
Plemená hydiny



Hodnotenie exteriéru: porovnanie 
s plemenným štandardom

� Stavba tela
� Telesný rámec
� Tvar trupu a držanie tela
� Konštitúcia
� Farba a tvar operenia
� Hlava → krk → trup → chvost → krídla → 

končatiny 



Významné plemená hydiny

� Plemená hydiny rozdeľujeme:
- hrabavá hydina : sliepky, morky, perličky,

bažanty, japonské prepelice, holuby,
pštrosy, pávy

- vodná hydina : husi, kačice



Plemená podľa zamerania 
úžitkovosti

- nosivé
Leghornka biela, Vlaška jarabičia

- s kombinovanou úžitkovos ťou
Rodajlendka, Hempšírka, Plymutka, Sasexka svetlá, 
Oravka

- mäsové
Korniš biely

- bojovné
Bojovníčka indická

- okrasné a zakrslé
Hodvábnička



Sliepky- znáškové plemená

� Leghornka biela
farba operenia je dominantne biela, hm.
Kohúta - 2,3- 2,8 kg, hm. Sliepky - 1,8-2,3
kg, znáša 150-200 vajec s bielou škrupinou



Sliepky- znáškové plemená

� Vlaška jarabi čia
má divé sfarbenie, má žlté beháky a zobák, hm.
Kohúta - 2,4 - 2,6kg, sliepka - 2,0 - 2,3 kg, znáša
150 - 200 vajec s bielou škrupinou, vhodné
plemeno do polointenzívnych podmienok.



Sliepky- kombinovaná úžitkovosť

� Rodajlendka
stredne ťažké plemeno, vyšľachtená v USA,
hm. koh.- 3 kg, sl.- 2,5 kg, znáša okolo 180
vajec s hnedou škrupinou



Sliepky- kombinovaná úžitkovosť

� Hempšírka
plemeno vyšľachtené v USA, má bielu a
hnedú farbu, hm. koh. 3,5-4kg, sl.- 2,5-
2,8kg, znáša okolo 180 ks vajec s hnedou
škrupinou

Zdroj: https://www.hensforpets.co.uk



Sliepky- kombinovaná úžitkovosť
� Plymutka
obdĺžnikový rámec tela, chová sa modrá pásikavá,
hm. koh. 2,9-3,5 kg, sl. 2,5-3 kg, znáša okolo 160-
180 vajec s hnedastou škrupinou



Sliepky- kombinovaná úžitkovosť

� Sasexka
stredne ťažké plemeno, lichobežníkový
rámec tela, hm. koh. 3,5-4 kg, sl.2,5-3 kg,
znáša okolo 180 vajec so žltohnedou
škrupinou

Zdroj: https://polloplayer.wordpress.com/tag/speckled-sussex-chick/



Sliepky- kombinovaná úžitkovosť

� Oravka
pôvodné slovenské plemeno, obdĺžnikový
rámec tela, medenočervená a biela farba,
hm.koh.2,7-3,3 kg, sl.2-2,6 kg, znáša 170
vajec s hnedastou škrupinou, patrí do
génovej rezervy

Zdroj: http://old.agroporadenstvo.sk/zv/hydina/clanky/genoverez.htm?start



Sliepky- mäsové plemená

� Korniška biela
ťažké plemeno, hm. koh. 4-5kg, sl. 3-4 kg,
znáška 120-150 vajec s hnedou
tmavofŕkanou škrupinou

obr. Varieta čierna



Používané typy a hybridy sliepok

� Znáškové
� s bielou škrupinou- vychádza sa z leghornských línií,

ktoré tvoria otcovskú a materskú vetvu

� s hnedou škrupinou- vychádza sa z plemien
Leghornka biela, Plymutka, Rodajlendka, Hempšírka

� výkrmové používané na výrobu brojlerového
mäsa – vychádza sa z otcovských línií Korniša
bieleho a materských línií Plymutky bielej



Nosivé hybridy s bielou škrupinou

� Shaver Starcross 288 - biele operenie,
vysoká znáška, je odolný voči chorobám a
stresom

Zdroj: http://www.agr.unideb.hu/animaldb/baromfi/tyuk/h2.htm



Nosivé hybridy s bielou škrupinou

� Hisex biely - dosahuje vysokú znášku
vajec, je vhodný pre chov v klietkach,
vyžaduje optimálne chovateľské
prostredie, je odolný voči stresom a
chorobám

Zdroj: http://www.airmarket.strana.de/hwr.jpg



Nosivé hybridy s hnedou škrupinou

� ISA brown- vyšľachtený vo Francúzsku, má vysoké
nároky na mikroklímu v hale a na kvalitnú kŕmnu zmes,
je pokojného temperamentu, hybrid je vhodný na hlbokú
podstielku, aj do klietok, vhodný do veľkokapacitných
technológií

Zdroj: http://www.backyardchickencoops.com.au/isa-brown/



Hybridy výkrmového typu
� ISA 715- vyšľachtený vo Fr., má veľmi dobré

výkrmové parametre, materské línie majú gén
zakrslosti, čo sa prejavuje menším telesným
rámcom



Hybridy výkrmového typu
� Ross-I - vyšľachtený v Angl., rezistentný voči

chorobám, adaptabilný pre tvrdšie chovateľské
podmienky, rýchlo rastie, dobre využíva krmivo a
má veľmi dobrú jatočnú výťažnosť

Zdroj: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Poultry_Classes_Blog_photo_-
_Flickr_-_USDAgov.jpg/640px-Poultry_Classes_Blog_photo_-_Flickr_-_USDAgov.jpg



Hybridy výkrmového typu
� Slovgal - vyšľachtený na Sl., biele perie, koža a

beháky sú žlté, finálny hybrid je vhodný na
výkrm na hlbokej podstielke aj v klietkach

Zdroj: http://old.agroporadenstvo.sk/zv/hydina/clanky/genoverez.htm



Morky

� Delenie plemien moriek podľa veľkosti
tela:

a/ skupina ťažkých plemien- m.bronzová
širokoprsá, biela m.širokoprsá,
m.bronzová štandardná

b/ skupina stredne ťažkých plemien-
m.virgínska

c/ skupina ľahkých plemien- m.biela
beltsvilská



Ťažké morky
� Biela morka širokoprsá
využíva sa ako otcovská forma pri krížení na
ťažší výkrmový typ, hm.moriaka je 18 - 20
kg, morky 9 - 10 kg



Ťažké morky

� Morka bronzová širokoprsá
je robustnejšia, má stredne veľkú hlavu, veľmi
široké, hlboké a oblé prsia, farba peria je čierna
alebo hnedá s oceľovým leskom, pohlavne
dospieva vo veku 7 - 8 mesiacov



Stredne ťažké morky
- Biela morka virgínska
vyšľachtená v Holandsku z bronzovej morky,
hmotnosť moriaka, hmotnosť moriaka je 9
kg, morky 6 kg, znáša 60 - 70 vajec

Ľahké morky
- Biela morka beltvilská
má jemnú kostru, dobrú osvalenosť a je
vhodná pre výkrm, hmotnosť moriaka je 6,5-
7kg, morky 3,5-4kg, znáška 80-100 ks vajec



Hybridy moriek

� Najviac je rozšírený typ morky BIG-6- má
dobrú telesnú stavbu a pevné končatiny, je
náročný na kvalitu výživy, nie je vhodný
pre extenzívne ani polointenzívne chovy



Plemená kačíc

� Pôvod odvodzujú od divej kačice tzv.
marcovky

� Podľa produkčného zamerania
rozdeľujeme plemená na skupiny:

a/ znáškové- indický bežec, khaky kampbel
b/ mäsové- kačica biela pekinská, kačica

pižmová



Znáškové plemená kačíc

� Indický bežec
ľahké nosivé plemeno kačíc, vzpriamené
telo, káčer váži 1,6-2,1 kg, kačica 1,4-1,8 kg,
znáša 140-200 vajec so zelenkastou
škrupinou



Znáškové plemená kačíc

� Khaky kampbel
ľahké plemeno, hm. káčera 2-2,75 kg, 
kačice 1,5-2,5 kg, znáša 150-200 vajec



Mäsové plemená
� Kačica biela pekingská
biele perie, káčer váži 3,5-4 kg, kačica 3-3,5
kg, znáša 100-150 vajec biele farby so
zelenkastým nádychom, znáška vajec je
sezónna



Mäsové plemená

� Kačica pižmová
ťažký typ kačice, má bradavičnato sperlenú kožu v
tvárovej a hlavovej časti, hm. káč. je 4-5 kg, kač.3-
3,5 kg, znáša 35-80 vajec bielej farby,
neodvodzuje svoj pôvod od kačice marcovky



Hybridy kačíc

� Výkrmové kačice, ktoré patria do kategórie
medzilíniových hybridov pekingskej
kačice- hybrid Rito, 1811-S3

� Hybridné kombinácie pižmovej kačice-
Canedins R-51



Plemená husí

� Pochádzajú od divej husi sivej, husi
čínskej labutej a husi divej nílskej.

� Podľa úžitkovosti ich delíme:
- ľahký nosivý typ- labutia hus, hus talianska
- stredne ťažký typ- slovenská biela hus,
česká biela hus a landeská, rýnska hus

- ťažký typ- toulouská hus, emdemská hus



Ľahký nosivý typ

� Labutia hus
typický je čelový výrastok na koreni zobáka,
má plavohnedú alebo bielu farbu, hm.
gunára 5,5 kg, husi 4,6 kg, znáša 50-60
vajec



Ľahký nosivý typ

� Hus talianska
je východiskovým plemenom pre šľachtenie
materských línií, znáša 50-80 vajec, hm.
gunára 5,5 kg, husi 4,5 kg, chová sa v bielej
farbe



Stredne ťažký typ

� Slovenská biela hus
hm. gunára je 6-8 kg, husi 5-7 kg, znáša iba 25-30
vajec, biele perie je vysokej kvality, používa sa na
kríženie s landeskou husou na produkciu hybridov
na pečeňový výkrm



Stredne ťažký typ

� Landeská hus
tvorí lahôdkovú pečeň pri nútenom dokrme, má
tvrdú konštitúciu, chová sa v sivej a bielej farbe,
hm. gunára 5,5-7kg, husi 6kg, znáša 25-35 vajec,
využíva sa v otcovskej pozícii



Ťažký typ

� Toulouska hus
mohutný telesný rámec, má podbrušok a
podbradok, má šedé perie, hm. gunára 10-12 kg,
hus 8-10 kg, má dobré výkrmové schopnosti,
dobrú kvalitu mäsa a schopnosť produkovať veľkú
pečeň, znáša 25-30 vajec



Ťažký typ

� Emdenská hus
hm. gunára 8-12 kg, husi 7-9 kg, znáša 20-
60 vajec, má dobré výkrmové vlastnosti a 
kvalitné biele perie



Hybridy husí

� 2 typy hybridov:- brojlerové a pečeňové
� Moorhovský hybrid G 200- má výbornú

konverziu krmiva, je raný a hm. husi je 7,9
kg, jatočné telo je súmerné, má vysokú
znášku



Chov pštrosov
� samica pštrosa dospieva vo veku 20 mesiacov
� do roka znesie 40 – 70 vajec (výnimočne aj 120 ks)
� vajcia sú 16 cm dlhé, 12,5 cm široké, vážia 1,3 – 1,7 (2) 

kg, sú lesklé, bielej až hnedastej farby
� inkubačná doba je 42 dní, ale mláďatá sa vo vajci 

začínajú ozývať už na 40. deň inkubácie
� ♂ pohlavne dospieva vo veku 25 – 28 mesiacov, ako 3 

ročný sa môže používať v plemenitbe
� ♀ znáša vajcia v 4 – 5 cykloch, medzi ktorými sú 1 - 2 

týždňové prestávky
� zber vajec 1 – 2 x denne, uskladnenie v tmavej 

miestnosti  pri teplote cca 10 – 15Co
� u nás sa pštrosie vajcia nedezinfikujú



Z chovu pštrosov získavame 
veľmi cenné produkty:

� - 60% koža, 14% mäso, 11% perie a 15% iné produkty
� - zo 14 mesačného jedinca získame asi 0,9 – 1,1m2 kože - 200,-DM
� zo staršieho jedinca získame 1,2 – 2,0m2 kože
� pštrosia koža je 3 – 5 krát pevnejšia ako hovädzia koža, patrí medzi 

špičkové suroviny, môže sa porovnávať s krokodílou alebo sloňou kožou
� perie sa podľa kvality rozdeľuje do 5 kategórií
� vo veku 5 – 6 mesiacov začne pštrosom vyrastať juvenilné perie , ktoré im 

vo veku 16 mesiacov treba strihať
� odber peria každých 8 mesiacov
� po 4 – 5 rokoch kvalita peria začína klesať
� perie sa zrezáva asi 2 cm nad kožou záhradníckymi nožnicami na ruže
� pred rezaním chvostových a krídelných pier je potrebné úroveň výživy 

pštrosov znížiť a  2 – 3 týždne pred vytrhávaním bŕk by sa mala opäť zvýšiť
� z jedného pštrosieho vajca pripravíte omeletu pre 20 osôb
� príprava vajca na mäkko trvá 45 min. a na tvrdo údajne až 90 min.
� pštrosie prsty sa používajú na výrobu popolníkov, rohovina sa používa na 

výrobu bižutérie



Holuby

Zdroj http://www.mkrenzelak.estranky.sk/clanky/o-mne/o-mne

Zdroj http://www.adamekmp.estranky.sk/clanky/holuby/navrat-k-chovu-holubou_



Ďakujem za pozornosť


