
Programová brožura

Zdravá drůbež



• Zlepšit zdravotní stav a užitkovost u všech zastavených hejn drůbeže
• Zvýšení počtu zastavených hejn drůbeže chovaných bez antibiotik

Cíle

Akční plán

Výchozím bodem byl audit rozmnožovacích 
chovů, líhní a farem pro výkrm brojlerů. 
Na základě výsledků byl navržen konkrétní 
plán.

Základem programu byl management na úrovni krmiv, farem a zdraví:

Zlepšit nutriční hodnotu

Zlepšit zdravotní stav stře

v

Management krmiv: 
• Školení chovatelů o včasném krmení
• Doporučení ohledně složení a optimalizace krmiva 
    (NutriOpt)

Management zdraví:
• Zlepšení hygieny na farmách
• Selko aditiva na podporu mikrobiální rovnováhy 
    a střevní integrity

Faremní management: 
• Školení zaměstnanců brojlerových farem o optimálním  
    řízení výkrmu
• Zvláštní pozornost věnovaná managementu (kvalitě)
    vody

Hlavní strategie 
programu

Nukleové 
chovy

Prarodičovské 
chovy

Rodičovské 
chovy

Výkrm brojlerů
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Redukce antibiotik, zachování užitkovosti

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOST: DRŮBEŽÍ INTEGRÁTOR USILUJE O PRODUKCI MASA BEZ POUŽITÍ ANTIBIOTIK

Snížení používání 
antibiotik

Zvýšení 
ziskovosti

Snížení výrobních 
nákladů

Zvýšení užitkovosti 
zvířat

+



Výsledek

Na farmách integrátora byla sledována konverze krmiva a spotřeba antibiotik a porovnány s obdobím před 
zahájením produkce bez antibiotik.

Pokrok směrem k produkci 
bez antibiotik, při zachování 
ziskovosti

Bez antibiotik
Již nejsou používána

Zvýšila se
produkce brojlerů z 89,1% na 98,8%
bez antibiotik 

3%
Zlepšení 
konverze 
krmiva

Co lze udělat pro efektivní zlepšení produkce brojlerů 
bez použití antibiotik? 

Dosažení optimální užitkovosti 
drůbeže vyžaduje zvážení všech 
aspektů produkčního řetězce. 

Program Zdravá střeva u drůbeže spojuje 
služby, znalosti a produkty v integrovaném 
přístupu. Každá konkrétní situace 
zákazníka je analyzována, aby bylo 
možné najít kritické body ve výrobním 
procesu. Tým Trouw Nutrition podporuje 
management krmiv, farem a zdraví za 
účelem dosažení dlouhodobých cílů 
zákazníka.

Redukce používání antibiotik01

02 Efektivita živočišné výroby

03 Mikrobiální kontrola

04
Produkce cenově 
dostupných potravin

Program 
Zdravá střeva 
u drůbeže se 
zaměřuje na:



Sdílení 
znalostí

Audit celého produkčního řetězce drůbeže

Poradenství faremního managementu

Precizní výživa s využitím systému NutriOpt s doporučeními ohledně 
nutričních hodnot, způsobu podávání a struktury krmiva

Kalkulace návratnosti investic

1

Hodnocení zdravotního stavu a střev u drůbeže

Laboratorní služby

Přenosné soupravy pro analýzu vody

Dávkovací zařízení pro doplňkové látky

Poskytování 
služeb2

Krmná aditiva Selko, mají specifický způsob působení 
v zažívacím traktu zvířete: 

- Prevence příjmu patogenů
- Podpora trávení
- Řízení a úprava mikrobioty
- Zlepšení integrity střevní stěny

Implementace 
produktů3

Zřeknutí se odpovědnosti: © Trouw Nutrition. Ochranné známky uvedené v tomto dokumentu jsou registrovány v Nizozemsku, USA a dalších zemích. Tyto ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti 
Selko B.V. nebo Micronutrients USA LLC nebo Trouw International B.V.

Proč redukovat používání 
antibiotik při produkci drůbeže?

Antimikrobiální rezistence je sílícím rizikem pro lidské zdraví a spotřebitelé si to již uvědomují. 
Je třeba vyvinout strategie ke snížení používání antibiotik u lidí i zvířat.

Producenti drůbeže jsou důležitou součástí potravinového řetězce a potřebují řešení k minimalizaci používání 
antibiotik při zachování zdraví a užitkovosti zvířat. Výrobci se musí přizpůsobit neustále se měnícímu trhu:

Globální změny v právních předpisech o používání antibiotik v živočišné výrobě

Poptávka zákazníků po drůbežím mase vyprodukovaném bez antibiotik

Na Chvalce 2049, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
tel.: +420 / 281 920 737, 281 924 229

tel. / fax: +420 / 281 925 075
www.trouwnutrition.cz


