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ABSTRACT 

The aim of the experiment was to monitor the impact of probiotic preparations for meat utility of 

the Hybro chicken meat. The probiotic preparation contained strains of Lactobacillus delbrueckii 

spp. bulgaris LAT187, LAT180 Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus helveticus LAT179, 

Lactobacillus delbrueckii spp. lactis LAT182, Streptococcus thermophilus LAT205 and 

Enterococcus faecium E-253 with 2,0.109 KTJ.g-1 nutrient medium The probiotic preparation was 

applied trought the water source. The dosage of the probiotics was 3ml per day throughout the 

fattening (40 days). The trend of increased slaughter weight (P  0.001) of 169.00 g at the end of 

fattening in the group with application of probiotics (2244.90 g) compared to control (2075.90 g) 

was confirmed in our experiment. Carcass weight reached the lower value of 107.4 g ((P  0.001) 

in the control group (1360.40 g) than in the experimental group (1467.80 g). Statistically 

significant differences (P  0.05) were also found in assessing the weight of offal in the 

experimental group (172.86 g) compared to control (154.77 g). Due to the application of 

probiotics with multistraincomposition slightly higher carcass yield (73.06%) was achieved in 

experimental group, compared to control (72.99%), but not significant (P  0.05). Slightly higher 

values (P  0.05) were achieved in the control group by the evaluation of the carcass most 

valuable parts together (control group - 61.6%, trial group - 58.51%) and lean muscle (control 

group - 44.02%, trial group - 42.59%). Although the results show a slightly lower percentage of 

the most valuable parts and lean muscle in the experimental group with application of probiotic 

preparation through the water source we recommend its application in the diet of Hybro hybrid 

chickens, since it significantly (P  0.05, P  0.001)) improved the basic performance 

characteristics of the meat utility.  

 
.  
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ÚVOD 

     Chov hydiny je sústredený v samostatných �pecializovaných ve kokapacitných farmách 

odchovu, chovu a výkrmu s koncentráciou nieko ko tisíc kusov. Dôle�itou sú as ou hydiny sú 

kur atá vo výkrme, ktoré dosahujú telesnú hmotnos  1,6 a� 1,8 kg (Para et al., 2004) alebo 2,14 

a� 2,17 kg za 36 dní (Angelovi ová et al., 2005), pri om tento trhový druh tvorí z celkovej 

hydiny a� 85 %.  

     Hydinové mäso je ozna ované Benkovou et al. (2005) ako vhodná komodita pre tvorbu tzv. 

funk ných potravín pre udskú vý�ivu, o je v sú asnosti v záujme humánneho, 

po nohospodárskeho ako aj potravinárskeho výskumu. Okrem produkcie hydinového mäsa pre 

potravinársky priemysel je dôle�itá pod a Jedli ku (1988) a Ha� íka et al. (2005a) aj jeho 

kvalitatívna skladba, ktorú ovplyv uje genotyp zviera a, vý�iva, vek, chovate ské prostredie a 

rôzne al�ie extra a intravitálne  initele.  

     V priebehu posledných desa ro í sa sledovali rôzne náhrady, resp. doplnky do k mnych zmesí 

hydiny ako náhrada za asto cenovo náro né komponenty, resp. ako doplnky ovplyv ujúce 

kvalitu mäsa a vajec (Ko í, 1983; Jones a Wiseman, 1985; Ha� ík et al. 1994; Angelovi ová, 

1999; Polák, 2003; Pokorná, 2003 a i.). Dôle�itým zásahom v hydinárskej ve kovýrobe mäsa 

a vajec v Slovenskej republike bol jej vstup do Európskej únie, kedy za ala nová éra za 

podmienok a nariadení Európskeho spolo enstva. Jedným zo základných opatrení ES bolo 

vyradenie �ivo í�nych mú ok a rastových stimulátorov, resp. antibiotík z k mnych zmesí pre 

hydinu a preto nastala opä  doba aplikácie a overovania nových mo�ných doplnkov vo vý�ive 

hydiny s kladným dopadom na mikroflóru gastrointestinálneho traktu (Corrier et al, 1995; 

Ka ániová et al., 2005, 2006ab, 2007; Nováková et al., 2008), jato ného produktu, resp. vajec 

(Carazzoni et al., 1998; Opletal, 1998; Demeterová, 2004; Marcin et al., 2004; Angelovi ová et 

al., 2005, 2006; Mudro ová et al., 2005; Ha� ík et al., 2005b, 2006, 2007, 2008, 2009; Tuberoso 

et al., 2005; Basile et al., 2006; Bozin et al., 2006; Singh et al. 2006; Trevisan et al., 2006; 

Liptaiová et al. 2009  a i.)    

     Ako doplnky sa vyu�ívajú v poslednej dobe mnohé probiotické, prebiotické, enzymatické, 

minerálne, vitamínové, resp. rastlinné preparáty a iné doplnky, ktoré v kone nom dôsledku majú 
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ma  pozitívny vplyv na hospodárske vyu�itie krmiva, kvalitu produktu ako aj ekonomiku výroby 

hydinárskeho priemyslu (Ha� ík et al., 2005ab, 2007; Angelovi ová et al., 2006, 2008, 2009 a i).  

     V nadväznosti na uvedené literárne zdroje bolo cie om ná�ho experimentu u výkrmových 

kur iat hybridnej kombinácie Hybro vyhodnoti  dosahovanú mäsovú ú�itkovos  bez a pri 

aplikácii preverovaného probiotického preparátu s multifunk ným zlo�ením cez vodný zdroj 

s obsahom 2,0.10í KTJ.g-1  �ivného média. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

     Experiment sme realizovali v testovacej stanici hydiny Katedry hydinárstva a malých 

hospodárskych zvierat, pri FAPZ SPU v Nitre na výkrmových kur atách hybridnej kombinácie  

Hybro. Do pokusu bolo zaradených 120 ks jednod ových  kur iat a následne boli vytvorené  2 

skupiny zvierat: kontrolná (K) a  pokusná (P) po 60 ks   kur iat. Vlastný výkrm trval 40 dní. 

Kur atá boli k mené systémom ad libidum rovnakou �tartérovou KKZ HYD-01 (sypká forma) do 

21. d a veku a od 22. d a do 40. d a výkrmu KKZ HYD-02 (granulovaná forma) v oboch 

sledovaných skupinách. Skrmované KKZ HYD-01 a HYD-02 boli vyrobené bez antibiotických 

preparátov a kokcidiostatík. Priemerná vý�ivná hodnota podávaných k mnych zmesí po as 

experimentu je zobrazená v tabu ke 1. V pokusnej skupine bol pridávaný probiotický preparát 

s multikme ovým zlo�ením, ktorý obsahoval kmene Lactobacillus delbrueckii spp. bulgaris 

LAT187, Lactobacillus acidophilus LAT180, Lactobacillus helveticus LAT179, Lactobacillus 

delbrueckii spp.  lactis LAT182,  Streptococcus thermophilus  LAT205 a Enterococcus faecium  

E-253 s obsahom 2,0.109 KTJ.g-1 v �ivnom médiu. Probiotický preparát bol aplikovaný 

a podávaný kur atám  hybridnej kombinácie Hybro cez vodný zdroj (tabu ka 2) po as celej doby 

výkrmu. 

     Na konci výkrmu (40. de ) bolo z ka�dej skupiny experimentu vybratých  po 30 ks kur iat na 

jato ný rozbor, ktorý sa uskuto nil na Katedre hodnotenia a spracovania �ivo í�nych produktov 

pri FBP SPU Nitra, spolu s následným sledovaním základných hodnôt ich mäsovej ú�itkovosti 

(porá�ková hmotnos , hmotnos  jato ne opracovaného tela, hmotnos  drobov, jato ná 

vý a�nos ) a podiel najsledovanej�ích astí z jato ného tela (JOT) a to prsnej asti, prsnej 

svaloviny, stehennej asti a stehennej svaloviny.   

     Výsledky mäsovej ú�itkovosti boli spracované �tatistickým programom Statgraphics, kde boli 

vypo ítané základné �tatistické charakteristiky (aritmetický priemer, smerodajná odchýlka, 
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minimu, maximum, koeficient variability) a na ur enie preukaznosti rozdielov medzi 

sledovanými skupinami bol pou�itý F-test s následným T-testom.  

     Práca bola rie�ená v rámci projektu VEGA  1/0360/09. 

 
Tabu ka 1  Vý�ivná hodnota podávaných k mnych zmesí po as experimentu 

Sledovaný ukazovate  KKZ HYD-01 KKZ HYD-02 
Su�ina (g.kg-1) 917,30 913,30 
Dusíkaté látky (g.kg-1) 211,30 199,70 

Tuk (g.kg-1) 25,50 23,00 

�krob (g.kg-1) 413,00 434,80 

Celkový cukor (g.kg-1) 49,50 31,70 

MEN (MJ.kg-1) 11,689 11,555 

Vápnik (g.kg-1)  12,121 8,207 

Fosfor (g.kg-1) 7,833 6,834 

 

Tabu ka 2 Dávkovanie pitnej vody a probiotika v pokusnej skupine.de -1  
Tý�de  Po et ks  Dávka pitnej vody 

(l)  
Dávkovanie 
probiotika (ml) 

1 60 2,5 3,0 
2 60 3,5 3,0 
3 60 4,6 3,0 
4 60 6,7 3,0 
5 60 8,6 3,0 

6 (40. de ) 60 10,6 3,0 
 
 

 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

     Základné ukazovatele mäsovej ú�itkovosti kur iat hybridnej kombinácie Hybro bez (kontrolná 

skupina) a s pou�itím probiotika (pokusná skupina) sú znázornené a vyhodnotené  v  tabu ke 3 

a 4 
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Tabu ka 3 Základné ukazovatele mäsovej ú�itkovosti  jato ných kur iat Hybro 

Sledovaný 
ukazovate  

Skupina x  s min. max. v % Preukaznos   
rozdielov 

medzi 
skupinami 

Kontrolná 2075,90 49,505 2021,00 2143,00 2,38 Porá�ková 
hmotnos (g) Pokusná 2244,90 79,106 2112 2328 3,52 

K:P+++ 

 

Kontrolná 1360,40 34,306 1320,00 1435,00 2,52 Hmotnos  
JOT (g) Pokusná 1467,80 73,546 1358 1560 5,01 

K:P+++ 

 
Kontrolná 154,77 8,758 137,55 165,98 5,67 Hmotnos  

drobov (g) Pokusná 172,86 18,313 142,52 194,84 10,59 
K:P+ 

 
Kontrolná 72,99 1,564 69,86 75,35 2,14 Jato ná 

vý a�nos (%) Pokusná 73,06 1,355 71,05 75,24 1,85 
K:P- 

 
 
 

Tabu ka 4   Podiel najcennej�ích astí z JOT jato ných kur iat Hybro 
Sledovaný 
ukazovate  

Skupina x  s min. max. v % Preukaznos   
rozdielov 

medzi 
skupinami 

Kontrolná 28,91 1,485 26,22 31,33 5,14 Prsná as  
z JOT (%) Pokusná 27,58 3,608 19,14 32,34 13,08 

K:P- 

 

Kontrolná 22,21 1,463 19,39 23,71 6,59 Prsná 
svalovina 

z JOT (%) 
Pokusná 21,84 1,753 19,14 25,06 8,03 

K:P- 

 

Kontrolná 32,69 1,853 29,91 36,34 5,67 Stehenná 
as  z JOT 

(%) 
Pokusná 30,93 1,352 28,31 33,24 4,37 

K:P+ 

 

Kontrolná 21,81 1,292 19,92 24,22 5,92 Stehenná 
svalovina 

z JOT (%) 
Pokusná 20,75 1,245 18,94 22,77 6,0 

K:P- 

 

 

     Priemerná porá�ková hmotnos  kur iat hybridnej kombinácie Hybro bola v kontrolnej skupine 

(2075,90 g) a o 169 g vy��ia  (P 0,001) v pokusnej skupine (2244,90 g). Hodnoty porá�kovej 

hmotnosti kur iat Hybro v na�om experimente sú pribli�ne rovnaké ako u hybridnej kombinácie 

ROSS 308 uvádza Rychlá a ezní ek (2000), resp. (Benková, 2001), ktorých porá�ková 

hmotnos  bola v priemere 2240,0 g  a 2083,5 g, ale zárove  ni��ie pri porovnaní ako uvádzajú 

Straková et al. (2002), ktorí zistili priemernú hmotnos  kur iat  ROSS 308 po 42. d och výkrmu 

u sliepo iek 2360 g a u kohútikov 2700 g. Porá�ková hmotnos  kur iat Hybro ná�ho experimentu 
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je v priemere ove a vy��ia ako zistili Ha� ík et al. (2007) u hybridnej kombinácie ROSS 308 

(2014,25 g), ktorí aplikovali kur atám probiotický preparát cez vodný zdroj na báze 

Eneterococcus faecium. Dôle�itým zistením ná�ho experimentu je, �e podobne ako uvádzajú 

Kumprechtová et al. (1999), Ha� ík et al. (2005a), resp. Angelovi ová (2005) v na�om pokuse 

bol taktie� potvrdený trend zvý�enej porá�kovej hmotnosti na konci výkrmu v skupine kur iat, 

ktorým vo vý�ive bolo aplikované probiotikum (P 0,001).  

     Vyhodnotením hmotnosti JOT sa zachovala podobná tendencia ako pri porá�kovej hmotnosti, 

kde ni��ia hmotnos  JOT (P 0,001) o 107,4 g sa dosiahla v kontrolnej skupine  (1360,40 g) ako v 

pokusnej skupine (1467,80 g). Dosiahnuté hodnoty hmotnosti JOT kur iat Hybro v kontrolnej 

skupine sú ni��ie ako vo svojich prácach zistili u kur iat rôznych hybridných kombinácii  

Simeonovová a Ingr (2000), Benková et al. (2002), Ha� ík et al. (2005), Angelovi ová (2005) 

a iní, resp. vyrovnané v pokusnej skupine s hodnotami zistenými Simeonovou a Ingrom (2002), 

Benkovou et al. (2002), ale zárove  ni��ie pri porovnaní s výsledkami Ha� íka et al. (2005a).  

     Jato ná vý a�nos  v na�om experimente bola vy��ia (P 0,05) v pokusnej skupine 73,06 % 

oproti kontrolnej skupine (72,99 %). Hodnoty jato nej vý a�nosti hybridnej kombinácie Hybro v 

sledovaných skupinách experimentu nie sú ve mi vysoké, nako ko prekra ujú úrove  

normovanej vý a�nosti, ktorej hodnota je 72 % len v priemere o1 %. Tendencie zvý�enia  

jato nej vý a�nosti u rôznych hybridných kombinácií kur iat oproti norme STN aj pri aplikácii 

probiotických preparátov je v súlade s výsledkami Uhrína et al. (1993), Králika et al. (1999), 

Strakovej et al. (2002) ako aj Ha� íka et al. (2004, 2005). 

     Vyhodnotením podielu najcennej�ích astí JOT kur iat Hybro pri aplikácii probiotického 

preparátu s multifunk ným zlo�ením cez vodný zdroj sme dospeli k záveru, �e sa mierne zni�oval 

tak podiel prsnej asti (27,58 %), prsnej svaloviny (21,84 %), stehennej asti (30,93 %) ako aj 

 stehennej svaloviny (20,75 %) oproti kontrolnej skupine (P 0,05), kde nebol vo vý�ive pou�itý 

probiotický preparát.  

     Hodnoty v sledovaných podieloch z JOT u kur iat Hybro vy�ivovaných probiotikom sú 

v rozpore so zisteniami Angelovi ovej (2005), Ha� íka et al. (2005, 2007) a iných, ktorí zistili 

opa nú tendenciou a to zvy�ovanie podielu CM  v JOT výkrmových kur iat rôznych hybridných 

kombinácií pri aplikácii probiotického preparátu v ich vý�ive.  
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ZÁVER 

     Z výsledkov experimentu vyplýva, �e probiotický preparát s multifunk ným zlo�ením 

pridávaný do vody  výkrmovým kur atám Hybro  po as celej doby výkrmu (40 dní) svojim 

ú inkom výrazne zvý�il porá�kovú hmotnos  na konci výkrmu, hmotnos  JOT (P 0,001), 

a taktie� zvý�il �tatisticky preukazne (P 0,05) hmotnos  drobov.  

     Jato ná vý a�nos  hybridnej kombinácie Hybro bola vplyvom podávaného probiotického 

preparátu len mierne ovplyvnená (P 0,05), ale potvrdila sa mo�nos  ú inku probiotík aj na tento 

dôle�itý znak jato nej hodnoty. 

     Vý�ka podielu prsnej a stehennej asti, resp. prsnej a stehennej svaloviny z JOT nebola 

v zásade negatívne ovplyvnená podávaným probiotikom pridávaným kur atám cez vodný zdroj, 

aj ke  sa v pokusnej skupine dosiahli ni��ie hodnoty ako v kontrolnej skupine, ale bez �tatisticky 

preukazných rozdielov (P 0,05).  

     Aplikácia probiotického preparátu s multifunk ným zlo�ením cez vodný zdroj potvrdila 

zvý�enie základných ukazovate ov mäsovej ú�itkovosti, ím mô�e by  v kone nom dôsledku pre 

prvovýrobcu pozitívne ovplyvnená aj ekonomika výroby hydinového mäsa.  
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