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ABSTRACT   
The aim of the experiment was to study the effect of Thymi aetheroleum on growth 
performance of Cobb 500 broiler chickens. We incorporated Thymi aetheroleum into plant oil. 
This mixture was homogenized with components of starter, growth or finish feed mixtures. 
The experiment lasted 38 days and was realized on a poultry farm designated for fattening of 
24 000 birds on deep litter. In the front part of the feeder building, an area for our own 
experimental model technology of fodder and water feeding was reserved. We arranged two 
boxes with 100 pieces in each. The experimental and control groups were involved in the 
experiment. In the experimental group, unlike control group, Thymi aetheroleum at 50 g per 
100 kg of feed mixtures was applied. During the experimental verification of the use of Thymi 
aetheroleum per os, we found that broilers after feeding of feed mixtures with Thymi 
aetheroleum insignificantly (P>0.05) increased their growth performance, feed intake and 
improved feed conversion. 
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ÚVOD  
Esenciálny olej je zmes vonných, prchavých látok, ktoré bili pomenované na základe 
aromatickej charakteristiky rastlinných surovín, z ktorých sa získali. Termín „esenciálny“ bol 
prijatý z teórie quinta essentia, ktorý navrhol Paracelsus, pretože bol presvedčený, že táto 
quintessentia bola účinnou zložkou v medicínskych preparátoch (Oyen a Dung, 1999). 
Pretože esenciálny olej je zle definovaný na základe konceptu zo stredovekej farmácie, bol 
navrhnutý termín „éterický olej“ (Hay a Watterman, 1993). 
Esenciálne oleje sú komplexné zmesi zložiek a ich chemické zloženie a koncentrácia 
jednotlivých zložiek je variabilná (Lee et al., 2004).  
Esenciálne oleje sú dlhodobo centrom pozornosti pre ich antimikrobiálne účinky (Deans 
a Richie, 1987; Paster et al., 1990; Reddy et al., 1991; Lis-Blachin et al., 1998; Smith-
Palmer et al., 1998; Hammer et al., 1999). 
Kvôli týmto vlastnostiam éterické oleje si získali veľký záujem vo výskume ako alternatíva 
antibiotík pre terapeutické účely a použitie v kozmetike a potravinárskom priemysle (Lee et 
al., 2004).  
In vitro antimikrobiálne účinky éterických olejov získaných zo škoricovníka, tymianu 
a pamajoránu sú publikované v mnohých prácach (Deans a Richte, 1987; Paster et al., 1990; 
Biondi et al., 1993; Stiles et al., 1995; Sivropoulou et al., 1996; Nelson, 1997; Adam et al., 
1998; Fara get al., 1989b; Manou et al., 1998; Smith-Palmer et al., 1998; Cosentino et al., 
1999; Hammer et al., 1999; Ferhout et al., 1999; Dorman a Deans, 2000; Štofan et al., 
2009), ktoré možno použiť ako antimikrobiálny prípravok.   
V nadväznosti na vylúčenie  mäsovokostnej múčky z obehu kŕmnych surovín a kŕmnych 
antibiotík u výkrmových kurčiat sme zamerali našu prácu na optimalizáciu fyziologických 
potrieb kurčiat Cobb 500 z povolených kŕmnych surovín v dávkach, ktoré sú bezpečné vo 
vzťahu k ich zdraviu. Experimentálne sme overovali účinnosť kŕmnych zmesí s tymianovou 
silicou na rastové schopnosti výkrmových kurčiat.  
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MATERIÁL A METODIKA  
Uskutočnili sme skupinový kŕmny pokus s finálnym hybridom kurčiat Cobb 500 na 
hydinárskej farme pre výkrm kurčiat. Na začiatku haly s hlbokou podstielkou pre výkrm 
24000 kurčiat sme vyčlenili priestor pre dve skupiny, ktoré sme oddelili pletivom od kurčiat 
v hale a medzi skupinami. V každej skupine bolo umiestnených 100 jednodňových kurčiat. 
Na konci pokusu nebola prekročená telesná hmotnosť 30 kg na 1 m2. Použili sme pokusnú 
kŕmnu a napájaciu technológiu.  
 

 
Obrázok 1 Pokusná kŕmna a napájacia technológia, Foto: Angelovičová (2009) 

 
Kurčatá skrmovali kŕmne zmesi určené pre výkrm kurčiat v každej skupine s tým rozdielom, 
že v pokusnej skupine sa do kŕmnych zmesí zaradila tymianová silica 50 g.100 kg-1. Kurčatá 
skrmovali kŕmnu zmes štartérovu od 1. do 18. dňa veku, rastovú od 19. do 31. dňa veku 
a finálnu od 32. do 36. dňa veku. Tymianová silica bola vyrobená z vňate Tymianu 
obyčajného (Thymus vulgaris L.) v liehu nerozpustnej časti (Slovenský farmaceutický 
kódex, 1997). 

 
Obrázok 2 Tymian obyčajný (Thymus vulgaris L.) (URL 1) 

           
Účinné látky v tymianovej silici určené plynovou chromatografiou:  β-myrcén 3 %, γ-terpinén 
10 %, p-cymén 18 %, linalol 6,5 %, terpinén-4-ol 2,5 %, tymol 55 % a karvakrol 4 %. 
Použitie silice do kŕmnej zmesi: silica sa najprv zmiešala s rastlinným kŕmnym olejom a táto 
zmes sa zhomogenizovala s ostatnými kŕmnymi surovinami.   

Kurčatá na konci pokusu sme vážili na váhach typu Kern ECB 20K20 s presnosťou d = ± 0,1 
g. Matematickoštatistické vyhodnotenie sme výsledkov sme vykonali v programe SAS, verzia 
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6.4. Výsledky pokusu sme vyhodnotili aritmetickým priemerom, smerodajnou odchýlkou a 
variačným koeficientom. Na testovanie rozdielov medzi skupinami sme použili t-test.   

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Rastové schopnosti výkrmových kurčiat na konci pokusu 
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Obrázok 1Telesná hmotnosť výkrmových kurčiat na konci pokusu 

 
Tabuľka 1 Matematicko-štatistické vyhodnotenie rastovej schopnosti výkrmových kurčiat 
Skupina n        s              vk t-test P0,05 
Pokusná  100  182,04         8,41   
Kontrolná 100  230,00       10,73  0,36- 
 
Výsledky pokusu potvrdzujú štatisticky nepreukazné (P>0,05) zvýšenie rastových schopností 
výkrmových kurčiat pri skrmovaní kŕmnej zmesi s tymianovou silicou o 21,64 g v porovnaní 
s rastovými schopnosťami kurčiat, ktoré skrmovali kŕmne zmesi bez tymianovej silice. 
Výsledky štatistického vyhodnotenia výsledkov poukazujú na skutočnosť, že účinky 
tymianovej silice sa prejavili na vyrovnanejšej rastovej schopnosti kurčiat. Výsledky nášho 
pokusu sú v súlade so štatisticky nepreukaznými  (P>0,05) výsledkami pozitívneho vplyvu 
esenciálnych olejov na rastvé schopnosti kurčiat, ktoré uvádzajú Vogt a Rauch (1991), Case 
et al. (1995), Veldman a Enting (1996), Botsoglou et al. (2002).  Na rozdiel od vyššie 
uvedených výsledkov, iní autori uvádzajú štatisticky preukazný (P<0,05) pozitívny vplyv 
esenciálnych olejov na rast výkrmových kurčiat (Bassett, 2000; Langhout, 2000; Kamel, 
2001). Pritom sa sledovalo použitie rozličného obsahu esenciálnych olejov v rozmedzí 20 až 
200 ppm. Pozitívny vplyv rastových schopností kurčiat sa prejavil na zvýšení prírastkov 
telesnej hmotnosti a príjmu krmiva, čo sa prejavilo na zlepšenej konverzii krmiva v porovnaní 
s kontrolnou skupinou. V našom pokuse bol príjem krmiva s tymianovou silicou u kurčiat 
vyšší v porovnaní s kontrolnou skupinou bez silice v kŕmnych zmesiach. Ale konverzia 
krmiva sa zlepšila o 0,04.  
 
Tabuľka 2 Celková spotreba krmiva a konverzia krmiva 
Skupina Celková spotreba krmiva FCR 
pokusná 3362,84 1,55 
kontrolná 3416,21     1,59            
FCR = konverzia krmiva (spotreba krmiva v g na 1 g prírastku telesnej hmotnosti) 
 
Pri skúmaní účinkov esenciálnych olejov na rastové schopnosti kurčiat autori upozorňujú na 
niektoré zásady, ktoré sú dôležité z hľadiska ich dosiahnutia. Botsoglou et al. (2002) 
uvádzajú, že pri skrmovaní krmiva s pamajoránovou silicou v koncentrácii 50 a 100 ppm do 
veku kurčiat 38 dní sa nedosiahol očakávaný štatisticky preukazný výsledok na telesnej 
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hmotnosti kurčiat a konverzii krmiva. Autori vysvetľujú nedostatočný účinok silice tým, že 
rastová schopnosť kurčiat bola vysoká a nebolo potrebné jej zvyšovanie účinkami aditív. 
K podobným záverom dospeli Coates et al. (1951) a Hill et al. (1952), ktorí konštatujú, že 
dobrá výživa a zdravie kurčiat, ktoré sú chované v dobrých chovateľských podmienkach  je 
v priamom vzťahu k zníženej spotrebe antibiotík. Iný, opatrný pohľad na používanie 
esenciálnych olejov vyslovili Botsoglou et al. (2002). V experimentálnej kŕmnej zmesi 
použili 75 ppm lasalocidu a 0,01 % exogénnych enzýmov, ktoré môžu udržať alebo znížiť 
účinnosť esenciálnych olejov. Vogt a Rauch (1991) vo svojich experimentoch, v ktorých 
sledovali 4 rozličné obsahy tymianovej silice v kŕmnych zmesiach kurčiat (0, 20, 40 a 80 
ppm), nedosiahli očakávaný účinok na rastovú schopnosť kurčiat. Na rozdiel od týchto 
autorov, na pozitívny vplyv esenciálnych olejov poukazujú štúdie Basseta (2000), 
Langhouta (2000) a Kamela (2001). Títo autori indikujú dosiahnutie pozitívnych účinkov 
esenciálnych olejov na zvýšenie rastu v prípade, ak budú marginálne experimentálne 
podmienky a kŕmne zmesi. Zaujímavé výsledky dosiahli vo svojom experimente Lee et al. 
(2003) pri porovnávaní účinku karvakrolu a tymolu v koncentrácii 200 ppm. Účinkami 
karvakrolu sa znížili prírastky telesnej hmotnosti a príjem krmiva, ale zlepšila sa konverzia 
krmiva.   
 
ZÁVER 
Pri experimentálnom overovaní použitia tymianovej silice per os v množstve 50 g na 100 kg 
kŕmnej zmesi štartérovej, rastovej a finálnej pre výkrmové kurčatá sme zistili  významné 
výsledky, ktoré môžme odporučiť pre ďalší rozvoj vedy a ich uplatnenie v praktických 
podmienkach. Tymiánová silica obsahuje biologicky účinné látky β-myrcén 3 %, γ-terpinén 
10 %, p-cymén 18 %, linalol 6,5 %, terpinén-4-ol 2,5 %, tymol 55 %, karvakrol 4 %. Pri 
použití 50 g tymianovej silice do kŕmnych zmesí sa dosiahla štatisticky nepreukazná (P>0,05) 
vyššia telesná hmotnosť kurčiat a vyššia spotreba krmiva, pričom konverzia krmiva sa 
zlepšila. 
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