Chov hydiny
Význam chovu hydiny : z hľadiska významu chov hydiny je na 3. mieste, za chovom HD
a ošípaných.
Hlavné produkty : a/ mäso - dietetické, ľahko stráviteľné a vhodne pre racionálnu výživu, hydinový
tuk má najnižší obsah nepriaznivo pôsobiacich mastných kyselín,
b/ vajcia – sú vysokohodnotnou potravinou, ktorá sa používa nielen na priamu
spotrebu, ale aj ako surovina pre potravinársky priemysel a na technické
účely, obsahujú lecitín nepriaznivo vplýva na nervovú sústavu
a cholesterol vyvoláva aterosklerózu,

Vedľajšie produkty : - hydinový trus výživné hnojivo využívane v poľnohospodárstve
a zeleninárstve,
-vajcové škrupiny,
-perie,
Pôvod hydiny : sliepka pochádza z divej kury bankivskej, dodnes žije v oblasti Indii.
Rozdelenie plemien :
a/ podľa miesta vzniku : ázijské a stredozemné plemená,
b/ podľa úžitkovosti :
- nosivé / lenghornka biela, vlaška jarabičia, minorka,/
-s kombinovanou úžitkovosťou / rodajlenka, hemšírka,
plymutkaoravka,/
-mäsové / korniška biela, kočinka, brahmanka, orpinktonka,/
-bojové / indická bojovníčka, malajská bojovníčka, /
-okrasné / hodvábnička, holanďanka, jokohamka,/
-zakrpatené / takmer každé plemeno má zakrpatenú formu,/
Najvýkonnejšie nosivé hybridy s bielou škrupinou : Hisex biely, Babcock B-300,
Najvýkonnejšie nosivé hybridy s hnedou škrupinou : Babcock B-380,Hisex hnedý,
Najvýkonnejšie brojlerové hybridy : Ross1, Slogal, Tetra B,
Základné delenie podľa druhu chovanej hydiny :
- hrabavá hydina / kury, morky, perličky, prepelice /,
- vodná hydina / kačice, husi, /
Špecializácia v chove hydiny je delenie na jednotlivé kategórie :
- liahnutie hydiny,
- odchov hydiny,
- chov na produkciu konzumných vajec,
- chov na produkciu násadových vajec, / rozmnožovacie chovy /,
- výkrm hydiny,
Liahnutie hydiny : je proces biologických a biochemických zmien prebiehajúce v oplodnenom
vajci, tento proces prebieha mimo tela matky.
Oplodnenie nastáva po ovulácii vajíčka / žltka / v lieviku vajcovodu
Liahnutie môže byť - prirodzené pod nosnicou / kvočkou /,
-umele v liahňach,
Typy liahni : stolové s kapacitou 30-200vajec,
skriňové s kapacitou niekoľko tisíc vajec,
komorové niekoľko tisíc a stotisíc vajec,
Každá liaheň má dve časti : predliaheň,
doliaheň,
Vajcia do liahni sa vyberajú z rozmnožovacích chovov po 7 dní od znášky volajú sa násadové.
V predliahni sú vajcia prvých 17 dni, na 18 deň sa prekladajú do doliahni, kde sa o 3 dní vykľujú
kurčatá.
Do predliahni sa vajcia dávajú na liesky stojato, tupým koncom hore, do doliahni sa dávajú ležato,
V predliahni sa otáčajú vajcia o 45-500 od horizontálne roviny, každých 1,5 až 2 hodín / zamedzuje

sa tým prilepenie zárodku ku škrupine, žĺtok bude v strede vajca,
Teplota v predliahni a doliahni sa udržuje v rozmedzí 37,6 až 37,8 0C.
Vlhkosť v predliahni musí byť 60-75 %,v doliahni 75-80%.
Počas uloženia vajec v liahni sa vykonáva n a 6-7 deň presvecovanie vajec / ovoskopom /, zisťuje
sa či je vajce oplodnené , ak nie čisté / neoplodnené / sa vyraďujú.
Druhé presvecovanie sa vykonáva na 18 deň tú sa zisťuje odumretosť zárodku.
Zloženie a proces tvorby vajca :
Zloženie vajca – zárodočný terčík, stred žĺtkovej gule, tmavý žĺtok, svetlý žĺtok, žĺtková blana,
chalazy, hustejší bielok, riedky bielok, vnútorná poškrupinová blana, vonkajšia podškrupinová
blana, škrupina, vzduchová komôrka,
Proces tvorby vajca : tvorba vajec prebieha vo fázach – 1 fáza dozrievanie pohlavných buniek,
- 2 fáza tvorba blán, bielka a škrupiny,
Tvorba folikul sa tvorí v ľavom vaječníku / 2-4 tisíc folikul v rôznom štádiu vývoja /.
Zrelá folikula / vajíčko / po prasknutí folikulárnej blany vypadáva do lievika vajcovodu – tento dej
sa nazýva ovulácia. V lieviku dochádza aj k oplodneniu vajíčka
Ostatné časti vajca sa tvoria vo vajcovode.
Vajcovod sa skladá :
- lievik / oplodnenie /,
- bielkotvorná časť / v nej sa tvorí 45% bielka /,
- krček / tvorí sa 10% bielka a podškrupinové blany /,
- maternica / tvorí sa 45% bielka, škrupina a pigmentácia škrupiny /,
- pošva ,
- kloaka,
Vajce obsahuje : - súbor zárodočnej hmoty,
-výživnú hmotu,
-ochrannú hmotu,
Chovateľské prostredie pre odchov a výkrm kurčiat.
Základnou podmienkou je kvalitná príprava hál na prijatie kurčiat do odchovu a výkrmu .
Príprava pozostáva z týchto úkonov :
- demontáž kŕmidiel, napájačiek, ventilátorov a potom ich čistenie, oprava a údržba,
- odstránenie trusu ú traktorovou radlicou, zametanie a umývanie priestorov,
- vybielenie hál, natieranie kovovej konštrukcie,
- chemická plošná dezinfekcia / 2-3% chloramín /,
- nastielanie podstielky / rezaná pšeničná slama dlhá 15-25cm /,
- inštalácia kŕmidiel, napájačiek, ventilátorov,
- dezinfekcia plynovými formalinovými parami,
- vyhriatie haly na 30-320C,
Medzi dvoma turnusmi by hala mala byť prázdna - 14 dní pri odchove na hlbokej podstielke,
-1 mesiac pri odchove v klietkach,
Odchov kurčiat
Odchov je obdobie od uliahnutia po zaradenie do stavu nosníc.
- u znáškových typoch to trvá 150 dní, uskutočňuje sa v halách s klietkovou technológiou,
- u mäsových typoch to trvá 180 dní, uskutočňuje sa na hlbokej podstielke,
Počas odchovu zabezpečiť optimálne hodnoty mikroklímy :
- teplota - prvý týždeň 30-32éC, potom postupné klesanie na 210C v 6 týždni,
- dĺžka svetla - prvé tri dni 23,5 hodín, od 4. dňa do 20. týždňa 8 hodín,
- relatívna vlhkosť vzduchu 75%,
Kŕmenie : v prvých dňoch sa kŕmi ad libidum pri odchove v klietkach a to KKZ HYD-04 nosivý
typ,

HYD 07
mäsový typ,
V odchove na hlbokej podstielke sa kŕmi 4-5x denne.
Po 2-3 týždňoch začína obmedzenie kŕmenia za účelom zabezpečenia optimálnej hmotnosti.
Za celé obdobie odchovu / 22 týždňov/ sliepočka spotrebuje 7,5 až 9kg krmiva.
Výkrm kurčiat
Sa vykonáva na hlbokej podstielke, pričom je potrebne vytvoriť vhodné prostredie.
- vetranie / nie prievan /,
- osvetlenie / prvý týždeň svietiť 23 hodín, v ďalších týždňoch sa strieda svetlo a tma napr. 1-2
hodiny svetlo pri kŕmení a potom sa na 2-3 hodiny zhasne,
Kŕmenie :
Obdobie vlastného výkrmu rozdeľujeme na :
- štartérové / od vyliahnutia do 3 týždňov / kŕmna zmes má vyšší podiel živočíšnych
bielkovín /, krmivo HYD-01
- rastové / od 4 do 6 týždňov / nahradzujú sa živočíšne bielkoviny rastlinnými /HYD -02
- dokrmovacie /od 7 do 8 týždňa/ sa zvyšuje podiel kukurice za účelom sfarbenia kože
a tuku do žlta, HYD- 03,
Počas výkrmu sa spotrebuje 2,2 až 2,5 kg kompletnej kŕmnej zmesi na 1 kg prírastku.
Pred zabití brojlerov sa nekŕmia minimálne 6 hodín.
Chov nosníc na výrobu konzumných vajec .
Nosnice sa chovajú bez kohútov,
Chov sa vykonáva v halách v klietkach., ktoré sú usporiadané do batérii / jednoetážové,
dvojetážové/.
Klietky majú kompletnú mechanizáciu / kŕmenie, napájanie /
Na 1 sliepku pripadá 400cm2.
Vajcia sa zbierajú ručne alebo zbernými pásmi.
Chov nosníc na produkciu násadových ch vajec.
Chov sa vykonáva na hlbokej podstielke spolu s kohútmi / pomer kohútov a sliepok je
u znáškových typoch 1: 15 a u mäsových typoch 1 : 10 /.
Po obvode haly sú hniezda / 1 hniezdo pre 2-3 nosnice /, vajcia sa zberajú ručne každé dve hodiny.
Pozbierané vajcia sa triedia a uskladňujú tupým koncom hore, pri teplote 8-120C a pri
vlhkosti 80-85%.

