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Abstract 
VARIETY OF METHODS APPLICATION THE PREPARATION „AMALGEROL“ 
ON AMMONIA PRODUCTION AND PERFORMANCE OF BROILERS 

The testing biological preparation „AMALGEROL“ was applied on deep 
letter (2,2% solution, in batch 0,5 l/m2) and in the fresh water in batch 3 ml/10 l 
water all along fattening of broilers. Restart dosage of the preparation on letter 
reduced production of ammonia on the average about 13% and in group with the 
preparation in the fresh water on the average about 12%. In 35 days of chickens 
age was detectioned inconvincing reduction of living weight and downgrade 
conversion of feed.  

 
Úvod 

Nutnost legislativních změn souvisejících se vstupem ČR do EU přinesla i přijetí 
zákona „O integrované prevenci a omezování znečištění a o integrovaném registru 
znečišťování a o změně některých souvisejících zákonů“ (směrnice IPPC), který vejde 
v platnost od r. 2003. Zemědělské výroby se dotýká hlavně část emisí amoniaku ze 
zemědělské činnosti. Z hlediska kategorizace zařízení budou podléhat tomuto zákonu 
v chovech drůbeže zařízení intenzivního chovu drůbeže mající prostor pro více než 40 000 
kusů drůbeže. 

 
Problematice snižování emisí ze zemědělské činnosti v oblasti rostlinné i živočišné 

výroby se věnovala již v šedesátých letech minulého století některá výzkumná pracoviště 
(Cottrerill a Winter, 1953, Seltzer et al., 1969, Reece et al., 1979, aj), avšak v současné 
době je daná problematika emisí NH3 v chovech hospodářských zvířat předmětem 
intenzivního výzkumu ve všech vyspělých zemích světa.  

 
Literárně uváděné hodnoty produkce amoniaku jsou však dosti rozdílné. Podle 

Büschera et Kecka (1994) je to např. 0,05 kg na 1 kg živé hmotnosti za rok, zatímco 
metodický pokyn ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR (anonym, 1997) 
uvádí emisní faktor 0,21 kg NH3 na brojlera a rok. Emise NH3 různých autorů (cit. Wolf, 
1993) se pohybují u kuřat ve výkrmu v rozmezí od 0,18 do 0,32 kg na jednoho brojlera za 
rok. Jelínek et al. (1997) rozděluje navrhovaný faktor produkce 0,21 kg NH3 na jednoho 
brojlera na 0,10 kg produkovaného ve stáji, 0,01 kg na úložišti a 0,10 kg při zapravování 
do půdy. Podle Citefa (1991) citován Wolf (1993) je celkové množství produkovaného 
amoniaku jatečními kuřaty 0,169 kg amoniaku na kus a rok, které je možné rozdělit na 
0,065 kg vyprodukované ve stáji a 0,104 kg, které unikne z podestýlky. Rozdílné údaje 
mohou být ovlivněny mnoha příčinami. Za hlavní z nich je možné považovat použití 



různých měřících přístrojů i obtížnost zjišťování skutečné výměny vzduchu ve sledovaném 
prostředí. 

 
Snaha o snižování emisí amoniaku v zemědělské výrobě vede k ověřování různých 

technologií, které snižují jeho množství. Cílem našich pokusů bylo prověřit vliv aplikace 
enzymatickým preparátů na hlubokou podestýlku a do napájecí vody na snížení produkce 
NH3 případně i dosahovanou živou hmotnost brojlerů.  

 
Vybraným zkoumaným preparátem byl multifunkční přípravek Amalgerol, který 

obsahuje významný podíl směsi rostlinných olejů, specifické bylinné výtažky, extrakty 
z mořských řas, minerální olejové destiláty na bázi parafinů a přísně účelově vybrané 
druhy specifických cukrů. Emulzní charakter, specifické hodnoty povrchového napětí a 
další fyzikálně chemické vlastnosti tohoto přípravku v aplikační formě umožňují jeho 
plošnou penetraci na povrchu biologických materiálů, dobrý a masivní průnik do struktur 
drobtovitých i kašovitých odpadních substancí a schopnost infiltrovat jak hygrofilní, tak i 
lipofilní materiály. Tím účinné složky přípravku nasytí dominantní část jím ošetřeného 
materiálu a upravují tak, v co nejširším rozsahu, jeho rozkladné procesy. Zejména u 
dusíkatých látek se pak vlivem Amalgerolu proces jejich dekompozice orientuje tak, že 
rozklad na základní stavební složky neprobíhá odštěpováním amonných podílů, ale 
dusíkaté komponenty jsou převáděny jako stavební kameny a jako takové ihned 
konzumovány přímo zúčastněnými dekompozitujícími mikroorganismy k jejich rychlé 
reprodukci.  

 
Materiál a metodika 

Ověřování bylo prováděno v pokusné hale VÚŽV Uhříněves, která je rozdělena na 
4 samostatně vytápěná a větraná oddělení o rozměrech 4,8x4,8m. Každé oddělení bylo dále 
rozděleno na 4 boxy o rozměrech 2,4x1,6 m, do nichž bylo umístěno 75 ks jednodenních 
kuřat ROSS 308, tubusové krmítko a 5 automatických napáječek. Do 14 dnů stáří kuřat 
byla zkrmována krmná směs BR1 a pak do 5. týdne krmná směs BR2. Živá hmotnost kuřat 
a konverze krmiva v jednotlivých boxech byla zjišťována rovněž ve stáří kuřat 14 a 35 dní.  

V pokusech byl porovnáván vliv přípravku Amalgerolu aplikovaného na hlubokou 
podestýlku a v pitné vodě na produkci amoniaku při různém podestýlkovém materiálu. 

V prvním pokuse byly jako podestýlkový materiál u pokusné i kontrolní skupiny 
použity hobliny, krátce řezaná sláma a skartovaný kancelářský papír, nastlaný do výše cca 
5 cm v jednotlivých boxech. Pro ošetření podestýlky v pokusné skupině byl připraven 
smícháním s vodou 22% roztok Amalgerolu, který byl před zástavem brojlerů aplikován 
v množství 0,5 l na 1 m2 podestýlky. V kontrolní skupině bylo na podestýlku aplikováno 
stejné množství vody. Tento postup byl zopakován ještě při 3 týdnech stáří kuřat. 
Roztokem byla pokropena podestýlka i kuřata. 

V druhém pokusu byla provedena aplikace 2,2% roztoku Amalgerolu pouze před 
naskladněním kuřat a podestýlku tvořil řezaný papír a sláma. 

Ve třetím pokusu, kde byly použity stejné podestýlkové materiály jako v prvním 
pokusu, byl Amalgerol aplikován kuřatům po celou dobu výkrmu v pitné vodě v poměru 
1:3000. Napájení a stabilní dodržování koncentrace Amalgerolu bylo řešeno tak, že 
kalíškové napáječky v pokusných boxech byly napojeny na 50 l nádobu, do které bylo 
podle věku kuřat přidáváno potřebné množství naředěného roztoku Amalgerolu. 
V kontrolních skupinách zůstaly kalíškové napáječky napojeny na dříve používaný rozvod 
pitné vody. Vzhledem k tomu, že napájení Amalgerolem mohlo ovlivnit nejen produkci 
amoniaku, bylo sledování zaměřeno také na zjištění vlivu napájení na dosaženou živou 
hmotnost, využití krmiva i úhyn brojlerů. 
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V pokusech byly porovnávány odlišné způsoby aplikace přípravku na různých 
druzích podestýlkových materiálů (řezaná sláma, řezaný papír a hobliny). V pokusu 1 byla 
podestýlka ošetřena před naskladněním kuřat a ve stáří 3 týdnů, pokropení podestýlky 
pouze před naskladněním kuřat bylo provedeno v pokusu 2 a dávkování Amalgerolu do 
pitné vody po celou dobu výkrmu v pokusu 3. U posledního pokusu byl též zjišťován vliv 
přípravku na užitkovost brojlerů.  

 
Pro ošetření hluboké podestýlky pokropením, byl připraven roztok 2,2% 

Amalgerolu a byl aplikován kropící konví v dávce 0,5 l na 1m2 podestýlky. V pokusu 3 pro 
aplikaci přípravku do pitné vody bylo nutné vždy ve dvou sousedních pokusných boxech 
instalovat samostatné napájecí systémy, sestávající se z 50 litrových nádob, do kterých byl 
dávkován 0,3% roztok přípravku po celou dobu výkrmu. 

 
Produkce amoniaku byla zjišťována v pokusech ve stáří kuřat 14 a 28 dní měřící 

jednotkou, která byla vyvinuta ve VÚZT Praha s využitím speciálních polovodičových 
čidel, které se používají k měření emisí amoniaku u prasat a brojlerů (JELÍNEK et.al., 
1999). Lokální měření amoniaku se řešilo pomocí zařízení které sestávalo z plechového 
hranolu o rozměrech 50 x 50 x 50 cm ve kterém bylo umístěno v dolní části krmítko a 
kalíšková napáječka, v horní protilehlé části děrovaná trubka pro přívod vzduchu. Nad 
krmítkem byl v průhledném víku otvor ve kterém bylo umístěno čidlo na měření NH3, 
teploty a relativní vlhkosti. Kontrola množství přiváděného vzduchu byla zajištěna pomocí 
plynoměru a regulována ventilem umožňujícím výměnu okolo 1m3 na 1 kg ž.hm. Zařízení 
které nemá dno bylo umístěno na podestýlku s průměrným zatrusením a ve dnech měření 
osazeno 3 kuřaty. Měření a zapisování sledovaných hodnot do počítače bylo prováděno v  
desetiminutových intervalech po dobu  20-22 hod. a z naměřených hodnot vypočten 
průměr. Produkce amoniaku v mg na brojlera za 24 hodin byla vypočtena z průměrného 
naměřeného množství amoniaku a množství vyměněného vzduchu . Při kratší délce 
sledování byly všechny hodnoty přepočteny na 24 hodin (KOŠAŘ, 2001).  

 
Celková produkce za turnus byla vypočtena z poloviční denní produkce amoniaku 

při stáří brojlerů 35 dnů vynásobené délkou výkrmu. Roční produkce pak byla vypočtena 
násobením produkce amoniaku za turnus počtem vykrmovaných turnusů. Při výpočtu se 
předpokládalo, že za rok je možné vykrmit 7 turnusů. 

 
Výsledky a diskuse 

Měřením produkce amoniaku ve stáří brojlerů 14 dnů byly při srovnání zjišťovány 
rozdílné produkce na jednotlivých podestýlkových materiálech (tab.1,2). Zjištěné rozdíly 
mohly být způsobeny různou absorpční schopností jednotlivých podestýlkových materiálů, 
intenzitou hrabání kuřat, které zapravují trus do podestýlky, ale i různým výběrem místa 
pro lokální měření. Při porovnání účinnosti použití Amalgerolu na snižování produkce 
amoniaku při různých podestýlkových materiálech pomocí indexu, byla jeho největší 
účinnost zjištěna na podestýlce ze slámy, zatímco na hoblinách byla produkce amoniaku 
v pokusné skupině při srovnání s kontrolou téměř dvojnásobná.  

V tabulkách č.1 (pokus 1), č.2 (pokus 2) a č.3 (pokus 3) jsou uvedeny naměřené 
průměrné hodnoty produkce amoniaku v mg/ks/den a jejich indexové vyjádření 
v procentech. Porovnáme-li pokusy 1 a 2 při prvním měření ve 14 dnech zjistíme vyšší 
produkci amoniaku u skupin s Amalgerolem u pokusu 1, naopak v pokusu 2 vykazovaly 
skupiny s přípravkem produkci nižší. Při měření v 28 dnu po druhé aplikaci Amalgerolu u 
pokusu 1 došlo ke snížení produkce NH3 u skupin na hoblinách a papíru, produkce 
amoniaku na podestýlce ze slámy bylo však o 18% vyšší oproti kontrole. Měření amoniaku 
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v pokusu 2 ve 28. dnu stáří kuřat, kde nebyla provedena další aplikace přípravku, vykázalo 
vyšší produkci v obou případech použité podestýlky (papír, sláma) o 3 a 5%. V souladu 
s výsledky, které uvádí Košař (2001) je možné konstatovat, že zjištěné rozdíly dosažené při 
měření mohou být při lokálním měření ovlivněny nerovnoměrným zatrusením podestýlky a 
přesnější údaje by bylo možné získat tím, že by lokální měření bylo provedeno na více 
místech haly. 

 
Dávkování Amalgerolu do pitné vody v průběhu celého výkrmu v pokusu 3 

ovlivnilo pozitivně produkci amoniaku zvláště v první fázi výkrmu. Měřením průměrné 
produkce NH3 ve 14 dnech bylo zjištěno snížení o 19% u skupin umístěných na hoblinách 
a na papíře a o 32% u skupiny na slámě oproti kontrolním skupinám bez přídavku 
Amalgerolu. Výsledky měření v 28. dnu již nejsou tak jednoznačné, neboť ke snížení 
amoniaku došlo u skupiny vykrmované na papíře o 32% a u skupiny na slámě o 17%, 
kdežto u skupiny na podestýlce z hoblin byly naměřeny hodnoty o 12% vyšší než u 
kontrolní skupiny. Zhoršené výsledky mohly být způsobeny tím, že pokusné skupiny byly 
napájeny z nádob, ve kterých byla zásoba vody na celý den, která se v teplém prostředí 
ohřívala, zatímco kontrolní skupině byla k napáječkám stejného typy přiváděna průběžně 
chladnější voda. 

 
Rozdílné absolutní hodnoty produkce amoniaku v mg/ks/den ve 14 a 28 dnech u 

jednotlivých pokusů jsou dány tím, že polovodičová čidla určená k měření amoniaku 
nebylo možné mezi pokusy kalibrovat. Tím došlo k určitým odlišnostem při přepočtu 
celkové produkce amoniaku během jednoho turnusu a za jeden rok. Vypočítaná produkce 
amoniaku u jednotlivých výkrmových turnusů u pokusů 1, 2, 3 a u skupin s Amalgerolem 
činí 16,78, 11,32 a 12,5g, u skupin kontrolních je to ve stejném pořadí 20,6, 10,84 a 
14,76g. Produkce amoniaku za rok na jednoho brojlera při sedmi výkrmových turnusech se 
pohybuje u skupin s přídavkem Amalgerolu v rozmezí od 0,079 do 0,117kg a u skupin 
kontrolních od 0,075 do 0,144 kg. V porovnání s rozdělením emisního faktoru NH3 dle 
JELÍNKA et al. (1997) jsou tyto nejvyšší hodnoty u skupin pokusných o 10% vyšší a u 
kontrolních skupin o 40% vyšší. Zjištěné rozdíly však mohou být způsobeny různým 
počtem vykrmovaných turnusů, případně i použitím různých metod stanovení amoniaku. 

 
Tabulka č.4 uvádí vliv přípravku na dosažené výsledky užitkovosti u pokusu 3. Je 

možné konstatovat, že při použití Amalgerolu došlo k neprůkaznému snížení živé 
hmotnosti brojlerů ve stáří 35 dní při mírně vyšší konverzi krmiva. Příčiny zvýšeného 
úhynu se nepodařilo prokázat.  

 
 

Závěr 
Ověřovaný biologický přípravek Amalgerol byl aplikován na hlubokou podestýlku 

(2,2% roztok, v dávce 0,5 l/m2) a v pitné vodě v dávce 3ml/10 litrů vody po celou dobu 
výkrmu. Opakované dávkování přípravku na podestýlku snížilo produkci amoniaku 
v průměru o 13% a ve skupině s přípravkem v napájecí vodě v průměru o 12%. Ve stáří 
kuřat 35 dnů bylo zjištěno neprůkazné snížení jejich živé hmotnosti a zhoršená konverze 
krmiva při zvýšeném úhynu. 
 
 
Příspěvek byl vypracován v rámci řešení grantu QD 0008. 
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Tabulka č.1      

Skupiny Stáří Aplikace   Typ Průměrná produkce  INDEX 
pokus 1 kuřat Amalgerolu podestýlky  mg NH3/ks/den  (%) 

Amalgerol hobliny 128.03 187.56 
Kontrola hobliny 68.26 100.00 
Amalgerol papír 136.58 95.29 
Kontrola papír 143.33 100.00 
Amalgerol sláma 109.62 73.34 
Kontrola 

14 dní 
pokropení podestýlky 

před naskladněním a ve 
3 týdnech stáří kuřat 

sláma 149.46 100.00 
      
Amalgerol hobliny 655.30 85.17 
Kontrola hobliny 769.36 100.00 
Amalgerol papír 749.95 57.38 
Kontrola papír 1306.91 100.00 
Amalgerol sláma 695.85 91.79 
Kontrola 

28 dní 
pokropení podestýlky 

před naskladněním a ve 
3 týdnech stáří kuřat 

sláma 758.08 100.00 
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Tabulka č.2      

Skupiny Stáří Aplikace   Typ Průměrná produkce  INDEX 
pokus 2 kuřat Amalgerolu podestýlky  mg NH3/ks/den  (%) 

Amalgerol papír 93.14 97.64 
Kontrola papír 95.39 100.00 
Amalgerol sláma 140.87 73.50 
Kontrola 

14 dní 
pokropení podestýlky 

před naskladněním 
kuřat 

sláma 191.66 100.00 
      
Amalgerol papír 624.55 103.89 
Kontrola papír 601.15 100.00 
Amalgerol sláma 404.53 105.19 
Kontrola 

28 dní 
pokropení podestýlky 

před naskladněním 
kuřat 

sláma 384.58 100.00 
 
Tabulka č.3      

Skupiny Stáří Aplikace   Typ Průměrná produkce  INDEX 
pokus 3 kuřat Amalgerolu podestýlky  mg NH3/ks/den  (%) 

Amalgerol hobliny 245.81 81.68 
Kontrola hobliny 300.94 100.00 
Amalgerol papír 236.65 81.21 
Kontrola papír 291.41 100.00 
Amalgerol sláma 205.30 68.33 
Kontrola 

14 dní 
Amalgerol aplikován do 

pitné vody v poměru 
1:3000 

sláma 300.46 100.00 
      
Amalgerol hobliny 525.87 112.94 
Kontrola hobliny 465.61 100.00 
Amalgerol papír 512.52 68.90 
Kontrola papír 743.82 100.00 
Amalgerol sláma 676.31 82.98 
Kontrola 

28 dní 
Amalgerol aplikován do 

pitné vody v poměru 
1:3000 

sláma 815.03 100.00 
 
Tabulka č.4: Vliv přípravku Amalgerolu v pitné vodě na užitkové parametry výkrmu 
       

Skupina 
Počet 

vážených 
kuřat  

Stáří 
kuřat  

Průměrná živá 
hmotnost  

Konverze 
krmiva     Úhyn  Koeficient 

výkrmu 

  ks dny g kg/kg %   
Kontrola 278 14 416.03 1.14 0.71 258.17 
Amalgerol 275 14 427.32 1.15 1.79 260.60 
Kontrola 265 35 1908.94 1.64 2.50 324.53 
Amalgerol 269 35 1855.31 1.66 5.36 302.35 
 


