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Živočišná výroba a speciálně systémy produkce výkrmové drůbeže se spolu 
s krmivářským průmyslem dostávají v poslední době pod stále větší tlak 
veřejnosti z hlediska používání antibiotik či chceme-li látek antibiotické povahy. 
Použití antibiotických preparátů z hlediska růstově stimulačního účinku 
bylo v EU zakázáno již v roce 2006, v období posledních několika let však 
významně sílí tlak na uvážené používání těchto látek pro terapeutické účely.

Antibiotika jsou totiž stále nadužívána v přípa-
dech, pro které nebyla primárně určena. Je ale 
spravedlivé říci, že v porovnání i s např. vyspě-
lými evropskými zeměmi si v tomto ohledu ČR 
nevede vůbec špatně, spíše naopak. 

Ze strany odborné i laické veřejnosti v dnešní 
době stále více zaznívá požadavek na snižo-
vání používání látek antibiotické povahy v ži-
vočišné produkci z důvodů vyvarování se anti-
biotické rezistence mikroorganismů. Proto jsou 
žádány přírodní alternativy těchto antibiotic-
kých preparátů. 

Používání bylin ve výživě za účelem podpory 
zdraví je staré jako sama lidská civilizace a je-
jich rozšíření z hlediska výživy hospodářských 
zvířat může významně přispět k uspokojení no-
vých trendů a požadavků.

PŘÍRODNÍ KONCEPCE PRO 
UDRŽITELNOU BUDOUCNOST
Byliny byly a jsou tradiční součástí mnoha kultur 
po dlouhá období. Starobylé koncepty používá-
ní bylin a rostlin za účelem podpory a uchování 
zdraví jsou známy z různých částí světa. Základní 
myšlenka vychází z toho, že organismus člověka 
či zvířete je vnímavý a pokud je optimálně pod-
porován, usiluje o nastolení zdravotní rovnová-
hy svou vlastní cestou. Zdraví je defi nováno jako 
dynamický stav a nikoli pouze jako absence one-
mocnění v případě tradičního lékařství. Slibným 
a nadějným konceptem je aplikace rostlin a bylin. 
Jedná se o celistvý udržitelný a záchovný systém 
detoxikující organismus a mající pozitivní vliv na 
zdravotní status. Otázkou pro dnešní vysokopro-
dukční systémy chovů hospodářských zvířat je, 
jakým způsobem využít tyto prastaré koncepty 
a zkušenosti z využití rostlinných látek. Dosažení 

a udržení dobrého zdravotního stavu je velkým 
a obtížným úkolem pro většinu chovatelů. Zvířata 
v dobré zdravotní kondici nemusí být navíc léče-
na, což představuje úspory nákladů a činí živo-
čišnou produkci profi tabilnější a vyhovující po-
žadavkům současného zákazníka.

Klíčovým prvkem při používání bylin a rostlin ve 
výživě zvířat je podpora vyváženého zdravotního 
stavu, na jedné straně z vnitřního pohledu (tok 
živin a jejich metabolismus) a na druhé straně 
z pohledu externího (bakterie, paraziti, toxiny). 
Pečlivě vybrané rostliny a byliny jsou mixovány 
takovým způsobem, aby hlavní živinové a také 
sekundární rostlinné složky zůstaly aktivní. Tyto 
herbální bio-komplexy jsou používány k preven-
ci onemocnění a redukci medikačních zásahů 
na minimum.

JAK APLIKOVAT HERBÁLNÍ BIO-KOM-
PLEXY K PREVENCI EIMERIA INFEKCÍ?
Kokcidiózu drůbeže způsobuje několik druhů pa-
razitických prvoků rodu Eimeria a toto onemoc-
nění působí značné ekonomické ztráty. Tito pa-
razité napadají epiteliální tkáň střeva a působí 
vážné problémy. Hlavním problémem Eimeria 
infekcí je to, že jsou způsobovány více druhy, 
které atakují odlišné části střeva. Používání lé-
čiv (antikokcidik) samotných či v kombinaci se 

Prevence kokcidiózy. 
Jde to i přírodní cestou?!
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ukázalo býti efektivním nástrojem vůči kokcidióze 
u drůbeže. Nicméně výskyt rezistence mikroorga-
nismů na tyto látky, obzvláště při jejich dlouhodo-
bější aplikaci, je reálným a vážným problémem.
Vakcinace je proto doposud jedinou preventivní 
metodou. Vzhledem k těmto skutečnostem jsou 
vyžadována alternativní řešení a slibným kon-
ceptem je využití znalostí založených na čistých 
bylinách obsahujících přírodní složky. Některé
z těchto sekundárních rostlinných substancí ata-
kují a poškozují parazity a výsledkem je prevence 
infekcí. Jiné narušují strukturu oocyst a preventují
tak rozšiřování parazitů. Způsob účinku rostlin
a jejich částí vůči kokcidiím spočívá v naruše-
ní životního cyklu Eimerií a kromě toho posilují
imunitní odezvu drůbeže vůči Eimeriím podob-
ným způsobem jako vakcíny. Způsoby účinku
připomínají kaskádu.

Oocysty Eimerií jsou pozřeny zvířaty a následně 
začínají kolonizovat střevní prostředí. Mikroflóra 
střeva je složena vždy kromě anaerobních bene-
fitních bakterií také z určitého množství bakterií 
patogenních. Tyto patogenní mikroorganismy se 
vzájemně ovlivňují a na sebe působí, což může 
vést ke vzniku nekrotické enteritidy. Zařazení 
rostlin a bylin s antikokcidiálním účinkem do 
krmiva snižuje infekční tlak patogenů a vytvoří 
tak podmínky pro růst benefitní mikroflóry, což 
napomáhá redukovat výskyt střevních lézí způ-
sobených rodem Eimeria. Herbální složky také 
vstupují do metabolických reakcí a podporují 
intestinální imunitní odezvu na aktivitu mikrobi-
álních patogenů jako je rod Eimeria. Výsledkem 
je, že se střevním prostředím spojené T-buňky 
(T-lymfocyty), makrofágy a další buňky imunitní-
ho systému zahájí imunitní odezvu vůči Eimeriím 
a patogenům jako takovým. Tato imunitní odpo-
věď je buněčné podstaty a je obzvláště efektiv-
ní vůči rodu Eimeria díky jeho intracelulárnímu 
životnímu cyklu.

KONZISTENTNÍ VÝSLEDKY U BROJLERŮ
Kokcidiostatika jsou obvykle používána v rámci 
tzv. rotačních programů. To znamená, že léčiva 
jsou měněna (rotována) po určitém čase nebo 
jsou používána až do výskytu problémů.

Herb AllTM COCC-X je sypká směs přirozeně ros-
toucích a pečlivě vybraných rostlin s vysokým 
obsahem přírodně funkčních složek, metaboli-
tů a antioxidantů určených pro použití do kr-
miv pro všechny druhy hospodářských zvířat. 
Podporuje přirozenou ochrannou bariéru vůči 
protozoárním infekcím jako je kokcidióza, kryp-
tosporidióza a histomoniáza (černohlavost krůt). 
Redukuje problémy s vlhkou podestýlkou, pozi-
tivně ovlivňuje mikrobiální stav střevního pro-
středí a konverzi krmiva. Při použití Herb AllTM

COCC-X je odbourán rotační program a produkt 
nemá žádnou ochrannou lhůtu, žádná další ome-
zení a nežádoucí vedlejší účinky. 

Herb AllTM COCC-X obsahuje pouze čisté byliny 
a bylinné součásti bez extraktů, olejů a přírod-
ně identických látek. Směs neobsahuje žádné 
chemické složky či aditiva.

Produkt je určen pro aplikaci do krmné smě-
si. Jako vhodné doplnění této sypké varianty či 
běžně používaného schématu kokcidiostatik je 
potom tekutá alternativa pod názvem COCC-X 
Tonic určená pro použití do napájecí vody. Touto 
cestou lze rychle a efektivně podpořit organis-
mus zvířete zejména v obdobích zvýšeného in-
fekčního tlaku.

Produkt Herb AllTM COCC-X byl úspěšně dlouho-
době testován významným českým výkrmcem 
brojlerů v porovnání vůči konvenčnímu progra-
mu používání kokcidiostatik. Během celého ob-
dobí testace byly u kontrolní i pokusné skupi-
ny zaznamenávány a následně vyhodnoceny 

zootechnické parametry (spotřeba krmiva, pří-
růstky hmotnosti, mortalita, konverze krmiva), 
průběžné ukazatele zdravotního stavu a infekč-
ního tlaku (exkrece oocyst, tzv. OPG = počet oo-
cyst na 1 gram trusu, skórování střevních lézí) 
a následovalo celkové vyhodnocení. Podrobné 
a detailní zhodnocení tohoto dlouhodobého 
srovnání herbálního produktu Herb AllTM COCC-X 
s konvenčním systémem použití kokcidiostatik 
u brojlerů je zájemcům ze strany čtenářů plně
k dispozici u autora článku.

Pozitivní výsledky demonstrují značný potenci-
ál herbální směsi Herb AllTM COCC-X. Herbální 
a bylinný mix je komplexním řešením zahrnují-
cím široké spektrum aktivních složek zlepšujících 
stravitelnost se současným antimikrobiálním, 
antioxidačním, protizánětlivým a imunostimu-
lačním účinkem.

Optimální zdravotní kondice hospodářských 
zvířat je základem udržitelné a na konečné-
ho spotřebitele orientované živočišné produk-
ce. Herbální směs založená na čistých bylinách 
a rostlinách jakou je produkt Herb AllTM COCC-X, 
pečlivě navržená a důsledně kontrolovaná z hle-
diska kvalitativních ukzatelů, představuje klíč 
k odemčení plného genetického potenciálu mo-
derní živočišné produkce a pokrývá vysoké náro-
ky dnešních zákazníků na kvalitní chutné a zdra-
vé potraviny.

Mimo to, riziko spojené s rozvojem rezistence 
mikroorganismů vůči dnes běžně aplikovaným 
léčivům urychluje využití fytogenních směsí ve 
výživě hospodářských zvířat a do budoucna 
bude představovat důležitý aspekt pro kvalitní 
a udržitelnou produkci.

� Ing. Milan Trnka, Ph.D.
RÖTHEL Praha, spol. s r.o.

VAŠE PŘÍMÁ CESTA KE KVALITĚ .....
Fytogenní 

produkt 
k prevenci 
kokcidiózy

• čisté byliny a části rostlin bez extraktů, olejů a přírodně identických látek • podpora 
přirozené ochranné bariéry vůči protozoárním infekcím (kokcidióza, kryptosporidióza, 
histomoniáza) • pozitivní vliv na mikrobiální stav střeva, zlepšení užitkovosti • přírodní 
alternativa k chemickým a antibiotickým preparátům • bez ochranných lhůt a rezistence
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