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ABSTRACT 
The aim of our study was to verify an efficiency of feed mixtures enriched with various portions of 
Cinnamomi aetheroleum for the broiler's production.  In our experiment, we used final fatten type of 
Ross 308 broilers, as well as starter, growth and final feed mixtures. Whole fatten period was divided 
into three stages. The starter stage was set for 1-18 days old broilers, when the starter feed mixture 
(HYD-01) was fed to broilers; the growth stage was set for 19-31 days old broilers, when the growth 
feed mixture (HYD-02) was used and the final stage - when the final feed mixture (HYD-03) was fed 
to 32-38 days old broilers. The experiment consisted of one control and three trial groups. Feed 
mixtures for trial groups differed from the control group mixture, because they contained various 
portions of Cinnamomi aetheroleum (0,1; 0,05; 0,025%). At the end of the experiment, broilers gained 
1738,40 g of their body weight at the 0,05% portion, 1746,40 g at the 0,1% portion and 1760,84 g at 
the 0,025% portion of Cinnamomi aetheroleum. The differences in body weights were not statistically 
significant (P>0.05). 
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ÚVOD 
Niet pochýb, že kŕmne antibiotiká zohrali dôležitú úlohu pri produkcii živočíšnych potravín ako rastová 
a zdravotná podpora zvierat. V nadväznosti na zákaz používania kŕmnych antibiotík v súčasnom 
období je trendom hľadať alternatívne náhrady. Jednou z možností sú rastlinné silice. Charakterizované 
sú zmesou vonných, unikavých zlúčenín, pomenovaných podľa aromatických znakov rastlinných 
materiálov, z ktorých môžu byť izolované (Oyen a Dung, 1999).  
Silice sú zmesou zlúčenín a ich chemické zloženie a koncentrácie ich zložiek sú rozličné. Škoricový 
aldehyd, základná zložka škoricovej silice,  tvorí približne podiel 60 až 75 % z účinných látok (Duke, 
1986).  
Odlišnosť v zložení účinných látok jednotlivých rastlinných silíc závisí od druhu silice (Schilcher, 
1985; Janssen et al., 1987; Deans a Waterman, 1993).  
Rozmanitosť silíc, vo vzťahu k alternatívnej náhrade za kŕmne antibiotiká podľa literárnych údajov, 
predpokladá výber 4 základných účinných látok, t.j. tymolu, škoricového aldehydu, beta-iónanu 
a karvakrolu pre vyhodnotenie ich možnej úlohy ako náhrady antibiotík  pri produkcii u hydiny (Lee et 
al., 2004). Podľa doterajších literárnych poznatkov rastlinné silice boli charakteristické svojimi 
antimikrobiálnymi účinkami (Deans a Ritchie, 1987; Paster et al., 1990; Reddy et al., 1991; Lis-
Blatchin et al., 1998; Smith-Palmer et al., 1998; Hammer et al., 1999).  
Pre túto svoju vlastnosť sa silice stali v súčasnosti centrom pozornosti vo výskume ako alternatívna 
náhrada za kŕmne antibiotiká.  
Lee a Ahn (1998) zistili, že škoricový aldehyd, získaný zo škoricovej silice, sa vyznačuje silnými 
inhibičnými vlastnosťami proti Clostridium perfringens, Bacteroides fragilis a miernymi inhibičnými 
vlastnosťami proti Bifidobacterium longum a Lactobacillus acidophilus izolovaných z ľudskej stolice. 
Selektívna inhibícia škoricového aldehydu na patogénne črevné baktérie môže mať farmakologickú 
úlohu pri stabilizácii črevnej mikroflóry. Široké použitie in vitro škoricovej silice získanej z kôry 
škoricovníka ceylónskeho, tymiánovej silice získanej z tymiánu obyčajného a pamajoránovej silice 
získanej z pamajoránu obyčajného s antimikrobiálnymi účinkami sú známe v literárnych prameňoch 
(Deans a Ritchie, 1987; Paster et al., 1990, Biondi et al., 1993; Stiles et al., 1995; Sivropoulou et 
al., 1996; Nelson, 1997; Adam et al., 1998; Farag et al., 1989a; 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). Účinnosť týchto silíc overili v pokusoch s výkrmovými kurčatami ako alternatívu za kŕmne 
antibiotiká (Angelovičová et al., 2008).  
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 Chemické vlastnosti a biologická účinnosť škoricového aldehydu sú uvedené v tabuľke 1.  
 
Tabuľka 1 Chemické vlastnosti škoricového aldehydu (Lee et al., 2004) 
 

Molekulová hmotnosť (Furia 
a Bellanca, 1975) 
Synonymum  
FEMA GRAS (Furia 
a Bellanca, 1975) 
FDA (Furia a Bellanca, 1975) 
Objavená 
Vzhľad 
Vôňa 
Bod varu 
Merná hmotnosť, g.ml-1 

LD50 (Jenner et al., 1964) 
Stabilita (Furia a Bellanca, 
1975) 
Štruktúra 
 
 
Biologická účinnosť (URL 1) 

132 C9H8O 
 
3-fenyl-2-propenal 
2286 
 
21CFR 182.60 GRAS 
v škorici (Lauraceae) 
mierne žlto sfarbená tekutina 
škoricová 
246 
1,048 
2,220 mg.kg-1 (per os, potkan) 
celkom dobrá 
 

 
antimikrobiálna 
protizápalová 
antispasmatická 
prevencia rakoviny 
hypoglykemická 
ochucovadlo 

 
Mechanizmus antimikrobiálnych účinkov silíc v organizme zvierat nie je dostatočne preskúmaný. 
Predpokladá sa, že svojimi lipofilnými vlastnosťami (Conner, 1993) a chemickou štruktúrou (Farag et 
al., 1989a, 1989b) môžu plniť významnú funkciu pri náhrade za kŕmne antibiotiká. 
V nadväznosti na uvedené poznatky z vedeckej literatúry cieľom vedeckého príspevku bol výskum 
s rozličnými dávkami škoricovej silice v kŕmnej zmesi pre výkrmové kurčatá  vo vzťahu k ich 
produkcii. 
 
MATERIÁL A METÓDY 
V pokusoch sme použili finálny výkrmový typ kurčiat Ross 308 a kŕmne zmesi štartérovú, rastovú 
a finálnu, ktoré sme obohatili rozličným množstvom škoricovej silice. 
Kŕmne zmesi kontrolnej skupiny neobsahovali škoricovú silicu. Pokusné skupiny sa  vzájomne 
odlišovali podielom škoricovej silice, ktorú sme zhomogenizovali so surovinami kŕmnej zmesi. 
Škoricová silica je získaná z kôry škoricovníka cejlónskeho (Cinnamomum zeylanicum) destiláciou 
s vodnou parou (Slovenský farmaceutický kódex, 1997).  
 
Tabuľka 2  Schéma pokusu 
 
 Typ 

kurčiat 
Fáza  
Výkrmu 

Skupina Pokusná účinná látka  
v kŕmnej zmesi 

Pokus Ross 308 štartérová, 
rastová,  
finálna  

kontrolná 
1. pokusná 
2. pokusná 
3. pokusná 

- 
0,1 %  škoricovej silice 
0,05 %  škoricovej silice 
0,025 %  škoricovej silice 
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Pokusy sme uskutočnili v hydinárskej farme, v hale s možnosťou výkrmu 24 000  kurčiat. Pri 
vchodových dverách sme vytvorili boxy. Každý bol určený pre jednu skupinu. Boxy sme vzájomne 
medzi sebou oddelili perforovaným pletivom od haly a plastovými ohradami medzi sebou. V každom 
boxe bolo umiestnených 100 kurčiat. Veľkosť plochy v každom boxe  umožňovala kurčatám 
neobmedzený prístup ku krmivu a vode. Hustotu zástavu výkrmových kurčiat sme uskutočnili v zmysle 
Smernice Rady 2007/43/ES zo dňa 28. júna 2007, ktorou sa stanovujú minimálne princípy ochrany 
kurčiat chovaných na produkciu mäsa. Hustotu naskladnenia sme vyjadrili v kg telesnej hmotnosti 
výkrmových kurčiat na jeden m2. Maximálna hustota zástavu výkrmových kurčiat pri uplatňovaní 
welfare je 30 kg.m-2. Kurčatá boli ustajnené na hlbokej podstielke. Spodnú vrstvu 8 cm tvorili drevné 
piliny, na ktorých bola 5 cm vrstva pomiaganej pšeničnej slamy. 
Celkové výkrmové obdobie sme rozdelili na tri fázy: 
- štartérová, určená pre kurčatá vo veku od 1. až 18. dňa, počas ktorej kurčatá  prijímali štartérovú 
kŕmnu zmes (HYD-01),  
- rastová, pre kurčatá vo veku 19 až 31 dní s rastovou kŕmnou zmesou HYD-02, 
- finálna, pre kurčatá vo veku 32 až 38 dní s finálnou kŕmnou zmesou HYD-03 (zloženie kŕmnych 
zmesí a obsah živín v jednom kg kŕmnych zmesí je v súlade s odporúčaním  podľa Kódexu krmív, 
uvedenom vo výnose MP SR (2002). 
V pokuse sme použili pokusnú kŕmnu technológiu (Liptaiová et al., 2009).  
V pokusoch sme sledovali tieto ukazovatele:                                                                                
- Životaschopnosť výkrmových kurčiat (úhyn) (denná kontrola),  
- Telesná hmotnosť kurčiat na konci pokusu (váhy Kern ECB 20K20 s presnosťou d = ± 0,1 g). 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 
 
Životaschopnosť výkrmových kurčiat 
Počas pokusu bola denne kontrolovaná životaschopnosť kurčiat, ktorú sme vyjadrili počtom živých 
kurčiat na konci pokusu po odrátaní uhynutých kusov. Úhyn sme zaznamenali počas štartérovej fázy 
výkrmu v skupine, v ktorej kurčatá skrmovali kŕmnu zmes s podielom 0,05 % škoricovej silice a 0,025 
% škoricovej silice. Ďalší úhyn 1 kurčaťa sme zaznamenali počas rastovej fázy výkrmu v skupine 
s podielom 0,05 % škoricovej silice. Podľa Chmelničnej a Solčianskej (2007) sa pri výkrme kurčiat 
životaschopnosť najčastejšie vyjadruje obrátenou hodnotou, t.j. podielom uhynutých zvierat                  
z počiatočného stavu. Úhyn kurčiat 1 až 3 ks, ktorý bol zaznamenaný pri skrmovaní kŕmnych zmesí 
s 0,05, resp. 0,025 % nie je považovaný za hromadný úhyn. Z toho dôvodu sme nehľadali príčinu 
úhynu kurčiat. 
Životaschopnosť kurčiat v jednotlivých skupinách je uvedená v grafe číslo 1. 
 

 
Obrázok 1  Životaschopnosť výkrmových kurčiat na konci pokusu 
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Telesná hmotnosť kurčiat na konci pokusu  
Rozmanitosť silíc, vo vzťahu k alternatívnej náhrade za kŕmne antibiotiká podľa literárnych údajov, 
predpokladá výber 4 základných účinných látok, t.j. tymolu, škoricového aldehydu, beta-iónanu 
a karvakrolu pre vyhodnotenie ich možnej úlohy ako náhrady antibiotík  pri produkcii u hydiny (Lee et 
al., 2004). Tým, že v našom experimente sme použili škoricovú silicu, jej účinky sme sledovali na 
rastovej schopnosti kurčiat. Telesná hmotnosť kurčiat na konci výkrmového obdobia sa v našom 
experimente pohybovala od 1734,92 g (kontrolná skupina) do 1760,84 g (3. pokusná skupina). 
Rozdiely v telesnej hmotnosti kurčiat neboli štatisticky preukazné (P>0,05).  
Rastlinné kŕmne doplnky zo skupiny bylín sa vyznačujú protizápalovými a bakteriostatickými 
účinkami. Rovnako efektívne pôsobia ako antimikrobiálne látky v tráviacej sústave a upokojujúce 
látky. Zlepšujú chutnosť krmív, stráviteľnosť živín krmiva, zvyšujú prírastky telesnej hmotnosti, 
zlepšujú konverziu krmiva a zároveň senzorické vlastnosti mäsa. (Grabowski, 1990; Majdonski, 
1991; Fritz et al., 1995).  
 

 
Obrázok 2 Telesná hmotnosť výkrmových kurčiat na konci pokusu 
 
Tabuľka 3  Matematicko-štatistické vyhodnotenie výsledkov telesnej hmotnosti výkrmových kurčiat      
                     na konci pokusu a ich rozdielov medzi skupinami 

Scheffeho test pri hladine významnosti P0,05 ; 
-P>0,05 

 
ZÁVER 
Pri overovaní náhrady kŕmnych antibiotík v kŕmnych zmesiach pre výkrmové kurčatá škoricovou 
silicou vo vzťahu k ich produkcii sme získali výsledky, ktoré môžeme odporučiť pre ďalší rozvoj vedy 
a ich uplatnenie v praktických podmienkach. Škoricová silica sa vyznačuje biologickými účinkami, 
ktoré sa prejavili pri rôznej produkcii výkrmových kurčiat. Tým, že sme použili rozličný podiel 
škoricovej silice do kŕmnych zmesí pre výkrmové kurčatá štartérovej, rastovej a finálnej v jednotlivých 
skupinách, kurčatá na konci pokusného obdobia dosiahli telesnú hmotnosť 1738,40 g pri podiele 
škoricovej silice 0,05 %, 1746,40 g pri podiele škoricovej silice 0,1 % a 1760,84 g pri podiele 
škoricovej silice 0,025 %. Rozdiely v telesnej hmotnosti neboli štatisticky preukazné  (P>0,05).   

Skupina n s vk 1. pokusná 2. pokusná 3. pokusná 
Kontrolná 100 246,92 14,23 - - - 
1. pokusná 100 254,21 14,56  - - 
2. pokusná 100 222,55 12,80   - 
3. pokusná 100 279,79 15,89    
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technologické postupy  na výrobu kŕmnych zmesí, ktoré sa neoverujú, ukazovatele výživnej hodnoty a 
použiteľnosti kŕmnych zmesí, ich bližšie hodnotenie a podmienky uvádzania do obehu. 
URL 1: Dr. Duke's Phytochemical and Ethnobotanical Databases. [cit. 2009-09-15]. Dostupné na 
internete: <http://www.ars-grin.gov/duke/>. 
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