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HODNOTENIE VPLYVU POUŽITIA PROPOUL SYNBIOTICKÉHO  PRÍPRAVKU NA 

ZLEPŠENIE ZDRAVOTNÉHO STAVU, VÝROBNÝCH UKAZOVATEľOV A ZNÍŽENIE 

MNOŽSTVA  POUŽITIA ANTIBIOTÍK  PRI VÝKRMOVOM ODCHOVE  MORIEK 

Úvod 

Intenzifikácia chovu jatočných moriek vytvára mnoho hrozieb súvisiacich s udržiavaním 

gastrointestinálnej homeostázy, ktorej nedostatok sa klinicky prejavuje u moriek hnačkami. Zdá sa, že 

v súčasnosti je jedným z najdôležitejších problémov u moriek vo  výkrme je  výskyt recidivujúcej 

hnačky vedúcej k vzniku vlhkej podstielky, zápalu behákov  stafylokokovú , streptokokovú infekciu  

a zvýšenie  konverzie krmiva (FCR) a zníženie prírastkov  hmotnosti. Tieto problémy sa zvyčajne 

riešia podávaním antibiotík. 

Vzhľadom na rastúci tlak zo strany spotrebiteľov, obchodníkov, organizácií na ochranu zvieracích 

práv a národnými vládami obmedziť používanie antibiotík v živočíšnej výrobe, stále viac a viac  je 

kladený dôraz na alternatívne metódy regulácie gastrointestinálne mikroflóry u hydiny. Jedným z 

možných riešení je použitie probiotík , prebiotík  a synbiotík v živočíšnej výrobe (Grigs et al., 2005). 

Názov pochádza z gréckeho probios znamená "pre život" a je opačným termínom k antibiotikám. 

Probiotiká sú živé, vyselektované mikrobiálne kultúry, ktoré majú schopnosť  trvalého alebo 

dočasného osídlenie tráviaceho  traktu a zabraňujú nadmernému rastu patogénnych mikroorganizmov. 

Poskytujú lepšie trávenie, optimálne využitie živín z krmív a majú pozitívny vplyv na rovnováhu 

črevného ekosystému (Mižák et al., 2012). Probiotické mikroorganizmy  najčastejšie patria do rodov 

Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus, Pedicoccus, Lactococcus, Saccharomyces (Janocha, et 

al., 2010). Mnohé štúdie potvrdili, že doplnenie stravy s príslušnými baktériami so zdokumentovanými  

probiotickými vlastnosťami, umožňuje udržiavať homeostázu tráviaceho traktu, zvyšuje toleranciu 

organizmu voči nepriaznivým vonkajším podnetom, ktorá uľahčuje trávenie a zlepšuje vstrebávanie 

živín, v prípade potreby používania antibiotík na liečebné účely, urýchľuje dobu zotavenia (Siggers et 

al., 2007 Guarneri a Malagelada 2003 Kalavathy et al., 2003). 

Je dôležité, že mikroorganizmy používané na výrobu probiotických preparátov boli izolované zo 

zástupcov druhov, u ktorých majú byť použité, druhovo špecifický z dôvodu rozdielov v konštrukcii 

gastrointestinálneho traktu a výžive zvierat a tak môžu mať niektoré priaznivé zdravotné účinky . 

(Mižák et al. 2012, Timmerman a kol., 2006). 

Na tráviací systém u vtákov, okrem probiotík, sú prospešné aj prebiotiká. Ide o látky, ktorých 

selektívna fermentácia vedie k špecifickým zmenám v zložení a aktivite gastrointestinálnej mikroflóry, 

čo pozitívne ovplyvňuje pohodu a zdravie hostiteľa (Gibson et al., 2004). Kombinácia probiotika s 

prebiotikom sa nazýva synbiotikum. Do produktov obsahujúcich takúto kombináciu zahŕňame  

PROPOUL obsahujúci probiotický Lactobacillus fermentum izolovaný z gastrointestinálneho traktu 

hydiny a prebiotikum - fruktooligosacharid, ktorý ako nestráviteľný sacharid stimuluje proces šírenia 

prospešných probiotických mikroorganizmov v čreve. 



Cieľom štúdie bolo posúdiť vplyv podávania PROPOUL  synbiotického prípravku na zlepšenie 

zdravotného stavu, výrobné parametre a zníženie množstva antibiotík používaných v kŕdľoch moriek 

na výkrm. 

Materiál a metodológia výskumu 

Testy sa uskutočňovali paralelne na dvoch farmách  moriek línie BUT 6 v Dolnosliezskom vojvodstve 

označených ako farma A a farma B. Na účely experimentu sa zozbierali a porovnali parametre zo 

štyroch produkčných cyklov, z ktorých každý  trval 107 až 108 dní. Prvý a druhý cyklus na každej 

farme slúžil ako kontrola. V nasledujúcich 2 cykloch, t. J. 3 a 4, sa PROPOUL podával na každej 

farme podľa nasledujúcej schémy: 

1-2 týždne života - 500 g / 1000 l vody 5 dní v týždni 

3-14 týždňov života - 300 g / 1000 l vody na 3 dni v týždni 

 Na farme A boli morky chované do 2 týždňov v hale o rozlohe 1000 m², a potom sa premiestnili do 

väčšieho objektu o rozlohe 3000 m2. Na  Farme B po dobu prvých 5 týždňov  boli morky chované v 

objekte o rozlohe 1200 m², polovica moriek potom bola premiestnená  do druhej rovnakej haly. Morky 

boli kŕmené v šesť  stupňovom programe (Prestarter IND, IND  Grower 1, IND Grower 2, IND 

Grower 3 s prídavkom monenzinátu a IND Finisher 1,  Ind Finisher 2). Očkovanie vtákov v 1. a 14. 

dni veku proti infekčnej rinotracheitíde moriek (TRT) a v 28 dňoch proti hemoragickej enteritídy 

(HE). Po celú dobu experimentu bol  monitorovaný zdravotný stav a množstvo antibiotík. Výrobné 

ukazovatele  boli zhromažďované so zameraním na   úmrtnosť, konverziu krmiva a konečnú hmotnosť 

moriek. 

 

Analýza získaných výsledkov 

Zhromaždené údaje o produkčných parametroch a použitých antibiotikách sú uvedené v tabuľke 1 a 

tabuľke 2. 

Tabuľka 1. Vybrané výrobné parametre získané počas experimentu v oboch zariadeniach. 

Farma  Výrobný 

cyklus 

Počet moriek 

odoslaných na 

jatočné 

využitie 

Koncová 

hmotnosť 

/kg/ 

Získaná 

živá 

hmotnosť 

Úhyny v 

% 

Konverzia 

krmiva 

 

A 

 

 

 1 (kontrola) 14 526 10,45 151 797 3,40 2,56 

 2 (kontrola) 14 863 10,40 154 575 3,80 2,55 

 3 (Propoul) 14 497 10,60 153 668 3,10 2,53 

 4 (Propoul) 14 387 10,80 155 380 3,00 2,52 

B 

 

 

 1 (kontrola) 11 996 10,41 124 873 4,10 2,56 

 2 (kontrola) 11 915 10,38 123 678 3,60 2,54 

 3  (Propoul) 11 640 10,55 122 802 3,00 2,51 

4  (Propoul) 11 659 10,60 123 585 3,10 2,51 

 

 



Po porovnaní údajov od kontrolných skupín a skupín dostávajúcich PROPOUL možno jasne vidieť 

rozdiely v hodnotách telesnej hmotnosti a úmrtnosti, ako aj spotrebu krmiva v prospech skupín, ktoré 

dostávali PROPOUL. 

Konečná telesná hmotnosť vtákov v kontrolných skupinách bola v priemere 10,41 kg (10,38 - 10,45 

kg), čo je o 230 g menej v porovnaní so skupinami, ktoré dostali synbiotikum. Priemerná konečná  

telesná hmotnosť v skupinách, ktoré dostávali PROPOUL, bola 10,64 kg (10,55 až 10,80 kg). 

Miera využitia krmiva (vypočítaná ako priemerná hodnota) v skupinách, ktoré dostávali , bola o niečo 

nižšia a v kontrolných skupinách predstavovala 2,517 oproti 2,552. 

Podľa súčasných tabuľkových hodnôt týkajúcich sa produkčných parametrov línie Aviagen VUT 6 je 

telesná hmotnosť moriek vo veku 105 dní 10,32 kg a v 112 dňoch  veku 11,15 kg s konverzným 

pomerom krmív 2,36 a 2,46. 

Okrem lepších produkčných parametrov , bola miera prežitia vtákov vyššia v prípade skupín, ktoré 

dostávali synbiotiká. Úmrtnosť v kŕdľoch ktorým bol podávaný PROPOUL, bola o 0,65% nižšia ako v 

kontrolnej skupine (tab. 1). 

Iní vedci tiež skúmali účinky PROPOUL na výrobné ukazatele u  hydiny. Weis a kol. Porovnali 

účinnosť PROPOUL  obsahujúceho L. fermentum s iným prípravkom založeným na kmeni 

Enterococcus faecium a skupinou, ktorá nedostávala probiotiká. Pozorovania ukázali, že skupina 

kačíc, ktoré dostávali PROPOUL, mala vyššiu telesnú hmotnosť (2,517 kg) v porovnaní s kontrolnou 

skupinou (2,360 kg) a skupinou, ktorá dostávala ďalší probiotický prípravok založený na kmeni E. 

faecium (2,468 kg). Je potrebné poznamenať, že v uvedenom experimente bola hmotnosť jednotlivých 

fragmentov jatočného tela kačice vždy vyššia v skupine, ktorá dostávala PROPOUL. 

Pozitívny účinok použitia probiotika založeného na kmeni Lactobacillus spp. (FM-B11) na prírastok 

hmotnosti brojlerov moriek bol zaznamenaný v Torres-Rodriguez et al. Pri tomto experimente 

uskutočňovanom v USA sa brali do úvahy výsledky výroby získané jednotlivými farmami a rozdelili 

sa na farmy s dobrou, strednou a nízkou efektívnosťou výroby. Zistilo sa, že skupiny so strednou a 

nízkou účinnosťou, ktoré dostávali probiotikum, dosiahli významné zlepšenie produkčných výsledkov 

v porovnaní s kontrolnými skupinami, zatiaľ čo v skupine s dobrým výkonom sa nezaznamenali 

žiadne významné rozdiely. Podľa autorov sa účinok použitia probiotika vzťahuje na celé stádo. 

Podávanie probiotík teda prispelo k zlepšeniu produkčných účinkov získaných u vtákov s horšími 

parametrami, s menej účinným imunitným systémom, a preto bolo vystavené vplyvu väčšieho počtu 

patogénov. Stabilizácia gastrointestinálnej mikroflóry preto prispela k tomu, že táto skupina vtákov 

dosiahla podstatne lepšie produkčné účinky. 

Vicente et al. Vo výskume rastu vtákov a indexu využitia krmiva v kŕdľoch moriek experimentálne 

infikovaných Salmonella Enteritidis sa ukázalo, že podávanie probiotík na základe kmeňa 

Lactobacillus viedlo k lepším účinkom vo vzťahu k obom hodnoteným ukazovateľom. Patogény, ktoré 

majú najväčší epidemiologický význam pre zdravie ľudí a hydiny, zahŕňajú Salmonella, 

Campylobacter a Clostridium (Humphrey a kol. 2007, Van Immerseel a kol. 2003). Zistilo sa, že 

probiotiká sa môžu použiť na kontrolu infekcií týmito patogénmi, a tým na zníženie stupňa infekcie 

hydiny moduláciou zloženia a enzymatickej aktivity mikroflóry slepého čreva. Ukázalo sa, že 

Lactobacillus ako probiotikum významne znižuje počet patogénnych baktérií, t. J. Salmonella 

Enteritidis, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, Escherichia coli a Clostridium perfringens 

(Schneitz 2005). 



Výrazne  lepšie výsledky v skupinách moriek a kačíc, ktoré dostávajú PROPOUL, a údaje o iných 

kmeňoch probiotických baktérií ukazujú, že stabilizácia gastrointestinálnej mikroflóry je mimoriadne 

dôležitá, pretože bráni množeniu patogénov a podporuje dosiahnutie lepších produkčných účinkov. 

  V experimente, ktorý sa týkal účinku PROPOUL, sa monitorovalo aj množstvo a trvanie podávania 

antibiotika, a to ako u vtákov liečených doplnením PROPOUL, tak aj u kontrolných skupín (tabuľka č. 

2). Je potrebné poznamenať, že liečivá sa podávali iba na terapeutické účely, keď to zdravotný stav 

stáda absolútne vyžadoval. 

Pri porovnaní spotreby liečiva na vtáka v skupine PROPOUL a kontrolnej skupine došlo k jasnému 

zníženiu množstva použitých antibiotík. V kontrolných skupinách sa priemerne použilo 0,815 g 

antibiotík / kg a 0,11 ml kolistínu na kilogram získaného mäsa, zatiaľ čo v skupinách, ktoré dostávali 

PROPOUL, sa použilo iba 0,12 g / kg, čo dáva 7-krát menej spotrebovaných antibiotík. Malo by sa 

tiež zdôrazniť, že v kontrolných skupinách sa lieky museli podávať oveľa skôr, už vo veku 11 až 23 

dní. V stádach, ktoré dostávali PROPOUL, sa antibiotikum uviedlo prvýkrát  až v 32-66 dni. 

Počas obidvoch kontrolných cyklov sa niekoľkokrát bojovalo s kolibacilózou, opakujúcou sa hnačkou 

a zápalovým ochorením čriev, čo odráža veľkolepo vysokú spotrebu rôznych antibiotík. Naopak, 

vtáky, ktoré dostávali PROPOUL, nemali žiadnu kolibacilózu a antibiotická liečba bola zavedená 

sporadicky. 

Tabuľka 2. Zoznam antibiotík podávaných vtákom v oboch zariadeniach počas experimentu. 

* 2 milióny IU kolistínu / ml 

umiestneni

e skupiny 

Deň 

odhov
u 

Podané preparáty Účinná zložka 
Čas trvania 
liečby 

Celkový 

počet dní 
kiečby 

Liečivá 

celkom 

 

Celková 

spotreba 
liekov v g a 

ml 

Farma A 

 1 

(kontrola
) 

23 

Maxyl 50% 1kg  

(8 op.) amoksycylina 
5 dni 

20 Amoksycylina  

14 000g  
 

Colivet* 

25 000ml 
 

Doksycyklina  

7 500 g 
 

Enrofloksacyn

a  8 000g 
 

 

29 500g 

(0,2g/kg) 
 

25000ml 

(0,17ml) 

Colivet 5l 

 (1 op.) kolistyna 

48 

Powdox 1kg  

(15 op.) doksycyklina 
5 dni 

Spectron 5l  

(5 op.) enrofloksacyna 

57 

Maxyl 50% 1kg  

(20 op.) amoksycylina 
5 dni 

Colivet 5l  
(4 op.) kolistyna 

75 Spectron 5l  

(11 op.) enrofloksacyna 5 dni 

2 

(kontrola

) 

21 

Maxyl 50% 1kg  
(8 op.) amoksycylina 

5 dni 

20 Amoksycylina  

14 000g 
 

Colivet* 

20 000ml 
 

Doksycyklina  

5 000g 
 

Enrofloksacyn

a   1 500g 

 

20 500g 

(0,14g/kg) 
 

20000ml 

(0,13ml) 

Colivet 5l  

(1 op.) kolistyna 

50 

Powdox 1kg  

(10 op.) doksycyklina 
5 dni 

Spectron 5l 

 (3 op.) enrofloksacyna 

64 

Maxyl 50% 1kg  

(20 op.) amoksycylina 
5 dni 

Colivet 5l  
(3 op.) kolistyna 

3  
(Propoul) 

63 

Maxyl 50% 1kg  

(20 op.) amoksycylina 
3 dni 

7 Amoksycylina  

25 000g 
 

Linkomycyna   

1 800g 

26 800g 

(0,18g/kg) 

Lincocin 40% 1,5kg 
(3 op.) linkomycyna 

90 Maxyl 50% 1kg  

(30 op.) amoksycylina 4 dni 

4 32 Maxyl 50% 1kg  amoksycylina 6 dni 6 Amoksycylina  5000g 



(Propoul)  (10 op.) 5 000g (0,04g/kg) 

Farma B 

1 

(kontrola
) 

23 

Maxyl 50% 1kg  

(8 op.) amoksycylina 
5 dni 

21 Amoksycylina 

21 500g 
 

Colivet* 

5000ml 
 

Linkomycyna  

1 800g 
 

Doksycyklina  

17 500g 
 

Enrofloksacyn

a  5 000g 
 

  

45 800g  

(0,37g/kg) 
 

5000ml 

(0,04ml/kg) 

Colivet 5l  

(1 op.) kolistyna 

31 

Maxyl 50% 1kg  

(15 op.) amoksycylina 
3 dni 

Lincocin 40% 1,5kg 
(3 op.) linkomycyna 

42 

Powdox 50% 1kg 

(15 op.) doksycyklina 
5 dni 

Spectron 5l  
(6 op.) enrofloksacyna 

57 Maxyl 50% 1kg  

(20 op.) amoksycylina 3 dni 

75 
Powdox 50% 1kg 

(20 op.) doksycyklina 
5 dni 

Enroxil 1l (50 op.) enrofloksacyna 

2 

(kontrola
) 

11 

Amoksiklav 500g  

(4 op.) 
amoksycylina, 

kw. klawulanowy 
5 dni 

23 Amoksycylina 

1000g 
 kw. 

klawulanowy 

250g 
 

Colivet* 

10000ml 
 

Sól potasowa 

fenoksymetylo

penicyliny 

1625g 
 

Enrofloksacyn

a 6200g 
 

Doksycyklina  

12 500g 
 

Sulfametazol  

24 000g 

Trimetoprim 

 6 000g 

51 075g 

(0,42g/kg) 
 

10000ml 

(0,08ml/kg) 

Colivet 5l  

(1 op.) kolistyna 

20 

Phenoxypen 1kg  

(5 op.) 
fenoksymetylopen

icylina 
3 dni 

Colivet 5l  
(1 op.) kolistyna 

27   Enroxil 1l  

(12 op.) enrofloksacyna 5 dni 

49 

Powdox 50% 1kg 

(25 op.) doksycyklina 
5 dni 

Trimsulfasol 5l 

 (6 op.) 
sulfametazol, 

trimetoprim 

81 Spectron 5l  
(10 op.) enrofloksacyna 5 dni 

3 
(Propoul) 

66 

Maxyl 50% 1kg  

(15 op.) amoksycylina 
3 dni 

6 Amoksycylina   

22 500g 
 

Linkomycyna 

 1200g  

23700g 

(0,2g/kg) 

Lincocin 40% 1,5kg 
(2 op.) linkomycyna 

88 Maxyl 50% 1kg 

 (30 op.) amoksycylina 3 dni 

4 

(Propoul) 33 Maxyl 50% 1kg  

(10 op.) amoksycylina 4 dni 4 Amoksycylina 

5000g 
5000g 

(0,04g/kg) 

 

Nálezy nás nabádajú  venovať pozornosť väčšiemu počtu antibiotík z rôznych chemických skupín v 

kontrolných skupinách. Počas celého podávania prípravku PROPOUL sme museli uviesť iba dve 

skupiny: penicilíny (amoxicilín) a linkosamidy (lincomycín). Počas kontrolných cyklov 

farmakoterapia pokrývala oveľa širšiu škálu liekov: tetracyklíny, polymyxíny, fluórchinolóny, 

sulfonamidy a už uvedené penicilíny a linkosamidy. Môže sa zdať, že počas produkčných cyklov, v 

ktorých sa podával PROPOUL, sa na obidvoch farmách použili významne vyššie dávky amoxicilínu v 

porovnaní s kontrolnými testami. Výskyt choroby u starších vtákov súvisí s ich vyššou telesnou 

hmotnosťou, a teda s vyššou dávkou liečiva. Konečné množstvo spotrebovaných antibiotík je však 

určite nižšie v skupinách, ktoré dostávali PROPOUL - vtáky zo skupín, ktoré dostávali probiotiká, boli 

ošetrené 4 až 7 dní a vtáky z kontrolných skupín  20 až 23 dní. 

Časté používanie a rozmanitosť liečiv môže viesť k vzniku rezistentných baktérií voči viacerým 

liečivám v prostredí, ktoré nebude možné liečiť (Kolář et al. 2001). Okrem toho podávanie PROPOUL 

alebo iných pro a synbiotických prípravkov znižuje počet vylúčených patogénnych baktérií, ktoré sú 



často nosičmi génov rezistencie voči liekom (napr. ESBL, pAmpc pre beta laktámy), čo obmedzuje 

pravdepodobnosť výskytu vysoko rezistentných kmeňov, ktoré chránia nielen zdravie. zvierat, ale aj 

ľudí (Ceccarelli a kol. 2017). 

Záver 

Testy ukázali, že podávanie PROPOUL vedie k zvýšeniu jatočnej hmotnosti moriek, k nižšej 

úmrtnosti a lepšiemu využitiu krmiva pri súčasnom znížení množstva použitých antibiotík. 

Priaznivejšie hodnoty môžu vyplývať z imunostimulačných vlastností probiotík a prebiotík, ktoré vedú 

k zlepšeniu zdravia stáda. „Prospešné baktérie“ udržiavaním správnej rovnováhy gastrointestinálnej 

mikroflóry ovplyvňujú zdravie čriev, a tým aj lepšie využitie krmiva. Účinok prípravku na podporu 

zdravia potvrdzuje skutočnosť, že mladé vtáky, ktoré dostávajú PROPOUL, preukázali nižší výskyt 

chorôb, a preto si vyžadujú liečbu menej často a kratšie obdobie. Podávanie probiotík vedie k 

vyrovnaniu jedincov v stáde a vtáky sú schopné využiť svoj genetický potenciál. 

V súhrne možno povedať, že PROPOUL umožnil dosiahnuť vyššie prírastky u  moriek  o 230 g, pri 

v priemere s  0,035 nižšiou konverziou krmiva. Použitie synbiotika malo za následok sedemnásobné 

zníženie množstva spotrebovaných antibiotík a zníženie počtu dní liečby. V skupine, ktorá dostávala 

PROPOUL, sa antibiotiká podávali 4 až 7 dní a v kontrolnej skupine 20 až 23 dní. 

 Lepšie využitie krmiva, nižšia miera úmrtnosti, zníženie chorobnosti a zníženie používania antibiotík 

jednoznačne zlepšujú ziskovosť výroby. 
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