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Dne 18. května 2011 se uskutečnila konference s mezinárodní účastí 
 
 

IX. KIX. KIX. KIX. K    á b r t o vá b r t o vá b r t o vá b r t o v    y  d i e t e t i c ky  d i e t e t i c ky  d i e t e t i c ky  d i e t e t i c k    é  d n yé  d n yé  d n yé  d n y     
    
    

Konference byla ji  tradičně zamě ena k otázkám zdravotní nezávadnosti krmiv 
s vlivem na produkční zdraví zví at a k problematice dietetiky a hygieny krmiv. 
V souladu s e ením Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Inovace výuky v oblasti ochrany a welfare zví at  byla po odborné a vědecké stránce 

pozornost věnována i poznatk m z oblasti bezpečnosti krmiv.    
 
Konference byla uspo ádána Ústavem vý ivy, zootechniky a zoohygieny, Fakulty 
veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno p i 
p íle itosti Světového veterinárního roku 2011, kdy v roce 1761, p ed 250 lety, se 
zrodila první vysoká kola zvěroléka ská a s ní i zvěroléka ská profese.  
 
Na základě úspě ného pr běhu konference a zájmu odborné ve ejnosti se tě íme na 
setkání na jubilejních X. Kábrtových dietetických dnech , které se budou konat v r. 
2013. 
 
 
 
 
                                                                     Za organizační výbor konference 
                                                    Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. 
                                 Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D. 
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Prof. MVDr. Dr.h.c. Jaroslav Kábrt - pamětník a historik veterinární 
medicíny 
 

Prof. MVDr. Dr.h.c. Jaroslav Kábrt - an old timer and historian of veterinary 
medicine 
 
Brauner P., Šindelář J. 
 
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 
 
V letošním Světovém veterinárním roce 2011 by se profesor Kábrt dožil 108 let, bohužel jeho 
nit života se přetrhla 6. února 2007, a tak se této celosvětové veterinární události nedožil. 
Avšak profesor Kábrt zůstává stále s námi, nejen v portrétu ve sbírkách naší alma mater, ale 
především ve vzpomínkách na osobnost plnou moudrosti, skromnosti a také touhy po 
poznání, a to i v oblasti historie. Je proto příznačné, že konference Kábrtovy dietetické dny 
byla zahrnuta jako jedna z akcí v rámci Světového veterinárního roku, jež je pořádán u 
příležitosti 250. výročí založení vysokého veterinárního školství, a vzpomínka na nestora i 
veterinární historiografie se dostala do programu konference.  
 
Historie patřila spolu s hudbou k nejdůležitějším zájmům J. Kábrta. Věnoval se jí zejména 
v poslední třetině svého dlouhého života, nerozlučně spjatého s úsekem chovu a výživy zvířat. 
Do tajů své stěžejní odborné disciplíny pronikal postupně během mnohaletého působení ve 
veterinární službě a zejména za  vědecko- pedagogického působení na Vysoké škole 
veterinární v Brně. 
 
Během své profesní kariéry se stal aktivním účastníkem i vnímavým pozorovatelem 
veškerého dění v čs. veterinární medicíně od počátku 20. do konce 60. let. XX. st. Do jeho 
paměti se kromě odborných a profesních záležitostí hluboce zapsaly i politické, ekonomické a 
sociální události z  předmnichovské éry, z let nacistické okupace, z poválečné obnovy 
demokracie a z poúnorového budování socialistického modelu veterinární péče. Kábrtův 
lidský, vědecký a profesní profil ovlivnily mnohé pozoruhodné osobnosti, jako byl např. E. 
Babák, A. Hrůza, J. Seget, K. Macek, A. Klobouk a další. Sám zanechal stopy svého 
charismatického působení u řady osobních přátel, spolupracovníků a studentů, s nimiž 
udržoval do pozdního stáří osobní nebo písemné kontakty. 
 
Soustavný zájem o veterinární historii lze u J. Kábrta bezpečně doložit od poloviny 70. let 
minulého století, kdy se po odchodu na trvalý odpočinek začal soustavněji zabývat 
historickými aspekty veterinární medicíny - zejména  oboru chov a výživa zvířat.  
 
V roce 1975 se stal předsedou druhé zájmové organizace pro dějiny veterinární medicíny -  
sekce dějin při Společnosti veterinárních lékařů, která měla pomáhat při zpracovávání 
osobních vzpomínek a zprostředkovávat bezpečné uložení písemných a hmotných dokumentů 
ve veterinárním muzeu. Díky osobním vlastnostem J. Kábrta (tolerantnost, apolitičnost, 
kolegiálnost...) se podařilo tento záměr uskutečňovat a zapojit do činnosti sekce dějin 
Společnosti veterinárních lékařů  nové aktivní členy - např. MVDr. F. Čípka nebo  MVDr. J.  
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Langera. Z titulu své funkce předsedy se prof. Kábrt každoročně zapojoval do shromažďování 
osobních údajů k udělování tzv. Zlatých diplomů VŠV Brno. Při této příležitosti se obvykle 
podařilo získat mnoho cenných osobních dokumentů do historicko-dokumentačního fondu 
veterinárního muzea. Kábrt se na práci sekce aktivně podílel až do svých 100. narozenin. 
 
V 70. letech minulého století se začal J. Kábrt systematicky zabývat písemným 
zpracováváním svých vzpomínek na určitá období, osoby nebo oblasti veterinární činnosti. 
Vycházel ze svých osobních poznámek, které doplňoval údaji od svých spolužáků a 
spolupracovníků, na které se obvykle obracel v dopisech s konkrétními požadavky. Jeho 
vzpomínkové práce se převážně týkaly Vysoké školy veterinární v Brně za 1. republiky. 
Kromě toho si všímal např. problematiky veterinární služby a veterinární profese, chovu 
zvířat a veterinární hygieny. Značnou pozornost věnoval osobnostem, s nimiž se většinou 
osobně velmi dobře znal. 
 
Vzpomínkové příspěvky presentoval formou přednášek a publikací. Přednášky se 
uskutečňovaly v období 1977-1998 na pracovních schůzích veterinární sekce Společnosti pro 
dějiny věd a techniky nebo sekce dějin SVL v Brně. Kratší písemná sdělení vycházela ve 
Veterinářství a Věstníku Společnosti veterinárních lékařů. Rozsáhlejší vzpomínkový materiál 
byl publikován v období 1979-1990 obvykle v edici Medicina veterinaria scripta. Poslední 
práce J. Kábrta nazvaná „Vzpomínky jubilanta“ vyšla v r. 2003 v edici Historia medicinae 
veterinariae.  
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VPLYV SUPLEMENTÁCIE PROPYLÉNGLYKOLU NA ÚROVE Ň 
BACHOROVEJ FERMENTÁCIE BAHNÍC 
 
EFFECTS OF PROPYLENE GLYCOL SUPPLEMENTATION ON THE 
LEVEL OF RUMINAL FERMENTATION IN EWES 
 
Bujňák L., Vajda V. 
 
Ústav výživy, dietetiky a krmovinárstva, UVLF Košice 
 

Abstract  
 
The aim of this study was to evaluate the influence of propylene glycol like energy substance 
on ruminal fermentation. Propylene glycol (PG) is a precursor of ruminal propionate. A 
higher effect of the fermentation support was confirmed when feeding by a liquid drenches 
form with a significantly higher molar representing of the total volatile fatty acids (P<0.05), 
acetic acid (P<0.05), propionic acid (P<0.01; P<0.05) and the fall of pH of the ruminal fluid. 
The supplementation of propylene glycol (50ml/ewe/day) in liquid form used on ewes to 
support the ruminal fermentation showed the following in hourly dynamics by the end of the 
4th week, the proportional representation of propionic acid (C2) increased, percentage share of 
the acetic acid (C3) decreased significantly, as well as their mutual relation C2:C3 in the 
monitored time.  
 
Key words: ewes · propylene glycol · ruminal fermentation · volatile fatty acids 
 
Úvod 
 
Propylénglykol (1,2 propandiol) je jednou z najviac používaných glukogénnych látok. 
Predstavuje glukogénny substrát, ktorý má pozitívny vplyv na energetický metabolizmus na 
začiatku laktácie, kedy sa energetický deficit vyskytuje najčastejšie. Preventívne podanie 
propylénglykolu v dávkach 150 – 300g môže znížiť riziko vzniku ketózy a rozvoja 
lipomobilizačného syndróm a pri použití propylénglykolu na terapeutické účely sa 
najčastejšie používa dávka 500g/kus/deň (Pechová a Pavlata, 2008). Vo všeobecnosti 
nezvyšuje príjem sušiny, ale kvôli nižšej chutnosti môže dôjsť k zníženiu príjmu sušiny 
kŕmnej dávky. Faktory, ktoré ovplyvňujú proporciu medzi absorpciou a fermentáciou 
propylénglykolu v bachore, neboli dosiaľ presne špecifikované. Podľa niektorých štúdií je 
väčšina podávaného propylénglykolu absorbovaná priamo, ale výsledky iných poukazujú na 
významný podiel fermentácie v bachore. V bachore je propylénglykol konvertovaný na 
kyselinu propiónovú a dochádza k zníženiu pomeru kyseliny octovej : kyseline propiónovej. 
Cieľom práce bolo analyzovať vplyv prídavku propylénglykolu (PG) na úroveň bachorovej 
fermentácie pri hodnotení : 1.) spôsobu podávania PG : a)zamiešaním do jadrového krmiva; 
b)sondou do bachora a ich vplyv na hodinovú dynamiku parametrov bachorového 
metabolizmu; 2.) vplyvu dlhodobého podávania propylénglykolu v jadrovej zmesi na 
hodinovú dynamiku ukazovateľov bachorovej fermentácie. 
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Metodika 
 
V prvom experimente sme použili 12 ks bahníc rozdelených do dvoch skupín. Perorálnu (p.o.) 
aplikáciu propylénglykolu v dávke 50ml/deň/bahnicu sme uskutočnili v 1.skupine 
zamiešaním celého objemu do 200g jadrovej zmesi pri rannom kŕmení, kŕmna dávka 
pozostávala zo sena a  200g jadrovej zmesi na bahnicu. V 2.skupine sme aplikovali 
propylénglykol v množstve 50ml/bahnicu nariedenom do 0,5 litra vody vo forme nálevu 
sondou priamo do bachora po rannom kŕmení, kŕmna dávka bola rovnaká ako v 1.skupine. 
Odber bachorového obsahu bol realizovaný v oboch skupinách hneď prvý deň podania 
propylénglykolu v troch časových intervaloch 0., 4. a 8. hod., pričom 0. odber bol urobený 
pred ranným kŕmením. 
Vplyv dlhodobého, perorálneho 4-týždňového podávania tekutej formy propylénglykolu 
(koncentrácia 99%) v dávke 50ml/deň/bahnicu na úroveň bachorovej fermentácie bol 
posudzovaný v skupine 6 bahníc zamiešaním celého objemu do jadrovej zmesi pri rannom 
kŕmení. Bola hodnotená denná dynamika ukazovateľov bachorového profilu vo vybraný deň 
v týždni 0., t.j. pred suplementáciou PG, a potom na konci 4. týždňa suplementácie. 
Bachorový obsah bol odoberaný v štyroch časových intervaloch 0. hod. (pred kŕmením) 
a následne v  3., 6. a 9. hod. po kŕmení. Vo vzorkách bachorového obsahu sme stanovovali 
pH, UMK (suma UMK, kyselina octová – C2, kyselina, kyselina propiónová – C3, kyselina 
maslová – C4 a pomer C2 : C3). Kvantitatívne stanovenie UMK bolo vykonané metódou 
izotachoforézy v dvojkolónovom systéme kapilárneho elekroforetického analyzátora EA100 
(Villa Labeco, SR).  pH bachorového obsahu bolo stanovené potenciometricky. 
Na štatistické vyhodnotenie boli použité Studentov t-test, jednocestná ANOVA a Tukyho 
porovnávací test. Za štatisticky významné sme považovali hodnoty (*P<0,05; **P<0,01; 
*** P<0,001). 
 
Výsledky a diskusia 
 
 

Vplyv spôsobu podania propylénglykolu na energetický metabolizmus bachora 
Výsledky zmien vybraných parametrov bachorového profilu v dvoch skupinách bahníc pri 
rôznych formách podania propylénglykolu v časovej závislosti sú zhrnuté v (Tab.1) 
s uvedením hladín významnosti zmien v rámci jednotlivých časových odberov v oboch 
skupinách, ako pri porovnaní medzi skupinami navzájom. Z porovnávaných výsledkov 
hodnotenia úrovne bachorového profilu v časovej závislosti v oboch skupinách vyplýva, že v 
1.skupine jednorázovo perorálne podaný propylénglykol bez predchádzajúceho návyku 
zamiešaný do jadrového krmiva v množstve 50 ml/ks/deň bol málo chuťovo atraktívny pre 
zvieratá a preukazne predĺžil príjem krmiva. V 2.skupine perorálna aplikácia propylénglykolu 
u  zvierat, bola uskutočnená bachorovou sondou po rannom kŕmení a neovplyvnila príjem 
krmiva. Moallem a kol. (2007) uvádza, že napriek zlepšeniu energetickej bilancie u dojníc, 
suplementácia 500g PG/deň počas prvých 3 týždňov po pôrode neznížila stratu telesnej 
hmotnosti. Bol zaznamenaný signifikantný pokles pH bachorového obsahu v sledovaných 
časových intervaloch (P<0,001) po podaní PG v oboch skupinách. Signifikantne boli 
ovplyvnené fermentačné procesy v bachore so zhodnou tendenciou zmien koncentrácií C2 
resp. C3 a protichodná tendencia dynamiky koncentrácií celkových UMK. Pri porovnaní 
paralelných hodnôt ukazovateľov bachorového profilu medzi skupinami sme analýzou zistili  
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vo 4. resp. 8.hod. po podaní signifikantne vyššie koncentrácie kyseliny propiónovej (P<0,01 
resp. P<0,05), kyseliny octovej (P<0,05 resp. P<0,05), ako aj sumy UMK (P<0,05 resp. 
P<0,05), v bachore u bahníc, ktorým bol aplikovaný propylénglykol sondou po nakŕmení. 
Zhodná tendencia zmien percentuálnych pomerných zastúpení jednotlivých kyselín, ako aj 
zmeny pomeru kyseliny octovej a kyseliny propiónovej (C2 : C3) v oboch skupinách bez 
štatisticky významných rozdielov medzi skupinami, s výnimkou signifikantného zvýšenia 
pomerného zastúpenia kyseliny propiónovej v 2. skupine vo 4. hod. od podania PG (P<0,05). 
Stupeň ovplyvnenie produkcie jednotlivých unikavých mastných kyselín závisí na zložení 
kŕmnej dávky, dávke a spôsobe podania propylénglykolu. Pri podaní propylénglykolu 
jaloviciam vo forme perorálneho nálevu v dávke 300 – 920 g došlo k zvýšeniu zastúpenia 
kyseliny propiónovej o 16 mol% a zníženiu podielu kyseliny octovej až o 20 mol% (Grummer 
a kol., 1994). Christensen a kol. (1997) pozoroval vyšší metabolický účinok propylénglykolu 
pri podaní formou zálevu resp. zamiešaním do jadrového krmiva v porovnaní s prídavkom PG 
do TMR. V súlade s našimi zisteniami zníženie koncentrácií, ako aj percentuálneho podielu 
acetátu a zvýšenie propionátu zaznamenali aj Chung a kol. (2009) nezávisle od spôsobu 
podania PG (v krmive resp. zalievaním). Títo autori poukázali na lepšiu účinnosť podávania 
PG zalievaním ako zamiešaním do krmiva, kvôli väčšej a rýchlejšej dostupnosti 
propylénglykolu. 
 
Tabuľka č. 1. Hodnotenie bachorového profilu v časovej závislosti po podaní propylénglykolu 
zamiešaním do jadrového krmiva – 1. skupina resp. sondou do bachora – 2. Skupina 
 
Bachorový obsah            

1.skupina n=6 0. hodina 4. hodina                               8. hodina   

pH  6,95 a ± 0,06 6,33 d ± 0,14  6,47 d ± 0,06  

kys.octová  mmol/l 52,21 a ± 3,34 44,75 c ± 3,03  43,34 c ± 3,75  

kys.propiónová  mmol/l 12,65 a ± 2,12 17,45 d ± 1,58  16,92 c ± 1,59  

kys.maslová mmol/l 8,46 ± 1,05 9,49 ± 1,6  9,35 ± 1,53  

∑ UMK  mmol/l 73,32 ± 4,56 71,69 ± 5,9  69,61 ± 6,46  

kys.octová  % 71,26 a ± 3,37 62,5 d ± 1,5  62,3 d ± 1,4  

kys.propiónová  % 17,23 a ± 2,56 24,3 d ± 0,3  24,3 d ± 0,2  

kys.maslová % 11,51 a ± 0,88 13,2 ± 1,3  13,4 b ± 1,4  

C2:C3  4,26 a ± 0,85 2,57 d ± 0,09   2,56 d ± 0,06  

2.skupina n=6             1. vs 2.       1. vs 2. 

pH  6,97 a ± 0,07 6,16 d ± 0,19 NS 6,28 d ± 0,09 ** 

kys.octová  mmol/l 53,18 ± 4,08 51,95 ± 5,56 * 48,88 ± 3,45 * 

kys.propiónová  mmol/l 12,80 a ± 2,19 21,05 d ± 2,03 ** 19,04 d ± 0,76 * 

kys.maslová mmol/l 8,68 a ± 1,23 10,93 b ± 1,17 NS 10,67 ± 1,72 NS 

∑ UMK  mmol/l 74,66 ± 5,8 83,93 ± 7,78 * 78,59 ± 5,09 * 

kys.octová  % 71,30 a ± 3,36 61,8 d ± 1,4 NS 62,2 d ± 1,3 NS 

kys.propiónová  % 17,11 a ± 2,55 25,1 d ± 0,7 * 24,3 d ± 1,7 NS 

kys.maslová % 11,59 ± 0,92 13,1 ± 1,5 NS 13,5 ± 1,4 NS 

C2:C3   4,27 a ± 0,85 2,47 d ± 0,08 NS 2,57 d ± 0,21 NS 
         abP < 0,05; acP < 0,01; adP < 0,001  
      *P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001 
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Vplyv suplementácie propylénglykolu na úroveň bachorovej fermentácie v hodinovej 
závislosti 
Výsledky porovnaní analýz hodinovej dynamiky zmien ukazovateľov bachorového profilu 
bahníc v 0. týždni – bez podávania propylénglykolu a vo 4. týždni podávania propylénglykolu 
sú v (Tab. 2) s uvedením hladín významnosti zmien v rámci jednotlivých časových odberov. 
V 0. aj 4. týždni spoločný trend znižovania pH bachora. Po 4 týždňoch adaptácie bachorového 
metabolizmu menej výrazný pokles hodnôt pH bachora počas dňa (P<0,05). Boli 
zaznamenané rozličné trendy v hodnotení dynamiky zmien sumy UMK a to v 0.týždni 
vzostup celkových UMK so signifikantným zvýšením v 6.hod. (P<0,05), naproti tomu vo 
4.týždni vyrovnaná priemerná denná hodnota sumy UMK s nesignifikantným poklesom 
v 6.hodine. Účinok podávaného propylénglykolu sa vo 4. týždni prejavil, nakoľko boli 
zaznamenané niektoré charakteristické zmeny koncentrácií jednotlivých UMK so 
signifikantným vzostup koncentrácií kyseliny propiónovej v 3. resp. 6. hod. po podaní PG 
(P<0,01); so signifikantným zvýšením pomerného zastúpenia propionátu a poklesom 
percentuálneho podielu acetátu v celom sledovanom časovom období. Rozdiely v 
koncentráciách ani v pomernom zastúpení kyseliny maslovej (C4) v rámci hodinovej 
dynamiky neboli štatisticky významné. 
 
Tabuľka č. 2. Adaptácia bachorovej fermentácie v hodinovej závislosti v 0.týždni (- PG) a vo 4. 
týždni (+ PG) skrmovania propylénglykolu 
 

0. týždeň           n=6 0. hodina 3. hodina 6. hodina 9. hodina 

pH  6,95a ± 0,07 6,48d ± 0,2 6,32d ± 0,22 6,48d ± 0,18 

k.octová mmol/l 52,12 ± 4,3 53,71 ± 6,33 61,29 ± 8,73 58,65 ± 9,59 

k.propiónová mmol/l 13,19a ± 2,15 16,64 ± 2,67 18,15b ± 3,05 15,55 ± 2,79 

k.maslová mmol/l 8,7 ± 1,13 9,82 ± 0,84 10,44 ± 1,14 8,91 ± 1,7 

∑UMK mmol/l 74,01a ± 5,47 80,17 ± 6,68 89,88b ± 10,61 83,1 ± 13,62 

k.octová % 70,45 ± 3,51 66,92 ± 3,75 68,06 ± 2,34 70,6 ± 1,37 

k.propiónová % 17,82 ± 2,73 20,83 ± 3,53 20,24 ± 2,89 18,7 ± 1,24 

k.maslová % 11,73 ± 0,89 12,25 ± 0,24 11,7 ± 1,58 10,71 ± 0,84 

C2:C3   4,06 ± 0,89 3,29 ± 0,71 3,42 ± 0,62 3,79 ± 0,33 
              

4. týždeň           n=6 0. hodina 3. hodina 6. hodina 9. hodina 

pH  6,66a ± 0,21 6,26b ± 0,29 6,27b ± 0,07 6,22b ± 0,2 

k.octová mmol/l 56,9 ± 10,28 49,75 ± 5,78 46,31 ± 4,03 52,19 ± 10 

k.propiónová mmol/l 14,29a ± 1,42 20,84c ± 2,9 20,68c ± 3,13 18,93 ± 3,71 

k.maslová mmol/l 9,35 ± 1,71 9,97 ± 0,62 8,85 ± 0,55 9,35 ± 0,9 

∑UMK mmol/l 80,54 ± 12,63 80,55 ± 8,53 75,83 ± 6,64 80,47 ± 11,14 

k.octová % 70,43a ± 2,28 61,73c ± 1,94 61,11d ± 2,47 64,48b ± 5,7 

k.propiónová % 18,00a ± 2,34 25,84c ± 1,9 27,18d ± 2,25 23,78b ± 4,77 

k.maslová % 11,57 ± 0,92 12,43 ± 0,83 11,71 ± 0,9 11,74 ± 1,42 

C2:C3   3,98a ± 0,66 2,40d ± 0,23 2,27d ± 0,26 2,84c ± 0,79 
abP < 0,05; acP < 0,01; adP < 0,001  
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Na základe porovnania paralelných hodnôt ukazovateľov úrovne bachorovej fermentácie 
v hodinovej závislosti v 0. a vo 4. týždni (Tab. 3) vyplynulo, že účinkom podávaného 
propylénglykolu boli znížené priemerné koncentrácie kyseliny octovej a naopak bol 
zaznamenaný vzostup hladín koncentrácií kyseliny propiónovej Dynamika zmien v 
bachorovom profile vo 4. týždni v porovnaní s 0. týždňom bola charakterizovaná znížením 
sumy celkových UMK, ako aj znížením molárneho percenta kyseliny octovej, zvýšením 
molárneho percenta kyseliny propiónovej a následne zníženým pomerom C2 : C3 (P < 0,01) 
v 3. hod.; (P < 0,001) v 6. hod. a (P < 0,05) v 9. hod.. 

 
Tabuľka č. 3. Štatistické porovnanie ukazovateľov bachorovej fermentácie v hodinovej závislosti 
v 0. týždni(- propylénglykol) a vo 4. týždni(+ propylénglykol) skrmovania propylénglykolu 

 
 

              *P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001 
 
 
Kristensen a Raun (2007) pri pokuse s PG infundovaným do bachora v dávke 650g nezistili 
ovplyvnenie pH bachora a koncentrácie celkových UMK v bachore, ale znížil sa molárny 
podiel kyseliny octovej a naopak zaznamenali nárast molárneho podielu kyseliny propiónovej. 
Zvýšené zastúpenie kyseliny propiónovej môže predstavovať riziko z hľadiska poklesu pH 
bachorovej tekutiny a vzniku acidifikácie resp. bachorovej acidózy (Nielsen a Ingvartsen, 
2004). Ako rizikové sa v tomto smere javí predovšetkým perorálne podávanie vyšších dávok 
propylénglykolu. 
 
Záver 
 
Pri analýze vplyvu propylénglykolu na úroveň bachorovej fermentácie bol potvrdený vyšší 
efekt podpory fermentácie pri podaní formou zálevu so signifikantne vyšším molárnym 
zastúpením celkových UMK (P<0,05), kyseliny octovej (P<0,05), kyseliny propiónovej  
(P<0,01; P<0,05) a poklesom pH bachorového obsahu. Dlhodobé podávanie (4 týždne) 
tekutého propylénglykolu u bahníc v dávke 50ml/kus/deň v prídavku do jadrového krmiva po 
adaptácii bachorovej fermentácie vo 4. týždni ovplyvnilo úroveň fermentácie v hodinovej 
dynamike s poklesom hodnôt pH bachorového obsahu po podaní propylénglykolu počas dňa 
(P<0,05); vyrovnanou priemernou hodnotou sumy celkových UMK; signifikantným 
vzostupom koncentrácií (P<0,01) a percentuálneho podielu kyseliny propiónovej a súčasne 
poklesom percentuálneho podielu acetátu.  
 
 
 
 

0. týž. x 4. týž.  0. hodina 3. hodina 6. hodina 9. hodina 

pH   ↓ **   NS   NS  ↓ * 
k.octová mmol/l   NS   NS  ↓ **   NS 
k.propiónová mmol/l   NS  ↑ *   NS   NS 
k.maslová mmol/l   NS   NS  ↓ **   NS 
∑UMK mmol/l   NS   NS  ↓ *   NS 
k.octová %   NS  ↓ **  ↓ *** ↓ * 
k.propiónová %   NS  ↑ **  ↑ *** ↑ * 
k.maslová %   NS   NS   NS   NS 
C2:C3    NS  ↓ **  ↓ *** ↓ * 
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UPLATNĚNÍ SUŠENÝCH KUKUŘIČNÝCH VÝPALK Ů VE VÝŽIV Ě 
DOJNIC 
 
DRIED CORN DISTILLER’S GRAINS IN NUTRITION OF DAIRY COWS 
 
Čermáková J., Kudrna V., Blažková K. 
 
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha Uhříněves 

 
Abstract 
 
The experiment of 3 x 3 Latin square design was conducted with 33 high-yielding dairy cows 
which were divided into three well balanced groups. The control diet (K) contained an extracted 
soybean meal as the main source of protein, while experimental diets (P and L) contained about 
35% of dried distiller`s grains (DDGS) in the concentrate mixture and moreover the diet L was 
supplemented by addition of ruminally protected lysine. Each period lasted four weeks. The 
consumption of feed and nutrients was highest with diet L. There were no conclusive 
differences (P>0.05) in milk production and milk composition. Concentrations of milk urea 
were lower for experimental diets, especially for diet P (P<0.0001). Feeding DDGS increased 
proportion of unsaturated fatty acids and CLA in milk. There was no effect of the diet on 
metabolic and health status of dairy cows. Based on our results, DDGS is suitable feed for dairy 
cows at the beginning of the lactation. 

 
Key words: nutrition, dairy cows, dried distiller`s grains 

 
Úvod 
 
Se vzrůstajícím významem automobilového průmyslu a výroby bioethanolu se zvyšuje také 
potenciál produkce lihovarských výpalků, jakožto kvalitního krmiva pro hospodářská zvířata. 
Během fermentačního procesu jsou cukry a škrob původní suroviny přeměněny na alkohol a 
CO2. Ostatní složky přecházejí do výpalků. V krmivářském průmyslu se využívají především 
sušené lihovarské výpalky (DDG - dried distiller`s grains) a sušené lihovarské výpalky 
s tekutým podílem (DDGS – dried distiller`s grains + solubles). Celosvětově nejrozšířenější 
jsou výpalky kukuřičné. Z 1 tuny kukuřice se vyrobí asi 400 l ethanolu a 300 kg DDGS (Zeman 
a Tvrzník, 2007). Díky vysoké nutriční hodnotě a také chutnosti jsou výpalky atraktivním 
krmivem pro dojnice. Lihovarské výpalky obsahují málo škrobu, ale jsou poměrně bohaté na 
obsah nedegradovatelných dusíkatých látek (47 – 63 %). Vedle proteinu jsou výpalky také 
zdrojem vysoce stravitelné vlákniny (stravitelnost NDF je téměř 50 %) a tuku. NEL se pohybuje 
v rozmezí 7,3 – 7,6 MJ/kg sušiny. Významné jsou i probioticky působící složky buněčných stěn 
kvasinek a enzymy. Poměrně nízký je obsah Ca a limitující aminokyselinou kukuřičných 
výpalků je lysin (Kleinschmit et al., 2007; Liu et al., 2000; Nichols et al., 1998). Nutriční 
složení lihovarských výpalků bývá rozdílné v závislosti na druhu zrna a podmínkách výroby, 
například typu kvasinek, efektivitě výroby etanolu, procesu sušení a podílu tekuté frakce 
přidávané zpět (Belyea et al., 2004; Cao et al., 2009; Kleinschmit et al., 2007). 
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Za optimální množství výpalků v krmné dávce se považuje 15 – 30 % sušiny krmné dávky (Al-
Suwaiegh et al., 2002; Anderson et al., 2006; Chase, 1991; Depenbusch et al., 2009; Janicek et 
al., 2008). Protože se jedná o vedlejší produkt výroby etanolu, v závislosti na ceně těchto 
produktů může zkrmování výpalků snížit náklady na krmiva, aniž by došlo ke snížení 
užitkovosti. Zkrmování kukuřičných výpalků jako proteinového doplňku může také přispívat ke 
zlepšení životního prostředí v důsledku snížení množství dusíku vylučovaného výkaly. 
Cílem tohoto pokusu bylo otestovat působení diety s podílem sušených kukuřičných výpalků a 
stejné diety s doplňkem chráněného lysinu na mléčnou užitkovost a fyziologický stav 
laktujících dojnic. 

 
Metodika 
 
Do pokusu organizovaného jako 3 x 3 latinské čtverce bylo zařazeno 33 dojnic plemene 
Holštýn a Český strakatý skot. Dojnice byly na počátku pokusu průměrně 80 dnů po otelení. 
Ustájení bylo volné, s individuálním krmením prostřednictvím automatických žlabů na 
tenzometrických vahách, napojených na počítačový systém, umožňující zaznamenávat spotřebu 
krmiv. Krmná dávka byla podávána ve formě TMR. 
Dojnice byly rozděleny do tří vyrovnaných skupin z hlediska aktuálního nádoje, obsahu 
mléčných složek, plemene a živé hmotnosti. Kontrolní dieta (K) obsahovala jako hlavní zdroj 
dusíkatých látek sójový extrahovaný šrot (SEŠ) a žádné výpalky. Pokusné diety (P a L; tab. 1 
a 2) obsahovaly v jadrné směsi přibližně 35 % sušených kukuřičných výpalků (DDGS) a dieta L 
byla navíc obohacena doplňkem lysinu (RELYS L-LYSINE PROTEGEE). V pokusných 
dietách nahrazovaly výpalky 13,3 % sójového extrahovaného šrotu, 14,3 % ječmene a 7,2 % 
řepkového extrahovaného šrotu. Diety byly izonitrogenní a izokalorické. Přídavek lysinu ve 
směsi DOL vyrovnával jeho hodnotu na úroveň směsi DOK, resp. diety K. Každá perioda trvala 
4 týdny, kdy první dva týdny byly přípravné období a v následujících dvou týdnech bylo 
pokusné období, ve kterém se denně zaznamenávala spotřeba krmiv, mléčná užitkovost a živá 
hmotnost. Ve 4. týdnu jsme odebírali vzorky bachorové tekutiny jícní sondou a krev z ocasní 
žíly od 8 dojnic z každé skupiny, přibližně 2 h po ranním krmení. V průběhu 3. a 4. týdne se od 
každé dojnice odebíraly směsné vzorky mléka z ranního a večerního dojení (2x v každém 
týdnu) na stanovení obsahu mléčných složek (tuk, bílkoviny, laktóza a močovina). Ve 4. týdnu 
každé periody se od stejných 8 dojnic, od kterých se odebírala krev a bachorová tekutina, 
odebíraly směsné vzorky mléka na analýzu profilu aminokyselin a mastných kyselin. 
Data byla shromažďována a počítána v programech Excel (Microsoft Office) a Quattro (Corel 
Wordperfect Office) a statisticky analyzována v programu SAS (GLM a Mixed procedure). 

 
Výsledky a diskuze 
 
Spotřeba krmiva a živin byla nejvyšší u diety L (tab. 3). Průměrné hodnoty mléčné užitkovosti 
jsou uvedeny v tab. 4. Dojivost byla u pokusných diet P a L o více než 1 kg mléka vyšší. 
Rozdíly nebyly statisticky průkazné (P>0,05). V obsahu bílkovin, tuku a laktózy v mléce 
nebyly rovněž zjištěny průkazné rozdíly (P>0,05), ačkoli u diety P, obsahující DDGS bez 
doplňku lysinu, byl obsah bílkovin nižší, možná právě v důsledku nedostatku této 
aminokyseliny pro syntézu mléčného proteinu. U diety L byla tendence k poklesu tučnosti 
mléka. U pokusných diet, a především u diety P, došlo ke snížení koncentrace močoviny 
v mléce (P<0,0001), pravděpodobně v důsledku vyššího podílu v bachoru nedegradovatelného 
proteinu. Oproti tomu Penner et al. (2009) nezjistili žádné rozdíly v příjmu sušiny a produkci  
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mléka při náhradě jádra kukuřičnými či pšeničnými výpalky. Jiní autoři, například Anderson 
et al. (2006), Chase (1991), Nichols et al. (1998) a Staples et al. (1995) zaznamenali zlepšení 
konverze krmiv při zkrmování výpalků díky zvýšení produkce mléka, proteinu a tuku, zatímco 
denní příjem sušiny (DMI) se snížil. V pokusu Janicek et al. (2008) zkrmování DDGS 
v množství 30 % ze sušiny krmné dávky zvýšilo DMI, ale mléčná produkce a procento 
mléčného tuku a proteinu nebylo výrazně ovlivněno, podobně jako v našem pokusu. 
Kleinschmit et al. (2006) a Carvalho et al. (2006) zaznamenali zvýšenou produkci mléka a 
mléčných složek, ale zároveň snížení koncentrace proteinu v mléce. Tito autoři také uvádí 
snížení koncentrace močoviny v mléce při náhradě sójového šrotu DDGS, podobně jako i 
Sasikala-Appukuttan et al. (2008) zjistili nižší koncentrace močoviny v mléce a v krvi dojnic u 
pokusných skupin. V předchozích pokusech doplněk chráněného lysinu a methioninu při 
krmení kukuřičných výpalků měl vliv především na zvýšení produkce mléka a mléčného 
proteinu (Nichols et al., 1998). Oproti tomu ale Liu et al. (2000) nezjistili žádný vliv přídavku 
těchto aminokyselin na DMI, produkci mléka, mléčného proteinu a tuku, ačkoli přídavek 
chráněných aminokyselin zlepšil metabolický status lysinu u dojnic. V našem pokusu nebyly 
zjištěny statisticky významné rozdíly v profilu aminokyselin v mléce (P>0,05). Typ diety ale 
ovlivnil obsah některých mastných kyselin v mléčném tuku (myristoolejová, palmitová, 
palmitolejová, stearová, olejová, vakcenová, linolová, cis-9, trans-11 CLA a CLA celkem) a 
také atherogenní index a index roztíratelnosti másla. Obecně lze konstatovat, že mléčný tuk 
dojnic krmených DDGS byl více nenasycený a obsahoval více cis-9, trans-11 konjugované 
linolové kyseliny (CLA) než v kontrolní skupině, což uvádí také například Anderson et al. 
(2006). Přídavek lysinu v našem pokusu tyto rozdíly ještě umocňoval. Oproti tomu poměr 
PUFA ω-6/PUFA ω-3 byl z hlediska doporučení zdravé výživy příznivější u kontrolní skupiny 
(7,36) oproti dietám P a L (8,16 a 8,50, resp.; P<0,0001). Podobně v pokusu Sasikala-
Appukuttan et al. (2008) obsahoval mléčný tuk dojnic krmených výpalky více nenasycených 
mastných kyselin a CLA. Nichols et al. (1998) zaznamenali rozdíly v koncentraci těkavých 
mastných kyselin, zejména vyšší koncentraci acetátu a dále nižší koncentraci amoniaku 
v bachoru při náhradě sójového šrotu výpalky, což však nebylo v našem pokusu prokázáno. 
Průměrné hodnoty parametrů bachorové tekutiny (tab. 5) a ukazatelů krevního séra (tab. 6) se 
pohybovaly v rámci fyziologických rozmezí a nebyly zjištěny průkazné rozdíly (P>0,05). 

 
Závěr 
 
Sušené kukuřičné výpalky jsou pro svoji vysokou nutriční hodnotu a chutnost atraktivním 
krmivem pro dojnice. Jsou bohaté na obsah energie, která však pochází především z vysoce 
stravitelné vlákniny a tuku, což je z hlediska zdravotního působení na metabolismus 
vysokoužitkových dojnic příznivější, než kdyby tato energie pocházela ze škrobu, jak je tomu u 
zrna obilovin. Výpalky jsou také kvalitním zdrojem dusíkatých látek s relativně vysokým 
obsahem tzv. „by pass“ proteinu, využitelného až v tenkém střevě, což je společně s nízkým 
obsahem škrobu výhodné zejména pro vysokoužitkové dojnice na počátku laktace. Limitující 
aminokyselinou v kukuřičných výpalcích je lysin, což se může negativně projevit poklesem 
obsahu mléčného proteinu. Na základě našich pokusů lze DDGS doporučit jako vhodné krmivo 
pro vysokoužitkové dojnice v 1. fázi laktace. Zkrmování DDGS v množství přibližně 35 % 
v jadrné směsi nemělo vliv na produkci mléka a jeho složení, ani na fyziologické parametry 
bachorové tekutiny a krve. Zařazení výpalků do krmné dávky zvýšilo podíl nenasycených 
mastných kyselin a CLA v mléce. 



 

 21

 
 
 
Tab. 1: Složení diet (kg/ks/den) 

Dieta Krmivo 
K P L 

Kukuřičná siláž 22 22 22 
Vojtěšková siláž 10 10 10 
LKS 5,5 5,5 5,5 
Mláto pivovarské čerstvé 6,0 6,0 6,0 
Vojtěškové seno 1,5 1,5 1,5 
Energie MG 0,5 0,5 0,5 
DOK 9,5 --- --- 
DOP (DDGS) --- 9,5 --- 
DOL (DDGS + Lys) --- --- 9,5 

 
 

Tab. 2: Složení jadrných směsí (%) 
Komponenta DOK DOP DOL 
Pšenice 30,0 30,0 30,0 
Ječmen 32,1 17,8 17,8 
Řepkový extrahovaný šrot 9,2 2,0 2,0 
Sójový extrahovaný šrot 24,5 11,2 11,2 
Kukuřičné výpalky (DDGS) --- 35,0 35,0 
DMK Biodox AMI1 4,0 4,0 --- 
DMK Biodox AMI RELYS2 --- --- 4,0 
Sůl krmná 0,2 --- --- 

1 doplňková minerální přísada 
2 doplňková minerální přísada s chráněným lysinem 

 
 
Tab. 3: Průměrná spotřeba sušiny a živin na dojnici a den 

Dieta Živina 
K P L 

P 

Sušina (kg) 20,26b 20,51b 21,56a <0,0001 
NL (kg) 3,42b 3,37b 3,54a 0,0021 
PDIA (kg) 1,03b 0,95c 0,99a <0,0001 
PDIE (kg) 2,10a 1,94b 2,04c <0,0001 
PDIN (kg) 2,23a 2,15b 2,26a 0,0023 
NEL (MJ) 133,06 131,44 138,21 0,0017 
Vláknina (kg) 3,62b 3,69b 3,88a <0,0001 
ADF (kg) 4,29c 4,48b 4,71a <0,0001 
NDF (kg) 7,57c 8,12b 8,54a <0,0001 
Tuk (kg) 0,91c 1,18b 1,24a <0,0001 
a, b, c – hodnoty s rozdílnými indexy jsou statisticky průkazné (P<0,05) 
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Tab. 4: Průměrné hodnoty mléčné užitkovosti (ks/den) 

Dieta Ukazatel 
K P L 

P 

Dojivost (kg) 31,25 32,27 32,42 NS 
Obsah bílkovin (%) 3,33 3,25 3,32 NS 
Obsah tuku (%) 3,89 3,84 3,61 NS 
Obsah laktózy (%) 4,77 4,79 4,77 NS 
Produkce FCM (kg) 30,8 31,50 30,52 - 
Produkce bílkovin (kg) 1,04 1,05 1,08 - 
Produkce tuku (kg) 1,22 1,24 1,17 - 
Močovina (ml/l) 234,14a 200,06c 221,60b <0,0001 
a, b, c – hodnoty s rozdílnými indexy jsou statisticky průkazné (P<0,05) 
NS – statisticky neprůkazné rozdíly (P>0,05) 
 
 
Tab. 5: Průměrné hodnoty parametrů bachorové tekutiny 

Dieta Ukazatel 
K P L 

P 

pH 7,01 7,00 7,00 NS 
Octová kys. (mM/l) 58,64 55,43 57,07 NS 
Propionová kys. (mM/l) 28,00 32,84 23,87 NS 
Máselná kys. (mM/l) 9,79 8,39 10,80 NS 
Valerová kys. (mM/l) 3,95 3,63 4,03 NS 
VFA celkem 99,89 99,24 95,26 NS 
NH3 (mg N/100g) 13,59 13,74 13,40 NS 
NS – statisticky neprůkazné rozdíly (P>0,05) 
 
 
Tab. 6: Průměrné hodnoty parametrů krevního séra 

Dieta Ukazatel 
K P L 

P 

Glukóza (mmol/l) 3,32 3,34 3,29 NS 
Bílkoviny (g/l) 65,58 66,12 65,35 NS 
Močovina (mmol/l) 4,55 4,38 4,89 NS 
NEFA (mmol/l) 0,27 0,28 0,29 NS 
NS – statisticky neprůkazné rozdíly (P>0,05) 
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Abstract 
 
The effects of vitamin C (0, 280 and 560 mg/kg of diet) and selenium (without, sodium 
selenite or selenised yeast; Se) at 0.3 mg/kg on the composition and lipid stability of thigh 
meat were evaluated in broilers. Significant interaction of vitamin C and Se was ascertained in 
crude protein (P = 0.013), fat (P = 0.006) and selenium content (P < 0.001). The 
supplementation increased the protein concentration in meat at the expense of fat. Selenised 
yeast was more effective in the enrichment of meat with Se than selenite was. Vitamin C 
supplementation decreased (P = 0.002) the vitamin A concentration in the meat of broilers fed 
diets with sodium selenite or without a Se supplement. Supplementation of the diets with 
vitamin C in combination with Se significantly (P = 0.018) decreased the lipid oxidation in 
meat that was stored for 5 days.  
 
Key words: vitamin C, selenium, TBA, thigh meat quality, chicken 
 
Introduction 
 
The post mortem oxidation of lipids decreases the nutritional value and the sensory quality of 
the meat. The most susceptible lipid constituents are the membrane phospholipids because of 
their relatively high polyunsaturated fatty acids (PUFA) content. Feeding diets that are 
supplemented with oilseeds or vegetable oils increases the PUFA concentration in foods and 
inevitably reduces their oxidative stability. For this reason, there is a growing interest in 
dietary antioxidants, for example in selenium (Se) and vitamin C. Se is involved in cellular 
antioxidant defence via the activity of Se-dependent glutathione peroxidase (GSH-Px), which 
is an enzyme that catalyses the reduction of hydrogen peroxide and organic peroxides (Behne 
and Kyriakopoulos, 2001). The effect of Se on the animal antioxidative system has been 
studied in rabbits (Birkner et al., 2006), calves (Skřivanová et al., 2007), broiler chickens 
(Surai, 2000; Kim et al., 2010) and laying hens (Skřivan et al., 2010). Information on the 
combined effect of supplementation with vitamin C and Se on the lipid stability of poultry 
meat is not available in the literature. This study aims to evaluate the effects of supplementing 
vitamin C and Se, both alone and in combination, on the lipid stability and chemical 
composition of the meat of broilers. Furthermore, the stability of vitamin C in the feed 
mixture was assayed. 
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Methods 
 
Eight hundred and ten male broiler chicks (Ross 308, one day old) were randomly assigned to 
9 dietary treatments with 3 replicate pens (30 chickens per pen). The experimental design 
involved 3x3 factorial arrangement of treatments with three levels of supplemental vitamin C 
and three sources of Se: basal maize-wheat-soya diet containing 0.08 mg Se/kg, basal diet 
with sodium selenite added at 0.3 mg Se/kg and basal diet with Se-enriched yeast (Sel-Plex; 
Alltech, Lexington, KY, USA) added at 0.3 mg Se/kg. Vitamin C (ROVIMIX® C-EC 
produced by DSM Nutritional Products, Heanor, UK) was added to these diets at 0, 280 and 
560 mg/kg. The broilers were kept in boxes on wood shavings with ventilation provided by a 
temperature-controlled fan and a 24-h lighting program. The feed and water were provided ad 
libitum. At 35 days of age, 15 randomly chosen chickens from each dietary treatment were 
slaughtered, and the thigh muscles were dissected and stored at -70°C until analysis. 
To determine the Se content, samples of the feed and meat were digested in a mixture of 
HNO3 and H2O2 (trace analysis grade) in Teflon high-pressure vessels in the MDS-2000 
microwave oven (LabX, Midland, ON, Canada). After mineralisation, the Se was quantified 
by fluorometric method 996.16 (AOAC, 2005) employing Millenium Excalibur system (PS 
Analytical, Orptington, UK). The α-tocopherol and retinol contents of the feed and broiler 
meat were determined according to the EN 12822 European standard (EN 12822, 2000) by 
HPLC (Shimadzu, VP series) fitted with a diode-array detector. To determine the vitamin C 
content, the samples were analysed by HPLC using the Synergi 4 µ Fusion-RP 80A column 
(Phenomenex, Torrance, CA, U.S.A.) and a gradient elution (25 mM KH2PO4 : acetonitrile). 
The GSH-Px activity in the minced samples of the thigh meat was measured with tert-butyl 
hydroperoxide as the substrate by a coupled assay, recording the oxidation of NADPH by the 
decrease in absorbance at 340 nm. The activity was expressed as µmol NADPH oxidised per 
min per g of meat (DeVore and Greene, 1982). Lipid oxidation in the minced samples of thigh 
meat that had been stored at 4°C for 0 or 5 days was measured by the thiobarbituric acid 
method of Piette and Raymond (1999). Thiobarbituric acid-reactive substances (TBARS) 
were expressed in mg of malondialdehyde per kg of muscle. Other analyses of the meat (dry 
matter, crude protein, fat, and ash) were performed by standard AOAC (2005) procedures. 
The data were statistically analysed by an analysis of variance (ANOVA) using the GLM 
procedure of SAS (SAS Institute, 2003). 
 
Results and Discussion 
 
Supplementation of the diets with vitamin C in combination with Se significantly increased 
the concentration of the protein in the thigh muscles (P = 0.013) at the expense of fat (P = 
0.006). The meat of broilers who had been fed a diet with vitamin C as well as selenite had 
the highest concentrations of protein and the lowest concentrations of fat. A similar reduction 
in the fat content was observed in the thigh muscles of broilers that had been fed diets that 
were enriched with Se-yeast and Se-algae (Ševčíková et al., 2006) and in the meat of the loin 
and hind leg of rabbits that had been fed Se-yeast (Dokoupilová et al., 2007). In contrast, Se 
supplementation did not influence the protein content of the breast meat of broilers (Dlouhá et 
al., 2008), the meat of veal calves (Skřivanová et al., 2007) or the meat of beef steers (Taylor 
et al., 2008). Supplementation of the diets with Se significantly (P < 0.001) increased the Se 
concentration of the meat. Selenised yeast was more effective in this respect than was  
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selenite. A higher Se content in the meat of broilers that had received organically bound Se 
was observed in several studies (Dlouhá et al., 2008; Chekani-Azar et al., 2010). Information 
on the effect of feed supplementation with vitamin C on the vitamin C content of the meat of 
poultry is missing in the available literature. In this study, the vitamin C concentration of the 
meat increased with increasing levels of dietary vitamin C. In broilers that had been fed either 
diets without supplemental Se or diets with sodium selenite, the vitamin A concentration in 
the meat decreased (P = 0.002) when the dietary concentration of the vitamin C increased. 
The mechanism for this vitamin C effect is not clear. 
The supplementation of diets with Se significantly (P < 0.001) increased the activity of GSH-
Px. This result has been shown in chickens (Dlouhá et al., 2008), rabbits (Marounek et al., 
2009), calves (Skřivanová et al., 2007), steers and pigs (Daun et al., 2001). In other studies, 
however, dietary Se did not increase the GSH-Px activity (Dokoupilová et al., 2007), or the 
rise in GSH-Px was not accompanied by an increase in the oxidative activity of meat 
(Skřivanová et al., 2007). Significant (P = 0.018) interaction of vitamin C and Se was 
ascertained in TBARS concentration of thigh meat stored at 4°C for 5 days. In broilers that 
had been fed either diets without supplemental Se or diets with selenite, the vitamin C 
decreased the formation of TBARS in meat. The lowest concentration of TBARS in the meat 
of broilers was observed when vitamin C was supplied at 280 mg/kg diet and did not decrease 
further when vitamin C dosing was increased. Castellini et al. (2001) showed in rabbits that 
vitamin C supplemented at 500 and 1000 mg/kg diet can delay the oxidative processes during 
storage of meat by increasing vitamin E deposition in muscles. Contrary to this result, 
Lauridsen et al. (1997) concluded that dietary vitamin C supplied at 420 or 840 mg/kg did not 
affect the oxidative stability of broiler meat under chill storage. Additionally, Gebert et al. 
(2006) reported a lack of response of TBARS to dietary vitamin C in growing pigs. 
 
Conclusion 
 
Vitamin C and Se supplements improved the meat quality of chickens. These antioxidants 
increased the stability of lipids, Se enrichment and crude protein content and decreased fat 
concentration in thigh meat. 
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Abstract 
 
One hundred and fifty one day chicks were used in a 14-d experiment to determine the effect 
of purified beta-glucan isolated from oyster mushroom (Pleurotus ostreastus) in the levels 0 
(control), 20g per tone (group A) and 40gper tone (group B) on performance, selected 
variables of non specific immunity in blood and relative organ weight. The supplementation 
of starter diets for broiler chickens by beta-glucan increased body weight of chickens in 
experimental groups with the significant effect in group A (P<0.05), improved significantly 
feed, nitrogen and metabolizable energy conversion ratio in both experimental groups 
(P<0.001) with the stronger effect in group A when 40 g of beta-glucan per tone of feed was 
used. The tendencies of increased index of metabolic activity (IMA) as well as phagocytic 
activity of heterophiles in group B with 40 g of beta-glucan per tone of feed were observed. 
The relative weight of spleen and bursa Fabricii were not affected by treatments.  
 
Key words: mushroom beta-glucan, performance, non specific immunity, organ weight, 
chickens 
 
Úvod 
 
Beta-glukány sa nachádzajú v bunečných stenách kvasníc, baktérií, húb a obilnín. Jedná sa 
o polyméry glukózy pospájané rôznym spôsobom, ktorý podmieňuje ich odlišné fyzikálne  
vlastnosti (Bohn a BeMiller, 1995). U húb sa nachádzajú predovšetkým (1→3)(1→6)-β-D-
glukány, ktoré modulujú rôzne aspekty imunity. V bunečných stenách húb sú naviazané na 
bielkoviny, lipidy a sacharidy (Ruiz-Herrera, 1991). Zhang a kol. (2008) zistili, že so 
zvyšujúcou sa dávkou β-1,3/1,6-beta-glukánu, sa prírastky hmotnosti kurčiat zvýšili 
kvadraticky. Giannenas a kol.(2010) zaznamenali zlepšenie produkčných ukazovateľov  
u kurčiat kŕmených diétou obohatenou o sušenú hubu Agaricus bisporus v množstve 10 a 20 
g.kg-1 kŕmnej zmesi, pričom výraznejší vplyv bol zistený pri použití vyššej koncentrácie tejto 
huby. Zvýšenú produkciu vajec pri použití extraktu z Lentinus edodes pozorovali Willis a kol. 
(2008). Mechanizmus ako beta-glukány stimulujú rast nie je ešte presne známy. Predpokladá 
sa, že ich rastovo stimulačný účinok by mohol byť sčasti následkom ich imunomodulačných 
vlastností (Sohn a kol., 2000), alebo zväčšenia absorpčnej schopnosti tenkého čreva (Morales-
López a kol. (2009). Cieľom našej práce bolo zistiť vplyv purifikovaného beta-glukánu  
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z hlivy ustricovej na využitie živín a energie, niektoré ukazovatele nešpecifickej imunity 
a relatívnu hmotnosť orgánov u brojlerových kurčiat v prvej fáze výkrmu.  
 
Materiál a metodika 
 
Do pokusu bolo zaradených 150 jednodňových nesexovaných kurčiat úžitkového hybridu 
ROSS 308, ktoré boli rozdelené do troch skupín (n = 50). Kurčatá boli v prvej fáze pokusu 
kŕmené (1. - 2. týždeň) ad libitum štartérnou kŕmnou na báze kukurice, pšenice, sójového 
extrahovaného šrotu pri zabezpečení nutričných potrieb zvierat. (kontrolná skupina). 
V pokusných skupinách bol k uvedeným kŕmnym zmesiam pridaný purifikovaný beta-glukán 
z hlivy ustricovej (Pleurotus ostreatus) v dávke 20g na tonu (skupina A) a 40g na tonu 
(skupina B). Použité kŕmne zmesi neobsahovali antibiotické stimulátory rastu 
a kokcidiostatiká. Kurčatá boli umiestnené na hlbokej podstielke pri dodržaní štandardných 
podmienok prostredia. Hmotnosť kurčiat a spotreba krmiva boli sledované týždenne.  
Vzorky krvi pre imunologické vyšetrenie (stanovenie fagocytárnej aktivity, indexu 
fagocytárnej aktivity, metabolickej aktivity fagocytov) boli odobraté na 14.deň od 6 kurčiat 
z každej skupiny z vena jugularis do skúmaviek s antikoagulačnou látkou. Fagocytárna 
schopnosť krvných leukocytov bola stanovená ingesciou 2-hydroxyethylmetakrylátových 
častíc (MSHP, priemer 1,2 µm, ARTIM Praha, ČR). Fagocytárny index (FI) bol stanovený 
ako počet fagocytovaných častíc na počet potenciálnych fagocytov. Metabolická aktivita 
fagocytov bola stanovená použitím 2-(4-jodfenyl)-5-fenyltetrazolium chloridu (INT, Lachema 
Brno) ako indikátora metabolických dejov prebiehajúcich vo fagocytujúcich leukocytoch 
(vznik mirobicídnych látok) a zymozanu (fy Sigma, USA) ako stimulujúci faktor. INT test bol 
robený v mikroúprave (Mareček a Procházková, 1986). 
Na konci sledovaného obdobia bolo 8 kurčiat z každej skupiny usmrtených dekapitáciou a 
odobraté orgány – slezina a burza Fabricii. Hmotnosť orgánov bola vyjadrená ako % 
z hmotnosti tela pred zabitím. 
Obsah živín v kŕmnych zmesiach (sušina, hrubý proteín, popoloviny, hrubý tuk, hrubá 
vláknina a BNLV) bol stanovený priamo analytickými metódami podľa Nariadenia komisie 
(ES) č. 152/2009 (Tab.1) a obsah energie v kŕmnych zmesiach vypočítaný podľa Výnosu MP 
SR č.39/1/2002-100.  
Získané výsledky boli zhodnotené štatisticky (ANOVA, Tukey-Kramerov test). 
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Tab.1. Zloženie a obsah živín a metabolizovateľnej energie v použitých kŕmnych zmesiach  
 

   Kŕmne komponenty (g.kg-1) /skupina Kontrola A B 

   Kukurica  444 444 444 

   Pšenica  112 112 112 

   Sójový extrahovaný šrot  360 360 360 

   Rastlinný olej 40 40 40 

   Kŕmny vápenec 20 20 20 

   Vitamínovo-minerálny premix 1 20 20 20 

   Lysín 4 4 4 

   Beta-glukán  – 0,02 0,04 

Analyzovaný obsah živín     

   Sušina (g) 897,3 894,9 893,5 

   Dusíkaté látky (g.kg-1S) 246,0 247,8 249,0 

   Tuk (g.kg-1S) 68,1 71,7 66,3 

   Vláknina (g.kg-1S) 36,6 32,6 34,6 

   Popol (g.kg-1S) 71,3 73,1 71,6 

   ME (MJ.kg-1 S) 13,3 13,4 13,3 
 
 
Výsledky a diskusia 
 
Hmotnosť kurčiat zistená v prvej fáze výkrmu v jednotlivých skupinách je znázornená na 
grafe 1. Pri hodnotení hmotnosti kurčiat v jednotlivých skupinách boli v prvej fáze výkrmu (1. 
– 2. týždeň) zistené v oboch pokusných skupinách vyššie hmotnosti kurčiat v porovnaní 
s kontrolnou skupinou (A o 8,7 %, B o 6,8 %), pričom v prípade skupiny A sa jednalo 
o rozdiel štatisticky významný (P<0,05).  
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V oboch pokusných skupinách sme zaznamenali štatisticky významné zlepšenie konverzie 
krmiva (A o 24,1 %, B o 16,4 %, P< 0,001), dusíkatých látok (A o 24,3 %, B o 16,2 %, 
P<0,001) a metabolizovateľnej energie (A o 24,5 % , B o 17,3 % , P<0,001)(grafy 2 – 4). 
Uvedené výsledky svedčia o priaznivom účinku purifikovaného beta-glukánu na využitie 
živín a energie v použitých kŕmnych zmesiach a v tejto fáze výkrmu sa vhodnejšou 
koncentráciou javí 20g purifikovaného beta-glukánu na tonu krmiva. Chae a kol. (2006) 
zistili, že prídavok beta-glukánu z kvasníc v 0,02 a 0,04 % koncentrácii nemal významný 
vplyv na prírastky, spotrebu a konverziu krmiva brojlerových kurčiat v priebehu štartérovej 
fázy pokusu, ale vo finálnej fáze pokusu ako aj za celé sledované obdobie dosiahli kurčatá 
signifikantne vyššie prírastky ako v skupine, v ktorej nebol podávaný beta-glukán. Tieto 
prírastky boli ale pravdepodobne vyššie v dôsledku vyššieho príjmu krmiva. Vyššie prírastky 
u brojlerových kurčiat kŕmených diétami s prídavkom extraktu huby Shiitake (Lentinus 
edodes) zaznamenali aj Guo a kol. (2004). Príčinou lepšieho rastu by mohla byť imuno-
modulačná úloha beta-glukánu pri rozdelení živín v prospech rastu (Klasing a kol, 1987; Chae 
a kol., 2006).  
Po 14 dňoch pokusu neboli v prípade suplementácie kŕmnych zmesí purifikovaným beta-
glukánom zaznamenané štatisticky významné rozdiely v sledovaných ukazovateľoch 
nešpecifickej imunity a priemernej relatívnej hmotnosti sleziny a Burzy Fabricii (Tab.2).  
Tendencia zvýšenia IMA a fagocytárnej aktivity heterofylov bola pozorovaná v skupine 
s prídavkom 40 g beta-glukánu na tonu (skupina B), ale rozdiely neboli v porovnaní 
s kontrolou v uvedenom veku kurčiat významné. Lowry a kol. (2005) zistili u kohútikov, 
ktorým podávali kŕmnu zmes obohatenú o purifikovaný β-glukán neznámeho pôvodu, 
signifikantné zvýšenie percenta fagocytujúcich heterofilov a ich indexu fagocytárnej aktivity 
a oxidatívneho vzplanutia 
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Tab. 2. Hodnoty ukazovateľov nešpecifickej imunity (x ± SEM; n = 6) a relatívna hmotnosť 
orgánov (%  hmotnosti tela) (x ± SEM; n = 8) po 14 dňoch pokusu 
 
Ukazovateľ Kontrola A B 
IMA 1,24 ± 0,02 1,23 ± 0,03 1,35 ± 0,05 
FA (Le) (%) 36,60 ± 6,47 29,00 ± 2,05 26,00 ± 1,15 
FI (Le) (%) 6,40 ± 0,66 5,17 ± 0,25 4,80 ± 0,19 
FA (He) (%) 91,42 ± 5,34 87,60 ± 2,44 93,27 ± 2,88 
FI (He) (%) 7,17 ± 0,59 5,70 ± 0,11 5,34 ± 0,17 
Slezina (%) 0,091 ± 0,012 0,077 ± 0,007 0,068 ± 0,006 
Burza Fabricii (%) 0,228 ± 0,023 0,283 ± 0,015 0,221 ± 0,012 
 
Slezina je hlavným miestom imunitnej odpovede na antigény nachádzajúce sa v krvi (Chen a 
kol., 2003b) a burza Fabricii je miestom dozrievania B-buniek (Chen a kol., 2008). Chen a 
kol. (2003b) zaznamenali zvýšenie proliferácie splenocytov u brojlerových kurčiat, ktoré 
prijímali lentinan (beta-glukán izolovaný z huby Lentinus edodes) v množstve 40, 80 alebo 
160 µg.mL-1. Signifikantné zvýšenie relatívnej hmotnosti burzy Fabricii u kurčiat vplyvom 
prídavku beta-glukánu z húb (v 0,1 % koncentrácii) zaznamenali Chen a kol. (2008). Rozdiely 
v ukazovateľoch nešpecifickej imunity nami zistené neboli štatisticky významné, príčinou 
čoho môže byť pomerne krátka doba skrmovania nami sledovaného beta-glukánu. 
 
Záver 
 
Prídavok purifikovaného beta-glukánu z hlivy ustricovej v štartérových diétach pre brojlerové 
kurčatá sa prejavil v prvej fáze výkrmu vyššou hmotnosťou kurčiat (štatisticky významnou 
v skupine A, P<0,05), štatisticky významným zlepšením konverzie krmiva, NL 
a metabolizovateľnej energie (P<0,001) s výraznejším efektom pri dávke 20 g betaglukánu na 
tonu krmiva (skupina A) a tendenciou zvýšenia indexu metabolickej aktivity (IMA) 
a fagocytárnej aktivity heterofilov v skupine s prídavkom 40 g betaglukánu na tonu krmiva 
(skupina B). Relatívna hmotnosť sleziny a burzy Fabricii nebola prídavkom beta-glukánu 
ovplyvnená. 
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DOSTUPNOST VETERINÁRNÍCH LÉ ČIVÝCH PŘÍPRAVK Ů PRO 
MEDIKACI KRMIV S OHLEDEM NA BEZPE ČNOST KONZUMENTA 
 
AVAILABILITY OF VETERINARY MEDICAMENTS FOR FEED 
MEDICATION WITH REGARD TO CONSUMER SAFETY 
 
Hera A., Billová V., Vernerová E., Frgalová K. 
 
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 
 
Abstract 
 
The problem of the lack of medicines at the market for some categories of food producing 
animals i.e. for minor species, and for treating not very often occuring diseases in major 
species as well as in minor species, so called minor use (MUMS) has been caused by rigorous 
legal requirements for medicines intended for the categories of animals.  The 
pharmacologically active substances in medicinal products administered to food-producing 
animals have to meet the requirements set by regulation of EC concerning maximum residue 
limits. 
Currently issued pharmaceutical legislation and guidelines relating to  MUMS ought lead to 
gradual elimination of insufficient availability of medicines for these categories of animals 
and for these indications. Those documents offer immediate solutions, such as extrapolation 
of already established MRLs for major animal species.  
The residual study carried out to verify withdrawal period of veterinary medicinal product 
Rafendazol premix a.u.v. intended for administration to game i.e. minor animal species, and 
minor use, tries using current European  legislation to guarantee safety of foodstuffs obtained 
from game and show, that the medicinal product meets rigorous criteria set by EMEA/CVMP 
for safety of foodstuffs and consumer health. 
 
Key words:  medicated feedingstuff, game animals, residue of rafoxanid  
 
Úvod 
 
Ke zmírnění nedostatku veterinárních léčiv pro minoritní použití a minoritní druhy zvířat 
(MUMS) stanovila evropská legislativa určitá pravidla, která směřují k odstranění nelegálního 
používání léčiv u zvířat a snížení použití léčiv off label mimo rozsah příbalové informace).  
Cílem naší práce bylo podat přehled o stávající legislativě v Evropském společenství, která je 
zaměřena na použití léčiv pro druhy potravinových zvířat a indikace, pro které nejsou 
stanoveny maximální reziduální limity nebo jsou stanoveny pro jiné druhy a jiné indikace. 
Snahou regulatorních norem je dosáhnout zvýšení dostupnosti léčiv pro minoritní použití a 
minoritní druhy zvířat, včetně potravinových. Zaměřili jsme se na dostupnost veterinárních 
léčiv u lovné zvěře aplikovaných prostřednictvím medikovaných krmiv s ohledem na 
bezpečnost pro léčená zvířata, pro bezpečnost potravin i životního prostředí. Veterinární 
léčivý přípravek RAFENDAZOL premix a.u.v., obsahující účinné substance rafoxanid 
a mebendazol byl testován u lovné zvěře na přítomnost možných reziduí účinných látek a 
stanovení ochranné lhůty tak, aby byla zajištěna bezpečnost pro konzumenta. 
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Léčiva rafoxanid a mebendazol nemají stanoveny maximální reziduální limity pro lovnou 
zvěř, pouze pro skot a malé přežvýkavce. 
Současná legislativa dovoluje členským státům ES aplikaci léčiv pro majoritní i minoritní 
druhy potravinových zvířat, pro která nejsou stanoveny MRLs, pouze za přísných podmínek 
a pro jasně definované použití po extrapolaci stávajících MRLs. 
Maximální limity reziduí jsou referenční údaje pro stanovení ochranných lhůt u léčivých 
přípravků určených k použití u potravinových zvířat a pro kontrolu reziduí v potravinách 
živočišného původu (nařízení (ES) č.470/09). 
Požadavek na MRLs vyplývá ze základní směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82 
ES, který stanoví, že veterinární léčivé přípravky mohou být povoleny nebo používány 
u zvířat určených k produkci potravin za podmínek, že v nich obsažené farmakologicky 
účinné látky byly ohodnoceny jako bezpečné a jsou uvedeny v nařízení komise (EU) 
č.37/2010  
Z důvodu řešení těchto omezení jsme se zaměřili na veterinární léčivý přípravek, dále VLP, 
RAFENDAZOL premix a.u.v., určenému k léčbě endoparazitóz lovné zvěře obsahujícího 
účinné látky mebendazol a rafoxanid, které nemají stanoveny MRLs pro tyto minoritní druhy 
aplikovaný prostřednictvím medikovaných krmiv.  
 
„Off-label“ použití VLP (tzn. mimo rozsah p říbalové informace). 
 Důsledkem implementace nařízení o MRLs do naší národní legislativy byla nepříjemná 
skutečnost, že veterinární léčivé přípravky byly používány off-label, tj. mimo schválenou 
příbalovou informaci, resp.mimo  schválený souhrn údajů o přípravku.   Cílem bylo zabránit 
utrpení zvířat, ale na druhou stranu nebyla tím dodržena zásada bezpečné ochranné lhůty, 
která je stanovena na základě vyšetřených hladin reziduí, které musí být v souladu s MRLs. 
 
Minoritní druhy (minor species, MS) 
Pro majoritní či minoritní druhy v ES oficiálně neexistuje žádná legislativní definice. 
Majoritní druhy byly CVMP (Committee for Medicinal Products for Veterinary Use) 
definovány na základě údajů o populaci zvířat a hodnot celkové spotřeby léčiv a to s využitím 
souhrnných dat napříč Evropskou unií, aby bylo možno zvážit dostupnost veterinárního 
léčivého přípravku pro minoritní užití a minoritní druhy (MUMS). Všechny ostatní druhy, 
jenž nejsou považovány za majoritní, jsou v důsledku toho standardně klasifikovány jako 
minoritní druhy. 
 
Za minoritní použití  (minor uses, MU) u majoritních druhů se obecně považuje použití 
veterinárního léčivého přípravku pro léčbu onemocnění, která se objevují vzácně nebo se 
objevují v omezených geografických oblastech a jsou proto indikovány pro menší sektor trhu.  
 
Limitované trhy - kritérium, zda může být trh pro veterinární léčivý přípravek klasifikován 
jako limitovaný, je dalším krokem pro uvážení, zda je přípravek indikován pro MUMS. 
Termín limitovaný trh zahrnuje všechny situace, při kterých je pro trh veterinární léčivý 
přípravek omezen ve smyslu velikosti, a proto sem patří velká většina VLP pro minoritní 
indikace.  
 
Extrapolace MRLs. 
Jednou z možností vypořádání se s nedostatkem  léčiv pro MUMS je extrapolace stávajících 
MRLs, která jsou uveřejněna v nařízení (ES) 470/2009. 
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Dokument EMEA/CVMP/SWP/66781/2006 „O požadavcích na údaje o bezpečnosti 
a reziduích u farmaceutických veterinárních léčivých přípravků určených pro minoritní 
použití nebo minoritní druhy“, byl během doby konzultován, upraven a revidován tak, aby 
bylo dosaženo pragmatičtějšího přístupu, pokud se týká požadavků na dokumentaci pro 
MUMS. Cílem bylo stanovit a minimalizovat požadavky pro autorizaci MUMS na kvalitu, 
bezpečnost a účinnost veterinárních léčivých přípravků bez toho, že by byla ohrožena 
bezpečnost konzumenta. 
 
Automatická extrapolace 
Využívá stávajících MRLs pro léčiva považovaná za nezbytná pro některé důležité indikace, 
zvláště pro malé přežvýkavce ovce a kozy, pro které nejsou dostupné žádné alternativy a 
léčení je nutné pro zabránění utrpení zvířat a welfare (EMEA/CVMP/457/03). 
Tuto automatickou extrapolaci získaly MRLs např. léčivé látky ze skupin  endo a 
ektoparazitik jako albendazol, febantel, fenbendazol, oxfendazol, oxyklozanid, thiabendazol.  
 
Extrapolace pro rafoxanid 
Pro účely našeho případu řešící extrapolaci rafoxanidu, byla vybrána pro ilustraci tabulka 
obsahující látky, jež jsou nezbytné pro ovce a kozy (EMEA/CVMP/457/03) 
 
Látky ú činkující proti endoparazitům:  
Látka Indikace  Druhy, pro 

které existuje 
MRLs 

Zvážení požadavků dle pokynu a 
kritéria 
 

Návrh 

Rafoxanid Fasciolóza  Skot a ovce 
(mléko není 
zahrnuto) 

MRLs mezi druhy nejsou stejné, 
extrapolace není možná. Pro rozšíření 
MRL je nutno předložit další údaje 

 

 
Využitím stávajících směrnic a pokynů pro MUMS jsme chtěli napomoci k prodloužení 
autorizace přípravku Rafendazol premix a.u.v. Tento léčivý přípravek pro lovnou zvěř je 
na trhu již od roku 1999 s tím, že je výjimkou z nařízení o MRLs a prokázat, že za použití 
předložené evropské i české legislativy splňuje podmínky aplikovatelné na MUMS a 
potraviny získané z lovné zvěře po léčbě tímto VLP nemohou ohrozit zdraví člověka jako 
konzumenta. 
 
Materiál a metodika 
 
Cílem uskutečněné studie reziduí rafoxanidu a mebendazolu v poživatelných tkáních lovné 
zvěře – muflona a daňka bylo potvrdit stávající, resp. upravené ochranné lhůty přípravku 
RAFENDAZOL premix  a.u.v. po aplikaci doporučené léčebné dávky a maximální doby 
podání. Rafendazol a.u.v. byl podáván individuálně ve formě tobolek pomocí aplikátoru, 
způsob ustájení zvěře, usmrcení  a odběry vzorků k analýze jsou součástí klinické 
dokumentace pro autorizaci VLP (Vernerová E : Klinická část  dokumentace, 2009).Studie 
reziduí byla uskutečněna v  Národní referenční laboratoři akreditované pro zkoušení reziduí 
veterinárních léčiv na Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně. 
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Podrobnosti použité metody vysokoúčinné kapalinové chromatografie, její validace 
a chromatografické záznamy jsou součástí pracovních protokolů v části III.B registrační 
dokumentace pro sledovaný přípravek ((Frgalová K : Analytická část dokumentace, 2009). 
 
Závěr studie reziduí mebendazolu 
Výsledky vyplývající z testace reziduí mebendazolu v poživatelných tkáních daňka za 28 dnů 
po aplikaci a v poživatelných tkáních muflona za 64 dnů po léčbě ukázaly, že v době 
po uplynutí ochranné lhůty přípravku byla rezidua mebendazolu nedetekovatelná, 
tj. pod limity detekce pro jednotlivé tkáně.  
Reziduální hladiny, resp. detekční limity použité metody pro rafoxanid u daňka byly 
porovnány se stanovenými MRLs pro skot jako majoritní druh vzhledem k druhové 
příbuznosti a také proto, že tyto jsou nejnižší stanovené, čímž zaručují větší bezpečnost pro 
konzumenta. 
Pro sledování hladin reziduí u muflona byly použity MRLs pro ovce vzhledem k blízké 
příbuznosti k ovcím, pro které jsou stanoveny MRLs rafoxanidu i mebendazolu. 
 
Diskuze 
 
Cílem práce bylo podat přehled stávající legislativy pro minoritní druhy a minoritní použití, 
ale současně využít legislativních pokynů pro autorizaci léčivého přípravku Rafendazol 
premix a.u.v. tak, aby splňoval požadované normy doporučované pro extrapolace MRLs a tím 
zajistit, aby používaný léčivý přípravek pro lovnou zvěř byl bezpečný pro zdraví lidí  
Co splňuje léčivý přípravek Rafendazol premix z požadavků na MUMS a extrapolaci MRLs? 
Vodítkem nám byl pokyn EMEA/4290080/2009, který podává informace podporující 
zařazení veterinárních léčivých přípravků do MUMS.  
 
Cílová zvířata lovná zvěř - minoritní druhy 
Cílová zvířata, pro která je přípravek určen, kterými jsou jelen evropský (Cervus elaphus), 
daněk skvrnitý (Dama dama), muflon (Ovis musimon), srnec obecný (Capreolus capreolus), 
kamzík vrchovský (Rupicapra rupicapra) jsou minoritní druhy. Pro jiné druhy zvířat není 
VLP určen. 
 
Z přehledu, který jsme si vyžádali na Státní veterinární správě, nám byla dodána čísla o 
skutečném odstřelu zvěře k 31.3.2009  
 

Druh zvěře Počet odstřelených kusů 

Zvěř jelení 21 399 

Zvěř daňčí 13 064 

Zvěř mufloní 9 019 

Zvěř srnčí 127 211 
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Pro srovnání v ES byly za účelem možné definice minoritních druhů zkoumány počty 
potravinových zvířat. Údaje od členských zemí byly publikovány na Eurostatu (Agricultural 
Statistical Yearbook 1999 a 2000).  
Jednoznačná odpověď je, že na našem území jsou druhy lovné zvěře, pro které je Rafendazol 
premix určen, minoritními druhy. 
 
Minoritní použití. 
Splňuje indikace veterinárního léčivého přípravku Rafendazol premix podmínky pro minoritní 
použití? 
Rafendazol premix je určen jen pro léčbu v omezené lokalitě, v omezené době použití, není 
alternativní léčba a pokud je nám známo, není v jiných evropských zemích, kromě Slovenska, 
registrován veterinární léčivý přípravek s rafoxanidem pro lovnou zvěř. Rafendazol a.u.v. 
je používán pouze jednou za rok u cílových zvířat a to v době, kdy zvířata nejsou lovena, 
do doby lovu teoreticky uplynou min. 4 měsíce (dle informací z mysliveckých sdružení). 
Klinické studie uskutečněné s léčivem rafoxanid, účinnou substancí Rafendazolu premixu, 
dokladují jeho nezastupitelný účinek při léčbě fasciolózy, jako závažného onemocnění u 
lovné zvěře. 
Autoři Chroust, Chroustová, (2004) uskutečnili od srpna 2002 do února 2004 vyšetření 
s cílem zhodnotit výskyt motolice obrovské (Fascioloides magna) u spárkaté zvěře 
v lokalitách jejího dřívějšího rozšíření, po léčbě Rafendazolem premix poklesla prevalence u 
ovoskopických nálezů, v lovecké sezóně r. 2003 pak nebyly v léčených revírech zjištěny 
žádné pozitivní nálezy v játrech. 
Uvedené klinické studie dokladují potřebnost sledovaného VLP, nejen pro předcházení 
utrpení zvířat, ale i k zabránění ekonomických ztrát v chovech lovné zvěře.  
 
Limitovaný trh 
Pro minoritní použití a limitovaný trh  svědčí mapka s lokalitami  výskytu fasciolózy v ČR, 
která dokladuje i územně omezené použití léčiva, (Kyral A : Biopharm, 2009). 
 
Závěr  
 
Cílem předkládané práce je snížení nedostatečné dostupnosti VLP u některých minoritních 
druhů zvířat pro minoritní indikace u potravinových zvířat a to nejen, aby byla zvířata 
chráněna před utrpením a byla zajištěna jejich pohoda (welfare), ale zejména, aby byla  
zajištěna bezpečnost potravin živočišného původu získaných z léčených zvířat pro zdraví 
člověka. 
Evropská legislativa za tímto účelem stanovila určitá pravidla ke zmírnění uvedené situace 
a po shrnutí předpisů pro tuto oblast jsme na konkrétním případu nedostatku veterinárních 
léčivých přípravků pro lovnou zvěř z důvodu prevence a léčby některých parazitóz prokázali 
opodstatněnost řešení této problematiky dle námi zvoleného postupu: extrapolací 
publikovaných údajů, stanovením hladin reziduí rafoxanidu a mebendazolu v poživatelných 
tkáních  muflona a daňka. Výsledky, které jsou plně v souladu s předpisy, jsme prokázali, že 
stanovená ochranná lhůta je dostačující k zajištění ochrany konzumentů před nebezpečnými 
rezidui těchto substancí a současně splňuje legislativní normy stanovené Evropskou lékovou 
agenturou. 
 
Literatura je k dispozici u autorů. 
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MIKROBIOLOGICKÁ ANALÝZA KRMIV PRO JELENÍ ZV ĚŘ 
 
MICROBIOLOGICAL ANALYSIS OF FEED FOR DEER 
 
Žváčková P., Mlejnková V., Doležal P., *Kalhotka L., *Přichystalová J., Hrbek J. 
 
Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav výživy zvířat a pícninářství, 
*Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin 
 
Abstract 
 
Microbiological analysis of the pooled sample, the silage supplementary food for deer. The 
aim of the analysis was to determine the status on microbial populations in the silage and to 
assess the impact of this particular population in the state of hygiene of silage. On the basis of 
microbial analysis, we can say that all analysis values were normal and silage feeding is the 
safe. 

 
Key words: analysis, microbiological population, hygiene of silage 
 
Úvod  
 
Významným faktorem, který znásobuje důležitost podzimní a zimní péče myslivců o zvěř 
jsou proměny krajiny způsobené zemědělskou a lesní činností, ale také stále rostoucím 
turistickým a rekreačním využíváním krajiny. Dnešní krajina neposkytuje zvěři dostatek 
potravních možností, pravidelně dochází ke stavům, kdy zvěř kvalitativně, ale mnohdy i 
kvantitativně hladoví. Výsledkem nepříznivých změn v prostředí je vyčerpání adaptačních 
možností zvěře, kdy dochází ke ztrátě její odolnosti vůči nepříznivým podmínkám, poklesu 
průměrné hmotnosti a plodnosti a v neposlední řadě dochází i k ohrožování kmenových stavů 
zvěře (DVOŘÁK, KAMLER, 1998). Krmné dávky tedy závisí na úživnosti prostředí, potřebách 
zvířete a kvalitě předkládaných krmiv (LOCHMAN, 1985). 
Jedním z hlavních ukazatelů kvality krmiv je kromě živinového složení i hygienická jakost. 
Vliv na mikrobiální složení má především skladba přirozené epifytní mikroflóry a její další 
rozvoj během procesu silážování.  
Tato mikroflóra je velice variabilní co do počtu, ale i do druhového zastoupení. Její složení je 
druhově specifické, odlišné podle povětrnostních podmínek, stanoviště, úrovně agrotechniky, 
stupně znečištění píce, průběhu silážování, podílu nečistot, pH siláží, složení komponent a 
dalších technologicko-technických vlivů. Součástí této mikroflóry jsou vedle enterobakterií a 
kvasinek, také plísně, které mohou vyvolat zažívací obtíže až akutní či chronické otravy 
zvířat, alergické reakce, imunosupresivní účinky.  
Nedostatečná hygiena krmiv může: omezit použitelnost krmiv, snížit chutnost a tím i příjem 
krmiv, zhoršit výživnou hodnotu a stravitelnost společně se ztrátami živin a zvýšit riziko 
onemocnění zvířat (ZEMAN et al., 2006). 
     
Cíl práce 
 
Zhodnotit složení mikrobiální populace v siláži pro jelení zvěř a následně vyhodnotit 
hygienický stav tohoto krmiva.  
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Mikroorganismy v krmivu pro jeleny

 
 
Metodika      
 
Ze siláže složené z jetelotrávy, kukuřice, mrkve, ječmene, výlisků, sena a slámy, byl odebrán 
vzorek o hmotnosti 20 g. Navážka byla vložená do Erlenmeyerovy baňky se 180 ml sterilní 
destilované vody a 10 minut třepána na třepačce. Poté byla z takto připravené suspenze 
připravena řada desetinného ředění. 1 ml příslušného ředění pak byl inokulován do Petriho 
misek. Zalit příslušnou živnou půdou a inokulován. Studovány byly tyto skupiny 
mikroorganismů: 
Celkový počet mikroorganismů ČSN ISO 6610 (na PCA, při 30 °C, po dobu 72 hodin). 
Počet kvasinek a plísní ČSN ISO 6611 (na Chloramphenicol glucose agarr, při 25 °C, 120 h) 
Počet bakterií čeledi Enterobacteriaceae ČSN ISO 21528 (VRBG, při 37° C, po dobu 24 h.) 
 

Výsledky a diskuse 
 
Výsledky mikrobiologických analýz jsou znázorněny v grafu č.1. I když limity na obsah 
mikroorganismů a přípustné množství spor plísní v krmivech nejsou stanoveny, ZEMAN et al., 
2006 uvádějí jako přípustné tyto hodnoty: 
Bakterie mléčného kvašení (BMK) v koncentraci – více než 106 CFU / g 
Enterobacteriaceae – max. koncentrace do 106 CFU / g 
Kvasinky - do 105 CFU / g 
Plísně (spóry)  - v rozmezí 105 - 106 CFU / g 
Také MUDŘÍK et al., 2006 potvrzuje stejné krajní hodnoty jako ZEMAN et al., 2006. 
 

 

Graf č. 1 
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Závěr 
 
V experimentálním rozboru siláže pro jelení zvěř byl hodnocen hygienický stav krmiva. 
Posouzením výsledků mikrobiologické analýzy lze potvrdit dobrou hygienickou kázeň při 
výrobě siláže. 
Vysoký obsah bakterií mléčného kvašení, nízké počty kvasinek. Vše napovídá k dobré 
primární fermentaci.  
Též minimální množství enterobakterií ukazuje na uspokojivý hygienický stav krmiva. 
Nízkou koncentraci mohla způsobit nepatrná kontaminace půdou či vyšší stupeň hnojení. 
Plísně ve vzorku nebyli patrné, avšak rozborem byly prokázány. Jejich koncentrace 
(množství) však nepředstavuje nutričně-zdravotní problém, neboť dosud nebyla prokázána 
souvislost mezi produkcí spor plísní a potenciální produkcí mykotoxinů. Jejich výskyt je 
minimální a poukazuje na dobrou kvalitu použitých komponent.  
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Abstract  
 
Allometry of total nitrogen and amino acid growth and apparent efficiency of amino acid and  
nitrogen retention were examined in slow-growing laying type cockerels (SG) and in fast-  
growing male broiler hybrids (FG) during the growing period from hatch to Day 22. 
Allometric coefficients for nitrogen in relation to body weight were 1.080 and 1.099 for SG 
and FG chickens, respectively. Allometric coefficients relating amino acids to body nitrogen 
were less than unity in most cases which indicated that an increasing amount of non-protein N 
might be deposited in the body with advancing age. Except for cysteine, the apparent 
efficiency of amino acid retention was lower in SG as compared to FG chickens. The high 
retention efficiency of cysteine in SG genotype was likely associated with the conversion of 
surplus methionine to cysteine, required for feather protein synthesis in laying-type birds in an 
early age.  
 
Key words: chickens; age; growth rate; chemical allometry; amino acid retention  
 
Introduction 
 
It is generaly accepted that the first step in predicting growth is the prediction of protein 
deposition rate, from which the growth of other body constituents can be calculated by 
allometric equations (Emmans, 1981). It is also assumed that the amino acid composition of 
body protein is independent of genotype or environmental factors (Emmans, 1989, Hruby, 
1994). However, there is experimental evidence suggesting that amino acid pattern of body 
protein may be affected by both genotype and nutrition (Fatufe et al., 2004). The prediction of 
the responses in growth rate and body composition is a central problem in nutritional science. 
Models that simulate growth are a useful tool to address this problem because they can be 
used to integrate knowledge on nutrition and body growth and composition. An integral part 
of the models are allometric relationships between body constituents.The aim of the present 
experiment was to study relative growth rates of body protein in two contrasting genotypes of 
chickens during the first 22 days of postembryonal life. Amino acid composition of whole 
body protein and their efficiency of retention were also studied. 



 

 44

 
 
 
Materials and Methods 
 
The genotypes used in the study were slow-growing male chickens of hybrid combination Isa 
Brown (SG) and fast-growing Ross cockerels (FG). During the whole experimental period, all 
chickens were fed on a diet containing 225 g crude protein, and 12.06 MJ nitrogen-corrected 
metabolisable energy per kg. The feed was supplied ad libitum and its consumption was 
recorded. In two-day intervals from hatch until the age of 22 days, the chickens were 
weighted and samples of chickens were selected from each group so that their body weight 
was approximately the same as the mean body weight of the group. The selected chickens 
were euthanized and the content of the digestive tract was removed. The chickens were 
autoclaved for 6 hours at 130 °C and 270 kPa pressure, then freeze-dried and analyzed for 
total N. The whole-body amino acid composition was determined in lipid-extracted samples 
by ion-exchange chromatography using amino acid analyser AAA 400 (INGOS Prague, 
Czech Republic). All analyses were performed using the methods specified by Commission 
Regulation (EC) No. 152/2009. Weight of chemical body components were calculated by 
multiplying their concentrations in the whole body by the live weights of chickens. For the 
expression of the accelerating growth phase of chickens the exponential function W = Aekt 
suggested by Brody (1945) was used. Allometric relationships were calculated using the 
power function of Brody (1945): Y = aXb, where Y = content of the body component in g, X = 
live body weight or protein (N x 6.25) weight of chicken in g, a = extrapolation of Y for X = 1, 
and b = allometric coefficient, ratio of percentage change in Y to the corresponding percentage 
change in X. The significance of differences between the data for the two genotypes was 
evaluated by a paired t-test. The statistical analyses were performed using Statgraphic Plus 
package (version 3.1, Statistical Graphic Corp., Rockville, MD, USA). 
 
Results and Discussion 
  
Both hybrids of chickens were raised under identical environmental and dietary conditions. 
The coefficients k in exponential equations were 0.098 and 0.137 for SG and FG chickens, 
respectively. At the end of the experiment, the broiler chickens were about three times heavier 
than the laying-type chickens. Growth of body protein was expressed by equations: Y = 
5.114e0.1061t (r = 0.992) for SG and Y = 6.226e0.1504t (r = 0.969) for FG genotype.  
The highly significant (P<0.01) allometric coefficients for protein in SG and FG chickens 
were 1.080 and 1.099, respectively. Difference between the two genotypes was insignificant. 
Deposition of nitrogen was greater than the rate of body growth. Similar results were reported 
by Kwakkel et al. (1997) and Gous et al. (1999). 
Mean concentrations of potentially limiting amino acids as well as of total amino acids in 
whole-body protein of chickens are presented in Table 1. While the concentration of total 
amino acids was similar in both genotypes, cysteine was significantly higher and threonine 
significantly lower in SG than in FG genotype. 
The present study showed that the amino acid composition of whole body protein of broilers 
and laying-type chickens was similar. Only the concentration of cysteine was much higher in 
SG chickens, the difference being about 35 %. This may be attributed to a greater proportion 
of feathers in the laying-type birds in the first weeks of life. As compared to feather-free 
whole body protein, feather protein is characterized by high concentration of cysteine (Nitsan 
et al., 1981, Stilborn et al., 1997). Due to the smaller body size of SG compared to FG  
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genotype, feather protein contributes more to the whole body in the layer-type chickens than 
in broilers. Similar results were reported by Fatufe et al. (2004) who found significantly 
higher cysteine concentration in whole body protein gain of the layer genotype than in 
broilers. However, in contrast with the present results, Fatufe et al. (2004) observed 
significant differences between the genotypes in most other amino acids and concluded that 
the amino acid profile of the deposited protein was genotype-dependent. In their study of 
amino acid composition of protein gain from 8 to 21 days of age, the aforementioned authors 
found significantly higher levels of lysine, methionine, alanine, aspartic acid, glutamic acid 
and glycine in broilers than in layer-type chickens. While the increased deposition of lysine 
may be explained by its higher concentration in muscle protein (Mahan and Shields, 1998), 
the role of nonessential amino acids is less clear. It is interesting to note that, unlike the 
present study, Fatufe et al. (2004) found no significant effect of genotype on threonine 
concentration. We were not able to find any explanation for this discrepancy. 
 

Table 1. Mean  amino acid composition of whole body protein of 
chickens (g/16 g N) 
      

Genotype 
Amino acid 

SG FG 
Pooled SEM 

Arginine 6.78 a 6.83 a 0.08 

Cysteine 2.39 a 1.77 b 0.09 

Lysine 5.78 a 5.64 a 0.05 

Methionine 2.35 a 2.22 a 0.06 

Threonine 3.75 a 4.24 b 0.05 

Tryptophan  0.97 a 0.94 a 0.02 

Total amino acids 91.12 a 91.08 a 0.79 
      
a,b Means within a row with different superscript differ (P<0.001) 

 
The amino acid pattern of body protein changed during growth; in most cases, their 
concentration gradually decreased. Since no significant effect of the genotype was found, the 
data on total amino acids per 16 g N from both genotypes were combined and regressed on 
age. Relationship between total amino acid concentration in body protein (Y) and age of 
chickens (X) was expressed by equation: Y = 93.89 - 0.253X (r = 0.668). The negative 
regression coefficient indicated that the concentration of total amino acids gradually 
decreased with advancing age, thus suggesting that an increased proportion of non-amino acid 
nitrogenous compounds such as creatine, nucleotides, purines, pyrimidines or amines might 
be retained in the body.  
Table 2 summarizes allometric coefficients relating amino acids to body protein. Coefficients 
for most amino acids were lower than 1.0, the exceptions were tryptophan and alanine in SG 
group and histidine, methionine, tryptophan, alanine and tyrosine in FG group. In both 
genotypes, the lowest value was found in cysteine. On average, the values found in SG 
chickens were slightly lower than in FG chickens. The differences were significant only in 
few cases and the coefficients for total amino acids were almost the same. The present  
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experiment thus failed to give any convincing evidence on the effect of genotype on amino 
acid composition of deposited protein. Nevertheless, the values below 1.0 indicate that an 
increasing amount of non-protein N may be deposited in the body with advancing age. The 
changes in total amino acid concentration in body protein support this idea. The low 
allometric coefficient for cysteine in both genotypes suggested that the deposition rate of 
feather protein was slower than that of whole body protein. In contrast, the comparison of 
Gompertz rate parameters for feather weight and whole body protein weight reported by 
Hancock et al. (1995) and Gous et al. (1999) showed that the relative growth rate of feathers 
was greater than that of body protein.  

 

Table 2. Allometric coefficients (b) and indexes of correlation  (IYX) for allometric 
relations between amino acids and protein in two chicken genotypes  

         

Genotype 

SG FG Amino acid 

b   IYX F-value b   IYX F-value 

Arginine 0.985 a 0.998 2592** 0.997 a 0.996 1294** 
Histidine 0.954 a 0.994 885** 1.011 b 0.999 5225** 
Isoleucine 0.968 a 0.998 2045** 0.995 b 0.998 2034** 
Leucine 0.949 a 0.997 1725** 0.972 a 0.998 2449** 
Lysine 0.986 a 0.998 1999** 0.992 a 0.993 668** 
Methionine 0.933 a 0.996 1338** 1.007 b 0.997 1571** 
Phenylalanine 0.985 a 0.995 1073** 0.987 a 0.998 2635** 
Threonine 0.973 a 0.997 1830** 0.973 a 0.998 2262** 
Tryptophan 1.091 a 0.997 1686** 1.045 a 0.999 3641** 
Valine 0.976 a 0.998 2427** 0.958 a 0.982 264** 
Alanine 1.042 a 0.998 3078** 1.020 b 0.998 2787** 
Aspartic acid 0.970 a 0.964 132** 0.983 a 0.990 518** 
Cysteine 0.909 a 0.982 270** 0.885 a 0.983 285** 
Glutamic acid 0.978 a 0.999 4411** 0.937 a 0.928 62** 
Glycine 0.969 a 0.998 3080** 0.983 a 0.998 2298** 
Proline 0.969 a 0.997 1505** 0.972 a 0.998 2538** 
Serine 0.917 a 0.994 826** 0.990 b 0.998 2700** 
Tyrosine 0.945 a 0.997 1683** 1.003 b 0.998 2465** 
Total amino acids 0.970 a 0.998 2838** 0.982 a 0.998 2653** 

         
a,b Significant difference between genotypes (P<0.05)  

** Significance of IYX P<0.01  
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Data on the apparent efficiency of amino acid and nitrogen retention are presented in Table 3. 
In general, FG chickens retained amino acids more efficiently than SG birds, the only 
exception being cysteine, the efficiency of which was higher in the SG genotype. As a result, 
the utilization of total sulphur amino acids for protein accretion was also higher in this 
genotype. Efficiency of retention of total N followed the same trend as in amino acids, the 
mean values being 44.9 and 53.3 % for SG and FG genotype, respectively. Except for 
threonine, there was no statistical significance between both genotypes as evaluated by the 
paired t-test. The present study showed that, except for cysteine and total sulphur amino acids, 
the apparent efficiency of amino acid retention was lower in laying-type chickens than in 
broilers. For both total amino acids and total N, the difference between the genotypes was 
approximately 15 %. Conversely, most models predicting protein accretion implicitly assume 
that the efficiency with which ideal protein is utilized is constant across genotypes (Emmans 
and Kyriazakis, 1997, Sandberg et al., 2005). The main reason for this seeming inconsistency 
is that the experimental diet fed in the present study to both genotypes contained amino acids 
at levels sufficient to meet the requirements for broilers. Since the protein deposition potential 
of SG chickens was substantially lower than that of broilers, the excessive part of amino acids 
was deaminated and their nitrogen excreted. As a consequence, the retention efficiency of 
amino acids and of total N was reduced. Nevertheless, there are experiments demonstrating 
genotype-dependent differences in amino acid utilization even under conditions of their 
suboptimal intake. Thus Fatufe et al. (2004) found out that the marginal efficiency of lysine 
utilization was much lower in the laying genotype than in broilers, although it was estimated 
under comparable degree of lysine deficiency. These authors suggested that the better 
utilization of amino acids in broilers was a consequence of the long-term selection for muscle 
growth. Of essential amino acids, the greatest differences between SG and FG chickens were 
observed in threonine and cysteine. There is no obvious explanation for threonine, as the 
concentration of this amino acid in empty body protein, inner organs or feathers is similar. 
The high apparent efficiency of utilization of cysteine in SG chickens is likely associated with 
feather growth. As mentioned above, feather protein is rich in cysteine (7.0 g/16g N) 
compared to rest of the body (1.1 g/16 g N). The data on the utilization of methionine clearly 
showed that methionine in SG chickens was partly converted to cysteine, thus meeting the 
higher demand for this amino acid.  
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Table 3. Mean values of apparent efficiency of amino acid and 
nitrogen retention in chickens (%) 

      
Genotype 

Amino acid 
SG FG 

Pooled SEM 

Arginine 59.4 a 70.2 a 8.9 

Cysteine 52.5 a 43.7 a 8.5 

Lysine 49.6 a 56.5 a 6.5 

Methionine 52.1 a 57.7 a 7.5 

Methionine + Cysteine  52.3 a 50.8 a 6.7 

Threonine 45.0 a 60.1 b 7.1 

Tryptophan  58.8 a 64.2 a 10.0 

Total amino acids 44.3 a 51.7 a 6.2 

Total N  44.9 a 53.3 a 5.6 
      
a,b Significant difference between genotypes (P<0.05) 

 
Conclusions 
 
In the first three weeks of age, the deposition of nitrogen in chickens is greater than the rate of  
their body growth.  An increasing proportion of non-protein N of total N is deposited in the  
body with advancing age. Except for cysteine, the apparent efficiency of amino acid retention  
was lower in SG as compared to FG chickens. The high retention efficiency of cysteine in SG 
genotype was likely associated with the conversion of surplus methionine to cysteine, 
required for feather protein synthesis in laying-type birds in an early age.  
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Abstract  
 
The aim of this study was to evaluate a chemical composition of pheasant body during 
different time periods of fattening till the age of 119 days. Content of nitrogen substances, fat, 
ash, calcium, phophorus and magnesium were measured in the whole body of pheasant 
(Phasianus colchicus L.).  Content of nitrogen substances was in the range of 519.3 – 933.8 
g/100g dry matter, content of fat 48.2 – 312.2 g/100g dry matter, ash 72.3 – 133.5 g/100g dry 
matter, calcium 15.3 – 41.3 g/100g dry matter, phosphorus 10.9 – 24.9 g/100g dry matter and 
magnesium 0.9 – 1.9 g/100g dry matter. 
 
Key words: pheasant, fattening, content, nitrogen substances, fat, ash, calcium, phosphorus, 
magnesium 
 
Úvod  
 
Bažant obecný (Phasianus colchicus L.) představuje nejčastěji odchovávaný druh pernaté 
zvěře u nás. Díky vzrůstajícímu zájmu spotřebitelů o kvalitnější zdroje potravin, se jeví 
bažantí maso jako vhodný zdroj kvalitních nutrientů. Chemickým složením bažantího masa se 
ve své práci zabýval Petkov (1984), který uvádí vyšší nutriční hodnotu prsní svaloviny ve 
srovnání se svalovinou stehenní. Také Večerek et al. (2005) uvádí změny chemického složení 
svaloviny prsní a stehenní v souvislosti s intenzivním výkrmem bažantích kuřat. Nutriční 
složení svaloviny je ovlivněno řadou faktorů. Tucak et al. (2008) dospěli ve své práci 
k závěru, že biologická hodnota masa bažantů odchovaných uměle je nižší, než hodnota masa 
získaného z bažantů z volné přírody, které je vyšší v obsahu proteinů a nižší v obsahu tuků. 
Saeki and Kumagai (1990) uvádějí rozdíly v chemickém složení nejen u prsní a stehenní 
svaloviny bažantů z umělých chovů a bažantů z volné přírody, ale také v jiných tkáních, 
jmenovitě ve tkáních srdce, ledvin, jater, žaludku, střev, kostí a křídel. Vliv pohlaví se 
neodráží v nutriční hodnotě svaloviny (Kuzniacka et al., 2007).   
Významným vnějším faktorem ovlivňující chemické složení tkání a růst bažantů je výživa. 
Jako klíčový faktor ve výživě bažantích kuřat k získání optimální konečné váhy uvádí 
Dordevic et al. (2010) hladinu proteinů. Experimentálním zvýšením hladiny proteinů v dietě 
bažantích kuřat do věku 3 týdnů docílili také Ohlsson and Smith (2001) rychlejšího růstu.  
V současné době používané krmné směsi pro umělý odchov bažantů zcela neodráží svým 
složením jejich živinové a energetické nároky. Cílem této práce je zpřesnit požadavky bažantů 
v průběhu jejich odchovu na základě znalostí chemického složení těl bažantů a využít tyto 
poznatky k optimalizaci současných krmných směsí. 
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Metodika 
 
Do pokusu bylo zařazeno 200 jednodenních kuřat, která byla dovezena ze školního podniku 
ŠZP VFU Brno v Jinačovicích a odchována na hluboké podestýlce v akreditované 
experimentální stáji Ústavu výživy, zootechniky a zoohygieny s řízeným světelným, 
teplotním, zoohygienickým a krmně-technologickým režimem. Bažantím kuřatům byla 
podávána ad libitum voda a kompletní sypká krmná směs pro předvýkrm (BR 1) do věku 15 
dnů, krmná směs pro výkrm (BR 2) do věku 30 dnů a krmná směs pro dokrm (BR 3) do 119. 
dne výkrmu, tj. do ukončení pokusu. Komponentní a živinové složení krmných směsí uvádí 
tabulka 1 a tabulka 2. 
V průběhu experimentu byl v pravidelných desetidenních intervalech náhodně vybrán určitý 
počet bažantů, od 50. dne věku s rozlišením pohlaví, kteří byli po omráčení a usmrcení 
podrobeni chemické analýze.  
Získané vzorky byly homogenizovány a analyzovány na obsah sušiny, hrubého proteinu (N x 
6.25), tuku, mastných kyselin, aminokyselin, popela, vápníku (Ca), fosforu (P) a hořčíku 
(Mg). Sušina byla stanovena vysoušením vzorku za předepsaných podmínek vážkově při 103 
± 2°C do konstantní hmotnosti. Dusikaté látky byly stanoveny analyzátorem Büchi (firma 
Centec automatika, spol. s.r.o.).  Tuk byl stanoven analyzátorem ANKOM XT10 Fat 
Analyzer (fy O.K. SERVIS BioPro). Popel byl stanoven vážkově po zpopelnění při teplotě 
550 °C za předepsaných podmínek. Prvky vápník, fosfor, hořčík byly stanoveny zpopelněním 
a vyluhováním extrakcí a následnou titrací. Pro vyšší objektivitu jsou výsledky analýz 
vyjádřeny ve 100% sušině.  
 
Tabulka 1 Komponentní složení krmných směsí  
 
Komponenty BR 1 BR 2 BR 3 
Pšenice 41.70 47.80 47.20 
Kukuřice 15.00 15.00 20.00 
Sojový extrahovaný 
šrot  

35.80 29.60 24.90 

Sojový olej 3,00 3,60 4,60 
Biolys 65 (doplněk 
lysinu) 

0.58 0.46 0.24 

D,L-Methionin  0.30 0.25 0.20 
L-Threonin  0.12 0.08 0.05 
Monokalciumfosfát 1.18 1.00 0.90 
Krmná sůl  0.36 0.38 0.36 
Mletý vápenec  1.76 1.63 1.35 
Doplněk biofaktorů 0.20 0.20 0.20 
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Tabulka 2 Živinové složení krmných směsí (g.kg-1) ve 100% sušině 
 
Živiny BR 1 BR 2 BR 3 
N látky 258.4 245.9 245.9 
Tuk 51.6 58.0 58.0 
Vláknina 24.3 26.3 26.3 
BNLV 599.9 609.9 609.9 
Škrob 411.7 415.0 415.0 
Popel 65.8 59.8 59.8 
Ca 11.18 9.95 9.95 
P 8.61 7.72 7.72 
Mg 2.72 2.74 2.74 
ME (MJ.kg-1) 12.9 13.3 13.3 
BE  (MJ.kg-1) 18.99 19.1 19.1 
NaCl 2.6 2.9 2.9 
 
 
Výsledky a diskuse 
 
V tabulce č. 3 jsou zaznamenány průměrné hodnoty měřených parametrů v 10denních 
intervalech. Obsah dusikatých látek se pohyboval v rozmezí 519.3 – 933.8 g/100g sušiny, 
obsah tuku 48.2 – 312.2 g/100g sušiny, popelovin 72.3 – 133.5 g/100g sušiny, vápníku 15.3 – 
41.3 g/100g sušiny, fosforu 10.9 – 24.9 g/100g sušiny a hořčíku 0.9 – 1.9 g/100g sušiny. 
Nejvyšší obsah dusíkatých látek byl zaznamenán ve věku 70 dnů, a to 933.8 g.kg-1 sušiny. 
Nejvyšší obsah tuku byl zaznamenán ve věku 1 dne, a to 312.2 g.kg-1 sušiny. Nejvyšší obsah 
popelovin byl zaznamenán ve věku 80 dnů, a to 133.5 g.kg-1 sušiny. 
Nárůst jednotlivých parametrů v průběhu výkrmu koresponduje s nárůstem hmotnosti 
bažantů, což dokládá také publikace Kuzniacka and Adamski (2010), kteří uvádí nárůst 
hmotnosti do věku 16ti týdnů. 
Z hlediska vyšší objektivity jsou výsledky analýz všech měřených parametrů vyjádřeny v 
g/100g sušiny vzorku. 
 
Závěr 
 
V průběhu experimentu byl zaznamenán nárůst obsahu proteinů v sušině těl bažantů do 70. 
dne výkrmu, nárůst obsahu popela, vápníku a fosforu do 80. dne výkrmu, následně byl zjišten 
pokles obsahu těchto parametrů. Obsah tuku se zvyšoval v průběhu celého výkrmu. Množství 
hořčíku bylo signifikantně vyšší v druhé polovině výkrmu. 
Na základě výsledků pokusu lze zhodnotit živinové a energetické nároky bažantích kuřat v 
jednotlivých etapách výkrmu a následně tyto údaje využít pro optimalizaci krmných směsí.  
 
 
 
 
 
 



 

 52

 
 
Tabulka 3 Nutriční složení sušiny bažantích těl v 10 denních intervalech (g/100g sušiny 
vzorku) 
 

 Ukazatel (x ± SD) Den 
odběru NL Tuk Popel Ca P Mg 
1.den 555.6 

± 5.19 
312.2 
± 3.82 

72.3 
± 1.62 

15.3 
± 0.58 

10.9 
± 0.18 

1.0 
± 0.15 

10.den 657.9 
± 11.67 

123.4 
± 18.25 

90.6 
± 2.90 

17.7 
± 1.11 

14.2 
± 0.55 

1.4 
± 0.22 

20.den 765.5 
± 7.03 

48.2 
± 5.59 

102.7 
± 1.62 

23.4 
± 0.47 

16.8 
± 0.17 

1.2 
± 0.21 

30.den 705.1 
± 6.38 

108.3 
± 10.70 

97.9 
± 3.67 

23.3 
± 0.83 

16.3 
± 0.33 

1.3 
± 0.16 

40.den 704.4 
± 38.12 

117.9 
± 40.01 

103.9 
±  5.50 

24.9 
± 0.94 

17.0 
± 0.59 

1.0 
± 0.22 

50.den 519.3 
± 33.36 

74.2 
± 30.75 

119.1 
± 8.61 

29.3 
± 2.37 

19.7 
± 1.52 

1.2 
± 0.24 

60.den 923.7 
± 54.77 

113.6 
± 42.66 

118.2 
± 4.09 

28.6 
± 1.36 

18.2 
± 0.85 

0.9 
± 0.16 

70.den 933.8 
± 36.80 

103.1 
± 29.68 

128.0 
± 6.78 

34.2 
± 2.53 

21.6 
± 1.09 

1.5 
± 0.26 

80.den 829.5 
± 41.98 

117.6 
± 44.45 

133.5 
± 8.38 

41.3 
± 2.39 

24.9 
± 1.77 

1.3 
± 0.38 

90.den 803.5 
± 54.47 

145.0 
± 54.55 

122.6 
± 7.70 

34.1 
± 2.85 

21.8 
± 1.97 

1.7 
± 0.57 

101.den 643.9 
± 44.55 

181.2 
± 42.04 

120.0 
± 8.82 

34.3 
± 2.92 

20.2 
± 3.53 

1,9 
± 0.75 

110.den 630.4 
± 51.63 

210.3 
± 66.84 

105.8 
± 6.80 

30.2 
± 2.03 

17.2 
± 1.12 

1.6 
± 0.27 

119.den 581.7 
± 64.40 

284.0 
± 77.09 

98.1 
± 11.59 

28.3 
± 2.91 

16.8 
± 1.97 

1.6 
± 0,56 
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VLIV ZVÝŠENÉHO OBSAHU ORGANICKY VÁZANÉHO SELENU V 
KRMIVU BROJLER Ů NA OBSAH SELENU A PROFIL MASTNÝCH 
KYSELIN V PRSNÍ SVALOVIN Ě BROJLERŮ  
 
EFFECTS OF INCREASED CONTENT OF ORGANIC SELENIUM IN 
BROILER FEED ON THE SELENIUM CONTENT AND FATTY ACID 
PROFILE IN BROILER BREAST MUSCLE TISSUE 
 
Kralik Z., Kralik G., Grčević, M. 
 
J.J. Strossmayer University of Osijek, Faculty of Agriculture in Osijek, HR-31000 
 
Abstract 
 
The research aim was to determine effects of organic selenium supplemented to broiler feed 
in increased amounts on the selenium content and fatty acid profile in broiler muscle tissue. 
The research was carried out on 60 male Ross 308 broilers that were fattened for 42 days. 
During the first three weeks of fattening all broilers were fed starter diet balanced at 22% of 
crude protein and 13.90 MJ/kg ME. After day 21, broilers were divided into tree experimental 
groups, and each group was given separately prepared finisher diets that contained 18% of 
crude protein and 14.67 MJ/kg ME (finisher diet contained 6% of oil, of which 3% was 
sunflower oil, and 3% was linseed oil added for the purpose to increase portion of α-linolenic 
fatty acid - αLNA). The content of organic selenium in the finisher diet was as following: 
P1=0.0 mg Se/kg of feed, P2=0,3 mg Se/kg of feed and P3=0,5mg Se/kg of feed. It was 
determined that the group P3 had significantly higher content of selenium in breast muscle 
tissue (0.265 mg Se/kg of tissue) than group P2 (0.183 mg Se/kg of tissue) and P1 (0.087 mg 
Se/kg of tissue, P<0.05). The increase of selenium content in feed from 0.0 mg/kg to 0.3 
mg/kg affected the fatty acid profile in breast muscle tissue by increasing portions of αLNA, 
EPA, DPA and DHA and total n3 PUFA, and by lowering portion of total SFA and MUFA. 
However, if the amount of selenium contained in feed increased to 0.5 mg/kg (P3), values of 
stated fatty acids corresponded to values of P1. Increased amounts of selenium supplemented 
to broiler diets did not influence lipid oxidation intensity in breast muscles (P>0.05). 
 
Key words: broilers, organic selenium, n-3 PUFA 
 
Introduction 
 
Poultry production in Croatia has long tradition. In 2008, yearly consumption of fresh meat 
was 44.68 kg per household member. The most consumed meat was poultry meat (16.96 kg), 
then pork (15.51 kg), beef (9.05 kg), and meat of other sorts of animals was the least 
consumed. Popularity of poultry meat can be justified by the fact that the meat is of 
satisfactory nutritive quality, not expensive and meets organoleptic demands of consumers. 
Crop is the basic forage of broiler feed, and additional fats, mostly sunflower oil rich in n-6 
PUFA is added to broiler feed for the purpose of ME balancing. Crops produced in Croatia 
contain low level of selenium, therefore it is important to supplement this microelement to 
broiler feed. The research aim was to investigate the effects that increased selenium content in  
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broiler feed (containing 3% of linseed oil and 3% of sunflower oil) had on selenium content 
and fatty acid profile in broiler muscle tissue. 
 
Material and Methods 
 
The research was carried out on 60 male broiler hybrids of the Ross 308 provenience. 
Fattening lasted for 42 days. From day 1-21 broilers were fed starter diet balanced at 22% 
crude protein and 13.90 MJ/kg ME. After day 21 broilers were divided into three groups and 
fed finisher diets containing linseed oil (3%) and sunflower oil (3%), but differed in the 
amounts of organic selenium added in feed of groups P2 and P3 (0.3 mg Se/kg of feed and 
0.5mg Se/kg of feed, respectively). Diet given to group P1 was not supplemented by 
selenium. Chemical analysis of diets provided data on selenium content. P1 diet contained 
0.0822 mg Se/kg, P2 diet contained 0.2840 mg Se/kg, and P3 diet had 0.4380 mg Se/kg. Prior 
to supplementing selenium, feed was analyzed for its content of fatty acids, as follows: 
22.67% of total SFA, 25.48% of total MUFA, 39.76% of total n-6 PUFA, 6.51% αLNA and 
6.51% of total n-3 PUFA. Finisher diet contained 18% crude protein and 14.67 MJ/kg ME. 
The method with ICP Optical Emission Spectrometry was applied to analyze content of 
selenium in diets and in broiler muscle tissue (Davidowski, 1993). Fatty acid profile in diets 
and in breast muscle lipids was determined by Chrompack CP-9000 chromatograph equipped 
with flame ionization detector (Csapo et al., 1986). Lipid oxidation in breast muscles was 
determined by method of Ohkawa et al. (1979), absorbance of samples was read at 532 nm on 
the Varian Cary 50 Conc UV-Visible spectrophotometer, a the TBARS values were calculated 
according to standard curve made by TMP (1,1,3,3-Tetramethoxypropane) and presented in 
nmol MDA/g of tissue. 
 
Results and Discussion 
 
Average content of selenium in fresh breast muscle tissue is presented in Figure 1. As diets 
were mixed on the basis of selenium content increase, it was expected that contents of 
selenium in breast muscles among examined broiler groups would significantly differ. The 
highest content of selenium was determined in breast muscle tissue of P3 group (0.256 mg 
Se/kg of tissue). 
 

 
 
 
 

a,b,c P<0.05, P1=0.0 mg Se/kg of 
feed; P2=0.3 mg Se/kg of feed; 
P3=0.5 mg Se/kg of feed 
 

Figure 1. Content of selenium 
                 in breast muscles  
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Breast muscle tissue of P2 had 0.183 mg Se/kg of tissue and of P1 0.087 mg Se/kg of tissue 
(P<0.05). In accordance with obtained results, Marković et al. (2010) investigated usage of 
organic selenium in production of functional food and stated that the content of selenium in 
breast muscles increased in proportion to its increased amounts added to broiler feed. 
Ševčikova et al. (2006) pointed out that the increase of selenium in broiler feed from 0.0 
mg/kg to 0.3 mg/kg significantly affected amount of selenium contained in breast meat by 
increasing it from 52.11 µg/kg to 217.39 µg/kg of tissue (P<0.05). Although values 
determined by these authors for experimental group were slightly higher than the values 
determined for group P2, it was concluded that results of presented research were in 
accordance with research results of stated authors if referring to significance of effects that 
selenium contained in feed had on selenium content in meat.  
Table 1 presents an overview of fatty acid content in breast muscle lipids calculated in % of 
total fatty acids. Content of selenium in feed did not influence portions of myristic, 
eicosenoic, γ-linoleic and eicosapentaenoic fatty acid in breast muscle lipids (P=0.361).  
 
However, the amount of selenium in feed, which was increased from 0.0 mg/kg to 0.3 mg/kg, 
had statistically significant influence on the increase of the following fatty acids: 
pentadecanoic, heptadecanoic, stearic, arachidic, behenic, lignoceric, linoleic, eicosadienoic, 
dihomo-γ-linoleic, arachidic, αLNA, eicosatrienoic, dochosapentaenoic (DPA) and 
dochosahexaenoic (DHA) fatty acid. If increasing content of selenium in feed to 0.5 mg/kg, 
portions of stated fatty acids were lowered to values similar to ones determined for broiler 
group that had diets with no supplemented selenium (P<0.05). On the contrary, portions of 
palmitic, myristoleic, palmitoleic and oleic fatty acids were considerably increased in group 
P2, while in group P3 they became similar with P1 (P<0.05). Portion of SFA was similar in 
groups P1 and P3 (29.22% and 29.53%, respectively), while in group P2 it was 28.23%. The 
amount of selenium supplemented to feed did not have effects on the determined differences 
in portions of total SFA in breast meat (P=0.256). Significantly smaller portion of total 
MUFA was determined in group P2 (27.26%) if compared to groups P1 and P3 (32.74% and 
32.46%, respectively), while portion of total n-6 PUFA and n-3 PUFA was significantly 
higher in group P2 (33.82% and 8.72%, respectively) if compared to group P1 (30.21% and 
6.78%, respectively) and P3 (30.27% and 6.71%, respectively; P<0.001).Ratio of n-6 PUFA 
and n-3 PUFA was corresponding to values of total n-6 PUFA and n-3 PUFA. The closest n-
6/n-3 PUFA ratio was determined in group P2 (3.87:1), being statistically significantly 
different from ratios obtained in groups P1 and P3 (4.46:1 and 4.50:1, respectively; P<0.001). 
The increase of selenium content in feed from 0.0 mg/kg to 0.3 mg/kg affected the fatty acid 
profile in breast muscle tissue, increased portion of αLNA, EPA, DPA, DHA and total n3 
PUFA, and decreased portion of total SFA and MUFA. Similar results were published by 
Haug et al., (2007), who determined significant effect of selenium contained in broiler feed on 
the content of EPA, DPA and DHA in thigh muscles, i.e. increased content of selenium in 
feed affected increase of the fatty acids content in thigh muscles (P<0.05). These authors 
explained that higher content of selenium in feed affected activity ∆6-, ∆5- and ∆4- desaturase 
and elongase, which catalyze elongation and desaturation of short-chain fatty acids into long-
chain fatty acids, or that intake led to reduced speed of long-chain fatty acids degradation in 
peroxidation processes. Authors of the present paper noticed that amount of 0.5 mg Se/kg of 
feed influenced portions of n-3 PUFA to equalize with values determined for group P1, which 
was fed diets with no added selenium. It was assumed that surplus of selenium in feed of 
group P3 was necessary for saturation of some antioxidative selenoenzymes in cells, because 
it was noticed that the lipid oxidation value in that group was the lowest.  
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Table 1. Effect of selenium contained in broiler feed on fatty acid content in breast muscle 
lipids (% of total fatty acids)  
 

P1 P2 P3 Fatty acid/ 
Statistical parameter 

x ±s x ±s x ±s 

P  
value 

Myristic (C14:0) 0.39±0.01 0.40±0.03 0.41±0.04 0.361 
Pentadecanoic (C15:0) 0.08±0.01b 0.09±0.01a 0.08±0.01b 0.002 
Palmitic (C16:0) 20.98±0.24a 19.12±1.22b 21.29±0.99a 0.001 
Heptadecanoic (C17:0) 0.12±0.02b 0.15±0.02a 0.10±0.00b 0.001 
Stearic (C18:0) 7.44±0.26b 8.51±0.98a 7.42±0.26b 0.004 
Arachidic (C20:0) 0.09±0.00b 0.13±0.01a 0.10±0.01b 0.001 
Behenic (C22:0) 0.06±0.00b 0.09±0.02a 0.07±0.01b 0.001 
Lignoceric (C24:0) 0.05±0.01b 0.08±0.01a 0.05±0.01b 0.001 
∑ SFA 29.22±0.34 28.58±1.65 29.53±0.73 0.256 
Myristoleic (C14:1) 0.08±0.01a 0.05±0.02b 0.08±0.02a 0.003 
Palmitoleic (C16:1) 3.28±0.46a 1.94±0.71b 3.19±2.77a 0.002 
Oleic (C18:1n9) 29.02±0.68a 25.23±2.34b 28.71±1.33a 0.001 
Eicosenoic (C20:1) 0.26±0.02 0.25±0.02 0.25±0.02 0.561 
Nervonic (C24:1) 0.10±0.04b 0.23±0.06a 0.22±0.02a 0.001 
∑ MUFA 32.74±0.75a 27.26±2.96b 32.46±2.05a 0.001 
Linoleic (C18:2n6) 26.61±1.04b 29.19±1.68a 26.87±2.05b 0.016 
γ-linoleic (C18:3n6) 0.15±0.03 0.14±0.01 0.15±0.01 0.843 
Eicosadienoic (C20:2n6) 0.49±0.08b 0.72±0.18a 0.52±0.09b 0.008 
Dihomo-γ-linoleic (C20:3n6) 0.64±0.14ab 0.75±0.15a 0.56±0.01b 0.031 
Arachidonic (C20:4n6) 2.33±0.32b 3.01±0.65a 2.16±0.18b 0.003 
∑n-6 PUFA 30.21±0.99b 33.82±1.65a 30.27±2.24b 0.001 
α-linolenic (C18:3n3) 5.14±0.32b 6.29±0.38a 4.39±0.18b 0.001 
Eicosatrienoic (C20:3n3) 0.19±0.04b 0.28±0.08a 0.19±0.02b 0.012 
EPA (C20:5n3) 0.29±0.04 0.34±0.09 0.29±0.02 0.214 
DPA (C22:5n3) 0.76±0.11b 1.21±0.25a 0.79±0.03b 0.001 
DHA (C22:6n3) 0.39±0.04b 0.59±0.19a 0.50±0.05ab 0.019 
∑n-3 PUFA 6.78±0.16b 8.72±0.70a 6.71±0.24b 0.001 
n-6/n-3 PUFA 4.46±0.04a 3.87±0.18b 4.50±0.19a 0.001 
Other 1.04±0.25 1.18±0.24 1.03±0.08 0.332 
x =arithmetic mean; s=standard deviation, a,b P<0.05, P1=0.0 mg Se/kg feed; P2=0.3 mg 
Se/kg feed; P3=0.5 mg Se/kg feed 
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Table 2. Effect of selenium on lipid oxidation in breast muscles (fresh tissue and 28-day old 
tissue) 
 

TBARS values (nmol MDA/g tissue) Experimental groups/  
Statistical parameter Fresh tissue 28 days old tissue 
 x ±s x ±s 
P1 3.97±1.77 5.50±4.37 
P2 3.56±1.97 5.44±0.71 
P3 3.44±2.04 4.94±2.58 
P value 0.839 0.922 
x =arithmetic mean; s=standard deviation, P1=0.0 mg Se/kg feed; P2=0.3 mg Se/kg feed; 
P3=0.5 mg Se/kg feed 
 
Table 2 presents effects that increased content of selenium in broiler feed had on the intensity 
of lipid oxidation in breast muscle tissue. Increased content of selenium in broiler feed did not 
affect the lipid oxidation intensity in breast muscles (P>0.05). However, it is important to 
point out that the increased content of selenium in broiler feed lowered TBARS values in 
fresh breast muscle tissue (P1=3.97 nmol MDA/g tissue, P2=3.56 nmol MDA/g tissue and 
P3=3.44 nmol MDA/g tissue), as well as in 28-day old tissue kept at -20°C (P1=5.50 nmol 
MDA/g tissue, P2=5.44 nmol MDA/g tissue and P3=4.94 nmol MDA/g tissue).  
Dlouhá et al. (2008) stated that organic selenium in broiler feed influenced lower lipid 
oxidation of both fresh and stored breast muscle tissue. These results were in accordance with 
results obtained in present research. Wang et al. (2009) pointed out that selenium contained in 
feed (0.0 mg/kg, i.e. 0.6 mg/kg) had statistically significant effect on lowering of lipid 
oxidation in breast muscle tissue (from 0.34 mg/kg MDA to 0.30 mg/kg MDA; P<0.001). 
These results corresponded to results presented in Table 2, if considering trends of breast 
muscle TBARS values, which were lowered in proportion to the increase of selenium content 
in feed.  
 
Conclusion 
 
Usage of linseed oil in broiler feed production and supplementation of organic selenium to 
feed in the amount of 0.3 mg/kg and 0.5 mg/kg of feed will result in production of broiler 
white meat enriched with selenium (0.183 mg/kg and 0.256 mg/kg, respectively) and with n-3 
PUFA (8.72% and 6.71%, respectively). Such product can be labeled as functional food. The 
research resulted in conclusion that the increase of selenium content in feed affected the 
increase of n-3 PUFA in broiler meat. Portion of total n-3 PUFA in feed containing 0.3 mg 
Se/kg feed exhibited growing trend, and further increase of selenium content in feed (0.5 mg 
Se/kg feed) resulted in their declining trend.  
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VLIV GENETICKÉHO STAVU MHS U DIVOKÝCH PRASAT NA 
FERTILITU PRASNIC A PRODUK ČNÍ PARAMETRY SELAT 
 
INFLUENCE OF MHS GENETIC STATUS OF BOARS ON FERTILITY OF 
SOWS AND PRODUCTION TRAITS OF PIGLETS 
 
Margeta V., Vidić S., Kralik G. 
 
J.J. Strossmayer University of Osijek, Faculty of Agriculture in Osijek, HR-31000 
 
Abstract  
 
The research aim was to determine influence of MHS gene polymorphism on the most 
important slaughter and production traits of pigs. For the purpose of carrying out the research, 
semen of 6 Pietrain boars of different MHS genetic status was used for insemination of 120 
sows crossbreds of Large White and German Landrace. Fertility and production traits were 
monitored during rearing and fattening period of offspring and upon completion of fattening 
and slaughtering, the slaughter traits of pig carcasses and meat were determined. Results 
proved that sows inseminated by boars which carried MHS gene had weaker fertility, and 
their piglets grew slower during sucking period and rearing. Referring to production traits 
during fattening, there were no significant differences determined between investigated pig 
groups. Values of slaughter traits obtained on pig carcasses and meat pointed out the necessity 
of excluding carriers of MHS gene from production because of their unfavourable influence 
on carcass and meat quality.  
 
Key words: pigs, MHS gene, stress, productive traits, slaughtering traits 
 
Introduction  
 
Stress sensitivity pig syndrome (Porcine Stress Syndrome – PSS) occurs in pigs as a 
consequence of intensive pig selection to meatiness. This syndrome is manifested in stress 
conditions through symptoms of malignant hyperthermia (MHS syndrome), which are: fast 
breathing, strong pulse, muscle tremor, elevated body temperature, partial to total muscular 
rigidity, metabolic disorders, and in more difficult cases the MHS can be lethal. Stress 
sensitivity of pigs is determined by the RYR1 genome, being known as halothane or MHS 
genome. The RYR1 gene was given its name by the process of mutation causing pig stress 
sensitivity, which happens on the 1843rd nucleotide ryanodine receptor-1 gene on the 
chromosome 6. Negative consequences of RYR1 gene are weaker fertility and resistance, as 
well as poorer quality of muscle tissue usually manifested through occurrence of pale, soft 
and exudative meat (PSE meat). Many authors determined that MHS-carriers (Nn and nn) had 
greater portion of muscle tissue in carcass (Aalhus et al., 1991, Pommier et al., 1992), and that 
those traits were clearly related to pig stress sensitivity, thus causing poorer meat quality 
(Denborough, 1998; Houde et al., 2001). Some researchers proved that carriers of MHS-gene 
grew faster than MHS-negative heterozygotes (Luescher et al., 1979). On the contrary, some 
authors did not determine differences in the growth rate between stated genotypes (Simpson 
and Webb, 1989; Sather et al., 1991; Pommier et al., 1992). Some authors determined higher  
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daily gain in homozygote negative pigs (Jensen and Barton-Gade, 1985). Matoušek et al. 
(2003) determined weaker fertility of sows which carried RYR1 gene. On the other hand, 
Česhova et al. (2007) pointed out greater number of live-born and weaned piglets of sows 
which carried that gene. Hamilton et al. (2000) concluded that removal of recessive allele 
of halothane gene from pig population would influence improvement of pig meat quality. 
The research aim was to determine influences that RYR1 gene had on production and 
slaughter traits of fattened pigs, and to determine influence of the gene polymorphism on the 
most important slaughter and production traits. 
 
Material and Methods 
 
The research was carried out on 120 sows crossbreds of Large White and German Landrace 
(LW x GL) which were inseminated by Pietrain (PI) boars of different MHS genetic status 
(NN, Nn and nn). Each boar inseminated 20 sows. Sows were kept and fed in equal 
conditions. After initial rearing, piglets were kept in groups of 20, on full-floored pens. 
Feeding regime involved standard mixtures for fattening pigs. After fattening period, pigs 
were slaughtered in slaughtering house. Warm pig halves were used for taking measures of 
halves length, points a and b, and of ham, back fat and muscle thickness for the purpose of 
assessing portion of muscle tissue in carcass by the two-points method (Regulations 2003). 
After 45 minutes post mortem, pH (pH45) and electrical conductivity (EC45) were measured. 
Final pH (pH24) and final electrical conductivity (EP24) were also determined. Samples of 
MLD were taken on the spot between 13th and 14th rib and analyzed to determine color, water 
holding capacity and drip loss. Meat color values were determined by Minolta CR300. Drip loss 
(Kauffman, 1992) was presented in %, and obtained on the basis of weight loss after the 3 cm 
thick and 4 cm long MLD sample had been kept in plastic bag for 48 hours at 4°C. Water 
holding capacity was determined by the compression method of Grau and Hamm (1953). 
Genomic DNA was isolated from boars’ blood by using standard extraction protocol by 
phenol-chloroform-isoamyl (25:24:21) alcohol (Ausubel et al., 2000). Restriction of RYR1 
gene by means of HhaI restriction enzyme was performed in total volume of 10.3 µl, of which 
1.3 µl was 10x restriction puffer, 0.3 µl was enzyme and 9 µl was PCR of sample. There were 
three genotypes determined by restriction: stress resistant boars (NN), heterozygote carriers of 
MHS gene (Nn) and stress sensitive recessive homozygote (nn). Statistical data analysis was 
performed by using SASSTAT, v 8. software (SAS Institute INC, 2002).  
 
Results and Discussion 
 
Table 1 presents production results that were obtained during research. Sows’ fertility was 
around 75% for all sows. Sows inseminated by stress resistant boars had statistically 
significantly more (P<0.05) live-born and weaned piglets than sows inseminated by stress 
sensitive boars. Consequently, number of pigs being fattened and delivered for slaughter was 
greater at the same level of statistical significance. No statistically significant differences were 
determined when making comparison with sows fertilized by boars heterozygote to MHS 
gene, however, if compared with them, sows inseminated by stress resistant boars still had 
better production results.  
When comparing weight gains (piglets birth weight included) between investigated pig 
groups, it was determined that offspring of stress resistant fathers had statistically 
significantly higher (P<0.05) individual birth weight than offspring of stress sensitive fathers. 
Total weight of pig litter of heterozygote fathers was significantly higher (P<0.05) than of  
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litter of recessive homozygotes. Piglets of dominant homozygotes had higher average gain 
(P<0.05) during sucking period than piglets of stress sensitive fathers, which corresponded to 
the generally accepted fact that weight gain during sucking period was the most influenced by 
lactation of mother and by other paragenetic factors, while genetic influence was exhibited in  
considerably smaller share. Statistically significant differences between investigated groups 
were not determined either for average daily gains during raring and fattening periods, or for 
finishing weights.  
 
Table 1. Production traits  
 

Genotype 
Trait 

NN Nn nn 
Total born piglets 363 A 334 301 B 

Number of live born piglets 334 A 308 274 B 

Weaned piglets  301 A 274 256 B 
Delivered for slaughter 231 A 215 196 B 
Individual birth weight (g) 1516 1605 A 1490 B 
Average weight of litter(kg) 16.65 17.05 A 14.11 B 

Daily gain in suckling period (kg) 252.56 A 228.90 220.04 B 

Weight of litter after weaning (kg) 66.52 A 61.20 52.58 B 
Daily gain in rearing period (g) 372.42 375.11 358.37 
Daily gain during fattening (g) 620.34 638.54 612.38 

Weight at slaughter delivering (kg) 98.17 99.79 95.79 
A,B = P<0.05 
 
Table 2 shows traits of pig halves at slaughter. Weight of warm carcasses was significantly 
higher (P<0.05) in offspring of heterozygotes than in offspring of stress sensitive fathers. 
Same level of statistical significance was set for back fat thickness, as fattened pigs of stress 
resistant fathers had significantly thicker back fat in comparison with offspring of stress 
sensitive fathers. Muscle thickness of offspring of heterozygote parents was significantly 
higher than of offspring of stress sensitive boars, but no statistical differences were 
determined in relation to stress resistant pigs. Values of pH in MLD of stress sensitive pigs 
were very low and statistically significantly (P<0.05) differed from values of other two 
groups. Forest (1998) and Van Laack (1999) determined pH24 to be less than 5.5, i.e. 5.7 as an 
indicator of PSE meat, which proved that obtained results clearly indicated occurrence of PSE 
meat in tested pigs. Drip loss values and water holding capacity also supported this 
conclusion, as these values were significantly higher (P<0.05) in meat of pigs of stress 
sensitive boars than in meat of pigs of stress resistant and heterozygote parents.   
Meat color parameters are presented as values L* (related to paleness), a* (related to redness, 
i.e. red-green spectrum) and b* (related to yellowness, i.e. yellow-blue spectrum). Stated 
parameters are known as CIE values (Commision Internationale de l' Eclairage, 1976) (Van 
Oeckel et al., 1999). No statistically significant differences (P>0.05) were determined 
between investigated pig groups with respect to the traits that determine sensory quality of 
muscle tissue, however, CIE L+ values were above level set for "normal" meat according to  
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Hofmann (1994). That author stated that CIE L+ value for PSE meat was higher than 53, 
following that conclusion the authors doubted whether the meat in present research was PSE.  
 
Conclusion  
 
Based on the obtained results, it was concluded that there were no economically justified 
reasons to use stress sensitive (nn) boars in production because they exhibited significantly 
poorer production and slaughter results than stress resistant pigs. Since there were no 
significant differences determined between stress resistant (NN) and heterozygote (Nn) boars 
referring to productivity, the issue of appropriateness of MHS gene carriers for large-scale 
production can be raised. However, further researches performed on greater number of pigs 
will be needed prior to making final conclusions. 
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Table 2. Slaughtering traits of genotypes of tested pigs  
 

Genotype 
Trait 

Statistical 
parameters NN Nn nn 

x  77.89 78.16 A 73.31 B 
sd 6.29 6.92 6.33 

vk 6.01 5.44 5.78 

 
Mass of warmed carcasses  
(kg)  
 

sx  1.64 1.33 1.67 

x  12.36A 11.23 10.97 B 

sd 3.24 3.56 3.24 
vk 18.33 19.36 17.11 

 
Fat thickness – S (mm) 
 

sx  0.89 0.86 0.86 
x  67.92 69.43A 64.11 B 
sd 7.69 9.36 8.35 
vk 8.17 10.58 9.91 

 
Muscle  thickness – M (mm) 
 

sx  1.93 2.76 2.13 
x  57.79 58.66 58.91 
sd 2.96 3.31 3.06 
vk 5.42 5.95 5.64 

 
Carcass meatiness – DT (%) 
 

sx  0.84 0.75 0.77 
x  6.28 A 6.01 A 5.34 B 
sd 0.23 0.35 0.21 

vk 3.55 5.47 3.18 

 
pH45 MLD 

sx  0.07 0.07 0.06 

x  5.61 A 5.51 5.21 B 

sd 0.07 0.07 0.06 

vk 1.26 1.26 1.24 

 
pH24 MLD 

sx  0.02 0.01 0.01 
x  6.76 B 6.87 B 8.31 A 
sd 1.38 1.17 1.24 
vk 17.76 13.63 14.56 

 
Water holding capacity  
(cm2) 

sx  0.40 0.43 0.43 
x  4.10B 4.78B 5.63 A 
sd 1.41 1.41 1.42 
vk 33.95 31.33 33.11 

 
Drip Loss (%) 

sx  0.41 0.28 0.30 
x  50.11 52.86 57.12 
sd 1.90 3.34 3.12 
vk 3.51 6.12 4.19 

 
CIE L* 

sx  0.55 0.67 0.61 
x  9.01 9.84 10.32 
sd 1.88 1.70 1.77 
vk 20.70 19.43 19.56 

 
CIE a* 

sx  0.54 0.34 0.51 
x  7.01 7.13 7.86 
sd 1.59 1.46 1.44 
vk 22.69 22.29 21.19 

 
CIE b* 

sx  0.46 0.29 0.22 
A,B = P<0.05 
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Abstract 
 
Compared to the control (C), supplementation of laying hens with Chlorella significantly 
decreased egg weight in P1 group with 1% and P2 group with 2% of Chlorella in the diet. 
Addition of Chlorella significantly also decreased yolk weight in P2.These results can be 
explained by lower food intake in supplemented hens. Differences between C, P1 and P2 
group in egg production per hen and day were negligible. Food consumption per 1 egg was 
lower in supplemented animals, but per kg of egg or yolk mass it was almost the same in all 
group studied. Triacylglycerol (TAG) and cholesterol (CL) level in blood plasma reveal no 
differences between the groups. A significant rise of CL in both supplemented groups at the 
end of the experiment indicates enhancement of lipid metabolism. It was likely caused by 
a downregulation of body weight and utilisation of endogenous energy reserves. 

 
Key words: Chlorella, egg production, food intake, lipid metabolism  
 
Úvod 
 
V předchozím našem sdělení (Kotrbáček a kol., 2010) jsme doložili, že u nosnic 
suplementovaných heterotrofní chlorelou, dochází k průkaznému zvyšování koncentrace 
celkových karotenoidů ve žloutcích. Hlavní podíl tvoří lutein a zeaxantin (více jak 90% všech 
deponovaných pigmentů). Jmenovaným pigmentům se připisuje značný význam pro růst 
kuřecího zárodku i postinkubační vývoj kuřete. Působí antioxidačně a také imunomodulačně 
účinky (Surai a Spark, 2000; Koutsos a kol., 2003). Od konce 90. let se luteinu dostává 
značné pozornosti v souvislosti s jeho schopností chránit oční sítnici před chorobou známou 
jako AMD (age related macular degeneration; Landrum a kol., 1997; Granado a kol., 2003; 
Vishwanathan a kol., 2009). Tyto poznatky podpořily snahy zvyšovat obsah luteinu a také 
zeaxantinu v konzumních vejcích prostřednictvím krmných doplňků. Pro tyto účely byly 
použity jak pigmenty v čisté podobě (Bédécarrats a kol., 2006), tak různé naturální krmné 
doplňky (Herber-McNeill a Van Elswyk, 1997; Handelmann a kol., 1999; Hammershoj a kol., 
2010). Ukázalo se však, že přídavek naturálních doplňků bohatých na karotenoidy může 
ovlivňovat příjem krmiva a dokonce i podíly jednotlivých vaječných složek. Vzhledem 
k tomu, že využití karotenoidů je úzce vázáno na absorpci tuků, je nezbytné sledovat 
i ukazatele lipidového metabolizmu nosnic. V našich pokusech jsme se proto rozhodli 
zjišťovat vliv jednobuněčné řasy chlorely, jako naturálního doplňku obou zmíněných  
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pigmentů, na hladinu triacylglycerolů (TAG) a cholesterolu (CL) v krevní plazmě. Zajímalo 
nás také, jak tato suplementace ovlivní produkční parametry nosnic, včetně spotřeby krmiva 
a jeho konverze.  
 
Metodika 
 
Do osmitýdenního pokusu bylo zařazeno 24 nosnic plemene Hysex Brown ve věku 56 týdnů, 
v 9. snáškovém období. Nosnice byly krmeny kompletní krmnou směsí (tabulka 1). Kontrolní 
skupina (K) dostávala pouze tuto směs, pokusné skupině P1 bylo k ní přidáno 1 % (10 g.kg-1) 
sušené biomasy chlorely a pokusné skupině P2 2 % (20 g.kg-1). Živinové složení základní i 
suplementované krmné směsi udává tabulka 2. Použitá chlorela byla vyrobena 
Mikrobiologickým ústaven AV ČR v Třeboni a to heterotrofní kultivací ve fermentorech. 
Biomasa chlorely byla desintegrována, tzn. jednotlivé buňky byly mechanicky rozrušeny tak, 
aby jejich celulózní buněčné blány nebránily v účinku trávicích enzymů.  
Nosnice byly chovány individuálně v klecové technologii při světelném režimu 16 hodin 
světla, s ad libitním přístupem ke krmivu a k pitné vodě, v souladu s technologickým 
postupem pro jejich chov. Spotřeba krmiva v jednotlivých skupinách byla zjišťována na konci 
1. měsíce pokusu a v 54. dnu, kdy byl experiment ukončen. V den začátku pokusu, na konci 1. 
měsíce a po ukončení pokusu byla zjišťována živá hmotnost nosnic a současně jim byla 
odebírána krev pro stanovení koncentrací TAG a CL. Ke stanovení těchto hodnot byl použit 
automatický analyzátor Konelab 20. U jednotlivých nosnic byly denně sledovány počty 
snesených vajec, jejich hmotnost a hmotnost vaječného žloutku. Výsledky byly statisticky 
zpracovány Studentovým t-testem. 
 
Tabulka 1 Komponentní složení krmné směsi 
Komponenta g.kg-1 

Pšenice 330 

Kukuřice 300 

Sojový extrahovaný šrot 240 

Methionin 2 

Monokalciumfosfát 10 

NaCl 3 

Mletý vápenec 93 

Sojový olej 20 

Doplněk Mikropa 2 
a Složení doplňku Mikrop v kg: vitamin A 1 600 000 IU; vitamin D3 500 000 IU; alpha-tocoferol 10 000 mg; 
vitamin K3 300 mg; vitamin B1 800 mg; vitamin B2 1 300 mg; vitamin B6 600 mg; vitamin B12 3 mg; biotine 30 
mg; folic acid 500 mg; vitamin B3 6 000 mg; calcium pantothenate 2 500 mg; betaine 50 000 mg; ethoxyquin 
540 mg; manganese oxide 16 000 mg; zinc oxide 16 000 mg; copper sulphate 1 700 mg; potassium iodide 200 
mg; sodium selenite 30 mg; kobalt sulphate 50 mg; phytase 50 000 FTU; glucanase 24 000 BGU; xylanase 1 100 
000 EXU 
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Tabulka 2 Živinové složení krmných směsí podle analýzy 
 Kontrola 1 % chlorely 2 % chlorely 
 g.kg-1 

Sušina 89,6 92,1 88,6 
Dusíkaté látky 163,7 173,4 175,2 
Tuk 46,3 46,4 46,2 
Vláknina 18,9 17,9 19,4 
BNLV 564,9 555,4 552,5 
Škrob 417,1 415,3 414,1 
Popel 116,6 114,8 118,1 
Ca 40,3 39,5 39,6 
P 5,9 5,7 6,0 
Mg 2,3 2,0 2,3 
 mg.kg-1 

Celkové karotenoidy 5,1 11,0 16,8 
 MJ.kg-1 

Brutto energie 15,5 15,4 15,5 
 
 
Výsledky a diskuze 
 
V hodnotách TAG a CL nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly mezi kontrolními a 
pokusnými skupinami nosnic (grafy 1 a 2). Vzestup obou sledovaných parametrů na konci 
pokusného období se projevil ve všech skupinách. Z obrázku je patrno, že výraznější byl 
v obou suplementovaných skupinách. Koncentrace TAG vykazovala vzestupnou tendenci ke 
konci pokusu, v případě cholesterolu byl obdobný vzestup statisticky významný (p<0,05) jak 
v P1, tak v P2 skupině. V obou případech byla navíc nalezena vysoká variabilita sledovaných 
hodnot. Z toho lze usoudit, že lipidový metabolizmus, na který je transport karotenoidů úzce 
vázán (Gonzales-Esquerra a Leeson, 2000), byl přídavkem chlorely ovlivňován. Zřejmě 
docházelo k mobilizaci tukových rezerv suplementovaných nosnic o čemž svědčí rozdíly ve 
vývoji příjmu krmiva (tabulka 3) a následně i živé hmotnosti mezi pokusnými a kontrolními 
nosnicemi (tabulka 4). Jestliže na počátku experimentu hmotnostní diference průkazné 
nebyly, na jeho konci se zvyšovaly. Ve srovnání s kontrolou dosáhly ve skupině P2 již 
statistické významnosti (p<0,05). Vývoj živé hmotnosti, který koincidoval s nižším 
konzumem krmiva u P1 i P2 skupiny, nebyl podle našeho názoru ovlivněn příjmem 
karotenoidů. Jak ve svých pokusech pozorovali Leeson a kol. (2007), ani mnohonásobně vyšší 
dotace luteinu konzum diety neovlivňovala. Ten je obvykle zaznamenán po přídavku 
objemných krmiv. Například nosnice s denním přídavkem 108 g karotky snižovaly spotřebu 
diety o 16 g na den (Steenfeldt a kol., 2007). To lze vysvětlit objemovými limity trávicího 
traktu. V našem pokuse se však objem diety, doplněné práškovou chlorelou neměnil. 
Z dřívějších poznatků však víme, že sušená biomasa dezintegrovaných řas dobře váže vodu. 
Obsahem mikrokrystalické i amorfní celulózy může zpomalovat průchod potravy trávicím 
traktem, s následným poklesem konzumu diety. V souvislosti s tímto efektem jsme 
u suplementovaných nosnic zjišťovali i významný (p<0,01) pokles hmotnosti vajec 
a v případě P2 skupiny i signifikantní snížení hmotnosti žloutků (p<0,01; tabulka 5). Náš 
nález se shoduje s údaji Hammeshoje a kol. (2010) kteří k podobnému zjištění došli po  
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přídavku 70g nativní karotky na nosnici a den. Vyloučili vliv objemu krmiva i deficience 
živin. Příčinu zmíněného efektu však blíže neidentifikovali. 
Počtem snesených vajec na nosnici se pokusní jedinci od kontrol nelišily. Vzhledem 
k poklesu konzumu krmiva u P1 a P2 jeho spotřeba na 1 vejce byla nižší u obou 
suplementovaných skupin. Rozdíly se však vyrovnaly přepočtem spotřeby diety na kg vaječné 
i žloutkové hmoty (tabulka 5).  
 
Graf 1 Koncentrace triacylglycerolů v séru nosnic 
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Graf 2 Koncentrace cholesterolu v séru nosnic 

 
 
 
 
Tabulka 3 Spotřeba krmiva v jednotlivých skupinách 

 1. měsíc pokusu  2. měsíc pokusu 
 celkem na nosnici a den celkem na nosnici a den 
 kg 

Kontrola 26,6 0,118 24,25 0,116 
1 % chlorely 25,82 0,115 19,75* 0,108 
2 % chlorely 25,62 0,114 22,4 0,108 
*Úhyn 1 nosnice 35. den pokusu 
 
 
Tabulka 4 Živá hmotnost (x±s) nosnic v jednotlivých skupinách 
 před pokusem po 1. měsíci po 2. měsíci 
 kg 
Kontrola 1,99±0,21 1,95±0,21 2,04±0,21a 

1 % chlorely 1,91±0,09 1,85±0,14 1,87±0,18 
2 % chlorely 1,86±0,16 1,80±0,17 1,83±0,16a 

Stejné indexy znamenají statisticky průkazný rozdíl (p<0,05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 

Stejné indexy znamenají statisticky průkazný rozdíl (a,b p<0,05) 
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Tabulka 5 Parametry snášky (x±s) a příjem krmiva v jednotlivých skupinách nosnic  
 Počet 

snesených 
vajec 

Hmotnost 
vejce 

Hmotnost 
žloutku 

Spotřeba krmiva (kg) 

 na nosnici 
a týden 

g g na 
jedno 
vejce 

na 
nosnici 
a den 

na kg 
vaječné 
hmoty 

na kg 
žloutků 

Kontrola 6,1±1,36 65,8±1,07ab 17,4±0,30a 0,131 0,118 2,00 7,65 
1 % 
chlorely 

6,0±1,34 64,2±1,15a 17,3±0,44b 0,126 0,112 2,02 7,47 

2 % 
chlorely 

5,9±1,44 63,8±1,50b 16,6±0,48ab 0,125 0,111 2,05 7,68 

Stejné indexy znamenají statisticky průkazný rozdíl (p<0,01) 
 
Závěr 
 
Přídavek heterotrofní chlorely do diety nosnic významně snižoval hmotnost vajec při 
jednoprocentním (P1) i dvouprocentním (P2) zastoupení řasy v dietě. Ve skupině P2 se 
významně snižovala i hmotnost žloutku. Tyto nálezy dáváme do souvislosti s nižším 
konzumem krmiva ve skupinách P1 i P2. V produkci vajec na nosnici nebyly mezi 
jednotlivými skupinami rozdíly. V koncentracích TAG a CL v krevním séru se pokusné 
skupiny a kontrolní skupina navzájem nelišily. Signifikantní vzestup CL u P1 i P2 na konci 
pokusného období souvisel, podle našeho názoru, s poklesem živé hmotnosti nosnic v tomto 
období a s mobilizací jejich endogenních rezerv.  
Naše výsledky dokládají, že přídavek chlorely, jako efektivního doplňku karotenoidů do diety 
nosnic, je třeba optimalizovat i s ohledem na možné ovlivnění lipidového metabolizmu 
a některých produkčních parametrů. 
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Abstract 
 
The aim of the experiment was to determine the hygienic quality of mixed feed for roe-deer. 
Microbiological analysis was carried out in six samples. They were samples of "TMR" (total 
mixed ration). From each sample was taken mixed sample and it was analyzed. From  
a microbiological point of view were studied Lactic Acid Bacteria (LAB), Total Counts 
Microorganisms (CPM), moulds, yeasts and Enterobacteriaceae. LAB was above 105 CFU in 
1g. It was found that the feed didn´t contain the increased amount of moulds. Sample No. 1, 3, 
4 showed an increased content of yeasts. 
 
Key words: Lactic Acid Bacteria (LAB), yeasts, moulds, microorganisms. 
 
Úvod 
 
Jako základní krmiva pro přežvýkavce, jak z hlediska technologického, tak i ekonomického, 
jsou nejčastěji používána objemná krmiva, zejména siláže, která jsou zdrojem vitamínů, 
minerálních látek, vlákniny, organických látek, živin a mikrobiálních metabolitů 
(WEISSBACH, 2010). Kvalitní směsná krmiva by si měla zachovat co největší podíl živin 
z původní píce a jsou tak základem pro dobrý zdravotní stav zvířat. Společnou zásadou pro 
všechna krmiva je, že musí být čerstvá, nebo upravená tak, aby vydržela beze změny kvality 
až do spotřebování (VACH, 1993). Celoroční dobrá výživa srnčí zvěře je podmínkou její 
dobré jakosti a tedy i úspěšného chovu (NEČAS, 1975). Srnčí zvěř musí přijímat potravu  
8 – 11 x za den. Vzorky směsných krmiv pro srnčí zvěř byly složeny z kukuřice, jetelotráv, 
mrkve, výlisků, ječmene, ovsa, pšenice a extrahovaného šrotu. Obsahovaly rozdílný poměr 
uvedených složek a byly odebrány z různých míst. Dle kvality fermentačního procesu  
a smyslového posouzení můžeme hodnotit zdravotní nezávadnost daných siláží. 
Z mikrobiologického hlediska můžeme rozdělit mikroflóru v silážích na žádoucí (prospěšnou) 
a nežádoucí. Do žádoucí mikroflóry zahrnujeme bakterie mléčného kvašení a do nežádoucí 
mikroflóry bakterie, které se podílejí na kažení siláže za aerobních podmínek, což jsou 
kvasinky, plísně a listerie, nebo za anaerobních podmínek - klostridie a enterobakterie 
(DRIEHUIS; ELFERINK, 2000). Mezi nejvíce žádoucí bakterie v silážích patří fakultativně 
heterofermentativní bakterie mléčného kvašení Lactobacillus casei a Lactobacillus plantarum 
(KANDLER; WEISS, 1986). Celkový počet mikroorganismů tvoří mikroorganismy 
fakultativně anaerobní a aerobní (kvasinky, plísně a bakterie), které vystihují u daného 
substrátu mikrobiální kontaminaci. Bakterie čeledi Enterobacteriaceae, jsou gramnegativní 
fakultativně anaerobní tyčinky mající význam z hygienického hlediska (ŠILHÁNKOVÁ,  
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2002). Plísně a kvasinky se vyskytují v silážích v různém množství. Jsou to aerobní či 
fakultativně anaerobní mikroorganismy a v siláži se vyskytují jen v případě, že nebyla 
dostatečně utěsněna nebo se začnou pomnožovat až po otevření siláže. Růst je většinou jen  
v povrchové vrstě (10 - 20 cm) (DRIEHUIS; ELFERINK, 2000). 
Cílem pokusu bylo zjistit hygienickou kvalitu směsných krmiv pro srnčí zvěř. 
 
Metodika 
 
Metodika byla provedena pomocí mikrobiologické analýzy jednotlivých vzorků směsných 
krmiv dle příslušných norem a doporučení. Navážka 20 g vzorku byla spolu se 180 ml sterilní 
destilované vody třepána 10 minut na třepačce. Poté byla připravena řada desetinného ředění. 
1 ml příslušného ředění byl inokulován do Petriho misky. Pro počet bakterie mléčného 
kvašení byl použit MRS agar, inkubace probíhala při 30 °C 72 h. Pro stanovení celkového 
počtu mikroorganismů (ČSN ISO 6610) bylo použito jako kultivačního média PCA, inkubace 
probíhala při 30 °C po dobu 72 hodin. Pro stanovení kvasinek a plísní (ČSN ISO 6611) byl 
použit Chloramphenicol glucose agar, inkubace probíhala 120 h při 25 °C. U bakterií čeledi 
Enterobacteriaceae (ČSN ISO 21528) byl použit VRBG agar, inkubace probíhala při 37° C 
po dobu 24 h. Po inkubaci byly z Petriho misek odečteny narostlé kolonie a výsledky analýz 
byly vyjádřeny v CFU na gram siláže. 
 
Výsledky a diskuze 
 
Z hlediska hygienické kvality krmiv je důležitá nejen mikrobiální aktivita v píci, ale také 
způsob sklizně, konzervace, skladování, způsob odběru i vlastní krmení. 
Cílem práce bylo posoudit hygienickou kvalitu směsných krmiv určených pro srnčí zvěř. Byly 
sledovány bakterie mléčného kvašení, CPM, kvasinky, plísně a bakterie čeledi 
Enterobacteriaceae. Hrabě (2004) konstatuje, že jedním z hlavních cílů silážování je podpořit 
rozvoj mléčných bakterií, které přeměňují sacharidy na kyseliny, zejména na kyselinu 
mléčnou a octovou. Silážová hmota se tedy okyselí a vytvořené podmínky se stávají 
nepříznivými pro růst a aktivitu nežádoucích skupin bakterií, zejména enterobakterií  
a klostridií. Výsledky mikrobiologických analýz jsou uvedeny v tabule č. 1.  
 

Vzorek CPM BMK Enterobacteriaceae Mikromycety 
pořadí číslo   celkem kvasinky plísně 
   celkem Geotrichum 

1 1310 3,5 x 107 1,4 x 108 0 1,6 x 106 1,6 x 106 nedetebováno v 10-3 

2 1311 1,0 x 107 3,0 x 107 5 4,9 x 104 4,9 x 104 500 0 

3 1312 7,9 x 106 1,9 x 107 5 2,3 x 106 2,3 x 106 2,3 x 104 1,8 x 104 

4 1314 1,5 x 106 2,8 x 106 18 2,8 x 105 2,8 x 105 nedetebováno v 10-3 

5 1315 6,5 x 106 6,4 x 105 75 1,8 x 104 9,5 x 103 8,2 x 103 0 

6 1316 4,1 x 106 1,7 x 106 60 6,0 x 103 5,0 x 103 1,0 x 103 0 
 
Tab. č. 1: Přehled výsledků mikrobiologické analýzy  
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Bakterie mléčného kvašení byly nejvíce pozorovány u vzorku č. 1. U vzorku č. 2 a č. 3 byl 
také vyšší výskyt. Nejméně jich bylo ve vztorcích č. 4, 5, 6. U BMK obecně platí, že čím 
vyšší obsah těchto bakterií, tím je usnadněn proces primární fermentace. Celkový počet 
mikroorganismů (CPM) byl nejvyšší u vzorku č.1. Ve vyšším množství se vyskytovaly CPM 
také ve vzorku č. 2. Počty těchto mikroorganismů do značné míry kopírují počty bakterií 
mléčného kvašení.  
Zdravotní a zároveň i nutriční problém způsobují plísně, které patří mezi nežádoucí 
mikroorganismy a jsou signálem nízké hygieny a špatných skladovacích podmínek.  
V současné době zatím nejsou zavedeny limity na přípustné množství plísní a kvasinek. Dle 
Zemana (2006) se všeobecně považuje za ještě vyhovující koncentrace plísní do 105 CFU/g, 
ale zpravidla jsou krmiva považována za zkažená a nezkrmitelná pokud je koncentrace plísní 
vyšší než 106 či 107 CFU/g. Toto potvrzuje rovněž Mudřík a kol. (2006). Doležal (2006) 
uvádí, že populace plísní v rozmezí 105 až 107 CFU/g vede jak k zahřívání, tak i k rychlému 
znehodnocení krmiva. Vzorky krmiva (viz. graf č. 1) nebyly viditelně zaplísněné. Maximální 
počet plísní, řádově 104 CFU/g, byl zjištěn u vzorku č. 3 (viz. graf č. 1), ale tato hodnota 
vyhovuje hygienické kvalitě směsi. 

 
Graf č. 1: Počty plísní a kvasinek v silážích v CFU /g   
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Podle Zemana a kol. (2006) jsou kvasinky považovány za hlavní příčinu aerobní nestability 
siláží a měly by dosahovat hodnot maximálně 104 CFU/g. Pokud by populace kvasinek 
dosáhla hodnot 107 až 108 CFU/g, siláž by se jejich činností zahřívala. Illek (2007) uvádí, že 
kvasinky snáší velký rozsah teploty (od 8 do 35 °C), dlouhou dobu přežívají v silážní hmotě 
 a jsou velmi acido tolerantní. Nejvyšší hodnoty kvasinek u zkoumaných vzorků dosahovaly 
hodnot řádově 106 CFU/g u vzorků č. 1 a č. 3. Vyšší hodnoty měl i vzorek č. 4. Podle 
Doležala a kol. (2006) v silážní hmotě kvasinky konkurují mléčným bakteriím. Mají vysokou 
mikrobiální a enzymatickou aktivitu a jsou původci alkoholového kvašení a mikrobiálního 
poškození siláží. Bakterie čeledi Enterobacteriaceae se ve vzorcích vyskytovaly jen  
v nepatrném množství.  
 
Závěr 
 
Z mikrobiologické analýzy krmných směsí pro srnčí zvěř lze usoudit, že z hlediska výskytu 
plísní byly vzorky v pořádku, což svědčí o dobré kvalitě použitých surovin. Z hlediska 
výskytu BMK bylo nejvíce nalezeno u vzorku č. 1 a postupně se jejich počet snižoval  
u ostatních vzorků. U většiny vzorků byl pozorován vyšší výskyt kvasinek. Zejména u vzorku  
č. 1 a č. 3 bylo i smyslově viditelné narušení krmných směsí. Výskyt bakterií čeledi 
Enterobacteriaceae byl u vzorků v zanedbatelném množství.  
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VPLYV ZNIŽOVANIA N–LÁTOK V DIÉTACH ODSTAV ČIAT NA 
METABOLICKÉ UKAZOVATELE A EXKRÉCIU DUSÍKA  
 
THE EFFECT OF PROTEIN DECREASING IN WEANING PIG DIETS ON 
METABOLIC PARAMETERS AND NITROGEN EXCRETION 
 
Bindas Ľ., Maskaľová I., Bujňak L. 
 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Komenského 73, 041 81 Košice, SR 
 

Abstract  
 

Our investigations of  the influence of diets with different protein on biochemical and 
fermentation process in digestive  system 24 weaned piglets revealed the following: the pigs 
fed the diets 195,0 g. kg-1 crude protein (CP) and  178,6 g. kg -1 CP and 161,7 g. kg -1 CP 
received  Lys., Tre., Met. The decrese in the diet CP content was manifested signification P< 
0,001 decrese concentrations of blood urea (2,48mmol.l -1, 3,51mmol.l-1 and 4,84 mmol.l-1), 
which means the increase o biological value in the feed mixture. The decrese in diet crude 
protein content was manifested  decreased amount of VFA (44,18g.kg-1DM, 40,67g.kg-
1DM,38,53g.kg-1DM) , crude protein ( 238,9g.kg-1 DM, 210,7g.kg-1DM, 198,9g.kg-1DM and 
NH3 436mg.kg-1 DM, 402mg.kg-1DM, 383mg.kg-1DM  ) 
 
Key words: weaned piglets, nutrition, amino acids, nitrogen, urea,utilization, excretion 
 

Úvod 
 
Úlohou modernej výživy je pozitívna regulácia trávenia, absorpcie a metabolizmu živín pri 
zabezpečení vysokej biologicky plnohodnotnej produkcie, zdravia, reprodukcie 
a v neposlednej miere ochrany životného prostredia. Zvýšený pozornosť je potrebné venovať 
najmä kvalite bielkovín vo vzťahu k prívodu energie. Tento pomer predpokladá, že 
bielkoviny sa využijú predovšetkým na syntézu bielkovín potrebných pre zachovanie 
telesných funkcií, teda ako štruktúrne, transportné, katalytické a regulačné zložky. Správne 
určenie optimálnej potreby aminokyselín je dôležité pre plné využitie genetického potenciálu 
ošípaných, pre maximálnu konverziu prijatých bielkovín a minimálnu exkréciu dusíka do 
životného prostredia (  Roth a kol. 2003, Bindas a Maskaľová 2007, Heo a kol. 2008). 
Zníženie obsahu N – látok v kŕmnych zmesiach o 1 % sa prejaví znížením vylučovania dusíka 
ošípanými do životného prostredia o 8 – 12 %  (Sommer, 2001). Pokles koncentrácie N – 
látok v diétach odstavčiat redukoval výskyt podstavovej hnačky ( Piva a kol. 2006). V 
kŕmnych dávkach ošípaných na báze obilnín sú limitujúce aminokyseliny: lyzín, treonín, 
metionín a tryptofan. Ak tieto aminokyseliny nie sú v kŕmnej dávke vybilancované 
v správnom množstve a pomere, obmedzujú využitie aj ostatných aminokyselín pre 
proteosyntézu ( Pedersen a kol.,2003).Treba zdôrazniť, že pri neodbornom znížení dusíkatých 
látok v diéte ošípaných a pri vybilancovaní potrieb bežných limitujúcich aminokyselín, môže 
sa na využití bielkovín kŕmnej dávky prejaviť nedostatok ďalších limitujúcich aminokyselín,  
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ako sú isoleucín a valín (Nyachoti a kol.2006).  Cieľom experimentu je zhodnotenie 
bielkovinového metabolizmu odstavčiat pri troch úrovniach N – látok pri vybilancovanom 
príjme limitujúcich aminokyselín na úrovni biochemických ukazovateľov krvného séra 
a fermentačného procesu v tráviacej sústave. 
 
Materiál a metodika  
 
V štvortýždňovom pokuse v experimentálnych podmienkach bolo  24 ks odstavčiat, ktoré boli 
rozdelené do troch rovnako početných  skupín, pohlavne a hmotnostne vyrovnaných. 
Kontrolná skupina:  8 ks odstavčiat, priemerná živá hmotnosť 11,10 ± 0,59 kg, kŕmené 
kompletnou kŕmnou zmesou s vyšším obsahom N- látok 195,0 g. kg-1 .   
Pokusná skupina 1 : 8 ks odstavčiat, priemerná živá hmotnosť 11,30 ± 0,67kg, kŕmené 
kompletnou kŕmnou zmesou s nižším obsahom NL 178,6 g. kg -1 s  prídavkom limitujúcich 
aminokyselín lyzín, metionín, treonín, na úroveň kontrolnej skupiny.  
Pokusná skupina 2 : 8 ks odstavčiat, priemerná živá hmotnosť 11,00 ± 0,62kg, kŕmené 
kompletnou kŕmnou zmesou s nižším obsahom NL 161,7 g. kg -1 s  prídavkom limitujúcich 
aminokyselín lyzín, metionín, treonín, na úroveň kontrolnej skupiny. Kŕmenie ad libitne.  
Odber vzoriek: z kŕmnych zmesí  boli odobraté priemerné vzorky.  
Analytické metódy: stanovenie sušiny, dusíkatých látok, NDV- NL, hrubého tuku, hrubej 
vlákniny (HV), neutrálnodetergentnej vlákniny (NDV), acidodetergentnej vlákniny (ADV), 
popola, výpočet BNLV podľa príslušných ustanovení Výnosu MP SR z 23. augusta 2004, 
číslo 2136/2004 – 100 „ O úradnom odbere vzoriek a laboratórnom skúšaní a hodnotení 
krmív“.  
Odber krvi4 x, v týždenných intervaloch, z očného splavu. Analytické vyšetrenie krvného séra   
CB, močovina, albumín, globulíny, glukóza, CL, cholesterol, triglyceridy, NEFA, Ca, P, 
AST, ALP. 
Odber výkalov 1x z ampuly recta, stanovenie sušiny, UMK, pH, NH3 , N – látok. 
Štatistické vyhodnotenie Studentov t- test.   
 
Výsledky a diskusia 
 
V experimente boli použité kompletné kŕmne zmesi, ktorých výsledky analýz nutričnej 
hodnoty sú uvedené v tabuľke 1. 
Pri zhodnotení analyticky stanovených parametrov v experimente použitých kompletných 
kŕmnych zmesí môžeme konštatovať :  
Kompletné kŕmne zmesi pre skorý odstav prasiatok i napriek zníženému obsahu dusíkatých 
látok v dvoch pokusných  vo všetkých skupinách odpovedali v koncentráciách sledovaných 
aminokyselín požiadavkám ktoré uvádza NRC 1998.  
Pri hodnotení koncentrácie celkových bielkovín počas celého experimentu u odstavčiat medzi 
skupinami sme nezistili významné rozdiely. Stanovené parametre v  skupinách sa pohybovali 
v rozpätí 44,8– 60,4 g.l-1  čo je v súlade s referenčnými hodnotami, ktoré udáva Bickhardt 
(1992) do 86 g.l-1, ale sú nižšie ako uvádza Vrzgula a kol. (1990)  62 - 82 g.l-1. Podobná 
tendencia bola pri posudzovaní hladín albumínu (30,3 – 35,4 g.l-1), ktoré sú v súlade 
s hodnotami podľa Vrzgulu a kol. (1990), 35,45 g.l-1, ale väčšinou mierne nad horným 
rozpätím uvádzaným Bickhardtom (1992) 18 - 31 g.l-1.  Pri porovnávaní koncentrácie 
močoviny, signifikantne P<0,01 vyššie hladiny  močoviny počas celého experimentu sme  
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zaznamenali v kontrolnej skupine odstavčiat v porovnaní s pokusnými skupinami. Štatisticky 
preukazný rozdiel P<0,01 bol zistený aj medzi prvou a druhou pokusnou skupinou. 
 
 
Tabuľka 1 Výsledky analýz kompletných kŕmnych zmesi pre odstavčatá 
Ukazovatele Kŕmna zmes - 

kontrolná 
Kŕmna zmes- 

pokusná 1 
Kŕmna zmes- 

pokusná 2 
Sušina g.kg-1 888,4 1000 886,3 1000 887,5 1000 
N – látky g.kg-1 195,0 219,5 178,6 201,5 161,7 182,2 
NDV - NL g.kg-1 33,7 37,9 26,5 29,9 22,2 25,0 
Hrubý tuk g.kg-1 21,5 24,2 21,3 24,0 20,4 23,0 
Hrubá vláknina g.kg-1 33,1 37,3 33,1 37,3 32,9 37,1 
NDV g.kg-1 198,7 223,7 165,0 186,2 162,8 183,4 
ADV g.kg-1 54,1 60,9 55,3 62,4 54,6 61,5 
Popol g.kg-1 57,0 64,2 55,7 62,8 54,6 61,5 
BNLV g.kg-1 581,8 654,8 597,6 674,4 617,9 696,2 
Vápnik g.kg-1  8,1 9,2 8,5 9,6 8,3 9,4 
Fosfor g.kg-1 6,7 7,5 6,9 7,8 7,0 7,9 
Lyzín g.kg-1  14,0 15,7 13,8 15,5 13,5 15,2 
Treonín g.kg-1 9,0 10,1 8,8 9,9 8,6 9,7 
Met.+cys. g.kg-1 7,7 8,6 7,5 8,4 7,9 8,9 
 
 
Tabuľka 2 Metabolické ukazovatele v krvnom sére odstavčiat  
 Kontrolná skupina Pokusná skupina 1 Pokusná skupina 2 
Týždne 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 
CB 52,1 45,2 56,3 44,8 60,4 49,9 55,9 47,5 54,2 51,2 54,3 46,6 
Urea 4,11 4,85 4,68 5,72 3,41 3,29 3,61 3,74 2,70 2,11 2,63 2,51 
Albumín 35,4 34,4 33,5 33,2 35,3 32,2 33,0 31,1 35,2 32,5 32,7 30,3 
Ig  ZST 25,7 21,9 25,1 18,0 28,4 22,8 25,6 18,1 28,1 22,7 24,8 18,9 
Glukóza 5,72 5,85 5,81 5,26 6,21 5,85 5,46 4,93 5,63 5,68 5,63 4,45 
TG 0,63 0,41 0,41 0,44 0,44 0,43 0,39 0,45 0,28 0,37 0,44 0,41 
CL 2,01 2,58 2,06 2,47 1,65 2,70 2,21 2,41 1,39 1,89 2,79 2,68 
Cholest. 2,04 2,93 2,31 3,04 2,26 2,96 2,98 3,07 2,26 2,94 2,77 3,20 
NEFA 0,21 0,17 0,18 0,18 0,14 0,17 0,27 0,23 0,21 0,28 0,23 0,24 
AST 0,41 0,34 0,39 0,33 0,44 0,28 0,46 0,38 0,38 0,31 0,37 0,31 
ALP 7,25 7,12 9,51 6,15 8,08 8,00 10,4 6,77 8,09 7,73 9,54 6,03 
Ca 2,35 2,43 2,71 2,80 2,60 2,71 2,87 3,00 2,42 2,77 2,62 2,89 
P 2,23 2,19 2,38 2,56 2,18 2,43 2,47 2,61 1,93 2,02 2,41 2,77 
Poznámka: Celkové bielkoviny(CB), albumín, celkové lipidy (CL) jednotky g.kg-1, imunoglobulíny (Ig), 
zinksufatový test (ZST) stúpeň zakálovaj reakcie, urea, glukóza, triglyceridy(TG), neesterifikované mastné 
kyseliny (NEFA), cholesterol, Ca, mmol.l-1, aspartátaminotransferáza (AST), alkalická fosfatáza (ALP) ukat.l-1.  
  
Priemerná koncentrácia močoviny v krvi odstavčiat v prvej pokusnej skupine bola o 37,5% 
nižšia ako v kontrolnej skupine, ešte výraznejší rozdiel bol zistený v druhej pokusnej skupine, 
ktorý bol 48,6%. Nižšie hladiny močoviny v krvi signalizujú nižšie vylučovanie dusíka do 
vonkajšieho prostredia ( Hou a kol. 2001). Znižovanie obsahu N – látok v diétach  odstavčiat 
pri vybilancovanej koncentrácii lyzínu, met.+cys. a treonínu neovplyvnilo koncentráciu  



 

 80

 
 
imunuglobulínov, hodnoty sa v oboch skupinách zvierat pohybovali v rozpätí 18,0 – 28,4 
U ZST. Pri hodnotení krvných parametrov energetického metabolizmu sme medzi skupinami 
nezistili rozdiely v koncentrácii glukózy. Vo vekovej dynamike dosiahnuté hodnoty v oboch 
skupinách boli v rozpätí 4,45 – 6,21 mmol.l-1 čo odpovedalo fyziologickým hodnotám  3,4 – 
6,6 mmol.l-1 uvádzané Vrzgula a kol. (1990), ale tiež Kraft a Durr (2001) 3,9 – 6,4 mmol.l-1. 
Zhodnotenie krvnej hladiny glukózy je dôležitý ukazovateľ, najmä u odstavčiat, pre 
posúdenie zabezpečenia pohotovej energie v kŕmnych dávkach. Malé rozdiely počas 
experimentu boli zaznamenané pri hodnotení koncentrácie celkových lipidov. V obidvoch 
skupinách priemerné hodnoty uvedeného ukazovateľa boli v rozmedzí 1,39 – 2,68 g.l-1, 
dosiahnuté koncentrácie boli pod referenčným rozpätím 3,2 – 5,6 g.l-1 Vrzgula a kol. (1990). 
Cholesterol v oboch skupinách  bol vo fyziologickom  rozpätí ktoré uvádza Bickhardt (1992) 
2,0 – 3,3 mmol.l1, ale v štyroch prípadoch   pod referenčným rozpätím Vrzgula a kol. (1990) 
2,6 – 3,9 mmol.l-1. Rozdielne diéty odstavčiat neovplyvnili sérové hladiny NEFA, rozdiely 
medzi skupinami boli nízke, hladiny v oboch skupinách sa pohybovali v rozpätí 0,14 – 0,28 
mmol.l-1. 
Pri hodnotení minerálneho metabolizmu medzi skupinami neboli pozorované významné 
rozdiely a koncentrácie Ca a P v krvi v oboch skupinách počas celého experimentu sa 
pohybovali vo  fyziologických hladinách 2,2 – 3,0 mmol.l-1  Vrzgula a kol. (1990), podobne 
pri porovnaní s hodnotami, ktoré uvádzajú pre ošípané Kraft a Durr (2001) 2,4 – 3,0 mmol.l-1. 
Pri porovnávaní hladín P, stanovené hodnoty v oboch skupinách sa pohybovali v  
referenčnom rozpätí 2,1 – 3,3 mmol.l-1 Kraft a Durr (2001) a 1,6 – 3,03 mmol.l-1 Vrzgula 
a kol. (1990). Pri enzýmoch AST a ALP v sére ošípaných medzi skupinami počas 
sledovaného obdobia neboli pozorované signifikantné rozdiely. Hodnoty AST v oboch 
skupinách  odstavčiat boli v rozsahu 0,28 – 0,44 ukat.l-1, z hľadiska posúdenia záťaže pečene 
je dôležité, že uvedené hodnoty nepresiahli fyziologickú koncentráciu 0,58 ukat.l-1 podľa 
Kraft a Durr (2001), resp. rozpätie 0,30 – 0,60 ukat.l-1 Vrzgula a kol. (1990). Podobne 
môžeme hodnotiť dosiahnuté priemerné hodnoty ALP 6,03–10,4 ukat.l-1. Stanovené hodnoty 
v oboch skupinách počas celého experimentu odpovedajú fyziologickým hodnotám  
odstavčiat do 11,7 ukat.l-1 Kraft a Durr (2001).  
 
Tabuľka 3 Ukazovatele fermentačného procesu a exkrécie dusíka stanovené vo výkaloch  
odstavčiat ( hodnoty v absolútnej sušine) 
Skupiny  Kontrolná Pokusná 1 Pokusná 2 
Kys.octová g/kg 21,70±2,21 17,48±2,89 18,17±2,27 
Kys.propiónová g/kg 15,12±2,24 16,13±1,70 14,53±1,83 
Kys.maslová g/kg 7,36±0,49 7,06±0,57 5,83±0,77 
Spolu UMK g/kg 44,18 40,67 38,53 
pH 6,46±0,34 6,36±0,44 6,72±0,37 
N – látky g/kg 238,9±12,9 210,7±14,6 198,9±18,6 
NH3 mg/kg 436±13 402±17 383±15 
 
Hodnotením fermentačného procesu stanovením UMK vo výkaloch odstavčiat bola, pri 
kolísavom obsahu jednotlivých hodnotených UMK,  zistená tendencia poklesu sumy  UMK 
v závislosti od obsahu N – látok v diéte. Množstvo UMK je v úzkej súčinnosti s intenzitou 
fermentácie v tráviacom trakte, ktorá je závislá od množstva dostupných živín a zastúpenia 
črevných mikroorganizmov. Je možno predpokladať, že zistené rozdiely sú výsledkom rôznej 
intenzity fermentácie pri  rôznych experimentálnych diétach. Podobná závislosť bola 
pozorovaná aj pri analyzovaní koncentrácie N – látok a amoniaku, ktorú možno vysvetliť  
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nižším prísunom dusíkatých látok v pokusných diétach. Zistené rozdiely neboli štatisticky 
preukazné.  Stanovené hodnoty pH vo výkaloch jednotlivých skupín  odstavčiat neboli 
významne rozdielne. 
   
Záver 
 
Pri znížení koncentrácie N – látok v kompletnej kŕmnej zmesí pre odstavčatá z 195,0g. kg-1 na 
178,6 g. kg -1 a na 161,7 g. kg -1  s  prídavkom limitujúcich aminokyselín lyzín, metionín, 
treonín, na úroveň kontrolnej skupiny sme zistili: 
-   medzi skupinami odstavčiat vyrovnanosť sérových hladín celkových bielkovín a albumínu 
a globulínov, 
- podobnú vyrovnanosť krvných markerov energetického, minerálneho metabolizmu 
a enzýmov AST a ALP, 
- v kontrolnej skupine odstavčiat počas celého experimentu signifikantne P<0,01 vyššie 
hladiny  močoviny v porovnaní s pokusnými skupinami, 
Hodnotením fermentačného procesu stanovením UMK vo výkaloch odstavčiat bola, pri 
kolísavom obsahu jednotlivých hodnotených UMK,  zistená tendencia poklesu sumy  UMK 
v závislosti od obsahu N – látok v diéte.   
Podobná závislosť bola pozorovaná aj pri analyzovaní koncentrácie N – látok. 
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HODNOTENIE OBSAHU ŠTRUKTURÁLNYCH SACHARIDOV V 
KŔMNYCH DÁVKACH PRE DOJNICE  
 
THE CONTENT OF STRUCTURAL CARBOHYDRATES IN TOTAL 
MIXED RATIONS FOR DAIRY COWS 
 
Šimko M., Bíro D., Juráček M., Gálik B., Rolinec M. 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, SR 

 

Abstract 
 
We investigated the content of structural carbohydrates in total mixed ratio for dairy cows and 
physically effective  neutral detergent fiber. Average content of structural and non-structural 
carbohydrate was in line with the recommendations for dairy cows. But we found values that 
were lower or higher and do not meet the needs dairy cows. In evaluating the content of 
physical effective neutral detergent fiber values were at the lower limit, respectively below, 
which is recommended for dairy cows. This was due to the high proportion of concentrates in 
the feed ration and short particle length of forages.  
  
Key words:  neutral detergent fiber, acid detergent fiber, total mixed ratio 
 
Úvod 
 
Významnou obsahovou zložkou a zdrojom energie pre prežúvavce v objemových krmivách je 
vlákninový komplex (štrukturálne sacharidy). U prežúvavcov je využitie štrukturálnych 
sacharidov dané jedinečnou anatómiou tráviacej sústavy a symbiotickým vzťahom 
s bachorovou mikroflórou, ktorá svojim hydrolytickým enzymatickým systémom fermentuje 
polysacharidy, najmä celulózu a hemicelulózu až na unikavé mastné kyseliny, ktoré sú 
hlavným zdrojom energie pre zviera (KRAUSE et al., 2003; ELLIS et al., 2005; RUSSELL et al., 
2009). Absorbované unikavé mastné kyseliny zodpovedajú polovici až trom štvrtinám 
matabolizovateľnej energie prijatej dojnicou (REYNOLDS et al., 2003). Kŕmne dávky pre 
prežúvavce musia mať okrem požadovaného obsahu živín a energie aj potrebnú štruktúru 
nevyhnutnú pre zabezpečenie funkčnosti bachorového trávenia. Štrukturálne vlastnosti 
kŕmnych dávok zabezpečujú predovšetkým vlákninu obsahujúce objemové krmivá. Ak sú 
častice objemových krmív veľmi krátke nemusia vyvolávať prežúvanie, a tým môže byť 
narušený fyziologický stav zvieraťa. Dôsledkom nevyhovujúcej štruktúry objemových krmív 
a zmiešaných kompletných kŕmnych dávok s vysokými dávkami jadrových krmív môže byť 
bachorová acidóza. Štruktúru kŕmnych dávok významne ovplyvňuje dĺžka miešania krmív 
v miešacom kŕmnom voze. Zle zamiešanie krmív v miešacom kŕmnom voze môže viesť 
k selektívnemu vyžieraniu krmív z kŕmneho stola, resp. z kŕmneho žľabu. Je to zvyčajne 
najčastejší viditeľný príznak a negatívny dopad nedostatočne zvládnutej prípravy kŕmnej 
dávky (MITRÍK, 2009). Štruktúra kŕmnych dávok a s tým súvisiaca kvalita vlákniny 
ovplyvňuje plnivosť bachora, rýchlosť pasáže tráveniny z bachora a tým aj stráviteľnosť celej 
kŕmnej dávky (LINTON a ALLEN, 2007). Pre komplexné a jednoduché hodnotenie  
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štrukturálnych parametrov krmív a kŕmnych dávok bol zavedený systém fyzikálne efektívnej 
neutrálnedetergentnej vlákniny (MERTENS, 2005; YANG a BEAUCHEMIN, 2006).  
Cieľom práce bolo zhodnotiť obsah štrukturálnych sacharidov (neutrálnedetergentnej,  
acidodetergentnej a fyzikálne efektívnej neutrálnedetergentnej vlákniny) v kompletných 
kŕmnych dávkach pre dojnice.  
 
Metodika 
 
V práci sme posudzovali zloženie zmiešaných kompletných kŕmnych dávok (ZKKD) v 12 
chovoch a to pre dojnice 3 týždne pred otelením, 3 týždne po otelení a dojnice na vrchole 
laktácie. Hodnotili sme obsah neutrálnedetergentnej vlákniny (NDV), fyzikálne efektívnej 
NDV (feNDV) a obsah acidodetergentnej vlákniny (ADV). Vzorky boli odoberané okamžite 
po založení kŕmnej dávky do kŕmneho žľabu resp. na kŕmny stôl a to zo šiestich rôznych 
miest. V odobratých vzorkách sme stanovili obsah NDV v zmysle Výnosu MP SR č. 
2136/2004-100 z 23. augusta 2004. Obsah NDV v kompletných kŕmnych dávkach sme 
posudzovali v zmysle odporúčaných hodnôt podľa NRC (2001). Obsah fyzikálne efektívnej 
neutrálnedetergentnej vlákniny v zmiešaných kompletných kŕmnych dávok sme hodnotili na 
základe dĺžky častíc (Penn State Particle Size Separator); (KONONOFF et al., 2003). Odobraté 
vzorky z kŕmnych dávok sme preosiali cez sitá s priemerom otvorov 19, 8 a 1,2 mm. 
Štruktúra sa hodnotila ako percentuálne vyjadrený hmotnostný zostatok na jednotlivých sitách 
a na podložke (tabuľka 1).  
 
Tabuľka 1 Hodnotenie štrukturálnych parametrov krmív zmiešaných kompletných kŕmnych  
dávok (ZKKD) (KONONOFF et al., 2003) 
 
Sito Veľkosť častíc (mm) ZKKD (%) 
Prvé  > 19 5 ±3 
Druhé 8,1 – 19 40 ±10 
Tretie     1,3 – 8 40 ±10 
Podložka ≤ 1,2 < 20 

 
Obsah ADV sme stanovili v zmysle výnosu MP SR č. 2136/2004-100 z 23. augusta 2004. 
Percentuálne zastúpenie ADV v kompletných kŕmnych dávkach sme posúdili na základe 
odporúčaných hodnôt podľa NRC (2001). 
 
Výsledky a diskusia 
 
Vláknina je vo výžive prežúvavcov veľmi dôležitá živina. Okrem toho, že je zdrojom energie, 
jej úloha spočíva v zachovaní funkcií bachora a zdravia zvierat. NDV je najpresnejším 
ukazovateľom stavebných zložiek bunkových stien rastlín. Je vo veľmi úzkom korelačnom 
vzťahu k príjmu sušiny a celkovej aktivite prežúvania, limituje stráviteľnosť živín 
jednotlivých krmív. Podľa PETRIKOVIČA a SOMMERA (2002) by podiel NDV v sušine kŕmnej 
dávky nemal klesnúť pod 30 % a prekročiť 45 %. Pri nami hodnotených kŕmnych dávkach 
sme v niektorých prípadoch zistili aj nižší obsah NDV ako 30 %. Priemerný obsah NDV 
v posudzovaných kŕmnych dávkach pre dojnice pred otelením bol 35,8 %, čo zodpovedá 
optimálnemu rozpätiu 32 až 38 % (NRC, 2001). VAJDA (2007) odporúča zastúpenie NDV 
v kŕmnej dávke pre dojnice do troch týždňov po otelení 35 – 36 %. Priemerný obsah NDV  
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v kŕmnych dávkach skrmovaných do 3 týždňov po otelení činil 31,2 %. Avšak priemerná 
hodnota bola skôr na dolnej hranici odporúčania. Podobne tomu bolo aj pri hodnotení 
kŕmnych dávok, ktoré boli skrmované dojniciam na vrchole laktácie (tabuľka 2). V niektorých 
prípadoch zvýšený obsah NDV v kŕmnych dávkach bol spôsobený horšou kvalitou 
skrmovaných objemových krmív, ktoré boli zbierané a konzervované v neskoršej fenologickej 
fáze. Predlžovaním vegetačnej fázy zberu sa zvyšuje podiel, ale aj lignifikácia vlákniny, čo 
limituje mikrobiálnu fermentáciu celulózy a hemicelulózy (MASKAĽOVÁ, 2008).    

 
Tabuľka 2 Obsah neutrálnedetergentnej vlákniny v ZKKD pre dojnice podľa produkčných fáz 

Optimum x  min max 
Fáza 

NDV % 
3 týždne pred otelením 32 – 38 35,8 29,6 43,8 
3 týždne po otelení 30 – 35 31,2 28,6 33,9 
vrchol laktácie 28 – 33 29,1 26,3 34,2 

  
Obsah acidodetergentnej vlákniny v hodnotených kŕmnych dávkach je uvedený v tabuľke 3. 
V kŕmnych dávkach pre dojnice pred otelením sme zistili v priemere vyšší obsah ADV 25,7 
%, ako je odporúčanie. čo korešponduje aj s výsledkami MASKAĽOVEJ (2008). Avšak vyšší 
obsah ADV v kŕmnych dávkach tesne pred otelením bol spôsobený nízkym zastúpením 
jadrových krmív. Predovšetkým pred otelením je veľmi dôležité postupné zvyšovanie škrobu 
v kŕmnych dávkach dojníc. Je to veľmi dôležitý nástroj nutričnej prevencie acidózy (OWENS 
et al., 1998). Úplná adaptácia bachorovej mikroflóry pri prechode na vysoké dávky jadrových 
krmív po pôrode trvá 3 až 4 týždne (HUNTINGTON et al., 1981). Kompletný rozvoj bachorovej 
sliznice proliferáciou bachorových papíl (zväčšenie dĺžky a šírky papíl) sa dosiahne po 5 – 6 
týždňoch (DIRKSEN et al., 1985) pri skrmovaní koncentrovaného typu kŕmnej dávky. Počas 
obdobia zasušenia energeticky menej hodnotná kŕmna dávka redukuje veľkosť papíl bachora, 
ako aj absorpčnej plochy. V kŕmnych dávkach skrmovaných dojniciam po otelení a na 
vrchole laktácie bol priemerný obsah acidodetergentnej vlákniny na dolnej úrovni 
odporúčania.  
 
Tabuľka 3 Obsah acidodetergentnej vlákniny v ZKKD pre dojnice podľa  produkčných fáz 

Optimum x  min max 
Fáza 

ADV % 
3 týždne pred otelením 23 – 25 25,7 21,6 31,4 
3 týždne po otelení 21 – 23 21,2 18,3 24,7 
vrchol laktácie 20 – 22 20,3 16,5 24,3 

  
 
Tabuľka 4 Hodnotenie štrukturálnych parametrov ZKKD pre dojnice 3 týždne po otelením  

Veľkosť 
otvorov  

Veľkosť 
častíc     

Optimum x  min max 
Sito 

mm % 
Prvé 19 > 19 5 ±3 9,98 3,57 15,49 
Druhé  8 8,1 – 19 40 ±10 34,58 21,57 41,23 
Tretie 1,2    1,3 – 8 40 ±10 42,07 31,88 55,19 
Podložka  ≤ 1,2 ≤ 20 13,37 6,67 29,67 

 



 

 86

 
 
 
Tabuľka 5 Hodnotenie štrukturálnych parametrov ZKKD pre dojnice na vrchole laktácie 

Veľkosť 
otvorov  

Veľkosť 
častíc     

Optimum x  min max 
Sito 

mm % 
Prvé 19 > 19 5 ±3 9,51 3,55 19,49 
Druhé  8 8,1 – 19 40 ±10 32,22 12,72 43,23 
Tretie 1,2    1,3 – 8 40 ±10 42,02 31,79 53,68 
Podložka  ≤ 1,2 ≤ 20 16,25 6,45 38,52 

 
Záver 
 
V práci sme hodnotili obsah štrukturálnych sacharidov v kompletných kŕmnych dávkach pre 
dojnice pred otelením, do 3 týždňov po otelení a na vrchole laktácie. Priemerný obsah 
štrukturálnych sacharidov v kŕmnych dávkach bol v súlade s odporúčaniami pre 
vysokoúžitkové dojnice. Avšak v niekoľkých prípadoch sme zistili hodnoty, ktoré boli nižšie, 
resp. vyššie ako odporúčanie a  nezodpovedali potrebám vysokoúžitkových dojníc.  
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Abstract 
 
The aim of study was to evaluate the effect of feed restriction and age on biochemical 
parameters in broiler rabbits. One hundred fifty one Hyplus rabbits were divided into three 
groups: ADL (ad libitum), R1 and R2 were restricted between 42nd to 49th day of age (50 g vs. 
65 g). Following the restriction, the rabbits were fed ad libitum. Samples of blood were taken 
from 8 rabbits per group. Blood for determination biochemical parameters was collected at 
the age of 49 and 70 days. Significant interactions (P≤0,049) were detected between group 
and age in concentrations of total protein and cholesterol. The highest concentration of total 
protein was detected in groups ADL and R1 at the age of 70 days (54,71 vs. 59,42 g/l). Non 
esterified fatty acids decreased with age and its concentration was lower in restricted rabbits 
(0,39; 0,28 g/l) than in ad libitum (0,45 g/l). Cholesterol was the significantly highest 
(P≤0,006) in restricted rabbits R2 at the age of 49 days (4,24 mmol/l), but its concentration 
was the lowest at the end of the experiment (1,30 mmol/l). Urea and triglycerides were higher 
in ad libitum rabbits. Triglycerides increased with age. 

  
Key words: feed restriction, broiler rabbit, biochemical parameters 
 
Úvod  
 
Změny v krmné dávce mohou ovlivnit biochemické parametry krve, které jsou 
charakteristikami úrovně metabolismu. Mezi hlavní biochemické ukazatele krve patří 
koncentrace celkových bílkovin, glukózy, neesterifikovaných mastných kyselin, cholesterolu, 
močoviny a triacylglyceridů. Celkové bílkoviny jsou složeny z albuminu a globulinů. Proteiny 
udržují osmotický tlak, zajišťují transport látek, imunitní reakce a enzymatickou regulaci 
(Kaneko et al., 1997). Fyziologicky nižší koncentraci bílkovin mají novorozená a mladá 
zvířata kvůli nižšímu množství imunoglobulinů (Saunders a Davies, 2005). Glukóza je 
zdrojem energie. Koncentrace glukózy klesá s věkem (Kaneko et al., 1997). Neesterifikované 
mastné kyseliny představují složku lipidů, plasmatických membrán a lipoproteinů. Jsou 
uvolňovány hydrolýzou tuků z tukových zásob. Cholesterol je důležitou složkou buněčných 
membrán, prekurzorem steroidních hormonů a žlučových solí (Króliczewska et al., 2011). 
Močovina je odpadním produktem metabolismu bílkovin. Vysoké koncentrace močoviny 
v krvi jsou spojeny s onemocněním ledvin a citlivosti k Encephalitozoon cuniculi (Archetti et 
al. 2008). Triglyceridy jsou nejhojnějšími lipidy v těle. Jsou skladovány v adipocytech a 
slouží jako nepostradatelná zásoba energie pro potřebu tkání. 
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Cílem práce bylo porovnat biochemické parametry restringovaných a ad libitum krmených 
brojlerových králíků v závislosti na věku. 
 
Metodika 
 
Do pokusu bylo zařazeno 151 brojlerových králíků genotypu Hyplus. Králíci byli rozděleni do 
3 skupin: ADL – krmení ad libitum, skupina R1 byla restringována od 42. do 49. dne na 50 g 
krmiva/ks/den a skupina R2 dostávala mezi 42. – 49. dnem věku 65 g krmiva/ks/den. Po 
ukončení restrikce byli králíci krmeni ad libitum. Krmná směs pro výkrm králíků obsahovala 
18,1 % N-látek, 16,7 % vlákniny a 3,6 % tuku. Králíci byli ustájeni v klecích. Podmínky 
prostředí odpovídaly běžným požadavkům na klima pro ustájení králíků. Pokus byl ukončen 
ve věku 70 dnů porážkou. Vzorky krve byly odebrány vždy od osmi králíků z každé skupiny, 
a to ve 49 a 70 dnech věku při porážce. Krevní sérum bylo po oddělení centrifugací (2700 g 
/10 minut) zamraženo při teplotě – 70 °C až do stanovení. Všechny biochemické parametry – 
celková bílkovina, glukóza, neesterifikované mastné kyseliny, cholesterol, močovina a 
triacylglyceridy byly stanoveny pomocí komerčních setů Randox (Randox Laboratories Ltd., 
UK) s využitím spektrofotometru Libra S 22 (Biochrom Ltd., UK). Propočítáním absorbancí 
byly zjištěny výsledné hodnoty koncentrací. Ke statistickému vyhodnocení výsledků byla 
použita analýza variance – metoda ANOVA programu SAS (SAS Institute Inc., 2003). 
 
Výsledky a diskuze 
 
Všechny hodnoty biochemických parametrů odpovídaly fyziologické normě.  Průkazné 
rozdíly v koncentraci celkových bílkovin byly zjištěny u doby odběru krve (49 vs. 70 dní), 
kdy koncentrace celkových bílkovin na konci výkrmu byla vyšší než ihned po skončení 
restrikce. V koncentraci celkových bílkovin byla zaznamenána interakce mezi skupinou a 
věkem. Průkazně nejvyšší koncentrace celkových bílkovin (P≤0,049) byla dosažena na konci 
výkrmu u ad libitum krmené skupiny (54,71 g/l) a skupiny s restrikcí na 50 g krmiva/ks/den 
(59,42 g/l). Naproti tomu nejnižší koncentrace celkových bílkovin byla naměřena u skupiny 
R1 s restrikcí na 50 g krmiva/ks/den 49. den věku (44,46 g/l). Námi zjištěné hodnoty byly 
nižší, než uvádějí Rupić et al. (1999) u ad libitum krmených králíků – 66,09 g/l. Archetti et al. 
(2008) také zaznamenali u starších králíků vyšší hodnoty celkových bílkovin než u mladších 
(48 vs. 42 g/l).  
Koncentrace glukózy v krvi nebyla ovlivněna žádným z faktorů. Naproti tomu Rommers et al. 
(2004) pozorovali u restringovaných samic králíků nižší koncentrace krevní glukózy než u ad 
libitně krmených. Koncentrace neesterifikovaných mastných kyselin (NEFA) byla 
signifikantně ovlivněna restrikcí (P≤0,014) a také dobou odběru krve (P≤0,001). Ad libitum 
krmení králíci měli hladinu NEFA průkazně vyšší 49. den věku i na konci výkrmu (0,61 g/l a 
0,45 g/l) než restringovaní králíci. V 70. dni věku byla koncentrace NEFA u všech skupin 
nižší než při prvním odběru. Snížení množství neesterifikovaných mastných kyselin restrikcí a 
věkem souhlasí s výsledky Rommerse et al. (2004) a van Hartena a Cardosa (2010). 
Koncentrace cholesterolu byla signifikantně (P≤0,006) ovlivněna skupinou i věkem. Průkazně 
nejvyšší koncentrace byla naměřena u skupiny R2 49. den věku – 4,24 mmol/l. Ovšem na 
konci výkrmu měla tato skupina hladinu cholesterolu nejnižší – 1,30 mmol/l, avšak tato 
hodnota se průkazně nelišila od hodnot naměřených 70. den věku u skupin ADL a R1 (1,43, 
1,95 resp.). Po ukončení periody restrikce (49. den věku) byly koncentrace cholesterolu u 
všech skupin průkazně vyšší než na konci výkrmu. Množství cholesterolu u ad libitum  
 



 

 90

 
 
krmených králíků na konci pokusu (1,43 mmol/l) odpovídá množství cholesterolu, které u ad 
libitně krmených králíků zjistili Króliczewska et al. (2010). 
Koncentrace močoviny byla průkazně ovlivněna pouze technikou krmení. Králíci s restrikcí 
měli na konci pokusu koncentraci močoviny v krvi nižší (7,04; 7,46 mmol/l resp.) než ad 
libitně krmení (7,80 mmol/l). Ovšem Archetti et al. (2008) uvádějí koncetraci močoviny u ad 
libitně krmených králíků nižší (5,2mmol/l), než bylo zjištěno v námi provedeném pokusu.  
Koncentrace triacylglyceridů  (TAG) byla signifikantně nižší (P≤0,040) u králíků 
restringovaných skupin R1 a R2 nižší než u ad libitně krmených. Mladší králíci měli nižší 
koncentrace triacylglyceridů než králíci starší. Nejvyšší koncentrace triacylglyceridů byla 
naměřena u ad libitně krmených králíků 70. den věku (1,34 mmol/l), zatímco nejnižší 
koncentraci tohoto parametru měli králíci ze skupiny R1, s intenzivnější restrikcí, ihned po 
skončení periody restrikce (0,46 mmol/l). Také Rommers et al. (2004) a van Harten a Cardoso 
(2010) zaznamenali u ad libitně krmených králíků vyšší koncentrace triacylglyceridů než u 
restringovaných. 
 
Tabulka: Biochemické parametry restringovaných a ad libitum krmených králíků 

Skupina Odběr 
Celkové 

bílkoviny 
(g/l) 

Glukóza 
(mmol/l) 

NEFA 
(g/l) 

Chole-
sterol 

(mmol/l) 

Močovin
a 

(mmol/l) 

TAG 
(mmol/l) 

49 50,95bc 7,95 0,61 2,37c 7,88 0,91 ADL 
70 54,71ab 8,71 0,45 1,43d 7,80 1,34 
49 44,46c 7,63 0,54 3,31b 6,77 0,46 R1 
70 59,42a 7,09 0,39 1,95cd 7,04 1,27 
49 49,09bc 6,71 0,45 4,24a 8,09 0,56 R2 
70 50,70bc 8,55 0,28 1,30d 7,46 1,07 

Průkaznost 
skupina 0,571 0,120 0,014 0,017 0,044 0,040 
věk 0,005 0,085 <0,001 <0,001 0,654 <0,001 
skupina*věk 0,049 0,055 0,992 0,006 0,541 0,297 
a,b,c,d P≤0,05 
 
Závěr 
 
Interakce mezi skupinou a věkem byly u brojlerových králíků genotypu Hyplus zaznamenány 
pouze u koncentrace celkových bílkovin a cholesterolu. U restringovaných králíků došlo 
ke zlepšení dusíkatého metabolismu. Hodnoty koncentrace glukózy nebyly ovlivněny ani 
jedním z parametrů. Tuková složka metabolismu představená koncentrací triacylglyceridů 
byla průkazně ovlivněna technikou krmení a věkem. 
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Abstract 
 
The aim of the study was to evaluate nutrient digestibility, blood biochemical parameters and 
performance of Czech rabbit genetic resources and hybrid Hyplus in defined conditions. In a 
balance experiment, 56 rabbits were split according to genotype into 8 groups. There were 
used giant breed Moravian Blue (Mm), medium breeds Czech Spotted (CS), Czech Solver 
(CL), Czech White (CA), Moravian White of brown eye (Mbh) and small breeds Czech Black 
Guard Hair (Ccp) and Czech Gold (Cc) and commercial hybrid Hyplus. The significantly 
highest daily weight gain (P≤0.001) was in Mm (42.64 g) and CA (39.57 g). CA consumed 
less feed than Hyplus. CA had the highest digestibility of crude protein (77.76 %) and the 
significantly (P≤0.001) highest fat digestibility (89.66 %) and crude fibre (P≤0.035, 34.57 %). 
Only concentration of chlolesterol in blood was significantly affected by genotype (P≤0.041).  
 
Key words: rabbit; genotype; performance; nutriet digestibility; blood biochemical 
characteristics 
 
Úvod 
 
Biodiversita je důležitým předpokladem udržitelného zemědělství, především v chovu zvířat 
na produkci masa, protože většina genotypů využívaná v intenzivní produkci je vyšlechtěna 
na relativně malé genetické bázi. V této souvislosti genové zdroje zvířat mohou být zdrojem 
znaků, které mohou být využity v dalším šlechtění. V globální databance genových zdrojů 
králíků je evidováno 232 plemen (Duchev et al., 2006). U většiny plemen chybí údaje o 
užitkovosti a dalších charakteristikách. Bolet et al. (2000) popisuje 10 evropských plemen, u 
kterých byly charakteristiky užitkovosti, kvality masa apod. získány v definovaných 
podmínkách. V ČR jsou genové zdroje králíků evidovány od roku 1997 a charakteristiky 
užitkovosti jsou zřejmé pouze z plemenných standardů.  
Cílem příspěvku je posouzení stravitelnosti živin, biochemických charakteristik krve a 
užitkovosti českých genových zdrojů králíků vykrmovaných ze definovaných podmínek a 
porovnat tyto charakteristiky s parametry u brojlerových králíků.  
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Metodika 
 
Do bilančního pokusu bylo zařazeno celkem 56 králíků sedmi čistokrevných plemen 
(moravský modrý (Mm), český luštič (ČL), český strakáč (ČS), český albín (ČA), český 
červený (Čč), moravský bílý hnědooký (Mbh), český černopesíkatý (Ččp), a hybrida Hyplus. 
Ve skupině bylo sedm králíků od každého genotypu. Králíčata byla vykrmována od 42 dnů 
věku do 91 dnů. Králíčata byla ustájena v individuálních bilančních klecích (0,2 m2/ks), 
dostávala komerční typ krmné směsi s 18,8 % N-látek, 16,3 % vlákniny a 3,7 % tuku. 
Používal se 12 hodinový světelný režim. Podmínky vnějšího prostředí odpovídaly běžným 
požadavkům brojlerových králíků. Růst králíčat byl sledován individuálním vážením 
v týdenním intervalu. Týdně se evidovala i spotřeba krmiva. Stravitelnost živiny byla 
stanovena pomocí kvantitativní metody v bilančním období mezi 56. a 63. dnem věku. 
Koeficienty stravitelnosti byly vypočítány podle vzorce: 

 
 
    

 
Biochemické parametry krevního séra králíků byly analyzovány při porážce králíků v 91 dnech 
věku. Celkové bílkoviny, glukóza, cholesterol, triacylglyceroly byly stanoveny fotometricky na 
spektrofotometru Libra S 22 (Biochrom Ltd., UK) za použití komerčních setů (Randox 
Laboratories Ltd., Crumlin, UK). Glukóza a cholesterol byly stanoveny enzymatickými 
metodami GOD – POD, CHOD – POD.  
Výsledky pokusu byly zpracovány jednoduchou analýzou variance programem SAS (SAS 
Institute Inc., 2003), metoda ANOVA. Statisticky průkazné rozdíly byly hodnoceny 
Duncanovým testem. Průkaznost rozdílů je značena různými písmeny na hladině významnosti 
P≤0,05. 
 
Výsledky a diskuse 
 
Z výsledků užitkovosti (Tabulka 1) jsou patrné vysoce signifikantní (P≤0,001) rozdíly 
v průměrném denním přírůstku. Signifikantně nejvyšší přírůstek byl zjištěn u velkého 
plemene moravský modrý. Současně druhý nejvyšší přírůstek středního plemene Český albín 
byl vyšší než u hybridního králíka Hyplus. Tyto výsledky ukazují velmi dobré růstové 
schopnosti těchto dvou plemen a jsou souladu s údaji Skřivanová et al. (2000), kteří uvádějí 
vyšší průměrný denní přírůstek u plemen čistokrevných plemen novozélandský bílý a 
kalifornský v porovnání s hybridními králíky Hy 2000, Zika či Cunistar. Vysoká intenzita 
růstu králíků Mm souvisela s vysokou spotřebou krmiva na kus a den, poměrně příznivou 
denní spotřebu měl ČA, která byla nižší než u hybridního králíka. U zbývajících genotypů 
byla spotřeba krmiva nižší a pravděpodobně souvisela i s nižší intenzitou růstu. 
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Tabulka 1: Výsledky užitkovosti králíků 

Plemeno 
Průměrný denní 

přírůstek (g) 

Průměrná spotřeba 
krmiva na ks a den 

(g) 

Spotřeba krmiva na 
1 kg přírůstku (kg) 

Mm 42,64a 160,30a 3,79 
ČS 30,75dc 123,22bcd 4,01 
ČL 29,86dc 107,25cd 3,58 
ČA 39,57ab 131,67bc 3,34 
Čč 26,60cd 102,24d 3,83 

Mbh 25,92d 103,18d 3,98 
Ččp 23,90d 98,13d 4,26 
HY+ 34,01bc 137,93ab 4,16 
SEM 1,20 4,14 0,07 

Průkaznost 0,001 0,001 0,058 
a,b,c P≤0,05 
 
Výsledky stravitelnosti (Tabulka 2) souvisely s růstem a spotřebou krmiva. Stravitelnost N-
látek nebyla průkazně ovlivněna genotypem králíků, ale nevýznamně nejvyšší byla u králíků 
ČA. Tento genotyp měl signifikantně nejvyšší stravitelnost tuku a vlákniny. Tyto výsledky 
korespondují s nevýznamně nejnižší konverzí krmiva u tohoto genotypu. Nevýznamné rozdíly 
ve stravitelnosti N-látek jsou v souladu s údaji Lebase (1973) a Tůmové et al. (1996), kteří 
rovněž nezjistili diference mezi plemeny respektive hybridy rostoucích králíků. Ve 
stravitelnosti tuku byly zaznamenány průkazné rozdíly mezi genotypy podobně jako ve 
stravitelnosti vlákniny a liší se od výsledků Tůmové et al. (1996), kteří však neuvádějí 
průkazné rozdíly ve stravitelnosti těchto živin v závislosti na genotypu, ale u hybridních 
králíků. 
 
Tabulka 2: Stravitelnost živin (%) 

Plemeno Sušina N-látky Tuk Vláknina 
Mm 58,59 73,28 82,27c 19,91c 
ČS 60,31 72,97 90,13ab 23,74bc 
ČL 58,36 74,05 89,66ab 25,75abc 
ČA 64,90 77,76 92,14a 34,57a 
Čč 57,30 69,18 91,06ab 21,57bc 

Mbh 60,93 72,22 90,10ab 27,40abc 
Ččp 58,28 67,77 89,03ab 23,81bc 
HY+ 60,91 73,03 88,17b 30,69ab 
SEM 4,40 4,54 2,42 3,61 

Průkaznost ns ns 0,001 0,035 
a,b,c P≤0,05, ns - nesignifikantní 
 
Většina biochemických ukazatelů krve nebyla genotypem průkazně ovlivněna (Tabulka 3), to 
se týká především celkového proteinu, glukózy a triacylglyceridů. Hodnoty byly ve 
fyziologickém rozmezí, ale pro porovnání údaje v literatuře o vlivu genotypu na tyto 
ukazatele chybějí. Ze sledovaných ukazatelů pouze koncentrace cholesterolu byla závislá na  
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genotypu, kdy významně nejvyšší hodnoty (P≤0.041) byly u hybridního králíka Hyplus a 
velkého plemene moravský modrý. Výsledky jsou v souladu s Hernandez et al. (2008), kteří  
zjistili, že koncentrace cholesterolu je ovlivněna genotypem, zejména však velikostí tělesného 
rámce.   
 
Tabulka 3: Biochemické parametry krve 
Plemeno Celkový 

protein (g/l) 
Glukóza 
(mmol/l) 

Cholesterol 
(mmol/l) 

Triacylglyceridy 
(mmol/l) 

Mm 73,99 5,30 3,16a 0,91 
ČS 68,73 5,13 1,81b 0,89 
ČL 66,38 4,84 2,00b 1,19 
ČA 69,67 3,94 2,36ab 1,30 
Čč 62,43 4,29 1,46b 1,08 
Mbh 65,66 5,16 1,87b 0,75 
Ččp 65,28 5,01 1,90b 1,12 
HY+ 61,58 5,35 4,20a 1,13 
SEM 9,47 3,70 1,47 0,42 
Průkaznost ns ns 0,041 ns 
a,b,c P≤0,05, ns - nesignifikantní 
 
Závěr 
 
Výsledky této studie ukazují jedny z prvních údajů o našich národních plemenech králíků, je 
zde patrný vztah mezi růstem, spotřebou krmiva a stravitelností živin. Velmi příznivých 
výsledků dosáhla plemena český albín a moravský modrý, která by mohla být využita pro 
masnou produkci. Tento předpoklad souvisí s tím, že výše uvedená plemena měla lepší 
výsledky než hybridní králík, tj. vyšší přírůstek a český albín nižší spotřebu krmiva a lepší 
stravitelnost živin. Na stranu druhou je třeba získat další informace o všech našich plemenech 
v genových zdrojích, aby bylo možné důkladněji posoudit význam každého plemene. 
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UPLATNĚNÍ PŘÍRODNÍCH SORBENTŮ V PREVENCI ONEMOCNĚNÍ 
ZVÍ ŘAT A OZDRAVENÍ ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 
 
USE OF NATURAL SORBENTS IN ANIMAL DISEASE PREVENTION 
AND ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT 
 
Suchý P., Straková E., Herzig I., *Christodoulou V., Macháček M. 
 
Ústav výživy, zootechniky a zoohygieny FVHE, VFU Brno, * NAGREF Giannitsa, Greece 
 
Abstract 
 
There are various feed additives to be used in livestock disease prevention, to increase their 
production parameters and to improve zoo-hygienic conditions of their environment. These 
include sorbents represented by natural zeolites based on clinoptilolite, humic substances, 
mannan-oligosacharides and other compounds. These findings are supported by scientific 
literature as well as by the presented results of our own experiments performed with zeolites 
and humic substances.  
 
Key words: zeolites; humic substances; mannan-oligosacharides 
 
Úvod 
 
Zeolity – bentonit, klinoptilolit  
Zeolity jsou přírodní nebo syntetické hlinitokřemičitany (aluminosilikáty), které mají 
reprodukující systém pórů s uvolňováním vody při vysoké teplotě. Jejich stavba je založena 
na prostorově uspořádané kostře, tvořené z tetraedrů SiO4 a AlO4. Tvoří vzájemně propojené 
kanály a dutiny, které obsahují slabě vázané, tedy v podstatě pohyblivé, molekuly vody a 
kationy alkalických kovů (Na, K, Li, Cs) a alkalických zemin (Ca, Mg, Ba, Sr), které 
vyrovnávají nenasycenou negativní valenci AlO4.  
Do dnešní doby bylo popsáno více než 40 druhů zeolitů. Ve výživě zvířat jsou jako aditivní 
látky nejčastěji a úspěšně využívány jak přírodní, tak i syntetické zeolity, klinoptilolit [(NaK)6 

(Al 6Si30O72)·20H2O] a mordenit [(CaNa2K2) (Al2Si10O24)·7H2O]. 
U zeolitů byly sledovány: vliv na užitkovost zvířat, vazba amoniaku a eliminace plynů 
znečišťujících prostředí ve stájích, eliminace p-krezolu výkaly, zpomalující vliv na průchod 
zažitiny, zvýšená aktivita pankreatických enzymů, izolační účinek na mykotoxiny, subsidiární 
vliv zeolitu na syndrom průjmu a vliv zeolitu při intoxikacích, prevence metabolických 
skeletálních defektů u kuřat a interakce s léky, resp. se specificky účinnými látkami. 
Vzhledem k tomu, že v určitých směrech není dostatek informací o pozitivním, případně 
negativním působení zeolitů v dietách drůbeže, resp. nejsou jednoznačné, bylo účelné 
účinnost ověřit a poznatky doplnit. 
 
Aplikace klinoptilolitu b ěhem výkrmu brojlerových ku řat a jeho vliv na intenzitu růstu 
a parametry kostního metabolismu  
Vybraných 400 jednodenních brojlerových kuřat, hybrida Ross 308, bylo rozděleno podle 
pohlaví do dvou vyrovnaných skupin, kontrolní (K) a pokusné (P) a sledovány intenzita růstu  
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a parametry kostního metabolismu při podávání klinoptilolitu v krmivu brojlerových kuřat. 
Kuřata byla chována v oddělených ohradách, s automatickým napájením, ručním krmením, v  
prostředí s řízeným světelným a teplotním režimem. Krmné směsi kontrolní i pokusné 
skupiny měly stejné složení, diety (BR1, BR2, BR3) určené pro pokusnou skupinu 
obsahovaly 0,5; 1,5 a 2,5 % klinoptilolitu (komerční aditivum ZeoFeed), náhradou za stejný 
podíl pšenice. Krmné směsi a pitnou vodu přijímala kuřata ad libitum.  
Živá hmotnost brojlerových kuřat skupiny K i P se v průběhu sledovaného období 
rovnoměrně zvyšovala a na konci pokusu byla u slepiček a kohoutků skupiny P o 3 %, resp. o 
5 % vyšší než u jedinců skupiny K (slepičky skupiny P 2416 g oproti 2345 g u skupiny K, 
kohoutci skupiny P 2829 g oproti 2694 g u skupiny K). Mezi skupinami byly statisticky 
významné rozdíly zaznamenány od 30. dne věku kuřat (P≤0,05 a P≤0,01).  
Na konci pokusu byla kuřata utracena a odebrány femur a tibie pravého běháku a stanoveny 
sušina, popel, vápník, fosfor a hořčík. Podíl popele v sušině se pohyboval u skupiny 
K v rozmezí od 53 do 54,1 %, ve skupině P byl nižší, 51,7 až 53,2 %. U skupiny P byla 
hladina Ca a P v sušině nižší než u skupiny K, s výjimkou hodnot Ca a P v tibii kohoutků. 
Hodnoty hořčíku nebyly mezi skupinami i pohlavím rozdílné. U obou skupin, bez ohledu na 
pohlaví, byl podíl popele vyšší v tibii než ve femuru. Vzhledem k vyššímu obsahu tuku 
v kostech pokusné skupiny, u slepiček o 19,5 (femur) až 21,3 % (tibie), u kohoutků o 22,0 
(femur) až 26,3 % (tibie), a možnému ovlivnění získaných hodnot obsahem tuku v kostní 
tkáni, byly popel, vápník, fosfor a hořčík stanoveny v tuku prosté sušině. Trendy zjištěné 
v původní sušině zůstaly zachovány, tzn. nižší podíl popele, Ca a P u pokusné skupiny, 
s výjimkou Ca u kohoutků v obou kostech. V tukuprosté sušině byly oproti původní sušině 
hodnoty relativně vyšší. 
 
Dlouhodobé podávání klinoptilolitu nosnicím, jeho vliv na intenzitu růstu, užitkovost, 
kvalitu skořápky a parametry kostního metabolismu 
Vybraných 120 nosnic, hybrida Bovans Goldline, ve věku 19 týdnů a průměrné hmotnosti 
1735 g, bylo rozděleno do dvou vyrovnaných skupin, kontrolní (K) a pokusné (P). Nosnice 
byly chovány ve třípodlažní klecové technologii, s automatickým napájením, ručním 
krmením, v prostředí s řízeným světelným a teplotním režimem. V jedné kleci byly umístěny 
dvě nosnice, podlahová plocha na nosnici byla 0,1125 m2. Vlastní pokusné období bylo 
zahájeno po 20denní adaptační periodě ve 22. týdnu a pokus ukončen 68. týden věku nosnic. 
V období po naskladnění, od 19. do 38. týdne věku, přijímaly nosnice kompletní krmnou 
směs N1, následně až do konce pokusu krmnou směs N2. Krmné směsi K i P skupiny měly 
stejné složení s tím rozdílem, že krmná směs určená pro pokusnou skupinu obsahovala 1 % 
klinoptilolitu (komerční aditivum ZeoFeed), náhradou za stejný podíl pšenice. Krmné směsi a 
pitnou vodu přijímaly nosnice ad libitum.  
Živá hmotnost nosnic skupiny K i P se v průběhu sledovaného období rovnoměrně zvyšovala. 
Při zahájení pokusu měla skupina K průměrnou hmotnost 1730 ± 0,13, skupina P 1740 ± 0,10 
g, na konci pokusu to bylo 2160 ± 0,28 a 2120 ± 0,28 g. Během celého pokusu nebyly 
zaznamenány statisticky významné rozdíly mezi skupinami. Relativní rychlost růstu nosnic 
skupiny K  oproti skupině P byla na konci pokusu o 3,1 % vyšší. 
Nosnice skupiny P měly vyšší intenzitu snůšky o 1,1 %, což představuje zvýšený počet 
snesených vajec o 3,08 kusů na nosnici. Průměrná hmotnost snesených vajec byla u nosnic 
skupiny K 66,3 ± 6,25 g, u pokusných nosnic P 65,6 ± 5,44 g (P ≤ 0.05). U skupiny P byla 
spotřeba krmné směsi na jedno vejce o 4.1 g nižší ve srovnání s kontrolou.  
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Ve 100% sušině měly vaječné skořápky nosnic, které přijímaly klinoptilolit (skupina P) oproti 
skupině K, statisticky významně vyšší (P ≤ 0.01) obsah hrubého proteinu, vápníku a hořčíku. 
Téměř shodné a nevýznamné rozdíly hodnot byly nalezeny u popela a fosforu. Hodnoty 
stejných ukazatelů byly u obou sledovaných kostí (femur a tibiotarsus) statisticky významně 
vyšší (P ≤ 0,05; P ≤ 0,01) při podávání klinoptilolitu (skupina P), výjimkou byl fosfor ve 
femur, kde došlo k nevýznamnému zvýšení jeho hladiny. Zvláště výrazně se zvýšila u skupiny 
P koncentrace Mg, ve femur o 50,4 %, v tibiotarsus o 32,4 %. Porovnáme-li sledované 
hodnoty ve femur a tibiotarsus vidíme, že hladiny popele, Ca a P jsou vyšší v tibiotarsus, 
nižší jsou hladiny hrubého proteinu a Mg.  
U většiny sledovaných biochemických ukazatelů nebyly hodnoty mezi skupinou K a P 
významně rozdílné a pohybovaly se v rámci referenčních hodnot. Statisticky významné 
rozdíly byly zaznamenány jen u koncentrací celkových bílkovin (P ≤ 0,1), triacylglycerolů (P 
≤ 0,05) a hořčíků (P ≤ 0,1), které byly vyšší u skupiny K a u enzymu AST (P ≤ 0,05), kde 
naopak byla hodnota u skupiny K oproti skupině P  významně nižší.  
Výsledky hematologických vyšetření krve nosnic prokázaly statisticky významné změny u 
celkového počtu erytrocytů, hladiny hemoglobinu, které byly u skupiny P vyšší a celkového 
počtu leukocytů, které byly u skupiny P nižší. 
Dlouhodobé podávání klinoptilolitu příznivě ovlivnilo ukládání Ca, P, Mg a hrubého proteinu, 
jak ve vaječné skořápce, tak u kostí (femur, tibiotarsus), zvýšilo produkci vajec a snížilo 
spotřebu krmné směsí na jedno vejce, při zachování dobrého produkčního zdraví nosnic.  
 
Huminové substance (huminové a fulvokyseliny a humát sodný) 
Huminové kyseliny a humát sodný jsou přírodní vysoko-molekulární heteropolykondenzáty 
vzniklé chemickou a biologickou degradací zbytků rostlin a živočišných tkání v procesu tlení 
(humifikace). Huminové látky patří mezi nejrozšířenější organické sloučeniny nacházející se 
v půdě, pitné a mořské vodě. Dá se tedy předpokládat, že lidé stejně jako zvířata, se s nimi 
setkávali po celou dobu své existence a jsou přirozenou součástí potravního řetězce. Z oblastí, 
ve kterých byly huminové látky ověřovány, se jeví jako důležité a významné tvorba 
chelátových sloučenin s kovy a vliv na snížení koncentrací amoniaku v prostředí. 
 
Využití sorbentů na bázi huminových kyselin ke snížení hladiny amoniaku ve stájovém 
prostředí 
V sérii experimentů, zaměřených na ověření použití huminových látek ke snížení hladiny 
amoniaku v experimentálních stájích, byly ve dvou po sobě jdoucích periodách (I a II) 
podávány 3 % humátu sodného v krmné dávce prasat, v dalších dvou periodách (III a IV) byly 
v pokusné stáji denně aplikovány 2 kg mletého oxihumolitu na podlahu (tj. 150 g/m2/den). Do 
pokusů bylo zařazeno 8 vepřů rozdělených po čtyřech do dvou stavebně oddělených, 
identických stájí.  
V I. periodě byly ve stáji s podáváním humátu sodného per os v krmné dávce zjištěny 
statisticky průkazně nižší průměrné hladiny amoniaku v ovzduší 6,9 ± 1,58 ppm, oproti stáji 
bez humátu sodného 10,4 ± 3,35 ppm. Tento výsledek nebyl ve II. periodě potvrzen, ve stáji 
bez aplikace humátu sodného byly zjištěny statisticky neprůkazně nižší průměrné hladiny 
amoniaku ve stájovém ovzduší (6,4 ± 1,28 ppm), oproti stáji s podáváním humátu sodného 
(7,6 ± 2,04 ppm). Při podávání humátu sodného per os byla v I. periodě zjištěna nižší hladina 
amoniaku ve stáji s podáváním humátu sodného o 3,5 ppm (tj. – 33,6 %) oproti kontrole. Ve 
II. periodě byla naopak hladina amoniaku v pokusné stáji oproti kontrole vyšší o 1,2 ppm (tj. 
+ 15,8 %).  
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Ve III. periodě, ve stáji s aplikací mletého oxihumolitu na podlahu, byly zjištěny statisticky 
průkazně nižší průměrné hladiny amoniaku ve stájovém prostředí 6,5 ± 1,12 ppm oproti stáji, 
ve které nebyl oxihumolit aplikován 11,0 ± 4,43 ppm. Výsledek byl potvrzen i ve IV. periodě. 
Ve stáji bez aplikace mletého oxihumolitu byly zjištěny vysoce statisticky průkazně vyšší 
průměrné hladiny amoniaku 12,0 ± 2,89 ppm, oproti stáji kde byl oxihumolit aplikován 7,2 ± 
2,44 ppm. Při aplikaci mletého oxihumolitu na podlahu pokusné stáje byla ve III. periodě 
nalezena nižší hladina amoniaku o 4,5 ppm (tj. –40,9 %), ve IV. periodě byla hladina 
amoniaku v pokusné stáji nižší o 4,8 ppm (tj. –40,0 %) oproti stáji kontrolní. 
 
Experimentální zatížení brojlerových kuřat kadmiem a vliv kyseliny huminové na jeho 
ukládaní v orgánech a svalovině 
Vybraných 40 kuřat bylo rozděleno do čtyř skupin K, HA, Cd, Cd+HA. Po 5denní adaptační 
periodě byl zahájen vlastní pokus. Skupina K přijímala krmnou směs bez dalších doplňků. 
Skupina HA přijímala stejnou krmnou směs a 0,5 g kyseliny huminové na kus/den. Skupina 
Cd byla zatížena 0,3 mg CdCl2·2,5H2O na kus/den a kuřata skupiny Cd+HA byla zatížena 
stejně a současně byla aplikována kyselina huminová 0,5 g na kus/den. Aplikace probíhaly 10 
dní a následně, po utracení zvířat, byly odebrány vzorky jater, ledvin a vzorek stehenní 
svaloviny a stanoveny koncentrace Cd. 
Hladiny Cd zjištěné u skupiny K lze považovat za pozadí, které nacházíme běžně u 
výkrmových kuřat a představují u ledviny 32, u jater 5,2 a svaloviny 20 % povolených NPM, 
které jsou pro ledvinu 1,0; játra 0,5 a sval 0,05 mg/kg. Desetidenní aplikace 0,3 g chloridu 
kademnatého (147 mg Cd/den, za 10 dní 1,47 g Cd) zvýšilo statisticky významně hladiny Cd 
ve všech sledovaných tkáních. V ledvinách byla nalezena průměrná hodnota 4,99 ± 1,57; 
v játrech 0,558 ± 0,63 a ve stehenní svalovině 0,052 ± 0,108 mg Cd/kg. Při stejné aplikaci 
chloridu kademnatého současně s kyselinou huminovou, skupina Cd+HA, došlo ke snížení 
hladin Cd ve všech sledovaných tkáních, v ledvině o 37,5 %, játrech 34,2 % a ve svalovině o 
80,8 %. V ledvinách byla průměrná hodnota 3,012 ± 1,33; v játrech 0,361 ± 0,367 mg/kg a ve 
svalovině stehenní to bylo méně než 0,01 mg/kg. 
 
Vliv kyseliny huminové na ukládaní mědi ve tkáních brojlerových kuřat 
Vybraných 40 kuřat bylo rozděleno do čtyř skupin C, HA, CU, CU+HA. Skupina C přijímala 
kompletní krmnou směs bez dalších doplňků. Skupina HA přijímala stejnou krmnou směs a 
500 mg kyseliny huminové na kus/den. Skupina CU byla zatížena 40 mg Cu na kus/den a 
kuřata skupiny CU+HA byla zatížena stejně a současně bylo aplikováno 0,5 g kyseliny 
huminové na kus/den. Aplikace probíhaly 10 dní a po utracení zvířat byly odebrány vzorky 
jater, ledvin, stehenní svaloviny a krev a stanoveny koncentrace Cu. 
Hladiny Cu zjištěné u skupiny C lze považovat za pozadí, které nacházíme běžně u 
brojlerových kuřat při příjmu kompletních krmných směsí s doplňkem stopových prvků. Ve 
svalovině byly zjištěny koncentrace 1,76 ± 0,45, v ledvině 8,65 ± 0,74, v játrech 8,83 ± 3,16 
mg Cu/kg a v krevním séru 0,10 ± 0,03 mg Cu/l. Desetidenní aplikace 160 mg síranu 
měďnatého (40 mg Cu/den, za 10 dní 400 mg Cu) zvýšila hladiny Cu ve všech sledovaných 
tkáních, statisticky významně v  ledvinách a játrech (P<0,01). V ledvině byla nalezena 
průměrná hodnota 9,29 ± 0,99; v játrech 39,1 ± 20,3 a ve stehenní svalovině 2,77 ± 2,02 mg 
Cu/kg. Při stejné aplikaci síranu měďnatého současně s kyselinou huminovou (skupina 
CU+HA), došlo ke snížení hladin Cu ve všech sledovaných tkáních, v ledvině o 3,2 %, játrech 
14,1 % a ve svalovině o 30 % oproti skupině CU. Snížení hladin Cu bylo zaznamenáno 
v uvedených tkáních i u skupiny HA oproti skupině C, v průměru asi o 10 %. 
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Koncentrace vybraných ukazatelů metabolismu kuřat se pohybovaly v mezích referenčních 
hodnot, výjimečně byly zjištěny statisticky významné rozdíly (P<0.05; P<0.01) mezi 
pokusnými a kontrolní skupinou (cholesterol, triacylglyceroly, vápník). 
 
Vliv kyseliny huminové na ukládaní zinku v orgánech a svalovině brojlerových kuřat 
Vybraných 36 kohoutků bylo rozděleno do čtyř skupin C, HA, ZN, ZN+HA. Po 4 denní 
adaptační periodě byl zahájen vlastní pokus. Skupina C přijímala kompletní krmnou směs bez 
dalších doplňků. Skupina HA přijímala stejnou krmnou směs a 500 mg kyseliny huminové na 
kus/den. Skupina ZN byla zatížena 240 mg Zn (600 mg ZnSO4) na kus/den a kuřata skupiny 
ZN+HA byla zatížena stejně a současně bylo aplikováno 0,5 g kyseliny huminové na kus/den. 
Aplikace probíhaly 10 dní a po utracení zvířat byly odebrány vzorky jater, ledvin, stehenní 
svaloviny a krev a stanoveny koncentrace Zn. 
Hladiny Zn zjištěné u skupiny C lze považovat za pozadí, které nacházíme běžně u 
brojlerových kuřat při příjmu kompletních krmných směsí s doplňkem stopových prvků. Ve 
svalovině byly zjištěny koncentrace 40,1 ± 13,4, v ledvině 81,0 ± 6,6, v játrech 72,2 ± 15,0 
mg/kg Zn a v krevním séru 1,04 ± 0,45 mg/l Zn. Nevýznamné zvýšení hladin Zn bylo 
zaznamenáno u skupiny HA oproti skupině C ve všech tkáních o 11 až 30 %. Desetidenní 
aplikace 600 mg ZnSO4 (240 mg Zn/den, za 10 dní 2400 mg Zn) zvýšilo hladiny Zn ve všech 
sledovaných tkáních, statisticky významně v játrech (P<0.01), ledvinách (P<0.01) i krevním 
séru (P<0.01). V játrech byla nalezena průměrná hodnota 430,5 ± 159,0; v ledvině 149,8 ± 
41,9 ve stehenní svalovině 57,9 ± 22,7 mg/kg Zn, v krevním séru 4,14 ± 0,9 mg/l Zn. Při 
stejné aplikaci síranu zinečnatého současně s kyselinou huminovou (skupina ZN+HA) 
nedošlo k výrazným změnám hladin Zn ve sledovaných tkáních.  
Lze shrnout, že oxihumolit (obsahuje huminovou kyselinu), huminová kyselina, humát sodný 
lze úspěšně použít při snížení produkce amoniaku, při snížení vstřebávání rizikových prvků.  
 
Oligosacharidy mannanů a beta-glukany, kultura kvasinek Saccharomyces cerevisiae  
Vzhledem k prokázané účinnosti lze tyto látky považovat za alternativu antibiotických 
stimulátorů růstu: 
- aplikace komerčního prostředku BIO-MOS® obsahujícího oligosacharidy mannanů 
produkované Saccharomyces cerevisiae zlepšila konverzi krmiva a životaschopnost brojlerů 
během 21denního starterového období, 
- BIO-MOS® a komerční fruktooligosacharidy byly v účinku ekvivalentní zink bacitracinu ve 
smyslu příznivého vlivu na tělesnou hmotnost a vyrovnanost hejna,  
- byl prokázán imunostimulační účinek oligosacharidů mannanů, 
- doplněk oligosacharidů mannanů zlepšil líhnivost (zvýšená koncentrace spermií), 
- přídavek oligosacharidů mannanů ovlivňuje imunitní reakci, 
- oligosacharidy mannanů zlepšily užitkovost nosnic produkujících vejce s hnědou skořápkou. 
Produkce vajec byla významně zvýšená bez ovlivnění denního příjmu krmiva. 
- oligosacharidy mannanů významně ovlivnily tloušťku vaječné skořápky a barvu vaječného 
žloutku. 
 
Aktivní uhlí  je produkt vyráběný z uhlí, dřeva nebo kokosových ořechů. Aktivní uhlí má 
pórovitou strukturou a velký vnitřní povrch (400-1500 m2/g). Může adsorbovat široké 
spektrum látek. 
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Silikagel je chemicky inertní, netoxická pórovitá forma oxidu křemičitého (SiO2), vyráběná 
synteticky reakcí mezi křemičitanem sodným a kyselinou sírovou. Má vysokou porezitu, 
kolem 800 m2/g, která umožňuje snadno absorbovat vodu. Tato vlastnost je předpokladem pro 
použití silikagelu jako pohlcovače vlhkosti (desikant). 
 
Závěry 
 
Aplikace zeolitů (klinoptilolitu) ve výživě zvířat přináší řadu příznivých efektů; lze uvažovat 
o zlepšeném využití živin krmiva, o pozitivním vlivu na mikroflóru střeva a mechanismus 
trávení, s ochranou zvířat před škodlivým vlivem mykotoxinů, se stimulací jater k procesům 
detoxikace, s eliminací těžkých kovů a radioaktivních prvků.  
Při aplikaci huminových látek byl zaznamenán pokles koncentrace amoniaku v prostředí 
výkrmových hal, na tvorbu chelátových sloučenin s těžkými kovy, , vliv na vybrané ukazatele 
vnitřního prostředí a metabolismu. 
Oligosacharidy mannanů zlepšily konverzi krmiva a životaschopnost brojlerů, tělesnou 
hmotnost a vyrovnanost hejna a byly ekvivalentní zink bacitracinu. Byl prokázán 
imunostimulační účinek oligosacharidů mananů, jejich doplněk zlepšil líhnivost, přídavek 
oligosacharidů mananů ovlivňuje imunitní reakci, zlepšila se užitkovost nosnic produkujících 
vejce s hnědou skořápkou bez ovlivnění denního příjmu krmiva, významně ovlivnily tloušťku 
vaječné skořápky a barvu vaječného žloutku.  
Využívání uvedených látek nepřináší jen pozitiva, je třeba zmínit a hodnotit i případná 
negativa. Používané látky, týká se to především zeolitů, ale do určité míry i humátů (v případě 
použití oxihumolitu) jsou balastní složkou, což znamená, že krmivo zřeďují a tím snižují jeho 
nutriční hodnotu. Existuje i jisté riziko při vylučovaní vyvázaných látek, resp. jejich rezidui 
(metabolitů) výkaly zvířat do životního prostředí, kde by paradoxně mohlo docházet ke 
kumulaci a případně reinfekci a vyvázané kontaminanty by se mohly dostat znovu do 
potravního řetězce. Nelze pominout ani rizika pro zdraví lidí, kteří s kontaminovanými 
krmivy manipulují. 
Je nutné připustit, že dlouhodobé použití uvedených látek může vést k omezenému 
vstřebávání specificky účinných látek, např. stopových prvků, vitamínů a v důsledku 
ovlivnění ukazatelů metabolismu živin. Je nutné konstatovat, že pro konečné zhodnocení 
významu uvedených látek stále ještě chybí dostatek objektivních informací, nezatížených 
komerčními zájmy jejich výrobců. 
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VYUŽITIE BETA-1,3/1,6-D-GLUKÁNU A JEHO KOMBINÁCII 
S OXIHUMOLITOM V PRODUKCII BROJLEROVÝCH KUR ČIAT 
 
THE USE OF BETA-1,3/1,6-D-GLUCAN AND HIS COMBINATIONS WITH 
OXYHUMOLITE IN PRODUCTION OF BROILER CHICKENS 
 
Šamudovská A., Demeterová M. 
 
Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v Košiciach 
 
Abstract 
 
The effect of β-glucan (added to the diet in all trial groups in amount of 0.02 g.kg-1 in the 1st 
and 0.04 g.kg-1 in the 2nd and 3rd phase of the trial) isolated from oyster mushroom and its 
combination with oxyhumolite (added to the diet in amount of 5 g.kg-1 from the 3rd week of 
the trial in group B and during the whole trial period in amount of 3 g.kg-1 of feeds in the 1st 
and 5 g.kg-1 in the 2nd and 3rd phase of the trial in group C) on performance and internal organ 
size was studied in this experiment. In both trial groups with the addition of combination of β-
glucan and oxyhumolite were found nonsignificantly higher final body weights, significantly 
higher feed conversion ratio (P < 0,001) and significantly higher European Efficiency Index 
(P < 0,01; P < 0,001) when compared to the control group and to the group only with addition 
of β-glucan. The addition of β-glucan alone didn´t have strong effect on the production of 
chicks. The yield and relative weight of organs were not strongly influenced by the addition 
of examined substances. 
 
Key words: mushroom beta-glucan, natural humic compounds, growth performance, broiler 
chickens 
 
Úvod 
 
β-glukány sú polysacharidy s dlhým reťazcom, ktorých jedinou stavebnou jednotkou je β-
glukóza. Sú hlavnými štrukturálnymi zložkami bunkových stien obilných zŕn, kvasiniek, húb, 
rias a niektorých baktérii. V hubách sa nachádzajú vysoko vetvené β-glukány, ktorých hlavný 
reťazec je zložený z β-D-glukopyranózových jednotiek viazaných (1→3) glykozidovými 
väzbami, pozdĺž ktorých sa náhodne rozvetvujú vedľajšie reťazce z β-D-glukopyranózových 
jednotiek napojených (1→6) väzbou. Medzi β-glukány z húb patrí lentinan z Lentinus edodes, 
grifolan z Grifola frondosa, schizophyllan zo Schizophyllum commune, pleuran z Pleurotus 
ostreatus a glomerellan z Glomerella cingulata (Chovancová a Šturdík, 2005; Volman a kol., 
2008). Humínové látky sú organické zlúčeniny vznikajúce v priebehu huminifikácie za 
obmedzeného prístupu vzduchu, ako výsledný produkt degradácie rastlinných a živočíšnych 
zvyškov, na ktorej sa podieľajú hlavne mikroorganizmy svojou enzymatickou činnosťou 
(Stevenson, 1994; Peña-Méndez a kol., 2005). V mnohých štúdiách bolo dokázané, že β-
glukán (Chae a kol., 2006; Huff a kol., 2006; Zhang a kol., 2008) ako aj humínové látky (El-
Husseiny a kol., 2008; Ozturk a kol., 2009; Demeterová, 2009) sú schopné stimulovať 
produkčné ukazovatele kurčiat. Mechanizmus ako β-glukány a humínové látky stimulujú rast 
nie je ešte presne známy. Predpokladá sa, že rastovo stimulačný účinok β-glukánov by mohol  
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byť sčasti následkom ich imunomodulačných vlastností (Sohn a kol., 2000) a u humínových 
látok v dôsledku zvýšenia využitia dusíka, fosforu a ostatných živín z krmiva prostredníctvom 
ich chelátových vlastností (Kocabağli a kol., 2002). Yasar a kol. (2002), ktorí sledovali 
účinok humínových kyselín u potkanov, zistili, že k zlepšeniu rastu, konverzie krmiva a k 
zvýšeniu retencie dusíka došlo v dôsledku zvýšenia výšky klkov črevnej sliznice, čo viedlo 
zväčšeniu absorpčnej plochy. 
Cieľom tejto práce bolo zistiť vplyv β-glukánu z hlivy ustricovej a jeho kombinácii 
s oxihumolitom na produkciu a hmotnosť vnútorných orgánov u brojlerových kurčiat. 
 
Materiál a metodika 
 
Na realizáciu pokusu bolo použitých 200 jednodňových nesexovaných kurčiat úžitkového 
hybridu Ross 308, ktoré po odvážení boli náhodne rozdelené do štyroch skupín (kontrolnej 
a troch pokusných; n = 50) a umiestnené na hlbokej podstielke pri dodržaní štandardných 
podmienok prostredia. V priebehu pokusu boli kurčatá kŕmené kompletnými kŕmnymi 
zmesami na báze kukurice, pšenice a sójového extrahovaného šrotu podľa fáz (štartérova 1. – 
2. týždeň, rastová 3. – 5. týždeň a finálna 6. týždeň). Vo všetkých pokusných skupinách 
(skupina A, B, C) bol k uvedeným kŕmnym zmesiam pridaný purifikovaný β-glukán (93 % ± 
2 %; sušina 94,3 %, dusík 1,6 %, popol 1,77 %) získaný z hlivy ustricovej (Pleurotus 
ostreatus) v množstve 0,02 g.kg-1 kŕmnej zmesi v prvej (1. – 2. týždeň) a 0,04 g.kg-1 kŕmnej 
zmesi v druhej (3. – 5. týždeň) a tretej fáze pokusu (6. týždeň). V druhej (skupina B) a v tretej 
(skupina C) pokusnej skupine boli okrem β-glukánu na úkor pšenice pridané prírodné 
humínové látky (oxihumolit; oblasť Dudar, Maďarsko; celkové humínové kyseliny 68 %, 
voľné humínové kyseliny 48 %, minerálne látky 17 %), a to v skupine B v množstve 5 g.kg-1 
kŕmnej zmesi v druhej a tretej fáze pokusu a v skupine C v množstve 3 g.kg-1 kŕmnej zmesi 
v prvej a 5 g.kg-1 kŕmnej zmesi v druhej a tretej fáze pokusu. Použité kŕmne zmesi 
neobsahovali antibiotické stimulátory rastu a kokcidiostatiká. Príjem krmiva a napájanie bolo 
zabezpečené ad libitum. 
Hmotnosť kurčiat a spotreba krmiva boli zaznamenávané v týždňových intervaloch. 
Konverzia krmiva je vyjadrená ako spotreba krmiva na kilogram prírastku. Index efektívnosti 
výkrmu (IEV) bol vypočítaný podľa vzorca: ((hmotnosť v kg x (100 - % úhynu))/(vek 
v dňoch x konverzia krmiva)) x 100. Vnútorné orgány (pečeň, srdce, slezina, pankreas, burza 
Fabricii) boli získané na 35. deň pokusu od 8 kurčiat z každej skupiny po ich odvážení 
a usmrtení cervikalnou dislokáciou. Relatívna hmotnosť vnútorných orgánov je vyjadrená ako 
percento podielu zo živej hmotnosti kurčiat. Na konci pokusu (na 42. deň) bolo z každej 
skupiny náhodne vybraných 10 kohútikov a 10 sliepočiek, u ktorých bola po odvážení, 
usmrtení (cervikalnou dislokáciou) a jatočnom opracovaní (odstránenie peria, hlavy, krku, 
behákov, vnútornosti) stanovená hmotnosť jatočne opracovaného tela a výťažnosť. Získané 
výsledky boli zhodnotené štatisticky použitím jednocestnej ANOVY (Tukey’s multiple 
comparison test). 
 
Výsledky a diskusia 
 
Pri sledovaní vplyvu β-glukánu a jeho kombinácii s oxihumolitom dosiahli kurčatá v 
skupinách B (2765,5 g) a C (2776,0 g) za celé sledované obdobie (42 dní) vyššiu priemernú 
živú hmotnosť ako v kontrolnej skupine (2726,1 g). Najvyššia živá hmotnosť bola 
zaznamenaná v skupine, v ktorej bol oxihumolit podávaný v priebehu celého pokusného 
obdobia (skupina C). V skupine v ktorej bol podávaný iba β-glukán bola finálna hmotnosť  
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porovnateľná s kontrolnou skupinou (2729,3 g). Rozdiely medzi skupinami vo finálnej 
hmotnosti neboli štatisticky významné. Podobné výsledky boli zistené aj pri hodnotení 
prírastkov hmotnosti. Rozdiel oproti kontrolnej skupine (2681,2 g) predstavuje 1,80 % v 
prospech skupiny C (2729,4 g), 1,45 % v prospech skupiny B (2720,1 g) a iba 0,07 % v 
prospech skupiny A (2683,1 g). 
Pri sledovaní spotreby krmiva bola za celé výkrmové obdobie (42 dní) v pokusných 
skupinách B (4733,6 g) a C (4707,3 g) zaznamenaná nižšia priemerná spotreba krmiva ako 
v kontrolnej skupine (4837,0 g), pričom najnižšia bola v skupine v ktorej bol oxihumolit 
podávaný v priebehu celého pokusného obdobia. V skupine A bol príjem krmiva 
porovnateľný s kontrolnou skupinou (4813,7 g). 
Pri hodnotení konverzie krmiva bola v oboch pokusných skupinách s prídavkom kombinácie 
β-glukánu a humínových látok (skupina B - 1,74 a C - 1,72) zaznamenaná signifikantne nižšia 
hodnota uvedeného ukazovateľa ako v kontrolnej (1,80) a v skupine, v ktorej bol podávaný 
iba β-glukán (skupina A - 1,79) (P < 0,001). V skupine A bola spotreba krmiva na kilogram 
prírastku porovnateľná s kontrolnou skupinou.  
Signifikantné ovplyvnenie produkčných ukazovateľov β-glukánom nebolo zistené ani 
u kurčiat, ktoré prijímali kŕmnu zmes obohatenú o β-glukán zo Schizophyllum commune 
(Chen a kol., 2008) a zo Saccharomyces cerevisiae (Morales-López a kol., 2009). Vyššiu 
finálnu hmotnosť, prírastky hmotnosti a signifikantne lepšiu konverziu krmiva u brojlerových 
kurčiat vplyvom prídavku humínových látok do kŕmnych zmesí (Farmagülatör; v 0,125 a 0,25 
% koncentrácii) zaznamenali aj El-Husseiny a kol. (2008). Çelik a kol. (2008), ktorí sledovali 
účinok humínových kyselín, kvasinkového extraktu zo Saccharomyces cerevisiae a ich 
kombinácie (v 0,25 % koncentrácii) na produkciu brojlerových kurčiat, zaznamenali v 
skupine s prídavkom humínových kyselín signifikantne vyššie hmotnosti kurčiat, prírastky 
hmotnosti a hmotnosti jatočne opracovaných tiel v porovnaní s kontrolnou skupinou, 
skupinou s prídavkom extraktu a skupinou, v ktorej bola podávaná ich kombinácia. 
Pri hodnotení efektívnosti výkrmu na 42. deň pokusu bola v skupinách B (363,3) a C (383,3) 
v dôsledku intenzívnejšieho rastu a lepšej konverzii krmiva zistená signifikantne vyššia 
hodnota IEV ako v kontrolnej (352,7) (P < 0,001) a A (355,2) skupine (P < 0,01; P < 0,001). 
Vyššia hodnota uvedeného ukazovateľa v porovnaní s kontrolnou skupinou bola zistená aj 
v skupine A, ale rozdiel nebol štatisticky významný. Najvyššia hodnota IEV bola 
zaznamenaná v skupine C.  Rozdiel oproti kontrolnej skupine predstavuje 8,68 %, oproti 
skupine A 7,91 % a oproti skupine B 5,51 %.  
Zvýšenie indexu efektívnosti výkrmu suplementáciou kŕmnych zmesí humínovými látkami 
zaznamenala vo svojej štúdii aj Demeterová (2009). 
V tabuľke 1 sú uvedené hodnoty výťažnosti kurčiat stanovenej na 42. deň pokusu. 
Z výsledkov je zrejmé, že prídavok β-glukánu ako aj jeho kombinácia s humínovými látkami 
nemali významný vplyv na výťažnosť kurčiat (sliepočiek ako aj kohútikov). 
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Tabuľka 1. Výťažnosť (%) kurčiat na 42. deň pokusu (n = 20; x ± SEM) 

 n Kontrola A B C 

Sliepočky 10 74,3 ± 0,48 73,9 ± 0,33 73,8 ± 0,96 74,9 ± 0,51 

Kohútiky 10 74,0 ± 0,49 73,6 ± 0,61 74,5 ± 0,62 73,8 ± 0,34 

Spolu 20 74,1 ± 0,33 73,8 ± 0,34 74,1 ± 0,56 74,3 ± 0,32 
 
Rovnako relatívna hmotnosť sledovaných vnútorných orgánov (pečeň, srdce, slezina, 
pankreas, burza Fabricii) nebola vplyvom prídavku sledovaných látok štatisticky významne 
ovplyvnená (Tab. 2). 
 
Tabuľka 2. Relatívna hmotnosť orgánov (% hmotnosti tela) po 35 dňoch pokusu (n = 8; x ± 
SEM) 

 Kontrola A B C 

   Pečeň 1,984 ± 0,066 2,019 ± 0,070 1,846 ± 0,071 1,949 ± 0,067 

   Srdce 0,496 ± 0,013 0,513 ± 0,013 0,490 ± 0,021 0,518 ± 0,024 

   Slezina 0,085 ± 0,006 0,097 ± 0,007 0,107 ± 0,009 0,097 ± 0,004 

   Pankreas 0,235 ± 0,008 0,223 ± 0,009 0,240 ± 0,016 0,231 ± 0,010 

   Burza Fabricii 0,154 ± 0,011 0,136 ± 0,010 0,152 ± 0,011 0,143 ± 0,011 
 
Záver 
 
Z výsledkov tohto pokusu vyplýva, že prídavok oxihumolitu do kŕmnych zmesí vedie 
k zlepšeniu produkčných ukazovateľov kurčiat. V oboch pokusných skupinách v ktorých bola 
podávaná kombinácia β-glukánu a oxihumolitu bola zistená nesignifikantne vyššia finálna 
hmotnosť, signifikantne lepšia konverzia krmiva a signifikantne vyššia hodnota indexu 
efektívnosti výkrmu ako v kontrolnej skupine a v skupine len s prídavkom β-glukánu.  
Najvýraznejší vplyv bol zaznamenaný ak boli humínové látky podávané v priebehu celého 
pokusného obdobia. Prídavok samotného β-glukánu nemal výrazný vplyv na produkciu 
kurčiat. Výťažnosť a relatívna hmotnosť vnútorných orgánov neboli prídavkom sledovaných 
látok významne ovplyvnené. 
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Abstract 
  
This paper deals with utilization of glycerol produced as a by-product in biodiesel production 
as an energetic component in feed formulas for poultry nutrition. We have performed two 
experiments with broiler chickens and one experiment with laying hens. Our results show that 
glycerol is a favourable energetic ingredient to be used in poultry feed formulas as a partial 
substitution of rather expensive feed oil.   
 
Key words: glycerol, feed formula, broiler chicken, laying hen 
 
Úvod 
 
Je jen velmi málo vědeckých poznatků o využití glycerolu ve výživě monogastrických zvířat. 
S  rostoucí produkcí glycerolu, v souvislosti se zvyšující se výrobou methylesteru 
z řepkového oleje (bionafty), se jeví problematika jeho využití vysoce aktuální. Poměrně 
solidní znalosti jsou k dispozici o použití glycerolu ve výživě přežvýkavců. Zatím co u 
přežvýkavců je ve výživě spotřeba glycerolu omezená, u monogastrických zvířat by bylo 
možné využít prakticky celou jeho nadprodukci. Pro plošné zavedení glycerolu do 
velkovýrobní praxe výroby především krmných směsí, jak již bylo výše uvedeno, exaktní 
vědecké podklady jsou nedostatečné. Glycerol – bioglycerol - krmný glycerol (krmná 
surovina) - krmný produkt při zpracování glycerolové fáze vzniklé při výrobě methylesteru 
z řepkového oleje. Jde o viskózní sirupovitou kapalinu, hnědožluté až žluté barvy, 
charakteristické vůně po surovinách, sladké chuti, s obsahem glycerolu 75 – 80 %. Tento 
produkt by měl maximálně obsahovat 9 % popelovin, 1,5 % neprchavých organických látek, 
0,5 % zbytkového methanolu, zbytek představuje voda. 
U brojlerových kuřat je jako optimální dávka surového glycerolu ve výkrmových směsích 
považováno 100 g/kg krmné směsi. U této dávky nebyly pozorovány žádné negativní vlivy na 
konverzi krmiva a naopak byl zaznamenán pozitivní vliv na užitkovost u surového glycerolu. 
Z pohledu přírůstku hmotnosti, příjmu krmiva, konverze krmiva a N-bilance většina autorů 
dochází k závěru, že za optimální obsah glycerolu v krmných směsích lze považovat 5 až 10 
%. V literatuře existuje jen velmi málo údajů o využití glycerolu u nosnic. Využití surového 
glycerolu u nosnic užitkových, v množství 50, 100 a 150 g/kg krmné směsi, nemělo negativní 
vliv na snášku, hmotnost vajec a spotřebu krmné směsi. Surový glycerol může být zařazen do 
diety nosnic v 6% hladině bez negativního vlivu na produkci vajec, jejich kvalitu, retenci 
živin a ME.  
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Za pozitivní lze pokládat i to, že glycerol zlepšuje technologickou, ale i hygienickou kvalitu 
granulí, jak na to upozorňují Schröder a Südekum (1999). Určitým technologickým 
problémem granulace může být dávka glycerolu nad 100 g/kg krmiva. Na základě poznatků z 
literárních pramenů lze konstatovat, že za optimální množství glycerolu v krmivech pro 
drůbež je možné považovat 5 %. U dobře navrženého dietního programu lze uvažovat i o 10% 
začlenění glycerolu do diety bez negativního vlivu na užitkovost a zdravotní stav zvířat.  
 
Materiál a metody 
 
Cílem experimentů bylo ověřit možnost využití krmného glycerolu, jako částečné náhrady 
oleje, v krmných směsích u brojlerových kuřat a nosnic na užitkovost a zdravotní stav 
experimentálních zvířat. Pokusy byly realizovány v akreditované experimentální stáji Ústavu 
výživy, zootechniky a zoohygieny, Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a 
farmaceutické univerzity Brno.  
 
Experiment 1. 
Do pokusu bylo zařazeno celkem 120 jednodenních kuřat hybridní kombinace ROSS 308. 
Kuřata byla rozdělena podle pohlaví na dvě kontrolní (30 ♀ kontrola a 31 ♂ kontrola) a dvě 
pokusné (30 ♀ a  31 ♂) skupiny. Kuřata byla vykrmována dle technologického postupu pro 
hybridní kombinaci ROSS 308. V průběhu experimentu byly kuřatům podávány tři typy 
sypkých krmných směsí (KS) BR 1 (do 15. dne věku), BR 2 (od 15. do 32. dne věku) a BR 3 
(od 32. do 38. dne věku). Pokusné krmné směsi byly připraveny ve vlastní míchárně ústavu. U 
pokusných krmných směsí byla provedena 50% náhradou sojového oleje glycerolem 
v poměru 1 : 2.   
 
Experiment 2. 
Do pokusu bylo zařazeno celkem 180 jednodenních kuřat hybridní kombinace ROSS 308. 
Kuřata byla rozdělena podle pohlaví na kontrolní skupinu (30 ♀ a 30 ♂), pokusnou skupinu 1 
(30 ♀ a 30 ♂) a pokusnou skupinu 2 (30 ♀ a 30 ♂). Kuřata byla vykrmována dle 
technologického postupu pro výkrm ROSS 308. Příprava kontrolních i pokusných krmných 
směsí byla provedena identickým způsobem při použití stejných krmných komponent jako 
v experimentu 1, s tím rozdílem, že u prvé pokusné skupiny byl použit krmný „čistý“ 
glycerol, u druhé pokusné skupiny „surový“ glycerol (G-fáze vznikající pří výrobě 
methylesteru). 
 
Experiment 3. 
Do pokusu bylo zařazeno celkem 72 užitkových nosnic hybridní kombinace Hisex Brown ve 
věku 17 týdnů. Nosnice byly umístěny v akreditované experimentální stáji Ústavu výživy, 
zootechniky a zoohygieny, jednotlivě v klecích, v tříetážové klecové technologii 
s automatickým napájením, ručním krmením a ručním sběrem vajec. Pro experiment byly 
nosnice rozděleny do 3 skupin, skupina Kontrolní (24 nosnic), skupina pokusná Pokus 1 (24 
nosnic) a skupina pokusná Pokus 2 (24 nosnic). Vlastní experimentální sledování bylo 
zahájeno v období, kdy všechny nosnice zahájily snášku, tj. 20. týden věku. Nosnice byly 
chovány dle technologického postupu pro chov užitkových nosnic Hisex Brown. Nosnice 
byly krmeny sypkou kompletní krmnou směsí. Napájení i krmení bylo po celou dobu 
sledování ad libitum. Krmné směsi byly připraveny ve vlastní míchárně ústavu.  
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Krmné směsi pokusných skupin se lišily od kontrolní tím, že u krmné směsi Pokus 1 byla 
provedena 50%, u skupiny Poklus 2 100%, náhrada sojového oleje glycerolem při poměru  
olej : glycerol = 1 : 2. Dosažené výsledky byly zpracovány matematicko statistickými 
metodami za použití profesionálního statistického programu UNISTAT for Excel verze 5.6 
s využitím mnohonásobného porovnání Tukey-HSD. Rozdíly mezi průměrnými hodnotami 
byly testovány na hladině významnosti P ≤ 0,01 a P ≤ 0,05. 
 
Výsledky 
 
Brojlerová ku řata  
Základním kritériem posouzení výsledků užitkovosti jsou živá hmotnost, intenzita růstu 
(přírůstek živé hmotnosti) a spotřeba krmiva na jednotku produkce (konverze krmiva). Vývoj 
živé hmotnosti u slepiček, kohoutků a u kuřat celkem (slepičky + kohoutci) v experimentu 1, 
je uveden v tabulce 1. Uvedené rozdíly u živé hmotnosti kuřat, mezi skupinou kontrolní a 
skupinou pokusnou, byly testovány jako vysoce významné (P ≤ 0,01), a to v 15., 32. i 38. dnu 
výkrmu. 
 
Tabulka 1. Průměrná živá hmotnost kuřat v průběhu experimentu (kg), NS není signifikantní 
 

Slepičky Kohoutci Kuřata 
Věk 
(den) 

Sk. x  
(kg) 

SD P x  
(kg) 

SD P x  
(kg) 

SD P 

K 0,042 0,0028 0,043 0,0030 0,043 0,0030 1. 
P 0,043 0,0038 

 
NS 0,043 0,0029 

 
NS 0,042 0,0034 

 
NS 

K 0,315 0,0897 0,336 0,0869 0,326 0,0882 15. 
P 0,440 0,0440 

 
P ≤ 
0,01 

0,425 0,0849 
 

P ≤ 
0,01 

0,433 0,0675 
 

P ≤ 
0,01 

K 1,438 0,2705 1,604 0,3703 1,521 0,3322 32. 
P 1,641 0,0917 

 
P ≤ 
0,01 

1,828 0,2520 
 

P ≤ 
0,01 

1,735 0,2100 
 

P ≤ 
0,01 

K 1,929 0,3136 2,228 0,4161 2,078 0,3952 38. 
P 2,184 0,1152 

 
P ≤ 
0,01 

2,498 0,3009 
 

P ≤ 
0,01 

2,341 0,2757 
 

P ≤ 
0,01 

  
Za období výkrmu (38 dnů) zkonzumovala kuřata, sledováno podle jednotlivých skupin, u 
kontrolní skupiny 107,65 kg (slepičky) a 117,45 kg (kohoutci), u pokusné skupiny 124,35 kg 
(slepičky) a 135,35 kg (kohoutci) krmných směsí (BR1 + BR2), z uvedených údajů byla 
vypočítána konverze krmné směsi, jak dokumentuje tabulka 2.  
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Tabulka 2. Spotřeba krmiva a konverze v jednotlivých fázích výkrmu u vykrmovaných kuřat 
(kg) 
 
 Skupina Spotřeba krmné směsi za skupinu Konverze krmné směsi 
Slepičky 1. - 15. 15. - 32. 32. - 38. 1. - 38 1. - 15. 15. - 32. 32. - 38. 1. - 38 
Kontrola  13,15 65,00 29,50 107,65 1,55 1,46 1,94 1,84 
Glycerol 17,20 73,30 33,85 124,35 1,35 1,40 1,95 1,81 
Kohoutci 1. - 15. 15. - 32. 32. - 38. 1. - 38 1. - 15. 15. - 32. 32. - 38. 1. - 38 
Kontrola  16,4 66,20 34,85 117,45 1,57 1,68 1,80 1,73 
Glycerol 20,95 76,05 38,35 135,35 1,54 1,69 1,79 1,72 
 
Při stanovení spotřeby krmné směsi na jedno vykrmované kuře jsme dospěli k závěru, že u 
slepiček byla celková spotřeba krmné směsi za 38 dnů výkrmu 3,588 kg (kontrola) a  4,011 kg 
(glycerol), u kohoutků 3,915 kg (kontrola) a 4,366 kg (glycerol), přitom se zvýšila živá 
hmotnost u pokusných zvířat, kterým byla podávána krmná směs s glycerolem, u slepiček o 
0,423 kg a u kohoutků o 0,451 kg oproti kontrole. Ze zdravotního hlediska je nutné uvést, že 
kuřata kontrolní i pokusné skupiny po celé období výkrmu nevykazovala klinické příznaky 
onemocnění a nebyl zaznamenán jediný úhyn. Výsledky vývoje živé hmotnosti kuřat 
v průběhu výkrmu v experimentu 2 jsou uvedeny v tabulce 3. Je zřejmé, že vyšší průměrnou 
hmotnost v průběhu výkrmu opět dosahovala kuřata pokusných skupin, a to jak u slepiček, tak 
i u kohoutků. 15. den výkrmu byl mezi průměrnou hodnotou kontrolní skupiny u slepiček 
0,311 kg i kohoutků 0,329 kg a průměrnými hodnotami u pokusných skupin (Pokus 1 a Pokus 
2) u slepiček 0,413 kg a 0,410 kg i u kohoutků 0,429 kg a 0,427 kg, prokázán statisticky 
významný (P ≤ 0,01) rozdíl. 30. den výkrmu přesto, že byl mezi kontrolní a pokusnými 
skupinami zaznamenán rozdíl mezi průměrnými hodnotami živé hmotnosti, nebyl tento rozdíl 
u slepiček ani u kohoutků statisticky významný. Významné rozdíly byly prokázány v živé 
hmotnosti na konci výkrmu, před poražením kuřat. U slepiček byl rozdíl mezi průměrnou 
hodnotou živé hmotnosti u kontroly 2,033 kg a pokusné skupiny 1 statisticky vysoce 
významný (P ≤ 0,01), mezi kontrolou a pokusnou skupinou 2 jako statisticky významný (P ≤ 
0,05). U kohoutků byl rozdíl mezi průměrnou hodnotou živé hmotnosti kontrolní skupiny 
2,317 kg a pokusnými skupinami (1 a 2) 2,577 kg a 2,555 kg statisticky významný (P ≤ 0,05). 

 
Tabulka 3. Průměrné hodnoty živé hmotnosti kuřat v jednotlivých dnech výkrmu (x ± SD, P 
≤ 0,01 (AA; BB), P ≤ 0,05 (aa; bb) 
 

 Slepičky Kohoutci 
Den Kontrola  

(kg) 
Pokus 1 

(kg) 
Pokus 2 

(kg) 
Kontrola  

(kg) 
Pokus 1 

(kg) 
Pokus 2 

(kg) 
1. 
 

0,047 

± 0,0039 
0,049 

± 0,0048 
0,048 

± 0,0049 
0,049 

± 0,0038 
0,048 

± 0,0033 
0,048 

± 0,0040 
15. 

 
0,311 AB 
± 0,0873 

0,413 A 
± 0,0465 

0,410 B 
± 0,0364 

0,329 AB 
± 0,0845 

0,429 A 
± 0,0362 

0,427B 
± 0,0506 

30. 
 

1,369 
± 0,2392 

1,440 
± 0,136 

1,412 
± 0,1211 

1,496 
± 0,3572 

1,624 
± 0,1634 

1,614 
± 0,1822 

40. 
 

2,033 A, a 
± 0,3415 

2,224 A 
± 0,1857 

2,185 a 
± 0,1600 

2,317 ab 
± 0,4385 

2,577 a 
± 0,2618 

2,555 b 
± 0,2866 
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Vysoká intenzita růstu je předpokladem dosažení vyšší živé hmotnosti kuřat na konci výkrmu 
a má pozitivní vliv na jateční hmotnost. Čím vyšší je růstová intenzita, tím spíše dosáhnou 
kuřata požadovanou jateční hmotnost. Vysoká intenzita růstu zkracuje dobu výkrmu, snižuje 
spotřebu krmiva, a tím příznivě ovlivňuje celou ekonomiku výkrmu. Intenzita růstu se mění 
v závislosti na pohlaví, ale i v průběhu výkrmu a lze ji nejlépe posuzovat podle průměrného 
denního přírůstku živé hmotnosti (tabulka 4). Jak lze vidět z uvedené tabulky, u kohoutků ve 
srovnání se slepičkami, hodnoceno na základě průměrných denních přírůstků, byla vyšší 
růstová intenzita. U kontrolní skupiny slepiček byla pozorována zvyšující se tendence 
intenzivního růstu do 30. dne výkrmu, následně přírůstek hmotnosti klesal. U pokusných 
skupin se přírůstek hmotnosti zvyšoval až do 40. dne výkrmu. Vyjma období mezi 15. a 30. 
dnem výkrmu, byly rozdíly mezi průměrnými hodnotami denního přírůstku živé hmotnosti 
slepiček kontrolní skupiny a průměrnými hodnotami pokusných skupin vysoce významné (P 
≤ 0,01). Růstová intenzita kohoutků na rozdíl od slepiček se lišila v tom, že byla obecně vyšší 
a zvyšovala se v průběhu výkrmu až do 40. dne u kontrolní i pokusných skupin. I u kohoutků 
se projevil pozitivní vliv podávaného glycerolu statisticky významně vyššími denními 
přírůstky živé hmotnosti u pokusných skupin kuřat, oproti kontrole. Tyto rozdíly 
v průměrných denních přírůstcích živé hmotnosti byly v období 1. – 15. den a 30. – 40. den 
výkrmu hodnoceny jako statisticky vysoce významné (P ≤ 0,01).  Za celé období výkrmu (1. 
– 40. den), byl u přírůstků rozdíl mezi kontrolou a pokusnou skupinou 1 hodnocen jako 
vysoce významný (P ≤ 0,01) a pokusnou skupinou 2 jako významný (P ≤ 0,05). 
 
Tabulka 4. Průměrný denní přírůstek hmotnosti u kuřat kontrolní a pokusných skupin 
v jednotlivých etapách výkrmu a za celý výkrm (x ± SD, P ≤ 0,01 (AA; BB), P ≤ 0,05 (aa; 
bb) 
 

 Slepičky Kohoutci 
Den Kontrola  

(kg) 
Pokus 1 

(kg) 
Pokus 2 

(kg) 
Kontrola  

(kg) 
Pokus 1 

(kg) 
Pokus 2 

(kg) 
1. – 15. 

 
0,018 AB 
± 0,0056 

0,024 A 
± 0,0028 

0,024 B 
± 0,0021 

0,019 AB 
± 0,0054 

0,025 A 
± 0,0022 

0,025 B 
± 0,0031 

15. – 30. 
 

0,071 
± 0,0105 

0,069 
± 0,0062 

0,067 
± 0,0057 

0,078 
± 0,0184 

0,080 
± 0,0086 

0,079 
± 0,0088 

30. – 40. 
 

0,066 AB 
± 0,0114 

0,078 A 
± 0,0052 

0,077 B 
± 0,0052 

0,082 AB 
± 0,0091 

0,095 A 
± 0,0104 

0,094 B 
± 0,0109 

1. - 40. 
 

0,050 AB 
± 0,0085 

0,054 A 
± 0,0045 

0,053 B 
± 0,0039 

0,057 A,a 
± 0,0109 

0,063 A 
± 0,0065 

0,063 a 
± 0,0071 

 
  
Z výsledků vyplývá, že čím je výkrmový proces delší, tím vyšší je spotřeba krmné směsi na 
jednotku produkce. Dokladem této skutečnosti jsou výsledky hodnoty konverze krmných 
směsí uvedené v tabulce 5. 
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Tabulka 5. Hodnoty konverze krmných směsí u slepiček a kohoutků ve vztahu k délce 
výkrmu 
 

Kuřata Slepičky Kohoutci 
Den Kontrola  

(kg) 
Pokus 1 

(kg) 
Pokus 2 

(kg) 
Kontrola  

(kg) 
Pokus 1 

(kg) 
Pokus 2 

(kg) 
1. – 15. 1,51 1,55 1,51 1,53 1,45 1,55 
1. – 30. 1,63 1,63 1,62 1,54 1,53 1,59 
1. – 40. 1,78 1,80 1,82 1,73 1,74 1,78 

 
V průběhu experimentu byl denně sledován zdravotní stav kuřat na základě jejich životních 
projevů. Kuřata kontrolních ani pokusných skupin po celé období výkrmu nevykazovala 
symptomy onemocnění. U slepiček kontrolní skupiny byl 1 úhyn, u pokusné skupiny 1 byl 
rovněž 1 úhyn a u pokusné skupiny 2 nebyl zaznamenán žádný úhyn. U kohoutků kontrolní 
skupiny byl 1 úhyn, u pokusné skupiny 1 nebyl žádný úhyn a u pokusné skupiny 2 uhynulo 1 
kuře. Všechny uvedené úhyny byly v ranném postnatálním období do pátého dne věku kuřat. 
 
Užitkové nosnice 
Základním kritériem posouzení výsledků užitkovosti nosnic je produkce vajec, která je 
charakteristická počtem snesených vajec, jejich hmotností, kvalitou, dále spotřebou krmiva na 
jednotku produkce (na jedno vejce). Průměrná denní spotřeba krmné směsi na jednu nosnici 
za experimentální období (308 dnů) se nelišila mezi nosnicemi kontrolní K (0,122 kg) a 
pokusné skupiny P1(0,123 kg). U pokusné skupiny P2 (0,131 kg) byla spotřeba ve srovnání 
s kontrolou K (0,122 kg) i skupinou P1 (0,123 kg) výrazně vyšší. Spotřeba krmné směsi na 
produkci jednoho vejce, která byla zachycena v průběhu experimentu, se projevila i na 
průměrné hodnotě spotřeby krmné směsi na jedno vyprodukované vejce. Nejnižší spotřebu na 
jedno vyprodukované vejce vykazovaly nosnice kontrolní skupiny K (0,132 kg). Mírně vyšší 
spotřeba (prakticky srovnatelná) krmné směsi byla zaznamenána u nosnic pokusné skupiny P1 
(0,136 kg). Výrazně vyšší spotřebu krmné směsi na vyprodukované vejce vykazovaly nosnice 
pokusné skupiny P2 (0,150 kg), a to nejen ve srovnání s kontrolou, ale i ve srovnání 
s pokusnou skupinou P1. Intenzita snášky je významným ukazatelem produkce vajec. Je dána 
procentickým vyjádřením počtu snesených vajec na jednu nosnici za určitý časový úsek 
snášky, případně za celé snáškové období. Nejvyšší intenzitu snášky vykazovaly nosnice 
kontrolní skupiny K (92,63 %), o něco nižší pokusné skupiny P1 (90,08 %) a nejnižší nosnice 
pokusné skupiny P2 (87,49 %). V průběhu experimentu byla sledována hmotnost všech 
snesených vajec. Za celý experiment (308 dnů) nosnice vyprodukovaly celkem 19 243 vajec, 
z toho 6 741 vajec slepice kontrolní skupina, 6 265 vajec pokusná skupina P1 a 6 237 vajec 
skupina P2. Nejvyšší průměrná hmotnost vajec v průběhu experimentu byla prokázána u vajec 
snesených nosnicemi kontrolní skupiny K (65,50 g ± 5,780). Nižší průměrnou hmotnost vajec 
vykazovaly nosnice pokusné skupiny P1 (64,53 g  ± 4,640) a nejnižší hmotnost měla vejce 
snesená od nosnic pokusné skupiny P2 (63,66 g ± 5,610). Rozdíly v průměrné hodnotě 
hmotnosti vajec mezi kontrolou a skupinou P2 byly testovány jako vysoce významné (P ≤ 
0,01). Méně výrazné již byly rozdíly v průběhu experimentu mezi kontrolou a skupinou P1. 
Vysoce významný rozdíl (P ≤ 0,01) byl zaznamenán mezi průměrnými hodnotami hmotnosti 
vajec v průběhu experimentu i mezi pokusnými skupinami P1 a P2.  
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Diskuze 
 
Většina dosavadních experimentů se zabývá použitím glycerolu v krmných směsích jako 
náhrady za obiloviny nebo kukuřici. Náhrada sojového oleje glycerolem u experimentu 1 
zvýšila produkční účinnost podávaných krmných směsí, která se projevila zvýšením intenzity 
růstu a živé hmotnosti kuřat na konci experimentu (38. den) u slepiček o 13,22 %, u kohoutků 
o 12,12 %. V některých publikacích, efekt na užitkovost kuřat při využití glycerolu v krmné 
směsi potvrzen nebyl. U většiny publikovaných výsledků, obdobně jako v našich 
experimentech, byl dosažen pozitivní vliv přidaného glycerolu na užitkovost brojlerových 
kuřat. Přesto, že v experimentu 1 nastalo zvýšení živé hmotnosti kuřat na konci pokusného 
sledování, konverze krmné směsi se nezměnila. Výsledky experimentu 2 potvrzují, obdobně 
jako v experimentu 1, že 50% náhrada sojového oleje glycerolem („čistého“ i „surového“), 
má pozitivní vliv na živou hmotnost kuřat v průběhu výkrmu. U slepiček pokusných skupin 
byla oproti kontrole na konci výkrmu vyšší živá hmotnost o 9,39 % (pokus 1) a o 7,48 % 
(pokus 2). U kohoutků pokusných skupin byla oproti kontrole na konci výkrmu vyšší živá 
hmotnost o 11,22 % (pokus 1) a o 10,27 %. Na základě dosažených výsledků lze konstatovat, 
že náhrada sojového oleje glycerolem v testovaných krmných směsích měla pozitivní vliv na 
růstovou intenzitu vykrmovaných kuřat, která se projevila zvýšením průměrných denních 
přírůstků u pokusných skupin kuřat, a to jak u slepiček, tak i u kohoutků. Prakticky nebyl 
prokázán podstatný rozdíl v intenzitě růstu, pokud byl použit čistý (Pokus 1) nebo surový 
(Pokus 2) glycerol. Mezi pokusnými skupinami s čistým a surovým glycerolem v dietě nebyly 
shledány významné rozdíly. Pozitivně lze hodnotit i zdravotní stav kuřat. Kuřata kontrolní, 
ani pokusných skupin nevykazovala v průběhu experimentu klinické příznaky onemocnění. 
Úhyn byl minimální, a to u kuřat ve věku do 5 dnů. Po poražení a pitvě byla pozornost 
věnována i vnitřním orgánům, především játrům. Jaterní tkáň, ale i ostatní orgány u 
kontrolních i pokusných kuřat nevykazovala při makroskopickém posouzení příznaky 
patologických změn. V průběhu experimentu 3 na užitkových nosnicích, jsme zjistili vyšší 
příjem krmných směsí u pokusných nosnic, především u skupiny P2. Domníváme se, že 
v důsledku přidání glycerolu, nastalo v krmných směsích pokusných skupin snížení některých 
živin, což vedlo ke zvýšenému příjmu krmné směsi u nosnic pokusných skupin, a to na jednu 
nosnici i na produkci vajec. Zejména u pokusné skupiny P2 se 100% náhrada sojového oleje 
glycerolem projevila zvýšeným denním příjmem krmné směsi na jednu nosnici za období 
experimentu 0,131 g, tj. o 7,38 % oproti kontrole 0,122 g. Minimální rozdíl v denní spotřebě 
krmné směsi na jednu nosnici byl u skupiny P1 0,123 g, tj. oproti kontrole o 0,82 %. Vyšší 
nároky na potřebu krmné směsi vykazovaly i pokusné nosnice na produkci 1 vejce. Výrazně 
vyšší spotřebu krmné směsi na vyprodukované vejce vykazovaly nosnice především pokusné 
skupiny P2 (0,150 kg), a to nejen ve srovnání s kontrolou (0,132 kg), ale i ve srovnání 
s pokusnou skupino P1 (0,136 kg). Intenzita snášky, dosažená v našem experimentu, byla u 
kontrolní skupiny o něco vyšší, u pokusných skupin nižší, než hodnota 91,2 %, kterou uvádějí 
někteří autoři u užitkových nosnic Isa Brown chovaných v klecové technologii. V průběhu 
experimentu se intenzita snášky zvyšovala a vrcholu dosáhla ve 4.–5. etapě experimentu u 
všech skupin. Snížení energetického a živinového obsahu pokusných krmných směsí se také 
projevilo u nosnic vysoce významným (P ≤ 0,01) snížením průměrné hmotnosti vajec u 
skupiny P1 (64,53 g) a u skupiny P2 (63,66 g), oproti kontrole (65,51 g). I přes toto snížení 
hmotnosti vajec u pokusných skupin byla vejce standardní. Za standardní hmotnost vajec lze 
pokládat hmotnost 58 – 62 g. Průměrná hmotnost vajec v našem experimentu, a to u všech 
skupin, se zvyšovala v průběhu snášky. Nižší hmotnost vajec u pokusných skupin byla  
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pravděpodobně dána i nižší MEd u pokusných krmných směsí. Na snížení hmotnosti se podílí 
nejen nižší obsah MEd, ale i snížený obsah metioninu. Přesto námi zjištěná průměrná 
hmotnost vajec odpovídala průměrné hmotnosti vajec u užitkových nosnic 63,01 – 61,20 g. 
Z výsledků experimentu vyplývá, že glycerol je vhodnou energetickou surovinou, ale nelze 
jím 100% nahradit za krmný olej, který je zdrojem esenciálních mastných kyselin. V rámci 
experimentu na nosnicích byl sledován i jejich zdravotní stav. V průběhu experimentálního 
období nosnice kontrolní ani pokusných skupin nevykazovaly klinické příznaky onemocnění. 
U uhynulých nosnic patologická pitvy prokázala, že příčinou byl náhlý úhyn v důsledku 
srdečního selhání, což nelze dát do přímé souvislosti s náhradou oleje v dietě glycerolem.  
 
Závěr 
 
Ze závěrů experimentů lze vyvodit závěr, že glycerol je vhodnou energetickou komponentou, 
kterou lze použít při výrobě krmných směsí určených k výkrmu brojlerových kuřat a ve 
výživě užitkových nosnic. Při sestavování krmných směsí je však potřebné respektovat určité 
zásady. 

1) Při použití glycerolu v krmných směsích je vhodné použít glycerol jako náhradu za 
tuky (oleje). Je možné provést i náhradu za jiné energetické komponenty, jako jsou 
například obiloviny, ale tato náhrada je ekonomicky nevýhodná. 

2) Při použití glycerolu je vždy nutné znát jeho složení, především jeho energetickou 
hodnotu (BE), protože jsou na trh dodávány glyceroly různé kvality. 

3) Při použití náhrady tuků (olejů) glycerolem je důležité, aby energetická hodnota (BE) 
množství nahrazeného oleje byla zhruba v souladu s energetickou hodnotou (BE) 
množství nahrazeného glycerolu (různá kvalita glycerolu). 

4) Jako optimální je použít 50% náhradu oleje glycerolem a při této náhradě 
doporučujeme použití sojový olej, aby byla zajištěna jistota požadované potřeby 
esenciálních mastných kyselin, zejména kyseliny linolové. 

5) V krmných směsích nelze z hlediska dotace esenciálních mastných kyselin 100% olej 
nahradit glycerolem. 
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OBSAH FYTÁTOVÉHO FOSFORU A AKTIVITA FYTASY V 
CEREÁLIÍCH, LUŠT ĚNINÁCH A OLEJNINÁCH  
 
PHYTATE PHOSPHORUS CONTENT AND ACTIVITY OF PHYTASE IN 
CEREALS, LEGUMES AND OILSEEDS 
 
Marounek M., Bubancová I., Břeňová N. 

 
VÚŽV Uhříněves a ÚŽFG AV ČR Praha 
 
Abstract 
 
Phytate phosphorus (P) content and phytase activity were determined in 26 samples of 
cereals, legumes, oilseeds and complete diets for poultry. Phytate P contents varied from 1.34 
to 4.20 g/kg DM (2.44 g/kg DM on average) being highest for sunflower meal, linseed and 
lupin (4.20, 4.12 and 3.84 g/kg DM, respectively). The phytase activity was determined using 
the current method based on liberation of inorganic phosphate from phytate and subsequent 
phosphate quantification by a molybdate reagent. Rye had by far the highest phytase activity 
(2114 U/kg) followed by wheat (1137 U/kg) and wheat-containing diets. However, for most 
of other samples the phytase activity was low. An alternative method of phytase activity assay 
was tested which vas based on the measurement of phytate degradation to lower inositol 
phosphates using capillary isotachophoresis (ITP). ITP data on phytase activity were 
numerically lower, however activities assayed by both methods significantly correlated (r = 
0.86; P < 0.001). The ITP method may be suitable for phytase activity determination in feeds 
with high content of inorganic phosphate and in digesta samples. 
 
Key words: phosphorus, phytate, phytase, feeds, foodstuffs 
 
Introduction 
 
The myo-inositol-hexakisphosphate, or phytate, is the main storage form of phosphorus (P) in 
seeds of plants. Phytate P is relatively unavailable in monogastric animals due to insufficient 
phytase activity in the digestive tract. Phytases are enzymes of microbial, plant or intestinal 
mucosal origin, capable of breaking down phytate to release inorganic phosphate (Pi), as well 
as improving the bioavailability of protein and trace minerals. The lack of ability to utilize 
phytate P owing to insufficient phytase activity in the digestive tract of monogastric animals 
results in phytate degradation in the manure and pollution of ground water. To improve the 
availability of phytate P, diets of poultry and pigs have often been supplemented with 
phytases of microbial origin. A rapid and accurate assay for phytase activity of feeds is 
needed for research and low-P diets formulation. A possible destruction of phytase activity by 
pelleting or heat treatment of feeds also should be measurable. The phytase activity 
determination is usually based on the colour formation between molybdate and Pi released 
from phytate (Cooper and Goving, 1983; Eeckhout and De Paepe, 1994; Engelen et al., 2001). 
This method is inaccurate when phytase activity is measured in samples containing water-
soluble phosphates because a high background decreases the colour contribution by the 
enzymatic hydrolysis of phytate. An alternative to colourimetric methods is the measurement 
of phytate degradation to lower inositol phosphates and Pi using a suitable chromatographic or  



 

 119

 
 
electrophoretic technique. In the present study, two methods of phytase activity measurement 
were used: the method of Eeckhout and De Paepe (1994) based on colourimetric assay of Pi 
liberated and capillary isotachophoretic (ITP) method. 
 
Methods 
 
A total of 26 samples representing cereals, legumes, oilseeds and complete diets for poultry 
were collected and analysed for total P, phytate P and phytase activity. Wheat-maize-soybean 
diet for laying hens contained wheat, maize, soybean meal (extracted) and wheat bran at 353, 
303, 155 and 26 g/kg, respectively. Maize-soybean diet for laying hens contained maize, 
soybean meal and rapeseed meal at 593, 205 and 75 g/kg, respectively. Both diets were 
supplemented with dicalcium phosphate to increase total P concentration from 5.94 to 8.02 
g/kg DM, and from 4.52 to 7.20 g/kg DM in the former and latter diet, respectively.  
Total phosphorus in feeds was determined by a vanadomolybdate reagent after ashing of dry 
samples at 550°C (AOAC, 2005). Phytic acid was extracted from finely ground feeds by 0.95 
M HCl and determined by ITP method (Dušková et al., 2001).  
Phytase activity was measured as described by Eeckhout and De Paepe (1994). Briefly, 0.2 g 
of finely ground samples were weighed in 50 ml volumetric flasks and filled with 1.5 mM Na-
phytate solution in 0.25 M acetate butter, pH 5.5. The flasks were shaken for 15 min, then 
placed in a water bath at 37°C. After 10 min, a portion of the incubate (2 ml) was put into a 
test tube and the same volume of 10% trichloroacetic acid was added to stop the reaction. 
After another 60 min the same procedure was repeated, the contents of both tubes were 
centrifuged (5000 g, 10 min) and Pi concentration in supernatants determined using the acid 
molybdate reagent (Peterson, 1978). The increase of Pi concentration during 60 min 
incubation was attributed to phytase activity. Phytase unit (U) is defined as the activity which 
liberates Pi at a rate of 1 µmol/min. 
To measure the phytase activity by ITP method, finely ground samples (3g) were weighed 
into 50 ml flasks and 30 ml of acetate buffer pH 6.5 were added. Flasks were shaken for 15 
min, then 2ml of the liquid were taken and frozen. Two ml of 30 mM Na-phytate were added 
to increase the phytate concentration by 2 mM. The mixture was incubated in a shaking water 
bath at 37°C for 60 min. At the end of the incubation, 4 ml samples of the incubation fluid 
were removed and heated at 100°C for 4 min to stop enzyme reaction, then stored at -20°C 
before analysis. Phytate in samples from the beginning and the end of incubations was 
determined by a capillary isotachophoresis (Dušková et al., 2001), except that the Fe 
precipitation was omitted. The samples were thawed, centrifuged (5000 g, 10 min) and 
supernatants were analyzed with a column-coupling instrument EA 101 (Villa Labeco Comp., 
Slovakia). The decrease of phytate concentration during 60 min incubation was attributed to 
phytase activity. Phytase activity (U') is defined as the activity which degrades phytic acid at a 
rate of 1 µmol/min. 
 
Results and discussion 
 
Phytate P content, as a percentage of total P in cereals, grain legumes and oilseeds varies from 
> 40 to 85% (reviewed by Ravindran et al., 1995). In the present study, phytate P as a 
percentage of total P was the highest for white lupin (82.6%), and the lowest (24.9%) for the 
maize-soybean feed mixture supplemented with 20g/kg dicalcium phosphate (Table 1). Rye, 
wheat and feed mixtures containing wheat had the highest phytase activity among feedstuffs 
tested (2114, 1137 and 760-1152 U/kg DM, respectively). Our findings agree fairly well with  
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those reported by Eeckhout and De Paepe (1994), who reported a high phytase activity in rye, 
wheat and barley, but low in maize, oats, soybean, linseed and sunflower. 
All enzyme assays measure either the consumption of substrate or production of a product 
over time. The ITP method of phytase activity measurement is based on the estimation of 
phytic acid degraded to lower inositol phosphates. Since the phytic acid molecule contains six 
phosphate groups, data on phytase activity are numerically different using the colorimetric 
and ITP method. A significant correlation, however, was found between phytase activities 
determined using these methods (r = 0.86; p < 0.001). In agreement with Eeckhout and De 
Paepe (1994), no relationship can be established between phytase activity and total P or 
phytate P contents. 

 
Conclusion 
 
In conclusion, the ITP method is the alternative to the current colourimetric assay of phytase 
activity in feeds. The ITP method is suitable for feeds with high content of Pi, as well as for 
digesta samples. 
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Table 1. Total P, phytate P and phytase activity of cereals, oilseeds, legumes and feed 
mixtures determined by the colourimetric and isotachophoretic method. 
 

Phytase activity 

Sample 
Total P       

(g/kg DM) 
Phytate P        
(g/kg DM) 

Phytate 
P/total P 

(%) 
Colourimetric 

method 
(U/kg)* 

ITP method 

(U'/kg)+ 

Wheat 3.34 2.01 60.2 1137.0 179.7 
Barley 3.61 1.81 50.1 840.2 47.5 
Rye 3.11 2.49 80.1 2114.3 207.9 
Oats 3.90 1.34 34.4 60.7 56.2 
Maize 2.51 2.01 80.1 282.2 10.0 
Buckwheat 5.22 1.81 34.7 94.8 4.4 
Millet 4.19 1.90 45.3 268.6 21.0 
Quinoa (Colombia) 5.02 1.35 26.9 941.4 147.2 
Quinoa (Bolivia) 4.65 1.61 34.6 503.0 116.6 
Sorghum 3.38 2.37 70.1 264.6 11.4 
Rice (short-grain) 3.48 2.34 67.2 292.5 20.3 
Rice (long-grain) 2.83 1.66 58.7 247.9  102.0 
Soybean meal 8.91 3.72 41.8 149.7 12.1 
Sunflower meal 9.17 4.20 45.8 431.5 18.4 
Rapeseed 7.28 3.25 44.6 330.7 19.8 
Linseed 5.58 4.12 73.8 10.0 16.7 
Pea 5.48 2.77 50.5 199.6 28.7 
Lupin white (cv. Amiga) 4.65 3.84 82.6 111.2 10.2 
Beans 4.57 1.66 36.3 68.6 45.0 
Lentil 4.61 1.97 42.7 160.9 19.6 
Feed mixture      
wheat-maize-soybean  1 5.94 3.06 51.5 1151.8 113.6 
wheat-maize-soybean  2 6.67 3.33 49.9 1127.1 166.3 
wheat-maize-soybean  3                                    8.02 3.53 44.0 759.5 146.0 
maize-soybean             1 4.52 1.76 38.9 180.6 16.5 
maize-soybean             2                                        5.17 1.76 34.0 127.2 8.7 
maize-soybean             3                                     7.20 1.79 24.9 150.9 10.0 

*Phytase activity (U) is defined as the activity which liberates inorganic phosphate at a rate of 
1 µmol/min. 
+ Phytase activity (U') is defined as the activity which degrades 1 µmol phytic acid/min. 
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Gálik B., Bíro D., Halo M., Juráček M., Šimko M., Mlyneková E., Rolinec M., Ruzsíková 
E. 
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v Nitre, Slovenská republika, Branislav.Galik@uniag.sk  
 
Abstract 
 
In this study the digestible energy content of horse feeds by different methods was analyzed. 
The digestible energy (DE) content was by calorimetric and indirect calculation methods 
investigated. Feeding experiment in vivo conditions was by Riding Centre of the Faculty of 
Agrobiology and Food Resources, SUA in Nitra, realized. Six warmblood horses (3 geldings 
and 3 mares, average body weight 550±50 kg) in medium exercise were monitored, their feed 
rations and faeces were analyzed on nutrient content and calorimetric gross energy value. 
Feeding rations of horses in the experiment were from barley, oat, feed mixture and meadow 
hay consisted. The higest DE content from in vivo experiment in barley we found (13.61 
MJ.kg-1 of dry matter), the lowest (8.93 MJ.kg-1 of dry matter) for meadow hay was typical. 
The same tendency but different vaules in DE content of horse feeds we detected with indirect 
methods. Except one method higher DE in concentred feeds (barley, oat and feed mixture) in 
comparison with meadow hay we found. In DE content of barley we found higher contents by 
indirect methods (14.57 till 15.83 MJ.kg-1 of dry matter). Oat DE contents determined by 
indirect methods were very similar with direct in vivo method. Higher meadow hay and feed 
mixture DE values from indirect methods were detected. In the experiment we found different 
results of DE content investigate by different methods. The results from indirect calculation 
methods were affected by different principles of determination.  
 
Key words: horses, feed, gross energy, digestible energy, methods 
 
Úvod 
 
Predpokladom energetického hodnotenia krmív je determinovanie obsahu brutto energie, resp. 
spalného tepla krmiva. V zásade sa rozlišujú dve možnosti priame kalorimetrické stanovenie 
alebo nepriama kalkulácia vychádzajúca z výživnej hodnoty krmiva. Nepriama kalkulácia 
obsahu energie je však často sprevádzaná problémami, ktoré vychádzajú z nehomogénneho 
obsahu živín v krmivách (Kienzle et al., 2002). Z tohto dôvodu je praktickejšie kalkulovať 
z priemerným živinovým obsahom v krmivách (Hoffmann, 1972; Schiemann et al., 1972; 
Kienzle et al., 2002). Predikacia stráviteľnosti živín je základným faktorom, ktorý podmieňuje 
stanovenie energetickej kvality krmív pre kone (Zeyner, Kienzle, 2002). Stanovenie 
stráviteľnosti energie a ostatných živín vo výžive koní je predpokladom pre reálne vyjadrenie 
potreby živín (Takagi et al., 2003). Obsah brutto energie v krmivách pre  
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kone možno  vyjadriť výpočtom na základe obsahu dusíkatých látok, tuku, hrubej vlákniny 
a bezdusíkatých látok výťažkových (Kienzle, Zeyner, 2010).  Stráviteľnosť energie sa u koní  
pohybuje na úrovni 50 %. Determinovanie stráviteľnosti energie je možné na základe zistenia 
obsahu spalného tepla v krmive a vo výkaloch (Fehrle, 1999). Cieľom práce bolo 
determinovanie obsahu stráviteľnej energie (SE) v krmivách pre kone rozdielnymi metódami. 
 
Metodika 
 
Bilančný experiment pre stanovenie stráviteľnosti v podmienkach in vivo sme realizovali 
v Jazdeckom stredisku Katedry špeciálnej zootechniky Fakulty agrobiológie a potravinových 
zdrojov (FAPZ) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Do experimentu bolo 
zaradených 6 teplokrvných športových koní (3 valachy a 3 kobyly) v strednej záťaži. 
Priemerná živá hmotnosť koní bola 550±50 kg. Kone boli kŕmené dvakrát denne (50:50), 
kŕmna dávka bola zložená z ovsa, jačmeňa, trávneho sena a doplnkovej kŕmnej zmesi. Kŕmne 
dávky pre kone v experimente boli nutrične vybilancované na základe dennej potreby (NRC, 
2007), pitná voda bola prístupná ad libitum. Počas experimentu neboli u koní zaznamenané 
žiadne metabolické a zdravotné problémy. Bilančný pokus trval 5 dní počas ktorých boli 
zvieratám kvantitatívne zachytávané výkaly, ktoré boli po konzervácii analyzované na obsah 
organických a anorganických živín. Odber vzoriek a výživná hodnota krmív a obsah živín vo 
výkaloch bol realizovaný v Laboratóriu kvality a nutričnej hodnoty krmív na Katedre výživy 
zvierat FAPZ štandardnými laboratórnymi metódami (AOAC, 2000; Nariadenie komisie (ES) 
č. 152/ 2009). Energetickú hodnotu spalného tepla analyzovaných vzoriek krmív a výkalov 
sme zisťovali priamou kalorimetriou na prístroji AC 500 (LECO Corp., U.S.A.), 
izoperibolický princíp Obsah stráviteľnej energie v krmivách sme zistili bilančným pokusom, 
výpočtom podľa Zeyner, Kienzle (2002), Anonym (2003) a NRC (2007). Obsah živín 
v analyzovaných krmivách dokumentuje tabuľka 1.    
 
Tabuľka 1 Obsah živín v analyzovaných krmivách 

S NL T VL BNLV Š Krmivo  
                                  g.kg-1 sušiny 

Jačmeň  869,0 109,8 16,9 42,6 798,1 619,5 
Ovos 863,7 166,0 31,7 95,2 669,3 459,2 
DKZ 869,3 181,1 24,6 70,2 635,5 393,5 
Trávne seno 850,5 107,9 24,9 271,0 525,9 0 
*S: sušina, NL: dusíkaté látky, T: tuk, VL: vláknina, BNLV: bezdusíkaté látky výťažkové, Š: 
škrob 
 
Výsledky a diskusia 
 
Energetickú hodnotu krmív vo forme stráviteľnej energie (SE) dokumentujú tabuľky 2 a 3. 
Najvyšším obsahom SE zistenej na základe bilančných experimentov (tabuľka 1) sa 
vyznačoval jačmeň (13,61 MJ.kg-1 sušiny). Podľa NRC (1989) sa obsah SE v zrne jačmeňa 
pohybuje v rozpätí 13,31 až 15,04 MJ.kg-1 sušiny. Takmer identický obsah SE sme 
v porovnaní s jačmeňom zistili v zrne ovsa (13,51 MJ.kg-1 sušiny). Vyšší rozdiel v obsahu SE 
medzi jačmeňom a ovsom uvádzajú vo svojej práci Kienzle a Zeyner (2010), ktorí sa 
zaoberali porovnávaním rôznych spôsobov vyjadrovania obsahu metabolizovateľnej 
a stráviteľnej energie v krmivách pre kone. Najnižší obsah SE sme z analyzovaných krmív  
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zistili v trávnom sene (8,93 MJ.kg-1 sušiny). Podobný vyšší obsah SE v trávnom sene zistili 
Takagi et al. (2002), ktorí zistili obsah SE v rozpätí 6,38 až 9,40 MJ.kg-1 sušiny.    
 
Tabuľka 2 Obsah stráviteľnej energie v analyzovaných krmivách zistený kalorimetricky  

Jačmeň Ovos Trávne seno DKZ  
SE MJ.kg-1 sušiny  

Priemer  13,61 13,51 8,93 13,26 
S.D. 0,322 0,743 0,581 0,316 
Min. 12,92 12,11 8,09 12,58 
Max. 14,01 13,98 9,97 13,65 

* S.D.: smerodajná odchýlka, Min.: minimum, Max.: maximum, SE: stráviteľná energia, 
DKZ: doplnková kŕmna zmes 
 
Obsah SE sme v analyzovaných krmivách pre kone zisťovali aj nepriamo výpočtom. Výpočet 
obsahu SE v krmive pre kone podľa Zeyner, Kienzle (2002) a Anonym (2003) vychádza 
z analyzovaného obsahu dusíkatých látok, tuku, vlákniny a bezdusíkatých látok výťažkových. 
V porovnaní s obsahom SE zisteným na základe bilančného experimentu sme v jačmeni zistili 
vyššie hodnoty (14,15 a 15,12 MJ.kg-1). Zrno ovsa sa vyznačovalo obsahom SE zistenej 
výpočtom na úrovni 13,1 až 13,82 MJ.kg-1 sušiny. Vypočítané hodnoty obsahu SE sa 
zhodovali s rozpätím hodnôt SE stanovených na základe bilančného experimentu (12,11 až 
13,98 MJ.kg-1 sušiny). Nižší obsah SE v zrne ovsa v porovnaní s jačmeňom bol spôsobený 
predovšetkým nižším obsahom škrobu, zásobného polysacharidu, ktorý tvorí podstatnú časť 
bezdusíkatých látok výťažkových (BNLV) v zrne obilnín. Obsah BNLV je súčasťou 
kalkulácie obsahu SE v krmivách pre kone podľa Zeyner, Kienzle (2002) a Anonym (2003). 
V trávnom sene sme nepriamym vyjadrením obsahu SE zistili podľa Zeyner, Kienzle (2002) 
10,08 MJ.kg-1 sušiny a podľa Anonym (2003) 9,53 MJ.kg-1 sušiny. Podľa NRC (1989) je 
v trávnom sene pre kone typický obsah SE v intervale 7,56 až 10,08 MJ.kg-1 sušiny, resp. 
podľa novších údajov (NRC, 2007) 8,57 až 9,9 MJ.kg-1 sušiny. NRC (2007) uvádza aj iný 
spôsob zistenia obsahu SE v krmivách pre kone, avšak je určený iba pre jadrové krmivá. 
Princíp spočíva v zohľadnení obsahu acidodetergentnej vlákniny v krmive. Touto metódou 
sme zisťovali obsah SE v zrne jačmeňa, ovsa a doplnkovej kŕmnej zmesi. U všetkých 
analyzovaných krmív sme touto metódou zistili najvyšší obsah SE.  
 
Tabuľka 3 Obsah stráviteľnej energie v analyzovaných krmivách zistený výpočtom 

Jačmeň Ovos Trávne seno DKZ 
SE MJ.kg-1 sušiny  

Zeyner, Kienzle (2002) 
14,57 13,50 10,08 13,38 

Anonym (2003) 
15,12 13,1 9,53 13,04 

NRC (2007) 
15,83 13,82 -1 14,99 

* S.D.: smerodajná odchýlka, Min.: minimum, Max.: maximum, SE: stráviteľná energia, 
DKZ: doplnková kŕmna zmes, 1 výpočet platný iba pre jadrové krmivá 
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Záver 
 
Vplyvom použitej metódy sme zistili rozdielne výsledky v obsahu SE v krmivách pre kone. 
Najpresnejší obsah SE v analyzovaných krmivách sme zistili prostredníctvom kŕmneho  
experimentu, ktorý zohľadňoval reálnu využiteľnosť (stráviteľnosť) krmív u koní. Zhodný 
obsah SE zistený výpočtom v porovnaní s kalorimetrickou hodnotou sme zistili v zrne ovsa 
a čiastočne v trávnom sene.  
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Abstract 
 
The results of studies investigating the activity of enzymes lactate dehydrogenase (LDH) and 
aspartataminotransferase (AcAT) in the medium, and their correlation with morphological 
changes in spermatozoa during cryopreservation. Found that between migration enzymes 
LDH and AST out of spermatozoa and the activity, sperm survival and HOST (hypoosmotic 
swelling test) there is a strong correlation (r =- 0,62-0,95) only at the stages of equilibration 
and thawing, and with acrosome integrity  - weak at all stages (r = 0,46-0,95).  
 
Key words: spermatozoa cryopreservation, cryoinjury, enzyome leaking, sperm. 

 
 
An efficient method of sperm cryopreservation, which is widely used in the world, and 
recently in Ukraine, is its storage at extremely low temperatures in liquid nitrogen, which is 
widely used in cattle reproduction [1, 2]. Therefore, there is a need of applying the method of 
sperm cryopreservation in swine industry, which will allow creating semen cryobanks of 
different breeds and stored indefinitely, transported over great distances, both within the 
country and internationally.  
Boar spermatozoa have reduced resistance to cryogenic treatment. This negatively affects 
both the survival of spermatozoa after thawing, and the fertilization ability. In order to 
improve the method of porcine semen freezing, there is a need to explain the causes and 
mechanisms of cell damage during the deep freezing. Low temperatures cause many 
biological changes in the cell.  
During freezing and thawing semen occur physiological and biochemical changes caused by 
different factors. The changes are mainly caused by the redistribution of plasma and 
intracellular components as a result of violation of selective sperm membranes permeability. 
Cooling helps transition acrosomal enzymes into the sperm plasma [1-5].  
Found, that after freezing activity of hyaluronidase increased output, resulting in a reduction 
of its activity in spermatozoa and increase in liquid part of semen [6, 8]. It is known, that  



 

 127

 
 
 
leakage of acrosomal enzyme acrosin during sperm freezing-thawing and its activity before 
cooling correlates with sperm fertilization capability [9, 10]. 
Deep freezing of boar semen promotes leakage of aspartataminotransferase (AST) and lactate 
dehydrogenase (LDH) in plasma from spermatozoa. Some moments of semen technological 
processes (dilution with medium) caused AST loss [10, 12]. There is a high correlation 
between AST content of freshly ejaculated, frozen-thawed semen and fertilization rate in sows 
[12, 13]. This was the basis for using degree of AST leakage from spermatozoa with damaged 
membranes as a test during technological manipulations.  
It was also found that the percentage ratio of LDH isoenzymes and the extent of their leakage 
out of boar spermatozoa into plasma vary with added media for cryopreservation [14, 15]. 
The degree of LDH migration from boar spermatozoa negatively correlated with fertilization 
ratio of frozen-thawed semen. 
According to the above, the objective of our research was to study enzyme activity of LDH 
and AST in semen plasma/media, and its correlation with morphological changes in porcine 
spermatozoa during cryopreservation.  
 
Materials and Methods 
 
Research conducted in the laboratory of animal reproductive physiology and pathology. 
Sperm collected by manual manipulation from eight Landrace boars aged from two to four 
years kept at our experimental farm. 
Freezing sperm performed in 0,5 ml straw (IMV, France) with program freezer R 204 (Planer, 
UK). Equilibration was performed at 5 º C for 120 min. Thawing was carried out in a water 
bath at 37 º C for 30 sec. Spermatozoa and plasma samples were taken for microscopy and 
biochemical research after dilution medium, equilibration and thawing.  
The activity of spermatozoa was determined by applying a drop of sperm specimen on pre-
heated microscope slide covered with cover slip and examined warm stage (37 ° C), mounted 
in the microscope. The analysis was performed by phase-contrast microscopy with 
microscope MBI-15-2 (LOMO, USSR) at 400 times magnification. Spermatozoa activity was 
expressed as a percentage of spermatozoa with straight-line progress movement to the total.  
Survival of spermatozoa outside the body was determined by their incubation in a thermostat 
at 37 ° C. Every 30 minutes the overall motility of spermatozoa was assessed and counted the 
time to complete cessation of movement.  
For hypoosmotic swelling test (HOST) in 10 ml test tube was put the studied semen and 100 
ml of hypotonic solution (100 mOsm/kg), stirred and put in a thermostat at 37 º C for 30 min. 
Studied by phase-contrast microscope with a total magnification of 400. Than counted at least 
200 spermatozoa dividing them into two groups: spermatozoa with curled tails and 
spermatozoa with straight tails, expressing the first in percentage.   
Sperm acrosomal integrity was evaluated under phase-contrast microscopy at magnification 
of 400. For calculation observed at least 200 spermatozoa in several fields of view counting 
spermatozoa with detached or completely destroyed acrosome out of total number of counted 
sperm cells and expressed them in percentage.  
LDH activity in plasma/media was determined with a test kit Liquick Cor-LDH ® (PZ 
Cormay SA, Poland) according to manufacturer's instructions. Measurements were performed 
on the spectrophotometer SF-26 (LOMO, USSR) in quartz glass cuvettes with optical path of 
5 mm at a wavelength of 340 nm.  
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AST activity in plasma/media was determined with a test kit by Reitman-Frankel method 
(SPE Filisit Diagnostics Ltd., Ukraine) according to manufacturer's instructions.  
Measurements were carried out in quartz glass cuvettes with optical path of 5 mm at a 
wavelength of 515 nm. 
Statistical analysis was performed using the software package Statistica 7 (StatSoft, USA).  
 
Results and Discussion 
 
In our studies we established, that morphological and biochemical indexes of diluted and 
native semen did not differ significantly (Table 1). This shows that the dilution medium for 
cryopreservation at room temperature had not deteriorating effect on boar spermatozoa, and 
rather improves survival rates, due to presence in the media energy components and buffer.  
The changes that occurred after cooling semen to 5 °C for 2 h (equilibration), showed 
significant decrease of all parameters by which we evaluated.  

 
Table 1 Microscopic and biochemical parameters at different stages of boar sperm 
cryopreservation, n = 8 

 

 
According to our results, gamete damage begins during cooling stage to +5°C, continues 
during freezing and after thawing the results are significantly worse, activity, membrane and  
acrosome integrity reduced more than twice compared to cooling stage. This confirms the 
results of some researchers [12, 14, 15]. For example, after equilibration activity decreased by 
15% compared with the diluted semen, and by 45% after thawing. Survival of spermatozoa 
during freezing process decreased from dilution stage to equilibration by 26.3% and from 
equilibration to thawing by 72.9%. The integrity of cellular membranes, estimated by HOST, 
is reduced from dilution to equilibration and equilibration to thawing stages by 14% and 30% 
respectively. Persantage of spermatozoa with undamaged acrosomes, as in previous figures, 
decreased during the sperm treating, and most damage was between equilibration and thawing 
stages and the difference was 26%.  
Analyzing the results of biochemical studies of enzymes which leave the cells during their 
cryoinjury, found that after dilution of sperm with synthetic media appeared minimal activity 
of enzymes LDH and AST in the media 2.4 and 3.6 i.u. respectively. Cooling semen during 
equilibration causes a significant increase in enzyme activity between 25 i.u. and 35 i.u.  
 
 
 

Technological stage of semen processing  
Parameters 

after dilution after equilibration after thawing 

Activity, %   85,8 ± 15,0  70,8 ± 10,0   40,1 ± 15,2 
Survival, h 34,6±11,0 25,5±12,3 6,9 ± 2,2 
HOST, %    88,3 ± 12,1  74,5 ± 12,2    44,2 ± 18,1 
Acrosome integrity, 
% 

  74,4 ± 18,1    62,3 ± 24,01    36,3 ± 20,1 

LDH in plasma, i.u. 2,4 ± 1,4 27,4 ± 1,2   63,1± 19,0 
AST in plasma, i.u. 3,6 ± 2,9 38,6 ± 2,3    54,6 ± 14,6 
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respectively. The tendency of increasing enzyme activity in the medium after thawing reaches 
the highest level (63 and 54.6 m.o) than it was before freezing.  
Also it’s been revealed that between semen quality parameters and increasing of enzyme 
activity in the medium existed negative correlation. As seen from Table 2, at dilution stage 
there is a weak relationship between them (r = 0,17-0,46). This is due to the fact that 
spermatozoa after dilution did not suffer from significant damage.  

 
Table 2 Coefficients of correlation between microscopic and biochemical parameters at 
different stages of cryopreservation of boar spermatozoa; n = 8 

 

 
 
The next two stages of cryopreservation indicate a stronger relationship between the leakage 
of cytoplasmic enzymes and activity of spermatozoa (r = - 0,52-0,72), sperm survival (r = - 
0,58-0,94) and integrity of cellular membranes (r = -0,88-0,95). Between acrosome integrity 
and extracellular enzyme migration exists a weak correlation (r = 0,46-0,52), possibly because 
acrosomes do not contain enzymes which are the subject of this study.  

 
Consclusions  
 
1. Damage of cytoplasmic and acrosomal sperm membranes and also leakage of enzymes 
LDH and AST out of spermatozoa begun during cooling cells to +5 ° C and doubled during 
freezing to -196 ° C.  
2. Between enzyme migration LDH and AST and activity of spermatozoa, survival and HOST 
there is a close correlation at the stages of equilibration and thawing, and with acrosome 
integrity weak correlation at all stages of freezing. 
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Abstract 
 
Oméga-3 polyunsaturated fatty acids  have several field of interest not only  for scientist but 
also  for food and pharmaceutical industry. Consumers are being mislead  by food and 
pharmaceuticals  manufactures who choose to capitalise  on it. Therefore it is necessary to 
accurately translate current research  on  omega-3  and to understand the differences between 
short and very long-chain PUFA , between plant and marine-based omega-3s and between 
ALA and DHA. Two major field of interest must by pointed out. The first lies in their 
quantitative abundance  and their role in the development and maintenance of brain and 
liphoproteins   membranes. The second is their role in the prevention different cardiovascular 
diseases, some psychiatric disorders and more lately to depression   and dementia. 
 
Key words: ω-3 and ω-6 essential fatty acids, biological metabolism, ω-3 LC PUFA enriched 
foods.        
 

Úvod 
 
Problematika omega-3 polynenasytených mastných kyselín /PUFA n-3 / vo výžive ľudí sa 
v poslednom období stala aktuálnou nie len vo vedeckých publikáciách, ale aj v  
farmaceutickom a potravinárskom priemysle  a teda aj predmetom pravdivých i prehnaných 
reklám rôznych produktov ponúkaných na trhu. Javí sa potreba presne  definovať  v čom 
spočíva problém deficitu v potravinových zdrojoch 18 uhlíkových omega-3, ale i omega-6 
PUFA,  ktoré ľudský organizmus nedokáže vôbec  syntetizovať, musia byť dodané v potrave 
preto sú nenahraditeľné /esenciálne/. Vážnosť deficitu dlhoreťazcových  20, 22 uhlíkových 
PUFA, ktoré si človek  dokáže síce syntetizovať z  esenciálnych, ale len v nedostatočnom 
množstve, spočíva v ich nezastupiteľnej úlohe v  štruktúrach lipoproteínových biomembrán, 
v mozgu a v celom  nervovom systéme, v zápalových procesoch , v  kardiovaskulárnych  
procesoch a v koronárnych chorobách srdca. Preto je pochopiteľná výzva vedcov Royal 
Society of Medicine z 26.mája 2010 v Londýne k vládam, že je potrebné riešiť príčinu  
nežiaducich nutričných podmienok vývoja mozgu , poruchy v jeho  činnosti a z toho plynúce 
duševné nemoce. 
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Metabolizmus esenciálnych a dlhoreťazcových  polynenasýtených mastných kyselín 
 
Medzi esenciálne PUFA  patrí  alfa-linolénová kyselina /ALA, 18:3ω3/ a linolová kyselina 
/LA 18:2ω6 /, ktoré živočíšne organizmy nedokážu syntetizovať a dokážu ich  syntetizovať 
iba zelené rastliny a morské riasy/ Obr.1/. Morské i suchozemské živočíchy, včítane človeka, 
musia dostať tieto kyseliny v potrave. Z týchto kyselín sa  hlavne v tele morských rias 
a čiastočne aj živočíchov enzymatickou cestou vytvára rodina 20 a 22 uhlikových omega-3  
derivátov / Eikosapentaénová kyselina EPA 20:5ω3 a Dokosahexaénová DHA 22:6ω3/ a  
rodina omega-6 derivátov / gama-linolová /GLA/ 18:3ω6 a  Arachidonová kyselina AA 
20:4ω6/Obr.1/ 
Na rozdiel od suchozemských rastlín mnohé morské riasy majú kompletný enzymatický 
systém tak pre syntézu esenciálnych ALA a LA ako aj pre dlhoreťazcvé /LC/ EPA 
a DHA. V potravinovom reťazci morského ekosystému sa nakoniec v tuku morských 
živočíchov akumuluje značné množstvo PUFA najmä EPA a DHA, ale aj LA a ALA. Morské 
plody sú preto najlepším zdrojom všetkých PUFA a hlavne EPA DHA. Fyziologické funkcie 
dlhoreťazcových  PUFA v ľudskom organizme sú veľmi rozdielne tak z hľadiska ich dostatku 
pri udržiavaní  stavu membrán, najmä mozgu a prevencie psychiatrických porúch ako i  v 
v prevencii rôznych  kardiovaskulárnych, zápalových a iných patologických procesov  
/Bourre 2005/. 
 
Obr. 1 Metabolické cesty ωωωω -6 kyseliny linolovej  a ωωωω -3 kyseliny linolénovej   
 
Linolová kyselina        V rastlinách a v riasach             αααα - linolénová kyselina 
       18 : 2  ωωωω-6                                                                            18 : 3  ωωωω -3 
     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––          
             ∆-6 desaturáza           V tele živočíchov                                ∆-6 desaturáza 
                                              a v morských riasach 
Gama-linolová kyselina  
        18 : 3  ω-6                                                                           18 : 4  ω-3 
                                               ∆-6 elongáza                                                                                                          
                                                                                                                    
Arachidonová kyselina ( AA )                                         Eikozapentaénová kyselina ( EPA) 
(Eikozatetraénová)                                                                     20 : 5  ω-3     
         20 : 4  ω-6                      ∆5 desaturáza 
 
Adrenová kyselna                                                                   20 : 5  ω-3 
          20 : 4  ω-6                                                                   
                                               ∆5 elongáza 
Dokozapentaénová                                                   Dokozahexaénová kyselina ( DHA) 
    22 : 5 ω-6                                                                               22 :6 ω-3                                                                                                                                                               
  
 
Rastlinné oleje ako zdroj esenciálnych PUFA  LA a ALA  
 
Počas evolúcie človeka  sa pomer omega-3 k omega-6 v potrave  postupne menil. Ako bolo 
zistené v ranných štadaich vývoja človeka bol v potrave  pomer omega-6 k omega-3 okolo 
1:1. /Simopoulos et al. 1999/. V súčasnom období je tento pomer v USA 10:1 aj viacej  
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/Krist-Eherton et al. 2000/. Podobná je situácia aj v štátoch západnej Európy /Sontrop and 
Campbell, 2006/.  
 
Tab. 1 Obsah a pomer  ωωωω - 6 a  ωωωω - 3 PNMK v olejoch niektorých rastlín v porovnaní 
s tukom rýb (v % celkového tuku) /Vaško a Kaštieľ, 2004/  
 
Zdroj ω-6 ω-3     pomerω-6 /ω-3  obsah spolu 
Slnečnica   61    0,1    610: 1     61,1 
Lieskovec   14    0,1    140: 1      14,1 
Bavlník   51    0,2    102: 1      51,2 
Palma olejná   20,5    0,3      68,3:1     20,8 
Kukurica   50    1      50: 1     51 
Ovos   36    2      18: 1     38 
Olivy   12,3    0,7      17,6: 1     13 
Pšeničné klíčky   54    5,3      10,1: 1     59,3 
Sója   53    7        7,6: 1     60 
Vlašské orechy   58          13,5        4,3: 1     71,5 
Repka   20,5    10        2,1: 1     30,5 
Ľan   17    52        1,0: 3,1      69 
Arašidy   28,5     0          -     28,5 
Lupina biela    13,87     7,04         1,97     20,91 
Ryby                        7,9    16,5            1,0: 2,1     24,4 
 
 
Je to spôsobené tým, že sa postupne menej konzumujú zelené časti rastlín , morské produkty, 
zvýšila sa konzumácia živočíšnych tukov bohatších na omega-6, rastlinných olejov najmä 
slnečnicového , olivového, čiastočne aj palmového, /Tab.1/ čím sa zvýšil prijem v potrave LA 
/ω-6/ a znížil prijem ALA /ω-3/ a tým sa zvýšil nežiaduco  pomer ω-6:ω-3 na 10 i viacej . 
Ako je vidieť z Obr. 1 premenu LA a ALA v živočíšnom organizme uskutočňujú tie isté 
enzýmy  v podstate s  rovnakou  michaelisovou konštantou. Z toho dôvodu keď je vysoký 
pomer medzi omega-6 LA a omega-3 ALA rozhoduje v súboji o enzým koncentrácia 
substrátov. Z uvedených dôvodov pri vysokom konzume omega-6 LA / napr. slnečnicového 
oleja/ sa vytvára veľa kyseliny arachidonovej. V dôsledku toho je ALA tlačená do digéscie v 
energetickom metabolizme a nie na tvorbu EPA. 
 
Tvorba eikozanoidov z AA a EPA v tele živočíchov 
 
Deriváty vytvorené z ω-6 AA a z ω-3 EPA sa nazývajú eikozanoidy, sú signálnymi 
molekulami a majú nie len rozdielnu štruktúru, ale aj rozdielny fyziologický účinok. Ako 
uvádza Calder /2006/ vytvárajú sa  z kyseliny arachidonovej/ AA a kyseliny 
eikozapentaénovej /EPA/ štyri skupiny eikozanoidov . Sú to: prostaglandíny , 
prostacyklíny, tromboxány a leukotriény. Existujú dve separátne metabolické cesty tvorby 
týchto specifických  signálnych derivátov odvodených od ω-6 alebo od ω-3 esnciálnych 
mastných kyselín / Obr. 2. a Obr. 3/. 
Deriváty AA sú prevažne prozápalové a negatívne pôsobia na kardiovaskulárny systém, 
hladinu cholesterolu, HDL a LDL a štruktúru lipoproteínových membrán.      
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Obr. 2  Zovšeobecnená  metabolická cesta  pre premenu kyseliny arachidonovej  na  
eikozanoidy. COX cyklooxygenázy, HETE hydroxyeikozatetraénová kyselina, HPETE 
hydroperoxyeikozatetraénové kyseliny,  LOX lipoxygenáza, LT leukotriény,  PG  
prostaglandíny, TX tromboxány/ Calder, 2006/ 
 
 

 
 
Prozápalové účinky prostaglandínov E2 (PGE2) a leukotriénov B4 (LTB4)  sa prejavujú tým, že 
zvyšujú cievnu permeabilitu, zlepšuje sa miestne prekrvenie, indukujú uvoľňovanie 
lyzosomálnych enzýmov, indukujú uvoľňovanie reaktívnych foriem kyslika do granulocytov, 
zvyšujú  produkciu TNF, IL-1 a IL-6 a zvyšujú bolesť spôsobenú aj inými činiteľmi /Penny, 
2003/. 
Eikozanoidy odvodené od kyseliny  eikozapentaénovej EPA /Obr. 3/ majú benefičný 
efekt na reumoidnú artritidu, zníženie cholesterólu v plazme, triacylglycerólov a zvyšujú 
v plazme HDL – cholesterol. Vytláčajú, kyselinu arachidonovú z metabolických procesov  a 
konkurenčne znižujú tvorbu jej proinflamačných  derivátov /Shahidi,2001/.  
Nové informácie /Calder 2006/ ukazujú ako omega-3 PUFA účinkujú na kardiálne funkcie 
včítane antiarytmický efekt, haemodynamiku a endoteliálne funkcie a objasňujú mechanizmus 
ich účinku. Často krát, najmä v komerčných reklamách, je pod pojmom  ω-3 zvýraznená len v 
rastlinných olejoch prítomná α-linolénová kyselina /C18:3n-3 a teda aj ľahko dostupná. 
Neuvádza sa ,že ta je len prekurzorom pre EPA a DHA, ktoré sú rozhodujúce 
v metabolických procesoch a v životných funkciách živočíchov a človeka 
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Obr. 3 Zovšeobecnená metabolická cesta tvorby eikozanoidov odvodených od 
eikozapentaénovej kyseliny. COX cyklooxygenáza;  HEPE  hydroxyeikozapentaénová 
kyselina; HPEPE hydroperoxyeikozapentaénová kyselina; LOX lipoxygenáza; LT leukotriény 
; PG  prostaglandíny, tromboxány /Calder,2006/.  
 
 

 
 
Súčasné štúdia zdôrazňujú  veľký fyziologický význam získavaných z morských zdrojov  
eikozapentaénovej /20:5n-3/ a dokozahexaénovej /22:6n-3/ kyselín potrebných pre riadny 
vývoj mozgu a údržby celého nervového systému. Vyvíja sa veľká snaha zvýšiť tvorbu 
dlhoreťazcových ω-3 PUFA vo vajíčkach hydiny , v mäse ošípaných, v hovädzom mäse a v  
mlieku a v farmovom chove rýb. Bolo zistené, že priamy prijem  EPA a DHA   v diéte vedie 
k zníženiu produkcií PGE2, tromboxánov B2 , hydroxitetraénovej kyseseliny a endotoxínov až 
o 60 – 70 % / Endres et al. 1989, Kelley et al. 1999, Thie et al. 2001, Calder 2006/zatiaľ čo 
samotná ALA taký účinok nemá.                                                                                                                                   
 
Tab. 2 Globálne doporučené dávky PUFA  /www.issfal.org/- jún 2010/  
 
Zdroj ω-6:ω-3 Špecifické odporučenia, denná dávka 

 
France:AFFSA      5:1 500mg ω-3, z toho DHA 120mg minimum 
US Nat.Acad Sci.      - 130 – 260 mg EPA + DHA 
Australia       - ω-3 160 mg pre mužov, pre ženy 90 mg 
Health Consil,Netherlands      - 450 mg  ω- 3 z rýb 
UK /SACN/      - EPA+DPH 450 mg  z rýb 
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Denná  potrebná dávka ALA je  v priemere okolo 4g /Bourre 2005/, ktorú je možné 
zabezpečiť s použitím vhodných rastlinných olejov napr. ľanového oleja a kvalitného  
repkového alebo sójového.  Pomer ω-6:ω-3 by nemal byť nižší ako 1:2. Nemal by sa vytvoriť 
väčší deficit ω-6  lebo by sa tým  nežiaduco znížila konverzia LA na AA charakterizovaná 
suchou pleťou, suchých oči, suchých vlasov a v zvýšenej citlivostí na infekcie /Davis B.C. 
2003/. 
  
Je konverzia ALA na EPA a  DHA v organizme ľudí a zvierat dostatočná ? 
 
Žiaľ, zatiaľ je všeobecne tento proces považovaný za malo efektívny nie len u suchozemských 
živočíchov ale dokonca  aj u mäsožravých morských rýb. Tie majú vysoký obsah EPA DHA 
len v dôsledku neustáleho kolobehu PUFA v potravinovom reťazci morského ekosystému. 
Jediným primárnym ,obnoviteľným, rozhodujúcim  zdrojom EPA a DHA sú morské 
mikroriasy /fytoplankton / ,ktoré sú konzumované priamo rybami alebo zoplanktonom a ten 
následne rybami. 
 Ako ukazujú štúdie Williams a Bure /2006/ biokonverzia  ALA značenej stabilným izotopom 
O18 na EPA a DHA  u dospelých mužov  je limitovaná (  približne len 8 % sa mení na EPA) a 
konverzia na DHA je extrémne nízka (<0.1%). U žien konverzia ALA na EPA je oveľa vyššia 
dosahuje až 21 % a na DHA  až 9%. Môže to byť dôsledkom zníženej digéscie ALA  beta-
oxidáciou pod účinkom  hormónov a zvýšenej potreby počas tehotenstva a kojenia /Burgde 
and Wootton 2002/. Doporučujú / Burdge and Wootton, 2002/ , že pomer ω-6:ω-3  v potrave  
by nemal  byť vyšší ako 3:1, aby sa mohla ALA  vo väčšej miere meniť na EPA. 
Veľká pozornosť sa venuje štúdiu možností zvyšovania ALA, EPA a DHA v živočíšnych 
produktoch konzumovaných človekom  
V poslednom období sa urobilo veľa pokusov s pridávaním ľanového oleja alebo ľanového 
semena a iných  bohatých na ALA rastlinných komponentov do diét pre hospodárske zvieratá 
v očakávaní, že sa v jatočných  produktoch  zvýši obsah všetkých ω- 3 PUFA. Sumarizujúce 
výsledky z  pokusov odpovedajúcich na otázku „ako kŕmiť zvieratá s diétami obohatenými o 
ω-3 PUFA, aby sa zvýšila nutričná hodnota výsledného produktu?“ podáva Boure /2005/. 
Porovnával   pridávanie ľanového oleja , bravčového tuku a rybieho tuku do kŕmnych zmesi 
pre ošípané, teľatá , ovce, dojnice a farmové pstruhy.  Vo všetkých prípadoch sa  v konečnom 
produkte zvýšil obsah ALA niekoľkonásobne ,ale obsah DHA sa významnejšie zvýšil 
v porovnání s kontrolou len po pridaní rybieho tuku. Pri aplikácii ľanového oleja 
v množstve 3% a úzkom pomeru  ω-6:ω-3  1:1 do kŕmnych zmesi  pre kurčiatka  a nesúce 
sliepky pozoroval Vaško et al. /2005a, 2005b/ signifikantné zvýšenie obsahu ALA, EPA a 
DHA v krvnom sére a vo vajíčkach sliepok. Taktiež Zelenka et al. 2008/ pozoroval, pri 
skrmovaní dvoch variet ľanu s rozdielnym obsahom ALA, preukazne vysokú závislosť /P  
0,01/ akumulácie ALA v mäse prsnej a  stehennej svaloviny brojlerov  na obsahu ALA 
v krmive. Konverzia ALA na EPA a DHA  nemala takú vysokú závislosť. Podotýka, že 
aktivita  príslušného enzymatického systému u brojlerov nie je  dostatočná na konverziu 
vysokého množstva ALA /30,97- 43,21 g.kg-1 krmiva/ na EPA a DHA. 
 
Aké sú nové alternatívne zdroje  dlhoreťazcových omega-3 PNFA ? 
 
Na zvýšenie produkcie ALA a zvýšenie jej zastúpenia vo výžive človeka a hospodárskych 
zvierat  je možné zvýšiť výrobu tých rastlín, ktoré majú vysoký obsah oleja a vysoké  
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zastúpenie ALA v oleji Tab. 1. /ľan, repka olejná – canola, sója/. Olej z týchto rastlín 
nasmerovať len do potravinového reťazca  a nie na výrobu biopalív, čím sa podporí tvorba 
dlhoreťazcových EPA a DHA v tele zvierat  i ľudí. To síce  nerieši radikálne deficit EPA a 
DHA v potravinovom reťazci ľudí, ale môže významne zlepšiť terajší stav. Rozširuje sa  
pestovanie morských rias  s vysokým obsahom  EPA a DHA a taktiež farmový chov lososov. 
Vzhľadom na nárast ľudskej populácie a obmedzenosť morských zdrojov PUFA študujú sa 
viaceré  alternatívy na zvýšenie produkcie PUFA. Hlavná pozornosť sa sústreďuje na na 
klasické šľachtenie olejnatých rastlín alebo ich genetickú modifikáciu tak, aby boli vedľa 
ALA aj  primárnym zdrojom dlhore ťazcových PUFA /LC PUFA/ a to EPA DHA. 
Ukazujú sa dve rôzne cesty vedúce k biosyntéze LC PUFA  v prírode:  1. cesta je konvenčná 
/aeróbna /   pokračujúca priamym predlžením cesty premeny LA a ALA na AA, EPA a  na 
DHA /Obr.1/. 2. cesta -  cez anaerobnú  polyketidnú  syntézu (PKS) premeny ALA na EPA a 
DHA  cez stearidonovú kyselinu /SDA 18:4ω-3/ a  eikozatetraénovú / ETA 20:4ω-3/. Boli už 
získané kultváry sóje s obsahom 19.6% EPA a 3% DHA v celkovom tuku semena / Finney 
2006, Nichols et al. 2010/. Vyžaduje to tesnú interdisciplinárnu spoluprácu genetikov a 
biotechnológov  pri príprave  kombinácie  súboru génov vo forme kazety. Také kazety génov 
už boli zavedené do genomu viacerých olejnatých rastlín /Venegas-Caleron et al. 2010/. 
Praktický využiteľné odrody rastlín, ktoré radikálne môžu zvýšiť prívod EPA DHA do 
potravinového reťazca  sa očakávajú  už v roku 2015. Tým by sa významne prispelo 
k zlepšenie  zdravia  ľudí suchozemských štátov kde je nízky konzum rýb a iných morských 
produktov.   
 

Závery 
 
Možnosti bezprostredného zlepšenia kolobehu PUFA v potravinovom reťazci si vyžadujú:             
- Zvýšiť výrobu oleja z ľanu  repky olejnej /canola/ a zo sóje. 
- Všetok vyrobený olej z týchto rastlín nasmerovať do potravinového raťazca a nie na výrobu 
biopalív.  
- Na etiketách obalov olejov uvádzať obsah  omega-3 a omega -6 PUFA v 100g oleja a ich 
pomer v oleji. 
- Vzhľadom na veľmi vysoký obsah  omega-6 linolovej kyseliny v slnečnicovom oleji 
neodporúčať jeho konzum vo väčšom množstve v studenej kuchyni a nepridávať ho kŕmnych 
zmesi pre zvieratá. 
- Podieľať sa na medzinárodnej spolupráci pri tvorbe nových variet olejnatých rastlín 
s vysokým obsahom EPA DHA a ich introdukcie do pestovateľskej praxe.  
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CHOLESTEROL IN THE EGG YOLK 
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* Ústav humánní farmakologie a toxikologie, Farmaceutická fakulta VFU Brno  
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Abstract 
 
The aim of the experiment was to assess whether increasing doses of zinc in a feed formula 
for laying hens influence the content of cholesterol in egg yolk. Apart from the control group, 
in which the content of Zn in the feed formula was 50 mg/kg, feed formulas for experimental 
groups were adjusted (by adding ZnO) to contain 200 mg/kg Zn in P1 group, 500 mg/kg Zn in 
P2 group and 1000 mg/kg Zn in P3 group. The results of the experiment showed that the 
increasing content of Zn in a feed formula lowered the content of cholesterol in the egg yolk 
when Zn was included in up to 500 mg/kg in the formula (group P2). We observed significant 
(P ≤ 0.05) to highly significant (P ≤ 0.01) differences between the control and experimental 
groups in mean molar concentration and cholesterol content values in the egg yolk. The 
highest effect on lowering cholesterol in the egg yolk was observed in the O2 group when the 
dose 500 mg/kg Zn was used in the feed formula. 
 
Key words: laying hens, diet, Zn, egg yolk, cholesterol 
 

Úvod 
 
Cholesterol patří mezi steroly. Po chemické stránce patří mezi alicyklické steroidní alkoholy. 
Jde výhradně o živočišný produkt, v rostlinách se nevyskytuje. Pro živočišné organizmy má 
velký význam, protože je výchozí látkou pro syntézu vitaminu D, pohlavních hormonů a je 
součástí i žlučových kyselin. V metabolismu je důležitý i pro správnou činnost nervového 
systému, jak uvádějí Dunne a Graw (1990). V potravinách se nejvíce vyskytuje v mozku, 
játrech, svalové tkáni, vejcích (žloutku), dále v mléce a mléčných výrobcích. Cholesterol je ve 
vejci soustředěn ve vaječném žloutku. Hmotnost žloutku u vajec slepic, jak uvádí 
Angelovičová (1993) se pohybuje v rozmezí 16,86 g – 18,24 g. Böswart a kol. (1993) zjistili, 
že obsah cholesterolu se ve vejcích pohyboval v rozmezí od 9,81 mg do 12,28 mg/g žlutku, 
Benešová (1993) 1 600 mg – 2 130 mg /100 g žloutku, Ingr a kol. (2001) 22 mg – 39 mg/g 
vaječného žloutku. Většina cholesterolu je syntetizována v játrech nosnic a krví je, jak uvádějí 
Kaya a kol. (2001), transportován do žloutku. Existuje celá řada vnitřních i vnějších vlivů, 
které mohou ovlivnit obsah cholesterolu ve vaječném žloutku. Za nejvýznamnější vnitřní 
faktory lze pokládat plemennou příslušnost nosnic, genetickou linii, případně i individualitu 
zvířete, jak uvádějí Onbasilar a kol. (2001). Významný je i věk slepic, respektive období 
snášky, jak dokládají ve své práci Jiang a Sim (1991). Se zvyšujícím se věkem nosnic, tj. 
s délkou snáškového období se obsah cholesterolu ve snesených vejcích zvyšuje. V rámci 
vnitřních faktorů lze ovlivnit obsah cholesterolu ve vejcích šlechtěním nosnic. Z vnějších  
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faktorů se na obsahu cholesterolu ve vejcích uplatňuje nejvyšší měrou výživa nosnic. Autoři 
Narahari a Sujatha (2003) se domnívají, že snížení obsahu cholesterolu ve vejcích lze 
dosáhnout např. vhodnou kombinací n-3 FA, množstvím podávaného vitaminu E, organicky 
vázaného selenu apod., jak dokumentují práce Narahari a Sujatha (2003), nebo podáním 
přípravku z rostliny Yucca shidigera do diety (Kutlu a kol., 2001), případně zvýšením obsahu 
některých stopových prvků v dietě např. Cu, jak uvádějí Balevi a Coskun (2004) nebo Lien a 
kol. (2004). Na vztah mezi technologií ustájení nosnic a hladinou cholesterolu ve vejcích 
upozorňují práce Ingr a kol. (2001), Hidalgo a Rossi (2003), Návarová a Mataša (2002) a 
další. Citovaní autoři se shodují v tom, že nižší obsah cholesterolu ve vejcích byl prokázán 
v klecových technologiích, ve srovnání s alternativními chovy.  
 
Metodika 
 
Cílem práce bylo sledovat obsah cholesterolu ve vaječném žloutku, při odstupňovaných 
dávkách Zn. Zinek byl doplněn do krmné směsi s obsahem 50 mg/kg (kontrola) oxidem 
zinečnatým, na 200 mg/kg (skupina P1), 500 mg/kg (skupina P2) a 1 000 mg/kg (skupina P3). 
Pokus proběhl v akreditované experimentální stáji Ústavu výživy, zootechniky a zoohygieny, 
Fakulty veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.  
Do sledování bylo zařazeno celkem 40 nosnic hybrida Isa Brown, které byly umístěny 
individuálně v klecové technologii, a to 10 nosnic kontrolních, 10 nosnic skupina P1, 10 
nosnic skupina P2 a 10 nosnic skupina P3. Zvířatům byla ad libitum denně podávána 
kompletní sypká krmná směs s obsahem 195,4 g/kg NL, 52,2 g/kg tuku, 17,0 g/kg vlákniny, 
583,9 g/kg BNLV, 433,3 g/kg škrobu, 151,5 g/kg  popel, 44,1 g/kg vápníku, 6,5 g/kg fosforu, 
2,3 g/kg hořčíku a 11,09 MJ MEd. Vodu měly nosnice k dispozici ad libitum z automatických 
napáječek umístěných v experimentálních klecích.  
V týdenních intervalech (4 týdny) bylo od každé slepice odebráno vejce, celkem od každé 
skupiny 120 vajec k analýze. U každého odebraného vejce byla stanovena jeho hmotnost, 
hmotnost žloutku a stanoven obsah cholesterolu pomocí automatického přístroje Cobas Mira. 
V rámci analýzy byla stanovena molární koncentrace cholesterolu (mmol/l) a tato přepočítána 
na mg cholesterolu ve 100 g žloutku (mg/100 g).  
 

Výsledky a diskuze 
 
Z výsledků je zřejmé, že odstupňované dávky zinku významně ovlivnily obsah cholesterolu 
ve vaječném žloutku užitkových nosnic, jak dokumentuje tabulka 1. Nejvyšší průměrná 
koncentrace cholesterolu 36,075 mmol/l byla zaznamenána u kontrolní skupiny, nižší 
koncentrace cholesterolu 34,653 mmo/l byla u skupiny P1 a nejnižší průměrnou koncentraci 
cholesterolu 32,441 mmol/l vykazovaly žloutky skupiny P3. U skupiny P3 se zvýšila 
průměrná molární koncentrace vaječného cholesterolu na 34,243 mmol/l a přibližně se 
pohybovala na úrovní skupiny P1. 
Názorný přehled o podávání odstupňovaných dávek Zn v dietě nosnic a jejich vliv na molární 
koncentraci cholesterolu ve vaječném žloutku uvádí graf 1. Z uvedeného grafu vyplývá, že se 
zvyšující se dávkou zinku, až do 500 mg Zn na 1 kg krmné směsi, se molární koncentrace 
cholesterolu ve vaječném žloutku průkazně P ≤ 0,05 (P1), až vysoce průkazně P ≤ 0,01 (P2), 
oproti kontrole, snižovala. Vyšší dávka (P1) již další snížení cholesterolu nevyvolala, naopak 
bylo zaznamenáno oproti skupině P2 vysoce průkazné P ≤ 0,01 zvýšení, přesto že i tato 
hodnota byla vysoce průkazně P ≤ 0,01 nižší ve srovnání s kontrolou. 
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Cholesterol  (mmol/l)  n  x SD sx 
 Dolní 
95% 

 Horní 
95% 

 Celý vzorek 480 34,356 4,3365 0,1977 33,9678 34,7448 
 Kontrola 120 36,075 4,3584 0,3962 35,2902 36,8591 
 Pokus 1. 120 34,653 4,7139 0,4303 33,8004 35,5046 
 Pokus 2. 120 32,441 2,8872 0,2636 31,9194 32,9631 
 Pokus 3. 120 34,243 4,3975 0,4014 33,4476 35,0374 

Srovnání  Rozdíl  q Stat 
 Tabulka 

q 
 

Významnost 
 Dolní 
95% 

 Horní 
95% 

 
Výsledek 

 Kontrola - Pokus 2. 3,6334 9,6096 3,6460 0,0000 2,2549 5,0120 P ≤ 0,01 
 Pokus 1. - Pokus 2. 2,2113 5,8362 3,6460 0,0003 0,8298 3,5927 P ≤ 0,01 
 Pokus 3. - Pokus 2. 1,8013 4,7541 3,6460 0,0046 0,4198 3,1827 P ≤ 0,01 
 Kontrola - Pokus 3. 1,8322 4,8457 3,6460 0,0037 0,4536 3,2107 P ≤ 0,01 
 Pokus 1. - Pokus 3. 0,4100 1,0821 3,6460 0,8701 -0,9714 1,7914 NS 
 Kontrola - Pokus 1. 1,4222 3,7613 3,6460 0,0402 0,0436 2,8007 P ≤ 0,05 

 
Tabulka 1: Průměrné molární koncentrace cholesterolu ve vaječném žloutku po aplikaci 
různých dávek Zn včetně statistických charakteristik 
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Graf 1: Průměrné molární koncentrace cholesterolu ve vaječném žloutku po aplikaci různých 
dávek Zn (P ≤ 0,01 AB, CD, EF, P ≤ 0,05 Ab) 
 
U vajec je obvykle obsah cholesterolu vyjadřován v mg/100 g vaječného žloutku. Z tohoto 
důvodu byla molární koncentrace přepočítána na mg cholesterolu ve 100 g vaječného žloutku, 
jak dokumentuje tabulka 2. 
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Cholesterol (mg/100 g)  n  x SD sx 
 Dolní 
95% 

 Horní 
95% 

 Celý vzorek 480 1396,7834 184,9540 8,4332 1380,2129 1413,3539 
 Kontrola 120 1467,77 191,0391 17,3672 1433,3865 1502,1582 
 Pokus 1. 120 1409,81 200,3680 18,2910 1373,5950 1446,0311 
 Pokus 2. 120 1328,88 117,2486 10,7033 1307,6867 1350,0739 
 Pokus 3. 120 1380,08 192,5049 17,5732 1345,2797 1414,8731 

Srovnání  Rozdíl  q Stat 
 Tabulka 

q 
 

Významnost 
 Dolní 
95% 

 Horní 
95% 

 
Výsledek 

 Kontrola - Pokus 2. 138,8921 8,5401 3,6460 0,0000 79,5954 198,1888 P ≤ 0,01 
 Pokus 1. - Pokus 2. 80,9328 4,9661 3,6460 0,0027 21,5132 140,3524 P ≤ 0,01 
 Pokus 3. - Pokus 2. 51,1961 3,1414 3,6460 0,1189 -8,2235 110,6157 NS 
 Kontrola - Pokus 3. 87,6960 5,3922 3,6460 0,0009 28,3993 146,9927 P ≤ 0,01 
 Pokus 1. - Pokus 3. 29,7367 1,8246 3,6460 0,5696 -29,6829 89,1563 NS 
 Kontrola - Pokus 1. 57,9593 3,5638 3,6460 0,0581 -1,3373 117,2560 NS 

 
Tabulka 2: Průměrný obsah cholesterolu ve vaječném žloutku po aplikaci různých dávek Zn 
včetně statistických charakteristik. 
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Graf 2: Průměrné molární koncentrace cholesterolu ve vaječném žloutku po aplikaci různých 
dávek Zn (P ≤ 0,01 AB, CD) 
 
Závěr  
 
Z výsledků experimentální práce lze vyvodit závěr, že obsah zinku v dietě nosnic vyvolal 
snížení molární koncentrace, a tím i obsahu cholesterolu ve vaječném žloutku. Se zvyšujícím 
se obsahem dietárního zinku klesal obsah cholesterolu ve vaječném žloutku, až do množství 
500 mg Zn/kg krmné směsi. Vyšší dávky Zn (1 000 mg/kg směsi), jak jsme prokázali u 
skupiny P3, již tak pronikavý efekt na obsah cholesterolu ve žloutku neměly. Nejvyšší efekt 
na snížení obsahu cholesterolu ve vaječném žloutku měla krmná směs s obsahem 500 mg 
Zn/kg směsi. 
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ROSTLINNÉ OLEJE VE VÝŽIV Ě NOSNIC 
 
PLANT OILS IN THE DIET FOR LAYING HENS 
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Abstract 
 
In the experiment, we compared four types of plant oils. Criteria were: distribution saturated 
and unsaturated fatty acids, distribution important unsaturated fatty acid, especially 
polyunsaturated fatty acid and level or ratio n-3, n-6 and n-9 FA. The oils (soybean, 
sunflower, rapeseed and flaxseed) were added to the feed mixtures of layers. Each month, 
values of live weight and feed intake were recorded and the laid eggs were analyzed. The 
results show that most quality from oilseeds is linseed oil. Rapeseed oil has ideal ratio           
n-3: n-6 FA – 1:5. Low quality is sunflower oil. 
 
Key words: oil, rapeseed, sunflower, flaxseed, soybean, fatty acid, feed mixtures 
 
Úvod 
 
Lipidy jsou důležitou složkou potravy a krmiv nejen pro svou vysokou energetickou hodnotu, 
ale i pro obsah esenciálních mastných kyselin a v tucích rozpustných vitamínů (Murray, 
2002). Tukovou složku do krmiv pro nosnice je vhodné dotovat pomocí rostlinných olejů. 
Použití oleje umožňuje dosažení vyšší koncentrace energie v krmných směsích. Při 
sestavování receptur je třeba zvažovat nejen celkový obsah tuku ve směsi, ale také jeho 
složení. Zvláště je třeba přihlížet k obsahu kyseliny linolové a kyseliny α-linolenové, které 
jsou esenciálními živinami. Bylo zjištěno, že dietou lze ovlivnit poměr nasycených a 
nenasycených mastných kyselin ve vaječném žloutku. (Milinsk a kol., 2003, Cobos a kol., 
1995) Zároveň se i snižuje hladina cholesterolu. Je tedy možné, i z tohoto hlediska, použít 
vejce jako funkční potravinu. (Suksombat a kol., 2006) 
Z rostlinných olejů, které mají vhodné zastoupení mastných kyselin, patří mezi 
nejpoužívanější olej sojový, slunečnicový, řepkový a lněný. (Cobos a kol., 1995)  
Složení mastných kyselin ve vejci je krmivem ovlivněno a to vždy ve prospěch mastné 
kyseliny, která v dané plodině (v oleji) převažuje. Vejce nosnic krmených dietou se sójovým 
olejem obsahují více kyseliny linolové. (Beynen, 2004) Dieta se lněným olejem ovlivňuje 
kyselinu α-linolenovou, koncentraci kyseliny olejové a koncentraci omega-3 mastných 
kyselin a DHA. (Celebi, Macit, 2009) 
 
Řepkový olej 
Nutriční hodnota řepkového oleje je dobrá vzhledem k příznivému poměru kyseliny linolové 
ω-6 a linolenové ω-3. (Zukalová a kol, 2009) Zařazování řepky a řepkových produktů do 
krmných dávek je limitováno obsahem antinutričních faktorů v těchto krmivech (zejména 
glukosinoláty). V obecné rovině lze říci, že přežvýkavci jsou méně náchylní k účinkům těchto 
látek než monogastrická zvířata. Čím nižší je obsah antinutričních faktorů v řepce a jejích  
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produktech, tím vyšší může být její zastoupení v krmné dávce.(McDonald a kol., 1995) 
Řepkový olej neobsahuje glukosinoláty. Energetická hodnota dosahuje téměř 40 MJ.kg-1, 
obsah metabolizovatelné energie (MEP, MEN) kolísá mezi 35 - 36 MJ.kg-1. Jde tedy o vítaný 
koncentrovaný zdroj energie. Šlechtěním nových genotypů řepky se postupně upravuje 
složení mastných kyselin v oleji řepky ve prospěch žádoucích složek. Významně byl snížen 
obsah kyseliny erukové, která zhoršovala nutriční hodnotu oleje. (Hosnedl a kol., 1998) 
 
Lněný olej 
Z pohledu obsahu mastných kyselin lze rozdělit genové zdroje lnu, kterých je přibližně 500, 
na tři skupiny. První skupinu tvoří tzv. klasické typy lnu, které obsahují 13-15 % kyseliny 
linolové a 52-75 % kyseliny linolenové. Druhou skupinu tvoří genové typy, které obsahují  
25-30 % kyseliny linolové a 25-35 % kyseliny linolenové (střednělinolenové typy). Třetí 
skupinu genových zdrojů tvoří typy lnu, které obsahují 50-55 % kyseliny linolové a méně než 
3 % kyseliny linolenové (nízkolinolenové, potravinářské typy). (Středa, 2005) Jako většina 
rostlinných olejů, olej lněného semene obsahuje kyselinu linolovou, esenciální mastnou 
kyselinu potřebnou pro přežití. Ale na rozdíl od většiny olejů obsahuje také významná 
množství jiné esenciální mastné kyseliny, alfa linolenové kyseliny (ALA), která patří do 
skupiny omega-3 mastných kyselin. Kyselina alfa linolenová je také široce využívána v 
krmivech pro zvířata, takže drůbež a vejce jí mají dostatečná množství. 
 
Slunečnicový olej 
Slunečnicový olej neobsahuje žádné trans mastné kyseliny, má nízký obsah nasycených tuků 
a značný obsah kyseliny olejové. (Vondrášková, 2003) Přídavek slunečnicového oleje s 
vysokým obsahem kyseliny olejové zvyšuje koncentraci mononenasycených mastných 
kyselin ve žloutku. Ve větší míře jsou přítomné kyselina linolová a arachidonová. (Celebi, 
Macit, 2008) Neovlivňuje produkci vajec. (Alvarez a kol., 2005). Nosnice mají tendenci 
zvyšovat příjem krmiv a následně je pozorováno zvýšení hmotnosti vajec. (Milinks, 2003) 
 
Sojový olej 
Sojový olej obsahuje velké množství nenasycených mastných kyselin, především kyselinu 
linolovou (cca 50 %), olejovou a linolenovou. Z nasycených mastných kyselin se v menším 
množství vyskytuje kyselina palmitová a stearová. Tokoferoly jsou v největší míře zastoupeny 
ve formě γ- a δ- tokoferolů . (O`Brien, 2004) 
 
Metodika 
 
K provedení biologického pokusu bylo nakoupeno 120 nosnic hybridní kombinace Isa Brown. 
Krmení bylo realizováno pomocí komerčně vyráběných kompletních krmných směsí (KS pro 
kuřice a KS pro nosnice N1). Nosnice byly chovány v klecové technologii v akreditované 
experimentální stáji s řízeným světelným, teplotním, zoohygienickým a krmně-
technologickým režimem. Nosnice byly rozděleny do čtyř skupin. Do diety první skupiny byl 
přidán komerčně vyráběný sojový olej (SO), do krmné směsi druhé skupiny olej slunečnicový 
(SLO), ve třetí skupině byl použit olej řepkový (ŘO) a v poslední, čtvrté skupině, byl v dietě 
podán olej lněný (LO). Množství oleje přidávané do KS bylo u všech skupin totožné (1,5 kg 
oleje na 50 kg KS. V průběhu experimentu byla v měsíčních intervalech zaznamenávána živá 
hmotnost nosnic a spotřeba krmné směsi a ve stejném intervalu byla analyzována snesená 
vejce. Ve vejcích se stanovovaly mastné kyseliny pomocí plynové chromatografie.  
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Dále byly analyzovány použité oleje (sojový, slunečnicový, řepkový a lněný-olejná i přadná 
odrůda). Oleje byly hodnoceny podle nasycenosti mastných kyselin (hladina nasycených a 
nenasycených mastných kyselin). Byly hodnoceny monoenové a polyenové mastné kyseliny a 
také poměr mezi kyselinami n-3 a n-6 a n-9. 
 
Výsledky 
 
Tab. 1 Analýza olejů – zastoupení NaMK a NeMK (g/100 g oleje) 

 Řepka Slunečnice Soja Len-O Len-P 
NaMK 7,040 9,645 14,422 9,301 8,781 
NeMK 89,368 79,383 80,216 79,416 81,428 

 
 
Graf 1 Analýza olejů – zastoupení NaMK a NeMK (g/100 g oleje) 

 
 
Tab. 2 Analýza olejů – zastoupení MUFA a PUFA (g/100 g oleje) 

 Řepka Slunečnice Soja Len-O Len-P 
MUFA 64,851 28,845 18,593 13,670 16,451 
PUFA 24,517 50,538 61,623 65,746 64,977 

 
 
Graf 2 Analýza olejů – zastoupení MUFA a PUFA (g/100 g oleje) 
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Tab. 3 Analýza olejů – obsah jednotlivých skupin FA (g/100 g oleje) 

 Řepka Slunečnice Soja Len-O Len-P 
n-3 MK 6,939 0,078 8,774 21,974 49,522 
n-6 MK 17,578 50,460 52,849 43,772 15,455 
n-9 MK 64,851 28,845 18,593 13,670 16,451 

 
 
Graf 3 Analýza olejů – obsah jednotlivých skupin FA (g/100 g oleje) 

 
 
Výsledky stanovení mastných kyselin ve vejcích a hodnocení snášky a konverze krmiva 
nebyly v okamžiku odesílání článku zpracovány, tyto výsledky budou prezentovány na 
konferenci. 
 
Závěr 
 
Řepkový olej je z hlediska dietetického velmi významnou potravinou i surovinou pro výrobu 
krmiv pro hospodářská zvířata. Poměr n-3 : n-6 MK se pohyboval v ideálním rozmezí 1 : 5. 
Obsahuje ale převážně MUFA a méně ceněných PUFA, než ostatní oleje. Slunečnicový olej je 
druhým nejvíce produkovaným olejem v ČR. Nadměrný přívod n-6 mastných kyselin za 
současného nedostatku n-3 mastných kyselin v potravinách nebo krmivech lze z dietetického 
hlediska hodnotit nepříznivě (je méně vhodný, ve srovnání s olejem řepkovým). Lněný olej 
přadných odrůd lnu je z hlediska dietetického vysoce atraktivním olejem. Vysoká dietetická 
kvalita je dána především vysokým obsahem n-3 FA (α- linoleová) a nižším obsahem n-6 FA 
(linolová/linolelaidová). Zastoupením těchto FA vytváří ideální poměr n-3 : n-6, který je u 
oleje přadných lnů 1 : 0,3.  
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KVALITA KUKURI ČNÝCH SILÁŽÍ V SR 
 
THE QUALITY OF MAIZE SILAGE IN SLOVAKIA 
 
Vršková M., Bencová E. 
 
Ústav výživy, Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, SR 
 

Abstract  
 
Maize is among easy ensiled roughage and high-quality maize silage is a good source of 
structural but also non-structural carbohydrates. From the analyzed maize silage in the 
laboratory of the Institute nutrition (Animal Production Research Centre Nitra) we found, that 
silage with a higher dry matter content are generally better quality, contain more fat, nitrogen 
free extract, energy, and unlike other forage with maturing maize the fiber content of whole 
plant decreases. The dry matter content is also very important in terms of qualitative changes 
in nutrient content and structure. During maturation reduces the proportion of crude protein, 
rapidly degradable carbohydrates and increasing the proportion of starch, which is of great 
importance for the process of fermentation, whether by ensilage or in forestomachs of dairy 
cows after feeding. Subsequently, the increases NEL and decreases PDIN. In assessing the 
fermentation process are classified maize silages most to third class (50%), balanced ratio was 
I. and IV. class (20 %) and was at least in II. class (10%). 
 
Key words: quality, maize silage, fermentation parameters 
 
Úvod 
 
Na Ústave výživy CVŽV Nitra spracovávame údaje o  krmivách analyzovaných v našom 
chemickom laboratóriu a sústreďujeme ich do databanky krmív, ktorú každoročne 
aktualizujeme. Sledujeme obsah živín, makro- a mikroprvkov, výživnú hodnotu a kvalitu 
krmív v jednotlivých rokoch. Štatisticky spracované údaje z databázy slúžia ako podklad pre 
aktualizáciu legislatívy a inováciu systémov hodnotenia potreby živín a výživnej hodnoty 
krmív. Hospodárske krmivá sú rozhodujúcim zdrojom výživy a priamo ovplyvňujú úroveň 
živočíšnej produkcie. V posledných rokoch došlo vplyvom nielen tzv. ekonomickej krízy ale 
aj vplyvom klimatických zmien k poklesu úrod, produkcie a kvality krmív. V dôsledku 
zvýšených agrotechnických zásahov sa viac či menej pozmenili aj chemické charakteristiky 
kŕmnych plodín, pričom významné zmeny sa odrazili najmä v obsahu živín. 
Z hľadiska rôznorodosti krmovinovej základne ako aj konkrétnych vplyvov pôdno – 
klimatických podmienok nie je možné paušálne prevzatie požadovaných údajov zo 
zahraničných alebo starších domácich literárnych zdrojov.  
V súčasnosti sa kvalita siláží hodnotí podľa nariadenia vlády SR č. 439/2006 Z.z. o kŕmnych 
surovinách v prílohe č. 7 (Hospodárske krmivá a produkty po priemyselnom spracovaní) v 
časti C (siláž). 
Pri produkcii mlieka v Európe, obmedzeného kvótami, je možné dosiahnuť zvýšenie príjmov 
hlavne znížením nákladov na vyprodukovaný liter mlieka. Celkové náklady na krmivá 
predstavujú v súčasnosti tretinu až polovicu z celkových nákladov na produkciu mlieka.  
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Z jednoročných krmovín, ktoré zabezpečujú  energetickú zložku kŕmnej dávky, je preferovaná 
predovšetkým kukurica siata. Súvisí to s pomerne jednoduchou agrotechnikou, ale najmä 
pokroku v šľachtení nových hybridov kukurice s neskorším dozrievaním vegetatívnej časti 
rastliny (stay green) resp. rýchlejším dozrievaním zrna (dry down) a plasticite hybridov voči 
pôdnym a klimatickým podmienkam. V posledných rokoch sa kukurica vďaka intenzívnemu 
šľachteniu dostala na maximálny podiel zrna z celej rastliny. Existujú však rezervy vo zvýšení 
stráviteľnosti vlákniny. Kvôli zvyšujúcej sa úžitkovosti dojníc je nutné zvyšovať koncentráciu 
energie v KD, čo sa dá dosiahnuť popri šľachtení aj technologickými zásahmi, ktoré sú 
založené na princípe znižovania podielov zvyšku rastliny výškou rezu pri kosbe (Jambor, 
2005). Pri tejto možnosti ale treba mať na pamäti aj súvisiace javy, akými sú: celkovo nižší 
výnos živín z jednotky plochy a potreba ďalšieho agrotechnického úkonu na strnisku (Mitrík, 
Vajda, 2007). 
Kukurica patrí medzi ľahkosilážovateľné objemové krmivá a kvalitná kukuričná siláž je 
dobrým zdrojom štrukturálnych ale aj neštrukturálnych sacharidov ako pohotových zdrojov 
energie pre bachorovú proteosyntézu. Výnos a využitie živín v kukuričnej siláži pre produkciu 
vychádza z jej kvality, ktorá je daná viacerými biologickými a technologickými faktormi 
ovplyvňujúcimi jednak kvalitu silážovanej hmoty, výsledok fermentačného procesu, 
koncentráciu energie, stráviteľnosť a príjem sušiny. (Bíro, 2005). 
Zásadný význam pre príjem krmiva má obsah sušiny v zmiešaných kŕmnych dávkach (TMR). 
Dojnice prijímajú najviac sušiny, keď je zmiešaná kŕmna dávka tvorená zo 40-50 % sušinou 
objemového krmiva zodpovedajúcej kvality a zvyšok tvorí sušina jadrových krmív, pričom 
musia byť splnené ďalšie výživarske a fyziologické požiadavky ako je napr. podiel hrubej či 
NDV vlákniny, koncentrácia živín, chutnosť a stráviteľnosť krmív a ich štruktúra. Najväčšou 
prednosťou TMR je stabilné zloženie kŕmnej dávky postavenej hlavne na konzervovaných 
objemových krmivách (Bouška a kol., 2006). 
Najdôležitejším faktorom, ovplyvňujúcim kvalitu kukuričnej siláže, je štádium zrelosti 
porastu v čase zberu. Zvyšovanie energetickej hodnoty kukuričnej siláže sa spája s vysokou 
stráviteľnosťou zelených častí rastlín a nárastom obsahu vysoko stráviteľných škrobových 
látok v kukuričných šúľkoch. Optimálna zrelosť silážnej kukurice je vo fáze 2/3 mliečnej línie 
zrna, lebo neskôr je v kukurici málo cukrov na zabezpečenie nástupu rýchleho a kvalitného 
priebehu fermentačného procesu, pretože škrob nie je fermentovateľnou živinou pre silážne 
mikroorganizmy. Na druhej strane sa zrelé zrno kukurice s tuhým endospermom (sušina 
v šúľkoch 55-60 %) nedostatočne mechanicky narúša pri zbere a následne zviera nemôže 
živiny v siláži využiť na produkciu (Mitrík a Vajda, 2006). 
 
Metodika 
 
Z analyzovaných kukuričných siláží v laboratóriu Ústavu výživy CVŽV Nitra sme údaje 
spracovali do tabuliek, v ktorých sú kvôli prehľadnosti uvedené priemerné hodnoty 
základných živín, výživnej hodnoty a parametre fermentačného procesu rozdelené podľa 
percentuálneho obsahu sušiny v siláži. Analýzy krmiva sme robili podľa nariadenia komisie 
(ES) č. 152/2009. Frakcie vlákniny NDV a ADV v silážach sme stanovili podľa Výnosu MP 
SR č. 2136/2004-100. Zo získaných údajov sme potom siláže zatrieďovali do jednotlivých 
tried kvality podľa nariadenia vlády SR č. 439/2006 Z.z. o kŕmnych surovinách v prílohe č. 7. 
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Výsledky a diskusia 
 
Kukuričné siláže s vyšším obsahom sušiny sú spravidla lepšej kvality, obsahujú viac tuku, 
bezdusíkatých látok výťažkových, energie a na rozdiel od ostatných krmovín s dozrievaním 
kukurice sa obsah vlákniny v celej rastline znižuje (tabuľka 1a, 1b, 2).  
Obsah sušiny je veľmi dôležitý aj z hľadiska kvalitatívnych zmien v obsahu a štruktúre živín. 
V priebehu dozrievania sa znižuje podiel dusíkatých látok, rýchlo degradovateľných cukrov 
a zvyšuje sa podiel škrobu, čo má veľký význam pre priebeh fermentačných procesov či už 
pri silážovaní alebo v predžalúdkoch dojníc po nakŕmení. Ako vidíme v tabuľke 2 následne sa 
znižuje PDIN a zvyšuje NEL. Vo výžive prežúvavcov hodnotíme energetickú zložku kŕmnej 
dávky z pohľadu obsahu neštrukturálnych (hlavne škrob) a štrukturálnych sacharidov 
reprezentovaných obsahom NDV. Na rozdiel od škrobu majú štrukturálne polysacharidy 
významný fyziologický efekt v zachovaní správnej funkcie bachora, frekvencii prežúvania, 
udržiavaní optimálneho pH v bachore a zdravia polygastrických zvierat. Obsah vlákniny 
v kŕmnych dávkach ovplyvňuje aj plnivosť bachora, rýchlosť pasáže tráveniny z bachora 
a tým aj stráviteľnosť celej kŕmnej dávky (Šimko a kol., 2010). 
Obsahom sušiny je ovplyvnená aj degradovateľnosť škrobu. Pri silážach s nízkou sušinou je 
škrob plne degradovaný v bachore, zatiaľ čo pri siláži v mliečno-voskovej zrelosti sa 20-25 % 
škrobu degraduje až v tenkom čreve, čo zvyšuje zdroje glukózy pre syntézu mliečneho cukru, 
množstvo ktorého, vzhľadom na fixný obsah v mlieku, v konečnom dôsledku limituje výšku 
produkcie (Petrikovič a kol., 2002). 
Ukazovatele fermentačného procesu sme uviedli v tabuľke 3. Najviac kukuričných siláží 
s obsahom sušiny do 30 % sme zatriedili do III. triedy (78 %). Ak by sme zohľadnili siláže, 
ktoré boli zaradené do III. triedy len kvôli pH nižšiemu ako 3,7, čo môžeme vyriešiť použitím 
pufrov, tak sme zaradili 56 % siláží do I. triedy kvality. Pri optimálnom obsahu sušiny 30-35 
% v kukuričnej siláži bolo opäť najviac zaradených do tretej akostnej  triedy (53 %). Bez 
zohľadnenia pH sa pomer v prvej a tretej triede vyrovnal. V nasledujúcej kategórii rozmedzia 
sušiny 35-40 %, ktorú ešte niektorí autori považujú za optimálnu, sme zaradili do tretej triedy 
o 10 % viac ako do prvej. Bez zohľadnenia pH sme nadpolovičnú väčšinu zaradili do prvej 
akostnej triedy (57 %). V poslednej kategórii nad 40 % obsah sušiny bol vyrovnaný počet 
v prvej a tretej triede aj v druhej a štvrtej triede. 
Z celkového počtu hodnotených siláží 76 ks spĺňali všetky okrem jednej vzorky požiadavku 
na minimálny obsah kyseliny mliečnej 10g/kg pôvodnej hmoty. Môžeme konštatovať, že 
najviac kukuričných siláží sme zaradili do tretej triedy kvality (50 %). Bez zohľadnenia pH sa 
nám zvýšilo zastúpenie v I. triede z 21 % na 45 %. Pri posudzovaní kvality siláží sme zistili 
podiel IV. triedy podľa obsahu sušiny v rozmedzí 17-27 %, okrem poslednej kategórie 
s obsahom sušiny v siláži nad 40 %. Tu sme zaradili len 7 % siláží, čo je však spôsobené 
vplyvom použitých silážnych konzervantov. 
 
Záver 
 
Pri výrobe kvalitnej kukuričnej siláže treba začať už hneď pri výbere vhodného hybridu 
silážnej kukurice podľa oblasti pestovania, správnou agrotechnikou, optimálnym vegetačným 
štádiom a technikou zberu a dodržaním technologických parametrov silážovania. 
Posudzovanie zrnových hybridov je jednoznačné a ľahko merateľné – maximálna úroda s 
najnižšími zberovými vlhkosťami. Pri posudzovaní silážnych hybridov zohráva dôležitú 
úlohu čas zberu a tiež skutočnosť, že prínosy hybridu sa posudzujú nepriamo cez úžitkovosť 
dobytka. Hybrid za účelom pestovania na siláž vyberáme skoro na jar, na jar sa vysieva a na  
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jeseň zberá a silážuje. Na prvý pohľad sa tým práca končí. Produkt celosezónneho snaženia sa 
začína skrmovať až s časovým odstupom a až vtedy sa spozná správna voľba (Limagrain 
Central Europe SE o.z., 2010). Do popredia sa dostáva metóda hodnotenia kukuričných siláží 
podľa systému MILK 2006. Je vyjadrený formou dvoch indexov a to produkciou mlieka na 
hmotnostnú jednotku sušiny siláže a výnosom na jednotku plochy (Třináctý a kol., 2010). 
Pojem kvalita siláže sa často nesprávne zužuje len na obsah a zloženie produktov kvasenia 
(akostné ukazovatele fermentácie), pričom rozhodujúci ukazovateľ z hľadiska produkcie je 
výživná hodnota (obsah živín, energie a všetkých ostatných látok), ako aj fyzikálnych, 
chemických a dietetických vlastností a pôsobenia siláže na organizmus zvierat. Najpresnejšie 
ohodnotenie kvality siláže sa získa len v pokusoch na zvieratách. Takéto hodnotenie je však 
ekonomicky a časovo náročné  
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Tabuľka 1a: Obsah živín v kukuričnej siláži v závislosti od obsahu sušiny v siláži 

n ukazovateľ Sušina NL Tuk Vláknina BNLV Obsah 
sušiny v 
siláži      g/kg 

g/kg 
suš. 

g/kg 
suš. g/kg suš. 

g/kg 
suš. 

priemer 282,42 86,42 27,95 236,53 601,49 

min 240,13 65,23 21,80 170,68 567,27 do 30 % 15 

max 299,72 114,31 46,62 278,34 631,20 

priemer 327,40 82,07 28,35 221,22 623,89 

min 300,62 62,04 21,75 187,47 558,97 30-35 % 49 

max 349,82 117,88 36,70 265,52 673,94 

priemer 374,91 79,54 29,62 198,29 647,42 

min 351,45 65,76 21,24 45,99 613,54 35-40 % 39 

max 398,48 93,75 38,27 234,67 694,48 

priemer 439,48 76,55 28,99 193,30 662,37 

min 400,42 61,90 21,24 154,54 625,82 nad 40 % 17 

max 483,26 90,61 34,53 229,55 716,69 
 
 
Tabuľka 1b: Obsah živín v siláži 

n ukazovateľ Popol OH ADV NDV škrob Obsah 
sušiny v 
siláži      

g/kg 
suš. 

g/kg 
suš. 

g/kg 
suš. 

g/kg 
suš. 

g/kg 
suš. 

priemer 47,62 952,38    

min 37,90 936,28    do 30 % 15 

max 63,72 962,10    

priemer 45,09 954,30 264,06 510,10 320,31 

min 21,99 923,89 243,61 443,59 256,26 30-35 % 49 

max 76,11 968,87 302,07 611,66 370,90 

priemer 40,81 959,19 222,94 460,56 341,96 

min 33,37 947,06 203,75 402,15 265,01 35-40 % 39 

max 52,94 966,63 258,55 552,65 392,35 

priemer 38,80 961,20   326,61 

min 28,93 956,33   299,17 nad 40 % 17 

max 43,67 971,07   369,51 
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Tabuľka 2: Výživná hodnota kukuričných siláží podľa obsahu sušiny v siláži  

n ukazovateľ BE ME NEL NEV PDIN PDIE  Obsah 
sušiny v 
siláži    

MJ/kg 
suš. 

MJ/kg 
suš. 

MJ/kg 
suš. 

MJ/kg 
suš. 

g/kg 
suš. 

g/kg 
suš. 

priemer 18,37 10,74 6,32 6,32 51,91 76,68 

min 18,08 10,56 6,18 6,13 39,18 68,01 do 30 % 15 

max 18,63 10,85 6,38 6,40 68,66 81,72 

priemer 18,37 10,79 6,35 6,37 49,30 74,50 

min 17,93 10,45 6,14 6,13 37,26 65,17 30-35 % 49 

max 18,86 10,96 6,43 6,42 70,80 83,09 

priemer 18,31 10,85 6,40 6,43 47,77 75,82 

min 14,88 10,71 6,31 6,32 39,50 66,85 35-40 % 39 

max 18,62 10,93 6,69 7,16 56,31 78,98 

priemer 18,37 10,87 6,41 6,44 47,26 75,36 

min 18,16 10,81 6,37 6,39 37,18 66,85 nad 40 % 17 

max 18,53 10,98 6,50 6,56 56,31 79,48 
 

Tabuľka 3: Parametre fermentačného procesu   

n ukazovateľ pH kys.mliečna kys.octová kys.maslová alkohol Obsah 
sušiny v 

siláži      
g/kg 

pôv.hmoty g/kg suš. g/kg suš. g/kg suš 

priemer 3,59 20,46 18,34 2,62 2,39 

min 3,38 10,78 12,08 0,14 0,23 do 30 % 9 

max 3,88 29,56 27,91 6,14 4,55 

priemer 3,67 20,68 24,82 3,04 5,01 

min 3,42 7,95 0,29 0,09 0,29 30-35 % 30 

max 4,18 49,23 48,19 10,77 11,53 

priemer 3,74 18,49 17,34 2,52 3,03 

min 3,55 11,17 7,49 0,09 1,80 35-40 % 23 

max 3,98 25,72 30,79 9,61 5,20 

priemer 3,91 21,00 18,85 2,29 0,95 

min 3,74 9,59 7,39 0,11 0,13 nad 40 % 14 

max 4,06 43,94 37,17 7,97 2,66 
 
 
 
 
Tento článok bol vytvorený realizáciou úlohy odbornej pomoci “Národná databáza krmív”  
na základe podpory Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. 
 
 



 

 154

 
 
 
OBSAH VOLNÝCH MASTNÝCH KYSELIN - UKAZATEL 
LIPOLYTICKÉ AKTIVITY PSYCHROTROFNÍ MIKROFLÓRY V 
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Astract 
 
The contamination of bulk samples of cow’s raw milk by free fatty acids (FFA), 
psychrotrophic lipolytic bacteria (PLiBC), total count of psychrotrophic bacteria (PBC) and 
mesophilic bacteria (TBC) was monitored on eleven dairy farms. An increase in TBC, PBC 
and PLiBC and in the values of free fatty acids (FFA) was tested experimentally in three milk 
samples in relation to time (analyses were done in 24-hour intervals until 96 hours) and 
storage temperature of milk samples (4; 6.5 and 10° C). Bacterial contamination of milk was 
determined by culture methods in accordance with IDF standards, the values of FFA were 
determined by an extraction-titration method. These mean values were determined in the set 
of samples (n = 110): FFA 32 mmol/kg, PLiBC 1288 CFU/ml, PBC 6464 CFU/ml and TBC 
28551 CFU/ml. 
 
Úvod 
 
Významnou kontaminaci syrového kravského mléka z  hlediska hygienického a 
technologického představují mikroorganismy Bacillus spp. a rod Pseudomonas. Vyskytují se 
běžně ve stájovém prostředí. Některé druhy Bacillus spp. se vyznačují vysokou lipolytickou a 
proteolytickou aktivitou. Po vyklíčení spór v mléce a mléčných výrobcích působí lipolytické 
enzymy produkované mikroorganismy hydrolýzu tuku a produkci volných mastných kyselin. 
Působení lipáz napomáhají fyzikální jevy uplatňující se při zpracování mléka jako 
homogenizace, náhlé změny teplot, intenzivní míchání, turbulence mléka v potrubí, které 
mohou poškozovat lipoproteinovou membránu tukových kuliček a tím zpřístupnit tuk 
k působení lipáz (JANŠTOVÁ et al., 2004). 
Mléčný tuk je nejsložitější ze všech přírodních tukových komplexů (BAER 1991). Narušení 
tukové fáze je výsledkem působení mnoha enzymatických aktivit plasmatického, 
membránového nebo bakteriálního původu a projevuje se rozkladem triacylglycerolů a 
zvýšením obsahu volných mastných kyselin. Na rozdíl od mléčných lipáz jsou mikrobiální 
lipázy termorezistentní a zůstávají aktivní i po záhřevu včetně UHT ošetření mléka, kde 
způsobují rozvoj žluklé chuti a vůně a podílejí se tak na znehodnocení výrobku. Nejvíce se na 
vzniku smyslových vad podílejí mastné kyseliny s nízkým počtem uhlíků (C4 – C12),  
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především kyselina máselná. Mastné kyseliny C4 – C8 dávají vzniknout žluklé vůni, mastné 
kyseliny s počtem uhlíků C10 – C12 vůni nečisté, hořké a mýdlové (CHAMPAGNE et al., 1994).  
PETERKOVÁ (2003)  uvádí, že pro mlékárenskou praxi jsou významné tři typy lipolýzy. 
Spontánní lipolýza vyvolaná nativními mléčnými lipázami, probíhající i v mléce 
s neporušenými tukovými kuličkami. Faktory, označované jako původní příčina vzniku jsou 
pozdní stadium laktace, krmení, hormonální léčba, mastitidy a zvýšený počet somatických 
buněk v mléce. Indukovaná lipolýza je vyvolaná rovněž nativními lipázami a dochází k ní při 
vystavení mléka  mechanickému působení a současnému působení zvyšující se teploty, které 
vede k poškození membrán tukových kuliček, čímž se usnadní činnost lipáz a uvolňují se 
volné mastné kyseliny. Třetím typem je mikrobiální lipolýza vyvolaná mikrobiálními 
termorezistentními lipázami  psychrotrofních mikroorganismů, které se uplatňují po pasteraci. 
Změny v hladině VMK v mléce mohou sloužit jako nepřímý ukazatel lipolytické aktivity  
(CHEN et al., 2003). Obvyklý obsah VMK v mléčném tuku  je mezi 0,5 a 1,2 mmol/100 g 
(PETERKOVÁ, 2003). Povolené maximum obsahu VMK je 13,0 mmol/kg pro metodu stlukem, 
nebo 32,0 mmol/kg  pro extrakčně titrační metodu (ČSN 57 0529). Jako hranici rizika 
lipolytických změn chuťových vlastností mléka uvádí KRATOCHVÍL (1992) obsah VMK 49 
mmol/kg při stanovení extrakčně-titrační metodou. 
 
Materiál a Metody 
 
Odběry vzorků 
V průběhu roku 2009 byly v bazénových vzorcích syrového kravského mléka pocházejících z 
11 farem jižních a západních Čech sledovány obsahy volných mastných kyselin, celkového 
počtu mikroorganismů a psychrotrofních mikroorganismů. Celkem bylo odebráno 110 vzorků 
mléka. 
U třech různých vzorků mléka byl experimentálně sledován nárůst psychrotrofních 
mikroorganismů a hladin volných mastných kyselin, mléko se uchovávalo při třech teplotách: 
4°C, 6,5 °C a 10 °C. Na konci pokusu byly vyhodnoceny souvislosti obsahu psychrotrofních 
mikroorganismů a volných mastných kyselin s teplotou uchování mléka a dobou jeho 
skladování. Analýzy byly provedeny v den odběru a následovně po 24 hodinách až do 96 h.     
 
Kultiva ční stanovení psychrotrofních bakterií a celkového počtu mikroorganismů  
Bazénové vzorky byly odebrány ve vybraných chovech a poté analyzovány v mikrobiologické 
laboratoři katedry veterinárních disciplin a kvality produktů ZF JU v Českých Budějovicích. 
Byly sledovány tyto skupiny mikroorganismů: CPM – celkový počet mezofilních 
mikroorganismů, PTM – počet psychrotrofních mikroorganismů, PLM – psychrotrofní 
lipolytické mikroorganismy a PPM – psychrotrofní proteolytické mikroorganismy. Princip: 
vzorky se odebíraly do sterilních vzorkovnic a přepravovaly se v termoboxech s chladící 
vložkou. Po předání do laboratoře byly ihned zpracovány. K ředění vzorků byl použit sterilní 
fyziologický roztok s peptonem. 1 ml inokula  příslušného ředění se zalil médiem 
vytemperovaným na 45°C. Vzorky se očkovaly vždy po třech po sobě jdoucích ředěních, ve 
dvou opakováních. Pro stanovení celkového počtu mezofilních (CPM) a psychrotrofních 
(PTM) mikroorganismů byl použit Plate count skin milk agar (MERCK). Inkubace proběhla u 
CPM při 30°C po dobu 72 hodin a u PTM při 6,5°C po dobu deseti dnů. Odečítány byly 
plotny s počtem kolonií 10 až 300. Pro kultivaci psychrotrofních proteolytických bakterií 
(PPM) se použil Milk agar (OXOID), pro kultivaci psychrotrofních  
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lipolytických bakterií (PLM) Tributyrin agar (MERCK). Inkubace probíhala při 6,5°C po 
deset dnů. Odečítaly se kolonie s jasnou lytickou zónou. 

 
Stanovení volných mastných kyselin (VMK, extrakčně titra ční metodou)  
Podstata zkoušky:  Mléčný tuk se vyextrahuje ve směsi izopropylalkoholu (propanolu)            
a petroléteru v kyselém prostředí. Při extrakci přecházejí do nevodné fáze volné mastné 
kyseliny, vzniklé lipolýzou máselného tuku a rovněž část přítomné kyseliny mléčné. 
V alikvotním podílu nevodné fáze se titrují odměrným roztokem hydroxidu veškeré přítomné 
kyseliny. Zkušební vzorek se důkladně promíchá a ohřeje na teplotu 30°C. Z připraveného 
vzorku se odpipetují 3 ml mléka do zkumavky. Pipetou se přidá 10 ml směsného extrakčního 
činidla (izopropylalkohol, petroléter a kyselina sírová se smíchají v poměru objemů                  
40 + 10 + 1), 6 ml petroléteru a 4 ml vody, uzavře se zátkou a obsah se intenzivně protřepává                        
po dobu 15 až 30 s. Po deseti minutách stání - oddělení vodné a nevodné vrstvy, se z horní      
nevodné vrstvy odpipetuje 5 ml do malé titrační baňky, přidá se asi 6 kapek indikátoru            
a titruje se odměrným roztokem hydroxidu draselného do právě vzniklého růžového zbarvení 
stejného jako při slepém pokusu a za stejného osvětlení.  
 
Statistické vyhodnocení 
Z aktuálních hodnot VMK, PLM, PLM, a CPM  byly vypočteny aritmetické a geometrické 
průměry, směrodatná odchylka, minima, maxima a variační koeficient pomocí software 
Microsoft Office Excel 2003.  
 
Výsledky a diskuse 
 
Výše hodnot mikrobiální kontaminace mléka se pohybovala u celkového počtu 
mikroorganismů (CPM) v rozpětí od 500 do 550 000 CFU/ml s průměrnou hodnotou 28 551 
CFU/ml. Hladiny mikroorganismů psychrotrofních (PTM) byly zjištěny v rozmezí od 100 do 
112 500 CFU/ml s průměrem 6464 CFU/ml. U psychrotrofních lipolytických mikroorganismů 
(PLM) byl zjištěn průměr 1288 CFU/ml s rozpětím hodnot 50 až 12 000 CFU/ml. Počet 
somatických buněk s průměrnou hodnotou 331 000/ml byl zaznamenán v rozpětí od 
71 000/ml do 1 342 000/ml. (tab. 1).  Hygienický limit pro PTM (≤ 50 000 CFU/ml; ČSN 57 
0529) byl překročen u 2,9 % vzorků, pro CPM (≤ 100 000 CFU/ml; 853/2004, 2004) u 5,8 % 
vorků, pro PSB (≤ 400 000 CFU/ml; 853/2004, 2004) u 16,4% . Riziková hranice PLM 
45 000 CFU/ml pro zpracování mléka na náročnější mlékárenské produkty nebyla překročena. 
Zjištěné hodnoty mikrobiální kontaminace mléka psychrotrofními a mezofilními 
mikroorganismy jsou v porovnání s předchozím souborem (n = 365; aritmetické průměry 
PTM 4200, PLM 880, CPM 24000 ; CEMPÍRKOVÁ, 2007)  mírně vyšší z důvodu odlišného 
mikrobiálního prostředí sledovaných chovů. 
CPM při teplotě uchování vzorku mléka  4 a 6,5 °C nepřekročil povolený hygienický limit 
(100 tis. CFU/ml)  ani v 96 hodinách, zatímco při 10 °C už ve 48 hodinách dosahoval 90 tis. 
CFU/ml a v 96 hodinách byl  limit pro CPM několikanásobně překročen (Tab. 2). PTM, které 
nejsou chladovým uskladněním tak omezovány, při uchování vzorků mléka ve 4 °C 
nepřekročily povolený hygienický limit pro PTM (50 tis. CFU/ml) ani v 96 hodinách, avšak 
při 6,5 °C v 72 hodinách a při 10 °C již ve 48 hodinách byly zjištěny hodnoty 6 a 20 násobně 
vyšší nežli hygienický limit. Obdobný trend vykazovaly i PLM, které překročily rizikovou 
hranici (43 tis. CFU/ml, VYLETĚLOVÁ  et al., 2000) při 6,5 °C v 96 hodinách a při 10 °C již ve 
48 hodinách, zatímco při 4 °C nedošlo ani v 96 hodinách k jejímu překročení. Látkový obsah  



 

 157

 
 
 
 
VMK se rovněž zvyšoval v závislosti na čase a teplotě uchování vzorků mléka, avšak 
v porovnání s nárůstem testovaných skupin mikroorganismů nárůst VMK vykazoval vyšší 
závislost na čase, nežli na úchovné teplotě.  
Hladiny volných mastných kyselin se pohybovaly mezi hodnotami 8,2 až 70,8 mmol/kg tuku 
s průměrem 32 (± 15) mmol/kg tuku (Tab. 1) a k překročení maximálního povoleného obsahu 
32 mmol/kg tuku pro extrakčně titrační metodu (ČSN 57 0529, 1993) došlo u 41,1 % vzorků.  
 
Závěr 
 
Mléko nejlepší mikrobiologické jakosti bylo získáno při teplotě 4 °C. Jeví se tedy jako 
optimální pro chladové uskladnění syrového kravského mléka. Tato teplota výrazně omezuje 
nárůst psychrotrofních bakterií zejména lipolytických i hodnoty VMK při této teplotě 
vykazují tendenci pozvolnějšího nárůstu hodnot než při teplotách 6,5 °C a 10 °C. 
  
 
Tabulka 1: Průměrné hodnoty sledovaných ukazatelů v syrovém kravském mléce (n = 110)  
 

Parametr CPM 
(CFU/ml) 

PTM 
(CFU/ml) 

PLM 
(CFU/ml) 

VMK 
mmol/kg  

x  28 551 6 464 1 288 32 

S.D. 59 738 14 691 1 986 15 

Min. 500 100 50 8,2 

Max. 550 000 112 000 12 000 70,8 

V% 209 227 154 47 
 
 
Tabulka 2: Geometrické průměry hodnot CPM, PTM, PLM (tis. CFU/ml) a VMK (mmol/kg) 
u tří různých vzorků mléka ve vztahu k  času a teplotě uchování 
 

* Povolené hygienické limity (tis. CFU/ml): CPM – 100  PTM  – 50 PLM  – 43 
 
 

Čas  
(h) 

4 °C 6,5 °C 10 °C 

 TBC PBC PLiBC FFA TBC PBC PLiBC FFA TBC PBC PLiBC FFA 

0 13 6 1 32 13 6 1 32 13 6 1 32 

24 23 8 2 45 33 8 2 46 55 23 5 48 

48 24 9 2 53 40 18 4 57 90 976 148 60 

72 25 22 5 69 45 284 16 70 2687 30739 4818 72 

96 30 36 12 78 65 6131 986 83 20112 30565 3918 85 
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Abstract 
 
In the experiment with silage maize hybrid Romario the effect of biological additives on the 
quality of fermentative process in model silages was monitored in comparison with untreated 
control silage. Additives were homogenous batches applied according to producer’s 
instructions. Results were statistically analyzed using the method of single–factor analysis of 
variance. The average DM content in the harvested crop was 241.71±4.76 – 265.84±4.76 
g.kg-1. The application of microbial additives decreased the pH–value from 3.95 (Control 
variant) to 3.78 (Variant A), 3.72 (Variant B), and 3.68 (Variant C), resp. 388 (Variant D). A 
statistically significant (P<0.05) increase in the production of lactic acid (from 29.21±3.77 
g.kg-1 dry matter in the Control to 37.86±1.74 g.kg-1 dry matter (Variant A), resp. 51.40±0.79 
g.kg-1 dry matter (Variant B). The highest content of acids in DM was in silage Variant B 
(69.96±1.05 g.kg-1). The favourable effect on fermentation, which was statistically significant 
(P<0.05) increased the content of lactic acid and resulted at the a significant acidification. In 
conditions of this experiment, the applied additives sufficiently inhibited the undesirable 
microflora compared with control silage, because a significant suppression of yeasts and fungi 
was reached.  
 
Key words: maize silage, silage additive, fermentation process, aerobic stability 
 

Úvod 
 
Silážní kuřice se v porovnání s jinými krmnými plodinami vyznačuje vysokou potenciální 
produkcí a plně mechanizovanou sklizní. Kukuřičná siláž má nezastupitelnou úlohu 
v krmných dávkách skotu a významnou měrou ovlivňuje zdraví trávicích procesů v bachoru 
(SCHWARZ a GROSS, 2008). Díky příznivému obsahu rozpustných sacharidů patří silážní 
kukuřice k nejsnadněji silážovaným pícninám (DOLEŽAL a kol., 2002; ŠUK  a kol.,1998). 
Kukuřice je jako každá rostlina živý organismus a její reakce na měnící se klimatické 
podmínky jsou spojeny s řadou fyziologických procesů. Pokud změna klimatu povede ke 
zvýšení koncentrace CO2, zásadně pak působí na život rostlin. Zvýšení obsahu CO2v přízemní 
vrstvě atmosféry výrazněji ovlivní tvorbu biomasy u rostlin C3 (např. pšenice, ječmen),  
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zatímco rostlin s cyklem C4 (kukuřice, čirok, cukrová třtina) je podstatně mírnější. U rostlin 
C4 na rozdíl od ostatních obilovin se v podmínkách dvojnásobné koncentrace CO2 v atmosféře 
očekává jen mírnější zvýšení intenzity fotosyntézy (cca 6 %) bez významnějšího vlivu na 
nárůst výnosu. Konzervace kukuřice silážováním se vyznačuje rychlým snížením hodnoty pH 
původní hmoty na hodnotu pod 4 fermentací sacharidů na kyselinu mléčnou. Bakterie 
mléčného kvašení (LAB – lactic acid bacteria) patří mezi epifytní mikroflóru, která je ale 
zastoupena na silážované hmotě v nedostatečném množství.  
Celkový počet mikroorganismů na silážní kukuřici bývá v průměru 2,3x105 cfu na g 
silážované hmoty, ale počet a složení LAB je minoritní, velice nestálé, ovlivněné především 
povětrnostními podmínkami a způsobem sklizně. Pro úspěšný průběh konzervace kukuřice je 
rozhodující nejen dostatečné množství mléčných bakterií, ale také stanovení správného 
termínu sklizně a obsah sušiny (PLASZYŃSKA a SULEWSKA, 2008; SCHWARZ a 
GROSS, 2008). K úspěšnému ovlivnění průběhu fermentace se používají mikrobiální 
inokulanty, obsahující vybrané kmeny homofermentativních a heterofermentativních bakterií 
mléčného kvašení, které zajistí řízený průběh primární fermentace a současně posilují také 
aerobní stabilitu siláží. K nejvýznamnějším rodům bakterií mléčného kvašení, které se 
uplatňují při silážování, jsou Lactobacillus, Enterococcus, Pediococcus a Leuconostoc.  
Bakterie těchto rodů jsou součástí většiny inokulantů (Ó-KIELY, 1998; HONIG, 1999; 
PAHLOW, HONIG, 1994; PFLAUM, 1999; WILKINSON, 2005 a další). 
Cílem práce bylo zhodnotit vliv přídavku silážních mikrobiálních inokulantů na fermentační 
charakteristiky a kvalitu kukuřičné siláže.  
 

Materiál a metodika  
 
V modelovém pokusu byl použit kukuřičný hybrid Romario FAO 250, který měl při sklizni 
průměrný obsah sušiny 265,2 g.kg-1. Teoretická délka řezanky byla v průměru 11 mm. 
V modelovém  pokusu byly kromě neošetřené konrolní siláže (K) použity mikrobiální 
inokulanty: A – „LAL FR“(obsahující vybraný kmen heterofermentativních bakterií mléčného 
kvašení Lactobacillus plantarum – DSM 40788. Koncentrace cfu/g hmoty byla 3*105. 
Dávkování preparátu činilo 5 g/t; „LAC NB“ – B obsahující jako účinnou složku vybrané 4 
kmeny homofermentativních bakterií mléčného kvašení ve složení Lactobacillus plantarum –
DSM 3769 (1,67*1010), Lactococcus lactis  DSM 4754 (1,67*1010), Enterococcus faecium 
DSM 6226 (1,67*1010), Pediococcus pentosaceus DSM 3770 (1,67*1010) a ostatní složky 
celuláza a hemiceluláza (0,078 IU na 1 g hmoty; benzoan Na 288 g/t silážní kukuřice. 
Bakteriálně enzymatická složka byla aplikována v dávce 12 g/t. Chemický konzervační 
prostředek „KEM“ obsahoval jako účinnou látku směs organických kyselin (mravenčí 43,5 %, 
propionová 10 %, benzoová 2,2 % a mravenčan amonný 30,9 %) byl aplikován v dávce 1 l/t 
(C) a 2 l/t (D). Pokusné kvasné nádoby byly anaerobně uzavřeny a uskladněny v místnosti při 
teplotě 20–25 °C. Vzorky siláží byly analyzovány na obsah těkavých mastných kyselin, 
kyseliny mléčné, hodnoty pH a titrační kyselosti podle Vyhlášky č. 415/ 2009 Sb., kterou se 
stanovují požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv. 
Výsledky byly statisticky zpracovány metodou dvoufaktorové analýzy variance podle 
SNEDOCORA a COCHRANA (1967). Obsah fermentačních kyselin byl stanoven z vodního 
výluhu metodou podle HARTMANA (1974). Mikrobiologická analýza pro stanovenmí počtu 
kvasinek a plísní byla provedena s použitím chloramfenikl – glukozového agaru (Biokar 
Diagnostics, Francie) při teplotě 20 °C a době inkubace 120 hodin.  
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Výsledky a diskuse  
 
Výsledky přidaných aditiv na výslednou kvalitu siláže jsou uvedeny v tabulce 1 až 4. Z  
uvedených výsledků je patrný rozdílný konzervační efekt testovaných aditiv nejen na obsah 
sušiny siláže, ale i na hodnoty fermentačních charakteristik. Při aplikaci obou 
mikrobiologických inokulantů byl zjištěn vyšší obsah sušiny, než u neošeřené kontrolní siláže. 
Použitá aditiva snížila ztráty sušiny během silážního procesu, což je v souladu 
s konstatováním jiných autorů (HONIG 1991; OHLSSON, 1995 a další). U pokusných variant 
ošetřených chemickým přípravkem došlo k výraznějšímu okyselení a tím i k inhibici rozvoje 
nežádoucích mikroorganismů. Snížení sušiny siláže s vyšší dávkou chemického přípravku ve 
srovnání s jinými variantami potvrzují zjištění FELLNERA et al. (2001), MUCKA (2004), 
KRISTENSENA a OHLSSONA (1995). Ve všech pokusných silážích došlo ke statisticky 
významnému (P<0,05) snížení hodnoty pH oproti kontrolní variantě. Snížení hodnoty pH 
inokulovaných siláží dokládají např. FILYA et al. (2006), KRISTENSEN, OHLSSON (1995) 
a další. K významné acidifikaci siláže došlo i při aplikaci chemického přípravku, což 
potvrzuje zjištění KUNGA et al. (2000).V modelových silážích byl diagnostikován také 
rozdílný obsah etanolu. Nejnižší hodnota (18,13±0,82 g/kg sušiny) byla stanovena v kontrolní 
siláži, zatímco v pokusných silážích s přídavkem chemického aditiva došlo k statisticky 
průkaznému (P<0,05) zvýšení až na hodnotu 38,95±1,87 g/kg sušiny, resp. 43,15±0,80 g/kg 
sušiny. Přídavek biologických inokulantů zvýšil produkci etanolu ve srovnání s chemickým 
přípravkem jen nepatrně. Uvedené zjištění potvrzuje dřívější poznatek o tom, že správně 
aplikované inokulanty jsou vhodným preventivním opatřením proti alkoholovému kvašení. 
Dosažené výsledky potvrzují také hypotézu o podílu heterofermentativních bakterií mléčného 
kvašení na tvorbě alkoholu.  
 
Tab. 1 Charakteristiky kvality fermentačního procesu kontrolní a pokusných kukuřičných 
siláží (hybrid Romario) 
 

Varianta 
Sušina 

g/kg siláže 
pH 

KVV 
mg KOH 

I. ETANOL 

 g/kg sušiny 

Amoniak  
g/kg sušiny 

248,95 3,952 785,5 18,13 1,46 K 
±7,97 

a,c 
±0,037 

a 
±40,74 

a 
±0,82 

a 
±0,119 

- 

256,84 3,778 928,7 20,55 1,49 A 
±6,12 

- 
±0,033 

b 
±37,35 

b 
±1,65 

a 
±0,111 

- 

261,60 3,718 1105,6 21,43 1,33 B 
3,84 

a, b 
0,009 

b, c 
±3,41 

c 
±0,335 

a 
±0,083 

- 

265,62 3,678 873,0 43,15 1,37 C 
±2,96 

b 
±0,006 

c 
±12,54 

a, b 
±0,802 

b 
±0,074 

- 

241,71 3,878 567,8 38,95 1,38 
D 

±4,757 
 

±0,009 
d 

±44,36 
d 

±1,867 
c 

±0,095 
- 

 
Hodnoty označené malými písmeny a, b, c, jsou významně odlišné (P<0,05) 
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Z fermentačních charakteristik byly dále analyzovány kyselina mléčná, octová a propionová. 
Současně byl dopočten celkový obsah kvasných kyselin a poměr kyseliny mléčné/kys.octové. 
Z výsledků je zřejmé, že přídavek každého aditiva vedl ve srovnání s neošetřenou kontrolní 
siláží ke zvýšení produkce kyseliny mléčné a k redukci tvorby kyseliny octové. Zjištěné 
hodnoty kyseliny mléčné byly s výjimkou siláže varianty D statisticky významně vyšší 
(P<0,05) ve srovnání s kontrolní siláží. Nejvyšší hodnota kyseliny mléčné (51,40±0,79 g/kg 
sušiny) u inokulované siláže varianty B souvisí i s nejvyšší hodnotou titrační kyselosti 
vodního výluhu (1105,06 ±3,41 mg KOH/100 g siláže). Inokulací silážované kukuřice došlo 
ke zvýšení tvorby kyseliny mléčné o 29,61 %, resp. o 74,73 % (51,40±0,79 g/kg sušiny) 
oproti kontrolní siláži. Produkci kyseliny mléčné odpovídá i hodnota pH siláže, která je 
statisticky významně (P<0,05) nižší.   
V jednotlivých silážích byl prokázán také rozdílný obsah kyseliny octové. Statisticky nejvyšší 
obsah (22,91±1,19 g/kg sušiny) byl zjištěn v kontrolní neošeřené siláží, zatímco nejnižší 
hodnota (14,44±0,53 g/kg sušiny) byla stanovena u siláže varianty D, tzn. s přídavkem vyšší 
dávky směsi organických kyselin. Uvedená zjištění potvrzují dřívější poznatky JURÁČKA 
(2002), FILYA et al. (2006), kteří rovněž zjistili snížení produkce kyseliny octové při použití 
mikrobiálních nebo chemických aditiv při porovnání s kontrolní siláží kukuřice.  
 
Tab. 2:  Charakteristiky kvality fermentačního procesu kontrolní a pokusných kukuřičných 
siláží (hybrid Romario) 
 

Variant 
KM 

g/kg sušiny 
KO 

g/kg sušiny 
KP  

g/kg sušiny 
% podíl KM/Σ 

kyselin  
Σ kyselin 

g/kg sušiny 

29,21 22,91 0,00 54,98 52,12 K 
±3,766 

a 
±1,187 a ±0,000 - ±3,416 

a 
±4,33 

a, d 

37,86 18,43 0,00 67,24 56,29 A 
±1,741  

b 
±1,247 b ±0,000 - ±2,079 

b 
±1,73 

a, c 

51,40 18,55 0,00 73,48 69,96 B 
±0,786 

c 
±0,339 

b 
±0,000 

- 
±0,257 

c 
±1,05 

b 

44,05 d 16,44 b, c 0,00 72,81 60,50 C 
±0,683  ±0,183  ±0,000 

- 
±0,241 

d 
±0,81 

c 

31,00 14,44 0,00 68,08 45,45 
D 

±1,900 
a, e 

±0,534 
c 

±0,000 
- 

±0,587 
b, d 

±2,42 
c 

KO: kyselina mléčná; KO: kyselina octová;  KP: kyselina propionová; KM/Σ kyselin: poměr 
KM ze sumy kvasných kyselin; Σ kyselin: suma kyselin v 1 kg sušiny siláže  
Hodnoty označené malými písmeny a, b, c, d jsou odlišné (P<0,05). 
 
V modelových silážích byl studován také vliv aerace v průběhu 72 hodin na změny v obsahu 
kvasinek a plísní v závislosti i na vývoji teplotních změn. Změny, ke kterým dochází vlivem 
aerace po otevření sil jsou patrné z tabulek 3 a 4. Jak je patrné z tab. 3, kvasinky byly 
diagnostikovány při odběru zejména v kontrolní siláži (155x104CFU/g siláže, zatímco 
v ostatních variantách se nevyskytovaly, nebo jen v nepatném množství (5x104 CFU/g siláže). 
Pokusné kukuřičné siláže vykazovaly z pohledu obsahu kvasinek dobrou stabilitu dva dny, 
zatímco kontrolní siláž vykazovala v tomto období již koncentraci 1,545 x107 CFU/g siláže). 
Ve třetím dnu aerace došlo již k významnému zvýšení kvasinek i v pokusných inokulovaných 
silážích, zatímco siláže ošetřené chemickým přípravkem obsahovaly hodnoty relativně nízké  
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(318x104/g siláže) u varianty s nižší dávkou aditiva, resp. nebyly kvasinkami kontaminovány 
vůbec.  
 
Tab. 3 Vliv aerace siláží na výskyt kvasinek (CFU x104) 
Varianta/den aerace 0 1 2 3 

K 155 269 1 545 19 000 
A 5 5 5 1 754 
B 0 0 0 1 819 
C 0 0 0 318 
D 0 0 0 0 

 
Podobná tendence je patrná i při studiu vlivu aerace na výskyt plísní. Rozvoj plísní nebyl 
inhibován v neošetřené kontrolní siláži (368 x 104 CFU/g siláže po 3. dnu aerace), zatímco 
nejnižší obsah spor plísní (10x104 CFU/g siláže) byl diagnostikován v siláži varianty D (s 
vyšší hladinou chemického přípravku). Z průběhu je patrné, že z pohledu rozvoje plísní lze 
považovat za bezpečnou dobu aerace  u inokulovaných siláží 24 až max. 36 hodin, u siláží 
ošetřených směsí organických kyselin s antifungálním účinkem až 48 hodin.  
Významné jsou nejen ztráty živin, ale také hygienická rizika. HONIG (1991) upozorňuje na 
výši ztrát živin v silážích vlivem aerobní kontaminace kvasinkami a plísněmi. Také FILYA et 
al. (2006) konstatují možnost prodloužení aerobní stability kukuřičných siláží ošetřených 
inokulantem obsahující jako účinnou látku Lactobacillus buchneri. 
 
Tab. 4 Vliv aerace siláží na výskyt plísní (CFU x104) 
 
Varianta/den aerace 0 1 2 3 

K 3 6 18 368 
A 0 5 18 63 
B 0 0 7 45 
C 0 0 5 19 
D 0 0 0 10 

 
Závěr 
 
Silážní kukuřice s nižším obsahem sušiny se zpravidla vyznačují bouřlivým průběhem 
fermentace, s rizikovým únikem silážních šťáv a větší tvorbou alkoholu. Přídavek silážních 
biologických aditiv (inokulantů), ale i chemických přípravků mohou významně usměrnit 
nejen vlastní průběh fermentačního procesu, snížit hodnotu pH, posílit tvorbu kyseliny mléčné 
v siláži, ale také významně ovlivnit aerobní stabilitu siláží po vyskladnění. V pokusu byl 
potvrzen i pozitivní vliv přídavku aditiva na hygienickou jakost siláží. 
 
Literatura 
 
DOLEŽAL, P.; ZEMAN, L.; DVOŘÁČEK, J. (2002): Konzervace kukuřice nejen 
z technologického pohledu. Krmivářství č. 1:28–33. 
FILYA, I., SUCU, E., KARABULUT, A. (2006): The effects of Propionibacterium 
acidipropionici and Lactobacillus plantarum, applied at ensiling, on the fermentation and 
aerobic stability of low dry matter corn and sorghum silages. J. Ind. Microbiol. Biotechnol., 
33, 353–358. 
 



 

 164

 
 
 
HONIG, H. (1991): Reducing losses during storage and unloading of silage. Conference of 
Forage Conservation towards 2000. Institute of Grassland and Forage Research, 
Braunschweig, 116–128.  
HONIG, H. a kol. (1999): Aerobic stability–effects and possibilities for its prevention. In: The 
XIIth International Silage Conference, Uppsala:288–289. 
JURÁČEK, M. (2002): Kvalita biologicky ošetřených kombinovaných kukuřično–čirokových 
siláží. Dni výživy a dietetiky zvierat, Nitra: 126–129. 
KRISTENSEN, V. F., OHLSSON, C. (1995): Urea as additive for whole – crop  wheat silage. 
Beretning fra Faellesdvalget for Statens Planteavls og Husdyrbrugsforsog, No. 17. 
KUNG, J. L. a kol. (1999): Inoculation with Lactobacillus buchneri improves the aerobic 
stability of barley silage. In: The XIIth International Silage Conference, Uppsala:272–273. 
MUCK, R. E. (2004): Effects of corn silage inoculants on aerobic stability. Trans ASAE 47, s. 
1011–1016.  
PAHLOW, G., HONIG, H. (1994): The role of microbial additives in the aerobic stability of 
silage. In: Proc. 15th Gen. Meet. Of Europ. Grassl. Fed. Wageningen:149–152. 
PFLAUM, J., RUTZMOSER, K., GARTNER, L., BUCHELE, N. (1999): The use of a 
chemical and biological additive to improve aerobic stability. In 9. Medzinárodné sympózium 
Konzervovanie objemových krmív. Nitra:118–119.  
Ó-KIELY, P. (1998): A note on the conservation characteristics of phisiologically immature 
forage maize ensiled with different additives. Irish Journal of Agricultural and Food 
Research, 37, 2:237–242. 
PLASZYŃSKA, G., SULEWSKA, H. (2008): Wplyw aterminu zbioru na sklad chemiczny 
ziarna szećiu mieszanców kukurydzy. In: Problemy agrotechniki oraz wykorzystania 
kukurydzy i sorgo. Poznań: 97–99. 
REIS, R. A., ALMEIDA, E. O., SIQUEIRA, G. R. a kol. (2005): Aerobic stability and 
nutritive value of low dry matter maize silage treated with a formic acid–based preservative. 
In: Silage production and utilisation, Proceedings of the XIV th International Silage 
Conference, Belfast: 222. 
SCHWARZ, F. J.; KIRCHGESSNER, M.: Hacksllänge von Maissilage und ihr Einfluss auf 
Futteraufnahme und Milchleistung. Das Wirtschaftseigene Futter, 28, 1982, 2: 97-33. 
SCHWARZ, F., GROSS, J. (2008): Optimizin of the feed value of maize products and their 
feeding to dairy cows.  In: Problemy agrotechniki oraz wykorzystania kukurydzy i sorgo. 
Poznań: 181–184. 
ŠUK, J., BALÍK, J., JAKOBE, P. a kol.: Kukuřice. Kněževes, VP AGRO spol. s. r. o., 1998, 
131 s.  
WILKINSON, 2005): Silage. Chalcombe Publications, Lincoln, 254s. 
 
 
 
 
This study was supported by the Research Plan No. MSM 6215648905 “Biological and 
technological aspects of sustainability of controlled ecosystems and their adaptability to 
climate change“, which is financed by the Ministry of Education, Youth and Sports of the 
Czech Republic and the Research Plan No. NAZV QH 71041 „Vliv patogenních 
mikroorganismů a jejich sekundárních metabolitů na kvalitu a hygienickou nezávadnost 
objemných krmiv“ financed by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic. 
 



 

 165

 
 
 
 
VZTAH MEZI OBSAHEM JÓDU A MORFOMETRICKÝMI 
PARAMETRY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY JATE ČNÉHO SKOTU 
 
THE RELATIONSHIP BETWEEN IODINE CONTENT AND 
MORPHMETRIC PARAMETRES OF THYROID GLAND IN SLAUGHTER 
CATTLE 
 
Peksa Z.1, Jelínek F.2, Trávníček J.1, Dušová H.1, Mikulová M.1 

 
1Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích, Studentská 13, 370 05 České Budějovice 
2Veterinární histopatologická laboratoř, Sojovická 16, 197 00 Praha 19 
 

Abstract 
 
The study presents an evaluation of morphological and histometric parameters of the thyroid 
gland of slaughter cattle (29 cows, 10 bulls, 7 heifers and 4 calves). The thyroid gland of bulls 
contained 34.7% of large follicles while their content in cows and heifers was 32.6% and only 
19.2%, respectively. The average follicle length was 162.0 ± 19.8 µm in bulls, 153.5 ± 24.8 
µm in cows and 122.4 ± 10.1 µm in heifers. The highest thyreocytes were found out in heifers 
and bulls (9.45 ± 1.17 and 9.42 ± 1.50 µm, respectively) and the lowest in cows (8.46 ± 2.13 
µm). A positive relationship was determined between iodine content of the thyroid gland and 
percentage of large follicles (r = 0.55) while the relationship between iodine content and 
thyreocyte height was negative (r = -0.21). 
 
Key words: morphometry, thyroid gland, follicle, thyreocytes, iodine 

 

Úvod  
 
Tvorba hormonů štítné žlázy, tyroxinu (T4) a trijódtyroninu (T3) je závislá na příjmu jódu. 
Optimální saturace lidí i zvířat jódem představuje aktuální problém, zejména v oblastech s 
jeho nízkým obsahem v půdě (Vitti et al., 2001). Profylaxe jódového deficitu je zaměřena na 
doplňkový příjem jódu (Kaufmann et al. 1998). Poruchy tvorby hormonů štítné žlázy 
podmíněné neúměrným příjmem jódu se projevují hypotyreózou nebo hypertyreózou. Ve 
světovém měřítku patří k nejčastějším poruchám činnosti štítné žlázy hypotyreóza vyvolaná 
primární nebo sekundární karencí jódu. Vysoký obsah jódu v minerálních doplňcích pro 
dojnice se v posledních letech projevuje jeho výrazným vzestupem v mléce a v mléčných 
produktech (Trávníček et al., 2006; Herzig et al., 2005; Kursa et al., 2004), které s jeho 
dalšími zdroji představují rizika nadbytečného příjmu jódu i u lidí (Ryšavá, 2005, Zamrazil et 
al., 2007). Důsledky neúměrného příjmu jódu lze posuzovat podle morfologických parametrů 
a histologické struktury štítné žlázy. 
Štítná žláza skotu je tvořena dvěma laloky nepravidelného trojúhelníkovitého tvaru spojenými 
můstkem v oblasti 2. tracheálního prstence. Hmotnost štítné žlázy dospělého skotu se 
pohybuje v rozmezí 20-35 g (Marvan et al., 1992), podle Čady (1998) a Kratochvíla (1998) 
mezi 15-65 g. U telat a mladého skotu jsou uváděny hmotnosti 12-34 g. (Kratochvíl, 1998). 
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Mikroskopická struktura štítné žlázy je tvořena v převaze sférickými folikuly, které jsou 
ohraničeny tyreocyty. Velikost a tvar uvedených struktur se mění zejména v závislosti na 
aktivitě štítné žlázy. Při nadměrném příjmu jódu se snižuje sekrece TSH, což vede ke snížení 
výšky tyreocytů a sekrece hormonů štítné žlázy. Zároveň dochází k hromadění koloidu uvnitř 
folikulů a tím k jejich zvětšování. S tím souvisí i nárůst hmotnosti štítné žlázy (Ma et al. 
1982). Obsah jódu ve štítné žláze je silně závislý na jeho obsahu v dietě (Teng et al. 2009). 
Podle Kratochvíla (1998) a Krabačové (2002) je průměrná velikost folikulů krav 130 až 150 
µm a výška thyreocytů 7-11 µm. V případě strumy je velikost folikulů 111-120 µm a výška 
tyreocytů 14-22 µm (Kratochvíl, 1998).  
Cílem předložené studie je zhodnocení histometrických parametrů štítné žlázy jatečného 
skotu a vztahu koncentrace jódu ve štítné žláze k sledovaným parametrům. 
 
Metodika 
 
Štítné žlázy byly odebrány bezprostředně po porážce od 29 krav, 10 býků, 7 jalovic a 4 telat. a 
zváženy. U krav a býků byl stanoven objem štítné žlázy. Vzorky pro histometrické a 
histologické vyšetření byly odebrány ze střední části pravého laloku štítné žlázy, fixovány v 
10 % pufrovaném formalínu a následně zpracovány klasickou parafínovou metodou, obarveny 
hematoxylinem a vodným eosinem. K měření histometrických parametrů byl použit program 
pro zpracování a hodnocení obrazu Leica IM 500 Version 4.0., kamera Leica DC 320 v 
kombinaci s mikroskopem Leica DM 2500. Ve třech zorných polích z různých částí preparátu 
bylo změřena délka, šířka a plocha celkem u 60 folikulů.. Současně byla změřena výška 20 
tyreocytů. Změřené folikuly byly dle Jelínka et al. 2003 délky rozděleny do 3 velikostních 
kategorií: velké (175,1– 615,0 µm), střední (80,1–175,0 µm) a malé (15,0–80,0 µm) a 
vyhodnoceno jejich zastoupení:. Obsah jódu ve štítné žláze byl po alkalickém spálení 
stanoven modifikovanou kolorimetrickou metodou (Sandell a Kollthoff) dle Bednáře et al., 
1964. 
 

Výsledky a diskuze 
 
Hmotnost štítné žlázy jatečného skotu (tab. 1) se pohybovala od 16.4±4.2 g u telat do 
47.2±23.3 g u kráv. Nejnižší individuální hmotnost byla zjištěna u telete (10.5 g), nejvyšší u 
krávy (122.8 g). Hmotnost štítné žlázy poražených krav se vyznačovala značnou variabilitou 
(variační koeficient 49.4%) ovlivněnou živou hmotností (406-801 kg) a věkem (27 až126 
měsíců). Průměrné hmotnosti štítné žlázy odpovídají údajům Kratochvíl (1998) zatímco 
maximální hodnoty u krav a býků jsou vyšší. 
 
Tabulka 1: Hmotnost a objem štítné žlázy u jednotlivých kategorií skotu 

Hmotnost štítné žlázy (g) 
Kategorie n 

Hmotnost 
zvířat 
(kg) 

Objem 
štítné žlázy 

(cm3) x  SD Max Min Median 

*Relativní 
hmotnost 

(%) 

Krávy 29 552±102 52.9±37.5 1 47.2 3 23.3 122.8 24.2 42.4 0,0086 

Býci 10 705±215 30.0±7.1 2 43.6 12,2 65,7 24,4 44,3 0,0062 

Jalovice 7 443±68  37,3 4 5,3 45,6 20.9 38,8 0,0084 

Telata 4 107±6  16.4 4.2 19.4 10,5 19,3 0,0153 
1:2  P< 0.01, 3:4 P< 0.05 
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Procentické zastoupení folikulů štítné žlázy je uvedeno v tab. 2. Nejnižší zastoupení velkých 
folikulů vykazovaly jalovice, u kterých bylo naopak zjištěno nejvyšší zastoupení středních a 
malých folikulů. Oproti údajům Jelínka et al. (2003) obsahovaly štítné žlázy vyšetřených krav 
o 5 % více velkých folikulů. Folikuly štítné žlázy býků měly největší délkové a šířkové 
rozměry. Folikuly jalovic měly naopak nejmenší rozměry. Ve srovnání s údaji Kratochvíla 
(1998) byly folikuly u krav o 10 % delší a 6 % širší. 
*Relativní hmotnost je vyjádřena jako procentický podíl hmotnosti štítné žlázy z živé 
hmotnosti zvířete. 
 
Tabulka 2: Procentické zastoupení velikostních kategorií folikulů 

 n Velké folikuly (%) Střední folikuly (%) Malé folikuly (%) 

Krávy 29 32.6±12.9 39.7±10.2 27.7±15.9 

Býci 10 34.7±6.22 45.8±10.4 17.8±10.2 

Jalovice 8 19.2±7.61 47.3±10.9 33.4±12.2 

Telata 4 31.2±19.2 40.4±11.8 28.3±16.1 
1:2  P< 0.05 
 
Nejvyšší tyreocyty byly u jalovic a býků (9,45 ± 1,17 µm, 9,42 ± 0,51 µm), nejnižší u krav 
(8,46 ± 2,13 µm). Ve srovnání s údaji Kratochvíla (1998), je námi zjištěná průměrná výška 
tyreocytů u krav a býků o 28.9 % případně o 14.6 % nižší, naopak u jalovic a telat o 18 % a 8 
% vyšší.. V souladu s nálezy Krabačové  (2003) se výška tyreocytů snižovala v pořadí velké, 
střední a malé folikuly. 
 
Z tab.3 je patrný nejvyšší obsah jódu ve štítné žláze u krav, telat a býků, což lze vysvětlit 
vysokým obsahem jódu v krmné dávce laktujících krav, býků ve výkrmu a telat na mléčné 
výživě, zatímco výživa jalovic v odchovu je zaměřena především na objemná krmiva a menší 
pozornost je přikládána nabídce minerálních krmných přísad obsahující jód. Podle Teng et al., 
(2009), lze obsah jódu ve štítné žláze považovat za ukazatel jeho příjmu. V tab. 4 jsou 
uvedeny závislosti jednotlivých sledovaných parametrů na obsahu jódu ve štítné žláze. 
 
Tabulka 3: Obsah jódu ve štítné žláze (µg·kg-1 sušiny) 

Kategorie n Průměr SD Min Max 

Krávy 10 1463,4 940,9 418,8 3890,4 

Býci 8 1192,0 451,1 523,0 1683,6 

Jalovice 4 591,4 171,0 351,0 794,4 

Telata 4 1372,8 597,3 358,0 1848,0 
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Tabulka 4: Závislost histometrických parametrů na obsahu jódu v sušině štítné žláze (µg·kg-1) 

Parametr n Korelační koeficient 

Hmotnost štítné žlázy (g) 20 -0.20 

Délka folikulu (µm) 20 0.16 

Šířka folikuly (µm) 20 0.14 

Plocha folikulu (µm2) 20 0.30 

Výška epitelu (µm) 20 -0.21 

Procento velkých folikulů (%) 20 0.52 

Procento středních folikulů (%) 20 -0.12 

Procento malých folikulů (%) 20 -0.52 
 
Histologické vyšetření štítných žláz krav neprokázalo závažné patologické změny. Ve 
štítných žlázách krav ve věku 4-12 let byly vzájemně promíseny folikuly rozdílné velikosti 
(malé, střední i velké až obrovské) s převahou středních a velkých folikulů. Koloid byl 
homogenní, eosinofilní, v ojedinělých folikulech byly respirační vakuoly. Tyreocyty v malých 
a středních folikulech byly kubické až vysoce kubické, ve velkých folikulech spíše nízce 
kubické až ploché. V některých folikulech byl větší či menší počet tyreocytů nekrotických.  
Nález nekrotických tyreocytů je obtížné interpretovat. Změny tohoto typu jsou v literatuře 
označovány jako idiopatická atrofie folikulů. Idiopatická atrofie folikulů je charakterizovaná 
ztrátou folikulárního epitelu a substitucí folikulů tukovou tkání při minimální zánětlivé reakci 
(Capen, 2007; La Perle, 2003). Ve vyšetřených thyreoideách však nekroza thyreocytů nebyla 
spojena s deformací folikulů, ani jejich substitucí tukovou tkání a rovněž nebyla přítomna 
zánětlivá celulisace. 
 

Závěr 
 
Z vyšetřených histometrickcýh parametrů štítných žláz se známým obsahem jódu vsušině 
byly při srovnání s jinými pracemi zjištěna větší délka a šířka folikulů, snížení výšky epitelu a 
četnější zastoupení velkých folikulů u krav a býků. Vzhledem k vysoké suplementaci 
především u těchto kategorií skotu lze u těchto nálezů předpokládat uplatnění nadbytečné 
nutriční zátěže jódem. Předložené výsledky upozorňují na nezbytnost podrobnějšího 
modelového průzkumu patologického dopadu nadbytečného příjmu jódu. 
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Abstract 
 
In this thesis, the goal was to create a model of pig farm and its load of carbon dioxide in 
carbon dioxide equivalent, and propose measures to reduce emissions. We calculated so-
called carbon footprint through carbon dioxide equivalent. The calculations we used values 
obtained from both the EU material, and specific data from the farm and attempts to institute 
balance 222 - Grassland. We found that the farm produce for the year 2083 including pigs and 
ancillary facilities will produce 3562.7 tons of carbon dioxide equivalents. CO2eq production 
of feed was 3460 t of nitrogen emissions caused by undigested feed - faeces urine was 3227.9 
tons CO2eq and methane was 52 t CO2eq. The extra traffic - piglet heating, hot water, fuel, 
light, eliminates the manure was 102.47 tons CO2ekv. From this it is clear that the reduction 
CO2eq is the only way to reduce emissions from feces and urine. To practice means to feed 
this perception that we should pay more attention to the digestibility of the diet to reduce 
emissions from manure. 
 
Key words: pigs, slurry, carbon footprint, carbon dioxide equivalent, greenhouse gas, 
emissions of gas. 
  
Úvod  
 
Globální oteplování je nevyvratitelný fakt. Je to velmi závažný problém klimatických změn. 
Tento problém vznikl asi před 200 lety, kdy začala průmyslová revoluce. Od té doby se podle 
shromážděných naměřených teplot po celém světě se potvrdilo globální oteplení asi 0,6°C. 
Vyšší teploty s sebou v budoucnosti jistě přinesou mnoho obtíží, nebezpečí klimatických změn 
však leží jinde. Zvýšeni teplot totiž ovlivňuje celou řadu dalších jevů a vyvolává spoustu jiných 
velkých problémů. Na prvním místě stojí jednoznačně přírodní katastrofy, které budou s 
největší pravděpodobností doprovázet oteplení ve všech částech světa. 
Emise amoniaku (sloučenin N) a methanu úzce souvisí s produkcí skleníkových plynů. Tato 
problematika souvisí, ať přímo nebo nepřímo, se zemědělskou činností. Většina vyspělých států 
Evropské unie se této problematice (P, N) věnuje více jak 20 let a pokud se týká C tak této 
problematice se věnoval výzkum v České republice již před 50 léty. Do módy však tato 
problematika přišla pod názvem „Uhlíková stopa“ (Carbon footprint) až po roce 2000 a 
v současné době je jí v zemích našich západních sousedů věnována pozornost celých 
výzkumných pracovišť speciálně zřízených k tomuto účelu. Také příslušné výbory a podvýbory  
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Evropské unie (EFSA, SCAN, aj.) se této problematice věnují. Dá se očekávat, že v nejbližších 
3-4 letech se bude intenzívně pracovat na legislativě a asi od roku 2014 bude každý zemědělec, 
každá farma muset prokazovat jak jejich hospodářství účelně pracuje s pojmy emise a uhlíková 
stopa (ZEMAN, 2009).  
 
Materiál a metodika  

 
Výpočet uhlíkové stopy jsme prováděli podle postupů popsaných v práci FLACHOWSKY 
(2009) a data uváděná v jejich práci nám současně sloužila jako kontrola. 
Podle práce FLACHOWSKÉHO (2009), BAT (2008) a IPPC (2006) jsme sestavili model 
farmy o počtu 100ks prasnic, které produkovaly v roce 2,2 vrhu s počtem 10,5 ks odstavených 
selat na jednu prasnici ve 28 dnech. Po propočítání nám vyšel počet selat produkovaných za rok 
na 2310 ks selat. U těchto selat jsme stanovili 7 % úhyn, a tedy do výkrmu pokračovalo 2148 ks 
prasat, úhyn pro výkrm jsme stanovili na 3% a po konečném propočítání jsme došli k výsledku 
2084 ks prasat v jatečné váze za jeden rok. Do modelu byl zahrnut 1 kanec.  
Pro výkrm jsme stanovili průměrný denní přírůstek na 0,74 kg a porážkovou hmotnost na 107 
kg. Díky těmto údajům jsme došli k délce výkrmu a to 145 dnů. Pro vypočítání celkové délky 
od narození až po porážkovou hmotnost jsme k délce výkrmu připočetli dobu po odstav a došli 
k výsledku 173 dní celkové doby výkrmu. V době od narození po odstav jsme použili hodnoty 
množství krmiv 0,644 kg (ZEMAN, 2006) a v době výkrmu jsme stanovili denní příjem krmiva 
na 2,3 kg krmné směsi a den.  
Pro prasnice jsme stanovili délku mezidobí pro 2,2 vrhu na 166 dní.Během této doby jim byla 
podávána kompletní krmná směs pro prasnice březí v délce 131 dní a dávce 3,2 kg na den. 
Zbylých 35 dní byla podávána kompletní krmná směs pro prasnice kojící v dávce 4,2 kg.  
Pro kance jsme stanovili pevnou dávku 2,5 kg krmné směsi po celý rok tedy 365 dní.  
 
Tab. 1: Výpočet množství krmiv za rok 

  Krmivo Dávka na den (kg) Počet dní Celkem (kg) 

Prasnice KPK 4,2 35 147,0 

  KPB 3,2 131 418,9 

Celkem cyklus     166 565,9 

Celkem za rok       1245,0 

Selata         

Selata   0,023 28 0,644 

Výkrm   2,3 145 332,6 

       Celkem za výkrm       333,2 

Kanec   2,5 365 912,5 

 
Z údajů o délce odchovu a dalších pomocných čísel jsme zjistili průměrné hodnoty spotřeby 
krmiv u kategorií prasat. A mohli jsme tak zjistit spotřebu krmiv v podniku za celý rok a to na 
819,8 t krmiva což odpovídá 2,2 t krmiva na den.  
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Tab. 2: Produkce z celkové spotřeby krmiv 

Produkce z 1 kg směsi 
(kg/CO2) Spotřeba krmení za rok (t) Spotřeba krmení za den (t) 

0,22 819,8 2,2 

celkem produkce 180,35 0,49 

 
Množství spotřebovaného krmiva nám umožnilo stanovit první emisi oxidu uhličitého a to 
považujeme-li že 1 kg jadrného krmiva představuje emisi 0,22 kg CO2, tak na celý objem krmiv 
spotřebovaného v podniku vychází produkce 180 t CO2 z příjmu krmiv.  
 
Tab. 3a: Výpočet množství CO2ekv z obsahu N-látek 

Příjem KS za 
rok (t) 

Stravitelnost KS 
(%) 

Produkce sušiny 
výkalů za rok (t) 

Sušina výkalů 
(%) 

Produkce 
mokrých 
výkalů za rok 
(t) 

Produkce moči 
za den (kg) 

Produkce moč 
a voda za rok 
(t) 

819,8 0,82 147,6 0,25 590,2 7 5582,3 

 
Tab. 3b: Výpočet množství CO2ekv z obsahu N-látek 

Kejda (t) 
Obsah NL v moči za 
rok (t) 

Obsah NL ve výkalech 
za rok (t) 

Emise N do ovzduší 
za rok (t) Přepočet na CO2ekv (t) 

6172,5 23,1 30,7 10,8 3227,9 

 
Pro výpočet emisí dusíku (N) jsme vycházeli z obsahu 15% NL ve směsi krmiva, což udávalo 
z celkového množství přijatých krmiv 123 t N-látek. Z tohoto objemu N-látek je stráveno 75% a 
zbylých 25% vyloučeno exkrementy. Došli jsme tedy k výsledku 92,2 t stravitelných N-látek a 
30,7 t vyloučených exkrementy. Vyloučení N-látek močí. Ze strávených N-látek je vylučováno 
celých 25% N-látek, což nás vede k výsledku 23,1 t N-látek za rok z produkce moči. 
Z celkového množství N-látek je do ovzduší emitováno 20% emisí, zbylých 80 % se emituje do 
půdy. Do ovzduší z kejdy uniká 10,8 t dusíkatých plynů. Tuto hodnotu můžeme přepočítat na 
ekvivalentní oxid uhličitý pomocí koeficientu 300 (FLACHOWSKI, 2009) a vyjde nám 
hodnota 3227,9 tun ekvivalentního oxidu uhličitého na rok v našem modelovém chovu.  
 
Tab. 4: Výpočet množství CO2ekv z obsahu metanu 

Příjem KS za rok (t) 
Sušina 
krmiva  

Přijatá sušina krmiva 
(t) 

Produkce 
metanu v g/kg 
sušiny 
přijatého 
krmiva 

Produkce 
metanu (t) 

Přepočet na 
CO2ekv  (t) 

819,8 0,92   754,2 3 2,26 52,0 
 

Výpočet emisí metanu je počítán podle průměrné produkce 3 g z kg sušiny přijatého krmiva 
(STEINFELD et al., 2006). Sušina krmiva byla stanovena na 92% z tohoto údaje jsme vypočetli 
příjem sušiny krmiva na 754,2 t z původní hmoty krmiva. Z příjmu sušiny krmiva lze vypočítat 
produkci metanu z krmiva a to na 2,26 t CH4 za rok přepočteného na 52 t CO2 ekvivalentního.  
V rámci podniku jsme si určili i ostatní zdroje které mohou emitovat skleníkové plyny do 
ovzduší a to spotřebu elektřiny, pohonných hmot, energii na vytápění porodny a ohřev vody.  
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Tab. 5: Produkce CO2 z odklidu hnoje  

Odklid 
hnoje Četnost v čase Spotřeba energie  Spotřeba energie Produkce CO2 Jednotka Emise  měsíc 

Odvoz 
kontajner 9 

krát do 
měsíce 1 l nafty 9 l nafta 2,7 kg/l 24,3 CO2 

Bobek 1 
krát do 
měsíce 20 l nafty 20 l nafta 2,7 kg/l 54 CO2 

Oběžné 
shrnovače 60 hod/měs 80 kWh 4800 kWh 0,528 kg/kWh 2534,4 CO2 
Vynašecí 
dopravník  60 hod/měs 30 kWh 1800 kWh 0,528 kg/kWh 950,4 CO2 
Čerpadlo 
močůvky 10 hod/měs 80 kWh 800 kWh 0,528 kg/kWh 422,4 CO2 

Celkem                 3985,5 CO2/měs 

 
V tabulce je zobrazena náročnost energií na odklid exkrementů z modelové farmy. Kejdové 
hospodářství modelové farmy je nejvíc zatíženo na elektrickou energii oběžných shrnovačů a to 
2,5 t CO2. Je to dáno hlavně výkonem elektromotorů potřebných pro správný chod shrnovače a 
také časovým nasazením shrnovače v práci. 
 
Tab. 6: Produkce CO2 z ostatních zdrojů emisí 

Ostatní zařízení Četnost v čase Spotřeba en. Spotřeba energie 

AVIA  560 km/měs 17 l/100km 95,2 l nafta 

PICK-UP 600 km/měs 8 l/100km 48 lbenzin 
Míchací vůz – 
      služby 12 hod/měs 20 l/hodina 240 l nafty 

Elektřina          

 -  svítidla 450 hod/měs 5,88 kWh 2646 kWh 

 - boiler 120 hod/měs 2 kWh 240 kWh 

 - lednice 720 hod/měs 0,09 kWh 64,8 kWh 

Topení 720 hod/měs 22 kg/uhlí 660 kg/uhlí 

celkem              

 
Tab. 6 pokračování 

Ostatní zařízení Produkce  CO2 Emise měsíc 
AVIA  2,7 kg/l 257 CO2 

PICK-UP 2,3 kg/l 110 CO2 

Míchací vůz  
–  služby 2,7 kg/l 648 CO2 

Elektřina        

 -  svítidla 0,528 kg/kWh 1397 CO2 

 - boiler 0,528 kg/kWh 126 CO2 

 - lednice 0,528 kg/kWh 34 CO2 

Topení 3 kg/kg uhlí 1980 CO2 

celkem      4553 kg/měs 

 
 
 
V tabulce je zobrazena náročnost ostatních energií, které se mohou vyskytovat na farmě. Mezi 
hlavní znečišťovatele oxidem uhličitým patří emise ze spalování černého uhlí a dále emise ze  
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spotřeby elektrické energie na osvětlení prostor. Ty jsou dány hlavně vysokým počtem 
světelných zařízeních ve všech prostorách. Pro model bylo počítáno s počtem 60 ks zářivek o 
příkonu 58 W (ANONYM, 2010) a 30 ks žárovek o příkonu 80 W (ANONYM, 2010) 
z vlastních zásob.  
 
Výsledky a diskuze  

 
Výsledky emisí ekvivalentního oxidu uhličitého jsme využili k výpočtu celkového zatížení 
farmy za jeden rok, emisí na 1 ks prasete za rok a zatížení na 1 ks prasete a den. 
 
Tab. 7: Produkce CO2ekv z živočišné výroby 

Druh emise 

Koeficient 
přepočtu na 
CO2ekv 

Produkce emise 
v t/rok 

Přepočtené emise 
za jeden rok CO2ekv  

(t) 

Emise na 
celý chov 
a jeden 
den (t) 

přepočet na 1 
průměrný ks 
za rok (t) 

množství 
CO2ekv na 
ks/den (kg) 

CO2 1 180,35 180,4 0,49 0,08 0,23 

N 300 10,8 3227,9 8,84 1,48 4,05 

CH4 23 2,26 52,0 0,14 0,02 0,07 
Celkem CO2ekv 

v chovu     3460,3 9,48 1,58 4,34 

 
 

V tabulce je zobrazena celková produkce emisí ekvivalentního oxidu uhličitého z živočišné 
výroby. Po přepočtení produkce koeficienty pro stanovení ekvivalentního oxidu uhličitého 
vycházely jako nejvyšší hodnoty amoniaku a to 3227,9 t CO2ekv. Tato emise představuje 93% 
ekvivalentního oxidu uhličitého z celkových emisí.  
 
Tab. 8: Produkce CO2ekv z ostatních zdrojů emisí  

 
Emise za 
den (kg) Emise za měsíc (kg) Emise za 1 rok (t) 

Přepočet na CO2ekv 

(t) 

Odklid hnoje 132,9 3985,5 47,8   

Ostatní zařízení 151,8 4553,5 54,6   

Celkem  284,6 8539,0 102,4 102,47 

 
 
V tabulce je zobrazena celková produkce emisí ekvivalentního oxidu uhličitého ze spotřeby 
energie. Tyto emise jsou oproti emisím z živočišné produkce takřka zanedbatelné. Výsledek 
produkce emisí ze spotřeby paliv vyšly na 102,47 t CO2ekv.  
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Tab. 9: Celková produkce CO2ekv na farmu 

 
Emise za 1 
rok (t) 

Emise na celý chov a jeden 
den (t) Emise na 1 ks a rok (t) Emise na 1 ks a den (kg) 

Živočišná  
produkce 3460,3       

Použití paliv 102,47       

Emise celkem 3562,7 9,76 1,631 4,47 

 
V této poslední tabulce jsou shrnuty všechny emise CO2ekv  vyprodukovaných na modelové 
farmě. Celkově farma vyprodukovala 3562,7 t CO2ekv. Na jeden ks vyšla produkce 1 631 kg 
CO2ekv za rok a emise na 1 ks jsou 4,47 kg CO2ekv.  
 
Závěr  

 
Na modelovém příkladě farmy jsme propočetli tzv. uhlíkovou stopu přes ekvivalentní oxid 
uhličitý. K výpočtům jsme použili jak hodnoty získané z materiálu EU, tak konkrétní údaje 
z farmy a bilančních pokusů ústavu 222 – výživy zvířat a pícninářství. Zjistili jsme že farma 
vyprodukuje za rok 2083 ks prasat a včetně pomocných provozů vyprodukuje 3562,7 t oxidu 
uhličitého ekvivalentu. Produkce CO2ekv z krmiv byla 3460 t, z emisí dusíku způsobené 
nestráveným krmivem – výkaly moč byla 3227,9 t CO2ekv  a z metanu byla 52 t CO2ekv. Z 
pomocných provozu – ohřev selat, teplé vody, PHM, osvětlení, odklid hnoje byla 102,47 t 
CO2ekv. Z uvedeného je zřejmé, že pro snížení CO2ekv je jedinou cestou omezení emisí z výkalů 
a moče. Pro krmivářskou praxi znamená tento poznatek to, že bychom měli věnovat větší 
pozornost stravitelnosti krmné dávky abychom snížili množství emisí z výkalů. Zvýšení 
stravitelnosti o 10% by vedlo ke snížení emisí o 553,4 t CO2ekv z emisí výkalů a moči. Činnost 
pomocných provozů nepřináší takový podíl do produkce uhlíkové stopy a její snížení o 10 nebo 
20% nepřinese v celkovém pohledu žádnou podstatnou změnu.  
Produkce jednoho prasete o váze 105 kg a době výkrmu 173 dní vedla k tvorbě 66 kg 
ekvivalentu CO2.  
Nejefektivnější cesta ke snížení uhlíkové stopy pro konkrétní chov a produkci je použití 
kvalitnějších, lépe stravitelných krmiv.  
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HODNOTENIE   ÚROVNE    BIELKOVÍN  V   KRMIVÁCH U 
PREŽÚVAVCOV 
 
EVALUATION OF PROTEIN LEVEL IN FEEDSTUFFS OF RUMINANTS 
 
Maskaľová I., Vajda V. 
 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice 
 
Abstract 
 
The quality of protein (composition of amino acids), those reach small intestine for absorption 
plays an important role in maximizing milk production in high producing dairy cows. A  
knowledge of the profile of amino acids of the rumen-undergradable protein can help in the 
formulation of diets to provide amino acids that complement microbial protein as well as 
supply amino acids, that are most limiting for milk production. 
▪   Rumen degradability of proteins (RDP) – results obtained by the in-situ method showed a 
in different degradability of N-substances compared to non-treated soybeans (72 %), and 
reaching 35 % with Soypass-e after 6-12 h incubation. Beet cakes and, particularly, shelled  
sunflower showed on average, for the identical rumen incubation, a degradability of N-
substances equal to 51% and  35.3%, resp.  Side products showed a rumen degradability of 57 
– 67% and corn gluten degradability at the level of 19%. 
   ▪   Rumen „degradability“ of amino acids – the difference in decrease in individual amino 
acids for individual feeds [raw soybeans (70.4-78.1%); extracted soybean meal (50.1-67.3%); 
Hyterso (42.9-58.0) and Soypass (31.4-47.9)] was in the range close to the analysed 
degradability of N-substances for respective feeds. With Soypass-e the lowest decrease was 
observed for methionine (31.4 %) and lysine (31.8). 
▪   The quantity and ratio of limiting amino acids  in the non-degradable residuum after 6 and 
 9 h incubation allows one  to divide the  feeds according to proportion of limiting amino 
acids Lys : Met- 3:1, as in microbial proteins, into two groups 
 
Key words: proteins, amino acid, rumen, AADI, PDI 
 
Úvod 
 
Bielkovinová výživa vysoko produkčných dojníc, tak z hľadiska množstva NL, podielu 
a rýchlosti bachorovej degradácie, ale aj množstva bachorovo nedegradovateľných bielkovín 
významne ovplyvňuje produkčné, zdravotné a reprodukčné parametre stáda. Deficitný prívod 
NL limituje žravosť, stráviteľnosť vlákniny a syntézu mikrobiálnych bielkovín (Weiss 2002). 
Limitujúcim faktorom bielkovinovej výživy je  nižšia využiteľnosť dusíka. Celková 
priemerná účinnosť využitia N (g N krmiva/g N príjmu) vysoko produkčných dojníc  je  
približne 25% (Kohn a kol., 2005; Huhtanen a Hristova, 2009), čo je v priemere nižšie 
v porovnaní  s ošípanými (33%) a hydinou (45%) (Kohn  kol., 2005). Metabolizmus bachora 
je dôležitým nástrojom pre efektívnejšiu využiteľnosť N, pričom manipulácia mikrobiálnej 
fermentácie je účinnejšia ako modifikácia iných metabolických procesov. Výsledkom týchto 
poznaní je optimalizácia mikrobiálnej fermentácie na úrovni bachora a prívod N do tenkého  
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čreva, na základe odporúčaní vo vyváženosti podielu bachorovo degradovateľných 
a nedegradovateľných bielkovín. Maximálny mikrobiálny rast v bachore je dosiahnutý 
vyváženým pomerom  nevláknitých sacharidov (NVS) k bachorovo degradovateľným 
bielkovinám (BDB) s optimálnym pomerom NVS a BDB v kŕmnej dávke 2:1, v dôsledku 
čoho sa mení aj profil aminokyselín doručených do tenkého čreva  (NRC, 2001, INRA, 2007). 
Dojivosť a celková produkcia mliečnych bielkovín u vysokoprodukčných dojníc je limitovaná 
v dôsledku nedostatočného príjmu niektorých aminokyselín. Pre syntézu mliečnych bielkovín 
vystupuje ako limitujúci podiel lyzínu a metionínu  (Rulquin a kol., 2001). Novšie poznatky 
potvrdzujú podiel histidínu a leucínu ako potencionálny limit  syntézy mliečnych bielkovín.  
Aminokyselinové zloženie črevného obsahu dojníc sa mení podľa pomeru AK zloženia 
mikrobiálnych bielkovín (BDB) v KD a aminokyselinového zastúpenia  bachorovo 
nedegradovateľných bielkovín a ich črevne stráviteľnosti (Rulqiun a kol.,2001). Možnosť 
zohľadniť aminokyselinové zloženie v kŕmnych dávkach pre dojnice predstavuje vedecký 
prelom. Systém výpočtu a odhadu stráviteľných aminokyselín v črevnom obsahu (AADI) bol 
zavedený v rámci PDI systému v roku 1992 (INRA 1992,2001) pre lyzín a metionín, pričom v 
súčasnosti je hodnotenie rozšírené na deväť esenciálnych aminokyselín. Výpočet 
stráviteľných aminokyselín na úrovni tenkého čreva zohľadňuje aminokyselinovú skladbu 
krmív a podiel bachorovej degradácie bielkovín v rámci PDI systému.  
Cieľom práce bolo v sledovaných koncentrovaných krmivách po analýze obsahu živín 
stanoviť bachorovú degradovateľnosť bielkovín v časovej závislosti, ako aj stanovenie profilu 
aminokyselín z obsahu bachorovo nedegradovateľných bielkovín a v  bachorovo 
nedegradovateľnom zvyšku NL po 6 a 9 hodinovej inkubácii určiť vzájomný podiel 
limitujúcich aminokyselín. Zhodnotiť využitie a schopnosť systému PDI pri odhade 
stráviteľnosti aminokyselín v čreve (AADI) ako jeho súčasť.   
 
Materiál a metodika 
 
V experimentálnych podmienkach u dojníc s bachorovou fistulou po stanovení 
degradovateľnosti bielkovín u krmív metódou in sacco po 6 – 9 hodinovej inkubácii, bol 
v bachorovo nedegradovateľnom zvyšku analyzovaný obsahu aminokyselín. Bachorová 
degradácia dusíkatých látok  bola stanovená s využitím sáčkovej metódy (Orskov a kol.1980). 
Krmivá boli vo vopred určených časových intervaloch (3.,6.,9.,12.,24.hod) inkubované 
v bachore fistulovaných kráv kŕmených produkčnou KD s pomerom objemových a jadrových 
krmív 60:40 v sušine. V nedegradovateľnom zvyšku krmiva po analýze stráviteľnosti bielkoví 
in situ  bol chemickou analýzou stanovený podiel aminokyselín. Obsah jednotlivých 
aminokyselín bol po kyslej a oxidatívnej hydrolýze sa stanovený metódou iónexovej 
chromatografie s postkolonovou derivatizáciou ninhydrinom na analyzátoru aminokyselín 
AAA 400. Systém výpočtu PDI  a AADI – podľa regresných rovníc (INRA 2001,2007)  
 
Výsledky a diskusia 
 
Podiel NL a limitujúcich aminokyselín vo vybraných bielkovinových krmivách pred a po ich 
6 – 9 hod. inkubácií v prepočte na sušinu je zhrnutý v tabuľke 1 a 2.  
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Bachorová degradovateľnosť dusíkatých látok - výsledky vyšetrení (Tab. 2) potvrdili: 
Výrazný vplyv tepelného ošetrenia sóje na zníženie degradovateľnosti NL, kde v priemere za 
6 – 12 hod. inkubácie sme potvrdili úroveň bachorovej degradovateľnosti pri neošetrených 
sójových bôboch 71,7%, kým pri Soypass-e 35,1%. 
Pri výliskoch z repky, ale hlavne lúpanej slnečnice bola v priemere za rovnaké obdobie 
inkubácie v bachore analyzovaná degradovateľnosť NL na úrovni 51% resp. 35,3%. Príčiny 
vysokej chránenosti bielkovín možno hľadať v spôsobe lisovania a tvorbe sprievodného tepla, 
čo spolu so zastúpením tuku na úrovni 7 – 8% zvýrazňuje nutričnú a dietetickú hodnotu tejto 
skupiny krmív.  
Vedľajšie produkty pivovarníckeho a enzymatického spracovania zrnín – pivovarské mláto, 
sladový kvet a amygold pri zastúpení NL na úrovni 20 – 30%, vykazujú bachorovú 
degradovateľnosť 57 – 67%, čo spolu s nízkym zastúpením škrobu a zreteľahodným podielom  
stráviteľnej vlákniny  u týchto krmív stabilizuje fermentačnú aktivitu bachora. Kukuričný 
glutén s analyzovaným podielom NL na úrovni 748 g/ kg sušiny vykazuje veľmi vysokú 
rezistentnosť voči vplyvom bachorovej mikroflóry a degradovateľnosťou na úrovni 19%. 
 

Tab. 1.  Bachorová degradovateľnosť bielkovín a obsah AK v krmivách 

  degradovateľnosť % Obsah v  9 hod 
g/kg  suš. 

krmiva 

Krmivo  6. 9. 6-9-12hod. NL Lys Met Lys : Met 

Sójové bôby-surové 58,99 69,09 71,68 95,1 4,7 1,2 4,1 

Sój.extrah.šrot 49,7 52,25 59,32 248,3 14,0 3,0 4,7 

Hyterso  49,34 57,00 54,46 165,0 10,0 2,1 4,7 

Soypass  31,95 34,36 35,08 329,1 15,8 4,5 3,5 

Výlisky  slnečnicové 29,46 35,71 35,31 222,6 6,3 2,2 2,9 

Výlisky  repkové 47,56 52,0 51,26 180,6 8,5 2,0 4,2 

Sladový kvet 55,56 58,93 61,92 117,2 6,3 1,1 6,0 

Pivovarské mláto 51,9 53,4 57,93 129,7 4,5 1,5 2,9 

Amygold 20 % NL 67,21 67,07 67,52 67,5 1,1 0,7 1,6 

Kukur. glutén 75 %NL 18,97 18,19 18,93 606,4 6,7 10,8 0,6 

 
2. Bachorová „degradovateľnosť“ aminokyselín – bola stanovená vo vybraných krmivách 
sóje z analyzovaného podielu aminokyselín v pôvodnom krmive pred a po 9-hod. inkubácii 
v bachore (tabuľka 2). Z rozdielu v pôvodnom krmive a bachorovo nedegradovateľnom 
zvyšku NL analýzou aminokyselinového profilu bol stanovený úbytok aminokyselín po 9 
hodinovej inkubácii ako miera ich bachorovej degradovateľnosti.   
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Tab.2. Bachorová degradovateľnosť NL a aminokyselín po 9 hod. inkubácií 

podľa spôsobu ošetrenia sóje 
Ukazovateľ                 Sójové bôby        Sójový extrah.šrot                 Hyterso                Soypass
  g/kg Suš. Pôv 9 hod. % Pôv 9 hod. % Pôv 9 hod. % Pôv 9 hod. %

NL g/kg 319,4 95,1 70,2 520,0 248,3 52,2 386,0 165,0 57,3 501,3 329,134,4
Arg 22,8 5,3 76,8 49,2 16,1 67,3 24,8 12,4 49,8 29,5 15,4 47,9
His 9,9 2,8 71,8 18,5 7,4 59,9 11,0 5,6 49,0 14,6 8,2 43,6
Ile 16,3 4,5 72,5 30,6 12,8 58,1 16,4 9,4 42,9 22,6 13,7 39,3
Leu 24,8 7,1 71,4 47,6 20,3 57,3 26,8 14,9 44,5 36,2 21,9 39,5
Lys 21,6 4,7 78,1 34,7 14,0 59,8 22,0 10,0 54,5 23,2 15,8 31,8
Met 4,2 1,2 72,2 7,1 3,0 58,3 5,0 2,1 58,0 6,6 4,5 31,4
Phe 15,8 4,4 72,2 31,0 13,0 57,9 17,4 9,7 44,2 23,4 13,7 41,5
Thr 12,5 3,1 75,6 19,4 9,7 50,1 13,0 7,0 46,3 15,6 9,2 41,1
Val 16,9 5,0 70,4 33,5 14,4 57,0 18,5 10,4 44,0 24,9 15,1 39,4
∑∑∑∑ EAK 144,8 38,0 271,5 110,7 154,9 81,4 196,6 117,5  

 
Rozdiel úbytku jednotlivých aminokyselín sa pohyboval pri jednotlivých krmivách [surových 
sójových bôboch (70,4-78,1%); sójovom extrahovanom šrote (50,1-67,3%); Hyterso (42,9-
58,0) a Soypass (31,4-47,9)] v rozpätí blízkom analyzovanej degradovateľnosti NL pre 
príslušné krmivá.  Pri soypass-e čo je špecificky tepelne upravovaný komerčný výrobok pre 
saturáciu nedegradovateľných bielkovín pre vysokoprodukčné dojnice najnižšiu mieru úbytku 
vykazovali metionín 31,4 a lyzín 31,8. Pri ostatných krmivách najnižšiu mieru úbytku sme 
potvrdili pri valíne a leucíne. 
Množstvo a vzájomný pomer limitujúcich aminokyselín po 6 a 9 hod. inkubácii v prepočte na 
sušinu u analyzovaných krmív je zhrnuté v  tabuľke 1. Vo  vybraných bielkovinových 
krmivách bachorovo nedegradovateľnom zvyšku NL po 6 a 9 hodinovej inkubácii bol 
stanovený vzájomný podiel limitujúcich aminokyselín, ktoré vo forme bachorovo 
nedegradovateľných bielkovín opúšťajú bachor ako „potenciálne“ metabolizovateľné 
aminokyseliny. Z výsledkov vyšetrení jednoznačne vystupuje členenie analyzovaných krmív 
podľa pomerného zastúpenia limitujúcich aminokyselín Lyz : Met - 3:1 ako je zastúpenie 
v mikrobiálnych bielkovinách do dvoch skupín: 
 -  Krmivá ktoré sú nositeľmi lyzínu so širším pomerom limitujúcich aminokyselín 
v nedegradovateľných bielkovinách – krmivá sóje, sladový kvet, repkové výlisky, 
 -  Krmivá ktoré sú nositeľmi metionínu s užším pomerom limitujúcich aminokyselín- 
slnečnicové výlisky, pivovarské mláto a produkty kukurice. 
 
3. Overenie odhadovaného profilu AK trávených postruminálne – bol vypočítaný pomocou 
regresných rovníc podľa systému AADI v rámci PDI, pričom pre každú AK sa vypočítava tok 
bielkovín do tenkého čreva a aminokyselinové zastúpenie, ako aj stráviteľnosť bielkovín 
v tenkom čreve. Tento výpočet sa ráta samostatne z dvoch základných tokov bielkovín  do 
čreva (nedegradované bielkoviny  a mikrobiálne, ktoré sú potom zrátané).  
 Pri výpočte je potrebné zohľadniť hodnoty PDIA a PDIME v krmivách. Je potrebné 
poznamenať, že rovnako ako v samotnom PDI systém, endogénne frakcie nie sú zahrnuté, 
nakoľko sú  v malom množstve  a sú ťažko hodnotiteľné.  
Odhadovaná stráviteľnosť AK v krmivách sóje je zhrnutá v tab.3 a vedľajších produktov 
v tab.4. Rovnice použité na odhad hodnoty stráviteľných aminokyselín v krmivách platia pre 
9 esenciálnych aminokyselín v krmivách okrem cystínu a tryptofánu, nakoľko tieto sa 
neanalyzujú často. Je potrebné poznamenať, že pri výpočtoch  pre nové krmivá  potrebujeme  
poznať ich hodnoty a PDIA a PDIE a aminokyselinovú skladbu  (aspoň 16 AA).  
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Tab.3. Predpokladaná aminokyselinová stráviteľnosť v tenkom čreve (AADI)  
podľa spôsobu ošetrenia sóje (g AA/100 g PDIE) 

Ukazovateľ                 Sójové bôby        Sójový extrah.šrot                 Hyterso                Soypass
výpočítané analyzované výpočítané analyzované výpočítané analyzované výpočítané analyzované

Lyz 7.4 4.5 7.2 5.6 7.0 6.1 5.9 3.9

His 2.3 2.8 2.4 3.0 2.5 3.4 2.5 2.5
Arg 5.2 5.4 5.6 6.5 5.4 7.5 5.1 4.7
Thr 5.0 3.3 4.3 3.9 4.8 4.2 4.4 2.8
Val 5.1 5.0 5.0 5.8 5.0 6.3 4.8 4.6
Met 1.8 1.1 1.5 1.3 1.3 1.5 1.3 0.9
Ile 5.5 4.5 5.2 5.2 5.3 5.7 5.1 4.2
Leu 8.3 8.1 8.3 8.2 8.3 9.0 8.1 6.7
Phe 5.3 4.5 5.2 5.3 4.9 5.9 4.8 4.2  
 
Stráviteľnosť metionínu - odhadovaná stráviteľnosť AA v tenkom čreve na základe výpočtov 
v systéme AADI pri krmivách sóje pre metionín je od 1,3 -1,8 g AA/100 g PDIE, pričom 
analyzovaná hodnota pre metionín z nedegradovateľného zvyšku vstupujúca do tenkého čreva 
je na úrovni 0,9-1,3 g AA.  Minimálny rozdiel medzi odhadovanou a analyzovanou 
stráviteľnosťou metionínu na úrovni tenkého čreva bol pozorovaný aj u vedľajších produktov 
(tab. 4.) 
Stráviteľnosť lyzínu – vypočítaná stráviteľnosť  tenkom čreve kolíše pri krmivách sóje 5,9 – 
7,4 g AA/100 g PDIE a v porovnaní s analyzovanou (3,9 - 6,1 g AA) je nadhodnotená 
v prospech odhadovanej stráviteľnosti výraznejšie pri neošetrených sójových bôboch, 
sójovom extrah. šrote a Soypass-e. Podobné nadhodnotenie pozorujeme aj u vedľajších 
produktov v tab.4.   
Histidín je aminokyselina, ktorá pri KD na báze trávnych  siláží limituje syntézu mliečnych 
bielkovín  ako metionín a lyzín. Stráviteľnosť histidínu – porovnaním vypočítanej 
stráviteľnosti a analyzovanej pri krmivách sóje bol zistený výraznejší rozdiel pri Hyterso (2,5 
oproti 3,4 g AA).  Väčšie kolísanie v stráviteľnosti histidínu je pri vedľajších produktoch. 

 
Tab.4. Predpokladaná aminokyselinová stráviteľnosť v tenkom čreve (AADI) 

vedľajších produktov (g AA/100 g PDIE) 
Ukazovateľ                       Výlisky slnečnicové       Výlisky repkové           Sladový kvet    Pivovarské mláto

výpočítané analyzované výpočítané analyzované výpočítané analyzované výpočítané analyzované
Lyz 5.5 2.8 6.7 4.7 7.2 5.4 6.4 3.5
His 2.8 3.3 2.7 3.6 2.3 3.5 2.4 3.3
Arg 5.7 6.4 5.2 5.8 5.0 5.3 4.9 4.9
Thr 4.7 3.3 5.1 4.7 5.0 4.1 4.9 3.5
Val 5.2 5.2 5.2 6.4 5.3 6.3 5.4 6.2
Met 1.5 1.2 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.0
Ile 5.1 4.1 5.2 4.9 5.3 4.5 5.2 4.2
Leu 7.8 6.1 8.2 7.9 8.0 7.9 8.4 7.7
Phe 5.0 4.4 4.5 4.6 4.4 3.4 5.3 5.1  
 
Záver   
 
Bielkovinová výživa dojníc je určovaná nielen množstvom, ale aj kvalitou bielkovín v kŕmnej 
dávke. Zastúpenie bachorovo nedegradovateľných bielkovín predstavuje zdroj 
metabolizovateľných aminokyselín z kŕmnej dávky a vystupuje ako ukazovateľ kvality 
bielkovín v TMR. Analýza degradovateľnosti bielkovín a podiel aminokyselín 
v nedegradovateľnom zvyšku potvrdila nasledovné závery: 
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▪  Bachorová degradovateľnosť bielkovín (BDB) – výsledky stanovenia metódou in-situ 
potvrdili výrazný vplyv časovej závislosti inkubácie krmiva v bachorovom prostredí, ako aj 
vplyv druhu a spôsobu ošetrenia krmiva: - neošetrené sójové bôby 72% a Soypass 35%  po 6-
12 hod. inkubácii, - repkové výlisky 51% oproti lúpanej slnečnice 35,3%, - vedľajšie produkty 
s bachorovou degradovateľnosťou NL v rozmedzí 57 – 67% a kukuričný glutén s 
degradovateľnosťou  19%. 
  Množstvo a vzájomný pomer limitujúcich aminokyselín v nedegradovateľnom zvyšku 
po 6 a 9 hod. inkubácii  jednoznačne rozdeľuje krmivá podľa pomerného zastúpenia 
limitujúcich aminokyselín Lys : Met- 3:1 ako je zastúpenie v mikrobiálnych bielkovinách do 
dvoch skupín: - krmivá ktoré sú nositeľmi lyzínu alebo metionínu.  
  Odhad stráviteľnosti aminokyselín na úrovni tenkého čreva (AADI) - predstavuje 
sondážny pokus pre hodnotenie krmív a určovanie  AK potrieb v prevádzkových 
podmienkach. Systém hodnotenia  AADI pomôže  optimalizovať syntézu mliečnych 
bielkovín s využitím rozdielov v AK zložení krmív, rozdielov v stráviteľnosti medzi 
aminokyselinami a reakciu na limitujúce AK iné ako lyzín a metionín. 
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MLEDZIVOVÁ  VÝŽIVA  TELIAT  V  INTENZÍVNOM  CHOVE     
DOBYTKA 
 
COLOSTRUMS NUTRITION IN INTENSIVE CATTLE BREEDING 
 
Vajda V., Maskaľová I., Bystriansky B. 
 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice 
 
Abstract 
Newborn Holstein calves (n-80) were assigned to 2 treatment groups received first colostrums 
by the different methods of colostrums feeding. Thirty- tree calves were feed at different time 
post partum with 2 l colostrums from their dam using a nipple bottle (group I). Forty - seven 
calves were drenched with 3 – 4 l colostrums (group II.). Serum concentration of total 
immunoglobulin (analyzed by turbidimetric method) 3 – 5 days postpartum were higher in 
drenched calves (19.2±11.4 U ZST) compared with bottle-fed calves (16.9±11.5 U ZST).  Of 
the calves tested 61% in group I and 45% in croup II had absorbed sufficient immunoglobulin 
from colostrums to achieved adequate levels of passive immunity. It is concluded that the 
proper application of colostrums by a drencher is a useful method for adequate colostral 
supply in newborn calves.      

Key words: total immunoglobulins, calf, colostrum 
 
Úvod 
 
Prenatálny vývoj teliat a zložitá syndezmochoriálna placenta neumožňuje prestup špecificky 
účinných látok a imunoglobulínov  a teľatá sa rodia agamaglobulinemické.  Kolostrum ako 
prvý sekrét mliečnej žľazy po otelení plní ochrannú aj nutričnú funkciu. Je nezastupiteľným 
zdrojom imunoglobulínov, vitamínov, minerálnych látok, esenciálnych aminokyselín 
a mastných kyselín ale aj hormónov a enzýmov  (Blum a Hammon 1999). Vzhľadom k tomu, 
že kolostrum je jediným zdrojom pasívnej imunity u novorodených teliat, narušenie 
kolostrálnej výživy významne zvyšuje chorobnosť a hynutie teliat (Vajda a Slanina1980, 
Vajda 1997). 
Úroveň imunoglobulínov ako aj množstvo prijatého kolostra je ovplyvnené: - vekom, - 
plemennou príslušnosťou, - zdravotným stavom, - dĺžkou státia na sucho, - množstvom 
sekretovaného kolostra,  - sezónou (Shearer a kol. 1992, Prichett a kol. 1991,Guy a kol.1994). 
Pre stanovenie kvality kolostra sa úspešne uplatňuje hodnotenie špecifickej hmotnosti podľa 
lineárneho vzťahu medzi špecifickou hmotnosťou a obsahom imunoglobulínov v kolostre  
(Flenor a Stot 1980).  
Pasívny prenos kolostrálnych imunoglobulínov je ovplyvnený: množstvom prijatých Ig 
v kolostre, - časom podania prvého kolostra, - spôsobom podania kolostra, genetickými, 
fyziologickými a klimatickými vplyvmi (Guy a kol. 1994, Quigley a kol. 1998). Kolostrálne 
Ig sú transportované cez sliznicu tenkého čreva v prvých dňoch po narodení a cestou 
lymfatického systému sú transportované do krvi (Stott a kol. 1979).   
Spôsob kŕmenia pri systéme cicania z vemena, cicanie z cumľa a v poslednom období nútený 
príjem kolostra ezofageálnou sondou významne ovplyvňuje tak celkový príjem ako aj 
absorpciu imunoglobulínov a celkovú odolnosť teliat (Brignole, 1989).   
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Cieľom práce bolo v chovateľských podmienkach na farme dojníc sledovať vplyv množstva 
a spôsobu podania prvého kolostra na hladiny sérových imunoglobulínov, rastovú intenzitu 
a straty teliat hynutím. 
 
Materiál a metodika 
 
Novonarodené teľatá boli rozdelené do 2 skupín (kontrolná a pokusná). Podanie mledziva 
bolo zabezpečované v 2 denných intervaloch pri rannom a večernom kŕmení teliat. Podané 
mledzivo bolo podané od vlastnej matky. Objem podávaného mledziva bol rozdielny, 
v prípade kontrolnej skupine to boli 2 litre s prídavkom Gammavitu plv.a.u.v. Pokusnej 
skupine bolo podané priemerne 3-4 l čistého mledziva v závislosti od hmotnosti teliat 
v odporúčanej dávke  90 ml/ kg hmotnosti. Hustota mledziva sa v obidvoch prípadoch 
pohybovala vo vyšších hodnotách 1059. Na 3 až 5 deň po narodení bolo z odobratej krvi 
získané sérum pre turbidimetrickým  testom stanovila hladina imunoglobulínov. Podľa 
záznamov hmotnosti pri narodení a pri odsune teliat bola vypočítaná rastová intenzita počas 
mliečnej a v prechode na rastlinnú výživu. 
 
Výsledky a hodnotenie 
  
Úroveň sérových  imunoglobulínov:  z celkového počtu 80 vyšetrených teliat bola zistená 
priemerná hodnota imunoglobulínov na úrovni 18,04±11,6 U ZST. Z celkového počtu 
vyšetrených optimálne hladiny imunoglobulínov nad 20 U ZST dosahuje 34% teliat. 
Výsledky vyšetrení sérových hodnôt imunoglobulínov u teliat v závislosti od spôsobu podania 
kolostra sú zhrnuté na grafe 1. V pokusnej skupine teliat - kŕmených sondou bolo 
analyzovaných 47 teliat s  priemernou hodnotou sérových  imunoglobulínov 19,17±11,4 
U ZST.  V kontrolnej skupine pri príjme kolostra cicaním z nádob bolo vyšetrených 33 teliat a 
úroveň sérových imunoglobulínov dosahuje  v priemere 16,9 ± 11,5 U ZST. Zistený rozdiel 
hodnôt sérových imunoglobulínov štatisticky nie je signifikantný.  
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Členenie teliat podľa úrovne imunoglobulnov:  zatriedenie teliat do skupín bolo vykonané 
podľa zistených sérových hodnôt v 3 – 4 dni po narodení (graf 2). Optimálna saturácia 
kolostrálnych imunoglobulínov nad 20 U ZST bola zistená u 35% vyšetrených teliat 
kŕmených sondou a u 30% teliat pri príjme kolostra cumľom. Priemerné hodnoty sérových 
imunoglobulínov v týchto skupinách boli pri kŕmení sondou 32,1±8,54 U ZST a pri voľnom 
príjme cicaním z cumľa 31,9±8,84 U ZST.  Mierny stupeň imunodeficiencie u teliat 
s rozpätím hodnôt sérových imunoglobulínov 15 – 25 U ZST bol zistený u 26% teliat  
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kŕmených sondou a 15% teliat po príjme kolostra cicaním z cumľa.   Výrazne znížené hladiny 
imunoglobulínov pod 15 U ZST boli potvrdené u 39% teliat kŕmených sondou a 54% teliat po 
príjme kolostra cicaním z cumľa. Priemerné hodnoty sérových imunoglobulínov u teliat 
v rámci skupín vykazujú blízke hodnoty.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                    

 
 
Závislosť úrovne sérových imunoglobulínov a času podania prvého kolostra: bola 
sledovaná presným hodnotením vzťahu kŕmenia po narodení a sérových hladín 
imunoglobulínov. Výsledky vyšetrenia, nezávisle od množstva prijatého kolostra, potvrdzujú 
nepriamu korelačnú závislosť a vysokú mieru regresnej závislosti (r = 0,801) medzi časom 
podania prvého kolostra a úrovňou sérových hodnôt imunoglobulínov. Pri  v členení zvierat 
do skupín podľa času podania kolstra: do 3 hodín, 3-6 hodín a nad 6 hodín po narodení 
 (tabuľka 2.) najvyššia úroveň imunoglobulínov bola potvrdená u teliat s príjmom kolostra do 
3 hodín po narodení. V tejto skupine všetky teľatá dosahovali vysokú úroveň sérových 
imunoglobulínov s priemernou hodnotou  pri príjme kolostra sondou resp. cumľom na úrovni 
28,9 ±9,6  resp. 27,6±1,5 U ZST. Naproti tomu najnižšia úroveň imunoglobulínov bola 
zistená u teliat ktoré prijali prvé kolostrum po ôsmich hodinách po narodení. Pri príjme 
kolostra sondou aj cicaním cez cumeľ boli zistené hodnoty imunoglobulínov v priemere 
9,5±4,8 resp. 4,5±2,4 U ZST (P<0,05).  V tejto skupine všetky teľatá vykazujú výrazný deficit  
sérových imunoglobulínov, kde u žiadneho teľaťa hodnoty neprekročili úroveň 15 U ZST 
s vysokým rizikom výskytu chorobnosti.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vplyv príjmu kolostra na rastovú intenzitu a straty teliat hynutím: Z celkového počtu 
sledovaných teliat v rámci skupín hynutie vo fáze mliečnej a pri prechode na rastlinnú výživu 
predstavovalo 8,9%. Kolostrálna výživy okrem ochrannej funkcie pri post natálnej saturácii 
imunoglobulínov plní aj nutričnú funkciu v smere prívodu esenciálnych živín podporujúcich 
metabolizmus, rast a nešpecifickú rezistentnosť organizmu. Tento vzťah sa prejavil pri 
nútenom príjme vyšších dávok kolostra podaných sondou, kde podprahové hodnoty  

 

Tabu ľka 1. P riemerné h odn oty Ig p ri č lenen í 
d o skup ín po d ľa úro vn e sérových Ig

>20 U ZST 15-20 UZS T 10-15 UZS T <10 U ZST

Ukaz ovate ľ X ± s X ± s X ± s X ± s

Sond a 32 ,1 ±8,54 17,98±1,42 11,67 ±1,2 5 6,59±2,68

Cume ľ 31,89±8,84 17,69±1,01 12 ,3±1,32 5,01±2,48

Tabu ľka 2.  V zťah ú rovne  sé rových imu noglobul ínov
a  času  podan ia  prvého kolos t ra .

Sonda Cum eľ

n Úr ove ň
Ig

Čas 
(hod.)

Pr íjem
(l) n

Úr oveň
Ig

Čas
(hod.)

Pr íjem
(l)

14 28 ,9 ± 9 ,6 2 ,2 ± 0,9 3,44 8 27 , 6±11 ,3 2, 6±1 ,5 2 ,0

13 15 ,9 ± 6 ,8 5 ,1 ± 0,9 3,15 8 15 ,7± 4, 9 4 ,8 ± 0 ,8 2 ,0

8 9 , 54 ± 4 ,8 8 ,2 ± 1,0 3,44 7 4 ,56± 2, 4 8 ,6 ± 1 ,5 2 ,0
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imunoglobulínov vykazovalo 39% teliat a prírastky v priemere 627 g/ deň s úhynom 2% teliat 
v priebehu mliečnej výživy. V skupine teliat ktoré prijímali jednotnú dávku 2 l prvého 
kolostra cicaním z cumľa  u 54% zvierat boli potvrdené podprahové hodnoty sérových 
imunoglobulínov pri 16,5% stratách hynutím a prírastkami v priemere 584 g denne počas 
mliečnej výživy. Rozdiel aj keď nebol štatisticky významný predstavoval za obdobie mliečnej 
výživy nárast hmotnosti 2,65 kg pri rovnakej intenzite kŕmenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diskusia 
Teľatá kŕmené z cumľa dostávali denne 2 l kolostra, čo predstavuje obecnú dávku pre príjem 
prvého kolostra, ktorú teľatá dobrovoľne prijmú v priebehu 15 minútového cicania. Takáto 
dávka je postačujúca pre saturáciu sérových imunoglobulínov za predpokladu, že je podaná 
do 3 hodín po narodení (Vajda V. Slanina L 1980). Naše výsledky s núteným príjmom 
vysokých dávok kolostra podaného do bachora sondou v porovnaní s príjmom kolostra 
cicaním potvrdili vyššiu saturáciu sérových imunoglobulínov u teliat v priemere aj pri 
sledovaní v časovej závislosti po kŕmení, nižší podiel teliat s prahovými hodnotami 
imunoglobulínov, vyššiu rastovú intenzitu a nižšie straty teliat hynutím. Takáto kontrola 
úrovne potvrdila nenarušenú absorpciu imunoglobulínov čo je v súlade so zistením Hopkins  
a Quigley (1997), ktorí potvrdili rovnakú absorpciu imunoglobulínov pri podaní 4 l kolostra 
pri jednom aj dvoch podaniach. Naproti tomu  Lee a kol. (1994) potvrdili zníženú absorpciu 
a nižšiu koncentráciu sérových imunoglobulínov pri príjme kolostra sondou oproti cicaniu 
z cumľa. 
Výsledky vyšetrenia potvrdili, že nútený príjem kolostra – sondou predstavuje vhodný 
a bezpečný spôsob podania pre zabezpečenie pasívnej imunity novorodených teliat, čo je 
v súlade výsledkami Kaske a kol. (2005)    
 
Záver 
 
V chovateľských podmienkach u značného počtu ( n – 80) vyšetrených teliat bol sledovaný 
vplyv podania prvého kolostra cicaním z cumľa a núteným podaním sondou na hladiny 
sérových imunoglobulínov meraných turbudimetricky na 3. – 5. deň po narodení. U teliat pri 
nútenom príjme prvého kolostra podaného sondou v dávke 3 – 4 l boli zaznamenané vyššie 
hladiny sérových imunoglobulínov (19,2±11,4 U ZST) oproti príjmu prvého kolostra cumľom 
(16,9±11,5 UZST). Výrazne znížené hladiny imunoglobulínov pod 15 U ZST boli potvrdené 
u 39% teliat kŕmených sondou a 54% teliat po príjme kolostra cicaním z cumľa. Výsledky 
vyšetrenia potvrdzujú nepriamu korelačnú závislosť a vysokú mieru regresnej závislosti (r = 
0,801) medzi časom podania prvého kolostra a úrovňou sérových hodnôt imunoglobulínov. 
Nútený príjem vyšších dávok  prvého kolostra sondou predstavuje vhodný spôsob pre  
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zabezpečenie pasívnej imunity, zníženie hynutia a zvýšenia rastovej intenzity počas mliečnej 
výživy teliat. 
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NUTRIČNÁ A  DIETETICKÁ HODNOTA LUCERNY VO VZ ŤAHU KU 
VEGETAČNÉMU ŠTÁDIU A KLIMATICKÝM PODMIENKAM 
 
NUTRITION AND DIETETICS LEVEL OF ALFALFA IN INTERACTION 
TO VEGETAL STAGE AND CLIMATIC KONDITIONS 
 
Naď P., Skalická M., Bujňak L. 
 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedra výživy, dietetiky a chovu 
zvierat 
 
Abstract 
 
The samples of alfalfa collected in the three-day intervals were analyzed to find the content of 
the dry matter, crude protein, neutraldetergent fiber, aciddetergent fiber and ash. The dry 
matter content of samples from lowland areas grew from 18.98% to 27.08%, from the earliest 
vegetation stage of alfalfa growing to the collection of plants in flower. Considering the age 
of plants, the nitrogen substances concentration decreased from 22.28%, the time before the 
establishment of buds, to 15.6% in the flowering stage. The NDF contents increased from 
34.29 to 50.2%. Comparison of the nutrient content of alfalfa leaves and stems, it was found 
that the nitrogen content was at the end of the experiment leaves 3-fold, ADF  2.9-fold and 
NDF 2.2-fold higher than in the stems.  

 
Key words: alfalfa, fibre, digestibility, vegetal stage  
 
Úvod 
 
Efektívnosť výroby živočíšnych produktov t.j. mlieka a mäsa prežúvavcov je významných 
spôsobom ovplyvnená nákladmi na výrobu objemových krmív, ktoré môžu predstavovať až 
70% objemu kŕmnej dávky. Z tohto pohľadu je teda stredobodom pozornosti aj ich  nutričná 
a dietetická hodnota. Vynikajúcim zdrojom bielkovín, minerálnych látok a vitamínov 
v kŕmení prežúvavcov sú ďatelinoviny. Viaceré vonkajšie i vnútorné faktory vplývajú na ich 
kvalitu, obsah živín a ich stráviteľnosť. Jedným z nich je aj doba zberu na kŕmenie v čerstvom 
stave, alebo za účelom výroby siláže. Správne načasovanie zberu, nemôže závisieť iba na 
orientácií na bežné zaužívané agrotechnické termíny, ale malo by vychádzať aj z rýchlej 
laboratórnej analytiky pre signalizovanie včasného zberu, pri zohľadnení nielen primeraného 
objemu produkcie, ale aj dodržaní požiadaviek na vysokú nutričnú hodnotu a využiteľnosť 
živín (Komprda a kol., 1997; Mitrík, 2007; 2010).  
Cieľom nášho pozorovania bolo sledovanie vplyvu rozdielnych klimatických podmienok 
a vegetačného štádia na nutričnú hodnotu porastu lucerny. 
 
Materiál a metodika 
 
Vzorky rastlinného materiálu boli odoberané v trojdňových intervaloch v roku 2009 v termíne 
od 4.5.2009 do 24.5.2009 a v roku 2010 v termíne od 10.5.2010 do 2.6.2010. Porast sa 
v tomto období nachádzal vo vegetačnom štádiu tvorenia kvetných púčikov až po zakvitnutie 
porastu na viac ako polovici rastlín. V odobraných vzorkách bol sledovaný obsah sušiny,  
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dusíkatých látok, aciddetergentnej vlákniny, neutraldetergentnej vlákniny tuku a obsah 
popola. Stráviteľnosť NDV bola sledovaná na vzorkách naložených v sáčkoch do bachora  po 
30 hodinách. Degradovateľnosť dusíkatých látok bola stanovovaná vo vzorkách naložených 
do bachora na 9 hodín. 
  
Lokalita a klimatické podmienky  

Družstevná pri Hornáde,  nadmorská výška 250 m, 
  priemerná denná teplota (v oC)  zrážky (v mm)                 bez dažďa mesiac 

2009 2010 2009 2010 2009         2010 
 marec  -0,3 do 9,3  -3,5 do 15,1  0,0 -14,6 0,0 -5,1   16 dní        26 dní 
apríl  10,7 do 16,9  6,7 do 15,9  0,0 - 7,9 0,0 - 34,0   25 dní        20 dní   
máj   10,0 do 22,0  9,3 do 18,6  0,0 - 15,3 0,0 - 50,0   19 dní         6 dní 

 
 
Výsledky a diskusia 
 
Všetky odobrané vzorky z obidvoch sledovaných rokov boli podrobené laboratórnej analýze 
na stanovenie obsahu sušiny, dusíkatých látok (NL), neutrál detergentnej vlákniny (NDV), 
acid detergentnej vlákniny (ADV) a popola.  

 
Graf č. 1: Obsahy NL, NDV, ADV a popola v lucerne - rok 2009  (v g/kg suš.) 
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Najvyšší obsah dusíkatých látok bol nameraný v prvých troch odberoch (222,8; 217,2 resp. 
214,1) a najnižší v poslednom odbere (156,07).  Obsah popola, až na prvý odber (103,27), sa 
pohyboval v rozpätí od 71,69 – 87,46 g/kg sušiny. Koncentrácie neutrál i acid detergentnej 
vlákniny vzrastali od prvého odberu po posledný. Pri neutrál detergentnej vláknine bola 
najnižšia nameraná hodnota 342,99 a najvyššia 502,25. Koncentrácie acid detergentnej 
vlákniny sa nachádzali v rozpätí od  278,19 do 391,16 g/kg sušiny. V grafe č.2 sú obsahy 
sledovaných živín z roku 2010. Obsah dusíkatých látok bol najvyšší v prvom odbere (192,8)  
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a v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol o viac ako 10% nižší. Z miernym poklesom 
k poslednému odberu s najnižšou hodnotou 164,4 g/kg v poslednom odbere. Obsahy NDV 
boli oproti roku 2009 vyššie a nachádzali sa v rozpätí od 447,2 do 542,09 g/kg.  Rovnako 
vyššie hodnoty boli aj pri ADV v rozpätí od 331,1 do 389,5 g/kg.  
 
Graf č.2: Obsahy NL, NDV, ADV a popola v lucerne -  rok 2010  (v g/kg suš.) 
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V tabuľke č. 1 sú uvedené priemerné hodnoty stráviteľnosti neutraldetergentnej vlákniny 
a degradovateľnosti dusíkatých látok, zistené po fermentácií v bachore fistulovaného zvieraťa. 
Priemerná stráviteľnosť NDV sa nachádzala v rozpätí od 53,54 do 42,02%. Priemerné 
hodnoty degradovateľnosti N-látok boli zistené v rozpätí od 61,9 do 43,4%. 
 
Tabuľka č.1  Priemerné hodnoty stráviteľnosti NDV  a degradovateľnosti N-látok  

Dátum  
odberu 

Stráviteľnosť NDV v % 
(po 30 hod.) 

Degradovateľnosť NL v % 
(po 9 hod.) 

 x min. max. x min. max. 
04.5.2009 50,00 43,09 53,69 61,91 53,99 66,32 
08.5.2009 53,54 51,73 55,68 58,55 56,49 61,29 
11.5.2009 49,06 47,53 51,53 59,24 56,56 61,48 
13.5.2009 50,31 47,92 52,12 62,77 57,14 66,97 
15.5.2009 44,01 41,84 45,60 54,22 53,39 54,82 
18.5.2009 42,02 40,03 44,20 46,56 43,84 49,30 
20.5.2009 44,97 43,58 46,50 43,41 41,19 46,28 
22.5.2009 42,67 40,07 45,96 45,49 42,71 47,83 
24.5.2009 44,18 40,37 46,46 43,49 39,92 47,40 

 
V závislosti na starnutí bol sledovaný vzájomný hmotnostný pomer medzi listovou 
a stonkovou časťou sledovaného porastu. Priemerné zastúpenie listov oproti stonkám bolo 
45,36 : 54,64. Zastúpenie listov v pomere k stonkám, pri jednotlivých odberoch, sa 
pohybovalo v rozpätí od  42,8 do 47,7%.  Dĺžka stoniek vzrastala od priemerných 59,3 cm, na 
začiatku, až do 80 cm na konci sledovania v roku 2009. V čase posledného odberu (vegetačné 
štádium  kvitnutia), výška niektorých jedincov v poraste presahovala 100 cm. V nasledujúcom  
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roku bolo zastúpenie listov nižšie v priemere 43,28 : 56,72 a v jednotlivých odberoch sa 
pohybovalo v rozpätí od 41,3 do 45,8. Výška stoniek v jednotlivých odberoch vzrastala od 
priemerných 51,9 do 78,6 cm pri poslednom odbere (tab.č.2). 
 
Tabuľka č. 2 Hmotnostný pomer listov a stoniek, výška stoniek lucerny v rokoch 2009 a 2010  
Dátum 
odberu 

Hmotnostný pomer 
      listy : stonky  

 Stonka  
Ø výška 
  (v cm) 

Dátum 
odberu 

Hmotnostný pomer 
      listy : stonky 

  Stonka  
Ø výška 
  (v cm) 

04.5.2009 47,4 : 52,6 59,3 10.5.2010 42,5 : 57,5 51,9 
08.5.2009 47,6 : 52,4 59,3 13.5.2010 41,5 : 58,5 57,5 
11.5.2009 45,7 : 54,3 63,9 17.5.2010 42,5 : 57,6 62,3 
13.5.2009 42,8 : 57,2 65,7 20.5.2010 43,4 : 56,6 67,8 
15.5.2009 43,7 : 56,3 71,3 24.5.2010 41,3 : 58,7 69,3 
18.5.2009 44,5 : 55,5 76,8 27.5.2010 45,8 : 54,2 78,1 
20.5.2009 47,7 : 52,3 77,1 30.5.2010 44,6 : 55,4 79,6 
22.5.2009 43,5 : 56,5 79,2 02.6.2010 44,7 : 55,3 78,6 
24.5.2009 45,4 : 53,6 80,0    
priemer 45,36 : 54,64   43,28 : 56,72  

 
Pri sledovaní obsahov jednotlivých živín v listoch a stonkách podľa jednotlivých odberov, 
bola v listoch zistená koncentrácia dusíkatých látok 30,0%  na začiatku  a 24,9% na konci 
sledovania. V stonkách na začiatku sledovania 2,3x nižšia oproti listom (12,9%) a na konci 
sledovania až 3x nižšia (8,3%).  
Pomer zastúpenia listov oproti stonkám 45,36%, zodpovedá veku príslušného porastu, t.j. 3 
ročný porast lucerny u toho istého porastu o rok staršieho sa znížil na 43,28%. 
U novozaložených porastov je pomer listov aj nad 50%, v nasledujúcich rokoch ma tendenciu 
sa znižovať až do 41% (Lichner, 1989). Obsah dusíkatých látok vo vzorkách lucerny 
z lokality , na začiatku sledovania dosahoval hodnoty 21,4 – 22,3%. V porovnaní s tabuľkami 
z Potreby živín a výživná hodnota krmív pre prežúvavce (Sommer a kol., 1994) tieto hodnoty 
zodpovedajú 2-3 vegetačnému štádiu, čo znamená fázu tvorby kvetných púčikov až kvitnutia. 
V skutočnosti sa sledovaný porast lucerny nachádzal v štádiu pred tvorbou púčikov a obsah 
dusíkatých látok sa nachádzal pod úrovňou priemerných hodnôt. Rovnaký trend sme 
zaznamenali aj v druhom roku sledovania.  
 
Záver 
 
Odbery vzoriek lucerny zo sledovanej lokality, boli v obidvoch rokoch zahájené vo 
vegetačnom štádiu pred vytváraním kvetných pukov. Z dôvodu posunutia začiatku 
vegetačného obdobia v roku 2010 to bolo z týždňovým posunom. V roku 2009 bola kosba 
vykonaná v čase optimálneho štádia zrelosti porastu, z pohľadu  zastúpenia jednotlivých 
živín, ich racionálneho využitia vo výžive hospodárskych zvierat a zohľadnenia produkčnej 
účinnosti porastu v nasledujúcom roku sa porast nepodarilo pozberať z dôvodu nadmernej 
zrážkovej aktivity. 
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Zemědělská fakulta, katedra veterinárních disciplín a kvality produktů, JU v Českých 
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Abstract 
 
The average content of the microelements in fresh matter of yolk in hens was observed 
repeatedly in the territory of Bohemia in both years 2007 and 2008 in 7 large flocks and 13 
small flocks.  
The concentrations of microelements (mg·kg-1 fresh matter) in yolk in  years 2007 and 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
The content of iodine in yolk of the eggs laying hens from large flocks significantly (P < 0,01) 
exceed his content in yolk of  eggs from small flocks. The yolk of eggs from the large flocks 
cover 6,8-13,5% of the daily iodine requirement in adults. The cover of daily men 
microelements reguirement from large flocks was: Zn- 2,8-3,2%, Cu- 11,2-14,9%, Mn- 0,4-
1,1% and there were no significant differences between Zn, Cu and Mn content in yolk from 
large flocks and small flocks. 
 
Key words:  yolk, laying hens, iodine, zinc, manganese, cuprum 
 
Úvod  
 
Obsahem nepostradatelných stopových prvků ve vejcích drůbeže se v posledních deseti letech 
zabývala řada autorů (tab.1) z hlediska jejich nutričního příjmu jak u nosnic a nabídky pro 
spotřebitele. Obecně se předpokládá, že nedostatek jódu u drůbeže zatěžuje štítnou žlázu, 
snižuje růst a zvyšuje tukové rezervy (Zelenka a Zeman, 2006). Nadbytečný příjem jódu 
potlačuje ovulaci a produkci vajec, zvyšuje embryonální mortalitu a výskyt mrtvých spermií, 
u masných kuřat potlačuje růst (Lewis, 2004). 
Nedostatek mědi se u ptáků projevuje sníženým příjmem krmiva a zhoršenou kvalitou                     
skořápky (Wolf et al., 1998). Zvýšením snášky při suplementaci 100 – 300 mg Cu·kg-1 krmiva 
se zabývali Idowu et al., (2006) a Holoubek et al., (2002). Na útlum snášky při suplemetaci 
krmiva 450 mg Cu·kg-1 upozorňuje Güçlü et al., (2008). Posilujícím významem  
 

large flocks small flocks  

 II.  SX  Sx 
iodine 1,1-1,3 0,5-0,9 0,3-0,4 0,2-0,3 
zinc 29,6-63,7 8,7-31,1 33,1-73,5 8,0-44,3 

copper 7,4-20,6 4,9-8,9 10,9-18,0 5,3-6,2 
manganese 1,0-1,4 0,6-0,8 1,2-1,3 0,5-0,8 
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zinku pro snášku se zabýval El-Husseiny et al., (2008). Za optimální příjem zinku pro posílení 
snášky a líhnivosti vajec považuje Durmus et al., (2004) 180 mg·kg-1 krmiva, přičemž další 
zvýšení příjmu Zn neovlivňuje produkci vajec, ale zvyšuje jejich hmotnost. Nedostatek 
manganu u nosnic vede ke snížení snášky, zhoršuje kvalitu skořápky a zvyšuje embryonální 
úmrtnost. Hossain a Bertechini (1998) zjistili zvýšení snášky a hmotnosti vajec při 
suplementaci krmiva 50 a 75 mg Mn·kg-1 zatímco Swiatkiewicz a Koreleski (2008) uvádí, že 
doplnění 1 kg krmiva  
o 50 -120 mg Mn neovlivňuje snášku ani hmotnost vajec. Stopové prvky se vzhledem k jejich  
specifickému metabolickému uplatnění koncentrují především ve žloutku (tab. 1). 
Volba vaječného žloutku jako rozhodujícího materiálu pro hodnocení obsahu mikroprvků ve 
vejci vychází z údajů Groppela et al., (1989) podle nichž je koncentrace jódu ve žloutku 
v porovnání s bílkem dvacetinásobná, vyšší je i koncentrace zinku, manganu a mědi. Koncentrace 
zinku ve žloutku vykazuje až stodevadesátinásobné hodnoty ve srovnání s bílkem. Dle údajů 
USDA (2002) je v USA koncentrace mědi ve žloutku šestkrát vyšší oproti bílku a koncentrace 
Mn ve žloutku je v porovnání s bílkem šestnáctinásobná . 

            
Tabulka 1 Obsah I, Cu, Zn a Mn ve žloutku (mg·kg-1 čerstvé hmoty) 

                        
 
 
 

 
 
                        
 
 
 
 
 
  
               * mg·kg-1 sušiny 
 
Cílem práce je rozšíření poznatků o obsahu stopových prvků ve vaječném žloutku z hlediska 
výživy spotřebitele vajec a rozšíření poznatků o významu stopových prvků během 
ontogenetického vývoje.  
 
Metodika 
 
Obsah jódu ve žloutku byl stanoven po jeho spálení v alkalickém prostředí 
spektrofotometricky metodou podle Sandell-Kolthoffa, modifikovanou Bednářem et al., 
(1964). Koncentrace zinku, manganu a mědi ve žloutku byla stanovena po jeho spálení 
suchou cestou metodou plamenné absorpční spektrofotometrie. Získané výsledky byly 
zpracovány běžnými statistickými metodami a vypočítány průměrné hodnoty, směrodatná 
odchylka (Sx). Statistická významnost byla vyhotovena Tukeyovým testem statistická 
významnost. 
 
 

 I Cu Zn Mn 
Kroupová et al., (1999) 0,93-1,97    
Souci et al., (2000)  0,65 26,0-40,0 1,25 
Mabe et al., (2003)   37,1 0,63 
Dahl et al., (2004) 0,45    
Trávníček et al., (2005) 1,06    
Kaya et al., (2005)   38,4  
Skřivan et al., (2005)  3,32* 70,4*  
Haldimann et al., (2005) 1,6    
Trávníček et al., (2006) 1,66    
Charoensiriwatana et 
al., (2010) 

0,76    
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Koncentrace mikroprvků ve vaječném žloutku byla sledována v letech 2007 i 2008 ve třinácti 
malochovech a sedmi velkochovech. Vejce z velkochovů pocházela z krajů  Jihočeského, 
Středočeského, Plzeňského a Ústeckého a byla získána nákupem v prodejní síti nebo přímým  
odběrem ve velkoprodukčních farmách. Nákup vajec z malochovů se uskutečnil u 
soukromých chovatelů v kraji Jihočeském, Plzeňském, Středočeském a Vysočina. Průměrný 
obsah sledovaných mikroprvků ve vejcích z velkochovů byl v letech 2007 a 2008 vyhodnocen 
v závislosti na jejich denním příjmu vypočítaném z koncentrace  mikroprvku v krmné směsi a 
jejího denního příjmu na kus. V malochovech se suplementace  sledovaných mikroprvků 
většinou neuskutečnila, což znemožnilo výpočet závislosti mezi příjmem mikroprvků a jejich 
obsahem ve žloutku. Pro vyhodnocení podílu vajec v roce 2008 na krytí denní potřeby 
mikroprvků dospělého člověka v ČR byly použity údaje: průměrná roční spotřeba vajec v ČR 
na osobu – 260 ks, průměrná hmotnost žloutku-18g, doporučená denní potřeba mikroprvků 
(Roedigerová-Streubelová, 1997). Pro posouzení několikaleté dynamiky obsahu I ve žloutku 
byly použity údaje Trávníčka et al, (2006) (graf 1). 

 
Výsledky a diskuse 
 
Průměrný obsah I v čerstvé hmotě žloutku (graf 1) byl u vajec z velkochovů v roce 2007 
1285,2 ± 861,6 µg·kg-1, v roce 2008 1071,9 ± 543,9 µg·kg-1 a u vajec z malochovů pouze 
387,1 ± 214,3 µg·kg-1 v roce 2007 a 340,7 ± 330,6 µg·kg-1 v roce 2008. Vysoká variabilita 
výsledků v jednotlivých velkochovech i malochovech je podmíněna individuálním příjmem 
krmiva a snáškou, jak v malochovech tak ve velkochovech. Zjištěné průměrné hodnoty 
v chovech se výrazně nelišily od výsledků udávaných v literatuře (Kroupová et al., 1999 
Trávníček et al., 2005), což svědčí o dlouhodobém nadbytku I v krmných dávkách. Z grafu 1 
je patrno, že maximální hodnota obsahu jódu ve žloutku vajec z velkochovů (1663,8 µg·kg-1) i 
malochovů (519,5 µg·kg-1) byla dosažena v roce 2005. V letech 2007 a 2008 následoval 
pokles na úroveň let 1996 až 2004.  
 
Graf 1 Obsah jódu ve vaječném žloutku nosnic v letech 1996-2008 ( hodnoty 1996 až 
2005, Trávníček et al., 2006) 
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Tabulka 2  Obsah mikroprvků ve vaječném žloutku (mg·kg-1 čerstvé hmoty) 
      

  

  

 

 

 

 

  
Průměrné hodnoty obsahu Cu, Zn vykazují ve velkochovech i v malochovech významné 
meziroční rozdíly a vysokou individuální variabilitu. Průměrná koncentrace Cu, Zn a Mn (tab. 
2) vykazuje vyšší rozkolísanost a v porovnání s údaji Souciho et al.,(2000), Mabe et al., 
(2003), Kayy et al., (2005) a Skřivana et al., (2005) vyšší úroveň jejich obsahu ve žloutku. 
Variabilita výsledků snížila závislost mezi obsahem Cu, Zn a Mn ve žloutku a jejich příjmem 
v krmné dávce, což potvrzují výsledky Dušové (2009).  
Vejce z velkochovů se na krytí doporučené denní potřeby jódu 100-200 µg (Roedigerová-  
Streubelová, 1997) u dospělého člověka v roce 2008 podílela z 6,8-13,5% a u malochovů       
pouze z 2,2-4,3% (tab.2). 
 

Tabulka 2 Podíl mikroprvk ů (%) ve vaječném žloutku na krytí denní potřeby lidí 
 

 I1 Cu2 Zn3 Mn4 

Velkochovy 2008 6,8-13,5 13,0-17,3 2,5-3,1 0,4-1,1 

Malochovy 2008 2,2-4,3 11,2-14,9 2,8-3,2 0,3-0,7 
 

1 – doporučená denní dávka pro dospělého člověka 100-200 µg (Roedigerová-Streubelová, 1997) 

2 – doporučený denní příjem mědi je podle Čermáka et al., (2002) 2 mg pro muže a 1,5 mg pro ženy 

3 – doporučený denní příjem zinku je podle McDowella (1992) 15 mg pro muže  a 12 mg pro ženy 

4 – doporučený denní příjem manganu je podle Roedigerové – Streubelové (1997) pro dospívající a dospělé  2,0 – 5,0 mg 

 

Závěr 
 
Na základě stanovení koncentrace Cu, Zn, Mn a I ve 292 vzorcích vajec ze sedmi velkochovů  
a ze třinácti malochovů byly zjištěny nejvýraznější rozdíly koncentrace mikroprvků mezi 
velkochovy a malochovy u jódu a to ve prospěch velkochovů. Denní potřeba jódu dospělého 
člověka je kryta vejci z velkochovů z 6,8-13,5%. 
 

Literatura 
 
U autorů. 
 
 
 

Práce byla uskutečněna v rámci projektu NAZV QH 81 105. 
 

Cu Zn Mn  

 
Sx 

 
Sx 

 
Sx 

Velkochovy 2007 7,42 4,88 63,71 31,08 1,02  0,84 

Velkochovy 2008 20,63 8,85 29,59  8,67 1,42  0,62 

 Malochovy 2007 10,90 5,28 73,54  44,33 1,28  0,75 

Malochovy 2008 17,95 6,19 33,10  7,97 1,22  0,54 
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ODRŮD LUPIN 
 
COMPARISON OF CRUDE PROTEINT CONTENT IN LUPIN VARIETIES 
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Abstract 
 
The aim of this study was to compare the crude protein content in lupin varieties. Seventeen 
varieties of lupin from three species were analysed: Lupinus albus 7 varieties (Amiga, Butan, 
Dieta, LAL 1, Oležka, Prima and Watt), Lupinus angustifolius 7 varieties (APR 82, Boregine, 
Boruta, Karo, Probor, Rose and Sonet), Lupinus luteus 3 varieties (Bornal, Juno and Wodjil), 
respectively. The content of nitrogen substances in dry matter of whole seeds in each variety 
was determined. The results corresponded with those in literature. Highly significant 
difference (P ≤ 0.01) in the content of nitrogen substances between Lupinus luteus and 
Lupinus angustifolius was shown. The same difference was found between Lupinus luteus and 
Lupinus albus. 
 
Key words: Nitrogen substances, Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus 
 
Úvod  
 
Lupina je velmi bohatým zdrojem dusíkatých látek (NL). Obsahuje kvalitní protein a tudíž je 
kvalitní komponentou krmných směsí pro hospodářská zvířata. V našich pěstitelských 
podmínkách je považována za alternativu sóji, ta se ve výživě zvířat zkrmuje nejčastěji ve 
formě sójového extrahovaného šrotu. Ke krmným účelům se využívají především tři druhy 
lupiny. Lupina bílá (Lupinus albus L.), lupina žlutá (Lupinus luteus L.) a lupina úzkolistá 
(Lupinus angustifolius L.). Využití lupiny ve výživě bránil v minulosti vysoký obsah 
antinutričních látek, tento problém byl vyřešen šlechtěním a od minulého století se lupina 
používá bez omezení a bez obav o zdraví zvířat a lidí. Stále však existují předsudky vůči této 
plodině. Výzkumy zaměřené na chemické složení lupiny a vliv lupiny v dietě se snaží 
poukázat na pozitivní vlastnosti této plodiny při využití ve výživě zvířat. 
Cílem naší práce bylo porovnat chemické složení jednotlivých odrůd lupin. V této studii jsme 
se zvláště zaměřili na obsah dusíkatých látek. Snažili jsme se porovnat známé i méně známé 
odrůdy, registrované i neregistrované v ČR a EU a poukázat na variabilitu této plodiny. 
Vlivem Lupiny v dietě zvířat se zabývala již řada autorů. Avšak sumárních údajů, týkajících 
se především chemického složení jednotlivých odrůd, je nedostatek. Přístupná data se týkají 
pouze nejznámějších odrůd, nebo odrůd pěstovaných v jiné lokalitě, než odpovídá 
agronomickým podmínkám ČR.  
Sujak et al. (2006) se zabývali podobnou tématikou, srovnávali jednotlivé druhy lupiny. Z 
výsledků vyplývá, že nejvyšší obsah hrubého proteinu (465 ± 11 g/kg sušiny) se nacházel v 
semenech lupiny žluté. García – López et al. (2001) sledovali chemické složení mexických  
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divokých odrůd lupin. V práci uvádí obsah hrubého proteinu 334-467 g/kg. Erbas et al. (2005) 
se soustředili na lupinu bílou, kde stanovili obsah hrubého proteinu v sušině semen 32,2 ± 
1,10 %. Glencross et al. (2008) uvádějí chemické složení jader lupiny úzkolisté, byly použity 
zcela odlišné odrůdy, obsah dusíkatých látek se pohyboval od 452 g/kg do 538 g/kg. Volek a 
Marounek (2009) stanovili v semenech lupiny bílé obsah hrubého proteinu 297 g/kg. Jezierny 
et al. (2010) ve své práci uvádí obsah hrubého proteinu v sušině u Lupinus albus 381g/kg, 
Lupinus angustifolius 324 g/kg a u Lupinus luteus 361 g/kg. Olkowski (2011) došel u lupiny 
žluté k hodnotě NL 467,9 g/kg. Von Baer et al. (2009) testovali nový kultivar lupiny bílé 
Pecosa-Baer, s výsledkem 41 % NL v sušině semena.  
Naše práce ukazuje konkrétní výsledky obsahu dusíkatých látek u vybraných odrůd. Některé 
z těchto odrůd jsou schváleny pro pěstování v české republice nebo jiné zemi evropské unie. 
Seznam registrovaných odrůd uvádí Hýbl et al. (2011) v metodice pěstování lupiny. 
 
Materiál a metodika 
 
Materiálem byla celá semena jednotlivých kultivarů lupin. Analyzovali jsme semena 17 
odrůd, tří druhů lupin a to konkrétně z lupiny bílé 7 odrůd (Amiga, Butan, Dieta, LAL 1, 
Oležka, Prima, Watt), z lupiny úzkolisté taktéž 7 odrůd (APR 82, Boregine, Boruta, Karo, 
Probor, Rose, Sonet) a z lupiny žluté 3 odrůdy (Bornal, Juno, Wodjil). Z uvedených kultivarů 
pouze Amiga, Butan, Dieta, Prima a Watt (Lupinus albus), Boregine, Boruta, Karo, Probor, 
Rose a Sonet (Lupinus angustifolius) a  Bornal, Juno, Wodjil (Lupinus luteus) patří mezi 
registrované v ČŘ nebo v jiných státech EU (Hýbl et al. 2011). Ostatní odrůdy pocházejí ze 
soukromých sbírek.  
Materiál byl upraven mletím a homogenizací. Takto připravený vzorek byl analyzován. Ve 
vzorku jsme stanovili obsah sušiny a následně obsah dusíkatých látek neboli hrubý protein v 
g/kg sušiny. Obsah sušiny jsme stanovili klasicky vážkovou metodou dle normy ČSN 46 
7092-3. Ke stanovení dusíkatých látek jsme použili metodu dle Kjeldahla ČSN EN ISO 5983-
1 a ČSN EN ISO 5983-2. Stanovení jsme prováděli na přístroji Büchi Kjeldahl (firma Centec 
automatika spol. s.r.o.). Výsledné množství dusíku ve vzorku jsme, vynásobením faktorem 
6,25, vyjádřili jako obsahu dusíkatých látek neboli obsah hrubého proteinu v sušině vzorku 
(g/kg). Výsledky stanovení dusíkatých látek byly statisticky vyhodnoceny. 
 
Výsledky a diskuse 
 
U uvedených vzorků celých semen jednotlivých odrůd lupin byl stanoven obsah dusíkatých 
látek. Výsledky jsou vyjádřeny jako obsah hrubého proteinu (NL) v g na kilogram sušiny 
semen. Tyto výsledky jsme porovnávali mezi jednotlivými odrůdami lupin a vyjádřili jsme 
v tabulce 1-3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 198

 
 
 
 
Tabulka 1 Obsah NL u bílých lupin          Tabulka 2 Obsah NL u úzkolistých lupin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Tabulka 3 Obsah NL u žlutých lupin 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabulka 4 Statistické vyhodnocení obsahu NL u jednotlivých druhů lupin 
 

Průměr NL (g/kg) Lupina Bílá Úzkolistá Žlutá 

360,1 Bílá - NS P ≤ 0,01 
331,6 Úzkolistá NS - P ≤ 0,01 
440,6 Žlutá P ≤ 0,01 P ≤ 0,01 - 

 
Obsah dusíkatých látek se u jednotlivých odrůd lupiny bílé pohyboval od 315,5 (WATT) do 
384,9 g/kg (LAL 1). Erbas et al. (2005) dospěli k obdobným hodnotám (32,2 ± 1,10 %). O 
něco nižší výsledky (297 g/kg ) uvádí ve své práci Volek a Marounek (2009).  U odrůd lupiny 
úzkolisté se rozmezí obsahů dusíkatých látek nacházelo níže a to od 306,4 (BOREGINE) do 
358,2 g/kg (PROBOR). Toto však nepotvrzují údaje Glencross et al. (2008), kteří u lupiny 
úzkolisté stanovili obsah NL od 452 g/kg do 538 g/kg. V jejich práci však bylo použito pouze 
jader lupin zcela odlišných odrůd. Je známo, že obsah jader obsahuje větší množství NL, než 
obsahují celá semena lupiny. To bylo prokázáno již v dřívější studii (Večerek et al. 2008). 
K obdobným hodnotám NL u lupiny bílé a úzkolisté došel i kolektiv autora Jezierny (2010), 
pouze obsah NL u lupiny žluté nekorespondoval s naší prací. Velmi vysokých hodnot NL 
bylo dosaženo u nového kultivaru lupiny bílé Pecosa – Baer (41 %), jak uvádí Von Baer et al.  

Odrůda lupiny bílé NL (g/kg) 

AMIGA 366,3 
BUTAN 375,7 

DIETA 363,7 

LAL 1 384,9 

OLEŽKA 384,2 

PRIMA 330,7 

WATT 315,5 

Max. 384,9 

Min. 315,5 

X 360,1 

Odrůda lupiny úzkolisté NL (g/kg) 

APR 82 325,7 
BOREGINE 306,4 
BORUTA 325,7 

KARO 355,4 
PROBOR 358,2 

ROSE 324,4 
SONET 325,8 

Max. 358,2 
Min. 306,4 

X 331,7 

Odrůda lupiny žluté NL (g/kg) 

BORNAL 437,0 
JUNO 451,7 

WODJIL 433,2 
Max. 451,7 
Min. 433,2 

X 440,6 
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(2009). Toto je spíše výjimka. Obecně nejvyšší hodnoty NL jsou uváděny u lupiny žluté. V 
naší práci od 433,2 (WODJIL) až do 451,7 g /kg (JUNO). To potvrzují i výsledky Sujak et al.  
(2006). Stanovili obsah NL dokonce vyšší (465 ± 11 g/kg sušiny). V jejich práci však 
používali odlišné odrůdy. S naším pokusem se shodovali pouze 3 odrůdy a to Juno, Sonet a 
Butan. Při porovnání jejich výsledků: Juno 454 g/kg, Sonet 295 g/kg a Butan 376 g/kg s 
našimi, jsme zjistili téměř shodné hodnoty. Nejvyšší obsah hrubého proteinu ukazuje odrůda 
Juno (451,7 g/kg). Tato však nepatří ke schváleným odrůdám v ČR, jak uvádí Hýbl et al. 
(2011). 
Statisticky jsme vyhodnotili obsah hrubého proteinu u jednotlivých druhů lupin. Výsledky 
jsou znázorněny v Tabulce 4. Z tohoto pohledu je statisticky vysoce významný rozdíl           
(P ≤ 0.01) v obsahu dusíkatých látek mezi lupinou žlutou a úzkolistou, stejně tak je statisticky 
vysoce významný rozdíl mezi lupinou žlutou a bílou. Ke stejnému závěru došel i Sujak et al. 
(2006). Průměrný obsah dusíkatých látek u jednotlivých druhů odpovídá výsledkům 
jednotlivých odrůd. Nejnižší množství dusíkatých látek obsahuje lupina úzkolistá a nejvyšší 
obsah dusíkatých látek se nachází u lupiny žluté. 
 
Závěr 
 
Naše práce poukazuje na velkou odlišnost v obsahu dusíkatých látek mezi jednotlivými druhy, 
ale i odrůdami lupiny. Z tohoto faktu by se mělo vycházet při zakomponování lupiny do 
krmných dávek, tzn. už při výběru daného kultivaru k pěstování a následnému zkrmování v 
dané lokalitě. Nejvyšší množství dusíkatých látek obsahuje lupina žlutá. Můžeme se však 
setkat i s novými kultivary lupiny bílé, které svým obsahem dusíkatých látek předčí odrůdy 
lupiny žluté.  Otázkou zůstává vhodnost dané odrůdy k pěstování v našich pěstitelských 
podmínkách. 
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Abstract 
 
The aim was to assess the effect of fiber fractions (NDF, ADF) on the nutritional value of 
alfalfa. The observation included 23 samples of fresh alfalfa forage with which examined the 
effect of ADF on the digestible energy (DE), the influence of the length of the stems of forage 
NDF content, NDF effect on dry matter intake (DMI) using prediction equations. It was 
shown that in addition to the optimum stage of harvesting vegetation, which is at the stage of 
bud setting alfalfa significantly affected the nutritional value of the length of the stalks. The 
index of relative feed value (RFV) was calculated on the base knowledge of the contents of 
NDF and ADF. 
 
Key words: Nutrition value of feed, alfalfa, NDF, ADF, DMI, RFV 
 
Úvod 
 
VOJTĚŠKA SETÁ 
Vojtěška se využívá nejen na zelené krmení, ale také ke konzervaci senážováním a sušením 
(horkovzdušné úsušky, seno), (Kudrna et al., 1998). Najdeme ji také v mnoha různých 
směsích ve formě „mouček“ či granulích, (Švehlová, 2010). Nejlépe je sklízet vojtěšku na 
začátku butonizace. Rostlina s postupující vegetací rychle stárne, přičemž se snižuje obsah 
dusíkatých látek a narůstá obsah vlákniny a náchylnost k opadávání listů při sušení, (Vyskočil 
et al., 2008). Počínaje kvetením dochází u vojtěšky k rychlému stárnutí, snižuje se obsah 
stravitelných živin a zvyšuje se obsah vlákniny hlavně v lodyhách (1,3 krát), které dřevnatějí. 
Kvalita a stravitelnost listů se v podstatě nemění a činí přibližně 80 %. Mění se však jejich 
podíl na celkovém výnosu, (Kudrna et al., 1998). Jak uvádí Bouška et al., (2006), v období 
kvetení se průměrně sníží podíl listů až o 10 % oproti fázi poupat. V té době sice roste výnos 
sušiny, ovšem navýšené množství hmoty je pak tvořeno převážně nárůstem méně kvalitních 
lodyh. Ve fázi nasazování květních pupenů (butonizace) tvoří listy 50 – 60 % celkového 
výnosu sušiny, ve fázi kvetení 45 – 50 %, po odkvětu již jen 40 %, (Kudrna et al., 1998). 
Vojtěšku na seno je třeba sklízet pro skot nejpozději na počátku květu (pro koně a králíky 
v květu nebo těsně po odkvětu), při pozdní sklizni získáváme seno hrubší a tvrdší. Pozdní 
sklizeň je příčinou snížení výživné hodnoty sena a tím se snižuje jeho produkční účinnost. 
V porostu se zmenšuje hmotnostní podíl lístků vůči stéblům a dochází k jejich lignifikaci, 
(Vyskočil et al., 2008). 
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STRUKTURÁLNÍ SACHARIDY A JEJICH VZTAH K NUTRIČNÍ HODNOTĚ 
Sacharidy jsou největším komponentem krmných dávek dojnic (60 - 70 %) a jsou hlavním 
zdrojem energie pro bachorové mikroorganismy. Sacharidy dělíme na strukturální a 
nestrukturální. Strukturální složky v rostlinách jako celulóza, hemicelulóza a lignin jsou 
měřeny pomocí neutrálně detergentní vlákniny (NDF). Acido detergentní vláknina (ADF) 
měří obsah ligninu a celulózy, ( Ishler and Varga, 2007). Obsah NDF u leguminóz je 
v průměru 45 %. Vysoký obsah NDF indikuje celkově vysoký obsah vlákniny v píci, nižší 
hodnoty NDF jsou lepší. Vysoký obsah ADF je spojený se sníženou stravitelností. Proto je 
lepší nižší obsah ADF v píci, (Newman et al., 2009). NDF je tradičně využívána jako 
predikátor příjmu sušiny, zatímco ADF je využíván jako predikátor stravitelnosti píce, 
(Stallings, 2009). RFV index (index relativní krmné hodnoty) využívá NDF a ADF jako 
predikátory kvality píce a třídí píci dle kalkulace založené na potenciálním příjmu (DMI), 
(predikce z NDF) a stravitelné sušiny (DMD), (predikce z ADF) vojtěšky v plném květu. 
Kupci a prodejci vojtěškového sena využívají tohoto indexu pro odhad kvality sena. S vyšší 
kvalitou píce bude vyšší RFV a vyšší cena za takové seno, (Newman et al. 2009; Stallings, 
2009). 
 
Metodika 
 
Předmětem sledování bylo 23 vzorků vojtěšky, u kterých byla stanovena pomocí běžně 
užívaných metod (Kacerovský et al., 1990) sušina, popel, dusíkaté látky (N x 6,25) a tuk. 
Obsah NDF a ADF byl stanoven na přístroji Ankom Fiber Analyzer dle metodiky ANKOM.  

 
Při hodnocení výsledků byly použity matematické vztahy popsané v následujících rovnicích: 
% NDF, ADF (metodika ANKOM)  
DMD  = (88,9 – (0,779* % ADF)); (Stallings, 2009) 
DMI  = (120 / % NDF); (Stallings, 2009) 
RFV = (DMD * DMI)/1,29; (Stallings, 2009) 
NFC = 100 – (tuk + Nx 6,25 + popel + NDFn); (Undersander, 2003) 
SE (kcal/kg DM) = 2,118 + 12,18 * (% N x 6,25) – 9,73 * (% ADF) – 3,83 * (% 
hemicelulosa) + 47,18 * (% tuku) + (20,35 * NFC – 26,3 * (% popele); (NRC, 2007) 
 
U stanovených hodnot byly hledány a vyjádřeny vzájemné korelace a regrese u nichž byly 
vypočítány regresní rovnice a korelační koeficienty.Významné byly především mezi 
hodnotami ADF a stravitelnou energií SE, délka lodyhy a NDF, NDF a příjmem sušiny DMI,  
NDF a relativní krmnou hodnotou RFV. Zjištěné vzájemné vztahy jsou názorně uvedeny 
v grafech. 
 
Výsledky a diskuse 
 
Charakteristiky sledovaného souboru vojtěškových krmiv, konkrétně sušiny původní hmoty 
(DM), popelovin, tuku, dusíkatých látek (N x 6,25), NDF, predikované stravitelnosti sušiny 
(DMD), predikovaného příjmu sušiny (DMI), stravitelné energie (SE), relativní krmné 
hodnoty (RFV), obsahu nevláknitých sacharidů (NFC) a délka lodyh, jsou uvedeny 
v tabulce1.   
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Tabulka 1 – Základní statistické údaje – čerstvá vojtěška 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graf 1 – Vliv obsahu ADF % na množství stravitelné energie (MJ/kg DM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za pozornost stojí průměry i limitní hodnoty u DM původní hmoty, která činila v průměru 
21,6 % ± 0,71 (min. 16,7 %, max. 28,0 %). Průměrný obsah NDF byl 41,0 % ± 1,25 (min. 
31,3 %, max. 54,7 %). Po dosazení obsahu NDF do predikčních rovnic pro příjem sušiny 
(DMI) byl odhadovaný příjem sušiny v průměru 3,0 % ± 0,09 z tělesné hmotnosti zvířete 
(min. 2,2 %, max. 3,8 %).  Průměrný obsah ADF byl 37,3 % ± 1,05 (min. 28,0 %, max. 47,6 
%) a po jeho dosazení do predikčních rovnic pro stravitelnost sušiny (DMD) byla odhadovaná 
stravitelnost v průměru 59,8 % ± 0,82 (min. 51,8 %, max. 67,1%).  Průměrný obsah 
stravitelné energie (SE) byl 1,3 (MJ/kg DM) ± 0,13 (min. 0,3 MJ, max. 2,6 MJ). RFV byl 
v průměru 139,7 ± 6,01 (min. 88,0, max. 199,5). Délka lodyh byla značně variabilní. 
V průměru byla jejich délka 93,4 cm ± 6,23 (min. 50,0 cm, max. 150,0 cm).  
 
Graf 1 znázorňuje vliv obsahu ADF % na množství stravitelné energie (SE), (MJ/kg DM). 
Vzhledem k hodnotě korelačního koeficientu r = - 0,9195 můžeme mluvit o velmi silné 
závislosti množství stravitelné energie na obsahu ADF. Vysoký obsah ADF, jak uvádí 
Newman et al., (2009) je spojen se sníženou stravitelností. Příčinou je narůstající obsah 
ligninu během dozrávání píce, který prostupuje a inkrustuje rostlinná pletiva – působí jako 
bariéra, bránící trávení ostatních složek rostlinné biomasy, (Šimek, 1982). 
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Vztah mezi délkou lodyh (cm) a obsahem NDF (%) znázorňuje graf 2.  
V tomto případě byla zjištěna velmi silná pozitivní korelace vyjádřená korelačním 
koeficientem r = 0,8267. Velkou roli zde sehrávají klimatické faktory, zejména teplota a 
světlo, které mají vliv na rychlost dozrávání píce, (Mudřík et al., 2006) a ovlivňují podíl listů 
na celkovém výnosu píce, (Kudrna et al., 1998). Vysoká teplota zvyšuje lignifikaci buněčných 
stěn. V teplém prostředí rostliny daleko rychleji dozrávají, stárnou a jejich buněčná stěna je 
daleko méně rozpustná v bachoru. Světlo naopak zvyšuje stravitelnost. Je to efektem 
fotosyntézy, při které jsou vytvářeny rozpustné sacharidy, (Mudřík et al., 2006). 
 
Graf 2 – Vliv délky lodyh (cm) u vojtěšky na obsah NDF % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V grafu 3 je znázorněno, jak výše obsahu NDF (%) ovlivňuje příjem sušiny (DMI - % 
z tělesné váhy). Jak je vidět, jedná se o velmi silnou negativní závislost vyjádřenou 
korelačním koeficientem r = - 0,9842.   
Klíčem k přesnému vybilancování diet pro dojnice je přesné měření DMI. Obsah NDF v píci 
nepřímo souvisí s jeho potenciálním příjmem. Protože NDF je měřena jako celkový obsah 
buněčných stěn, závisí na jejím obsahu v dietě plnivost píce. Vláknina totiž zabírá mnoho 
prostoru v bachoru, který se roztáhne a zvíře je následně neschopné přijmout dostatečné 
množství píce k pokrytí svých živinových potřeb k udržení vysoké užitkovosti, (Beauchemin, 
1996). 
Ovlivnění indexu relativní krmné hodnoty (RFV) obsahem NDF (%) je znázorněno v grafu 4. 
Je vidět, dle korelačního koeficientu r = - 0,9768, že jde o velmi silnou závislost mezi těmito 
ukazateli. Jak uvádí Stallings et al., (2009), RFV využívá NDF a ADF k odhadu kvality píce a 
proto hodnota tohoto indexu velice závisí na stáří porostu, kdy bude v průběhu vegetační fáze 
narůstat obsah NDF a ADF a její hodnota se bude tak snižovat. Index dává čísla, která jsou 
spojována s rozdílnou kvalitou vojtěškového sena. Vychází se z hodnoty RFV = 100, která je 
indikátorem kvality píce a která může být přirovnávána vojtěšce v plném květu. Např. 
vojtěška před květem bude mít vyšší nutriční hodnotu a RFV pro vojtěšku bude vyšší (RFV = 
164), (Stallings, 2009). 
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Graf 3 – Vliv obsahu NDF % na DMI % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 4 – Vliv obsahu NDF % na RFV 

 
 
Závěr 
 
Vliv obsahu jednotlivých frakcí vlákniny (NDF, ADF) na nutriční hodnotu vojtěšky je 
značný. Maximální výnos stravitelných živin je u vojtěšky ve fázi butonizace, ale je nutné 
brát v úvahu i jiné faktory, které ovlivňují nutriční hodnotu píce. Jde především o klimatické 
faktory, zejména teplotu a světlo. Při slunečných a horkých dnech bude porost stárnout 
rychleji, než porost rostoucí v chladnějším období s menší intenzitou světla, kde je výsledkem 
píce s delšími lodyhami, s menším podílem kvalitních listů, s vyšším obsahem vlákniny a 
která dosahuje fáze butonizace později.   
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OVĚŘENÍ NUTRI ČNÍ HODNOTY MODELOVÝCH 
JETELOTRAVNÍCH SM ĚSEK 
 
VERIFICATION OF NUTRITIONAL VALUE ON MODEL MIXTURES OF 
CLOVER AND GRASS 
 
Sláma, J., Kodeš, A., Mudřík, Z., Hučko, B. 
 
Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních 
zdrojů, katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky 
 
Abstract  
 
In this work we focused on the choice of clover mixtures , which would be most useful in the 
practice in growing production area sugar beet to the potato. It was compiled by seven clover 
mixtures of a compound from Alfalfa, Red clover, Sainfoin, loloid hybrids Perun, Achilles, 
Perseus and Smooth brome. We investigated the yield parameters, nutritional value, feed 
efficiency in dairy cows. From tested mixtures were the highest rated mixtures No.4 
consisting from alfalfa and hybrid Achilles seeding ratio 16:2 kg.ha-1. 
 
Key words: clover mixtures, nutritional value, yield, feed efficiency 
 
Úvod  
 
Základní agrobotanické skupiny smíšených travních společenstev jsou trávy, jeteloviny a 
ostatní byliny. Jejich zastoupení v porostech se charakterizuje v dominanci neboli v 
pokryvnosti, kterou jednotlivé druhy zaujímají v přízemní vrstvě (Šantrůček a kol. 2007). 
Porosty jsou tvořeny ze dvou pater, kdy vrchní vrstva je tvořena vzpřímenými listy trav a 
spodní horizontálně uloženými listy jetelovin (Tappeineur, Cernusca 1989). 
Sleugh a kol. (2009) uskutečnili pokus s vojtěškou setou, štírovníkem růžkatým a  jetelem 
kavkazským ve směsích se srhou říznačkou, sveřepem bezbranným a pýrem prostředním. U 
těchto směsí stanovovali produkci sušiny, vlákniny a bílkovin. Zjistili, že výnos suché hmoty, 
obsah proteinů a stravitelnost píce byla vždy lepší ve směsích jetelovinotrav, než u samotných 
jetelovin, nebo trav. Směsky byly také výnosově stabilnější v průběhu jednotlivých sečí. 
Šantrůček, Svobodová, Hakl (2005) uvádějí, že vojtěškotrávy s mezirodovými a 
mezidruhovými hybridy trav nacházejí uplatnění ve zvlášť zdůvodnitelných případech a 
v příznivých podmínkách vydrží kratší dobu než čisté porosty vojtěšky. Lépe však vzdorují 
přísuškům a v případě přihnojení poskytnou celkově větší množství píce s vyrovnanějším 
poměrem. uvádí, že jeteloviny a trávy zvyšují výnosy a zlepšují nutriční hodnotu píce. 
Pozdíšek (2004)) uvádí, že jeteloviny zvyšují, zejména koncentraci N-látek, resp. zvyšují 
hodnoty PDIE či PDIN a koncentraci energie v píci (NEL, NEV) a tím i možnou produkci 
mléka z hektaru. Podle Houdka a Robotky (2007) je výhodné v chladnějších oblastech ČR 
pěstovat jetelovojtěškotravní směsi, které zajišťují výnosovou stabilitu jak v chladnějších, tak 
i sušších ročnících. Důležité je vysévat vyšší podíl vojtěšky, než jetele lučního, aby rychleji 
rostoucí jetel nemohl vojtěšku potlačit. 
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Metodika  

 
Výběr vhodných druhů pro zkoumané jetelovinotravní směsi.Vojtěška setá (Medicago sativa 
L.) odrůda „Magda“ – je intenzivní pícninářská poloraná odrůda vhodná do oblastí řepařského 
a kukuřičného výrobního typu. Jetel luční (Trifolium pratense L.) odrůda „Vltavín“ - je 
populací vzniklou opakovaným výběrem z materiálu získaného z topcrossu odrůd Chlumecký 
x Merino, je určena pro oblast bramborářskou. Vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia L.) 
odrůda „Višňovský“ - byla vyšlechtěna výběrem z krajových odrůd a ekotypů, je dvou až 
třísečná, víceletá, vysokého vzrůstu, nachází uplatnění v chudých a sušších půdách v 
kukuřičné a řepařské výrobní oblasti. Loloidní hybrid odrůda „Perun“  - jde o křížence jílku 
mnohokvětého (Lolium multiflorum Lamk) s kostřavou luční (Festuca pratensis Huds.), dává 
vysoký výnos biomasy, vytrvalost je 2- 3 letá a má vysoký obsah vodorospustných cukrů, je 
velmi plastická vhodná pro všechny pěstitelské oblasti, zejména pro horské a podhorské. 
Loloidní hybrid odrůda „Achilles“ - je opět kříženec jílku mnohokvětého (Lolium multiflorum 
Lamk) s kostřavou  luční (Festuca pratensis Huds.), jde oproti Perunu o velmi raný hybrid. 
Loloidní hybrid odrůda „Perseus“- je také kříženec jílku mnohokvětého (Lolium multiflorum 
Lamk) s kostřavou  luční (Festuca pratensis Huds.), ja však výrazněji pozdnější oproti 
hybridu odrůdy „Perun“. Sveřep bezbranný (Bromus inermis Leysser) odrůda „Tabrom“ – je 
výběžkatá tráva, která metá pouze v 1.seči, nemá vyhraněné požadavky na stanoviště, 
projevuje se středně rychlým jarním růstem, velmi dobrá krmná hodnota i přijatelnost zvířaty. 
 

Tab. 1 Variantně sestavené jetelovinotravní směsky, uspořádané podle schématu 
 

 
Varianta 

 
Výsevek         
kg . haֿ¹ 

1. Vojtěška setá  Zuzana + jetel luční "Vltavín" 10 + 8* 
2. Vojtěška setá + vičenec "Višňovský" 10 + 15 
3. Vojtěška setá + rodový hybrid "Perun" 16 + 2 
4. Vojtěška setá + rodový hybrid "Achilles" 16 + 2 
5. Jetel luční + rodový hybrid "Perseus" 16 + 2 
6. Vojtěška setá + jetel luční + rodový hybrid "Perseus" 10 + 6 + 2 
7. Vojtěška setá + jetel luční + sveřep bezbranný "Tabrom" 8 + 6 + 4 

Poznámka: (*, var. 1 směs pouze jetelovin jako kontrolní v případě srovnání vlivu přídavku travního 
či bobovinového komponentu do směsi ostatních variant) 
 
Výsledky a jejich diskuze 
 
Výsledky analýz vzorků z modelového pokusu, prezentované v tabulce (2) potvrzují dřívější 
poznatky o dobré kvalitě jetelovinotravních směsek, resp. z nich vyrobených siláží v souladu 
se závěry, které uvádí řada autorů (Pozdíšek, 2004; Vorlíčk, 2007; Přikryl, et al., 2004  a 
další). Celkové vyhodnocení poloprovozního pokusu je orientováno k naplnění vytýčeného 
cíle práce – doporučit pro oblast Vysočiny nejvhodnější varianty jetelovinotravních směsek.   
Jak z předchozích kapitol, tak i z navazující tabulky (3) vyplývá, že nejlepších výsledků, 
konkrétně v potenciální mléčné produkci (PMP) z hektaru orné půdy, dosáhla ověřovaná 
varianta (4) jetelovinotravní směska vojtěška + hybrid Achilles, a to i přesto, že v hlavních 
kvalitativních parametrech píce, příkladně koncentracích NEL, N-látek a vlákniny, zaostávala 
za některými (zejména 1 a 7) variantami. Hodnota PMP z 1 ha dané směsky (4) dosáhla  
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úrovně 5865 kg (FCM), což je řádově o 20 % ( resp. 1000 – 1100 kg) více než u nejhorších 
variant (1 a 7). K porovnání našich výsledků s literaturou (jakousi kontrolou) posloužila 
zjištění, která publikoval Pozdíšek (2004) - experiment s TTP bez hnojení dusíkem a bilanční 
sledování s dobrovolným příjmem dojnicemi o živé hmotnosti 600 kg ve stáji s vazným 
ustájením. 
V  tabulce (3) jsou jako další kontrast k našim výsledkům použity poznatky Grubera (2002), 
sloužící k výpočtu možného využití produkce z jednoho hektaru orné půdy při standardním, 
dobrovolném příjmu krmiva dojnicí. V daném případě opětovně nejpříznivěji vychází varianta 
směsky (4) vojtěška + hybrid Achilles a to zvláště z ekonomického hlediska.  

 
Tab. 2 Parametry kvality fermentačního procesu sledovaných variant směsek ze sklizně roku 

2005, maloparcelkový pokus,  Troubsko 

VARIANTY 
UKAZATEL kontrol

a 
1 2 3 4 5 6 7 

Sušina (g.kg-1) 384,00 395,10 425,90 418,60 403,70 360,80 379,10 398,80 

pH 4,47 4,65 4,94 4,79 4,83 4,69 4,75 4,70 

LA (g.kg-1 ) 21,50 29,80 20,10 25,30 24,40 29,40 26,80 28,35 

AA (g.kg-1 ) 6,40 5,95 6,93 6,38 6,88 6,60 5,50 7,25 

BA (g.kg-1 ) 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

etanol (g.kg-1) 6,00* 0,45 0,38 0,42 0,40 0,40 0,25 0,38 

KVV (mg KOH/100g) 
1269,0

0 
1344,0

0 
1071,0

0 
1253,0

0 
1206,0

0 
1348,0

0 
1275,0

0 
1330,00 

Obsah N-NH3 z celk. 
N (%) 

8,00* 4,52 3,97 4,46 4,37 4,52 4,35 3,79 

Poznámka : LA: kyselina mléčná,   AA: kyselina octová,   BA: kyselina máselná 
                    *  Zeman a kol. Výživa a krmení hospodářských zvířat 2006 
 
Tato varianta, z ověřovaných variant, prokázala nejen vhodnost k pěstování v oblasti 
Vysočiny, ale i nejvyšší krmný efekt z jednotky orné půdy v oblasti s nejvyšším zatížením 
krav na sto hektarů zemědělské půdy v ČR. 
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Tab. 3 Celkové vyhodnocení poloprovozního pokusu s ověřovanými směskami 

 
Varianta směsky 3 sečné  

Parametr 
 

KONTROLA 
*/ 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Výnos sušiny t . ha-1 

 

 
5,49 

 
4,30 

 
5,17 

 
5,64 

 
5,69 

 
5,35 

 
5,09 

 
4,13 

 
Koncentrace NEL  

MJ . kg-1sušiny 
 

 
5,74 

 
6,22 

 
5,92 

 
5,96 

 
5,95 

 
5,98 

 
5,83 

 
6,26 

 
Koncentrace dusíkatých látek  

g . kg-1sušiny 
 

 
145 

 
230 

 
216 

 
218 

 
210 

 
214 

 
211 

 
231 

 
Koncentrace vlákniny  

g . kg-1sušiny 
 

 
246 

 
221 

 
244 

 
245 

 
246 

 
235 

 
252 

 
221 

 
Dobrovolný příjem sušiny píce 

dojnicí  600 kg ž.hm.    */       
kg . ks-1. den-1  

 

 
13 

 
13 

 
13 

 
13 

 
13 

 
13 

 
13 

 
13 

 
Potenciální mléčná produkce **/    

(PMP z NEL píce)    kg . ks-1. 
den-1  

 

 
12,5 

 
14,5 

 
13,2 

 
13,4 

 
13,4 

 
13,5 

 
12,9 

 
14,7 

 
Potenciální mléčná produkce 
(PMP) z hektaru orné půdy        

kg. ha-1 

 

 
5279 

 
4796 

 
5250 

 
5814 

 
5865 

 
5556 

 
5051 

 
4670 

   Poznámka :   */ Pozdíšek et.al (2004)    **/ ( 35,52 MJ NEL na záchovu a 3,13 na 1kg FCM) 
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Tab. 4. Průměrný výnos sušiny v průběhu obou užitkových let v oblasti Vysočina a jeho 
souvislost s využitím 1 ha orné půdy dojnicemi 

Varianta směsky KONTROLA 
+/ 1 2 3 4 5 6 7 

 
Parametr 

 
 

3 sečné 

 
Výnos sušiny t . ha-1 

 
6,92 

 
4,30 

 
5,17 

 
5,64 

 
5,69 

 
5,35 

 
5,09 

 
4,13 

 
Využití 1 ha orné půdy 

dojnicemi ++/ 
ks . ha-1. rok 

 
1,25 

 

 
0,78 

 
0,93 

 
1,02 

 
1,03 

 
0,95 

 
0,92 

 
0,75 

  Poznámka : +/Gruber (2002)  ++/ dojnice 650 kg ž.hm. , dobrovolný příjem sušiny = 2,33 kg . 100 
kg-1 ž.hm. . den-1 

 
Závěr  
 
Z výsledků a obecných poznatků lze vyvodit: 

• Z pohledu výnosového potenciálu v poloprovozních podmínkách dosáhly v klimaticky 
vyrovnaném roce nejvyšších hodnot výnosu sušiny (t.ha-1) varianty směsek (4 a 3) 
vojtěška + hybrid Achilles a vojtěška + Perun. 

• Výběrem vhodných variant jetelovinotravních směsek s mezirodovými hybridy lze 
příznivě ovlivnit výnos sušiny oproti čisté směsi jetlovin. 

• U většiny jetelovinotravních směsek limituje krmnou kvalitu zastoupení jetelovin a 
také ukazují schopnost účinně se bránit rozvoji plevelů. 

• Silážování jetelovinotravních směsek umožňuje dosáhnout špičkovou kvalitu a jejich 
travní složka vede ke zlepšení fermentačního procesu. 

• U intenzivně využívaných jetelovinotravních směsek má četnost sečí vliv na zvýšení 
koncentrace dusíkatých látek. 

• Na základě znalostí z komplexního posouzení testovaných jetelovinotravních směsek 
lze doporučit k pěstování na Českomoravské vysočině směsku vojtěšky s hybridem 
Achilles. 
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PREDIKCE ENERGETICKÉHO ZASTOUPENÍ VOJT ĚŠKY PODLE 
ZASTOUPENÍ ADF 
 
PREDICTION OF ALFALFA ENERGETICAL REPRESENTATION BY ADF 
REPRESENTATION 
 
Plachý V., Hlaváčková A., Mudřík Z. 
 
Česká zemědělská univerzita v Praz, Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky 
 
Abstract 
 
In determining quality of rouhage just need knowing the value of energy. This value can be 
predict the ADF content. It was analyzed 23 alfalfa samples from different locations and 
different stem lenghts. It was setting ADF values, total digestible nutrients (TDN) and 
digestible energy (SE). It were found significant corelation between digestible energy and 
ADF content, stem lenght and ADF content, TDN value and ADF content. This results can be 
predict the alfalfa energy value.  
 
Key words: alfalfa, ADF, DE, TDN, stem lenght 
 
Úvod 
 
Vojtěška setá (Medicago sativa L.), vedle kukuřice, je rozhodující pícninou v kukuřičné a 
řepařské výrobní oblasti. Ve vyšších polohách má menší uplatnění. Při sklizni je obvykle 
možno počítat se 3 – 4 sečemi v uvedených výrobních oblastech a 2 sečemi v oblasti 
bramborářské (Mudřík a kol. 2006). Počínaje kvetením dochází k rychlému stárnutí vojtěšky, 
snižuje se obsah stravitelných živin, zvyšuje se obsah vlákniny v lodyhách (1,3x), které jsou 
značně lignifikovány. Kvalita a stravitelnost listů se v podstatě nemění, činí přibližně 80 %, 
ale mění se podíl listů na celkovém výnosu. Ve fázi nasazování květních pupenů (butonizace) 
tvoří listy 50 – 60 % celkového výnosu sušiny, ve fázi kvetení je to 45 – 50 % a po odkvětu 
již jen 40 %. 
Sacharidový komplex (vláknina) je jedním z nejvýznamnějších složek pícnin. Sacharidy 
obsažené v rostlinných krmivech jsou uloženy jednak v buněčných stěnách a jednak 
v buněčné protoplazmě. Nutriční hodnota píce u přežvýkavců závisí na poměru buněčného 
obsahu a buněčných stěn a na schopnosti bachorových mikroorganismů degradovat buněčné 
stěny rostlin a fermentovat dostupné sacharidy, což je v podstatě určeno chemickým složením 
krmiva. (Koukolová, Homolka 2008). 
Acidodetergentní vláknina se skládá ze složek buněčných stěn (Nousainen a kol. 2003). 
Označuje se také jako strukturální vláknina a patří do ní celulosa, lignin a produkty 
Maillardovy reakce (Koukolová, Homolka 2008). Vzhledem k tomu, že velkou částí je právě 
celulosa, dá se konstatovat, že je zdrojem energie pro přežvýkavce a její obsah může výrazně 
ovlivnit obsah mléčného tuku. Whiting a kol. 2003) 
 
 



 

 212

 
 
Materiál a metodika 
 
Veškerá sledování se uskutečnila v laboratořích katedry mikrobiologie, výživy a dietetiky 
České zemědělské univerzity v Praze. Bylo získáno 23 vzorků vojtěšky seté (Medicago sativa 
L.). Tyto vzorky byly sesbírány v roce 2010 ve fázi butonizace, nebo počátku květu. Sběr 
rostlin byl proveden na různých místech v okolí Prahy a v oblasti východních Čech. Délka 
rostlin se pohybovala od 50 do 150 cm. Byla stanovena sušina (103 °C), acidodetergentní 
vláknina (metodika Ankom) a dále dopočítána stravitelná energie (DE) a veškeré stravitelné 
živiny (TDN). TDN (%) = 82,38 – (0,7515 x ((NDF – 3,41) / 1,1298))  (Robinson 1999) SE 
(MJ/kg sušiny) = (2,118 + 12,18x %NL – 9,37 x %ADF – 3,83 x %hemicelulosy + 47,18 x % 
tuku + 20,35 x nestrukturálních polys. – 26,3 x % popelovin) x 0,004815  (NRC 1997) 
(hodnoty živin jsou ve 100 % sušině). Data byla statisticky zpracována za pomoci analýzy 
regrese a korelace v programu STATISTICA 9. 
 
Výsledky a diskuse 
 
Jak je vidět v tabulce č. 1, obsah sušiny (DM) v analyzovaných vzorcích se pohyboval od 16,7 
do 28 %. Sklízené vzorky byly odebírány většinou ve fázi začátku butonizace (10x) a 
případně v počátku květu (5x). U zbylých vzorků nebyla určena vegetační fáze. Obsah ADF 
kolísal od 28 % do 47,6 % ve 100 % sušině. Stravitelná energie byla zjištěna v rozmezí od 0,3 
do 2,6 MJ na kg sušiny. Vypočítané hodnoty veškerých stravitelných živin (TDN) se 
pohybovaly v průměru okolo 57,37 % v intervalu od 48,25 % do 63,85 %. Výška rostlin byla 
v průměru 93,3 cm, což už je vysoká hodnota, ale rostliny, které byly k analýzám použity 
měly minimální hodnotu 50 cm a maximální výška byla zaznamenána v hodnotě 150 cm. 
Při vyhodnocení korelační závislosti mezi SE a obsahem ADF (graf č. 1) byla zjištěna velmi 
silná negativní korelační závislost (r=-0,9195). To potvrzuje informaci o tom, že hodnota 
ADF je vhodná pro predikci energetické hodnoty vojtěšky, jako zeleného krmiva. Tyto údaje 
však musí být srovnávány z obsahu ve 100 % sušině vzhledem k variabilitě obsahu vody 
v rostlinách. Stravitelná energie v současné době není v ČR preferována jako jednotka 
energetické hodnoty, avšak pro vypočtení netto energie je nutné získat ještě informaci o 
stravitelnosti, což zatím u diskutovaných vzorků nebylo provedeno. 
 
Tabulka č. 1: Základní popisné charakteristiky ve 100 % sušině analyzovaných vzorků 
vojtěšky seté 
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Graf č.1: Korelace mezi obsahem ADF (%) ve 100 % sušině a stravitelnou energií 

 

 

Je známo, že výška rostliny, tedy její stáří negativně ovlivňuje obsah využitelných živin 
(Mudřík a kol., Kudrna a kol.) z hlediska obsahu ligninu. Při statistickém srovnání vzorků 
však bylo zjištěno, že i zde existuje silná, pozitivní, korelační závislost mezi výškou rostliny a 
obsahem ADF. I když vzorky byly odebírány v období 2 vegetačních fází, korelační 
koeficient měl při statistickém zhodnocení hodnotu 0,844. Je možno předpokládat, tato 
závislost nebude srovnatelná v rámci meziročních hodnocení.  Vzhledem k tomu, že šlo o sběr 
v rámci dvou vegetačních fází, je možno konstatovat, že v období jednoho roku bude možno 
tuto korelaci uplatnit. 
 
Graf č.2: Korelační závislost mezi výškou rostliny a obsahem ADF ve 100 % sušině 
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Veškeré stravitelné živiny (TDN) představují součet bilančně stravitelných dusíkatých látek, 
stravitelného tuku x 2,25, stravitelných BNLV a stravitelné vlákniny. (Kováč a kol. 1989) I 
při srovnání obsahu ADF a TDN byla zjištěná silná korelační závislost, tentokrát negativní, 
což také dokazuje, že hodnoty ADF jsou vhodné pro predikci energetické hodnoty krmiva. 
Opět se dá předpokládat, predikce hodnoty ADF je vhodná pro celé spektrum vegetační fáze 
vojtěšky. Tyto hodnoty potvrzuje i graf č. 1, kde jsou uvedeny vztahy mezi ADF a SE. 
 
Graf č. 3: Korelační závislost mezi obsahem ADF (%) ve 100 % sušině a veškerými 
stravitelnými živinami (TDF) % 
 

 

 
Závěr 
 
Byly zjištěny silné korelační závislosti mezi obsahem ADF a stravitelnou energií, výškou 
stonku i veškerými stravitelnými živinami. I když stravitelná energie ani veškeré stravitelné 
živiny nejsou dnes nejvíce používanými jednotkami, je možno konstatovat, že pomocí ADF je 
možno predikovat energii objemných krmiv – v tomto případě vojtěšky. Je pravda, že výška 
lodyh u některých odebraných vzorků byla nadprůměrná avšak i tak byla statistická 
významnost (p), u všech analýz regrese a korelace, vysoká. Je také nutné podotknout, že 
z hlediska kvality pícnin je ve hře velké množství faktorů (např. srážky a teplota), proto bude 
naší snahou pokračovat v tomto tématu, abychom do výsledků mohli započítat i meziroční 
vlivy a vyjadřovat hodnoty pomocí netto energie, nebo metabolizovatelné energie. 
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Mendelova univerzita v Brně, Ústav chovu a šlechtění zvířat – oddělení chovu drůbeže 
 
Abstract 
 
The aim of this study was to determine the effect of feeding full-fat rapeseed on growth 
performance and feed conversion ratio in broiler diets. Single sex (male) ROSS 308 broiler 
chickens were used in the experiment. A total of 800 9-day-old chicken were randomly 
distributed among 4 dietary treatments using 2 replicate pens per treatment and 100 birds per 
pen. The dietary treatments consisted of the control diet (0% of rapeseed) and diets with the 
8%, 12% and 15% of rapeseed. The best growth performance (2708.9 ± 16.28g) in 36 day 
was in group containing 12% rapeseed in the diet. The significanty (P<0.05) worst growth 
performance (2590.3 ± 16.62g) was in group feeding diet containing 15%  of rapeseed. Feed 
conversion ratio was similar in all groups (1.61 kg/kg in groups containing 0% and 8% 
rapeseed and 1.59 kg/kg in groups contaning 12% and 15% rapeseed). 
 
Key words: broiler, feed conversion ratio 
 
Úvod 
 
Jednou z hlavních živin v krmných směsích pro hospodářská zvířata jsou dusíkaté látky. 
Obsah dusíkatých látek v krmných směsích pro drůbež se doplňuje především zařazením 
sojového extrahovaného šrotu, který je ovšem značně drahou komponentou. Jako náhradní 
varianta se dá uvažovat řepkový extrahovaný šrot. Produkce řepkového semene v ČR neustále 
roste (produkce je přes 1 milion tun). Řepkové semeno s nízkým obsahem glykosinolátů a 
kyseliny erukové je cenným zdrojem nejen dusíkatých látek, ale také energie (JÓZEFIAK et 
al., 2010). ŘS obsahuje 20 – 25 % dusíkatých látek  a 38 – 44 % oleje vysoké kvality. 
Biologická hodnota bílkovin je dobrá, avšak ve srovnání s sojovými boby je jen 70-ti %. 
BNLV jsou obsaženy z 5 – 15 %, obsah vlákniny je na úrovní 7 - 12 % a minerální látky tvoří 
4 – 6 % (VYSKOČIL et al., 2008). Řepkové semeno má také vysokou energetickou hodnotu 
(18,76 MJ MEd; ZEMAN 1995) a je vynikajícím zdrojem α-linolenové kyseliny (18:3 n-3, 8 
až 12 %; MENG et al. 2005). Zařazení ŘS do krmné směsi s sebou však nese i určitá omezení, 
jelikož obsahuje řadu antinutričních látek. Nejvýznamnějšími jsou glukosinuláty, sinapiny, 
kyselina eruková, ale také antinutriční polysacharidy. Dnes jsou ovšem na trhu odrůdy řepky 
se sníženým obsahem antinutričních faktorů, především glykosinolátů a kyseliny erukové, tzv. 
„00“ řepky (VYSKOČIL et al., 2008).  
Cílem pokusu bylo zjistit vliv částečné náhrady sojového extrahovaného šrotu (SEŠ) a 
řepkového oleje řepkovým semenem na intenzitu růstu a konverzi krmiva u kohoutků ROSS 
308.  
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Materiál a metodika 
 
Do pokusu bylo zařazeno 800 ks kohoutků masného typu hybrida ROSS 308. Ustájení bylo 
v souladu s požadavky velkovýrobní technologie na hluboké podestýlce z dřevěných hoblin s 
řízenými podmínkami prostředí a v souladu s vyhláškou č. 208/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 
464/2009 Sb. 
Do 8. dne věku byla všem kuřatům zkrmována kompletní krmná směs BR1 (21,5 % NL, 12 
MJ/kg MEd). Od 9. do 36. dne věku byla kuřatům zkrmována pokusná krmná směs BR2 lišící 
se v zastoupení SEŠ, řepkového oleje a řepkového semene. Všechny ostatní komponenty KS 
byly zastoupeny ve stejném množství. Kohoutci byli rozdělení do 4 pokusných skupin se 
dvěmi opakováními podle obsahu ŘS v KS. Skupina K neobsahovala ŘS, R1 obsahovala 8 %, 
R2 obsahovala 12 % a R3 obsahovala 15 % ŘS. Složení pokusných krmných směsí je 
uvedeno v tabulce č. 1. V tabulce č. 2 je uveden obsah živin v pokusných KS. Směsi byly 
sestavovány tak, aby obsahovaly stejné množství živin. Granulovaná KS byla kuřatům 
předkládána z tubusových krmítek ad libitum. Napájecí vodu měla kuřata k dispozici 
nepřetržitě z kapátkových napáječek.  
 
Tab. č. 1.: Složení pokusných krmných směsí  BR2 (%) 
  Skupina  
Krmivo K R1 R2 R3 
pšenice 39,08 39,08 39,08 39,08 
kukuřice 25,00 22,60 21,70 20,00 
sojový extrahovaný šrot 27,30 24,00 22,3 21,3 
řepkové semeno "00" 0,00 8,00 12,00 15,00 
řepkový olej 4,50 2,20 0,80 0,50 
L-lysine HCl 0,30 0,30 0,30 0,30 
L-threonin 0,10 0,10 0,10 0,10 
DL-methionin 0,27 0,27 0,27 0,27 
vápenec 1,45 1,45 1,45 1,45 
sůl 0,20 0,20 0,20 0,20 
Bolifor MCP 1,25 1,25 1,25 1,25 
uhličitan sodný 0,25 0,25 0,25 0,25 
AMV BR-2 0,30 0,30 0,30 0,30 
 
V průběhu pokusu byla zjišťována intenzita růstu, konverze krmiva a úhyny. Intenzita růstu 
byla zjišťována pravidelným individuálním vážením a to 9., 15., 22., 29. a 36. den věku kuřat. 
Spotřeba krmiva byla sledována za celou dobu pokusu a nesežrané zbytky směsi BR1 a BR2 
byly zváženy a odečteny od celkové navážky KS. 
Hmotnost kuřat v jednotlivých termínech vážení byla charakterizována průměrem a střední 
chybou průměru. Pro zjištění statisticky průkazných rozdílů mezi průměry skupin byla 
použita jednofaktorová analýza variance (ANOVA) s následným testováním průkaznosti 
rozdílu Scheffeho testem. 
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Tab. č. 2.: Živinové složení krmných směsí (%) 
 Skupina 
Živina K R1 R2 R3 
NL 20,03 19,96 19,92 19,93 
Tuk 6,61 7,19 7,24 7,99 
Vláknina 2,91 3,24 3,42 3,53 
Popel 5,48 5,57 5,62 5,66 
Lysin 1,25 1,24 1,23 1,23 
Methionin 0,57 0,57 0,57 0,57 
Threonin 0,82 0,83 0,83 0,83 
Vápník 0,91 0,94 0,95 0,96 
Fosfor 0,65 0,67 0,68 0,69 
Sodík 0,18 0,17 0,17 0,17 
 
Výsledky a diskuze 
 
V tabulce č. 3 jsou uvedeny výsledky vážení v týdenních intervalech od 9. do 36. dne věku 
kohoutků. Na začátku pokusu, což byl devátý den věku kuřat, nebyl v hmotnosti mezi 
jednotlivými pokusnými skupinami statisticky průkazný rozdíl. Patnáctý den pokusu byl 
statisticky průkazný rozdíl (P<0,05) v růstu mezi kontrolní skupinou (K) a skupinami R2 (12 
% ŘS) a skupinou R3 (15 % ŘS). Dvacátý druhý den věku kuřat byl zjištěn statistiky 
průkazný rozdíl (P < 0,05) mezi skupinou K a skupinami R1, R2 a R3 a dále pak statisticky 
průkazně (P<0,05) lépe rostla skupina R1 (8 % ŘS) oproti skupině R3. Dvacátý devátý den 
věku kuřat statisticky průkazně (P<0,05) nejlépe v porovnání s ostatními skupinami rostla 
kuřata skupiny K a statisticky průkazně nejhůře (P<0,05) rostla kuřata skupiny R3. Poslední 
den pokusu 36. den věku kuřat statistický průkazně (P<0,05) hůře rostla kuřata skupiny s 15 
% zařazením řepkového semene v krmné směsi (2590,3 g) oproti ostatním skupinám (K: 
2706,4 g, R1: 2684,0 g, R2: 2708,9 g). Rozdíl v hmotnosti mezi skupinou s nejintenzivnějším 
růstem (R1) a skupinou s nejnižším růstem (R3) byl 118,6 g. Růstové křivky jednotlivých 
skupin jsou zobrazeny v grafu č. 1, kde jsou také uvedeny rovnice růstových křivek pro 
jednotlivé skupiny. 
V tabulce č. 4 je zobrazena konverze krmiva a úhyny za jednotlivé pokusné skupiny. 
Konverze krmiva byla u všech skupin přibližně stejná. Horších výsledku dosáhla kontrolní 
skupina a skupina s 8 % řepkového semene ve směsi BR2, obě skupiny dosáhly shodně 
1,61 kg/kg, naopak lepší konverze dosáhly skupiny s 12 % a 15 % řepkového semene ve 
směsi BR2, obě skupiny měly stejnou konverzi a to 1,59 kg/kg. Konverze krmiva nebyla 
statisticky hodnocena, protože se jedná o průměr ze dvou opakování. Nejvíce úhynu bylo 
v posledním období výkrmu, kdy kuřata hynula především na SDS. 
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Tab. č. 3.: Výsledky hmotnosti od 9. do 36. dne věku kohoutků (g) 
   

 8. den 15. den 22. den 29. den 36. den 
K 276,4 ± 1,58a 588,4 ± 3,07a,b 1200,1 ± 6,04a,b 1939,9 ± 10,45a 2706,4 ± 21,23a 

R1 274,6 ± 1,54a 579,7 ± 3,15a,b 1167,8 ± 6,30b 1879,6 ± 10,78b 2684,0 ± 17,74a 

R2 274,4 ± 1,66a 574,1 ± 2,89b,b 1163,0 ± 5,68b,c 1869,6 ±   9,83b 2708,9 ± 16,28a 

R3 275,3 ± 1,66a 571,3 ± 2,88b,b 1141,5 ± 5,55c,b 1813,7 ±   9,83c 2590,3 ± 16,62b 

Pozn.: rozdílné horní indexy (a, b, c) vyznačují statisticky průkazné rozdíly (P<0,05) 
 
 
Tab. č. 4.: Výsledky konverze za jednotlivé skupiny (kg/kg) a úhyny od 9. do 36. dne (%) 
  K  R1  R2  R3 
Konverze 1,61 1,61 1,59 1,59 
Úhyny 4 6 5 4 
 
Graf č.1.: Růstové křivky jednotlivých skupin    Meng et al. (2005) 

porovnávali krmné směsi 
založené na řepkovém 
extrahovaném šrotu plus 
řepkovém oleji a krmné 
směsi obsahující 15 % 
plnotučného řepkového 
semene se stejným 
obsahem živin. Z jejich 
pokusu vyplývá, že 
skupina krmena 
plnotučným řepkovým 
semenem měla statisticky 
(P<0,05) horší konverzi 
krmiva oproti kontrolní 
skupině. Shen et al. 

(1983) v pokusu s krmnou směsí, která obsahovala 20 % ŘS (23,5 % NL v ŘS) uvádí, že 
skupina s 20 % ŘS i skupina bez ŘS vykazovaly přibližně stejný růst, ale konverze krmiva 
byla statisticky horší (P<0,01) u skupiny krmené ŘS. Telebali a Farzinpour (2005) ve svém 
pokusu s odstupňovanými dávkami řepkového semene od 0 do 12 % ve směsi, nezjistili žádny 
statisticky průkazný rozdíl (P<0,05) v růstu mezi jednotlivými skupinami, ať už v období od 
0. do 3. týdne nebo od 3. do 6. týdne věku. Konverzi krmiva v období od 3. do 6. týdne zjistili 
horší u skupiny se zařazením 12 % řepkového semene oproti skupinám s 0, 3 a 9 % 
řepkového semene. Pro období od 0. do 3. týdne věku nezjistili žádný rozdíl v konverzi 
krmiva mezi jednotlivými pokusnými skupinami. 
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Závěr 
 
Z výsledku pokusu vyplývá, že zařazení plnotučného řepkového semene do krmných směsí 
pro brojlery BR2 do 12 % nemělo statisticky průkazný vliv na růst, avšak 15 % obsah již 
statisticky průkazně (P<0,05) zhoršil intenzitu růstu. Nižší intenzita růstu při zkrmování ŘS 
byla pozorována u mladších kuřat (do 29. dne věku). Konverze krmiva nebyla zkrmováním 
řepkového semene ovlivněna. 
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