zvýšila živá hmotnost brojlerů ve 
stáři 56 dnů ze 1724 g na 1923 g a celková spotřeba krmiva z 3,69 na 4,35 kg. 

 
Účelem práce bylo ověřit, zda i při výkrmu brojlerů na vytápěných podlahách, kde 

jsou kuřata na části podlahy po celou dobu výkrmu v přímém styku s vyšší teplotou, 
existuje v literatuře uváděná závislost v intenzitě růstu a spotřebě krmiva při dodržování 
různé teploty v prostředí haly. 
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Materiál a metodika 

 
Ověřování se provádělo ve čtyřech na sebe navazujících místnostech 4,8 x 4,8 m, 

oddělených od sebe pevnými stěnami V každém oddělení byly pomocí cca 60 cm 
vysokých přepážek vytvořeny 4 boxy o rozměrech 1,6 x 2,4 m, mezi kterými probíhala 1,6 
m široká obslužná ulička.  

 
Ve všech místnostech byla zhotovena elektricky vytápěná podlaha s přikonem 200 

W/m2. Vytápění podlahy bylo rozděleno na tři samostatně ovladatelné okruhy o šířce 1,5 
m. Při pokusu byl využit pouze střední vytápěcí okruh, kterým procházela dělící přepážka. 
Tím měla kuřata v každém boxu 0,75 m širokou vytápěnou část podlahy s čidlem 
umístěným v jímce podlahy. Teplota vytápěné části podlahy byla nastavena v jednotlivých 
týdnech na 41, 39, 37, 35 a 300C. Dotápění prostoru jednotlivých oddělení bylo řešeno 
čtyřmi infrazářiči Z 500 umístěných pod stropem nad každým boxem. Spotřeba energie 
byla měřena samostatným elektroměrem pro každé oddělení. 

 
V jednotlivých odděleních byla udržována následující prostorová teplota. 
 

SKUPINA Týden 1 2 3 4 
1 26 oC 24 oC 22 oC 20 oC 
2 25 22 20 18 
3 23 21 19 17 
4 21 20 18 16 
5 20 18 16 14 

 
Větrání v každém oddělení bylo příčné, podtlakové řízené programovatelným 

regulátorem KUR, zajišťujícím v průběhu výkrmu minimální výměnu vzduchu 0,6 - 1,2 
m2/hod na 1 kg živé hmotnosti kuřat v závislosti na venkovní teplotě a naprogramované 
předpokládané živé hmotnosti brojlerů. Větrání bylo automaticky zapínáno v 10 
minutových intervalech. Regulátor ovládal i vytápění podlah a prostoru jednotlivých 
oddělení. U vytápění podlah byl rozdíl teploty mezi zapnutím a vypnutím 2K, u prostoru 
1K. K intenzivnímu provětrání haly docházelo vždy při překročení nastavené hranice 
teploty o 1K. 

 
V každém boxu bylo umístěno 70 ks jednodenních kuřat ROSS 208, tubusové 

krmítko a 5 automatických kalíškových napáječek, se společným rozvodem vody pro 
všechna oddělení. 

 
Kuřata byla do stáří 2 týdnů krmena drcenými granulemi směsi BR1 s 226 g NL a 

12,2 MJ ME a od 3 do 5 týdnů granulovanou směsí BR2 s 204 g NL a 12,5 MJ ME v kg 
směsi. 

 
Světelný režim byl po celou dobu výkrmu 23 hodin s intenzitou osvětlení 20 - 30 

luxů. Kuřata byla individuálně vážena ve stáří 14 a 35 dní. 
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Výsledky a diskuse 
Kuřata ve všech skupinách se v prvním týdnu shromažďovala převážně na vytápěné 

části podlahy a pouze na kratší dobu odbíhala ke krmítkům a napáječkám. Ve skupině 
s nejnižší teplotou se častěji shlukovala okolo dělící přepážky a vykazovala, zvláště 
v prvních dvou dnech tendenci vylézat na sedící kuřata. 

 
Vyšší teplota vytápěných podlah měla však příznivý vliv na malý rozdíl v živé 

hmotnosti brojlerů (tabulka č.1) ve stáří 14 dní, který v prvním pokusu dosáhl pouze 9 g, 
v druhém 19 g. Rozdíly 30 a 60 g v konverzi krmiva zjištěné mezi jednotlivými skupinami 
však nekorespondují s různou teplotou prostředí. Z větší části je možné je přičíst na vrub 
rozházenému krmivu do podestýlky, ke kterému dochází v prvních 5 dnech, kdy je 
brojlerům podáváno krmivo na krmné tácy. 

 
Pokus 1 Pokus 2 

Teplota oC Teplota oC Ukazatel měrná 
 jednotka 

26-20 24-18 22-16 20-14 26-20 24-18 22-16 20-14 
Počet kuřat ks 280 280 280 280 280 280 280 280 
Hmotnost v 21 
dnech g 450 457 456 459 446 458 463 442 
Konverze krmiva 1: 1.29 1.25 1.31 1.32 1.23 1.28 1.25 1.30 
Úhyn % 1.78 2.14 1.42 2.50 1.42 2.85 1.42 2.85 
Hmotnost v 35 
dnech g 1866 1899 1900 1926 1902 1897 1904 1922 
Konverze krmiva 1: 1.63 1.69 1.66 1.72 1.62 1.65 1.64 1.73 
Úhyn % 2.85 2.85 2.50 3.57 2.14 3.57 1.78 3.92 
Koeficient výkrmu   317.76 311.90 318.85 308.51 328.27 316.76 325.80 304.98 
Spotřeba energie GJ/t 7.30 6.18 5.90 5.51 6.20 5.80 5.10 4.87 

průměr min max průměr min max 
Venkovní teplota oC 

2.4 -9.2 7.3 7.7 1.3 10.7 
Tabulka č.1: Výkrm brojlerů při různé teplotě prostředí 
 
Úhyn kuřat v prvních 14 dnech výkrmu byl v obou pokusech poměrně nízký a 

pohyboval se v rozmezí od 1,42 do 2,85%. 
 
Živá hmotnost ve stáří brojlerů 35 dnů byla v obou pokusech a ve všech skupinách 

větší než udává technologický postup (1698g). 
 
V prvním pokusu se pohybovala v rozmezí od 1866 do 1926 g, ve druhém od 1897 

do 1922 g. Zjištěné rozdíly jsou však statisticky neprůkazné. Nejvyšší živá hmotnost 
v obou pokusech byla zjištěna u skupin s nejnižší teplotou prostředí, i když v dalších 
skupinách neměla tak jednoznačný průběh.  

 
Vyšší podíl metabolizovatelné energie v krmných směsích a minimální ztráty 

krmiva z tubusových krmítek v průběhu výkrmu příznivě ovlivnil konverzi krmiva. Ta se 
v prvním pokuse pohybovala v rozmezí od 1:1,63 do 1:1,72 kg, v druhém od 1:1,62 do 
1:1,73 kg. Její nižší hodnoty téměř korespondují s technologickým postupem, který pro 
stáří 35 dnů udává konverzi 1:1,61. 

 
Použití rozdílné teploty při výkrmu brojlerů ovlivnilo nejvíce spotřebu energie, 

která se v prvním pokusu pohybovala v rozmezí od 2,2 do 1,5 kWh a v druhém od 1,7 do 
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1,35 kWh, tj. od 7,92 do 5,4 KJ v prvním a od 6,12 do 4,86 KJ v druhém pokusu, při 
přepočtu na kilogram živé hmotnosti kuřat.  

 
Ekonomický přínos dosažené vyšší živé hmotnosti při nižších teplotách v hale je i 

při stejném způsobu dosti problematický, poněvadž není možné předpokládat, že při 
celoročním výkrmu brojlerů je možné dosáhnout příznivého poměru zvýšené živé 
hmotnosti a spotřeby krmiva.  

 
Zatímco v prvním pokuse, kde byl dosažen oproti kontrolní skupině zvýšený 

přírůstek o 60 g.kg-1  při zhoršené konverzi krmiva o 90 g by při výkupní ceně brojlerů 23 
Kč a nákladech za krmivo na 1 kg přírůstku ve výši 12,30 Kč, byl čistý výnos na 1 tunu 
živé hmotnosti 280 Kč, by se v druhém pokusu prodělalo 890 Kč. 

 
Při celkovém zhodnocení dosažených výsledků je možné konstatovat, že při 

výkrmu brojlerů na vytápěných podlahách jsou v podstatě zachovány tendence uváděné 
v literatuře o zvyšování o zvyšování živé hmotnosti a spotřeby krmiva při snižování 
teploty prostředí. Námi dosažené výsledky jsou v podstatě shodné s údaji, které uvádí 
VEST ( 1981 ), neprokazují však lineární zvyšování živé hmotnosti, které zjišťovali 
CHARLES, GROOM a BRAY ( 1981 ) nebo WATES et all ( 1981 ). Přičinu rozdílných 
výsledků je možné spatřovat jednak v tom, že v námi prováděných pokusech byla použita 
nižší teplota již od prvních dnů výkrmu, takže i přes neprůkazné rozdíly v živé hmotnosti 
ve věku 21 dnů měla kuřata v jednotlivých skupinách rozdílný start, jednak v poměrně 
malém rozmezí teplot mezi jednotlivými skupinami. Svůj podíl na dosažených výsledcích 
může mít samozřejmě i okolnost, že část kuřat zůstává na vytápěné části podlahy, jejíž 
teplota byla v průběhu celého výkrmu vyšší nežli teplota v hale. 

 
Zjištěná spotřeba energie přepočtená na tunu živé hmotnosti se v obou pokusech 

pohybovala v odděleních s vyšší vytápěcí teplotou v rozmezí, které zjistil KOŠAŘ (1994) 
při výkrmech brojlerů v období leden-březen, při vytápění haly teplovzdušným agregátem 
TA 200 a elektrickými infrazářiči. Při výkrmnu prováděném v lednu zjistil spotřebu 8,1 a 
v březnu 5,4 GJ na tunu živé hmotnosti. 

 
Ani při nejnižších teplotách v pokusných oddělením se ji nepodařilo snížit na 4,5 

respektive 3,1 GJ, která byla podle stejného autora dosažena při výkrmu brojlerů v hale, 
vytápěné přímotopnými agregáty GP-40. 

 
Závěr 

Dosažené výsledky při výkrmu brojlerů na vytápěných podlahách v podstatě, i když 
v menším rozsahu korespondují s výsledky uváděnými v literatuře, kde teploty v hale byly 
snižovány při tradičních způsobech vytápění. 

 
Spotřeba energie se však ani při nejnižších použitých teplotách nesnižuje na úroveň 

dosahovanou při vytápění haly přímotopnými agregáty. Problémem v používání elektrické 
energie je však její vysoká cena pro velkoodběratele.  

 
Vytápění podlahy v halách pro výkrm brojlerů by však bylo možné použít 

v případech, že by v nich jako topné medium byla použita teplá voda, např. chladící voda 
z elektráren, která by mohla nejprve vytápět byty a potom ještě při nižší teplotě, haly. Její 
ceny za GJ by však musela být výrazně nižší než cena plynu.. 
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