Vplyv ionizovanej vody pomocou
zariadenia Ionimax IPP na úžitkovosť
brojlerových kurencoch ROSS 308
na farme Semerovo RAB.

Nie len Vám zaručí mäkšiu čistú vody.
Ale Vám dodá viac životnej energie pre zdravší
životný štýl,
pre lepšiu produkciu zvierat a zvýši dostupnosť
minerálov z prírody.

Testovali sme na zvieratách

Metodika pokusu
•

Trubka Ionimax IPP bola namontovaná na vstupe vodovdnej inštalácie na hale číslo 4 dňa 6.2.
2017.

•

Ostatné haly haly 1,2,3 nemajú namontované trubky Ionimax IPP, preto sú vyhodnocované ako
kontrolná skupina

•

Vyhodnocovali 2 merania úžitkovosti kureniec Hybridu ROSS 308 pri naskladňovaní kureniec vo
Februári a druhé meranie pri naskladňovaní kureniec koncom marca a v apríl

•

Kurence boli od rovnakého dodávateľa a kŕmne zmesi boli v obidvoch skupinách identické

•

Pri obidvoch meraniach boli zdravotný stav kŕdla a medikácia na rovnakej úrovni. Pri prvom
meraní vo februári 2017 prišli jednodňové kurence v horšom zdravotnom stave pri obidvoch
skupinách a v prvých dňoch bol zaznamenaný zvýšený úhyn v obidvoch skupinách, preto aj
medikácia bola rovnaká.

•

Boli robené odbery a merania kvality vody počas kŕmenia kurčiat v certifikovanom laboratóriu
BelNovomann

•

Vyhodnocovali sme percento úhynu, koeficient spotreby krmiva na vyrobené mäso, množstvo
realizovaného mäsa a počtu kureniec z jednotlivých hál.

Meranie 1. úžitkovosti kureniec Ross 308
v dňoch od 13.2. do 12.4. 2017 v halách
č. 1 a č. 4 na % úhynu a konverziu
krmiva na farme RAB Semerovo.
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Meranie 1. úžitkovosti kureniec Ross 308 v dňoch od 13.2. do
12.4. 2017 v halách č. 1 a č. 4 na množstvo realizovaného
mäsa a počtu dochovaných kureniec na halu počas zástavu
na farme RAB Semerovo.
Realizované ks spolu

Real. mäso spolu kg
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Záver s merania 1.
•

Na hale č. 4, kde bola namontovaná trubka Ioniomax IPP, bol jednoznačne
znížený úhyn kureniec aj napriek tomu, že pri obidvoch skupinách boli
jednodňové kurence naskladnené v zlom zdravotnom a kondičnom stave
(boli dovezené infikované kurence).

•

Z výsledkov vyplýva, že sa kurence v hale č. 4 skôr zotavili a úhyn bol skôr
zastavený a tým aj znížený až o 3,6%.

•

Tiež môžeme pozorovať vyššiu chuť do konzumácie krmiva a vody na
množstvo vyrobeného mäsa, čo má vplyv na lepšiu efektivitu výkrmu
(kontrolná hala č. 1 = 285,5 a pokusná hala č. 4 = 270,1)

•

Vzhľadom na zvýšený úhyn kureniec v prvých dňoch po naskladnení, bol
jednoznačne pozorované rýchle zotavenie zvierat a následnú dodávku
kureniec na bitúnok v pokusnej skupine v hale č. 4 zvýšené o 1852 kg a o
832 kureniec v porovnaní s halou č. 1

Meranie 2. úžitkovosti kureniec Ross 308
v dňoch od 27.3. do 24.5. 2017 v halách
č. 3 a č. 4 na % úhynu a konverziu
krmiva na farme RAB Semerovo.
Úhyn v %
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Meranie 2. úžitkovosti kureniec Ross 308 v dňoch od 27.3. do
24.5. 2017 v halách č. 3 a č. 4 na množstvo realizovaného
mäsa a počtu dochovaných kureniec na halu počas zástavu
na farme RAB Semerovo.
Realizované ks spolu

Real. mäso spolu kg
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Záver s merania 2.
•

Na hale č. 4, kde bola namontovaná trubka Ioniomax IPP,
bol znížený úhyn kureniec aj napriek tomu, že pri obidvoch
skupinách boli kurence v dobrom zdravotnom a kondičnom
stave pri naskladnení aj počas výkrmu o 0,67%.

•

Tu môžeme pozorovať lepšie využitie krmiva na prírastok
mäsa, čo má vplyv na lepšiu konverziu krmiva na vyrobené
mäso.

•

Vzhľadom na dobrý zdravotný stav zvierat, bolo tiež
pozorované zvýšenú dodávku kureniec na bitúnok v
pokusnej skupine v hale č. 4 zvýšené o 158 kg a o 94
kureniec v porovnaní s halou č. 3

Zmena tvrdosti vody v hale č.4 znížená o 46% v porovnaní z
halou č. 1 bez Ionimaxu IPP. Ostatné parametre vody sa
nezmenili.

