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Dne 14. května 2015 se uskutečnila konference s mezinárodní účastí 

 

 

„XI. K á b r t o v y  d i e t e t i c k é  d n y“ 

 

 

Konference byla již tradičně zaměřena k otázkám zdravotní nezávadnosti krmiv 

s vlivem na produkční zdraví zvířat a k problematice dietetiky a hygieny krmiv.  

 

Konference byla pořádána Ústavem výživy zvířat, Fakulty veterinární hygieny a 

ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a Odborem veterinárního 

lékařství České akademie zemědělských věd. Konference byla uspořádána u 

příležitosti 25. výročí Fakulty veterinární hygieny a ekologie a 40. výročí výuky 

hygieny potravin na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno. Současně bylo 

připomenuto 112. výročí narození prof. MVDr. Jaroslava Kábrta, Dr.h.c. et dr.h.c. a 

22. výročí novodobé historie Ústavu výživy zvířat.   

 

Na základě úspěšného průběhu konference a zájmu odborné veřejnosti se těšíme na 

setkání na „XII. Kábrtových dietetických dnech“, které se budou konat v r. 2017. 
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Abstract 

 

Guanidinoacetic acid (GAA) is the biochemical precursor of creatine, which, in its 

phosphorylated form, plays an important role as a high-energy carrier in the muscle. An 

experiment was conducted to determine the response of broiler chickens to GAA added to 

diets with different energy levels during fattening to 35 days of age. Ross 308 male chicks 

were allotted to 10 treatments, each consisting of six replicates of 140 birds/pen. Five maize-

soyabean meal isonitrogenous diets with decreasing AMEn levels (100, 99, 98, 97 and 96 % 

of requirement) with or without supplements of 0.6 g/kg GAA were formulated. The criteria 

of response were feed intake, body weight gains, feed conversion ratio and carcass, breast 

meat, leg meat and abdominal fat yields. Supplementation of broiler diets with 0.06 % GAA 

resulted in a significant (P<0.05) decrease in voluntary feed intake. With decreasing AMEn 

level, voluntary feed intake and consequently amino acid intakes increased which was 

manifested by improved growth performance (P<0.01). GAA supplements significantly 

(P<0.001) improved feed conversion ratio and efficiency of AMEn utilization and 

significantly (P<0.01) increased breast meat yield. With decreasing AMEn level, the effects of 

GAA supplementation tended to diminish. 

 

Key words: guanidinoacetic acid, energy, broiler, production parameters  

 

Introduction 

 

Guanidinoacetic acid (GAA) is the biochemical precursor of creatine, which, in its 

phosphorylated form, plays an important role as a high-energy carrier in the muscle. GAA is 

formed from the amino acids glycine and arginine in the kidney or absorbed from the gut. It is 

transformed to creatine in the liver. Phosphocreatine serves as a dynamic reservoir of high 

energy phosphate. The phosphocreatine/creatine system buffers ATP/ADP ratio for all energy 

consuming functions of the cell. The degradation of creatine results in creatinine, which is 

excreted in the urine. Therefore creatine must be continually replaced from dietary sources 

or synthesized de novo from GAA. In contrast to animal proteins, creatine is not found in 

plant feedstuffs and may be thus deficient in all-vegetable diets. GAA as a creatine source is 

more stable and less expensive than creatine itself (Baker, 2009).  

The objective of the present experiment was to determine the response of broiler chickens to 

GAA (trade name CreAMINO
®
, Evonik Industries) added to all-vegetable diets ranging in 

AMEn levels from 100 % to 96 % of requirement. 
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Materials and Methods 

 

The experiment was conducted at the International Poultry Testing Station Ústrašice. The 

animal procedures were reviewed and approved by the Animal Care Committee of the Mendel 

University in Brno.  

A total of 8400 one-day-old male Ross 308 broiler chicks were randomly assigned to 10 

dietary treatments in such a way as to ensure similar mean body weights across treatments. 

There were six replicates per treatment (140 chicks per pen). Chickens were kept in the 

windowless house with full climatic control, on deep litter from wood shavings. Each pen was 

equipped with manually filled tube feeders and nipple drinkers. The stocking density was 17 

broilers per square meter. Heating and lighting programmes were in accordance with Ross 

Broiler Management Manual (2009a). On days 10, 24 and 35, the chickens were weighed 

individually. At the same time, feed consumption per pen was recorded. On the last day of 

experiment, ten birds of each pen having body weights closest to the pen mean were selected, 

slaughtered and carcass, breast meat (boneless and without skin), leg meat (without bone, 

with skin) and abdominal fat yields were determined.  

Maize-soyabean meal starter (d 1 to 10), grower (d 11 to 24) and finisher (d 25 to 35) basal 

diets with different levels of metabolizable energy (100, 99, 98, 97 and 96 % of AMEn 

requirement as suggested by Ross Nutrition Supplement, 2009b) were formulated. To the 

basal diets serving as controls (Treatments 1 to 5), 0.6 g/kg of CreAMINO
®

 containing a 

minimum of 96 % GAA was added thus forming five experimental diets (Treatments 6 to 10). 

The diets for each growing period were formulated to be isonitrogenous. Energy 

concentrations of other diets were adjusted to the required levels by decreasing the content of 

soyabean oil and by minor changes in maize and soyabean meal so as the diets remained 

isonitrogenous and  contained the same amounts of essential amino acids.  Crumbled starter 

and pelleted grower and finisher diets were supplied ad libitum.  

Experimental data were analyzed as a completely randomized block design by General Linear 

Model of Statgraphics Plus 3.1 package, using GAA supplementation and AMEn levels as 

categorical variables. When the analysis indicated significant (P<0.05) relationship between 

dependent and predictor variables, the differences between treatment means were assessed by 

Tukey HSD test. Linear and quadratic models were fitted to data to describe the relationships 

between variables. Pen was considered the experimental unit except for carcass analysis data, 

where individual birds were used as experimental units. 

 

Results and Discussion 

 

The response of broiler chickens to guanidinoacetic acid is summarized in Table 1. As dietary 

AMEn density decreased, feed intake in both control and GAA-treated chickens increased. 

This response has been frequently observed in ad libitum-fed chickens (Leeson et al., 1996). 

Except for the starting period, the effect of AMEn level on feed intake in the present 

experiment was rather small and insignificant, possibly due to a narrow range of dietary 

AMEn concentrations studied. On the other hand, the multiple linear regression analysis 

relating feed intake (FI, g/d) to AMEn level (MEL, %) and AMEn intake (MEI, kJ/d) for the 

whole experimental period yielded the following regression equation: 

FI = 98.43 – 1.0038 MEL + 0.0769 MEI;  P<0.001, R
2
 = 0.999 

All the model parameters were highly significant (P<0.001) and the R-squared statistic 

indicated that there was a close relationship between the variables. This finding suggests that 

the chickens were able, at least partly, to adjust their feed intake to meet their AMEn needs. 

Furthermore, the GAA-treated chickens consumed less feed than their control counterparts, 

the differences being significant in all growing periods except for the first one. This response 
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might have been due to the better energy utilization in chickens receiving the GAA-

supplemented diets or a negative effect of GAA on voluntary feed intake. A similar effect was 

reported by Mousavi et al. (2013), even though the differences between GAA-treated and 

control groups were not significant (P = 0.09) in their study. GAA supplements also reduced 

feed intake in turkeys (Lemme et al., 2010). In contrast, Michiels et al. (2012) found slightly 

higher feed intakes in chickens receiving supplements of 0.6 or 1.2 g/kg GAA as compared 

with the control birds. No effect of GAA on feed intake of broilers was observed by Ringel et 

al. (2007). 
 

Table 1. Response of broiler chickens to guanidinoacetic acid 

   

Treatment 
AMEn 

level 

Feed intake 

(g/day)  

Weight 

gain (g) 

Feed 

conversion 

ratio 

Energy 

efficiency (kJ 

AMEn/g 

WG) 

Breast meat 

yield (% 

LW) 

Control 

T1 100 98.72 
a
 2055 

a
 1.692 

a
 22.31 

a
 19.84 

a
 

T2 99 98.70 
a
 2099 

ab
 1.654 

ab
 21.64 

ab
 20.23 

bc
 

T3 98 100.12 
a
 2125 

bc
 1.658 

ab
 21.46 

bcd
 20.47 

de
 

T4 97 99.25 
a
 2135 

bc
 1.640 

ab
 20.97 

bcde
 20.67 

ef
 

T5 96 99.45 
a
 2129 

bc
 1.652 

ab
 20.86 

cde
 20.73 

ef
 

Guanidino-      

acetic acid 

T6 100 96.90 
a
 2088 

ab
 1.630 

c
 21.55 

bc
 20.48 

b
 

T7 99 97.22 
a
 2116 

bc
 1.622 

c
 21.13 

bcde
 20.78 

cd
 

T8 98 98.03 
a
 2132 

bc
 1.618 

c
 20.95 

bcde
 20.61 

de
 

T9 97 99.60 
a
 2157 

c
 1.624 

c
 20.83 

de
 20.93 

ef
 

T10 96 97.27 
a
 2121 

bc
 1.617 

c
 20.48 

e
 20.69 

f
 

Pooled SEM 0.890   18.4   0.0120  0.153  0.243   

Significance A
1)

 0.012  0.218  <0.001  <0.001  0.003  

Significance B
1)

 0.288   0.002   0.122   <0.001   0.002   

a,b
 Means within a column not sharing a common superscript were significantly different. Tukey 

HSD test, P<0.05 

1)
A = GAA vs. control; B = AMEn levels 

 

The effect of GAA supplementation on body weights or weight gains was small and, except 

for the finishing period, the differences as compared to the control group were not significant. 

A greater response to GAA was observed at higher AMEn levels. Growth rate increased 

quadratically with decreasing AMEn level and reached maximum around 97 % of AMEn 

requirement. Better growth performance at lower AMEn intakes may be explained by higher 

feed consumption and consequently by higher intake of protein, amino acids and other 

nutrients. The response of control chickens  to AMEn level tended to be greater than that of 

GAA-treated chickens, but the difference between the linear slopes fitted to experimental data 

was not significant (P = 0.35). 
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Feed conversion ratio was not significantly affected by dietary AMEn level, but it responded 

positively to GAA supplementation. Significant differences were found in the finishing period 

and for the whole experiment, but numerical improvements were also observed in the starting 

and growing periods. This is in line with the report by Michiels et al. (2012) who concluded 

that the GAA effect was most apparent in the finisher period, when weight gains were 

maximized. There are other studies demonstrating a positive effect of GAA on feed 

conversion (Lemme et al., 2007, Ringel et al., 2008). Similarly to growth rate, the effect of 

GAA on FCR diminished with decreasing AMEn level, but the slope of regression line was 

significantly different from zero only in the control group. In contrast to FCR, efficiency of 

AMEn conversion was significantly improved by both GAA supplementation and AMEn 

level. The effect was most apparent in the finishing period and at the highest AMEn intake 

(Figure 1). In both groups, energy utilization significantly improved with decreasing AMEn 

level (and consequently increasing feed and amino acid intakes). These results suggest that 

the ratio of amino acids to AMEn in the present diets might have been underestimated. 
 

 
 

Figure 1. Effect of GAA supplementation on AMEn efficiency in chickens at five dietary 

AMEn levels. Plotted from the equations y = –14.82 + 0.370x, R
2 

=
 
 0.62 (Control) and y = –

3.878 + 0.253x, R
2
 = 0.53 (GAA) 

 

Of the carcass analysis parameters, only breast meat yield was significantly affected by GAA 

supplementation. However, the magnitude of response was small. On average, the difference 

between control and GAA-treated groups was 0.4 % (20.4 vs. 20.7 %).  Ringel et al. (2007) 

and Michiels et al. (2012) reported a more pronounced effect of GAA on breast meat yield, 

which tended to increase with increasing dietary GAA level (Ringel et al., 2007). In contrast, 

no effect of GAA on carcass parameters was found in the study by Mousavi et al. (2013). As 

dietary concentration of AMEn in the present experiment decreased, the percentage of breast 

meat increased, particularly in the control birds.  The response pattern coincided with that of 

body weight which corroborates the well-known fact that breast meat yield is closely related 

to body or carcass weight (Ross 308 Broiler Performance Objectives, 2012).  

The mechanism by which GAA affects broiler performance is not fully understood. 

Guanidinoacetic acid is a natural precursor of creatine, which is involved in cell energy 

metabolism, particularly in tissues with high and varying energy demand such as skeletal 

muscle (Michiels et al., 2012). In fast-growing animals fed all-vegetable diets lacking 

creatine, GAA may restore creatine reserves, thus improving tissue energy metabolism and 
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body growth. Another mode of action of GAA may be associated with amino acid 

metabolism. In vivo, GAA is synthesized from glycine and arginine and GAA 

supplementation may thus spare arginine, one of the potentially limiting amino acids in low-

protein broiler diets (Baker, 2009). Indeed, Dilger et al. (2013) showed that GAA 

supplementation markedly improved growth of chickens fed arginine-deficient casein-based 

diets. In practical-type diets with moderate arginine deficiency, there was no growth response 

to GAA, but feed conversion was significantly improved. In accordance with the present 

study, these results suggest that feed conversion ratio is a more sensitive indicator of nutrient 

adequacy than growth rate in broilers.   
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Institute of nutrition, dietetics and feed production, University of Veterinary Medicine and 

Pharmacy, Košice,  Komenského 73, Košice , The Slovak Republic 

 

Abstract 
 

The aim of study was evaluation of the quality of feeds for dairy cows on the content  copper 

(Cu), zinc (Zn) and manganese (Mn) from the different areas of Slovak republic.  Feed 

samples – corn silage (n= 27), lucerne silage (n = 20), grass silage (n = 20), and total mixed 

ratio –TMR (n = 12) came from livestock farms. In samples of plant origin were determined 

contents  of Cu, Zn, and Mn according to the methodology used by the Official lists methods 

and laboratory diagnosis of food and feed (Bulletin of the Ministry of Agriculture of the 

Slovak Republic, 2004). The concentrations of Cu, Mn and Zn were analyzed with the flame 

atomic absorption spectrometer (AAS). The average content  of Mn, Zn, and Cu  in corn 

silage (54.02; 45.82; 10.64 mg.kg
-1

, respectively),  in lucerne silage (69.04; 43.82; 11.70 

mg.kg
-1 

, respectively), in grass silage (98.19; 45.77; 11.24 mg.kg
-1

, respectively), were found 

higher in comparison to NRC (2101). Also in the TMR for the dairy cow was detected the 

high average contents of Mn and Zn in all production phases.   

 

Key words: feeds, – corn, grass, and lucerne silage, TMR – total mixed ratio, zinc, copper, 

manganese, AAS 

 

Introduction 

 

The essential minerals are those that have well-defined biochemical roles and must be in the 

diet of vertebrates for optimum health and productivity. Minerals play many vital roles: for 

example, they activate many proteins including enzymes, maintain the ionic and pH balance, 

provide for the structural rigidity of bones and teeth, and serve as regulatory signals in 

metabolic homeostasis (McDowell and Valle, 2002;  Mandal et al., 2004). Inadequate dietary 

concentrations of essential minerals compromise animal growth, reproduction, and health. 

Forages species vary widely in the range and quantity of trace elements. Fertilizer application 

may also affect trace elements concentration.   

 

Minerals have a special role in ensuring efficient growth, reproduction and 

immunocompetence in animals.  Cattle have increased risks of metritis, mastitis, locomotion 

problems or diarrhoea in calves when zinc or copper status are either marginal or deficient 

(Enjalbert et al. 2006). Dairy cow feeds typically a range of different compounds that possess 

anti-oxidant activities, many of which are minerals or are mineral-dependent. The key trace 

elements involved in animal feed are zinc (Zn), copper (Cu), iron (Fe) and manganese (Mn) 

(Andrieu, 2007). Copper is a component of a several range of physiologically important 

metalloenzymes, lipid metabolism, anti-oxidant defence as an integral part of the essential 

enzyme superoxide dismutase (SOD), immune function and carbohydrate metabolism. Zinc is 
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the second most abundant trace element in mammals and birds, and forms a structural 

component of over 300 enzymes, where it may also be key to catalytic and regulatory activity. 

It play and important role in anti-oxidant defence as an integral part of SOD. Manganese  play 

an important role in body metabolism as an essential part of several enzymes. These elements 

have each other both negative and positive relationships within intermedial metabolism. 

Positive chemical bonds (Mn - Zn) is less than the antagonistic bonds (Cu-Zn). Absorption of 

Zn and Mn is inhibited also by Ca (Shajhalal et al., 2008, Wilde 2006). Occurrence of 

secondary Zn deficiency in animals with excessive content of Ca, P and phytic acid in feed 

rations are frequent. Deficiency of Mn in soil and plants is due to excessive liming the soil 

(Khan et al., 2008). The aim of this study was to analyze content of selected trace elements in 

feeds for dairy cattle.  

 

Material and Methods 

 

Sampling locations were selected randomly of the different livestock farm in Slovakia. Feed 

samples - corn silage (n= 27), lucerne silage (n = 20), grass silage  (n = 22) and TMR - total 

mixed ration (n = 12) were used. The samples of feed were processed by digestion in the 

microwave oven (MLS-1200 Mega, Milestone) by using 5 mL HNO3 and 1 mL HCl per 1g of 

sample. The program of digestion was as follow: 1
st
 step – 250W, 2 minutes; 2

nd 
step – 0W, 2 

minutes; 3
rd

 step – 250W, 5 minutes; 4
th

 step – 400W, 5 minutes; 5
th

 step – 500W, 5 minutes; 

and 6
th 

step – 600W, 2 minutes. The digested samples were analyzed for the presence of 

copper (Cu), zinc (Zn) and manganese (Mn) by using the flame method of an atomic 

absorption spectrophotometer (Unicam Solar, 939, GB). The flame conditions were those 

recommended by the instrument manufacturer for Cu, Zn, and Mn (wavelength 324.8, 213.9, 

and 279.5, respectively, band pass 0.5nm).  

 

Results and Discussion 

 

TMR (total mixed ratio) provides a balance of nutrients for dairy mixing fodder and grain, 

minerals and vitamins. The  content of Cu, Zn and Mn in the TMR for the dairy cow before 

calving, after calving and on the top of lactation is presented  in table 1.  

 

Table 1.  The average content of trace elements (mg.kg
-1

) in the TMR  

 

          Analyzed     before calving                after calving            top of lactation 

          minerals               x ± s                            x ± s                        x ± s     

                                       n = 12                         n = 12                      n = 12 

                 

                Cu             16.44 ± 6.93                 16.86 ± 7.22           18.94 ± 8.50 

                Zn           108.07 ± 44.08               95.87 ± 40.35        108.36 ± 43.72 

                Mn          114.13 ± 47.43             107.09 ± 31.88        113.16 ± 34.66 

       

                
 

The average content of Cu in TMR for dairy cow before calving  was 16.44 mg.kg
-1

 ,  after 

calving 16.86 mg.kg
-1

, and on the top of lactation 18.94 mg.kg
-1

.  The increase in the average 

contents of Zn and Mn compared with tolerance specified by the NRC (2001) were found in 

the TMR by prediction phases (tab.2).  The contents of Cu in the TMR were in the tolerance 

values according to NRC (2001). Skalická et al. (2010) found the same higher contents  of Zn 
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and Mn (117.59; 99.00 mg.kg
-1

 before calving,  after calving 134.79; 102.80 mg.kg
-1

 and 

132.49;98.78 mg.kg
-1

 at top lactation, respectively ) compared to our results. 

 

Table 2.  Mineral composition of some feedstuffs commonly to dairy cattle – NRC 2001 

(mg.kg
-1

)                   

                              

                                                               Total mixed ration 

                           before calving                after calving            top of lactation 

                                

                          

             Cu           10.00 – 20.00            10.00 – 30.00         10.00 – 30.00        

             Zn           50.00 – 80.00            50.00 – 80.00         40.00 – 70.00   

             Mn          50.00 – 100. 00         50.00 – 100. 00      50.00 – 100. 00      

 

 

Table No. 3 shows the average mineral content of the monitored roughage. Corn silage is one 

easily digestible carbohydrate food for dairy cows.  Lucerne silage is a major source of Ca 

compared with maize silage. The content of trace elements in the feed is governed by the 

nature of geochemical soil and plant species. Several authors (Mandal et al., 2004, Petrikovič 

et al., 2000, Ramana et al., 2001, Shahjalal et al., 2008) have dealt with the occurrence of 

trace elements in feed and blood serum of cattle from various weather conditions who found a 

low Cu content in grass and grass hay.  

The analyzed contents of minerals finding in corn silage were for Cu 10.64 mg.kg
-1

, Zn 45.82 

mg.kg
-1

 and Mn 54.02 mg.kg
-1

.  The monitored contents of Cu, Zn and Mn were higher 

compared to limits specified by the NRC (2001) (tab.4). Table No. 4 shows the recommended 

amount of trace elements (Cu, Zn, Mn) by Nutrient Requirements of Dairy Cattle, 2001. By 

contrast, in Ireland, Rogers et al. (2001) found lower amounts of Cu (5.11 mg.kg
-1

), Zn (26.61 

mg.kg
-1

) and Mn (25.61 mg.kg
-1

) in corn silage.  

In samples of lucerne and grass silage  were  observed higher contents of Cu  (11.70; 11.24  

mg.kg
-1

, respectively
 
), Zn (43.82; 45.77  mg.kg

-1
, respectively

 
) and  Mn (69.04; 98.18 mg.kg

-

1 
, respectively),   in compared to  NRC (2001).    

 

Table 3.  The average content of trace elements (mg.kg
-1

) in forage 

                  

                   Analyzed      Corn silage            Lucerne silage      Grass silage            

                   Minerals       x ± s                        x ± s                         x ± s                                                  

                          

                                         n = 27                     n = 20                       n = 20                                        

                       Cu          10.64 ± 6.83              11.70 ± 5.90             11.24 ± 3.78         

                       Zn          45.82 ± 30.82            43.82 ± 16.71           45.77 ± 25.18     

                       Mn         54.02 ± 17.00            69.04 ± 18.23           98.19 ± 41.56       

           
 

The micro mineral content of feeds from various climatic conditions was presented               

by Shahjalal et al. (2008). The mean values obtained in this study were low for Cu  (6.12 

mg.kg
-1

), and higher for Zn (291.3 mg.kg
-1

) and Mn (224.9 mg.kg
-1

). The results of Zn and 

Mn were considerable higher than those indicated in our study (table 3). 
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In the observed period, we found higher levels of Cu, Zn and Mn in silage - corn, lucerne and 

grass. The average detected levels of Cu, Zn and Mn in the TMR were in range of tolerance 

values (NRC, 2001).  

Raising cattle is influenced by the quality of feed. Correctly aligned phase nutrition program 

minimizes metabolic problems of dairy cows. 

 

Table 4.  Mineral composition of some feedstuffs – NRC 2001 (mg.kg
-1

)                   

                              

           Minerals      Corn silage            Lucerne silage      Grass silage   

                               32-38%DM            40-46% NDF        55-60% NDF 

                          

             Cu               6.00                            10.00                    9.00     

             Zn              24.00                           29.00                  30.00    

             Mn             36.00                           50.00                  74.00   

 

DM – Dry matter ;  NDF – Neutral detergent fiber 
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YIELD DIFFERENCE OF XEROTHERMOPHILOUS VEGETATION IN 

NATIONAL NATURE RESERVE MOHELENO SERPENTINE STEPPE 
 

Veselý P. 

 

Ústav výživy zvířat a pícninářství, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně,  

Zemědělská 1, 61300 Brno, ČR 

 

Abstract 

 

When we apply livestock grazing in protected areas it is necessary to take into account the 

specifics related to the animals nutrition. One of the specifics is high variability in the 

production potential of the vegetation in these areas. In 2014, production potential of six areas 

was evaluated and compared in National Nature Reserve Moheleno serpentine steppe. The 

results showed that the differences in vegetation production between the most intensive and 

the least intensive areas were 54,06 % in mass production in initial dry matter, 57,54 and 

51,74% in PDIE and PDIN and 66,5 and 65,02% in NEL and NEG. 

 

Key words: conservation areas, grass, production nutrients, Moheleno serpentine steppe 

 

Úvod 

 

Pastva realizovaná v chráněných oblastech se stává organickou součástí managementu jejich 

ochrany. Podle VESELÉHO (2014) rozvoj pastvy hospodářských zvířat na těchto biotopech 

je ovlivňována 4 základními faktory: 

 rozloha chráněných území není zanedbatelná a neustále se zvyšuje, 

 významný podíl ploch v chráněných krajinných oblastech tvoří trvalé travní porosty, 

 na řadě lokalit je za optimální formu jejich údržby považována pastva, 

 pastva hospodářských zvířat v těchto lokalitách má řadu legislativních omezení. 

Z výše uvedeného je patrné, že trvalé travní porosty v těchto oblastech představují 

nezanedbatelný produkční potenciál, který je možno využívat pastvou. Ta však má, oproti 

klasické pastvě, řadu specifik, která je třeba v managementu pastvy zohledňovat.  

 

Materiál a metoda 

 

Hodnocení produkčního potenciálu porostů v NPR Mohelenská hadcová step bylo v roce 

2014 realizováno pomocí 6 „produkčních ohrad“ o rozměru 2x2 m. Jejich umístění bylo 

zvoleno tak, aby umožnily podchytit stanovištní variabilitu produkčního potenciálu  porostů 

náhorní roviny stepi. K lokalizaci jednotlivých ploch byla použita mapa Mohelenské stepi se 

sítí, v reálu odpovídající ploše 50 x 50 m, která je obsažena v následující části příspěvku. 

Porosty byly odebírány v průběhu roku 2014 podle klimatických podmínek po dosažení 

pastevní zralosti. Z pokosených porostů byl po jejich zvážení odebrán poměrný vzorek na 

stanovení jeho nutriční hodnoty. U odebraných porostů bylo prováděno analytické stanovení 

organických a anorganických živin (v předložené práci jsou hodnoceny jen vybrané organické 

živiny a popel). Po usušení bylo u odebraných vzorků laboratorně stanoveno množství sušiny, 

vlákniny, dusíkatých látek, tuku, popele a minerálních látek. Obsah BNLV (bezdusíkatých 
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látek výtažkových) byl dopočítán (ANONYM, 2001). NEL (netto energie laktace), NEV 

(netto energie výkrmu), PDIN (skutečně stravitelné dusíkaté látky v tenkém střevě) a PDIE 

(skutečně stravitelné dusíkaté látky v tenkém střevě) byly vypočteny pomocí regresních 

rovnic (VESELÝ a ZEMAN, 1995, 1997). 

 

Lokalizace odběrových ploch v NPR Mohelenská hadcová step 
 

 

 

Výsledky a diskuse 
 

Využití pastvy pro redukci biomasy v chráněných biotopech vždy představuje určitý selekční 

tlak, který ovlivňuje botanické složení pasených porostů. Management údržby těchto biotopů 

zpravidla směřuje k tomu aby udržel jejich stávající biodiverzitu, respektive aby ji do určité 

míry změnil. Rozsah vlivu pastvy na druhové spektrum těchto společenstev je v prvé řadě dán 

pastevním zatížením. Proto je pro management údržby chráněných území stanovení 

adekvátního selekčního tlaku naprosto zásadní. Ten není možno správně stanovit bez dat, 

která stav daného biotopu charakterizují nejen z pohledu jeho ochrany, ale i z pohledu jeho 

„produkčního potenciálu“.  

Získávání těchto podkladů je však dost komplikované, protože rostlinná společenstva 

chráněných oblastí jsou, v porovnání s klasickými pastevními porosty, naprosto specifická. 

Z hlediska produkčního se většinou jedná o porosty výnosově extenzivní, navíc zpravidla 

s nízkou nutriční hodnotou. To však neplatí plošně. V závislosti na jejich fytocenologickém 

složení se v nich mohou vyskytovat i druhy s vysokou nutriční hodnotou, ale na druhé straně i 

druhy například s vysokým obsahem antinutričních látek. Navíc je pro tato společenstva 

zpravidla charakteristická, i na poměrně malých plochách, vysoká výnosová a nutriční 

variabilita. Proto je třeba základní podklady získávat v návaznosti na adekvátně zvolená 

stanoviště dané lokality tak, aby je bylo možno dávat do interakcí s dalšími vlivy, které působí 

na vývoj konkrétní biotopu. Pro získávání využitelných podkladů je nutné zvolit adekvátní 

metodické postupy. Specifické podmínky chráněných území zpravidla neumožňují plné 

využití dat získaných na specifickém biotopu pro stanovení managementu na jiných 

lokalitách. A to obzvláště v případech, kdy nebyla zachována určitá metodická uniformita.  

Proto je třeba při vytváření databází nezbytných pro stanovení adekvátních ochranářských 

postupů používat standardizované metodické postupy (např. VESELÝ, SKLÁDANKA a 
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HAVLÍČEK, 2011; VESELÝ a HAVLÍČEK, 2011; VESELÝ, ČÁP a SKLÁDANKA, 2012). 

V těchto souvislostech byl produkční potenciál vybraných ploch NPR Mohelenská hadcová 

step a jeho variabilita hodnocen podle příslušné metodiky, podle VESELÉHO, 

SKLÁDANKY a HAVLÍČKA (2011). Výsledky jsou uvedeny v absolutních a relativních 

hodnotách v tabulkách 1 a 2. 

 

Tabulka 1 

Obsah sušiny, výnos původní hmoty, vlákniny, BNLV a popele ve stepních  porostech 

(Mohelno, 2014). 
 

     

Stanoviště  

 

Původní sušina 

Výnos z 1 ha 

Původní hmota Vláknina BNLV Popel 

% kg / % 

C5 41,78 4930 538,2 960,6 2,5 

100 100 100 100 

B17 38,14 4530 441,3 842,2 2,2 

91,89 82,00 87,67 88,00 

C10 42,29 4190 459,2 869,6 2,2 

84,99 85,32 90,53 88,00 

C12 39,59 3915 398,3 762,8 2,2 

79,41 74,00 79,41 88,00 

D8 43,88 3105 370,8 672,9 2,1 

62,98 68,90 70,05 84,00 

G10 56,00 2665 426,4 744,9 1,8 

54,06 79,22 77,54 72,00 

 

Tabulka 2 

Výnos dusíkatých látek,  PDIE, PDIN, NEL a NEV ve stepních  porostech (Mohelno, 2014). 
 

    Stanoviště  Výnos z 1 ha 

Dusíkaté látky PDIE PDIN NEL NEV 

kg / % MJ / % 

C5 271,1 202,3 175,1 12 314 12 194 

100 100 100 100 100 

B17 222,6 167,7 143,8 10 459 10 361 

82,11 82,90 82,12 84,94 84,97 

C10 209,4 163,2 135,2 10 396 10 233 

77,24 80,67 77,21 84,42 83,92 

C12 205,6 152,3 132,8 9 377 9 264 

75,84 75,28 75,84 76,15 75,97 

D8 149,3 117,6 96,5 7 563 7 328 

55,04 58,13 55,11 61,42 60,10 

G10 140,3 116,4 90,6 8 199 7 928 

51,75 57,54 51,74 66,58 65,02 

 

Ze získaných výsledků je patrné, že plochou s největším produkčním potenciálem zůstává 

čtverec C5, který se nachází v západní části náhorní roviny. Na počátku pastvy v letech 1997-

98 se na ní prolínala vegetace stepi s eutrofilnějším porostem zatravněného ochranného 

pásma. Dominovaly na ní svízel siřišťový (Galium verum), kostřavy (Festuca sp. div.) a ve 

stepní vegetaci ovsíř luční (Avenula pratensis). Při zahájení pastvy v roce 1997 to byla plocha 

na kterou byl především směrován selekční pastevní tlak, protože na ní došlo k nežádoucí 

samovolné sukcesi. V jejím důsledku došlo k šíření nežádoucích konkurenčně silných druhů 

na úkor konkurenčně slabých druhů. Konkurenčně silné druhy začaly vytvářet dominantní 

porosty s nízkým druhovým zastoupením. Jak je patrné, tato plocha si i po 18 letech pastvy 
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zachovala nejvyšší produkční potenciál, proto byla zvolena jako standard (s relativním 

koeficientem 100 %). Oproti tomu nejnižší produkční potenciál ve většině sledovaných 

ukazatel byl zaznamenán na čtverci G10, který se nachází na mírném svahu v západní části 

území. Vegetace v uvedeném období ještě víceméně odpovídala vegetaci náhorní roviny. 

V horní části dominovaly svízel siřišťový (Galium verum) a kostřavy (Festuca sp. div.), dolní 

část byla více rozvolněná a vyskytovaly se na ní tařice horská (Alyssum montanum), 

mateřídouška časná (Thymus praecox), kostřavy (Festuca sp. div.), ostřice nízká (Carex 

humilis) a hvozdík drobnokvětý (Dianthus „pontederae“). Charakteristika ostatních stanovišť 

je uvedena v monografii VESELÉHO (2010). 

Diference v produkci porostu v původní sušině se pohybovala v roce 2014 na úrovni 45,94 %. 

Snížená produkce byla zaznamenána i u dvou základních faktorů, které se ve výživě zvířata 

sledují, u dusíkatých látek a energie. U dusíkatých látek, respektive PDIN snížení produkce 

představovalo 48,25 %, respektive 48,26 %. V důsledku interakce produkce porostů a jejich 

nutriční hodnoty byla nejnižší produkce energie z jednotky plochy zjištěna na jiné ploše, na 

čtverci D8, kde produkce NEL a NEV oproti ploše C5 byla nižší o 38,58 a 39,9 %. Diference 

v obsahu vlákniny není, v důsledku rozdílného podílu bylin a trav v porostech, tak 

jednoznačná. Zajímavá je poměrně vyrovnaná produkce minerálních látek na plochách B17, 

C10, C12 a D8. Z hlediska výživy zvířat je však důležité, jaký je obsah jednotlivých 

minerálních prvků a v jakém poměru jsou v pastevním porostu zastoupeny.  

 

Závěr 

 

V produkčním potenciálu porostů NPR Mohelenské hadcové stepi byly v roce 2014 zjištěny 

značné rozdíly. Pokles v produkci na hodnocených plochách se oproti nejproduktivnější ploše 

( = 100 %) pohyboval u dusíkatých látek, PDIN a PDIE v rozmezí 17,89-48,28 %, 17,88-

48,26 % a 17,1-42,46 % a u NEL a NEV v rozmezí 15,06-38,58 a 15,03-39,9 %. Při tvorbě 

managementu pastvy je třeba tuto diferenci v produkčním potenciálu jednotlivých ploch 

zohledňovat. A to především v souvislosti s tím, co by mělo být pastvou dosaženo a jaké 

požadavky jsou proto na ni kladeny. Při tom je třeba zohledňovat i specifika dané lokality. To 

není možné, pokud nejsou k dispozici adekvátní data, dokumentující daný chráněný biotop i 

z hlediska produkčního. Vedle stanoveného cíle pastvy, je třeba předvídat i vývoj změn na 

pasené ploše, průběžně tento vývoj kontrolovat a na základě jeho aktuálního stavu průběžně 

zpřesňovat management údržby těchto biotopů. A to nejen periodicky v plánech péče, ale i 

v průběhu roku – v rozsahu vymezeném plánem péče. 
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Abstract 

 

The aim of the study was to identify the effect of fattening of experimental bulls (a total of 10 

animals, Czech spotted breed) with a high-concentrate diet on ruminal mucosa and 

dimensions of ruminal papillae, and to assess the intensity of keratinization of papillary 

epithelium. Histopathological and morphometric examinations of ruminal mucosa indicated 

that the ruminal papillae of bulls from the Experimental group were better developed (long 

with a lower degree of keratinization) compared to the Control group. Significant differences 

between the Experimental and Control groups were found in the length of ruminal papillae (P 

= 0.005), width of stratum corneum (P = 0.034) and degree of mucosal keratinization on the 

surface of ruminal papillae (P = 0.014). The obtained results indicate that desired enlargement 

of ruminal epithelium surface for better absorption and utilisation of nutrients was achieved. 

 

Key words: Cattle; rumen; grain; morphometry; ruminal epithelium 

 

Úvod 

 

Bachor vystýlá sliznice krytá vrstevnatým dlaždicovým, značně zrohovatělým epitelem. Na 

povrchu má sliznice papily jazýčkovitého tvaru, vysoké 1-13 mm a široké 0,5-3 mm, které 

výrazně zvyšují plochu bachorového epitelu (Hofmann and Schnorr 1982; Frappier 2006). 

Nejvyšší papily jsou ve slepých vacích, na dně ventrálního vaku a na dně bachorové předsíně. 

Směrem k pilířům se snižují, až se na jejich hřebenech tvoří buď jen nízké bradavky nebo 

zcela zmizí (Jelínek 1995; Konig et al. 2004). Vyvinuté papily jsou za fyziologických 

podmínek kryty tenkou vrstvou rohovatících dlaždicových  buněk (Frappier 2006). 

Morfologický status bachorové sliznice souvisí s koncentrací těkavých mastných kyselin  

(TMK), zejména kyseliny máselné a propionové. Je charakterizován procesem kontinuálních 

změn, probíhajících od regrese až po proliferaci (Zitnan et al. 2003; Radostits et al. 2007). 

Zvířata, krmená převážně jadrným krmivem, mají krátké, silné a tmavě zbarvené bachorové 

papily. Mikroskopicky bývá epitel akantotický, hyperkeratotický, někdy parakeratotický 

(Barker et al. 1993; Radostits et al. 2007). Výkrm skotu na bázi obilovin je nejintenzivnější 
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formou produkce hovězího masa. Zvířata při něm dosahují vysoké intenzity růstu s vysokými 

denními přírůstky hmotnosti a tím i  požadované porážkové hmotnosti v mladém věku 

(Štercová et al. 2006, 2008). Na druhé straně dlouhodobý příjem jadrných krmiv bez 

adekvátního podílu vlákniny může vézt ke vzniku bachorové acidózy a k poškození 

bachorové sliznice (Barker et al. 1993; Radostits et al. 2007). Naším hypotetickým 

předpokladem byl intenzivnější rozvoj papil bachorové sliznice u Pokusné skupiny.  Cílem 

této studie bylo zjištění účinků výkrmu pokusných býků krmnou dávkou s vysokým podílem 

obilovin na sliznici bachoru a rozměry bachorových papil a posouzení stupně keratinizace 

jejich epitelu a srovnání výsledků s výkrmem na bázi konzervovaných krmiv.  

 

Materiál a metody 

 

Do pokusu bylo zařazeno 10 býků českého strakatého plemene, kteří byli rozčleněni do dvou 

skupin po pěti zvířatech. Pokusná skupina  byla krmena krmnou dávkou na bázi obilovin 

(75,0-83,6% ze sušiny krmné dávky) s nízkým podílem objemných krmiv. Kontrolní skupina 

byla krmena směsnou krmnou dávkou na bázi kukuřičné siláže, běžnou pro daný zemědělský 

podnik. Pokus trval od odstavu do porážky zvířat (359 dní). Průměrný věk při odstavu býků 

pokusné skupiny byl 114 dnů a u býků kontrolní skupiny 115 dnů. Průměrná živá hmotnost 

při odstavu býků pokusné skupiny byla 139,78 kg, u býků kontrolní skupiny 138,56 kg. 

Průměrný věk při porážce býků pokusné skupiny byl 473 dní, u kontrolní skupiny 474 dní. 

Průměrná živá hmotnost při porážce býků pokusné skupiny byla 570,94 kg, u kontrolní 

skupiny 543,33 kg. Býci byli odporaženi standardním způsobem na jatkách a orgány byly 

podrobeny veterinárně-hygienické prohlídce a morfologickému posouzení. Vzorky pro 

histopatologické a morfometrické vyšetření  byly odebrány po odporažení ze dna saccus 

ruminis ventralis, vždy ze stejného místa. Vzorky o velikosti cca 1x1x0,5 cm byly fixovány 

72 hodin v 10% formalínu, zpracovány běžnou parafínovou metodou, obarveny hematoxylin- 

eozinem  (Clark 1981) a vyhodnoceny pod světelným mikroskopem. Histopatologické 

preparáty  byly dále proměřovány morfometrickou metodou obrazové počítačové analýzy 

Soft Imaging System Cell F – Imaging Software for Life Science Microscopy, OLYMPUS 

Soft Image Solutions. V každém řezu byly proměřovány tři papily v pěti parametrech (Knott 

et al. 2004; Černík et al. 2011): délka papily, šířka papily, síla epitelu, síla stratum corneum a 

stupeň keratinizace na povrchu bachorových papil. Statistické údaje pro morfometrii 

(průměrné hodnoty měření a směrodatná odchylka) byly získány zároveň s měřením pomocí 

výše uvedeného počítačového programu. Naměřené hodnoty byly dále zpracovány pomocí 

statistického softwaru STATISTICA, version 9. S využitím dvouvýběrového Studentova t – 

testu bylo porovnáno všech 15 hodnot pro skupinu a měřený rozměr za účelem zjištění, zda se 

výsledky měření v jedné skupině významně liší od výsledků měření ve druhé skupině (na 

hladině významnosti P 0,05).  Pro ověření byl použit ještě Mann-Whitney U-test. 

 

Výsledky 

 

Makroskopické vyšetření 

Při makroskopické prohlídce byl u zvířat Pokusné skupiny zjištěn tekutý obsah bachoru. 

Sliznice byla bez morfologických změn. U zvířat Kontrolní skupiny nebyly na sliznici 

bachoru zjištěny patomorfologické změny, obsah byl v normě. 

 

Mikroskopické vyšetření 

U Pokusné skupiny zjištěny dlouhé úzké papily s nižším stupněm keratinizace než u skupiny 

Kontrolní. Dilatace a hyperémie kapilár v lamina propria mucosae (LPM) a submukóze, edém 
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submukózy. U Kontrolní skupiny zjištěny dlouhé úzké papily, širší než u Pokusné skupiny. 

Vyšší stupeň keratinizace než u skupiny Pokusné. Bez patologických změn. 

Morfometrické vyšetření 

 

Tabulka 1: Srovnání průměrných naměřených hodnot sliznice bachoru býků Pokusné a 

Kontrolní skupiny 

 

Měřená hodnota 

(μm) 
Pokusná  skupina 

Kontrolní 

skupina 
  

Délka papil  2335,36±1129,31 1323,20±589,42   

Šířka papil 665,61±256,08 737,94±311,46   

Šířka epitelu 59,33±22,75 59,47±22,24   

Šířka  stratum                    

corneum  
     12,84±2,04 15,56±4,25   

Keratinizace 15,15±5,06 

 

29,50±20,64 

 

  

Data v Tabulce 1 jsou prezentována: průměr ± standardní odchylka. Pro každou hodnotu    

 provedeno 15 měření. 

 

 

Statisticky významné rozdíly 

 

Tabulka 2: Statisticky významné rozdíly mezi Pokusnou  a Kontrolní skupinou býků: 

Měřená hodnota            t - test Mann-Whitney U-test 

Délka papil  P=0,005             P=0,0128 

Šířka stratum 

corneum  
P=0,034             P=0,0500 

Keratinizace P=0,014             P=0,0074 

 

Diskuse 

 

Délka a šířka papil uvedená v této studii odpovídá fyziologickým hodnotám (Hofmann and 

Schnor 1982; Konig et al. 2004). Pro ostatní měřené hodnoty nebyly nalezeny standardní 

fyziologické hodnoty, jelikož jsou proměnlivé a závisí na mnoha faktorech. Proto byly 

naměřené hodnoty vztahovány k hodnotám získaným měřením v rámci Kontrolní skupiny.  

Výkrm krmnou dávkou s vysokým podílem jadrného krmiva u Pokusné skupiny vedl k vývoji 

dlouhých papil, delších, ale užších než u Kontrolní skupiny. Též stupeň keratinizace byl nižší 

než u Kontrolní skupiny.  Hyperémie kapilár a edém LPM a submukózy, pozorované u 

Pokusné skupiny, mohou být známkami počáteční fáze bachorové acidózy (Barker et al. 
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1993;  Radostits et al. 2007). Papily bachorové sliznice u zvířat z Pokusné skupiny 

vykazovaly lepší vývoj, byly delší a vykazovaly nižší stupeň keratinizace než u Kontrolní 

skupiny. Rozdíly mezi oběma skupinami jsou velmi malé a změny se nevymykají 

fyziologickému stavu (Hofmann and Schnor 1982). Dlouhé a široké papily s nízkým stupněm 

keratinizace jsou známkou požadovaného zvětšení obsahu epitelu bachoru pro vstřebávání a 

využití živin. Nepotvrdilo se zde, že dlouhodobý výkrm krmnou dávkou s vysokým podílem 

jadrného krmiva vede k atrofii a hyper a parakeratóze sliznice bachoru (Hofmann  and Schnor 

1982; Baker et al. 1993; Radostits et al. 2007). Snížená dotace vlákniny u Pokusné skupiny  

byla zřejmě dostatečná pro fyziologický vývoj bachorové sliznice. Tekutý obsah bachoru u 

zvířat z Pokusné skupiny ukazuje na bachorovou dysfunkci (mírnou acidózu), což potvrdily i 

výsledky vyšetření bachorové tekutiny – Pokusná skupina měla statisticky nižší pH bachorové 

tekutiny, vyšší celkovou titrační aciditu a vysoce významně vyšší podíl celkových TMK a  

kyseliny propionové a valerové a naopak nižší podíl kyseliny octové a máselné (Štercová et 

al. 2006). Naproti tomu nebylo zjištěno výraznější zvýšení obsahu kyseliny mléčné (Štercová 

et al. 2006), což zřejmě zabránilo vzniku patologických změn na sliznici bachoru, které jsou 

typické pro bachorovou acidózu.  

Na základě získaných výsledků lze konstatovat, že u Pokusné skupiny bylo dosaženo 

požadovaného zvětšení plochy bachorového epitelu pro vstřebávání a využití živin. 
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Abstract 

 

The aim of study was to evaluate the effect of housing system and feed calcium content on 

egg quality. The laying hens ISA Brown were housed in enriched cages, on litter and in aviary 

and fed two levels of calcium (3 % and 3.5 %) in feed mixtures during the whole laying cycle. 

Significant interaction between housing system and calcium content were found in the egg 

weight (P ≤ 0.002), albumen index (P < 0.001) and eggshell ratio (P < 0.001). Heavier eggs 

were laid in aviary with 3% calcium whereas the lightest in cage with 3% calcium. The 

highest albumen index was in enriched cage with 3% calcium and eggshell ratio with 3.5 % 

calcium. Housing system significantly influenced egg weight (P ≤ 0.002), eggshell 

deformation (P ˂ 0.008) with higher values on litter. Albumen index (P < 0.001), yolk index 

(P < 0.001) and eggshell ratio (P < 0.001) were higher in eggs from enriched cages. Calcium 

content significantly influenced yolk index (P ≤ 0.023) and eggshell ratio (P ≤ 0.022) with 

higher values in diet with 3.5% calcium. 

 

Key words: housing system; calcium; hens; egg quality 

 

Úvod 

 

Kvalita i produkce vajec jsou značně ovlivněny systémem ustájení. Jedním z nejdůležitějších 

ukazatelů je hmotnost vejce, neboť každá složka vejce závisí právě na jeho hmotnosti 

(Hussein et al., 1993). V literatuře se uvádí, že vyšší hmotnost je u vajec snesených v klecích 

(Anderson a Adams, 1994; Mostert et al., 1995; Moorthy et al., 2000; Leyendecker et al., 

2001). Pokludová et al. (2003) však zaznamenali těžší vejce z podestýlkového chovu. 

Z dalších kvalitativních ukazatelů vajec je významně systémem ustájení ovlivněna kvalita 

bílku i žloutku. Anderson a Adams (1994); Moorthy et al. (2000) a Tůmová et al. (2009) 

zaznamenali vyšší index žloutku a index bílku u vajec z klecového systému. Dalším a velmi 

důležitým ukazatelem kvality vajec je i kvalita skořápky. Bylo zjištěno, že v klecových 

systémech je lepší kvalita vaječné skořápky (Roland et al., 1997; Moorthy et al., 2000; 

Tůmová a Ebeid, 2005; Lichovníková a Zeman, 2008). Vučemilo et al. (2010) konstatují, že 

v méně intenzivních systémech ustájení je vyšší podíl poškozených vajec, oproti systémům 

klecovým. Klecker et al. (2002) zjistili vyšší hmotnost, podíl a tloušťku skořápky u vajec 

z podestýlky.  

Vápník patří mezi základní prvky uplatňující se při mnoha metabolických procesech 

v organismu. Velký význam je u slepic přikládán zejména metabolismu vápníku, a to 

především ve spojitosti s tvorbou vaječné skořápky. Zejména pak pro udržení kvality vaječné 

skořápky hraje důležitou roli zdroj, množství a velikost částic vápníku. Keshavarz et al. 

(1998) zjistili vliv množství Ca v krmné směsi na ukazatele kvality skořápky. Při zvýšení 
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obsahu vápníku z 3,1 % na 3,8 % se zvýšila tloušťku a hmotnost skořápky.  Stejné výsledky 

ve své studii prezentuje také Safaa et al. (2008). Naopak Rao et al. (2003) vliv zvýšení obsahu 

vápníku v krmné směsi na kvalitativní ukazatele skořápky nenašli. Někteří autoři se zabývali i 

vlivem úrovně Ca v krmivu na kvalitu vajec (Keshavarz et al.,1993; Roland a Bryant, 1994; 

Bar et al., 2002; Safaa et al., 2008), kde však nezaznamenali průkazné rozdíly.  

Cílem práce bylo zjistit rozdíly v kvalitě vajec u slepic ustájených v klecích, aviarech a na 

podestýlce a při různém obsahu vápníku v krmné směsi. 

 

Materiál a metodika 

 

Byl realizován pokus se 172 nosnicemi ISA hnědá od 20. do 69. týdne věku. Slepice byly 

rozděleny do 3 skupin podle systému ustájení, 72 slepic v obohacené kleci (750 cm
2
/nosnici), 

60 slepic na podestýlce (7 nosnic/m
2
) a 40 slepic ve voliéře (15 nosnic/m

2
). Každá skupina 

byla dále rozdělena dle obsahu vápníku na podskupinu pokusnou (Ca 3 %) a na kontrolní (Ca 

3,5 %). Během sledování byly slepice krmeny obchodním typem krmných směsí pro slepice 

N1P, N1K, N2P a N2K. Složení krmných směsí je uvedeno v tabulce 1. Podmínky vnějšího 

prostředí odpovídaly běžným požadavkům pro chov nosnic. Světelný režim odpovídal 

požadavkům pro hybrida ISA hnědá (světelný den s 15 hodinami světla). Napájení a podávání 

krmné směsi bylo ad libitum.  

Vejce k rozborům technologické hodnoty byla odebírána ve 28 denním intervalu, vždy 2 dny 

po sobě, všechna vejce ze všech systémů ustájení s různými úrovněmi vápníku. Z ukazatelů 

technologické hodnoty byla zjišťována hmotnost každého vejce na laboratorních váhách a 

index tvaru vejce (maximální šířka (mm) / maximální délka (mm) x 100 (Anderson, 2004). 

Z ukazatelů kvality bílku byl sledován index bílku (výška bílku (mm) / [délka bílku (mm) + 

šířka bílku (mm) / 2] x 100), podíl bílku, který byl vypočítán z hmotnosti celého vejce. 

Žloutek byl hodnocen na základě indexu žloutku (výška žloutku (mm) / diametr žloutku (mm) 

x 100) a podílu žloutku, který byl vypočítán z hmotnosti vejce. Z charakteristik kvality 

skořápky byl sledován podíl skořápky z hmotnosti vejce a deformace skořápky (zařízení QC - 

SPA). Výsledky pokusu byly zhodnoceny programem SAS (SAS Institute Inc., 2003), 

vícenásobnou analýzou rozptylu s interakcí systém ustájení x obsah vápníku. 

 

Tabulka 1 Složení krmných směsí pro nosnice 

 

Komponent 
směs (%) 

N1 K N1 P N2 K N2 P 

Sušina (%) 88,3 88,7 88,9 88,6 

N látky (%) 18,7 18,6 15,3 15,4 

Tuk po hydrolýze (%) 2,5 2,3 2,3 2,4 

ME (MJ) 11,5 11,4 11,4 11,5 

Vápník (%) 3,5 3,0 3,5 3,0 

Fosfor celkový (%) 0,54 0,54 0,5 0,5 

 

 

Výsledky a diskuse  

 

Výsledky technologické hodnoty vajec jsou znázorněny v tabulce 2. U hmotnosti vejce byla 

zaznamenána průkazná interakce (P ≤ 0,002) mezi systémem ustájení a obsahem vápníku, kde 

nejtěžší vejce byla snesena ve voliéře při obsahu Ca 3 % v krmné směsi, naopak nejlehčí byla 

v obohacené kleci také při 3 % vápníku. Z výsledků je patrné, že na hmotnost vajec v klecích 

neměla hladina vápníku v krmné směsi výrazný vliv. Naopak na podestýlce byla hmotnost 
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vejce srovnatelně vyšší při 3,5 % a ve voliéře při 3 % vápníku. Tyto rozdíly mohly být 

pravděpodobně způsobeny rozdílnou spotřebou krmné směsi v těchto systémech ustájení. 

Hmotnost vejce byla dále průkazně ovlivněna (P ≤ 0,002) systémem ustájení s nejvyššími 

hodnotami u vajec z podestýlky. To je v souladu s prací Tůmová a Ebeid (2005), kde také 

v tomto typu ustájení zaznamenali nejvyšší hmotnost vajec. Na druhou stranu Anderson a 

Adams (1994); Moorthy et al. (2000); Lewko a Gornowicz (2011), uvádějí nejvyšší hmotnost 

u vajec z obohacených klecí. Z kvalitativních ukazatelů bílku byla zjištěna průkazná interakce 

(P ˂ 0,001) u indexu bílku. Nejvyšší hodnoty byly naměřeny v obohacené kleci při 3 % 

vápníku a naopak nejnižší ve voliéře při 3 % vápníku. Z výsledku je zřejmé, že v klecovém 

systému byl vyšší index bílku při 3 % vápníku, naopak ve voliéře v 3,5 %. Podobně jako 

hmotnost vejce byl i index bílku průkazně ovlivněn systémem ustájení (P ˂0,001) s 

nejvyššími hodnotami u vajec z obohacené klece. S tím korespondují výsledky studií Moorthy 

et al. (2000) a Tůmová et al. (2009). Signifikantní interakce mezi ustájením a hladinou 

vápníku (P ˂0,001) byla u indexu žloutku. Nejvyšší index byl u vajec z klecí při 3,0 % 

hladině vápníku v krmné směsi naopak nejnižší ve voliéře při 3 % vápníku. Ve vztahu 

k systému ustájení byly vyšší hodnoty na podestýlce. To je v souladu s výsledky 

Lichovníkové a Zemana (2008) a Tůmové et al. (2009), kteří také shledali vyšší hodnoty 

indexu žloutku u vajec z podestýlky. Index žloutku byl dále průkazně ovlivněn (P ≤ 0,023) i 

hladinou vápníku v krmné směsi, kde nejvyšší hodnoty byly u 3,5 % vápníku. Signifikantní 

interakce byla zjištěna také u podílu žloutku. Zde byl rozdíl zejména ve voliéře, kde nejvyšší 

hodnoty podílu žloutku byly při 3 % vápníku v krmné směsi a naopak nejnižší při 3,5 %. 

V ostatních systémech ustájení výrazný rozdíl mezi obsahem vápníku patrný nebyl. 

Z technologických ukazatelů kvality skořápky jsme sledovali deformaci a podíl skořápky. 

Deformace skořápky byla ovlivněna průkazně (P ≤ 0,008) pouze systémem ustájení, kde na 

podestýlce dosahoval vyšších hodnot oproti jiným systémům. To potvrzuje ve své studii také 

Lewko a Gornowicz (2011). U podílu skořápky byla interakce s nejvyššími hodnotami u vajec 

z obohacených klecí a 3,5 % hladině vápníku a nejnižšími ve voliéře se 3 % vápníku. Co se 

týče klecového systému, tam nebyl zaznamenán výrazný rozdíl mezi dvěma sledovanými 

hladinami vápníku, avšak rozdíly byly u vajec z podestýlky, kde vyšší podíl byl ve skupině se 

3 % Ca, a u vajec z voliéry s 3,5 % Ca. Tento ukazatel byl dále průkazně (P ˂0,001) ovlivněn 

systémem ustájení, s vyššími hodnotami v klecích. Stejné výsledky ve své práci uvádí také 

Pištěková et al. (2006). Podíl skořápky byl signifikantně (P ≤ 0,002) ovlivněn i obsahem 

vápníku v krmivu, kde vyšší podíl měla vejce od slepic krmených 3,5 % vápníku. 
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Tabulka 2 Ukazatelé kvality vajec z různých systémů ustájení při různém obsahu vápníku 

v krmivu 

Ukazatel 
Ca 

(%) 

Systém ustájení Průkaznost 

klec podestýlka voliéra 
systém 

ustájení 
Ca 

ustájení 

x Ca 

Hmotnost vejce 

(g) 

3,0 60,4
d 

61,1
bcd 

62,2
ab 

0,002 NS 0,002 
3,5 60,7

cd 
62,1

a 
60,6

cd 

Index tvaru 

vejce (%) 

3,0 77,4 78,1 77,9 
NS NS NS 

3,5 77,7 78,1 79,9 

Index bílku (%) 
3,0 11,2

a 
10,2

cd 
9,7

e 

˂0,001 NS ˂0,001 
3,5 10,7

b 
10,6

bc 
10,2

d 

Podíl bílku (%) 
3,0 62,4 62,6 62,3 

NS NS NS 
3,5 62,3 62,7 62,6 

Index žloutku 

(%) 

3,0 45,7
ab 

45,0
b 

43,1
c 

˂0,001 0,023 ˂0,001 
3,5 45,2

ab 
45,0

b 
45,5

ab 

Podíl žloutku 

(%) 

3,0 25,4
cd 

25,4
d 

26,1
a 

NS NS 0,001 
3,5 25,5

c 
25,5

b 
25,3

cd 

Deformace 

skořápky (mm) 

3,0 0,391 0,410 0,412 
0,008 NS NS 

3,5 0,395 0,406 0,401 

Podíl skořápky 

(%) 

3,0 12,2
ab 

12,1
b 

11,6
d 

˂0,001 0,022 ˂0,001 
3,5 12,3

a 
11,8

c 
12,2

ab 

 

Závěr 

 

Z výsledků pokusu je zřejmé, že z fyzikálních ukazatelů kvality vajec došlo k signifikantním 

interakcím mezi systémem ustájení a obsahem vápníku u hmotnosti vejce, indexu bílku, 

indexu žloutku, podílu žloutku a podílu skořápky. U těchto ukazatelů společně s deformací 

skořápky byl dále prokázán i vliv systému ustájení. Co se týká obsahu vápníku v krmné směsi 

měl vliv pouze na index žloutku a podíl skořápky, kde nejvyšší hodnoty byli ve skupině 

s obsahem vápníku 3,5 %. Výsledky naznačují odlišné požadavky na obsah Ca v různých 

systémech ustájení. 
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Abstract 

 

The aim of the experiment was to examine effects of replacing soybean meal by rapeseed 

meal in dairy cow diets on milk production and feed intake. Thirty-six high-yielding dairy 

cows during the second trimester of lactation were divided into 2 groups. Both control (KON) 

and experimental (POK) diets were equal in forages. In concentrates for POK group soybean 

meal and Amino Plus® were replaced by rapeseed meal. Dry matter intake was slightly 

decreased in POK group (P < 0.05). Daily milk yield and content of milk constituents 

(protein, fat and lactose) did not differ significantly (P > 0.05) between groups. There were 

also no significant differences (P > 0.05) in live weight and volatile fatty acids production 

between KON and POK group. Overall, it is concluded that rapeseed meal may offer an 

economical alternative to soybean meal. 

 

Key words: dairy cow nutrition; dry matter intake; milk performance; soybean meal; rapeseed 

meal 

  

Úvod  

 

Sójový extrahovaný šrot (SEŠ) je nejrozšířenějším bílkovinným doplňkem krmné dávky 

dojnic. V severnějších oblastech (včetně ČR), kde sója dosahuje menších výnosů, je běžným 

bílkovinným doplňkem krmiv řepkový extrahovaný šrot (ŘEŠ; Huhtanen et al., 2011). Oba 

šroty jsou vedlejším produktem lisování oleje, po kterém následuje extrakce organickým 

rozpouštědlem (Brzóska, 2008). Dříve bylo využití ŘEŠ ve výživě zvířat omezeno vysokým 

zastoupením glukosinolátů. Vysoký příjem těchto látek může mít nepříznivý vliv na 

užitkovost a zdraví zvířat (Tripathi and Mishra, 2007). V sedmdesátých letech kanadští vědci 

vyšlechtili odrůdu řepky (tzv. kanola) s nízkým obsahem glukosinolátů a kyseliny erukové 

(Stefansson and Kondra, 1975), to vyústilo ve zvýšení produkce řepky pro výrobu oleje a tedy 

i ve zvýšenou produkci ŘEŠ a jeho využití ve výživě zvířat (Huhtanen et al., 2011).  

Z pohledu výživy zvířat má SEŠ v porovnání s ŘEŠ několik výhod, jako je vyšší zastoupení 

hrubého proteinu (499 g/kg sušiny u SEŠ proti 378 g/kg sušiny u ŘEŠ) a metabolizovatelné 

energie (13,5 MJ/kg sušiny u SEŠ proti 12,0 MJ/kg sušiny u ŘEŠ) (NRC, 2001). Uvádí se 

také vyšší zastoupení v bachoru nedegradovatelného proteinu v hrubém proteinu SEŠ než 

v hrubém proteinu ŘEŠ (Huhtanen et al., 2011), nicméně některé produkční studie to 

vyvracejí (Shingfield et al., 2003; Brito and Broderick, 2007).  
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Naopak důležitým argumentem pro vyšší využití ŘEŠ ve výživě dojnic je jeho nižší cena ve 

srovnání se SEŠ. Důležitý je také v poslední době zvýšený zájem veřejnosti o bezpečnost 

potravin a vliv produkce potravin na životní prostředí. Zvýšené využití ŘEŠ ve výživě dojnic 

vychází vstříc oběma těmto požadavkům, neboť se jedná převážně o krmivo z místní 

produkce, což snižuje nároky na přepravu a usnadňuje dohledatelnost původu potraviny a 

použitých krmiv. Naproti tomu je převážná většina v Evropě využívaného SEŠ produkována 

v zámoří (Lehuger et al., 2009)    

Cílem práce bylo ověřit možnost náhrady sójového extrahovaného šrotu a dalšího 

bílkovinného krmiva na bázi SEŠ (Amino Plus®) řepkovým extrahovaným šrotem v krmné 

dávce vysokoužitkových dojnic. Hypotézou bylo, že tato náhrada nebude mít negativní vliv 

na celkovou mléčnou užitkovost ani na zastoupení jednotlivých složek mléka.  

 

Materiál a metodika 

 

Do pokusu bylo zařazeno 36 dojnic plemen holštýn (24 ks) a český strakatý skot (12 ks). 

Zvířata byla rozdělena do dvou vyrovnaných skupin podle plemene, parity (všechny dojnice 

byly na druhé a vyšší laktaci), živé hmotnosti a užitkovosti v předchozí laktaci. V kontrolní 

skupině (KON) i pokusné skupině (POK) bylo 12 holštýnských dojnic a 6 českých strakatých 

dojnic. Průměrný nádoj v předcházející laktaci byl 9189 kg (KON) a 9218 kg (POK), 

průměrná živá hmotnost 625 kg (KON) a 627 kg (POK), průměrná parita 3,6 (KON) a 3,3 

(POK).  

Ve sledovaném období (120. až 210. den laktace) byly dojnice ustájeny volně. Pokusnému 

období předcházelo čtrnáctidenní navykací období.  Zastoupení objemných krmiv v krmných 

dávkách obou skupin bylo stejné (vojtěšková siláž 14,5 kg/ks/den, kukuřičná siláž 13,0 kg, 

LKS 7,0 kg, čerstvé pivovarské mláto 7,0 kg, pšeničná sláma 0,4 kg). Zastoupení jadrných 

krmiv je uvedeno v tabulce 1. Krmná dávka byla podávána ad libitum ve formě TMR šestkrát 

denně. Krávy byly dojeny dvakrát denně.  

Příjem krmiv jednotlivých krav byl zaznamenáván pomocí automatického krmného systému 

(Insentec BV, Marknesse, NL), který je vybaven elektronickou identifikací krav a 

tenzometrickými váhami. Během pokusného období byla odebírána bachorová tekutina (30., 

60. a 90. den pokusu) jícní sondou dle metodiky Geishausera (1993). Stanovení koncentrace 

těkavých mastných kyselin (TMK) v bachorové tekutině bylo provedeno pomocí kapilární 

izotachoforézy na přístroji IONOSEP 2003 (Recman Laboratory systems, ČR) podle metody 

Filípka a Dvořáka (2009). Množství nadojeného mléka bylo zaznamenáváno automaticky při 

každém dojení. Denní nádoj byl brán jako průměr ze dvou dojení. Vzorky mléka pro 

laboratorní analýzu byly odebírány v průběhu pokusu čtyřikrát (14., 30., 60. a 90. den 

pokusu). Složky mléka byly stanoveny v komerční laboratoři na přístroji MilkoScan FT2  

(Foss Electric A/S, Hillerød, DK). Jednou za měsíc byly odebírány vzorky jednotlivých 

krmiv. Ve vzorcích krmiv byl stanoven hrubý protein podle AOAC (2005) jako obsah dusíku 

x 6,25, škrob, popeloviny a tuk podle AOAC (1995). Neutrálně detergentní vláknina (NDF) a 

acidodetergentní vláknina (ADF) byly stanoveny podle Mertens (2002), s využitím tepelně 

stabilní amylázy a vyjádřeny bez zbytkového popela. 
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Tabulka 1 Zastoupení koncentrovaných krmiv v kontrolní a pokusné krmné dávce 

 

Krmivo KON (kg/ks/den) POK (kg/ks/den) 

Sojový extrahovaný šrot 1,62 - 

Řepkový extrahovaný šrot 1,52 4,30 

Amino Plus® 0,57 - 

Tritikale 1,52 1,60 

Pšenice 3,25 3,60 

Energie MG 1,20 1,20 

Premin DO1 0,76 0,76 

C16 0,57 0,57 

NaHCO3 0,10 0,10 

 

Data byla zpracována pomocí programu SAS (SAS Institute, Inc., 2007). Vliv pokusné krmné 

dávky na produkci mléka, zastoupení jednotlivých složek mléka, produkci TMK v bachoru a 

hmotnost zvířat byl porovnáván v oddělených modelech. Byla využita analýza variance 

jednoduchého třídění s krmnou dávkou jako pevným efektem: Yij =μ + Ti + Eij, kde Yij bylo 

konkrétní sledování, μ byl celkový průměr pro každý parametr, Ti byl vliv ošetření (krmné 

dávky) a  Eij byla residuální chyba.  Zvolená hladina významnosti byla P < 0,05.   

 

Výsledky a diskuse 

 

Výsledky vlivu rozdílných krmných dávek na parametry mléčné užitkovosti, příjem krmiva, 

produkci těkavých mastných kyselin v bachoru a hmotnost dojnic jsou uvedeny v tabulce 2.  

Příjem sušiny krmiva i celkový příjem vyjádřený v původní hmotě byl statisticky 

prokazatelně vyšší (P < 0,05) ve skupině KON. Brzóska (2008) uvádí, že není rozdíl v příjmu 

sušiny při nahrazení sójového extrahovaného šrotu řepkovým extrahovaným šrotem. V další 

studii Huhtanen et al., (2011) zjistili, že ŘEŠ má dokonce pozitivní vliv na příjem sušiny, 

který je zřejmě dán nižší energetickou hodnotou ŘEŠ v porovnání se SEŠ, a tím je příjem 

sušiny stimulován. Nižší příjem krmiva u skupiny POK mohl být dán nižší chutností krmné 

dávky, případně vyšším zastoupením vlákniny v této krmné dávce. I přes nižší příjem sušiny 

dojnice ve skupině POK přijímaly vyšší množství hrubého proteinu a také PDI proteinu, to 

bylo dáno mírně vyšším zastoupením hrubého proteinu v krmné dávce skupiny POK. 

Mezi skupinami nebyl rozdíl v celkové produkci mléka ani v zastoupení jednotlivých složek 

mléka. Průměrná dojivost byla 33,51 kg mléka za den u kontrolní skupiny a 33,73 kg u 

skupiny POK. Ve skupině POK byla zjištěna statisticky nevýznamně nižší tučnost mléka (o 

0,12 %) a vyšší obsah bílkovin (0,04 %). Podobná koncentrace močoviny v mléce obou 

skupin svědčí o podobném využití hrubého proteinu diety. Statisticky nevýznamné rozdíly ve 

vlivu obou diet na mléčnou produkci naznačují, že ŘEŠ může být alternativou SEŠ při výživě 

vysokoužitkových dojnic. Podobné výsledky uvádí také Brzóska (2008) u dojnic s průměrnou 

roční užitkovostí mezi 6000–6500 kg mléka a také Christen et al. (2010) v pokuse 

s vysokoužitkovými holštýnskými dojnicemi. 

Bachorové parametry také nebyly krmnou dávkou ovlivněny. Bachorové pH se u obou skupin 

pohybovalo ve fyziologickém rozmezí. Celková produkce těkavých mastných kyselin byla 

mírně vyšší u skupiny POK (+2,83 mmol/l). Poměr kyselin octové (66 %), propionové (19 

%), máselné (15 %) a valerové (< 1%) také nebyl krmnou dávkou ovlivněn. Produkce TMK 

naznačuje podobný způsob fermentace u obou krmných dávek a je ve shodě s dalšími 

studiemi (Christen et al., 2010; Brito and Broderick, 2007).  

Rozdíl v průměrných živých hmotnostech mezi skupinami nebyl statisticky významný na 

začátku ani na konci pokusného období. Průměrný denní přírůstek byl vyšší u skupiny POK.  
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Tabulka 2 Vliv rozdílných krmných dávek na parametry mléčné užitkovosti, příjem krmiva, 

produkci těkavých mastných kyselin v bachoru a hmotnost dojnic 

 

 Skupina  

Položka KON POK SEM
1
 

Příjem krmiva    

      původní hmota (kg/den) 47,30 *44,86 0,14 

      sušina (kg/den) 22,27 *21,84 0,07 

      hrubý protein (kg/den) 3,71 *3,88 0,02 

      PDIE
2
 (kg/den) 2,20 *2,28 0,01 

      PDIN
2
 (kg/den) 2,43 *2,57 0,02 

      NEL
3
 (MJ/den) 151,47 149,07 0,90 

Mléko    

      produkce (kg/d) 33,51 33,73 0,12 

      tuk (%) 4,25 4,13 0,07 

      bílkoviny (%) 3,26 3,30 0,03 

      laktóza (%) 4,92 4,88 0,01 

      močovina (mg/l) 348 347 9,13 

Bachor    

      celkové TMK
4
 (mmol/l) 113,20 116,03 1,89 

      kyselina octová (mol/100 mol TMK) 65,70 65,58 0,34 

      kyselina propionová (mol/100 mol TMK) 18,87 19,20 0,18 

      kyselina máselná (mol/100 mol TMK) 14,96 14,68 0,24 

      kyselina valerová (mol/100 mol TMK) 0,47 0,54 0,02 

      kyselina mléčná (mmol/l) 0,59 0,63 0,03 

      pH 6,62 6,63 0,04 

Hmotnost    

      na začátku pokusu (kg) 638 632 4,11 

      na konci pokusu (kg) 655 657 3,98 

      změna (kg/den) +0,19 +0,28  
* = statisticky významný rozdíl mezi skupinami (P < 0,05) 
1 
= střední chyba průměru 

2
 = PDI (PDIE, PDIN); protein skutečně stravitelný v tenkém střevě 

3
 = netto energie pro laktaci   

4
 = těkavé mastné kyseliny 

  

  

Závěr 

 

Výsledky pokus prokázaly, že ve výživě dojnic s průměrnou roční užitkovostí okolo 9000 kg 

mléka může být sójový extrahovaný šrot nahrazen řepkovým extrahovaným šrotem a vyšší 

dávkou zrnin. Tato náhrada neměla negativní vliv na mléčnou užitkovost ani na sledované 

fyziologické parametry zvířat. 

 

Poděkování 
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VLIV ZDROJE FYTÁZY A VELIKOSTI ČÁSTIC VÁPENCE NA 

UŽITKOVOST A KVALITU VAJEC SLEPIC 

 

THE EFFECT OF PHYTASE SOURCE AND LIMESTONE PARTICLE SIZE 

ON PERFORMANCE AND EGG QUALITY OF HENS 

 
Englmaierová M., Skřivan M. 

 

Oddělení fyziologie výživy a jakosti produkce, 

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha  – Uhříněves, Česká republika  

 

Abstract 

 

The aim of the study was to evaluate the effect of phytase source (without phytase, 3-phytase 

Natuphos at 300 FTU/kg, 6-phytase Optiphos CT at 300 FTU/kg) and two levels of limestone 

particle size (fine limestone (JV; < 0.5 mm) and coarse limestone (DV; 1 – 2 mm)) in hen 

diets on performance and egg quality characteristics. Significant interactions were ascertained 

in egg weight (P = 0.044) and most eggshell quality parameters (P < 0.001). The inclusion of 

coarse limestone with a particle size of 1-2 mm in wheat-corn mixed feed for hens can 

improve the egg production without a negative impact on egg weight. Furthermore, the 

combination of this coarse limestone with both 3-phytase Natuphos and 6-phytase Optiphos at 

300 FTU/kg increased eggshell quality. 

 

Key words: 3- and 6-phytase, particle size, eggshell quality, mineral eggshell content, hen 

 

Úvod 

 

Odhaduje se, že z celkového počtu snesených vajec na celém světě je 14,3 až 21,3 % 

prasklých nebo rozbitých než se dostanou ke konečnému spotřebiteli. Jak z hlediska 

ekonomiky, tak i v souvislosti se zdravotními riziky spojenými s popraskanou skořápkou 

zůstává kvalita skořápky jedním z hlavních zájmů drůbežářského průmyslu. Hruběji mletý 

vápenec může zvýšit využitelnost vápníku pro tvorbu skořápky a taktéž podíl a tloušťku 

skořápky. Ke konci snášky dochází k poklesu využitelnosti vápníku. Na začátku snášky je 

využitelnost vápníku až 80 %, na konci 50 % a mimo snášku 35 %. Předpokládá se, že díky 

hruběji mletému vápenci dojde k prodloužení jeho pobytu v tenkém střevě a vápník se bude 

uvolňovat v nočních hodinách, kdy se tvoří skořápka. Pozitivní vliv na kvalitu skořápky má i 

fytáza. Přídavek fytázy zcela překonává nepříznivé účinky spojené s nízkým příjmem 

anorganického fosforu zvířaty a zlepšuje biologickou dostupnost vápníku a kvalitu vaječné 

skořápky při mezní hladině vápníku 3,4 %. Fytáza dále snižuje vylučování fosforu trusem a 

redukuje tak potenciální problémy v oblasti životního prostředí (Jalal and Scheideler, 2001). 

Exogenní fytázy jsou převážně aktivní v kyselém pH, které je ve voleti a žláznatém a 

svalnatém žaludku drůbeže. Existuje několik komerčních produktů jako je například 3-fytáza 

Natuphos produkovaná kmenem Aspergillus niger nebo 6-fytáze Optiphos, která je odvozena 

z bakterie Escherichia coli a je produkována kvasinkou Pichia pastoris. 

Cílem studie bylo zjistit vliv velikosti částic vápence v krmných směsích pro slepice 

obohacených o 3- nebo 6- fytázu na ukazatele užitkovosti a kvalitu vajec. 
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Metodika 

 

Do pokusu bylo zařazeno 252 slepic Lohmann Brown ve věku 24 - 38 týdnů. Slepice byly 

ustájeny individuálně v klecích a zařazeny do 6 skupin podle 3 zdrojů fytázy (bez fytázy, 3-

fytáza Natuphos (300 FTU/kg) a 6-fytáza Optiphos CT (300 FTU/kg)) a 2 úrovní zrnitosti 

vápence (jemně mletý vápenec (JV; < 0,5 mm) a drcený vápenec (DV; zrnitost: 1 – 2 mm)) v 

krmných směsích pro slepice. Krmné směsi byly sestaveny na bázi pšenično-kukuřičné a 

obsahovaly cca 3,5 % Ca a 0,45 % P. Denně byl sledován zdravotní stav slepic, úhyn a počet 

snesených vajec, týdně příjem krmiva na klec a skupinu. Jedenkrát týdně byla vážena všechna 

snesená vejce. 

Vejce pro stanovení fyzikálních ukazatelů kvality vajec byla sbírána ve 28 denním intervalu. 

Pevnost a deformace skořápky byla stanovena na vertikální ose pomocí přístroje Instron 3360 

(Instron, Canton, MA, USA). Haughovy jednotky (Haugh, 1937) a index skořápky (Sauveur, 

1988) byly spočítány dle vzorců. Výška bílku a žloutku a tloušťka skořápky po odstranění 

podskořápečných blan byla měřena za pomoci mikrometru. 

Skořápky byly spáleny při 550 °C. Obsah vápníku ve skořápkách (4 skořápky/vzorek; n = 8) 

byl stanoven atomovou absorpční spektrometrií na přístroji Solar M6 (TJA Solutions, 

Cambridge, UK).  

Data byla vyhodnocena analýzou rozptylu (ANOVA) pomocí general linear modelu (GLM) 

programu SAS (Statistical Analysis System, Version 9.2, 2003). 

 

Výsledky a diskuse 

 

Interakce velikosti částic vápence a zdroje fytázy (P = 0,044) byla zaznamenána u hmotnosti 

vajec (Tabulka 1). Nejtěžší vejce byla snesena slepicemi, kterým byla podávána krmná směs 

s jemně mletým vápencem a 3-fytázou Natuphos (62,6 g) oproti kontrolní skupině bez 

přídavku fytázy a s jemně mletým vápencem (61,0 g), jako zdrojem vápníku. Zkrmování 

drceného vápence prokazatelně (P < 0,001) zvýšilo intenzitu snášky, produkci vaječné hmoty 

a spotřebu krmné směsi. Přídavek fytázy rovněž zvýšil produkci vaječné hmoty (P = 0,021) a 

hmotnost vajec (P < 0,001). V případě studie Yan et al. (2009) s kukuřično sójovou krmnou 

směsí bylo výrazně pozitivních výsledků dosaženo s fytázou Optiphos u snášky a hmotnosti 

vajec oproti fytáze Natuphos, spotřeba krmné směsi ovlivněna nebyla. Oglun et al. (2013) 

uvádějí, že velké částice vápence (> 5 mm) průkazně snížily snášku, produkci vaječné hmoty 

a spotřebu krmiva. Jemně namletý vápenec (< 2 mm) ve směsi spolu s 0,44 % P byl optimální 

kombinací pro zajištění dobré užitkovosti a kvality vajec a omezení vylučování minerálních 

látek nosnicemi (Oglun et al., 2013). Koreleski a Swiatkiewicz (2004) vysledovali neprůkazné 

zvýšení snášky (z 90,1 na 91,8 %), když polovina jemně mletého vápence (< 0,4 mm) byla 

nahrazena vápencovým gritem s částicemi velikými od 2,0 do 4,0 mm. S těmito údaji 

korespondují i výsledky Skřivana et al. (2010), kdy vápenec o velikosti částic v rozpětí 0,8 až 

2 mm prokazatelně zvýšil snášku (P < 0,001) a hmotnost vajec (P = 0,001) a snížil konverzi 

krmiva (P < 0,001) u mladších i starších slepic oproti jemně mletému vápenci (< 0,5 mm). Na 

druhé straně de Witt et al. (2009) uvádějí, že rozdílné velikosti částic vápence (< 1,0 mm, 1,0 

– 2,0 mm a 2,0 – 3,8 mm) neměly žádný vliv na ukazatele užitkovosti a kvality vaječné 

skořápky u slepic na konci snáškového cyklu. 
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Tabulka 1. Užitkovost slepic 

 

Zdroj fytázy (F) 0 F Natuphos Optiphos 
SEM 

Průkaznost 

Vápenec (V) JV DV JV DV JV DV F V FxV 

Intenzita snášky (%) 90,4 95,1 91,9 95,1 92,8 96,2 0,34 NS <0,001 NS 

Spotřeba KS/ks/den (g) 115,2 121,9 117,1 122,3 117,4 123,7 0,50 NS <0,001 NS 

Vaječná hmota/ks/den (g) 55,6 58,8 57,9 59,4 57,2 59,9 0,25 0,021 <0,001 NS 

Hmotnost vajec (g) 61,0
d
 61,4

cd
 62,6

a
 62,1

ab
 61,3

cd
 61,9

bc
 0,09 <0,001 NS 0,044 

abcd
Hodnoty na stejném řádku označené jinými písmeny se průkazně liší; NS = neprůkazný; SEM = standard 

error of the mean; JV = jemný vápenec; DV = drcený vápenec. 

 

Z tabulky 2 je patrný současný vliv zdroje fytázy a velikosti částic vápence na tloušťku (P = 

0,018), pevnost (P < 0,001), index (P < 0,001) a podíl skořápky (P < 0,001). Přídavek fytázy 

snížil Haughovy jednotky (P = 0,029) a obsah vápníku ve skořápce (P = 0,017), nejnižší 

hodnoty byly zaznamenány v případě Haughových jednotek u fytázy Optiphos a v případě 

obsahu vápníku vykazovala nejnižší hodnoty skupina s fytázou Natuphos. Dále drcený 

vápenec snížil podíl bílku (P = 0,007) a zvýšil obsah vápníku ve vejci (P = 0,042). Kvalita 

žloutku ovlivněna nebyla. Obdobný pozitivní vliv drceného vápence na kvalitu skořápky byl 

zaznamenán i ve studii Skřivan et al. (2010). Vápenec o velikosti částic 0,8 až 2 mm 

prokazatelně zvýšil pevnost, hmotnost a tloušťku skořápky, obsah vápníku ve skořápce a 

z ukazatelů kvality bílku i Haughovy jednotky. Větší částice vápence mohou být pro slepice 

prospěšné ve fázi tmy, kdy nedochází ke konzumaci krmiva, ale požadavky na přísun vápníku 

jsou vysoké v důsledku tvorby skořápky (Etches, 1987). Na druhé straně Oglun et al. (2013) 

poukazuje na negativní vliv velkých částic vápence. Částice o velikosti větší jak 5 mm 

průkazně snížily množství Ca ve skořápkách. Na rozdíl od zde prezentovaných výsledků Yan 

et al. (2009), kteří shodně porovnávali fytázu Natuphos a Optiphos, nezaznamenali vliv zdroje 

fytázy na tloušťku a pevnost skořápky. Dále uvádějí, že obě zmiňované fytázy jsou stejně 

účinné v uvolňování prvků z fytátového komplexu v případě krmiva s 0,2 % využitelného 

fosforu. 

 

Závěr 

 

Zvýšení snášky bez negativního vlivu na hmotnost vajec lze dosáhnout zařazením drceného 

vápence o velikosti částic 1 – 2 mm do pšenično-kukuřičné krmné směsi pro slepice. Navíc 

kombinace tohoto drceného vápence jak s 3-fytázou Natuphos, tak s 6-fytázou Optiphos 

v koncentraci 300 FTU/kg přináší zvýšení kvality skořápky. 
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Tabulka 2. Ukazatele kvality vajec 

 

Zdroj fytázy (F) 0 F Natuphos Optiphos 
SEM 

Průkaznost 

Vápenec (V) JV DV JV DV JV DV F V FxV 

Haughovy jednotky 86,2 86,6 86,1 84,7 85,3 84,1 0,26 0,029 NS NS 

Index bílku (%) 9,6 9,8 9,7 9,4 9,5 9,1 0,07 NS NS NS 

Podíl bílku (%) 65,4 64,9 65,6 65,1 65,4 64,8 0,10 NS 0,007 NS 

Index žloutku (%) 46,1 46,3 46,5 46,4 46,4 46,0 0,10 NS NS NS 

Podíl žloutku (%) 24,4 24,9 24,8 24,7 24,6 25,1 0,09 NS NS NS 

Tloušťka skořápky (µm) 361
ab

 364
a
 345

c
 362

ab
 355

b
 360

ab
 1,1 0,004 <0,001 0,018 

Deformace skořápky (mm) 0,496 0,488 0,481 0,489 0,486 0,485 0,0018 NS NS NS 

Pevnost skořápky (g.cm
-2

) 4506
a
 4328

ab
 3993

c
 4423

ab
 4278

b
 4398

ab
 27,5 0,009 0,029 <0,001 

Index skořápky (g.100 cm
-2

) 8,6
ab

 8,7
ab

 8,2
c
 8,7

a
 8,5

b
 8,6

ab
 0,03 0,006 <0,001 <0,001 

Podíl skořápky (%) 10,2
ab

 10,2
a
 9,7

c
 10,2

ab
 10,0

b
 10,1

ab
 0,03 <0,001 <0,001 <0,001 

Obsah Ca ve skořápce 

(g/kg DM) 
391 394 384 388 388 392 0,1 0,017 0,042 NS 

abc
Hodnoty na stejném řádku označené jinými písmeny se průkazně liší; NS = neprůkazný; SEM = standard error 

of the mean; JV = jemný vápenec; DV = drcený vápenec; DM = sušina. 

 

Literatura 

 

de Witt, F.H., Kuleile, N.P., van der Merwe, H.J., Fair, M.D. (2009): Effect of limestone 

particle size on egg production and eggshell quality of hens during late production. South 

Afr. J. Anim. Sci., 39 (Supplement 1), 37 – 40. 

Etches, R.J. (1987): Calcium logistics in the laying hen. J. Nutr., 117, 619–628. 

Haugh, R.R. (1937): The Haugh unit for measuring egg quality. US Egg and Poultry 

Magazine, 43, 552–555, 572–573.  

Jalal, M.A., Scheideler, S.E. (2001): Effect of supplementation of two different sources of 

phytase on egg production parameters in laying hens and nutrient digestibility. Poult. Sci., 

80, 1463−1471. 

Koreleski, J., Swiatkiewicz, S. (2004): Calcium from limestone meal and grit in laying hen’s 

diet – effect on performance, eggshell and bone quality. J. Anim. Feed Sci., 13, 635−645. 

Oglun, O., Yildiz, A.Ö., Cufadar, Y. (2013): Effects of limestone particle size and dietary 

available Phosphorus (AP) contents on performance, eggshell quality and mineral 

excretion in laying hens. Revue Méd. Vét., 164, 464−470. 

Sauveur, B. (1988): Reproduction des volailles et production d’oeufs (Paris, INRA Editions). 

Skřivan, M., Marounek, M., Bubancová, I., Podsedníček, M. (2010): Influence of limestone 

particle size on performance and egg quality in laying hens aged 24–36 weeks and 56–68 

weeks. Anim. Feed Sci. Technol., 158, 110–114. 

Yan, L., Zhou, T.X., Jang, H.D., Hyun, Y., Kim, H.S., Kim, I.H. (2009): Comparative Effects 

of Phytase Derived from Escherichia coli and Aspergillus niger in Sixty Eight-week-old 

Laying Hens Fed Corn-soy Diet. Asian-Aust. J. Anim. Sci., 22, 1391–1399. 

 



 

43 

 

Kontaktní adresa: 

Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Fyziologie 

výživy a jakost produkce, Přátelství 815, 104 00, Praha 10 – Uhříněves 

Tel.: +420 267 009 547, fax: +420 267 711 448, e-mail: englmaierova.michaela@vuzv.cz 

 

Příspěvek vznikl za podpory Ministerstva zemědělství České republiky (projekt QJ1310002 a 

projekt MZE RO0714). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

FERMENTAČNÉ PARAMETRE KUKURIČNÝCH SILÁŽÍ RÔZNYCH 

HYBRIDOV  

 

FERMENTATION PARAMETERS OF MAIZE SILAGES OF DIFFERENT 

HYBRIDS 
 

Juráček M., Bíro D., Šimko M., Gálik B., Rolinec M., Majlát M., Gajdošík, P. 

 

Katedra výživy zvierat, Fakulta Agrobiológie a potravinových zdrojov,  

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

 

Abstract 

 

The aim of this study was to detect the fermentation process of maize silages of different 

hybrids (FAO 220, FAO 390). The whole maize plants in the vegetation stage of the milk-wax 

maturity were conserved in laboratory conditions. The whole plants were cut to 20 mm length 

and ensiled without additive. Maize silages FAO 220 had higher content of lactic acid and 

alcohols (P<0.05) than silages FAO 390. A favorable result of the fermentation process was 

found in silages of both hybrids, because silages had a higher content of lactic acid than 10 g 

in kg of original matter, had lower content of acetic acid than 20 g.kg
-1

 of dry matter and 

didn′t have undesirable butyric acid.  

 

Key words: fermentation, maize hybrids, silage 

 

Úvod s literárnym prehľadom 

 

Kukuričná siláž predstavuje rozhodujúci zdroj energie vo výžive prežúvavcov. Pri 

celoročnom zastúpení v kŕmnych dávkach je významným stabilizujúcim prvkom bachorovej 

fermentácie a to najmä z hľadiska obsahu a charakteru sacharidov. Kvalitná kukuričná siláž je 

dobrým zdrojom štrukturálnych, ale aj neštrukturálnych sacharidov ako pohotových zdrojov 

energie pre bachorovú proteosyntézu (Bíro, 2001). Kvalita krmív je ovplyvňovaná 

agrotechnickými vplyvmi a úrovňou dodržiavania technologickej disciplíny pri ich výrobe 

(Skalická et al., 2013). Kvalita kukuričnej siláže je charakterizovaná výživnou hodnotou, 

parametrami fermentačného procesu, hygienickou kvalitou a jej štrukturálnymi vlastnosťami 

(Bíro, 2003, Lád et al., 2003, Jalč et al., 2009, Suchý a Straková, 2012, Plachý et al., 2014). 

Výber vhodného silážneho hybridu kukurice do danej lokality výrazne ovplyvňuje živinové 

zloženie, dosiahnutie vhodnej silážnej zrelosti, využiteľnosť živín, zloženie epifytnej 

mikroflóry, výnos sušiny, živín a energie z 1 hektára a tým celkovú efektívnosť živočíšnej 

výroby (Tyrolová a Výborná, 2008, Lopes et al., 2009, Nedělník et al., 2011, Mlyneková 

a Čerešňáková, 2013).  

 

Metodika 

 

V experimente sme silážovali rôzne hybridy kukurice s číslom FAO 220 a 290, ktoré boli 

dopestované v rovnakých agroekologických podmienkach v PD Čakajovce a Dražovce. 

Hmota kukurice bola zberaná  vo fáze mliečno-voskovej zrelosti zrna a narezaná na dĺžku 

rezanky 20 mm. Mechanicky upravenú hmotu sme bez prídavku aditív natlačili do sklených 

silážnych jednotiek s objemom 4 dm
3
 a hermeticky uzavreli (n=3). Hmota v silážnych 

jednotkách bola uskladnená v klimatizovanom Laboratóriu konzervovania krmív, KVZ, 
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FAPZ v Nitre pri teplote 20 
o
C. Po 8 týždňoch skladovania sme silážne jednotky otvorili 

a odobrali sme priemerné vzorky pre stanovenie obsahu sušiny a parametrov fermentačného 

procesu (Výnos MPSR č. 2145-2004-100). V priemerných vzorkách bol stanovený obsah 

sušiny: vážkovo, sušením pri teplote 103 ± 2 
o
C, obsah fermentačných kyselín (kyselina 

mliečna, octová, maslová): vo vodnom výluhu siláže iónovou elektroforézou– analyzátor EA 

100 (fi VILLA LABECO), hodnota pH: vo vodnom výluhu siláže elektrometricky, obsah 

alkoholov: vo vodnom výluhu siláže mikrodifúznou metódou, kyslosť vodného výluhu: 

alkalimetrickou titráciou vodného výluhu do hodnoty pH 8,5 (vyjadrená v mg KOH na 100 g 

krmiva). Obsah fermentačných produktov (FP) sme stanovili výpočtom  FP = kyselina 

mliečna + prchavé mastné kyseliny + alkoholy. Štatistická významnosť rozdielov v zistených 

výsledkoch medzi jednotlivými variantmi bola vyhodnotená jednofaktorovou analýzou 

rozptylu (ANOVA) a priemerné hodnoty sa porovnali Fischer LSD metódou. Cieľom práce 

bolo zistiť vplyv rôznych hybridov (s číslom FAO 220 a FAO 390) na kvalitu fermentačného 

procesu kukuričných siláží. 

 

Výsledky a diskusia 

 

V silážach FAO 220 sme zistili obsah sušiny 282,9 g.kg
-1

 a v silážach FAO 390: 274,5 g.kg
-1

. 

Podľa Kudrnu et al. (2006) je pre úspešný priebeh silážnej fermentácie celej rastliny kukurice 

najvhodnejší obsah sušiny 28-34 %.  Rajčáková a Mlynár (2009) odporúčajú obsah sušiny pre 

silážovanie kukurice 31-35 %. Kukuričné siláže oboch hybridov mali vyšší obsah kyseliny 

mliečnej ako 10 g v kg pôvodnej hmoty (siláže FAO 220: 24,2 g a FAO 390: 16,6 g v kg 

pôvodnej hmoty). Z ukazovateľov fermentačného procesu od obsahu sušiny najviac závisí 

obsah kyseliny mliečnej (Bíro et al., 2002). Štatisticky preukazne (P<0,05) vyššiu 

koncentráciu žiaducej kyseliny mliečnej (85,4 g.kg
-1

 sušiny) sme zaznamenali v silážach FAO 

220. Obsah kyseliny octovej bol v silážach oboch hybridov nízky, aj napriek nižšiemu obsahu 

sušiny. Cherney et al. (2004) pri testovaní siláží 8 rôznych hybridov kukurice zistili obsah 

kyseliny octovej 12 - 16 g.kg
-1

 sušiny. Obsah kyseliny octovej pod 20 g v kg sušiny je podľa 

Škultétyho (1999) jeden z parametrov pre ich zatriedenie do 1. akostnej triedy. Obsah 

kyseliny octovej v našich vzorkách nepresiahol danú hodnotu. Požadovaný pomer medzi 

kyselinou mliečnou a octovou v silážach je min. 3:1 (Jalč et al., 2010), čo dosiahli všetky 

siláže. Priaznivejší pomer sme zistili v silážach FAO 390 a to až 6,9:1. V kukuričných 

silážach sme nezaznamenali prítomnosť nežiaducej kyseliny maslovej. Fermentácia baktérií 

maslového kvasenia je zvyčajne prítomná v silážach s vyššou vlhkosťou (Kung et al., 2004), 

čo však v našom experimente nepotvrdilo. Štatisticky preukazne (P<0,05) vyšší obsah 

alkoholov mali siláže FAO 220 v porovnaní so silážami FAO 390 (5,6 vs. 3,3 g.kg
-1

 sušiny). 

Vršková a Bencová (2011) zistili v kukuričných silážach s obsahom sušiny do 30 % rozpätie 

obsahu alkoholov od 0,23 do 4,55 g.kg
-1

 sušiny. Podľa Bencovej (1999) sa znižuje obsah 

fermentačných produktov so zvyšujúcim sa obsahom sušiny siláží, čo sa však v našom 

experimente nepotvrdilo. Siláže FAO 220 mali hodnotu pH 3,70 a siláže FAO 390: 3,91, 

pričom rozdiely neboli štatisticky preukazné. Polák a Jančová (2006) zistili priemernú 

hodnotu pH 3,98 v kukuričných silážach analyzovaných v rokoch 2001-2006 (n=634). 

Škultéty et al. (1995) a Adesogan (2006) považujú za optimálnu hodnotu pH v kukuričných 

silážach v rozpätí od 3,7 do 4,2, čo dosiahli aj naše posudzované siláže. Kolver et al. (2001) 

uvádzajú žiaducu hodnotu pH v kukuričných silážach 3,8 - 4,5. Kyslosť vodného výluhu, 

ktorá súvisí aj s hodnotou pH, bola vyššia v silážach FAO 220, kde sme zistili nižšiu hodnotu 

pH.  
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Tabuľka 1 Fermentačné parametre kukuričných siláží rôznych hybridov 

 

Parametre FAO 220 FAO 390 

x  S.D. CV % x  S.D. CV % 

Sušina g.kg
-1

 282,9 3,61 1,3 274,5 5,09 1,9 

Kyselina mliečna 

g
.k

g
-1

 s
u
ši
n
y
 

85,4
a
 8,46 9,9 60,3

a
 6,04 10,0 

Kyselina octová 14,5 1,41 9,8 8,7 0,24 2,8 

Kyselina maslová - - - - - - 

Alkoholy 5,6
a
 0,42 7,5 3,3

a
 0,31 9,4 

Fermentačné 

produkty 
105,5 10,44 9,9 72,2 4,65 6,4 

Hodnota pH 3,70 0,04 1,2 3,91 0,02 0,5 

KVV v mg KOH na 100 g 1444,5 115,3 8,0 1008,5 33,23 3,3 

KVV: kyslosť vodného výluhu, 
a 

rozdiely s rovnakým indexom v riadku sú štatisticky 

preukazné pri P<0,05 

 

Záver  

 

Jedným z rozhodujúcich faktorov ovplyvňujúcich kvalitu kukuričných siláží je výber 

vhodného hybridu. Cieľom práce bolo zistiť vplyv rôznych hybridov kukurice (FAO 220 

a FAO 390) na kvalitu fermentačného procesu. V silážach oboch hybridov bol zaznamenaný 

priaznivý výsledok fermentačného procesu, nakoľko mali vyšší obsah kyseliny mliečnej ako 

10 g v kg pôvodnej hmoty, obsah kyseliny octovej bol nižší ako 20 g.kg
-1

 sušiny a 

neobsahovali nežiaducu kyselinu maslovú. Analýzou fermentačného procesu kukuričných 

siláží sme zistili štatisticky preukazne vyšší obsah konzervačnej kyseliny mliečnej 

a alkoholov v silážach hybridu s nižším číslom FAO.  
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Abstract 
 

The aim of this study was to evaluate the effect of one week feed restriction and its intensity 

on muscle fibre characteristics in biceps femoris muscle. In experiment three groups were 

used: ad libitum (ADL), restricted rabbits 50 g of feed per rabbit per day (R50) and restricted 

rabbits 65 g of feed per rabbit per day (R65). Feed restriction was applied from 42 to 49 days 

of age. Before and following feed restriction rabbits were fed ad libitum. There were detected 

interactions of group and age in number of αR (P≤0.014) and αW (P≤0.003) muscle fibres 

with the lowest number of both types in ADL group at 56 days of age (31, 233 per 1 mm
2
, 

respectively). This group had at this time also the highest cross sectional area of αR fibres 

(1857 μm
2
). The αW muscle fibres were significantly larger (P≤0.001) in R65 group at 49 

days (2527 μm
2
), although no differences at 70 days of age. 

 

Key words: feed restriction, broiler rabbit, muscle fibre  

 

Úvod 

 

Restrikce krmiva je u rostoucích králíků využívána za účelem zlepšení stravitelnosti krmiva 

(Boisot et al. 2003; Di Meo et al., 2007; Gidenne a Feugier, 2009; Gidenne et al., 2009), 

snížení množství tuku v jatečném trupu (Perrier, 1998; Gondret et al., 2000; Tůmová et al., 

2003; 2007) a omezení zdravotních problémů, které mohou nastávat při přechodu na pevná 

krmiva po odstavu (Dalle Zotte, 2002; Boisot et al., 2003; Di Meo et al., 2007). Restrikce 

krmiva je ovšem zásahem do organismu, který se může projevit změnou kvality masa 

prostřednictvím vlivu na morfologické, fyziologické a biochemické vlastnosti svalových 

vláken (Gondret et al., 2000; Metzger et al., 2009). Mezi hlavní vlastnosti svalových vláken se 

řadí jejich počet, plocha a zastoupení jednotlivých typů. Vliv restrikce na plochu svalových 

vláken v experimentech Dalle Zotte a Ouhayouna (1998) a Gondret et al. (2000) nebyl 

zaznamenán. 

U některých hospodářských zvířat bylo zjištěno zvýšení podílu oxidativních svalových vláken 

vlivem upřednostnění oxidativní metabolické dráhy (Seideman a Crouse, 1986; Solomon a 

Lynch, 1988; Solomon et al., 1988). Naproti tomu u králíků časná restrikce dle údajů Dalle 

Zotte et al. (2004, 2005b) snižuje zastoupení oxidativních svalových vláken, neboť je zvýšen 

glykolytický metabolismus svalů. Nicméně v literatuře je nedostatek informací o změnách 

svalových vláken během restrikčního a realimentačního období. Cílem této práce bylo proto 

zjistit vliv jednotýdenní restrikce krmiva a její intenzity na základní charakteristiky svalových 

vláken svalu biceps femoris u brojlerových králíků. 
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Metodika 

 

Byl proveden pokus se 192 brojlerovými králíky genotypu Hyplus odstavenými 35. den věku 

a ustájenými po třech kusech na klec (plocha 0,16 m
2
). Králíci byli rozděleni podle techniky 

krmení do tří skupin: kontrolní skupiny krmené ad libitum (ADL), skupiny restringované 50 g 

krmiva/ks/den (R50) a skupiny s restrikcí 65 g krmiva/ks/den (R65). Restrikce krmiva byla 

aplikována od 42. do 49. dne věku. Před a po skončení restrikce byli králíci krmeni ad 

libitum. Voda byla podávána po celou dobu pokusu ad libitum. Králíci byli krmeni kompletní 

granulovanou krmnou směsí pro výkrm králíků, která obsahovala 17,1% N-látek, 20,7 % 

vlákniny a 2,8 % tuku. Podmínky prostředí a mikroklimatu odpovídaly požadavkům pro 

vykrmované králíky. Po celou dobu pokusu byla zaznamenávána spotřeba krmiva.  

Pokus byl ukončen v 70 dnech věku králíků. Ve 49, 56, 63 a 70 dnech věku bylo pro porážku 

vybráno vždy 8 králíků z každé skupiny. Jatečný rozbor byl proveden dle metodiky Blasco a 

Ouhayoun (1996). Jatečná výtěžnost byla spočítána jako podíl jatečně opracovaného trupu ze 

živé hmotnosti. Po porážce byl ihned odebrán sval biceps femoris (BF) pro stanovení 

základních charakteristik svalových vláken (počet, plocha a zastoupení jednotlivých typů 

vláken). Vzorky byly zamrazeny v 2-methylbutanu (–156 °C) ponořeném do vodní lázně 

z tekutého dusíku a do samotného stanovení uchovány v mrazicím boxu při –80 °C. Při 

samotné analýze svalocých vláken byly vzorky nařezány při –20 °C na řezy o tloušťce 12 μm 

za pomoci kryostatu s rotačním mikrotomem Leica CM 1850 (Leica Microsystems Nussloch 

GmbH, Nussloch, Germany). Řezy byly, po přenesení na podložní sklíčko, obarveny 

barvením aktinomyozinové ATPázy po alkalické preinkubaci dle metodiky Brooke a Kaiser 

(1970) s typologií na βR (červená a pomalu stažitelná), αR (červená a rychle stažitelná) a αW 

(bílá a rychle stažitelná) dle nomenklatury Ashmore a Doerr (1971). Základní charakteristiky 

svalových vláken (počet vláken jednotlivých typů na 1 mm
2
 a plocha svalových vláken) byly 

zjištěny pomocí softwaru NIS Elements AR 3.1 (Nikon, Tokio, Japan). Následně bylo 

spočítáno procentuální zastoupení jednotlivých typů svalových vláken. 

Pro statistické zhodnocení výsledků byl využit program SAS (SAS Institute, Inc., 1999), 

metoda ANOVA s interakcemi skupiny a věku. 

 

Výsledky a diskuze 

 

Na konci pokusu byla živá hmotnost u restringovaných králíků průkazně (P≤0,008) nižší v 

porovnání s králíky krmenými ad libitum. Výsledky souhlasí s údaji Perriera (1998) a 

Tůmové et al. (2007), kteří uvádějí nižší živou hmotnost u restringovaných králíků. Skupiny 

s různou intenzitou restrikce se navzájem nelišily. Králíci s mírnější restrikcí měli neprůkazně 

vyšší živou hmotnost než skupina R50 s intenzivnější restrikcí, což je v kontrastu s výsledky 

Dalle Zotte et al. (2005b), Gidenna a Feugiera (2009) a Gidenna et al. (2009, 2012), kteří 

uvádějí, že živá hmotnost králíků klesala v závislosti na intenzitě restrikce. 

 

Tabulka 1: Vliv restrikce krmiva na výsledky výkrmu 

Ukazatel Věk ADL R50 R65 RMSE 
Průkaz-

nost 

Živá hmotnost (g) 35. den 1093 1084 1098 110 0,788 

Živá hmotnost (g) 70. den 3172
a
 2874

b
 2921

b
 248 0,008 

Spotřeba krmiva (g/d) 35. – 70. den 176,7
a
 153,3

b
 156,1

b
 3,3 <0,001 

JV (%) 35. – 70. den 58,87
a
 58,08

b
 57,50

b
 1,81 <0,001 

Stehna z JOT (%)  35. – 70. den 33,37 33,61 33,73 1,54 0,640 
a,b 
P≤0,05; RMSE – root mean square error 

ADL – skupina krmená ad libitum; R50 – skupina s restrikcí od 42. do 49. dne věku na 50 g krmiva/ks/den; R65 

– skupina s restrikcí od 42. do 49. dne věku na 65 g krmiva/ks/den 



 

50 

 

Spotřeba krmiva byla u králíků s restrikcí průkazně (P≤0,001) nižší než u ADL skupiny. 

Rovněž Gondret et al. (2000), Di Meo et al. (2007) a Gidenne et al. (2009) uvádějí sníženou 

spotřebu krmiva u restringovaných králíků. Ve srovnání s králíky krmenými ad libitum měly 

restringované skupiny průkazně (P≤0,001) nižší jatečnou výtěžnost bez vlivu intenzity 

restrikce, což koresponduje s údaji Perriera (1998), Gondret et al. (2000), Ouhayouna (2003), 

Larzul et al. (2004), Bovery (2008) a Gidenna et al. (2009), kteří uvádějí nižší jatečnou 

výtěžnost u králíků s restrikcí krmiva. Příčinou poklesu jatečné výtěžnosti by mohla být 

nedostatečná kompenzace růstu a následně pak nižší porážková hmotnost restringovaných 

králíků. Podíl stehen z jatečně opracovaného trupu nebyl průkazně ovlivněn technikou 

krmení, a je v souladu s údaji Tůmové et al. (2006) a Gidenna et al. (2009). 

Vybrané charakteristiky svalových vláken ve svalu BF jsou uvedeny v Tabulce 2. Žádná ze 

sledovaných charakteristik svalových vláken stehenní svaloviny nebyla ovlivněna technikou 

krmení, což souhlasí s údaji Gondret et al. (2000), kteří také neshledali průkazné rozdíly mezi 

restringovanými a ad libitum krmenými králíky. Počet svalových vláken αR a αW byl 

průkazně (P≤0,014) ovlivněn interakcemi techniky krmení a věku. Nejvyšší počet vláken αR 

(P≤0,014) byl u skupiny R50 ihned po skončení restrikce a nejnižší v 56 dnech věku u králíků 

ADL. Na konci pokusu měly obě skupiny s restrikcí neprůkazně nižší počet vláken αR ve 

srovnání s kontrolní skupinou. Restrikce krmiva měla průkazný (P≤0,003) vliv na počet 

glykolytických vláken αW v 56 dnech věku, kdy restringované skupiny měly vyšší počet 

těchto vláken. Porovnání výsledků interakcí techniky krmení a věku s literaturou je obtížné, 

neboť se jimi žádní autoři nezabývali.  

 

Tabulka 2: Vliv jednotýdenní restrikce krmiva na charakteristiky svalových vláken svalu 

biceps femoris 

Skupina Věk 

Počet svalových vláken 

na 1 mm
2
 

Plocha svalových vláken 

(µm
2
) 

Zastoupení svalových 

vláken (%) 

βR αR αW βR αR αW βR αR αW 

ADL 

49 31 61
ab

 285
bc

 1629 1172
bc

 2527
abc

 6,02 17,28 76,70 

56 11 31
c
 233

c
 2034 1857

a
 2957

ab
 3,61 11,56 84,83 

63 20 59
ab

 336
ab

 1503 981
c
 1949

cde
 4,33 14,20 81,47 

70 17 57
ab

 316
ab

 1562 1115
bc

 2480
abc

 4,55 14,76 80,69 

R50 

49 26 76
a
 274

bc
 1727 1177

bc
 2380

bc
 7,48 19,91 72,61 

56 29 52
b
 372

a
 1358 1246

bc
 1740

de
 5,95 11,64 82,41 

63 28 54
b
 316

ab
 1506 1059

bc
 2340

cd
 7,02 13,31 79,67 

70 23 51
bc

 238
ab

 1479 1057
bc

 2135
cde

 6,00 12,44 81,57 

R65 

49 21 43
bc

 214
c
 2025 1405

b
 3055

a
 7,45 15,59 76,96 

56 25 57
ab

 364
a
 1223 1091

bc
 1707

e
 5,56 12,85 81,59 

63 18 53
b
 316

ab
 1630 1169

bc
 2397

bc
 5,14 13,56 81,30 

70 35 55
bc

 303
ab

 1641 1092
bc

 2316
cd

 8,62 11,78 79,60 

RMSE  23 20 70 504 411 604 5,70 4,69 5,63 

Průkaznost 

Skupina  0,512 0,215 0,213 0,472 0,372 0,096 0,282 0,653 0,432 

Věk  0,888 0,119 0,004 0,193 0,024 0,026 0,651 <0,001 <0,001 

Skupina × věk 0,556 0,014 0,003 0,070 0,023 <0,001 0,961 0,564 0,721 
a,b,c,d,e 

P≤0,05; RMSE – root mean square error 

ADL – skupina krmená ad libitum; R50 – skupina s restrikcí od 42. do 49. dne věku na 50 g krmiva/ks/den; R65 

– skupina s restrikcí od 42. do 49. dne věku na 65 g krmiva/ks/den 

 

Plocha vláken βR nebyla ovlivněna žádným ze sledovaných ukazatelů. Naproti tomu u plochy 

svalových vláken αR a αW byly zjištěny interakce skupiny a věku, kdy králíci krmení ad 

libitum v 56 dnech věku měli průkazně (P≤0,023) největší plochu svalových vláken αR. 

Vlákna typu αW byla významně (P≤0,001) větší u králíků R65 s mírnou restrikcí ihned po 
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jejím skončení ve 49 dnech a nejmenší u stejné skupiny v 56 dnech věku. Souhlasně s našimi 

výsledky ani Gondret et al. (2000) neprokázali vliv restrikce na plochu svalových vláken v 

BF. 

Zastoupení jednotlivých typů svalových vláken nebylo na rozdíl od plochy ovlivněno ani 

technikou krmení ani interakcemi skupiny a věku. Na rozdíl od našich výsledků Dalle Zotte et 

al. (2005b) zjistili vyšší podíl vláken αW na úkor βR vláknům u restringovaných králíků ve 

srovnání s ad libitum krmenými.  

 

Závěr 

 

Jak je zřejmé z výsledků, týdenní restrikce od 42. dne věku snížila živou hmotnost králíků na 

konci pokusu, což svědčí o nedostatečné kompenzaci růstu. Restrikce krmiva také snížila 

spotřebu krmiva. Spolu s nižší živou hmotností byla snížena také jatečná výtěžnost u 

restringovaných skupin. Přestože nebyl zjištěn vliv techniky krmení na podíl stehen, byly 

zjištěny průkazné interakce skupiny a věku u počtu a plochy svalových vláken αR a αW. 

Charakteristiky svalových vláken BF byly ovlivněny interakcemi techniky krmení a věku. 

Tyto interakce byly u počtu a plochy svalových vláken typu αR a αW, kdy byl u obou typů 

vláken v 56 dnech věku zjištěn vyšší počet a menší plocha u restringovaných skupin 

v porovnání s králíky ADL. Technika krmení nezměnila procentuální zastoupení jednotlivých 

typů svalových vláken. 
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Abstract 

 

The aim of this study was to evaluate the effect of dietary supplementation of live yeast on 

nutrient digestibility and stabilization of intestinal microflora in Beagle dogs. The experiment 

included 24 Beagle dogs at 5-9 months of age, 12 in Experimental (LY) and 12 in a Control 

(C) group. The LY dogs received gelatinous capsules filled with Actisaf Sc 47, Batch No. 

3640 (Lesaffre, France) that contained live yeast Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 at 

2.9x10
8
 CFU/g. The LY dogs showed significantly (P <0,05) higher weight gain as compared 

with the C group. All the haematological and biochemical parameters measured were within 

the physiological ranges. The LY dogs showed a significant (P <0.05) decrease in Escherichia 

coli counts in faeces, intestinal enterococci were also significantly (P <0.05) lower. The LY 

dogs showed a significantly (P <0.05) higher digestibility of NDF.  

 

Key words: nutrient digestibility; dogs; live yeast; feed supplement; Saccharomyces 

cerevisiae  

 

Úvod  

 

Živé kultury kvasinek Saccharomyces cerevisiae jsou v současné době úspěšně používány 

jako krmné doplňky ve výživě různých druhů hospodářských zvířat pro svou schopnost 

stabilizovat střevní a bachorovou mikroflóru a potlačovat růst patogenních bakterií, čímž 

přispívají ke zvýšení užitkovosti a zlepšení zdravotního stavu zvířat. V minulosti byla 

provedena řada studií, které prokázaly příznivý účinek kvasinkových kultur ve výživě 

přežvýkavců, koní a prasat na stravitelnost vlákniny a stabilizací mikroflóry v tlustém a 

slepém střevě (Thrune et al., 2009; Agazzi et al., 2009; Kiarie et al. 2011; Trčková et al., 

2014). Dosud velmi málo bylo publikováno o působení živých kvasinkových kultur u psů a 

koček. Middelbos et al. (2006, 2007) sledovali vliv podávání sprejově sušené buněčné stěny 

kvasinek Saccharomyces cerevisiae u psů a zjistili zvýšenou stravitelnost živin a snížení 

počtu E. coli ve výkalech. 

Cílem studie bylo zhodnotit účinek perorální aplikace přípravku Saccharomyces cerevisiae 

CNCM I-4407 (Actisaf Sc 47) na stravitelnost a na stabilizaci střevní mikroflóry u psů. 
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Metodika   

 

Studie byla provedena v MediTox (BioTest) s.r.o., Konárovice. Do pokusu bylo zařazeno 24 

psů plemene beagle ve věku 5 – 9 měsíců. Psi byli umístěni individuálně v bilančních klecích, 

v prostředí s řízeným tepelným a světelným režimem. Péče o zvířata probíhala v souladu se 

Standardními operační postupy MediTox (BioTest) s.r.o., s Evropskou úmluvou o ochraně 

obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely (ETS 123), se Zákonem č. 

246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, včetně pozdějších změn a s vyhláškou 

Ministerstva zemědělství České republiky č. 207/2004 o ochraně, chovu a využití pokusných 

zvířat, ve znění pozdějších předpisů. 

Celková doba trvání pokusu byla 71 dní, z toho 28 dnů přípravné období a 43 dnů pokusné 

období. Psi byli během přípravného i pokusného období 1x týdně váženi, denně se 

zaznamenávala spotřeba krmiva. Psi byli rozděleni do dvou hmotnostně vyvážených skupin, 

pokusné skupiny (LY) a kontrolní skupiny (C). Do každé skupiny bylo zařazeno 6 psů a 6 fen. 

Během přípravného i pokusného období byli psi obou skupin krmeni standardním suchým 

kompletním krmivem (Delican Chicken and Rice). Od zahájení pokusného období byl psům 

LY skupiny denně v kapslích orálně aplikován přípravek Actisaf Sc 47, Batch No. 3640 

(Lesaffre, Marquette-Lez-Lille, France) v dávce 1g/kg tělesné hmotnosti, který obsahoval 

živou kulturu kvasinek Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 v množství 2.9x10
8
 CFU/g. 

Psi kontrolní skupiny C dostávali prázdné kapsle.  

Psům obou skupin byly odebírány vzorky krve a bylo provedeno hematologické a 

biochemické vyšetření. Dále byly odebírány vzorky výkalů pro mikrobiologické vyšetření, 

pro stanovení obsahu sušiny, kyseliny mléčné a amoniaku a pro hodnocení stravitelnosti.  

U všech odebraných čerstvých vzorků trusu byla změřena hodnota pH a bezprostředně po 

měření byly vzorky zamrazeny. Po transportu do laboratoře (SOS s.r.o., Skalice n. Svitavou) 

byl stanoven obsah sušiny, těkavých mastných kyselin (acetát, propionát) a kyseliny mléčné. 

Mikrobiologické vyšetření výkalů bylo provedeno v Laboratoires Bioceáne, Le Havre, 

France. Byla použita metoda postupného ředění a kultivace na odpovídajících kultivačních 

médiích. Ve výkalech byly stanoveny počty celkových anaerobů, Clostridium perfringens, 

laktobacilů, enterokoků, koliformních bakterií, E. coli, kvasinek a Salmonella spp. Pro 

vyhodnocení stravitelnosti byl během pokusného období vždy tři dny v týdnu měřen příjem 

krmiva a byly odebírány všechny vyloučené výkaly. V krmivu i ve výkalech byl stanoven 

obsah popela, NDF a ADF, hrubého proteinu, tuku, hrubé vlákniny a obsah škrobu. Na 

základě obsahu živin v přijatém krmivu a ve výkalech a na základě celkového příjmu krmiva 

a celkové hmotnosti výkalů ze tří po sobě následujících dnů byly vypočteny koeficienty 

stravitelnosti.  

Všechna získaná data byla statisticky vyhodnocena s použitím lineárního modelu s 

opakovaným měřením (GLM), v programu SPSS 11.5. 

                                                             

Výsledky a diskuse 

 

V průběhu přípravného období došlo k depresi růstu, pravděpodobně v souvislosti s nově 

používaným krmivem, která byla pozorována u všech zvířat obou skupin. Během pokusného 

období rostla tělesná hmotnost fyziologicky. Zvýšení tělesné hmotnosti bylo závislé na 

pohlaví a na skupině. Psi LY skupiny vykazovali signifikantně (P <0,05) vyšší nárůst tělesné 

hmotnosti ve srovnání se psy kontrolní skupiny, jak uvádí tabulka 1. 

V literatuře nejsou dostupné údaje o účinku podávání živé kultury kvasinek na růst a příjem 

potravy u psů. Middelbos et al. (2006) uvedli, že podávání autolyzované buněčné stěny 

kvasinek u psů neovlivnilo příjem potravy. Van Heugten et al. (2003) zjistili u odstavených 

selat, kterým byla podávána živá kultura S. cerevisiae SC47 2,4 × 107 cfu/g v krmivu, 
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statisticky vysoce významně (P <0,01) vyšší průměrný denní přírůstek hmotnosti ve srovnání 

se selaty bez suplementace. Stejně tak Bontempo et al. (2006) uvedli signifikantně vyšší denní 

přírůstek hmotnosti u selat po odstavu při podávání živé kultury kvasinek S. cerevisiae. 

Hematologické i biochemické hodnoty se nacházely v referenčním rozmezí a nebyly 

nepříznivě ovlivněny experimentálními postupy. Nebyly pozorovány statisticky významné 

rozdíly ve sledovaných hematologických ani biochemických parametrech mezi skupinami, 

pouze hodnoty MCV a MCHC byly u LY zvířat signifikantně (P <0,05) vyšší než u kontroly. 

Na rozdíl od výsledků Middelbos et al. (2006) a (2007), kteří zjistili snížení počtu bílých 

krvinek u psů přijímajících autolyzovanou buněčnou stěnu kvasinek, v této studii podávání 

živé kultury kvasinek neovlivnilo celkový počet leukocytů ani jejich diferenciální rozpočet. 

Při vyšetření vzorků výkalů nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly v pH čerstvých 

výkalů mezi LY zvířaty a kontrolní skupinou. Oproti tomu Middelbos et al. (2007) zjistili 

snížení pH výkalů u psů, kterým byla podávána autolyzovaná buněčná stěna kvasinek. Tuto 

skutečnost dávají do souvislosti se zvýšeným počtem bakterií Lactobacillus spp. a 

Bifidobacterium spp., které jsou producenty kyseliny mléčné a mastných kyselin s krátkým 

řetězcem. V naší studii nebyl obsah těkavých mastných kyselin ani kyseliny mléčné 

podáváním kvasinek statisticky významně ovlivněn.  

V počtu bakterií ve výkalech nebyly zjištěny signifikantní rozdíly mezi skupinami, 

s výjimkou kvasinek, E. coli a enterokoků. Počet CFU/g kmene S. cerevisiae obsaženého 

v přípravku Actisaf byl signifikantně vyšší (P <0.01) ve výkalech psů LY skupiny. Hodnoty 

počtu CFU/g E. coli byly ve výkalech psů LY skupiny signifikantně nižší (P <0.05) ve 

srovnání s kontrolou. Počty intestinálních enterokoků byly také signifikantně nižší (P <0.05) u 

LY skupiny. Výsledky vyšetření jsou uvedeny v tabulce 2. Řada autorů uvádí snížení počtu 

bakterií  E. coli, salmonel, případně i dalších patogenů po podávání živých kultur nebo 

buněčných stěn kvasinek u psů i u prasat (Middelbos et al., 2006; Middelbos et al., 2007; 

Kiarie et al, 2011; Trčková et al., 2014). Někteří autoři (Swanson et al, 2002; Grieshop et al, 

2004) uvádějí, že kvasinky a produkty z jejich buněčné stěny zvýšily u psů počty laktobacilů 

zastoupených ve střevní mikroflóře, zatímco v jiné práci (Van Heugten et al., 2003) došlo 

naopak u odstavených selat, kterým byla podávána živá kultura kvasinek, ke snížení jejich 

počtu. V naší studii nedošlo k ovlivnění počtu laktobacilů podáváním živé kultury kvasinek u 

psů, podobně nebyl jejich počet ovlivněn ani podáváním autolyzované buněčné stěny 

kvasinek u psů v práci Middelbos et al. (2007).  

Psi LY skupiny vykazovali statisticky významně (P <0,05) vyšší stravitelnost NDF než psi 

kontrolní skupiny. Ve stravitelnosti ostatních živin hodnocených v rámci studie nebyly 

zjištěny signifikantní rozdíly mezi skupinami. Výsledky vyšetření jsou uvedeny v tabulce 3. 

Na rozdíl od těchto zjištěných výsledků, Middelbos et al. (2007) uvedli, že podávání buněčné 

stěny kvasinek u psů vedlo ke zvýšení ileální stravitelnosti sušiny, organické hmoty, 

dusíkatých látek a brutto energie ve srovnání s kontrolou. Předchozí výzkumy (Strickling et 

al, 2000; Swanson et al, 2002) ale nezjistily statisticky významný vliv na ileální ani celkovou 

stravitelnost živin při použití buněčných stěn kvasinek v koncentraci pod 1 % v krmivu.  

 

Závěr 

 

Psi LY skupiny, kteří dostávali živé kvasinky, vykazovali statisticky významně (P <0,05) 

vyšší přírůstek tělesné hmotnosti ve srovnání s kontrolní skupinou. Spotřeba krmiva nebyla 

podáváním kvasinek ovlivněna.  

Ve sledovaných hematologických a biochemických parametrech nebyly zjištěny statisticky 

významné rozdíly mezi skupinami, s výjimkou hodnot MCV a MCHC, kde psi LY skupiny 

vykazovali signifikantně (P <0,05) vyšší hodnoty. Všechny hematologické i biochemické 
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hodnoty se nacházely v rozmezí fyziologických hodnot. Podávání kvasinek nemělo průkazný 

vliv ani na pH výkalů a obsah těkavých mastných kyselin a kyseliny mléčné.  

U psů přijímajících živé kvasinky došlo k významnému (P <0,05) snížení počtu Escherichia 

coli ve výkalech oproti kontrolní skupině. Střevní enterokoky byly také významně (P <0,05) 

nižší než u kontroly. Bakterie mléčného kvašení, celkové anaeroby, Clostridium perfringens a 

celkové koliformní bakterie nevykazovaly žádné významné rozdíly mezi skupinami. 

Psi krmení živými kvasnicemi vykazovali významně (P <0,05) vyšší stravitelnost NDF. 

Stravitelnost ostatních živin hodnocených v rámci studie (sušina, popel, hrubá vláknina, hrubý 

protein, tuk) nebyla suplementací živých kvasinek významně ovlivněna. 
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Tabulka 1.  Vliv podávání živé kultury kvasinek na tělesnou hmotnost u psů. 

 

                                                 C                              LY                                             GLM 

                                         M            F                M            F                 SEM                 P          

Hmotnost, kg                 9,50          9,58            9,71        9,68               0,04             < 0,05           

C = kontrolní skupina; LY = pokusná skupina (Actisaf Sc 47); M = psi, F = feny  

SEM = střední chyba průměru; NS = nesignifikantní rozdíl 

                                      

  

Tabulka 2.  Vliv podávání živé kultury kvasinek na počty mikroorganismů ve výkalech. 

 

                                                 C                              LY                                              GLM 

    Log cfu/g                         M            F                M            F                  SEM                 P          

S. cerevisiae                    2,18        1,99            5,75        5,85               0,08            < 0,01 

Lactobacillaceae             8,31        8,35            8,46        8,23               0,08                NS 

Enterococcus sp.             5,13        6,29            5,10        5,07               0,11            < 0,05 

koliformní bakterie         5,43        5,66            5,44        5,31               0,09                NS 

E. coli                              4,11        4,72            3,53        3,35               0,18            < 0,05 

celkové anaeroby            9,17        9,16            9,12        9,06               0,06                NS 

C. perfringens                 3,14        3,35            3,46        3,41               0,12                NS 

C = kontrolní skupina; LY = pokusná skupina (Actisaf Sc 47); M = psi, F = feny  

SEM = střední chyba průměru; NS = nesignifikantní rozdíl 

 

 

Tabulka 3.  Vliv podávání živé kultury kvasinek na bilanční stravitelnost živin v krmivu. 

 

                                                 C                              LY                                              GLM 

                                          M            F                M            F                 SEM                 P 

Sušina, %                       68,14       68,35          67,08       66,84             0,48                NS                                                  

Popel, %                         22,90       23,83          23,84       20,93             0,93                NS                       

Hrubá vláknina, %         53,28       51,43          50,92       51,79             0,84                NS                       

NDF, %                          35,63       36,77          39,69       40,59             0,87           < 0,05           

Hrubý protein, %            66,48       66,50          66,54       64,36             0,59                NS                                      

Tuk, %                            86,71       87,67          85,10       86,38             0,53                NS                     

C = kontrolní skupina; LY = pokusná skupina (Actisaf Sc 47); M = psi, F = feny  

SEM = střední chyba průměru; NS = nesignifikantní rozdíl 
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Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Fyziologie výživy a jakosti produkce, Přátelství 815, 

10400 Praha 10 Uhříněves 

 

Abstract 

 

The microbial communities of the cecum of broiler chickens from a conventional and an 

organic farm were investigated by cultivation. Organic system is believed to reduce stress, 

increase comfort and bird welfare, which leads to products with better taste and flavour 

compared to conventionally produced broiler chicken. A difference in cecal settlement of total 

anaerobes, coliforms, lactic acid bacteria, campylobacters and salmonellas in the two different 

farming systems was addressed. No campylobacters and salmonellas were detected. Higher 

counts of anaerobes, coliforms and milk fermentation bacteria were found in conventional 

farm. Though, only the difference in coliforms was statistically significant. 

 

Key words: Chicken, pasture, caecum, coliforms, anaerobes, lactic acid bacteria 

 

Úvod s literárním přehledem 

 

Živočišné produkty představují významný zdroj živin ve výživě lidí, přičemž nároky 

spotřebitelů se pomalu mění v upřednostňování kvality namísto kvantity (Webb a O’Neill, 

2008). Volné systémy chovu masných kuřat zahrnují celou skupinu způsobů, podmínek 

a faktorů chovu. Při takovém chovu drůbeže mají ptáci volný přístup k pastevnímu porostu. 

Kuřata chovaná na pastvě mají vysoký standard welfare a poskytují vysoce kvalitní maso 

(Ponte a kol., 2008). Pastevní porost má příznivý obsah mastných kyselin a antioxidantů, což 

se odráží v mase a vejcích drůbeže z volného chovu (Skřivan a Englmaierová, 2014). Kvalitu 

produktů i zdraví kuřat mohou příznivě ovlivnit např. esenciální oleje z řady monoterpenů 

(Cross a kol., 2007), flavonoidy a fenolické látky (Lahucky a kol., 2010). Systémy volného 

chovu kuřat jsou založeny na pomalu nebo středně rostoucích vitálních genotypech s dobrou 

zdravotní odolností, které jsou adaptovány pro chov mimo halu. Avšak také rychle rostoucí 

kuřata, běžně chovaná intenzivním způsobem na omezené ploše v hale, jsou často vybrána 

pro produkci ve volném chovu (Sirri a kol., 2011). 

Pro růst a zdraví chované drůbeže je zásadní složení střevní mikrobioty, jejíž složení se mění 

v souvislosti s typem přijímané potravy a způsobem chovu (Engberg a kol., 2004; Knarreborg 

a kol., 2002). V prvních dnech života je střevo kolonizováno převážně koliformními 

bakteriemi čeledi Enterobacteriaceae, výhradně pak zástupci Escherichia coli. V následujících 

týdnech se jejich podíl snižuje ve prospěch bakterií kmene Firmicutes, který zahrnuje např. 

zástupce rodu Bacillus sp. či Clostridium sp., a anaerobních bakterií kmene Bacteroidetes 

(Videnska a kol., 2014). Problematika mikrobiální ekologie střev nicméně zůstává stále 

otevřená.  
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Cílem této studie bylo zjistit metodou kultivace v podmínkách in vitro rozdíly ve složení 

mikrobiálního společenstva ve slepých střevech kuřat z konvenčního stájového a volného 

pastevního chovu.  

 

Metodika 

 

Pro pokus byla použita jednodenní, pomalu rostoucí kuřata Hubbard JA757. Kuřata byla 

rozdělena do tří skupin. První skupina zahrnovala kontrolní skupinu 80 kusů, které byly celou 

dobu výkrmu ustájeny na podestýlce. Druhá a třetí skupina čítala 40 a 80 kusů, tato kuřata 

byla od 29. dne věku ustájena v mobilních ohrádkách na pastvě v areálu farmy Netluky. 

Všechna kuřata byla do věku 28 dní krmena směsí 7-BR1 (starter), první skupina pak od 29. 

do 42. dne věku byla krmena směsí 7-BR2 (grower) ad libitum a od 43. dne věku do 56. dne 

věku směsí 7-BR3 (finisher; složení viz. tabulka 1). Krmné směsi 7-BR1, 7-BR2, 7-BR3 dle 

vlastní receptury dodala Biopharma Chotouň. Po ukončení pokusu byla kuřata poražena a 

obsahy slepých střev náhodně vybraných jedinců (z každé skupiny 12, celkem 36 vzorků) 

byly podrobeny mikrobiologické analýze. 

 

Tabulka 1: Složení krmných směsí 

 

komponenta 
KS 7-BR1 

% zastoupení 

KS 7-BR2 

% zastoupení 

KS 7-BR3 

% zastoupení 

Sojový extr. šrot 36 24,8 21,5 

kukuřice 27,75 21,00 21,00 

pšenice 29 42 48,67 

Pšeničné otruby - 5,0 3,96 

Řepkový olej 3 3 1,8 

Chlorid sodný 0,3 0,3 0,3 

Dihydrogenfosforečnan vápenatý 1,3 1,1 0,75 

Vápenec mletý 1,7 1,85 1,25 

Aminovitan BR1-BR3 0,5 0,5 0,5 

L-Lys HCl 0,13 0,21 0,1 

DL-methionin 0,29 0,21 0,17 

L-threonin 0,03 0,03 - 

 

Vždy 1 g obsahu slepého střeva byl naředěn peptonovou vodou (NaCl 7,5 g/l, pepton 5 g/l) do 

finálního objemu 10 ml a dále ředěn desítkovou řadou až do ředění 10
-8

homogenizované suspenze z ředění 10
-4

-10
-8

 bylo vyséváno na 60 mm Petriho misky 

s příslušnou živnou agarovou půdou (tabulka 2). Cíleně byly sledovány počty celkových 

anaerobů, koliformních bakterií, bakterií mléčného kvašení, salmonel a campylobakterů. 

Po kultivaci byly spočteny narostlé kolonie, pro účel statistického zpracování byly počty CFU 

upraveny zlogaritmováním (log CFU). Statistická analýza byla provedena analýzou variance 

(ANOVA) pomocí general linear modelu (GLM) s pomocí software SAS 9.3 (SAS Institute 

Inc., Cary, NC). 
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Tabulka 2: Kultivační podmínky a složení živných médií (dodavatel Oxoid, Brno, ČR) 

 

cílová skupina 

bakterií 
živný agar + doplňky 

technika 

výsevu 
kultivační podmínky 

koliformní 

bakterie 

MacConkey agar No.3. 

(CM0115) 
roztěr aerobně, 37 °C, 24 h 

salmonely X.L.D. agar (CM0469) roztěr aerobně, 37 °C, 24 h 

campylobaktery 

Campylobacter agar base 

CM0689 + Preston camp. 

sel. suppl. (SR 117) + 

Laked horse blood 

(SR0048) 

roztěr 
mikroaerofilně, 

37 °C, 48 h 

celkové anaeroby 
Wilkins-Chalgren anaerobe 

agar (CM0619) 
roztěr 

anaerobně, 37 °C, 48 

h 

bakterie mléčného 

kvašení 
M.R.S. agar (CM0361) přelití aerobně, 37 °C, 48 h 

 

Výsledky a diskuse 

 

Metodou přímé kultivace byly v obsahu slepých střev kuřat zjišťovány rozdíly v četnosti 

výskytu střevní mikrobioty v závislosti na způsobu výkrmu (stájový chov versus pastva). 

Z pěti sledovaných skupin bakterií nebyli nalezeni žádní zástupci campylobakterů a salmonel.  

Koliformní bakterie byly detekovány v rozmezí řádů 10
7
-10

8 
na gram vzorku, celkové 

anaeroby ještě o řád vyšší. Bakterie mléčného kvašení (bifidobakterie, laktobacily) byly 

zjištěny v množství řádu 10
8 

na gram vzorku (obr.1).  

Signifikantní rozdíl v počtech byl zjištěn u koliformních bakterií (P = 0,0001), kde se od sebe 

liší první skupina (kuřata ve stájovém chovu) oproti druhé a třetí skupině (kuřata ve výběhu 

na pastvě). Losa a Köhler (2001) a Tucker (2002) zaznamenali snížení počtu koliformů 

u kuřat krmených přídavkem různých esenciálních olejů, ty mohou být obsaženy v porostu, 

kterým se drůbež na pastvě živí. K opačnému výsledku došli Cross a kol. (2007), vyšší počet 

koliformů zdůvodnili selektivním účinkem antibakteriálních látek ve spásaném porostu proti 

grampozitivním bakteriím. 

U anaerobů a bakterií mléčného kvašení byly rovněž signifikantní rozdíly (P = 0,0096 a P = 

0,0293), ale odlišovaly se vždy první skupina od třetí (rozdíly mezi skupinami 1 a 2 

a skupinami 2 a 3 nebyly u žádného z obou typů bakterií průkazné). Nižší počty anaerobů 

u kuřat z pastvy mohou souviset s nižším příjmem nutričně vyvážené potravy oproti kuřatům 

ustájeným, ve střevech mají méně nutričně bohatého materiálu, který slouží jako substrát 

pro střevní bakterie (Bjerrum a kol., 2006). Tucker (2002) zjistil souvislost příjmu 

esenciálních olejů v potravě se zvýšením počtu laktobacilů, významné složky bakterií 

mléčného kvašení, až na 10
9
 CFU/g. 
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Obr. 1. Počty bakterií ve slepých střevech kuřat ve stájovém chovu a na pastvě. Písmenné 

indexy vyjadřují statisticky významné rozdíly v rámci jednotlivých skupin kultivovaných 

bakterií 

 

 
 

Závěr 

 

Studie prokázala signifikantně nižší počty koliformních bakterií ve slepých střevech volně se 

pasoucích kuřat oproti kuřatům ustájeným. Snížené počty vykazovaly i celkové anaerobní 

bakterie a bakterie mléčného kvašení, avšak bez statistické průkaznosti. Campylobaktery a 

salmonely nebyly zjištěny vůbec. Rozdíly v mikrobiálním osídlení slepých střev kuřat 

v konvenčním a organickém chovu velmi pravděpodobně odrážejí vliv množství přijaté 

potravy a jejího složení. Téma zasluhuje v budoucnu bližší pozornost, mimo jiné např. zjištění 

biodiverzity střevních bakteriálních společenstev s pomocí moderních molekulárně-

biologických metod. 
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VLIV KLÍČENÍ NA PROFIL MASTNÝCH KYSELIN SÓJI 

 

EFFECT OF GERMINATION ON FATTY ACIDS PROFILE OF SOYBEAN 
 

Polcarová L.  

 

VFU Brno, FVHE, Ústav výživy zvířat 

 

Abstract 
 

The aim of this study was to evaluate effect of germination at about 25 °C on fatty acid profile 

of soybean. Germination is a technological process, used in soybean seeds to prevent potential 

problems with digestion and bloating, as in monogastric animals as well as humans. 

Germination was divided into three stages, according to period of germination (Ï - 42 h, II - 66 

h and III - 90 h). Analysis indicated that the fat in dry matter basis increased. The amount of 

α-linolenic acid highly significantly decreased during all three sprouting stages if it is 

compared with non-germinated soybean. The amount of linoleic acid decreased highly 

significantly after 90-h germination if it is compared with non-germinated soybeans. 

Although the representation of fatty acids remained the same during all three stages, their 

content decreased and also the nutritional value of germinated soybean seeds was decreased. 

 

Key words: Soya, fat content, nutritional value, chemical composition, sprouting, Glycine 

max 

 

Úvod   

 

Sója luštinatá je dle botanického zařazení luskovina z čeledi Fabaceae, ale z hospodářského 

hlediska, které zohledňuje využití produkce, se řadí mezi olejniny. Svým složením i 

možnostmi využití zaujímá zvláštní postavení nejenom ve výživě lidí, ale i zvířat. Vysoké 

zastoupení hrubého proteinu řadí sóju mezi důležitou bílkovinnou komponentu krmných 

směsí, ale i obsah tuku dává sóji důležitou nutriční vlastnost. Využití v tukovém průmyslu 

s sebou přináší vznik by-produktů, pokrutin a sójových extrahovaných šrotů, využitelných ve 

výživě hospodářských zvířat, kde se také ale uplatňuje i ve formě extrudované plnotučné sóji 

(Houba, 2011; Čerešňáková a Rajský, 2013; Neto et al., 2013).  

Mc Niven et al. (2004) uvádějí analytický obsah (g/kg) u tepelně neupravených semen sóji: 

tuk 201; mastné kyseliny (MK) (g/100 g celkových MK): 0,07 C14:0; 11,4 C16:0; 0,06 

C16:1; 4,14 C18:0; 17,9 C18:1; 57,4 C18:2; 9,01 C18:3. Lee and Cho (2012) uvádějí složení 

semen odrůd černé sóji Glycine max. Nejvíce je zastoupena MK C18:2 (49,2 – 56,8 %), 

následuje C18:1 (19,7 – 23,1 %), C16:0 (9,4 – 12,4 %) a C18:3 (6,5 – 10,4 %), zatímco C18:0 

je nejméně zastoupena (2,2 – 4,7 %). Celkový obsah nenasycených mastných kyselin (UFA) 

(> 75 %) je významně vyšší než obsah nasycených mastných kyselin (SFA) (< 25 %). Po 

dvou letech skladování při pokojové teplotě se neobjevuje žádná významná změna ve složení 

MK. U obsahu oleje není prokázána žádná významná změna, dochází ale k mírnému snížení z 

19,8 % na 17,7 % za rok a na 14,8 % za dva roky. Karaaslan (2008) sledoval složení 

mastných kyselin v sójových semenech pěstovaných v Turecku. Obsah oleje se pohybuje od 

18,6 % do 19,6 %. Profil mastných kyselin: palmitová 10,6 – 12,9 %; stearová 4,0 – 5,2 %; 

olejová 25,3 – 30,1 %; linolová 47,6 – 51,7 %; linolenová 5,4 – 7,6 %.  

Stewart et al. (2003) prokázali, že obsah mastných kyselin v semenech sóji mohou ovlivnit 

technologické a skladovací podmínky, vyhodnotili změny ve složení profilu UFA po různých 

úpravách sušením v rozdílných teplotách a po působení mikrovlnného záření. Werteker et al. 
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(2010) sledovali složení semen odrůd sóji pěstované za různých agronomických podmínek v 

Rakousku. Uvádějí množství (%): C18:1 15,2 – 24,3; C18:2 50,5 – 60,9; C18:3 7,7 – 11,4; 

UFA 75,6 – 87,1; polynenasycené mastné kyseliny (PUFA) 55,6 – 70,2; tuk 16,9 – 24,2. 

I přes pozitivní nutriční vlastnosti, jako je vhodné zastoupení mastných kyselin v tuku a 

vysoký obsah dusíkatých látek, sója obsahuje i celou řadu antinutričních látek, které snižují 

nutriční hodnotu proteinu sóji, limitují její využití a předurčují ji k využití technologických 

úprav. Mezi velmi diskutované antinutriční látky patří inhibitory trypsinu, saponiny, lektiny, 

antigenní bílkoviny (Kalač et Míka, 1997). Přítomnost sekundárních metabolitů rostlin 

omezuje využití luštěnin ve výživě, kromě toho vysoký obsah α-galaktosidů, vyskytujících se 

v některých luštěninách, může vést k nadměrné fermentaci a průjmu, zatímco vysoký obsah 

neškrobových polysacharidů (NSP) může negativně ovlivnit využití energie (Jezierny et al., 

2010). Většinou lze antinutriční látky spolehlivě eliminovat déletrvajícími vysokými 

teplotami. Maximálního zlepšení ve stravitelnosti proteinu a škrobu luštěnin lze dosáhnout po 

vaření v autoklávu při 121 °C 10 minut (Rehman et Shah, 2005). Další, méně diskutovanou 

možností, jak snížit obsah antinutričních látek sóji, je její klíčení. Na výhody klíčení 

upozorňují již Bau et al. (1997), kteří uvádějí, že klíčení nejen snižuje obsah antinutričních 

látek, ale také zvyšuje biologickou dostupnost minerálních látek a vitamínů a zvyšuje 

biologickou hodnotu, vůni a nutriční kvalitu sójových semen. Avšak i po sedmidenním klíčení 

při teplotě 21 °C nedochází k potřebné redukci inhibitorů trypsinu, v porovnání s tepelnou 

úpravou. A jejich hladina je stále vysoká pro přímé zkrmování zvířatům (Peer et Leeson, 

1985). I když Kayembe et Rensburg (2013) zaznamenali pokles inhibitorů, nebyl statisticky 

významný. Farzana et al. (2011) uvádějí, že během klíčení dochází ke snížení celkových 

lipidů v důsledku jejich konverze a využívání jejich energie k syntéze proteinů, potřebných 

pro růst. Klíčení po 24 hodin způsobí asi 9% pokles celkových lipidů, 48 hodinové klíčení asi 

15% pokles, 72 hodinové klíčení asi 39% pokles, 96 hodinové klíčení představuje asi 57% 

pokles a po 168 hodinách představuje úbytek asi 83 % při teplotě 22 °C. Rusydi et al. (2011) 

zjistili, že 48 hodinovým klíčením, při teplotě 28 °C dochází k 77,0% poklesu obsahu tuku 

v původní hmotě. Za stejných podmínek dochází k 10,6% nárůstu celkových SFA, množství 

C16:0 a C18:0 klíčením klesá. Naproti tomu, před klíčením nedetekovatelné MK jako 20:0 a 

C22:0, zvyšují svůj obsah a podílejí se na celkovém nárůstu SFA. Dále dochází klíčením k 

26,4% nárůstu mononenasycených MK (MUFA), které je reprezentované přírůstkem C18:1, 

n-9. Nakonec dochází k poklesu celkových PUFA o 14,7 %; s výrazným poklesem C18:3.  

Cílem naší práce bylo potvrdit, zda má klíčení semen sóji vliv na obsah tuku a profil 

mastných kyselin sóji. 

 

Metodika 

 

Jako materiál k analýze jsme použili celá sójová semena pocházející z ekologického 

zemědělství - SÓJOVÉ BOBY BIO (Country Life). Celá semena jsme nechali bobtnat 

v destilované vodě po dobu 8 hodin a poté jsme rozmístili na klíčidla (KLÍČÍCÍ SOUPRAVA 

pro racionální výživu, VEGA PROVITA s.r.o. Frýdek Místek) a nechali klíčit při teplotě cca. 

25 °C za přirozeného světelného režimu a pravidelného prolévání destilovanou vodou po 

dobu 90 hodin, s jednotlivými odběry v různých fázích klíčení, a to konkrétně: I. - po 42 

hodinách, II. - po 66 hodinách a III. - po 90 hodinách.  Vzorky byly klíčeny paralelně, 

dohromady byly následně analyzovány jako čtyři vzorky z každé doby odběru. Vzorky před 

analýzou byly předsušeny, následně pomlety a zhomogenizovány. Byla stanovena sušina a tuk 

dle Soxhleta (Soxhletova aparatura, Thermo Stientific, GB). V tuku byly stanoveny mastné 

kyseliny (g/100 g oleje), pomocí plynové chromatografie (přístroj GC-2010, Schimadzu, 

Japonsko).  Statistické hodnocení výsledků bylo provedeno pomocí programu Unistat CZ 
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verze 5.6 pro Excel (2005) na hladině významnosti P ≤ 0,01 (statisticky vysoce významný 

rozdíl) a P ≤ 0,05 (statisticky významný rozdíl). 

 

Výsledky a diskuse 

 

Výsledky analýzy semen nenaklíčené sóji 

Sušina v původní hmotě byla stanovena v množství 901,4 g/kg. Obsah tuku v nenaklíčených 

semenech sóji jsme stanovili v množství 165,3 g/kg původní hmoty. V sušině obsah tuku 

představoval množství 183,3 g/kg sušiny. Z celkového obsahu MK byly nejvíce zastoupeny 

PUFA v množství 60,8 g/100 g tuku, druhými nejvíce zastoupenými byly MUFA v množství 

20,8 g/100 g tuku a nejméně zastoupenými byly SFA v množství 16,9 g/ 100 g tuku. 

 

Výsledky analýzy semen sóji po I. fázi klíčení 

Sušinu v původní hmotě jsme stanovili v množství 317,8 g/kg.  Obsah tuku v semenech sóji 

po I. fázi klíčení, jsme stanovili v množství 62,3 g/kg původní hmoty, v sušině obsah tuku 

představoval množství 196,3 g/kg sušiny. Z celkového obsahu MK byly stejně jako u 

nenaklíčené sóji nejvíce zastoupenými PUFA v množství 52,6 g/100 g tuku, druhými nejvíce 

zastoupenými byly MUFA v množství 18,2 g/100 g tuku a stejně nejméně zastoupené byly 

SFA v množství 15,0 g/ 100 g tuku.  

 

Výsledky analýzy semen sóji po II. fázi klíčení 

V původní hmotě jsme stanovili obsah sušiny v množství 292,1 g/kg. Obsah tuku v semenech 

sóji po II. fázi klíčení jsme stanovili v množství 58,9 g/kg původní hmoty, v sušině obsah 

tuku představoval množství 201,3 g/kg sušiny. Největší podíl z celkového obsahu MK měly 

PUFA s obsahem 52,1 g/100 g tuku, druhými nejvíce zastoupenými byly MUFA s obsahem 

17,5 g/100 g tuku a nejméně zastoupenými byly SFA s obsahem 14,9 g/ 100 g tuku.  

 

Výsledky analýzy semen sóji po III. fázi klíčení 

Sušinu v původní hmotě jsme stanovili v množství 282,3 g/kg. Obsah tuku v semenech sóji po 

III. fázi klíčení, jsme stanovili v množství 57,9 g/kg původní hmoty, v sušině obsah tuku 

představoval množství 205,0 g/kg sušiny. Z celkového obsahu MK byly nejvíce zastoupenými 

PUFA s obsahem 44,9 g/100 g tuku, druhými nejvíce zastoupenými byly MUFA v množství 

15,7 g/100 g tuku a nejméně zastoupenými byly SFA v množství 13,4 g/ 100 g tuku.  

 

Z výsledků je patrné, že obsah tuku v původní hmotě se snižoval, naopak v sušině se 

v průběhu klíčení zvyšoval, to potvrzují i uvedení autoři, kteří uvádějí obdobné hodnoty 

obsahu tuku a jeho úbytku (Karaaslan, 2008; Werteker et al., 2010; Farzana et al., 2011; 

Rusydi et al., 2011; Lee et Cho, 2012). Zastoupení PUFA, MUFA a SFA také odpovídá tomu, 

co uvádějí autoři (Mc Niven et al. 2004; Karaaslan, 2008; Werteker et al., 2010; Lee et Cho, 

2012). Při klíčení klesá zastoupení UFA i SFA v tuku. Přičemž nejrazantnější je úbytek 

PUFA, s čímž souhlasí i výsledky autorů (Rusydi et al., 2011). Naše výsledky ale nepotvrdily 

nárůst SFA a MUFA. Jak je vidět v tabulce č. 1, nejvyššího poklesu všech MK bylo dosaženo 

v průběhu I. fáze klíčení, avšak jak je patrné z tabulky č. 2, pouze u MK C18:2 byl tento 

pokles statisticky významný a u C18:3 statisticky vysoce významný. 
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Tabulka č. 1 Změny v obsah tuku v původní hmotě a v obsahu mastných kyselin ve 100 g 

tuku u nenaklíčené sóji (0.) a v průběhu jednotlivých fází klíčení (I.-III.) a znázornění poklesu 

mezi jednotlivými fázemi (0.-III.) v % 

 

Fáze klíčení 0. I. II. III. 0.-I. I.-II. II.-III. 

Tuk  [g/kg původní hmoty] [%] 

 165,3 62,3 58,9 57,9 62,3 5,5 1,7 

MK  [g/100 g tuku] [%] 

SFA 

C16:0 Palmitová 11,3 9,9 9,9 9,1 12,4 0 8,1 

C18:0 Stearová 4,5 4,0 4,0 3,6 11,1 0 10,0 

C20:0 Arachová 0,3 0,3 0,3 0,3 0 0 0 

C22:0 Behenová 0,4 0,3 0,3 0,2 25,0 0 33,3 

MUFA 

C18:1(n-9) Olejová 20,5 17,9 17,2 15,5 12,7 3,9 9,9 

PUFA 

C18:2(n-6) Linolová 51,3 44,4 44,3 38,4 13,5 0,2 13,3 

C18:3(n-3) α-linolenová 9,5 8,1 7,7 6,3 14,7 4,9 18,2 

 

Tabulka č. 2 Statistická významnost mezi hodnotami sušiny, tuku a MK u nenaklíčené sóji 

(0.) a v průběhu jednotlivých fází klíčení (I.-III.) 

  

0.-I. 0.-II. 0.-III. I.-II. I.-III. II.-III. 

SUŠINA ** ** ** NS NS NS 

TUK v původní hmotě ** ** ** NS NS NS 

TUK v sušině NS NS * NS NS NS 

SFA 

C16:0 Palmitová NS NS * NS NS NS 

C18:0 Stearová NS NS * NS NS NS 

C20:0 Arachová NS NS NS NS NS NS 

C22:0 Behenová NS NS ** NS ** ** 

MUFA 

C18:1(n-9) Olejová NS NS * NS NS NS 

PUFA 

C18:2(n-6) Linolová/linolelaidová * * ** NS * * 

C18:3(n-3) α-linolenová ** ** ** NS ** * 
     NS – statisticky nevýznamný rozdíl, ** statisticky vysoce významný rozdíl, *- statisticky významný rozdíl 

 

Závěr 

 

Závěrem lze říci, že i když je klíčení doporučováno jako technologická úprava zlepšující 

nutriční hodnotu semen sóji, z pohledu kvality profilu mastných kyselin toto tvrzení neplatí, 

spíše lze shrnout, že klíčení má negativní vliv na profil mastných kyselin. 
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STAV U DOJNÍC 
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Kováč G., Vargová M., Kadaši M., Záleha P., Petrovič V. 

 

Klinika Prežúvavcov, Univerzita Veterinárskeho Lekárstva a Farmácie, Košice, Slovakia 

 

Abstract 

 

The objective of this study was to determine the concentrations of selected metabolic 

parameters, hormonal profile, and evaluation of BCS of 15 Slovak Pied Cattle in the prepartal 

(-3 and -1) and postpartal (+1, +3, +6 and +9 weeks) period. Significant differences were 

found in NEFA (P<0.001), BHB (P<0.05), TCH (P<0.001),  TG (P<0.001), total lipids (TL) 

(P<0.001),total protein (TP) (P<0.001), insulin (P<0.01). The highest concentrations of NEFA 

were found 1 week  p.p. (1.69±0.55 mmol/L). Significantly higher values of TL (P<0.01 and 

P<0.001) were found in cows after calving. Cows before calving were overweight, BCS was 

4.42±0.75 points, after calving lost weight significantly (3.48±0.51 points) in 3
rd

 week p.p. 

(P<0.001 and P<0.01) compared to dry period. The plasma concentration of leptin was 

positively correlated with BCS (r=0.360, P<0.001) and insulin (r=0.220, P<0.05). 

 

Key words: dairy cows, BCS, protein profile, energy profile, leptin, insulin 

 

Úvod a literárny prehľad 

 

Na konci obdobia zasušenia, organizmus vysokoúžitkových dojníc vstupuje do  kritickej 

metabolickej záťaže – prechodného obdobia: 3 týždne pred a  prvé 3 týždne po pôrode. 

Väčšina zdravotných problémov u dojníc sa vyskytuje práve v tomto období (23). Nástup 

laktácie je všeobecne sprevádzaný negatívnou energetickou bilanciou (NEB), v dôsledku 

enormného zvýšenia energetických požiadaviek na produkciu mlieka a súčasný pokles príjmu 

sušiny (DMI). Nesprávny manažment výživy počas peripartálneho obdobia negatívne 

ovplyvňuje energetickú bilanciu (EB), čo vedie k zhoršeniu reprodukčnej výkonnosti dojníc 

(3). Ak dojnice sú v  NEB, využívajú svoje telové zásoby, vedúce k lipomobilizácii, zvýšeniu 

nesterifikovaných mastných kyselíin (NEMK) a kumulácii TG  v pečeni, čím je ovplyvnená 

jej štruktúra  a funkcia (19) . Parametre metabolického profilu majú význam pre včasné 

podchytenie porúch energetického metabolizmu u dojníc. Spoľahlivými indikátormi 

energetického stavu dojníc počas obdobia zasušenia sú koncentrácie BHB a glukózy. Tieto  sú 

vo vysokej korelácii s koncentráciami NEMK  a kondičným stavom dojníc (BCS) počas 

peripartálneho obdobia (18). Vysoké BCS pred pôrodom, ako aj veľké straty/pokles BCS po 

pôrode bývajú spájané s výskytom dislokácie slezu, ketózou a ďalšími metabolickými 

a reprodukčnými chorobami, a zvýšením brakovaním dojníc. Mobilizácia tukových rezierv 

organizmu podporuje  laktáciu. Tento fenomén je následkom výrazného deficitu energie post 

partum a je podporovaný zvýšenou koncentráciou rastového hormónu a poklesom inzulínu. 

Inzulín zohráva dôležitú úlohu počas prechodného obdobia dojníc svojím vplyvom na 

metabolizmus glukózy, lipidov a proteínov. Na úrovni tukového tkaniva, inzulín stimuluje 

lipogenézu a inhibuje lipolýzu,reguluje koncentráciu cirkulujúcich NEMK.  Pretučnenie 

dojníc vyvoláva inzulínovú rezistenciu glukózového metabolizmu. Úloha leptínu spočíva 
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v regulácii komplexu dynamických zmien v EB. U laktujúcich kráv bol zaznamenaný vzťah 

medzi leptínom,  BCS a príjmom krmiva. NEB je v postpartálnom období spájaná so 

znížením hladín leptínu (17). Cieľom tejto práce bolo popísať zmeny v koncentráciách 

vybraných parametrov energetického a bielkovinového profilu počas prepartálneho 

a postpartálneho obdobia. Sledovať korelácie medzi koncentráciami niektorých metabolizmus 

ovplyvňujúcich hormónov a nutrične súvisiacich metabolitov v krvi dojníc a  zhodnotiť BCS.  

 

Metodika 

 

Vybrané  parametre energetického, proteínového, hormonálneho profilu a kondičný stav boli 

hodnotené u dojníc Slovenského strakatého plemena, od apríla do augusta 2013. Od dojníc 

(n=15) bola odoberaná krv vo výbraných fázach reprodukčného cyklu: 3 a 1 týždeň pred 

pôrodom, 1, 3, 6 a 9 týždeň po pôrode. Priemerný produkčný vek dojníc bol 2,5 laktácie. 

Produkcia mlieka počas predchádzajúcej laktácie u dojníc dosiahla 7136,3 kg mlieka/305-

dňovú laktáciu. Zvieratá boli kŕmené zmesnou kŕmnou dávkou (TMR) 2x denne, s voľným 

prístupom k pitnej vode. Nutričné zloženie TMR bolo zostavené podľa štádia reprodukčného 

cyklu. Všetky sledované ukazovatele boli analyzované v krvnom sére, krv bola odoberaná 

punkciou v. jugularis. Pred každým odberom zvieratá boli klinicky vyšetrené štandardnými 

klinickými vyšetrovacími postupmi (16). Hodnotené boli vybrané biochemické parametre 

energetického profilu: NEMK (mmol/l), BHB (mmol/l), glukóza (mmol/l), TG (mmol/l), TL 

(g/l), TCH (mmol/l) a parametre  proteínového metabolismu TP (g/l), albumin (g/l). 

Koncentrácie NEMK a TL  boli stanovované spektrofotometrickou  metódou - Specord 210 

Plus (Analytik Jena, Germany).  BHB, glukóza, TCH, TG, TP a albumín  na automatickom 

biochemickom analyzéri Alizé (Lisabio, France). Inzulín (IU/ml)  ELISA metódou (Cusabio, 

China), leptín (ng/ml) RIA testami z Millipore (St. Charles, Missouri, USA). BCS bol 

hodnotený za použitia 5-bodovej stupnice a hrúbka chrbtového tuku sonografickým meraním 

za použitia 3,5 MHz linearnej sondy, za využitia metodiky podľa Staufenbiela (21). Štandardy 

BCS pre Slovenský strakatý dobytok sú 3,25 až 3,75 (obdobie zasušenia), 3,25 až 3,75 

(puerperium) a 2,50 až 3,00 (prvých 100 dní laktácie) (22). Hodnotenie získaných výsledkov 

zahŕňalo priemerné hodnoty (x) a štandardné odchýlky (SD). Významnosť rozdielov 

v priemerných hodnotách počas jednotlivých odberov bola hodnotená jednocestnou analýzou 

variácií (ANOVA). Významnosť rozdielov v priemerných hodnotách medzi jednotlivými 

odbermi bola hodnotená Tukey´s Multiple Comparisons Test, taktiež boli vyhodnotené 

Pearsonové korelačné koeficienty, kalkulované na popis vzťahov medzi koncentráciami  

ukazovateľov vnútorného prostredia. Vzájomné vzťahy medzi zistenými ukazovateľmi boli 

vyhodnotené lineárnou regresnou analýzou, zahrňujúcej významnosť korelácii v rovnakom 

čase. Štatistické analýzy boli realizované za použitia GraphPad Prism 3.0 softweru. 

 

Výsledky a diskusia 

 

Koncentrácia TCH bola významne nižšia u dojníc pred pôrodom oproti  6. a 9. týždňu 

postpartum (P<0,001). Významné zmeny  počas sledovania boli zistené v koncentráciách TG 

(P<0,001). Ich najnižšia priemerná koncentrácia bola zistená 1 týždeň po pôrode a najvyššia  

6 týždňov po pôrode. TCH a TG preukázali podstatné zvýšenie počas postpartálneho obdobia 

a pozitívne korelovali navzájom  (r=0.362, P<0,.001). Možno predpokladať, že počas 

puerperálneho obdobia sa zvyšujú nároky na regulačné mechanizmy, zodpovedné za všetky 

procesy zahrnuté v produkcii mlieka (16). Koncentrácia TL  počas prepartálneho obdobia 

mierne poklesla, ale po pôrode signifikantne stúpla, s najvyššou hodnotou (6,88±1,23 g/l) 6 

týžňov po pôrode (P<0,001). Niektorí výskumníci udávajú, že TL stúpajú v p.p. období, zatiaľ 

čo iní zistili ich pokles   po pôrode (6). Zaznamenali sme signifikantnú koreláciu medzi TL a 
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NEMK (r=-0,.325, P<0,.001). Podľa Van den Topa a kol., (24) na rozdiel od zvýšenia 

NEMK, koncentrácie ďalších lipidových frakcií v krvnej plazme ako sú  fosfolipidy (PL) a 

TG, klesajú počas prvého týždňa  po pôrode. Glykémia bola znížená u dojníc  +1 týždeń p.p. 

Koncentrácia glukózy bola nižšia v prvom týždni p.p., v súvislosti s poklesom príjmu krmiva 

a zvýšenou utilizáciou glukózy pre produkciu mlieka (7), čo sa tiež potvrdilo náhlym 

nástupom aktivity mliečnej žľazy a zvýšenou syntézou laktózy. Naviac, NEB spájaná s 

lipomobilizáciou a zvýšenou kumuláciou tuku v hepatocytoch vyvoláva značnú redukciu 

glukoneogenézy v pečeni. Produkcia propionátu z nízkeho  DMI počas ranného popôrodného 

obdobia je nedostatočná pre syntézu celkového množstva potrebnej glukózy. Požiadavka na 

glukózu u dojníc značne stúpa počas gravidity a laktácie. Preto, koncentrácia glukózy 

poklesla po pôrode tak ako sme pozorovali v našej práci. Signifikantná korelácia bola zistená 

medzi  NEMK a glukózou (r=-0,448, P<0,.001) a medzi BHB a glukózou (r=-0,392, 

P<0,001). Prepojenie medzi lipolýzou/ketogenézou a koncentráciami glukózy vysvetľuje 

skutočnosť, že pečeň je hlavný orgán zodpovedný za  glukoneogenézu, a tak v prípade 

zvýšenej kumulácie ketolátok, schopnosť pečeňových buniek realizovať glukoneogenézu 

klesá (8). V koncentráciách NEMK sme zistili signifikantne nižšie hodnoty u dojníc -3 týždne 

a.p. a +6, +9 týždňov p.p. v porovnaní s hodnotami zaznamenanými  -1 týždeň a.p. a +1 

týždeň p.p. (P<0,001 a P<0,05). Zvýšenie cirkulujúcich koncentrácií NEMK je priamo 

spájané so zvýšenými systémovými zápalovými stavmi a so zvýšením zásobného tuku počas 

obdobia energetickej deficiencie (2). Niektorí autori predpokladajú, že koncentrácie  NEMK 

môžu byť využité ako diagnostické markery narušenej imunity a vyššieho rizika výskytu 

infekčných chorôb  okolo pôrodu.  Zvýšené koncentrácie NEMK počas posledných 7 dní pred 

pôrodom sú spájané s vyššou incidenciou ketozy, dislokácie slezu, a so zadržaním lôžka. 

Prepartálne zvýšenie NEMK súvisí s NEB už v tomto období s následnou  mobilizáciou 

lipidov ako zdroja energie (9). Medzi  NEMK  a inzulínom  bola zistená negatívna  korelácia 

bez štatistickej významnosti. Najväčšie zmeny v koncentráciách inzulinu a NEMK sa 

vyskytujú okolo  pôrodu.  Leptín je v negatívnej korelácii s množstvom NEMK, čo odráža 

rozsah mobilizácie tuku (4). V našej štúdii, bola zaznamenaná negatívna korelácia medzi 

NEMK a leptínom (r=-0.097). Zvýšenie NEMK trvá všeobecne krátko  (<5 týždňov), ale naše 

výsledky preukázali, že koncentrácie NEMK zotrvávajú dlhšie. Pokles koncentrácií  NEMK u 

dojníc  9 týždňov p.p (0,51±0,23 mmol/l) poukazuje na postupnú úpravu NEB, v dôsledku 

redukcie lipomobilizácie, ako priameho indikátora NEB. Sérová koncentrácia BHB je ďalším 

indikátorom narušenia energetického metabolizmu, ktorý je senzitívnejší ako glykémia, kolíše 

súbežne s lipomobilizáciou. V našej práci, hoci koncentrácie BHB zotrvali v rámci 

fyziologického rozpätia (P<0,05), dojnice po pôrode (+1 a +3 týžden p.p.) preukazovali vyššie 

koncentrácie BHB, oproti dojniciam pred pôrodom, čo predpokladá  ketonemický patologický 

stav a intenzívnu mobilizáciu tukových zásob. Predpokladá sa, že zvýšenie koncentrácii 

ketolátok znižuje príjem krmiva. Dojnice s vyššími hodnotami BHB mali zníženú 

reprodukčnú kapacitu, významnú stratu na telesnej kondícii, produkovali malé množstvo 

mlieka a boli postihnuté metabolickými poruchami (14). Zvýšenie hodnôt BHB poukazuje na 

možné stukovatenie pečene, ovplyvňujúce procesy  metabolickej adaptácie (20). Medzi 

NEMK a BHB sme zaznamenali pozitívnu koreláciu (r=0,537, P<0,001). Súbežné zmeny 

pozorované medzi rozsahom tukovej infiltrácie pečene a koncentráciami BHB a NEMK 

v krvnom sére u dojníc v puerpériu, jasne poukazujú na intenzívnu lipomobilizáciu a 

presýtenie pečene lipidmi v  p.p  období. Tieto pomery môžu byť vysvetlené metabolickými 

zmenami po pôrode, pretože od tuku odvodené zložky sú dôležitými zdrojmi energie, nakoľko 

väčšina využiteľnej glukózy je presmerovaná do mliečnej žľazy pre syntézu laktózy (13). 

Významne vyššie hodnoty TP (P<0,01 a P<0,05) v porovnaní s dojnicami -3 a -1 týždeň pred 

pôrodom boli zistené  +6 a +9 týždeňov p.p.. Ak príjem proteínov počas p.p.  je nedostatočný 

pre potreby rannej laktácie, dojnice  mobilizujú proteín z telových rezerv. Predpokladá sa 
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prechodný pokles v syntéze proteínu pečeňou pri pôrode. Celkové proteíny v našom sledovaní 

boli v pozitívnej korelácii s albumínom (r=0,478, P<0,001). Odrážajú celkové množstvo 

proteínov v krvi potrebných pre transport lipidov, hormónov, vitamínov, makro-, 

mikroprvkov a enzýmov. Albumín, ako súčasť TP, je hlavným proteínom krvnej plazmy, 

ktorý slúži ako ranný nutričný indikátor proteínového stavu (1). Je spájaný s postpartálnymi 

chorobami  a poukazuje na  riziko výskytu chorôb krátko pred a po pôrode. Koncentrácie 

albumínu v sére boli relatívne stabilné počas  peripartálneho obdobia, ale mierne stúpli v čase 

okolo pôrodu (-1 týždeň a.p.). Dojnice so zvýšenou zápalovou odozvou počas popôrodneho 

obdobia mali znížené koncentrácie sérového albumínu a zmeny v rade ďalších komponentov 

séra a plazmy (5). V našej práci bola zistená negatívna korelácia medzi koncentráciami TP a 

NEMK (r=-0,129). Zistené zmeny v proteínovom metabolizme, charakterizované nižšími 

koncentráciami TP a albuminu u dojníc môžu byť následkom ovplyvnenia funkcií pečene 

u postihnutých zvierat. Priemerný BCS v našom sledovaní klesol pokročilou graviditou (z 

4,42±0,75 na 4,25±0,.58 bodu), najnižší  BCS bol zistený 9 týždňov  p.p. (3,25±0,.30 bodu).  

Počas p.p. hodnoty  BCS postupne štatisticky významne klesali (z 3,90±0,45 na 3,25±0,30 

bodu) (P<0,001). Priemerné BCS u dojníc -3 a -1 týždeň a.p. bolo signifikantne vyššie ako u 

dojníc +3 týždne  p.p. (P<0,001 a P<0,.01, resp.) a BCS -3 týždne a.p. bolo signifikantne 

vyššie ako u dojníc +9 týždňov p.p. (P<0,001). Výsledky zo sledovania BCS jasne poukazujú, 

že kondičný stav počas obdobia zasušenia (-3 a -1 týždeň a.p.) nie je v zhode so 

stanovenými  fyziologickými hodnotami, pretože hodnoty zaznamenané počas obdobia 

zasušenia boli nad hornou hranicou. Koncentrácia leptínu v našom experimente mala 

klesajúci tred počas laktácie. Pokles v koncentrácii leptínu pretrvával do 9-teho týždňa p.p. 

Naše výsledky potvrdzujú nález  u hlodavcov a ľudí (28), že prechod z gravidity na laktáciu 

u dojníc je sprevádzaný znížením koncentrácie leptínu. U primátov, placenta syntetizuje  

leptín a prispieva k jeho celkovému množstvu  počas pokročilej gravidity (12). Leptín nie je 

prítomný v ovčej alebo bovinnej placente v žiadnom štádiu gravidity (11). Takmer identické 

koncentrácie  leptínu v pokročilej gravidite a po pôrode nelaktujúcich kráv preukazujú, že 

strata placenty nemá žiadny dopad na dynamiku leptínu. Prepartálna koncentrácia leptínu 

koreluje s BCS a preto môže byť  indikatívna z pohľadu množstva tukového tkaniva 

využiteľného pre nasledujúcu mobilizáciu na podporu laktácie (26). Naše výsledky poukazujú 

na významnú pozitívnu koreláciu medzi leptínom a BCS (r=0,360, P<0,001). Produkcia 

leptínu nastupuje po zvýšení inzulínu v odozve na kŕmenie, a pokles v koncentráciách leptínu 

nasleduje pokles inzulínu počas hladovania (11). Výsledky nášho štúdia potvrdzujú, že je tu 

pozitívna korelácia medzi leptínom a inzulínom (r=0,220, P<0,05), ktorá sa zhoduje s nálezmi 

vyššie uvedených autorov. Účinky inzulínu sú závislé na adekvátnom prísune glukózy, 

s predpokladom, že využiteľnosť energie v bunkách je primárny faktor regulujúci syntézu 

leptínu (26).  

 

Záver 

 

Všetky vyššie sledované  biochemické parametre môžu byť využité ako dôležité markery 

zdravotného stavu u dojníc počas obdobia pred a po pôrode. Obdobie okolo pôrodu je 

charakterizované významnými zmenami v koncentráciách sledovaných ukazovateľov 

energetického, proteínového a hormonálneho profilu u dojníc. Výsledky tiež poukazujú na 

skutočnosť, že metabolické zmeny spájané s energetickou deficienciou a mobilizáciou tuku 

môžu súvisieť so zmenami v proteínovom metabolizme. Predpokladá sa, že zmeny 

v koncentráciách leptínu a inzulínu  okolo pôrodu   majú fyziologickú úlohu v energetickom 

metabolizme dojníc. Zníženie plazmatického leptínu počas postpartum môžu byť užitočné 

v rannej laktácie dojníc cez podporu  rýchlejšieho nárastu príjmu krmiva. Výsledky tejto 
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štúdie preukázali, že plazmatický leptín bol v pozitívnej korelácii s BCS dojníc počas  pre- 

a postpartálneho obdobia. Potvrdzujú, že  leptín u prežúvavcov  súvisí s kondičným stavom. 
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Abstract 
 

The paper investigates the influence of dietary supplementation of 3% sunflower oil (SO 

group) with 3% milk thistle oil (MTO group) in broiler diets on fattening characteristics and 

carcass quality. During 42 days of fattening, MTO group achieved insignificantly higher live 

weight (2.21 kg : 2.19 kg; P>0.05), significantly better feed conversion (1.80 kg : 1.83 kg; P = 

0.034) and production number (292.33: 285.33; P = 0.013) than the SO broiler group. Carcass 

weight and portion of main parts did not statistically significantly differ between groups 

(P>0.05). Lipids of breast and thigh muscles in the SO group contained significantly higher 

concentration of total n-3 PUFA (2.48% : 1.91%, P = 0.049 , i.e. 2.29% : 1.57%; P<0.001) 

than MTO group. 
 

Key words: milk thistle oil, sunflower oil, carcass quality, FA profile  

 

Introduction 

 

Feeding mixtures used for fattening of broilers are often supplemented with various types of 

oil, in order to provide for energy value of diets and to use the benefits of fat-soluble vitamins. 

In the presented research, there was milk thistle (Silybum marianum) oil used as a dietary 

substitute for sunflower oil in broiler feed. Milk thistle is a plant used for production of 

silymarin - an ingredient, which has antioxidant effects, absorbs free radicals and has anti-

inflammatory activity (Fiebrich and Koch, 1970; Bosisio et. al., 1992; De La Puerta et al., 

1996). Cold pressed oil of milk thistle is an excellent source of linoleic acid (C18: 2, n-6), 

which is important in synthesis of biologically active substances, such as prostaglandin, 

prostacyclin, tromboselicines and others substances that regulate metabolism. Suchy et al. 

(2008) reported that supplementation of Silybum marianum seed cakes to chicken broiler diets 

resulted in non-significant reduce of weight gain and feed conversion, if compared to the 

control. The research of Shivanone et al. (2007) showed that silymarin in broiler diets did not 

affect broiler growth, and Blevins et al. (2010) and Mojahedtalab et al. (2013) pointed that 

such dietary supplementation reduced feed consumption and conversion, but it did not affect 

weight gain. Mekala et al. (2006), Gawel et al. (2003), as well as Wojcik et al. (2002) 

investigated the effects of silymarin in feed on performances of chicken broilers and turkey 

broilers, however, obtained results were contradictory. On the contrary, Kalantar et al. (2014) 

reported that 0.5% of Silybum marianum extract supplemented to broiler diets did improve 

broiler performances. 

The aim of the presented research was to determine influence of dietary replacement of 

sunflower oil with milk thistle oil on performances of broilers and carcass quality. 

 

Material and Methods 
 

The research was carried out on 60 Cobb 500 broilers, of which 30 broilers (3 x 10) belonged 

to the group fed with sunflower oil (SO), and 30 broilers (3 x 10) was fed milk thistle oil 

(MTO). During the first three weeks of fattening, broilers consumed powdered starter diets of 



 

75 

 

the same composition. At the beginning of the 4
th

 fattening week (since 22
nd

 day), broilers 

were randomly divided into two groups and fed pelleted finisher diets of modified 

composition. Feeding and watering of broilers was ad libitum and automatically regulated. 

Composition and nutritive value of starter and finisher diets was presented in the Table 1.  

Feed conversion was calculated as a ratio of consumed feed and weight gain. After 42 days, 

broilers were weighed, slaughtered and defeathered. Carcasses were processed according to 

the EC regulations 543/2008 and cut into main parts: breasts, drumsticks with thighs, backs 

and wings. Dressing percentage was presented in % as a ratio of carcass weight and broiler 

live weight.  
 

Table 1. Composition of broiler diets  
 

Ingredient, % 
Starter diet 

1
st
 – 21

st
 day 

Finisher diet 22
nd

 - 42
nd

 day 

SO group MTO group 

Corn 

Alfalfa 

Protein gold 

Soybean roasted 

Soybean meal (46%) 

Sunflower oil 

Silybum marianum oil 

Premix* 

  51.50 

    2.50 

    2.00 

    9.00 

  29.50 

    0.50 

- 

    5.00 

  61.10 

    3.00 

- 

- 

  27.80 

    3.00 

- 

    5.00 

  61.20 

    3.00 

- 

- 

  27.80 

- 

    3.00 

    5.00 

Total 100.00 100.00 100.00 

**Chemical analysis of diets 

Water, g/kg 

Ash, g/kg 

Crude protein, g/kg 

Fat, g/kg 

Crude fibers, g/kg 

Calcium, g/kg 

Phosphor, g/kg 

Sodium, g/kg 

Sugar, g/kg 

Starch, g/kg 

96 

60 

243.9 

47 

44 

11.1 

4.8 

1.9 

50.6 

329.8 

100 

56 

200.7 

57 

43 

10.6 

4.3 

1.8 

47.6 

388.9 

102 

61 

200.8 

55 

43 

11.3 

4.5 

1.9 

45.0 

371.9 

SO 3% sunflower oil; MTO 3% milk thistle oil; *Premix (1 kg) contains: vitamin A 300,000.00 I.J; vitamin D3 

40,000.00 I.J; vitamin E 600.00 mg; vitamin K3 40.00 mg; vitamin B1 20.00 mg; vitamin B2 120.00 mg; 

vitamin B6 40.00 mg; vitamin B12 300.00 mg; vitamin C 300.00 mg; niacin 800.00 mg; pantothenic acid 240.00 

mg; folic acid 10.00 mg; biotin 2,00 mg; choline chloride 10,000.00 mg; iodine 12.0 mg; iron 500.00 mg; copper 

75.00 mg; manganese 1,600.00 mg; zinc 1,000.00 mg; cobalt 3.00 mg; selenium 3.00 mg; antioxidant 2,000.00 

mg; calcium min. 38.00 g; sodium min. 23.00 g; methionine 55,000.00 mg; lysine 24,00.00 mg;  **Chemical 

food analysis was performed according to reference methods: M-2 (HRN ISO 6496:2001), M-3 (HRN ISO 

5984:2004), M-4 (HRN EN ISO 5983-2:2010), M-5 (HRN ISO 6492:2001), M-6 (HRN EN ISO 6865:2001), M-

12 (HRN ISO 6491:2001), M-13 (HRN ISO 7485:2001), M-14 (AA/AMG; AOAC-996.11 

 

Production number (PN) was calculated as follows: (percentage of fattened broilers x average 

live weight) / (duration of fattening period x feed conversion) x 100. 

Content of fatty acids in diets and meat were determined by the Chrompack CP-9000 

chromatograph equipped with flame ionization detector. Quantitative evaluation was obtained 

on the basis of percentage relations of chromatographic peaks of pure methyl ester towards 

the height of chromatographic peaks of samples. Percentage portion of fatty acids in a sample 

was calculated as a function of comparative weight percentage of fatty acid methyl ester 

(Csapo et al., 1986). Fatty acids were presented as % of total fatty acids.  

Analysis of variance (ANOVA) was performed by using the GLM procedure for two 

treatments (SO and MTO). Obtained differences between groups were tested by the Fisher’s 
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LSD test. Significant differences between experimental groups were assigned with different 

subscripts (
a,b

P<0.05, 
A,B

P<0.001).  
 

Results and Discussion 
 

Concentrations of fatty acids in sunflower and milk thistle oils, as well as in starter and 

finisher (SO and MTO) diets are presented in the Table 2. In comparison with milk thistle oil, 

sunflower oil contains more ΣSFA (18.50% : 12.43%), and less Σn-6 PUFA (58.85% : 

63.11%). Sunflower oil contains more Σn-3 PUFA than milk thistle oil (0.41% : 0.30%) and 

has narrower n-6/n-3 ratio. Rusnikova et al. (2012) preformed chemical analysis to prove that 

milk thistle oil contained 6.13-6.29% palmitic acid (C 16:0), 3.70-3.81% stearic acid (C 18:0), 

19.56-20.36% oleic acid (C 18:1), 58.42-60.83% linoleic acid (C18:2) and 0.24-0.26% α-

linolenic acid (C 18:3). Due to the high content of linoleic acid, milk thistle oil is similar to 

sunflower oil. The analysis of finisher diets determined equal concentrations of n-6 PUFA in 

both mixtures (58.05% : 58.06%). Due to higher concentration of n-3 PUFA in finisher diets 

of SO group than of MTO group, the n-6/n-3 PUFA ratio was narrower (24.91 : 51.38) in SO 

than in MTO group. If compared to SO group, higher production number in MTO broiler 

group resulted from their better performances.  
 

Table 2. Concentrations of fatty acids in plant oils and chickens' diet  
 

Fatty acid Sunflower oil Milk thistle oil Starter diet 
Finisher diets 

SO  group MTO group 

∑ SFA 18.50 12.43 18.94 13.73 16.92 

∑ MUFA 22.24 24.16 24.74 25.89 23.89 

∑n-6 PUFA   58.85 63.11 53.23 58.05 58.06 

∑n-3 PUFA     0.41   0.30   3.09   2.33   1.13 

SO 3% sunflower oil; MTO 3% milk thistle oil 

∑ SFA = C12:0 + C14:0 + C15:0 + C16:0 + C17:0 + C18:0 + C20:0 + C22:0 

∑ MUFA = C14:1 + C16:1 + C16:1n-7 + C 18:1n9t + C18:1 n9c + C18:1 isomers + C20:1n9 

∑ n-6 PUFA = C 18:2n6  + C20:2n6 + C20:3n6 + C18:4n6 + C18:2 isomers 

∑ n-3 PUFA = C 18:3n3 + C20:3n3  
 

The Table 3 overviews fattening characteristics (live weight, feed conversion and production 

number) for both SO and MTO groups. Average live weight of broilers differed between 

groups for only 20 g, thus being not statistically significant (P>0.05). When compared to SO 

group, MTO group achieved better feed conversion (for 30 g; P = 0.034) and higher 

production number (for 7 points, P = 0.013), the differences of which were statistically 

significant.  
 

Table 3. Indicators of broilers' fattening characteristics 
 

Indicator SO group MTO group P value 

Live weight, kg 

Feed conversion, kg 

Production number 

    2.19 ± 0.23 

      1.83
a
 ± 0.015 

285.33
b
 ± 0.58  

    2.21 ± 0.31 

      1.80
b
 ± 0.010 

292.33
a
 ± 2.52 

0.911 

0.034 

0.013 

SO 3% sunflower oil; MTO 3% milk thistle oil; 
a,b 

P<0.05 
 

Comparison of results referring to fattening characteristics of both SO and MTO groups was 

partially in accordance with research results of Blevins et al. (2010), Suchy et al. (2008), 

Shiavone et al. (2007), as well as Mojahedtalab et al. (2013), and completely in accordance 

with result published by Kalantar et al. (2014). Quality indicators of Cobb 500 broiler 

carcasses are presented in the Table 4. The research focused on carcass weight (g), dressing 

percentage (%), absolute (g) and relative (%) portions of main parts in carcass. Statistical data 
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analysis indicated that differences in the mentioned indicators between SO and MTO groups 

were not statistically significant (P>0.05).  Kralik et al. (2011) determined that Cobb 500 

broilers gained 2022 g of live weight during 42 days of fattening, the dressing percentage was 

70.35%, and portions of breasts and drumsticks with thighs in carcass were 37.39% and 

29.45%, respectively. 
 

Table 4. Carcass quality traits (n=30) 
 

Indicator SO group ( x ± s) MTO group ( x ± s) P value 

Carcass weight, g 1568.53 ± 167,27 1583.87 ± 245,33 0.778 

Dressing percentage, %    71.34 ± 0.72    71.63 ± 1.73 0.310 

Breast weight, g   587.07 ± 66.80   592.80 ± 106.45 0.804 

Share of breast in carcass, %   37.43 ± 1.62   37.29 ± 2.43 0.794 

Thighs with drumsticks weight, g   461.47 ±51.34   461.07 ±66.30 0.979 

Share of thighs with drumsticks in carcass, %   29.43 ± 1.11   29.26 ± 2.03 0.683 

Back weight, g   347.47 ± 48.54   361.60 ± 65.64 0.347 

Share of back in carcass, %   22.11 ± 1.54   22.74 ± 1.39 0.100 

Wings weight, g 172.53 ± 16.58 168.40 ± 20.95 0.400 

Share of wings in carcass, %   11.03 ± 0.18   10.71 ± 0.76 0.093 

SO 3% sunflower oil, MTO 3% milk thistle oil; x = arithmetic means; s = standard deviation  
 

The Table 5 shows the content of fatty acids in broiler breast and tight muscles. Breast 

muscles of MTO group contained higher concentrations of ΣSFA and ΣMUFA, and lower 

concentrations of Σn-6 PUFA. Differences between groups were not statistically significant 

(P>0.05). Total n-3 PUFA was statistically significantly higher in SO than in MTO group for 

both types of muscles (P<0.05). The n-6/n-3 PUFA ratio was more favorable in breast muscle 

lipids of SO group than of MTO group. In comparison with SO group, the chemical analysis 

of thigh muscle of MTO group proved statistically significantly higher concentration of ΣSFA 

(P<0.05) and lower concentration of Σn-3 PUFA (P<0.001).  

 
Table 5. Content of fatty acids in lipids of broiler breast and thigh muscles (% of total fatty 

acids, n=5)  
 

Fatty acid 
SO group 

x ± s 

MTO group 

x ± s 
P value 

Breast muscles 

∑ SFA 25.99 ± 2,22 27.61 ± 1,58   0.222 

∑ MUFA 33.75 ± 3.16 37.05 ± 2.83   0.119 

∑n-6 PUFA 37.78 ± 3.72  33.43 ± 3.28    0.085 

∑n-3 PUFA   2.48
a
 ± 0.46    1.91

b
 ± 0.32    0.049 

Thigh muscles 

∑ SFA 23.30
b
 ± 1,43 26,08

a
 ± 1,59   0.019 

∑ MUFA 34.52 ± 0.02 37.30 ± 2.43   0.127 

∑n-6 PUFA 39.89 ± 3.88  35.05 ± 3.74    0.079 

∑n-3 PUFA   2.29
A
 ± 0.25    1.57

B
 ± 0.15    <0.001 

SO 3% sunflower oil, MTO 3% milk thistle oil; x = arithmetic means; s = standard deviation; 
a,b

P<0.05,  
A,B

P<0.001  

∑ SFA = C12:0 + C14:0 + C15:0, 16:0 + C17:0 + C18:0 + C22:0 

∑ MUFA = C14:1 + C16:1 + C16:1n-7 + C18:1 + C 18:1n9t + C18:1 n9c + C18:1 isomer + C20:1n9 

∑ n-6 PUFA = C 18:2 isomers + C12:2n6 + C18:3n6 + C20:2n6 + C20:3n6 + C20:4n6 + C22:4n6 

∑ n-3 PUFA = C 18:3n3 + C20:3n3 + C20:5n3 + C22:6n3  
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Conclusion 

 

The presented research proved that it was possible to replace sunflower oil with milk thistle 

oil in feeding of broilers. The MTO broiler group achieved better feed conversion and higher 

production number than SO group. There were no statistically significant differences 

determined for quality of carcasses between SO and MTO groups (P>0.05). Fatty acid profile 

was more favorable in breast and thigh muscle lipids of SO than of MTO broiler groups. 
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Abstract    

 

The present experiment was conducted to evaluate the effect of herbal antioxidants in 

pregnant and lactating doe rabbits on the production parameters and biochemical profile of 

blood on the 4
th

 week of the lactation after 4 reproduction cycle.  The experiment was 

performed with thirty rabbits, which were divided into 3 groups: control C (n = 10), group S 

(n = 10) and group AV3 (n = 10). The rabbits were fed identical feed mixture for 210 days, in 

group S supplemented with Silyfeed (expeler Silibum marianum) 2 g/kg feed mixture and 

group AV3 suplemented with PX AV3 0,36 ml/kg feed mixture. PX AV 3 contains mainly 

extracts of milk thistle (Sylibum marianum) and ginkgo (Ginkgo biloba). The application of 

both products increases the number and percentage of weaned kids in comparison with 

control, but the differences were not significant. From metabolic profile we found significant 

differences only in beta-hydroxybutyrate and creatinine, but the values were within 

physiologic limits.  

 

Key words: ginkgo, milk thistle, flavonoids, silymarin, antioxidant, probiotics 

 

Úvod s literárním přehledem 

 

Využití antioxidantů ve výživě zvířat je aktuálním tématem, kterým se zabývá řada autorů. 

Antioxidanty zasahují přímo nebo prostřednictvím dalších produktů (např. glutathionu) do 

mnoha metabolických procesů v organismu zvířat. V souvislosti s omezováním používání 

chemických látek u hospodářských zvířat v současné době stoupá význam preparátů 

rostlinného původu. Antioxidanty se přirozeně vyskytují v některých rostlinách, například 

v ostropestřci mariánském nebo jinanu dvoulaločném. Ostropestřec mariánský (Silybum 

marianum) je využíván v medicíně pro své hepatoprotektivní účinky. Účinné látky obsažené 

v plodech představují komplex flavonolignanů, jejichž hlavním komponentem je silymarin, 

silybin a další příbuzné sloučeniny jako je 2,3-dehydrosilybin, isosilybin, silydianin a 

silychristin (Valentová et al. 2013). Pokusy s podáváním ostropestřce mariánského byly 

realizovány u skotu (Vojtíšek et al. 1991, Tedesco et al. 2004), ovcí (Dehghan a kol. 2011), 

koní (Hackett et al. 2013) i králíků (Shallan et al. 2007). Celkově je však pokusů málo a pro 

efektivní využití silymarinu je nutno ve studiu této problematiky pokračovat.  

Dalším přírodním antioxidantem je jinan dvoulaločný, který obsahuje řadu specificky 

účinných látek, z nichž antioxidační vlastnosti mají především flavonoidy (amentoflavon, 
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bilobetin, ginkgetin, isoginkgetin, sekvoiaflavon, kvercetin, kamferol….) a kyselina L-

askorbová (Opletal, Skřivanová et al. 2010).  

Cílem pokusu bylo zhodnocení vlivu suplementace krmné dávky králic přírodními látkami 

s antioxidačními účinky na produkční parametry a metabolický profil se zaměřením na stav 

jaterního parenchymu.  

 

Metodika 

 

K experimentu bylo použito 30 králic Hyla ve věku 20 týdnů, králíci byli chováni ve 

standardních produkčních podmínkách (Genetické centrum, farma Ratibořice). Králice byly 

rozděleny do tří skupin (kontrolní a 2 pokusné), ke krmení byla předkládána ad libitum 

kompletní směs pro kojící králice s přídavkem přírodního antikokcodika Emanoxu spolu 

s vodou k napájení v adlibitním množství. Definice použité krmné směsi je uvedeno v tabulce 

1. Kontrolní skupina (C; n = 10) dostávala pouze kompletní krmnou směs, první pokusná 

skupina (S; n = 10) měla krmnou dávku obohacenou přídavkem expeleru ostropestřce 

mariánského – Silyfeed Basic (IREL s.r.o, ČR) v dávce 2 g na kg směsi a druhá pokusná 

skupina (AV3; n = 10) dostávala krmnou dávku obohacenou přípravkem PX AV 3 

(Manghebati SAS, France) v množství 0,36 ml na kg krmné směsi. Přípravek PX AV 3 

obsahuje výtažky ostropestřce mariánského (Silybum marianum) a extrakt jinanu 

dvoulaločnatého (Ginkgo biloba). Přesné obsahy jednotlivých účinných látek výrobce 

neudává. Analýzou přípravku AV 3 byl stanoven obsah účinné látky silybininu 25,2 mg/l. 

Přípravek Silyfeed obsahuje 3,75 % flavonolignanů včetně taxifolinu, přičemž obsah 

silybininu A a B je 22,8 g/kg. Dávkování obou přídavků bylo zvoleno podle doporučení 

výrobce.  

 

Tabulka 1: Nutriční parametry kompletního krmiva pro kojící králice s Emanoxem 

 

Analytické složky % 

Hrubá vláknina 14 

Hrubý popel  8,5  

Hrubé oleje a tuky 2,5  

Hrubý protein 18,5  

Vápník 1,2  

Fosfor 0,5  

Sodík 0,4  

 

Sledování bylo realizováno po dobu 4 reprodukčních cyklů, přičemž všechny samice byly 

inseminovány vždy ve stejném termínu. Celková doba trvání pokusného sledování, po kterou 

byly podávány jednotlivé krmné přídavky, byla 7 měsíců. V průběhu celého pokusu byl 

sledován zdravotní stav králic, počty narozených a odstavených mláďat. 

Krev pro biochemické vyšetření byla odebrána z ušní žíly králic na závěr sledování, po 

odstavu králíčat ve čtvrtém reprodukčním cyklu. Vzhledem k tomu, že v průběhu sledovaného 

období bylo vyřazeno ze zdravotních důvodů celkem 10 kusů, byly počty králic, u nichž byla 

vyšetřena krev nižší (C: n = 6; S: n = 7; AV3: n = 7).  

Biochemické vyšetření krve bylo provedeno standardizovanými metodikami na automatickém 

fotometrickém analyzátoru na Ústavu biochemie a biofyziky FVHE VFU Brno. V krevním 

séru byly vyšetřeny následující parametry: celková bílkovina (TP), albumin, močovina, 

kreatinin, glukóza, beta-hydroxybutyrát, cholesterol, neesterifikované mastné kyseliny 

(NEFA), celkový bilirubin, alkalická fosfatáza (ALP), aspartát aminotransferáza (AST), 

alanin aminotransferáza (ALT) a gama-glutamyl transferáza (GGT).  
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Statistické vyhodnocení bylo provedeno jednofaktorovým testem ANOVA a dotestování 

Studentovým t-testem. Výsledky biochemických vyšetření jsou uvedeny jako průměr a střední 

chyba průměru (SEM). Statistické vyhodnocení bylo provedeno v programu EXCEL.  

 

Výsledky a diskuse 

 

Dlouhodobé podávání krmných doplňků obsahujících ostropestřec mariánský pozitivně 

ovlivnilo produkční parametry chovaných králic. Výsledky sledovaných produkčních 

parametrů jsou uvedeny v tabulce 2. Průměrný počet narozených mláďat na jeden vrh byl 

obdobný ve všech skupinách, ale počet odstavených mláďat na jeden vrh byl vyšší u obou 

pokusných skupin. U skupiny S bylo ve srovnání s kontrolou o 1,05 a u skupiny AV3 o 0,68 

odstavených mláďat na vrh více. Průměrná úspěšnost odchovu tak byla u kontrolní skupiny 

66,8 %, u pokusných skupin 76,05 % (S) a 73,03 % (AV3). Vzhledem k poměrně vysoké 

variabilitě v rámci jednotlivých skupin však rozdíly mezi skupinami nebyly signifikantní. 

Pozitivní vliv suplementace expelerů ostropestřce mariánského na zdravotní stav brojlerových 

králíků zjistili obdobně Dokoupilová et al. (2013).  

 

Tabulka 2: Sledované produkční parametry králic za celé sledované období (4 reprodukční 

cykly)  

 Kontrola AV3 Silyfeed P-value 

 x SEM x SEM x SEM  

Počet vrhů na králici 2,82 0,37 3,10 0,17 3,20 0,13 0,622 

Počet narozených na vrh 9,11 0,42 9,52 0,61 8,81 0,32 0,386 

Počet odstavených na vrh 5,79 0,54 6,84 0,57 6,47 0,37 0,217 

Odstaveno % 66,8 6,68 73,03 6,55 76,05 4,75 0,698 

 

Vyšetření metabolismu králic bylo realizováno na závěr celého pokusného období, tedy po 

celkové době podávání preparátů 210 dnů. Výsledky vyšetření metabolického profilu králic 

jsou uvedeny v tabulce 3.  

V metabolickém profilu nebyly zjištěny významnější rozdíly mezi jednotlivými skupinami. 

Celkově lze říci, že u žádné skupiny králic nebylo zjištěno závažnější narušení metabolismu. 

Většina sledovaných parametrů se pohybovala v rámci referenčních hodnot. Přestože králice 

byly po vysoké metabolické zátěži (březost, porod, kojení), lze říci, že i základní krmná dávka 

byla dostačující z hlediska prevence metabolických poruch.  

Signifikantní rozdíly byly zjištěny pouze u koncentrace beta-hydroxybutyrátu, přičemž 

signifikantně vyšší koncentrace byla zjištěna u králic dostávajících Silyfeed ve srovnání 

s kontrolní skupinou. Z klinického pohledu však byly zjištěné hodnoty nízké, takže lze říci, že 

u žádné skupiny nebyl zjištěn energetický deficit. Dále byly zjištěny signifikantní rozdíly 

v koncentraci kreatininu v krevním séru. U kontrolní skupiny byla signifikantně vyšší 

koncentrace ve srovnání se skupinou AV 3. I zde však šlo pouze o malé rozdíly v rámci 

referenčního rozmezí. Příčinou rozdílů může být vyšší podíl svaloviny nebo nižší exkrece 

kreatininu močí.  

Na hranici signifikance pak byly rozdíly mezi skupinami v koncentraci celkové bílkoviny. 

Průměrná koncentrace celkové bílkoviny byla nejvyšší u kontrolní skupiny, což by mohlo 

ukazovat na lepší stav metabolismu a jaterního parenchymu. Avšak vzhledem k tomu, že 

koncentrace albuminu byla u všech skupin obdobná, jsou rozdíly v celkové bílkovině 

způsobeny především rozdíly v koncentraci globulinů, kde dominantní část představují 

imunoglobuliny. Příčinou vyšší koncentrace celkové bílkoviny/globulinů by tak mohla být i 

produkce protilátek z důvodu subklinické infekce. Klinickým vyšetřením nebyly zjištěny u 

žádné z králic příznaky narušení zdravotního stavu.  
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V průběhu březosti a laktace jsou ve velké míře zatížena játra, a proto jsme předpokládali, že 

případný pozitivní vliv podávaných preparátů by se mohl projevit právě v menší míře alterace 

jaterního parenchymu. Průměrná aktivita jaterních enzymů (ALT, AST, GMT) a bilirubinu 

byla u všech skupin v rámci referenčních hodnot, i když srovnání je poměrně komplikované, 

protože publikované hodnoty se značně liší. Např. Melillo (2007) uvádí referenční hodnoty: 

ALT 0,75 – 1,33 µkat/l, AST 0,58 – 2,17 µkat/l, GGT 0 – 0,12 µkat/l, bilirubin 0 – 12,0 

µmol/l a Jenkins (2008) uvádí: ALT 0,45 – 1,20 µkat/l, AST 0,17 – 1,30 µkat/l, bilirubin 2,6 – 

17,1 µmol/l. Podobně nebyly biochemické hodnoty signifikantně ovlivněny po podávání 

silymarinu u laktujících krav (Tedesco a kol. 2004) nebo ovcí (Dehghan a kol. 2011). 

 

Tabulka 3: Vybrané biochemické parametry u králic po odstavu mláďat ve 4. vrhu 

 Kontrola AV3 Silyfeed P-value 

 x SEM x SEM x SEM  

Celková bílkovina (g/l) 58,79 1,20 55,93 1,65 51,43 2,07 0,077 

Albumin (g/l) 41,54 0,47 40,96 0,81 38,99 1,79 0,433 

Urea (mmol/l) 8,59 0,39 8,79 0,30 9,00 0,32 0,763 

Kreatinin (µmol/l) 105,98** 3,12 84,96** 3,14 89,60 5,32 0,026 

BHB (mmol/l)   0,07* 0,00 0,08 0,00 0,09* 0,00 0,011 

NEFA (mmol/l) 0,35 0,03 0,36 0,05 0,26 0,08 0,544 

Cholesterol (mmol/l) 0,96 0,11 0,93 0,13 1,03 0,24 0,931 

Triglyceridy (mmol/l) 0,34 0,03 0,41 0,04 0,43 0,04 0,409 

Bilirubin (µmol/l) 6,09 0,03 6,24 0,08 7,06 0,68 0,264 

ALT (µkat/l) 0,79 0,15 0,63 0,07 0,76 0,15 0,681 

AST(µkat/l) 0,75 0,07 0,80 0,05 0,97 0,16 0,440 

GGT(µkat/l) 0,12 0,02 0,12 0,02 0,13 0,01 0,872 
* p<0,05 

** p<0,01 

 

Závěr    

 

Dlouhodobé podávání preparátů s antioxidačním a hepatoparotektivním působením 

neovlivnilo signifikantně produkční parametry králic. Určitý pozitivní vliv, i když ne 

signifikantní se projevil vyšším počtem odstavených mláďat na jeden vrh a vyšším procentem 

odchovaných mláďat u obou pokusných skupin ve srovnání s kontrolou. Vyšetřením 

metabolického profilu krve nebylo zjištěno u žádné ze sledovaných skupin závažnější 

narušení metabolismu, což svědčí o tom, že základní krmná dávka saturovala potřeby králic 

v dostatečné míře. Zjištěné signifikantní rozdíly byly pouze u beta-hydroxybutyrátu a 

kreatininu.  
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AEROBNÍ STABILITA KUKUŘIČNÉ SILÁŽE PO APLIKACI 

CHEMICKÉHO KONZERVAČNÍHO PŘÍPRAVKU 

 

AEROBIC STABILITY OF MAIZE SILAGE AFTER APPLICATION OF 

CHEMICAL ADDITIVE 

 

Loučka R., Tyrolová Y. 

 

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha – Uhříněves, ČR 

 

Abstract  

 

Aerobic degradation of maize silage in the summer warm season starts in practice be more 

and bigger problem. The aim of our work was to compare two methods of application of 

silage chemical preparation based on sodium nitrite, sodium benzoate and potassium sorbate 

so as to restrict the aerobic degradation of the upper layer of silages after contact with oxygen 

after opening the silo. The product was administered initially on chopped at a dose of 2 l/m
2
, 

and subsequently with an applicator on a cutter at a dose of 4 l/t. Both methods of application 

of the indicated doses significantly (P<0.05) contributed to improving the silage quality 

indicators in the following parameters: content of neutral detergent fibre with amylase 

(aNDF), losses of organic matter, the acetic acid content and the content of colony forming 

units (CFU) of bacteria. 

 

Key words: maize silage, chemical additive, method of application, losses, aerobic stability 

 

Úvod s literárním přehledem  

 

Aerobní degradace kukuřičných siláží v letním teplém období začíná být v praxi čím dál 

větším problémem (Wilkinson a Davies, 2012). Probíhající biochemické procesy při aerobní 

degradaci provází zvýšení teploty, způsobují nejen ztráty energie a výživné hodnoty siláží 

(Whitlock a kol., 2000), ale také negativně ovlivňují jejich hygienickou kvalitu z důvodu 

zvýšeného rizika šíření potenciálně patogenních nebo jiným způsobem nežádoucích 

mikroorganismů, jako jsou plísně a bakterie Listeria monocytogenes, což může mít velmi 

negativní vliv na zdraví zvířat a kvalitu živočišných produktů (Lindgren a kol., 2002). 

Vedlejším negativním efektem bývá snížení a kolísání příjmu siláže zvířaty, krávy nejsou 

ochotny konzumovat zkaženou siláž, zejména v teplém období (Mahanna a Chase, 2003), 

případně siláž ošetřenou přípravkem na bázi Lactobacillus buchneri, který v důsledku vyšší 

produkce kyseliny octové sice zlepší aerobní stabilitu, ale vyšší obsah kyseliny octové sníží 

chutnost siláže (Filya a Sucu, 2010). Otázkou účelného využití u těchto přípravků navíc stále 

zůstává, že přínos v podobě snížení ztrát aerobní degradací často nenahradí prvotní ztráty 

fermentací (Ranjit a Kung Jr., 2000). Jsou ale i jiná aditiva (např. na bázi benzoátu sodného a 

sorbátu draselného), která mohou aerobní degradaci omezit, jejich příznivý efekt zkoumali a 

potvrdili např. Kleinschmit a kol. (2005). Dobu, kdy se začne siláž kazit, lze poměrně 

jednoduše změřit dle metodiky Honig (1986). Jestliže se teplota siláže v porovnání s teplotou 

prostředí (ambient) zvýší o 2°C, je siláž klasifikována jako nestabilní, což je vyjádřeno 

počtem hodin od začátku měření do dosažení tohoto rozdílu. 

Cílem práce bylo porovnat dva způsoby aplikace chemického silážního přípravku na bázi 

dusitanu sodného, benzoátu sodného a sorbátu draselného tak, aby byla omezena aerobní 

javascript:void(0);
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degradace horní vrstvy siláže po styku s kyslíkem po otevření sila. Práce navazuje na 

výsledky předchozího výzkumu Loučka a kol. (2011, 2012, 2013, 2014). 

 

Metodika 

 

Na účelovém hospodářství Výzkumného ústavu živočišné výroby (VÚŽV, v.v.i.) Praha-

Uhříněves byl porost hybridu kukuřice Ronaldinio (FAO 260, KWS osiva s.r.o., ČR) sklizen 

při vyšší sušině 37,9 ± 2,7 % řezačkou Claas Jaguar 840 (nastavenou na teoretickou délku 

řezanky 8 mm) a následně zasilážován do silážního žlabu. Silážovaná hmota byla 

naskladňována systémem do klínu. V zadní části žlabu (100 m
2
, 10 x 10 m) byla řezanka 

kontrolně bez konzervačního přípravku (K), na další 100 m
2
 plochy byl postřikovačem 

neseným za traktorem aplikován (S) konzervační přípravek v dávce 2 l/m
2
, v další 100 m

2
 

plochy byl do poslední zhruba 20cm vrstvy řezanky konzervant aplikován pomocí aplikátoru 

na řezačce Claas Jaguar 840 (C) Safesil v dávce 4 l/t. Siláž byla uložena ve žlabu do doby 

odběru vzorků 200 dní. Vzorky byly odebrány pro analýzy dle metodiky Regulation of the 

Commission (EC) No. 152/2009 (2009) z horní 0 – 15 cm vysoké vrstvy (S15, resp. C15) a 

z hloubky 30 – 40 cm (C15, resp. C30), vždy ve dvou opakováních ze třech míst. U vzorků 

siláže byly provedeny kompletní chemické analýzy, včetně fermentačních ukazatelů 

metodami AOAC (1995). Stravitelnost organické hmoty (SOH24) byla měřena při inkubaci 

24 hodin metodou in sacco s využitím krav s bachorovou kanylou. Aerobní stabilita byla 

měřena na speciálním zařízení (patent VÚŽV 303098). Ztráty organické hmoty byly 

vypočítány podle Dickersona a kol. (1992) na základě změn v obsahu sušiny a popelovin 

(organické hmoty). Statistické hodnoty byly zpracovány pomocí analýzy variance ANOVA 

Tukeyho HSD testem v programu Statistica 10 (StatSoft, Inc. 2011, Tulsa, OK, USA) na 

hladině významnosti α = 0,05. 

 

Výsledky a diskuse 

 

Obsahy sušiny, nutriční hodnoty a ukazatele kvality fermentace kukuřičných siláží jsou v 

tabulce 1. Z obsahu sušiny, živin i ukazatelů fermentace odebrané v hloubce 30 – 40 cm je 

patrné, že siláž byla kompaktní, vyrovnaná v celém profilu; významně vyšší než u pokusných 

variant byl pouze obsah škrobu u kontrolní siláže bez konzervačního přípravku. Významně 

lepší hodnoty stravitelnosti organické hmoty, obsahu kyselin i v jejich vzájemném poměru 

byly dosaženy u siláží kontrolních, odebraných v hloubce 30 – 40 cm v porovnání s těmi 

odebranými v 0 – 15 cm. Z toho je patrné, že v horní vrstvě probíhaly intenzivnější 

degradační procesy než ve větší hloubce.  

Rozdíly mezi odběry v hloubce 30 – 40 cm a 0 – 15 cm nebyly významné u obou pokusných 

variant s aplikací konzervačního přípravku. Statisticky významný rozdíl mezi aplikací ve 

žlabu a na řezačce byl u vzorků z vrstvy 0 – 15 cm pouze u poměru kyseliny mléčné ke 

kyselině octové. U aplikace na řezačce byl dosažen poměr 3,09, zatímco u aplikace ve žlabu 

poměr 2,18. Oba výsledky však nejsou extrémní, pohybují se v normálu dosahovaných hodnot 

u kukuřičných siláží v České republice za roky 2010 – 2012 (Loučka a kol., 2012), zatímco 

výsledek u siláže kontrolní (1,02) byl hodně nízký a svědčí o již probíhajících degradačních 

procesech. Z těchto výsledků je patrné, že Safesil zamezil degradaci horní vrstvy siláže u 

obou pokusných variant způsobu aplikace.  
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Tabulka 1: Obsah sušiny, nutriční hodnoty a ukazatele kvality fermentace kukuřičných siláží  

Index, jednotky K15 K30 S15 S30 C15 C30 

Sušina (%) 36,1
a
 38,3

b
 37,2

ab
 38,7

b
 39,2

b
 39,3

b
 

NDF (% v kg sušiny) 52,5
b
 46,9

ab
 43,9

a
 42,5

a
 41,2

a
 40,1

a
 

Škrob (% v kg sušiny) 32,7
ab

 35,5
b
 30,4

a
 31,3

a
 32,8

ab
 33,9

ab
 

Cukry (% v kg sušiny) 3,00
a
 2,89

 a
 3,86

 a
 3,75

 a
 3,82

 a
 3,36

 a
 

SOH24 (%) 65.7
a
 69.5

b
 70.6

b
 68.4

ab
 68.1

ab
 66.4

ab
 

Ztráty OH (%) 21,8
b
 19,4

b
 11,1

a
 13,5

a
 13,4

a
 13,6

a
 

pH 3,30 a 3,24 a 3,40 a 3,26 a 3,52 a 3,43 a 

Kyselina mléčná (%) 1,20a 1,92b 1,48ab 1,50ab 1,87b 1,55ab 

Kyselina octová (%) 1,08b 0,67a 0,58a 0,46a 0,51a 0,52a 

Mléčná / octová 1,02a 2,50bc 2,18b 2,68bc 3,09c 2,51bc 

Alkohol (%) 0,19 a 0,25 a 0,24 a 0,21 a 0,19 a 0,18 a 
K15 = kontrola bez konzervačního přípravku v horní vrstvě 0 – 15 cm pod povrchem, K30 = kontrola v hloubce 

30 – 40 cm, S15 = aplikace postřikem na povrch, odběr v hloubce 0 – 15 cm, S30 = aplikace postřikem na 

povrch, odběr v hloubce 30 – 40 cm, C15 = aplikace na řezačce, odběr v hloubce 0 – 15 cm, C30 = aplikace na 

řezačce, odběr v hloubce 30 – 40 cm, aNDF = neutrálně detergentní vláknina s amylázou, SOH24 = stravitelnost 

organické hmoty (OH) po inkubaci 24 hodin, Různá písmena v řádcích značí průkaznost (P<0,05). 

 

Ukazatele aerobní stability a mikrobiálního osazení kukuřičných siláží je v tabulce 2. 

K měření aerobní stability bylo využito zařízení podle patentu, založeného na kontinuálním 

měření teplot siláže poté, kdy se k ní dostane vzduch. Siláž (100 g sušiny) je při měření 

uložena v nádobách, které jsou izolovány 10 cm vrstvou polystyrénu. Do siláží v nádobách je 

zavedeno teplotní čidlo. Měření je automaticky zaznamenáváno do grafů pomocí speciálního 

softwaru. Pomocí tohoto přístroje je možné stanovit, jak dlouho vydrží siláž po otevření sila, 

než se začne kazit. Z toho pak lze odvozovat ztráty, případně udělat opatření, které ztráty 

omezí. Aerobní stabilita kontrolní neošetřené siláže była krátká, pouhých 48 hodin v hloubce 

0 – 15 cm a 51 hodin v hloubce 30 – 45 cm. Stabilita pokusných siláží, ošetřených Safesilem, 

była delší než měřených 168 hodin. Rozdíly ve stabilitě siláží mezi aplikací ve žlabu a na 

řezačce proto nebylo možné porovnat. Zhruba po 130 hodinách se sice začala teplota u obou 

pokusných variant zvyšovat, ale nepřevýšila teplotu prostředí (ambient) o 2 
o
C, což je 

standard pro určení doby aerobní stability. Zhruba po 140 hodinách se teplota kontrolních 

siláží začala opět zvyšovat, což odpovídá fázi nárůstu plísní, které spotřebovávají jiný substrát 

než kvasinky a bakterie. 

K podobným závěrům dospěli např. Filya a Sucu (2010) a další. Tyto výsledky navazují na 

předchozí experimenty našeho týmu, které se týkaly jednak zjištění, co se děje se silážemi v 

provozu, když jsou vystaveny působení kyslíku (Loučka a kol., 2011, 2012) a dále jaké 

konzervační přípravky v jakých dávkách jsou schopny aerobní degradaci omezit (Loučka a 

kol., 2013, 2014). Mikroorganismy (plísně, kvasinky, klostridie), měřené podle množství  

kolonie tvořících jednotek (KTJ) na gram siláže měly velký rozptyl mezi jednotlivými 

stanoveními, a tak v průměrných hodnotách u nich nebyl zjištěn významný rozdíl. Významný 

rozdíl byl zjištěn pouze u celkových bakterií, které u kontrolních neošetřených siláží 

vykazovaly a dva až tři řády vyšší počet KTJ/g siláže než u pokusných variant ošetřených 

chemickým konzervantem Safesil. 
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Tabulka 2: Ukazatele aerobní stability a mikrobiálního osazení kukuřičných siláží 

Index, jednotky K15 K30 S15 S30 C15 C30 

Stabilita+2
o
C (hod.) 48,5 50,75 >168 >168 >168 >168 

Max teplota (
o
C) 33,5 32 <23,5 <23,5 <23,5 <23,5 

Max teplota (hod.) 94 99 >168 >168 >168 >168 

Min teplota (hod.) 141 138 >168 >168 >168 >168 

Plísně (log KTJ/g) 3,29
 
 4,35 4,14

 
 4,18

 
 4,18

 
 4,14

 
 

Kvasinky (log KTJ/g) 3,65 3,41
 
 3,74

 
 3,78

 
 3,94

 
 3,92

 
 

Klostridie (log KTJ/g) 2,10
 
 2,10

 
 2,67 1,67

 
 2,10

 
 2,33

 
 

Bakterie (log KTJ/g) 8,09
b
 8,22

b
 6,13

a
 7,19

ab
 5,20

a
 6,16

a
 

Min teplota = počátek růstu plísní, KTJ = kolonie tvořící jednotky, Různá písmena v řádcích značí průkaznost 

(P<0,05). 

 

Údaje z tohoto výzkumu ukazují, že zvyšování teploty na povrchu siláže v silážním žlabu je 

jasně spojeno s vyšší aerobní mikrobiální aktivitou, kterou lze omezit s využitím Safesilu v 

otestovaných dávkách a vyzkoušených způsobech aplikace. Safesil může přispět ke snížení 

ztrát, nemůže je ale zcela eliminovat. Je třeba si uvědomit, že úspěch managementu řízení 

ochrany siláže před aerobní degradací nebude výsledkem jediného zásahu (např. aplikace 

konzervačního přípravku), ale spíše v poznání, že je třeba minimalizovat ztráty a vyhnout se 

jakékoliv nekoordinované a nezvládnuté operace nejen během krmného procesu po otevření 

sila, ale ve všech fázích pěstování, sklizně a hlavně konzervace plodiny. Bude účelné, i 

z ekonomických důvodů, dobře naplánovat aplikaci konzervačních přípravků např. i 

s ohledem na předpokládanou dobu zkrmování siláže. Pokud bude siláž ze silážního žlabu 

odebírána v letním období, použití chemické konzervace u kukuřičné siláže bude téměř 

nevyhnutelné. Navíc bude nutné řádně instruovat a kontrolovat krmiče, aby zbytečně 

neodkrýval velkou plochu siláže, aby konec plachty po celé šířce silážního žlabu dobře utěsnil 

s využitím speciálních zátěžových pytlů naplněných štěrkem, a aby se snažil o co nejhladší 

odfrézování profilu siláže, aby ze silážního i krmného žlabu pečlivě odklízel zbytky. Je třeba 

si také uvědomit, že stupeň aerobní degradace siláže může být v našem pokuse také ovlivněn 

vyšším obsahem původní sušiny, při vyšší sušině je třeba více dbát na úroveň dusání 

silážované hmoty, aby nebyly ztráty sušiny a organické hmoty příliš vysoké.  

 

Závěr 

 

Cílem práce bylo porovnat dva způsoby aplikace chemického silážního přípravku na bázi 

dusitanu sodného, benzoátu sodného a sorbátu draselného tak, aby byla omezena aerobní 

degradace horní vrstvy siláže po styku s kyslíkem po otevření sila. Přípravek byl aplikován 

nejprve na řezanku v dávce 2 l/m
2
, následně pak pomocí aplikátoru na řezačce v dávce 4 l/t. 

Oba způsoby aplikace v uvedených dávkách významně (P<0,05) přispěly ke zlepšení 

ukazatelů kvality siláží v následujících parametrech: obsah neutrálně detergentní vlákniny 

s amylázou (aNDF), ztráty organické hmoty, obsah kyseliny octové, obsah kolonie tvořících 

jednotek (KTJ) bakterií. Výsledky jsou v souladu s výsledky předchozího výzkumu Loučka a 

kol. (2011, 2012, 2013, 2014). 
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Abstract  

 

Recently, particularly in the US are beginning maize hybrids also to evaluate the potential 

milk production by the calculated system MILK 2006. In two similar localities in 2014 in the 

experimental plots with 16 hybrids were evaluated according this way. Hybrids for evaluation 

were grouped according to earliness, type of grain and method of maturation. Significantly (P 

<0.05) higher yield of dry matter and higher starch content and conversely a lower content of 

neutral detergent fibre and organic matter digestibility was detected in hybrids with FAO over 

280, as compared with hybrids with FAO below 250, which resulted in higher (P<0.05) the 

potential milk production per hectare and per tonne of dry matter in a group of hybrids with 

FAO over 280. Within other groups hybrids were differences in milk production insignificant. 

For a given region it is advantageous growing hybrids with FAO 260 – 280. 

 

Key words: yield, ripening, FAO, dent, flint, stay-green 

 

Úvod s literárním přehledem  

 

Podle Schwaba a kol. (2003) má neutrálně detergentní vláknina (NDF) kukuřičných siláží 

proměnnou bachorovou degradovatelnost, která ovlivňuje nejen energetickou hodnotu 

krmiva, ale i příjem zvířaty. Bal a kol. (2000) konstatují, že krmné testy pro vyhodnocení 

rozdílů v užitkovosti zvířat krmených kukuřičnými silážemi z různých hybridů jsou velmi 

omezené. Proto se pro odhady jejich účinnosti používají modely. Ve světě je k dispozici 

několik modelů, podle kterých lze s využitím in vitro stanovení stravitelnosti NDF předvídat 

dojivost krav (Shaver, 2006). Podle Schwaba a kol. (2003) je správný odhad energetické 

hodnoty kukuřičné siláže velmi důležitý, protože s jeho použitím lze odhadnout i produkci 

mléka z kukuřičné siláže s využitím programu MILK 2000, který byl vyvinut kolektivem 

z Univerzity Wisconsin. Tento program byl inovován a s názvem MILK 2006 je stále častěji 

ve světě využíván k odhadu produkce mléka z hektaru a z tuny sušiny kukuřice. V originále je 

volně ke stáhnutí na www. uwex.edu, v českém jazyce na www.vuchs.cz. Cílem práce bylo 

vyhodnotit vybraných 16 hybridů ze dvou lokalit systémem MILK 2006. 

 

Metodika 

 

V roce 2014 bylo poloprovozně v lokalitách Troubsko a Praha Uhříněves do užšího sledování 

vzato 16 hybridů. V obou lokalitách byla sklizeň organizována tak, aby výsledná sušina byla 

zhruba stejná. Byla dosažena sušina 31,87 ± 2,15 %. Podrobně je celá metodika sledování a 

analýz popsána v certifikované metodice Loučka a kol. (2014). Pro hodnocení produktivity 

hybridů byl využit program MILK 2006 s nastavením na 24 hodin inkubace pro stravitelnost 

NDF a sklizně řezačkou s využitím corncrackeru. Statistické hodnocení proběhlo v programu 

http://www.vuchs.cz/


 

91 

 

StatSoft, Inc. STATISTICA, v. 10 (2011). Pro porovnání výsledků byla použita metoda 

analýzy variance ANOVA Tukeyho HSD testu na hranici významnosti (α = 0,05). 

 

Výsledky a diskuse 

 

Porovnání skupin hybridů je uvedeno v grafech 1 – 6, porovnání jednotlivých hybridů 

z pohledu hodnocení MILK 2006 je uvedeno v grafu 7. 

Ve dvou lokalitách, v Troubsku (T) a Praze Uhříněvsi (U) bylo v roce 2014 pěstováno 16 

hybridů. Hybridy byly při hodnocení rozděleny do skupin podle ranosti na ranější s FAO 230 

– 250 (R), středně rané s FAO 260 – 290 (SR) a středně pozdní s FAO (SP), typu zrna dent 

(D), mezityp (M) a flint (F), způsobu dozrávání stay–green (SG) a rovnoměrně dozrávající 

(RMZ). Tímto způsobem jsou v grafech skupiny označeny. Každý hybrid může na půdní 

poměry a průběh počasí reagovat jinak, což se může významně projevit na výnosu i nutriční 

hodnotě (Loučka a kol. 2013, 2014). Ačkoliv jsou si obě lokality Troubsko a Praha Uhříněves 

v mnohém podobné, přece jen mají půdní poměry trochu odlišné, a protože jsou od sebe 

vzdáleny zhruba 200 km, průběh počasí bývá v obou lokalitách odlišný. Zatímco ve 

vegetačním období napršelo v Troubsku 395 mm, tak v Uhříněvsi 508 mm.  

 
Graf 1: Porovnání skupin hybridů podle obsahu škrobu a NDF 
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Graf 2: Porovnání skupin hybridů podle stravitelnosti NDF a organické hmoty (SOH) 

 
Graf 3: Porovnání skupin hybridů podle výnosu stravitelné NDF a stravitelné OH 

 
 
Graf 4: Porovnání skupin hybridů podle obsahu energie (MJ NEL/kg sušiny) a produkce mléka 

na tunu sušiny 
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Graf 5: Porovnání skupin hybridů podle produkce mléka a výnosu sušiny na hektar 

 
 
Graf 6: Porovnání skupin hybridů podle produkce mléka na hektar a na tunu sušiny 

 
 
Graf 7 Odhad produkce mléka v litrech na tunu sušiny a na hektar podle hybridů 
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Počasí v Troubsku mohlo významně ovlivnit obsah škrobu a NDF, nízký obsah škrobu ale 

kompenzoval i nízký obsah NDF (graf 1). Protože stravitelnost NDF i OH byla v T vyšší než 

v U (graf 2) a výnosy sušiny (t/ha) byly v obou lokalitách podobné, v U byl vyšší výnos 

stravitelné NDF, zatímco v T byl vyšší výnos stravitelné OH (graf 3). Zatímco obsahu škrobu 

byl u SP a D vysoký, obsah NDF byl u nich naopak nižší (graf 1), což se projevilo i na nižším 

výnosu SNDF a OH. Hodnoty spolehlivosti lineárního trendu negativní závislosti obsahu 

NDF a škrobu byly středně vysoké (r
2
=0,6). V ostatních grafech jsou závislosti pozitivní, i 

když mezi výnosem stravitelné NDF a OH s nízkou hodnotou spolehlivosti (r
2
=0,15). Hybridy 

typu zrna dent (D) měly významně vyšší (P<0,05) obsah škrobu než u mezitypu (M), rozdíly 

u typu flint (F) nebyly významné. Z grafu 4 je patrné, že hybridy typu zrna D pak měly, ve 

srovnání s M, vyšší obsah energie (MJ NEL/kg sušiny) i produkce mléka na tunu sušiny. 

Obdobně jako těsná závislost (r
2
=0,99) produkce mléka na tunu sušiny na obsah energie (MJ 

NEL/kg sušiny) v grafu 4, je vidět v grafu 5 těsná závislost (r
2
=0,87) produkce mléka na 

hektar na výnosu sušiny. Tyto vztahy výrazně ovlivňují závislosti produkce mléka na tunu 

sušiny a na hektar (graf 6). Významný rozdíl (P<0,05) v přepočítané produkci mléka na 

hektar a na tunu sušiny podle MILK 2006 byl pouze mezi hybridy s FAO pod 250 (R) a 

s FAO nad 280 (SP). Mezi ostatními skupinami hybridů v přepočítané produkci mléka na 

hektar a na tunu sušiny nebyly významné (P>0,05) rozdíly (graf 6), rozdíly (P<0,05) byly 

mezi některými hybridy (graf 7).  Z výsledků v grafu 7 je patrné, že některé hybridy jsou více 

zaměřeny na zvyšování produkce mléka na hektar, jiné na zvyšování produkce mléka na tunu 

sušiny. Lineární spojnice trendu měla hodnotu spolehlivosti r²=0,68. Hybrid DKC 4014, který 

byl označen jako zrnový, patřil mezi hybridy s nejlepšími výsledky, i hybrid  DKC 3795 byl 

označen jako zrnový, patřil ale mezi hybridy s výsledky průměrnými. Lepší výsledky byly u 

tzv. zrnových hybridů dosaženy u produkce mléka na tunu sušiny, než u produkce mléka na 

hektar. Ostatní sledované hybridy byly tzv. silážní. 

 

Závěr 

 

V poslední době, zejména v USA, se začínají hybridy kukuřice hodnotit také podle 

potenciální produkce vypočítané systémem MILK 2006. Na pokusných parcelách dvou 

podobných lokalit bylo v roce 2014 tímto způsobem vyhodnoceno 16 hybridů. Hybridy byly 

pro hodnocení rozděleny do skupin podle ranosti, typu zrna a způsobu dozrávání.  Významně 

vyšší (P<0,05) výnos sušiny a vyšší obsah škrobu a naopak nižší obsah neutrálně detergentní 

vlákniny a stravitelnosti organické hmoty byl zjištěn u hybridů s FAO nad 280, ve srovnání s 

hybridy s FAO pod 250, což se projevilo na vyšší (P<0,05) potenciální produkci mléka na 

hektar i na tunu sušiny u skupiny hybridů s FAO nad 280. Uvnitř ostatních skupin hybridů 

nebyly rozdíly v produkci mléka významné. Pro dané oblasti je výhodné pěstování hybridů 

s FAO 260 až 280. 
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Abstract 

 

The aim of the study was to analyze the effect of Rhus coriaria L. on physical characteristics  

in table eggs. In the experiment, laying hens Hy-Line Brown at the age of 20 weeks were 

used. The experiment lasted 21 weeks. Hens were divided for 2 groups: control group was fed 

with standard complete feed mixture, experimental group was fed with the same feed mixture, 

however feed mixture was with 1% of Rhus coriaria L. crushed seeds supplemented. During 

the experiment, a tendency (P>0.05) of lower average egg´s weight in experimental group 

was found. In experimental group was found a tendency (P>0.05) of lower yolk, albumen and 

egg shells average weight. Egg´s yolks from experimental group were typical in light yellow 

colour in comparison with control group (P<0,05).  

 

Key words: nutrition, additives, hens, eggs, performance 

 

Úvod s literárnym prehľadom 

 

Fytogénne kŕmne aditíva sa vo svete považujú za pomerne novú skupinu aditív, ktoré sa 

z hľadiska vplyvu na úžitkovosť a kvalitu živočíšnych produktov testujú na všetkých druhoch 

hospodárskych zvierat (Gálik, 2012). Jedná sa o rôzne deriváty z aromatických bylín, korenín 

a ich extraktov, ktoré sú typické antimikrobiálnymi, fungicídnymi, virocídnymi a sedatívnymi 

účinkami (Abas, 2009). Vo výžive zvierat sa tieto aditíva testujú hlavne z hľadiska 

pozitívneho vplyvu na príjem krmiva, využiteľnosť živín a kvality živočíšnych produktov 

(Gálik et al., 2014). Za využiteľné fytogénne aditívum vo výžive hydiny je možné považovať 

aj sumach (Rhus coriaria L.), trvácu divo rastúcu požívateľnú rastlinu typickú pre oblasť 

stredozemného mora, severnú Afriku, južnú Európu a krajiny ako Irak, Irán a Afganistan 

(Abas, 2009; Arpášová, 2011).   

 

Materiál a metodika 

 

Experiment bol realizovaný na 20 nosniciach (Hy-Line Brown, vek 20 týždňov), ustajnených 

v obohatených batériových klietkach (943,2 cm
-2

 na kus). Priemerná živá hmotnosť nosníc na 

začiatku znášky bola 1620 g (kontrolná skupina), resp. 1660 g (pokusná skupina). Na konci 

experimentu, ktorý trval 21 týždňov, bola priemerná živá hmotnosť nosníc 1836 g (kontrolná 

skupina), resp. 2182 g (pokusná skupina). Nosnice boli rozdelené do dvoch skupín po 10 ks 

nosníc: kontrolná skupina (K) bola kŕmená štandardnou kompletnou kŕmnou zmesou pre 

úžitkové nosnice bez experimentálneho zásahu, pokusná skupina (P) bola kŕmená štandardnou 

kompletnou kŕmnou zmesou pre úžitkové nosnice, do ktorej bolo v procese výroby 

mailto:Branislav.Galik@uniag.sk
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zapracované fytogénne aditívum, mechanicky spracované semená sumachu (Rhus coriaria L.) 

v 1 %-nej koncentrácii. Experiment trval 21 týždňov, počas ktorých boli odoberané 

vyprodukované vajcia analyzované na sledované parametre. Vajcia boli odoberané v                

7 týždňových intervaloch (7., 14. a 21. týždeň znášky). V priemerných vzorkách boli 

štandardnými laboratórnymi postupmi a metódami (AOAC, 2000) analyzované hmotnosti 

vyprodukovaných vajec, hmotnosti jednotlivých vaječných častí (žĺtok, bielok, škrupina) a  

farba žĺtka.    

 

Výsledky a diskusia 

 

Vplyvom fytogénnych aditív na fyzikálne vlastnosti konzumných vajec sa vo svete zaoberali 

viaceré práce (Park et al., 2009; Arpášová et al., 2010; Ozek et al., 2011), ktoré uvádzajú, že 

fytogénne aditíva pozitívne neovplyvňujú pozitívne produkciu vajec a ich hmotnosť, resp. 

niekedy môžu preukazne ovplyvniť hmotnosť  žĺtka a jeho percentuálne zastúpenie vo vajci. 

V našom experimente sme vplyvom Rhus coriaria L. zaznamenali vždy tendenciu (P>0,05) 

priemerne nižšej hmotnosti vyprodukovaných vajec v porovnaní s kontrolným variantom 

(tabuľka 1). Podobne nepreukazný (P>0,05) vplyv testovaného aditíva sme zistili aj 

v priemernej hmotnosti žĺtka, hmotnosti bielka a hmotnosti škrupiny (vo všetkých odberoch). 

Nepotvrdili sme výsledky Arpášová et al. (2010), ktorí zistili čiastočne pozitívny vplyv 

prídavku rastlinných esenciálnych olejov na niektoré fyzikálne vlastnosti konzumných vajec. 

Niektoré práce (Islam et al., 2011; Ozek et al., 2011) poukazujú na spravidla zanedbateľný 

vplyv fytogénnych kŕmnych aditív na fyzikálne parametre konzumných vajec. Tento efekt 

pravdepodobne súvisí s charakterom zapracovaného aditíva, nakoľko účinnými látkami 

fytogénnych aditív sú často krát aj rôzne antinutričné látky, ktoré sa môžu prejaviť vo vzťahu 

k úžitkovosti negatívne (Suchý et al., 2010). 

 

        Tabuľka 1 Vplyv Rhus coriaria na fyzikálne vlastnosti vajec 

  

H.V. H.Ž H.B. H.Š. FŽ 

g 
0
HLR 

  1. odber vajec 

Skupina K x  61,56 16,55 39,32 5,69 8,4
a 

 S.D 3,751 2,017 2,887 0,247 0,548 

Skupina P x  59,14 16,15 37,45 5,54 3,8
a 

 S.D 0,963 0,851 1,513 0,153 0,837 

  2. odber vajec 

Skupina K x  63,99 17,55 40,49 5,95 8,6
b 

 S.D 3,826 2,260 1,462 0,731 0,548 

Skupina P x  61,26 16,68 39,16 5,42 4,0
b 

 S.D 7,484 1,070 6,739 0,544 0 

             3. odber vajec 

Skupina K x  63,70 17,20 40,52 5,98 6,4
c 

 S.D 4,144 1,296 2,448 0,714 2,191 

Skupina P x  58,52 16,34 36,56 5,62 3,8
c 

 S.D 3,779 0,905 3,520 0,307 0,447 

 H.V.: hmotnosť vajec, H.Ž.: hmotnosť žĺtka, H.B.: hmotnosť bielka, H.Š.: hmotnosť 
škrupiny, F.Ž.: farba žĺtka, 

0
HLR: stupne Hofman La Roche, x : priemer, S.D.: smerodajná 

odchýlka. Hodnoty s rovnakým indexom v stĺpci sú preukazné na hladine P<0,05. 
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Viaceré práce vo svete sa zaoberajú vplyvom fytogénnych aditív na zafarbenie žĺtka (napr. 

Ayerza, Coates, 2002; Ozek et al., 2011). V experimente s aditívom na báze Rhus coriaria L. 

sme zistili preukazný (P<0,05) vplyv na zafarbenie vaječného žĺtka. V  priemerných vzorkách 

vaječných žĺtkov sme po všetkých uskutočnených odberoch zistili vždy svetlejšie zafarbenie 

v porovnaní s kontrolnou skupinou. K podobným záverom vo svojej práci dospeli aj Ayerza 

a Coates (2002). V inom experimente s podobným fytogénnym aditívom Arpášová (2011) 

však zistila tendenciu tmavšieho zafarbenia vaječného žĺtka konzumných vajec. Problematika 

využiteľnosti fytogénnych kŕmnych aditív vo výžive hydiny je často diskutovaná a výsledky 

rôznych prác sa zhodujú v tom, že rozhodujúcim faktorom pozitívneho efektu fytobiotík vo 

výžive hydiny je ich aplikačná dávka a to najmä z hľadiska častého obsahu rôznych 

antinutričných látok, ktoré sa môžu z hľadiska využiteľnosti živín prejaviť depresívne (Gálik, 

2012).  

  

Záver 

 

Cieľom práce bolo analyzovanie vplyvu fytogénneho aditíva Rhus coriaria L. na 

kvantitatívne parametre znášky nosníc. Vplyvom testovaného aditíva sme zistili tendenciu, 

nepreukazne (P>0,05) nižšiu priemernú hmotnosť vyprodukovaných konzumných vajec, 

nižšiu priemernú hmotnosť žĺtka, bielka a škrupiny. Konzumné vajcia vyprodukované 

pokusnou skupinou nosníc sa vyznačovali preukazne (P<0,05) svetlejšou farbou žĺtka 

v porovnaní s kontrolnou skupinou. 
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Abstract 

 

The aim of the experiment was to determine the values of reduced and oxidized glutathione 

(GSH, GSSG) in a whole blood of rabbit does and to evaluate the influence of oral 

supplementation of herbal extracts with antioxidant properties in feed mixture on its 

concentration. Thirty rabbits involved in the experiment were divided into three groups: group 

O (n = 10), group AV 3 (n = 10) and control group C (n = 10). Each group was fed an 

indentical feed mixture supplemented in group O by an expeller of milk thistle (Silyfeed) and 

in group AV3 by a product PX AV3, which consists mainly of milk thistle (Silybum 

marianum) and ginkgo (Ginkgo biloba). Blood for the assessment of glutathione was taken 

after 120 days from the ear vein. The concentration of oxidised and reduced glutathione in 

blood samples was not significantly influenced by the supplementation of herbal extracts.  

 

Key words: milk thistle, sylimarin, ginkgo, glutathione, GSH, GSSG 

 

Úvod 

 

Ostropestřec mariánský (Silybum marianum L.) Gaertner je po staletí známá (Rambaldi a kol., 

2007) a dodnes využívaná bylina při léčbě hepatopatií u zvířat i lidí. Mechanismus jeho 

hepatoprotektivního působení není dosud znám, ale byla prokázána jeho antioxidační aktivita, 

detoxikační funkce, imunomodulační efekt a regenerační schopnosti.  

Reprodukční cyklus představuje pro samice značnou metabolickou zátěž, přičemž játra hrají 

ústřední roli metabolických přeměn v organismu. Zejména během březosti jsou kladeny 

zvýšené nároky na jaterní tkáň a dochází k výrazné oxidativní zátěži organismu. 

Nejdůležitějším tělesným antioxidantem je glutathion. Chemicky se jedná o tripeptid (gama-

L-glutamyl-L-cysteinylglycin). Glutathion je obsažen v každé buňce živého organismu, 

přičemž v nejvyšší míře se vyskytuje právě v hepatocytech, kde je také syntetizován. 

Antioxidačně aktivní je jeho redukovaná forma (GSH) daleko převyšující hodnoty oxidované 

formy (GSSG). Za normálních okolností je v buňce rovnováha mezi prooxidativními a 

antioxidativními procesy a poměr GSH/GSSG je přibližně 10:1. Při zvýšené zátěži organismu 

volnými radikály dochází k oxidačnímu stresu a poměr GSH/GSSG se snižuje v neprospěch 

GSH. Snížená hladina GSH pak činí hepatocyty citlivější k působení prozánětlivých cytokinů 

a může vést ke značnému poškození až smrti buňky. 

Cílem naší práce bylo stanovení hladin oxidovaného a redukovaného glutathionu u chovných 

králic a vyhodnocení vlivu dlouhodobého podávání bylinných krmných doplňků s obsahem 

silymarinu a dalších biologicky účinných látek na koncentraci glutathionu v plné krvi. 
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Metodika 

 

K experimentu bylo použito 30 králic Hyla ve věku 20 týdnů chovaných ve standardních 

produkčních podmínkách (Genetické centrum, farma Ratibořice). Samice byly náhodně 

rozděleny do tří skupin (2 pokusné a 1 kontrolní). Ke krmení jim byla předkládána ad libitum 

kompletní směs pro kojící králice s přídavkem přírodního antikokcodika Emanoxu spolu 

s vodou k napájení, přičemž první pokusná skupina (O) měla směs obohacenu přídavkem 

preparátu Silyfeed (IREL s. r. o., ČR) v množství 2 g/kg krmné směsi a druhá pokusná 

skupina (AV 3) dostávala krmnou dávku s přípravkem PX AV 3 (Manghebati SAS, Francie) 

v množství 0,36 ml na kg krmné směsi. Kontrolní skupina (C) byla krmena pouze kompletní 

směsí. Preparát Silyfeed je expeler z plodů ostropestřece mariánského a přípravek PX AV 3 

obsahuje výtažky ostropestřece mariánského (Silybum marianum) a extrakt jinanu 

dvoulaločnatého (Ginkgo biloba). Přesné obsahy jednotlivých účinných látek výrobce 

neudává. Analýzou přípravku AV 3 byl stanoven obsah účinné látky silybininu 25,2 mg/l. 

Přípravek Silyfeed obsahuje 3,75 % flavonolignanů včetně taxifolinu, přičemž obsah 

silybininu A a B je 22,8 g/kg. Dávkování obou přípravků respektovalo doporučení výrobce.  

Celková doba pokusného sledování, po kterou byly podávány jednotlivé krmné přídavky, byla 

7 měsíců (4 reprodukční cykly). Na závěr pokusu po odstavu mláďat ze 4. vrhu, byl proveden 

odběr krve z ušní žíly na stanovení oxidovaného/redukovaného glutathionu. V průběhu 

sledovaného období bylo ze zdravotních důvodů vyřazeno celkem 10 ramlic. Konečné počty 

ramlic, kterým byla odebrána a vyšetřena krev, byly proto nižší (C: n = 6, O: n = 7, AV 3: n = 

7). 

Ke stanovení koncentrace redukované a oxidované formy glutathionu byla využita Ellmanova 

metoda založená na spektrofotometrickém stanovení barevného komplexu GSH po reakci 

s Ellmanovým činidlem (5,5´-dithiobis-2-benzoová kyselin nebo DNTB) při vlnové délce 412 

nm. GSSG je nejprve redukován enzymem glutathionreduktasou za přítomnosti NADPH 

(nikotinamidadenindinukleotidfosfát) na GSH a poté stanoven stejnou reakcí. Hodnoty 

celkového glutathionu a poměru GSH/GSSG byly stanoveny výpočtem.  

Statistické vyhodnocení bylo provedeno jednofaktorovým testem ANOVA a dotestování 

Studentovým t-testem. Výsledky vyšetření jsou uvedeny jako průměr a střední chyba průměru 

(SEM). Statistické vyhodnocení bylo provedeno v programu EXCEL. 

 

Výsledky a diskuze 

 

Koncentrace jednotlivých forem glutathionu v plné krvi králic vykazovala poměrně vysokou 

variabilitu (tabulka 1). Průměrná koncentrace celkového glutathionu byla 3,02 mmol/l, 

redukovaného 2,82 mmol/l a oxidovaného 0,20 mmol/l. Variabilita u celkového a 

redukovaného glutathionu se pohybovala kolem 10 %, ale oxidovaný glutathion vykazoval 

variabilitu až 35 %.  

Srovnání námi zjištěných hodnot s literárními údaji je komplikované, protože jsme v dostupné 

literatuře nenalezli práci, kde by byla koncentrace jednotlivých forem glutathionu u králíků 

sledována.  Obdobně prací u dalších druhů zvířat je velmi málo. Stanovení glutathionu je 

poměrně komplikované a pro přípravu vzorků ani pro samotné měření není v dostupné 

odborné humánní ani veterinární literatuře dosud stanovena referenční metoda (Michelet a 

kol., 1995). Hodnoty glutathionu se proto značně různí nejen v závislosti na druhu, ale i na 

způsobu získávání a přípravy vzorků, zvolené metodice měření a rovněž povaze biologického 

materiálu. Obsah glutathionu se značně liší při jeho vyšetření v plné krvi, plazmě nebo jeho 

stanovení v buněčných homogenátech. Intracelulární a krevní koncentrace se pohybují 

v mmol/l, zatímco plazmatické koncentrace v µmol/l (Michelet a kol., 1995). Michelet a kol. 

(1995) uvádí koncentrace GSH v lidské krvi 849 ± 171 µmol/l, koncentrace celkového 
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glutathionu 872 ± 157 µmol/l a koncentrace GSH v plazmě 3,39 ± 1,04 µmol/l. Hodnoty 

popisované těmito autory jsou ve srovnání s našimi poměrně nízké. Svardal a kol. (1990) 

vyšetřovali množství glutathionu v krevní plazmě. Koncentrace GSH byla 1,93 ± 0,37 µmol/l, 

GSSG 1,74 ± 0,59 µmol/l a celkového glutathionu 5,74 ± 1,30 µmol/l. Svardal a kol. (1990) 

vysvětluje rozdíly v množství celkového glutathionu a jeho jednotlivých forem tím, že 

glutathion se v organismu vyskytuje nejen ve volné formě (redukovaná, oxidovaná), ale má 

schopnost se vázat na proteiny (ProSSG). Hodnoty celkového glutathionu stanovené 

výpočtem proto zcela nevypovídají o aktuální koncentraci celkového glutathionu. Výzkum 

glutathionu je intenzivní především v humánní medicíně, kde je v současné době glutathion a 

jeho prekurzory (N-acetylcystein) používán při terapiích některých onemocnění. Ve 

veterinární medicíně je problematika glutathionu řešena zatím jen v omezeném počtu prací. 

Hjeltnes a kol. (1992) se zabývali stanovením GSH v plazmě a hepatocytech u lososa 

obecného (Salmo salar, L. 1758). Ve své práci uvádí hodnoty GSH 52,8±2,92 µmol/l 

v plazmě a 2,51±0,33 µmol/g jaterní tkáně. Neto a kol. (2014) vyšetřovali hladiny GSH a 

GSSG v játrech po perorálním podávání přídavku selenu a mědi do krmiva u býků plemene 

Brangus. Hodnoty kontrolních skupin, které nedostávaly přídavek Se a Mg se pohybovaly u 

GSH kolem 2,5 mmol/g a GSSG kolem 0,09 mmol/g jaterní tkáně. Das a kol. (2006) uvádí ve 

své práci hodnoty GSH v krysích játrech 13,41±0,75 µmol/g tkáně. 

 

Tabulka 1: Statistická charakteristika naměřených hodnot glutathionu (mml/l) u všech 

chovných králic (n = 20) 

 

 
Celkový 

glutathion 

Redukovaný 

glutathion 

Oxidovaný 

glutathion 
GSH/GSSG 

Průměr 3,02 2,82 0,20 17,10 

Směrodatná odchylka 0,31 0,27 0,07 10,33 

Dolní kvartil 2,74 2,64 0,17 11,27 

Horní kvartil 3,21 3,01 0,25 16,58 

Medián 3,03 2,83 0,22 13,70 

Minimum 2,49 2,27 0,06 9,30 

Maximum 3,71 3,41 0,31 46,40 

Variační koeficient 10,1 9,6 34,5 60,5 

 

 

Dalším cílem práce bylo vyhodnocení vlivu suplementace krmné dávky bylinných krmných 

doplňků s obsahem silymarinu a dalších biologicky účinných látek na koncentraci glutathionu 

v krvi. Valenzuela a kol. (1985) uvádí ve své práci, že perorální podávání flavonoidů 

(sylimarin a sylibin dihemisukcinát) zvýšilo množství GSH a celkového glutathionu v krysích 

játrech. V další studii Valenzuela a kol. (1994) předpokládají schopnost antioxidační aktivity 

silymarinu. Mechanismus působení flavonoidů na hladinu glutathionu ovšem zůstává 

předmětem studia. 
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Das a kol. (2006) prokázali pozitivní vliv podávání silybinu na hladiny GSH v játrech po 4 

týdenní aplikaci 1,6 g etanolu laboratorním krysám. Předpokládaným mechanismem působení 

je schopnost silybinu chránit buňky proti lipoperoxidům. Silybin prokázal signifikantní  

hepatoprotektivní aktivitu zvýšením hodnot GSH u skupin vystavených aplikaci etanolu. 

Navíc jeho preventivní užívání se ukázalo efektivnější než podávání jako součást samotné 

léčby. 

Ze srovnání jednotlivých pokusných skupin (tabulka 2) vyplývá, že zvolená krmná aditiva 

neovlivnila signifikantně koncentraci celkového, oxidovaného ani redukovaného glutathionu 

v krvi. V našem sledování se nepodařilo potvrdit hypotézu, že jedním z mechanismů působení 

silymarinu na zdravotní stav zvířat je zvýšení syntézy glutathionu. K přesnějšímu ověření 

vlivu podávaných preparátů by bylo vhodné realizovat sledování na větším počtu zvířat a při 

různých dávkách krmných doplňků.  

 

Tabulka 2: Koncentrace jednotlivých forem glutathionu v krvi králic jednotlivých skupin po 

210 dnech suplementace krmné dávky 

 

 Silyfeed PX AV3 Kontrola P-value 

 x SEM x SEM X SEM  

GSH (mml/l) 2,86 0,09 2,70 0,11 2,94 0,10 0,240 

GSSG (mol/l) 0,21 0,03 0,18 0,02 0,22 0,03 0,614 

Celkový 

glutathion 

(mol/l) 

3,06 0,09 2,87 0,11 3,20 0,13 0,240 

GSH/GSSG 15,5 2,3 18,3 4,4 17,3 4,8 0,903 

SEM – střední chyba průměru  

 

Závěr 

 

V realizovaném pokuse jsme stanovili koncentraci jednotlivých forem glutathionu v krvi 

chovných králic. Průměrná koncentrace celkového glutathionu v celém sledovaném souboru 

byla 3,03 mmol/l, redukovaného glutathionu 2,82 mmol/l, oxidovaného glutathionu 0,20 

mmol/l a vzájemný poměr GSH/GSSG byl 17,1. Naše data představují první publikované 

údaje o koncentraci glutathionu v krvi králíků. Dlouhodobá suplementace bylinných preparátů 

Silyfeed (expeler ostropestřce mariánského) a PX AV3 (výtažky z ostropestřce mariánského a 

jinanu dvoulaločnatého) neovlivnila signifikantně koncentraci sledovaných forem glutathionu 

v krvi. Tato studie byla prvotním ověřením účinnosti a dávkování Silyfeedu a přípravku PX 

AV 3 u chovných králic na hodnoty redukovaného, oxidovaného a celkového glutathionu a 

rovněž stanovením hladin glutathionu v krevních vzorcích ramlic. K hlubšímu ověření 

účinnosti a dávkování doplňků krmné směsi a pro stanovení referenčních hodnot GSH, GSSG 

a celkového glutathionu by bylo vhodné další rozsáhlejší vyhodnocení. 
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HUMÁT SODNÝ A OXID ZINEČNATÝ V PROFYLAXI 

POODSTAVOVÝCH PRŮJMŮ A JEJICH VLIV NA FEKÁLNÍ 

MIKROFLÓRU U ODSTAVENÝCH SELAT 

 

SODIUM HUMATE AND ZINC OXIDE IN PROPHYLAXIS OF POST-

WEANING DIARRHEA AND THE EFFECT OF TREATMENTS ON FECAL 

MICROBIOTA IN WEANED PIGLETS 
 

Trčková M., Lorencová A., Kaevska M. 

 

Veterinary Research Institute, Brno, Czech Republic 

 

Abstract 

 

The possibility of partial replacement of ZnO by sodium humate (HNa) in prophylaxis of 

post-weaning diarrhea (PWD) and the effects of treatments on fecal microbiota was 

investigated. Weaned piglets (24) were allocated into 3 dietary treatments: C - control; A - 

supplemented with ZnO (2.5 g/kg); B - supplemented with ZnO (1.7 g/kg) and HNa (20.0 

g/kg). Piglets were challenged with two enterotoxigenic E. coli strains (ETEC/O149/F4/LT 

and ETEC/O147/F18/LT). The effects on incidence, severity and duration of diarrhea, fecal 

shedding of ETEC strains, fecal microbiota composition and performance were investigated. 

The results indicated the possibility of reducing the high pharmacological dose of ZnO 

through partial replacement with HNa maintaining the equal favourable prophylactic effect in 

PWD treatment with contemporary positive effect on gastrointestinal microflora. 

 

Key words: humic substances; enterotoxigenic Escherichia coli; diarrhea; zinc; humic 

substances; fecal microbiota 

 

Introduction 

 

Post-weaning diarrhea (PWD), which is caused by ETEC, is by far the most common disease 

in weaned pigs. The high prophylactic doses of ZnO commonly used to control PWD in 

piglets have become an environmental problem. In order to decrease the ZnO dose, we have 

considered partial replacement by sodium humate (HNa). Humic substance (HS) are a class of 

compounds resulting from decomposition of organic matter in the soil. They have been 

descibed to possess antibacterial, antidiarrheal, antiallergic, antitoxic, imunomodulatory and 

anti-inflammatory properties (EMEA, 1999; Joone and van Rensburg, 2004; van Rensburg 

and Naude, 2009). HS in pig diet could improve growth performance and meat quality and 

reduce amonia emission from manure (Ji et al., 2006; Wang et al., 2008). 

 

Material and methods 

 

Twenty four piglets (LW x (P x Du)) from the specific pathogen free herd, weaned on day 28, 

were used in the study. Weaned piglets were identified by individual ear tags and housed in 3 

indoor pens (8 piglets per pen) in the experimental animal facility. They were allocated into 3 

dietary treatments: C - control; A - supplemented with ZnO (2.5 g/kg); B - supplemented with 

ZnO (1.7 g/kg) and HNa (20.0 g/kg). The basal diet was formulated according to animal 

requirements (NRC, 1998). No antibiotics were included in the diets. Piglets were fed twice a 
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day ad libitum, water was provided by automatic waterers. The dietary treatment was 

maintained for three weeks. 

Piglets were orally challenged by ETEC/O149/F4/LT and ETEC/O147/F18/LT with a single 

dose of 1.5×10
11

 CFU per piglet on day 4 after weaning. Bacteriological examination of fecal 

samples was performed on day 4, 5, 7, 9, 12, and 14 to evaluate the intestinal colonization by 

the challenged ETEC. The analyses were based on cultivation of the samples. 

Characterization of the strains was performed by the serological method and confirmation by 

PCR. Microbiota composition in piglet feces was studied by 16S rRNA gene pyrosequencing. 

The fecal samples were collected on day 1, 10 and 21.  

Piglets were clinically examined individually once per day. The severity of diarrhea was 

assessed visually and evaluated by individual scoring of the consistency of the feces: 0 

normal, 1 pasty, 2 mushy, 3 liquid, 4 liquid with blood. Diarrhea incidence was evaluated by 

the ratio (%) of scouring piglets in group. Mean daily diarrhea score (DDS) was calculated as 

the group sum divided by the number of piglets in the group. The duration of diarrhea was 

recorded individually and the mean duration for the group was calculated. Mortality rate was 

also measured. 

Piglets were weighed on day 1, 7, 14 and 21. Individual body weight gains (BWG) were 

calculated. Average daily feed intake (FI) of the groups was recorded. Feed conversion ratio 

(FCR) was calculated from FI and BWG.  

Data were subjected to statistical analysis using the program GraphPadInstat 3.0. Statistical 

significance of the differences among the group means was determined by the analyses of 

variance (ANOVA) in conjunction with the Tukey-Kramer test or Kruskal-Wallis test.  

 

Results and discussion 

 

The supplemented groups (A, B) presented a significantly lower severity of PWD in 

comparison with C (Table 1).  

 

Table 1. PWD in piglets 

Parameter 
Treatments

 

C A B 

Mortality (%) 62.5 0 0 

Diarrhea incidence (%) 100
A 

50
B 

50
B 

Daily diarrhea score 2.10
A 

0.64
B
 0.45

B 

Duration of diarrhea (days) 5.00
A 

1.38
B 

1.13
B 

 

HS are recommended for the treatment of diarrhea, dyspepsia and acute intoxications in 

swine, horses and poultry (EMEA, 1999). Veterinary pharmaceuticals containing HS have 

worked well in the treatment of digestive disorders and diarrhea in cats and dogs (Kuhnert et 

al. 1991). However, there are no data on the use of HS in the prophylaxis of diarrhea in 

piglets. 

Signs of growth depression in C were observed during the first week after weaning. High 

FCR in C reflected the poor health status and growth depression of piglets in comparison with 

lower FCR in supplemented groups (Table 2). ZnO and HS have been reported to improve pig 

performance probably through stabilisation of the intestinal microflora and the subsequent 

improvement in nutrient absorption, especially protein digestion and trace element utilisation 

(Jensen-Waern et al. 1998; Islam et al. 2005; Wang et al. 2008; Kim et al. 2012). The better 

growth rates observed in A and B in the first week after weaning in this study resulted rather 

from maintenance of gut health and elimination of the nutrient loss through diarrhea than a 

direct growth promoting effect. 
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Table 2. Growth performance of piglets  

Parameter 
Period 

(week) 

Treatments
 

C A B 

BWG (g/day) 

1 -111.10
a 

101.80
b 

85.70
b 

2 189.30 285.70 273.20 

3 187.50 403.60 453.60 

1-3 88.70 263.70 270.80 

FI (g/pig/day) 

1 215.89 305.00 291.86 

2 476.20 410.71 401.79 

3 773.84 765.40 794.64 

1-3 488.64 493.70 496.10 

FCR 1-3 5.51 1.87 1.83 

 

Interestingly, despite very mild or no clinical signs of diarrhea in the supplemented groups (A, 

B) the fecal shedding of the challenge strains for 8 days was observed. This lack of response 

in intestinal colonisation or fecal concentration of coliforms or other bacterial groups after 

ZnO administration (2.5 and 3.0 g/kg), which is in contrast to reduced diarrhea incidence, has 

also been reported by other authors (Jensen-Waern et al. 1998; Katouli et al. 1999; Li et al. 

2001). 

The fecal microflora in weaned piglets consisted mainly of following phyla: Bacteroidetes, 

Firmicutes, and Proteobacteria. On the class level, Bacteroidia and Clostridia were the most 

dominant group regardless of the diet supplementation or sampling day. It is in accordance 

with previous studies (Lu et al., 2014; Pajarillo et al., 2014). Only moderate changes were 

observed in the composition of fecal microbiota during treatments. The most notable change 

was the increase of Escherichia genus on day 10 in all samples, especially in C as a likely 

consequence of ETEC challenge with very intense course of diarrhea. After three weeks of 

supplementation, the microflora was stabilized and was similar in their composition in all 

groups except moderate increase of beneficial lactobacilli in B. The high dietary ZnO was 

found to reduce lactobacilli counts in pig intestine (Hojberg et al., 2005; Vahjen et al., 2011). 

Therefore, the effect of HNa could be taken into account because HS supplementation was 

found to increase lactobacilli in broiler cecum (Shermer et al., 1998; Aksu and Bozturk, 

2009). 

 

Conclusion 

 

The results indicated the possibility of reducing the high pharmacological dose of ZnO 

through partial replacement with HNa maintaining the equal favorable prophylactic effect in 

PWD treatment and with contemporary positive effect on gastrointestinal microflora. 
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Abstract 

 

The aim of the study was to evaluate the effect of 17 and 19 % of crude protein (CP) in feed 

mixture on performance and carcass yield in males and females of nutrias. Growth of nutrias 

was not significantly affected by CP; however, there was lower growth of females in 

comparison with males. Also most of carcass measurements were not affected by feed CP 

content and none of factors influenced dressing out percentage. Results of the study show that 

17 % CP in feed mixture for young nutrias is adequate without adverse effect on performance. 

 

Key words: nutria, crude protein, growth, carcass 

 

Úvod 

 

Chov nutrií má v Čechách a na Moravě dlouholetou tradici. V současné době jsou nutrie 

neprávem opomíjeným druhem s kombinovanou užitkovostí. Dříve se nutrie chovaly 

především pro kvalitní kožky, maso bylo spíše vedlejším produktem. V Jižní Americe, odkud 

nutrie pochází je v současné době chov zaměřen na maso, kožku a tuk. Nutrie se začaly 

chovat v bývalém Československu v roce 1925, v padesátých letech minulého století vznikly 

první farmy, chov se významně rozšířil v šedesátých letech minulého století. V současné době 

se chov u nás začíná zaměřovat především na produkci masa. 

Pro dosažení vysokého růstu a kvality masa je třeba zajistit i odpovídající výživu zvířat. 

Nutrie patří mezi býložravce a potřebuje především objemná krmiva, která nutrie jako 

býložravec dobře využije, protože má dlouhou trávicí trubici. Skřivan et al. (1983) uvádějí, že 

délka trávicí trubice je dvanáctkrát delší než délka těla. Celková délka střev dospělých nutrií 

bývá 6-7 m. Poměrný objem tenkého střeva dospělé nutrie je 42 %, tlustého 13 % a slepého 

dokonce 45 %. U novorozených nutrií zaujímá hmotnost střev a žaludku větší část těla než u 

osmiměsíčních zvířat. Během růstu se snižuje poměrná hmotnost střev k hmotnosti těla, ale 

poměr délky střev k délce těla se mění jen málo. Z hlediska výživy patří nutrie podobně jako 

králík mezi druhy s cékotrofií. U králíků i u nutrií je hlavním místem trávení slepé střevo, kde 

probíhá mikrobiální fermentace vlákniny. Marounek et al. (2005) zjistili, že nutrie na rozdíl 

od králíků špatně tráví krmiva s vysokým obsahem vlákniny jako je vojtěška, která je 

základem krmných směsí pro králíky. Z hlediska potřeby živin je u nutrií poměrně málo 

údajů. Ve vztahu k potřebě dusíkatých látek pro růst samců a samic nutrií byla publikována 

pouze jedna práce. Cabrera et al. (2007) sledovali vliv 16, 19 a 22 % N-látek na růst samců a 

samic nutrií, složení jatečného těla a nutriční hodnotu masa. Zjistili, že pro mladé rostoucí 

nutrie je možné využít krmnou směs se 16 % dusíkatých látek bez nepříznivého vlivu na růst 

s nevýznamně vyšší spotřebou krmiva. Obsah N-látek neměl vliv na jatečnou výtěžnost a 

obsah tuku v těle nutrií ani na nutriční hodnotu masa. Na základě těchto údajů jsme se 
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zaměřili na posouzení vlivu obsahu dusíkatých látek 17 a 19 % na výkrmnost a jatečnou 

hodnotu samců a samic standardních nutrií. 

 

Metodika 

 

Do pokusu bylo zařazeno 120 standardních nutrií ve věku 2 měsíců a výkrm trval do 8 měsíců 

věku. Nutrie byly rozděleny do 4 skupin po 30 ks (2 opakování po 15 ks). V pokusu byli 

samci a samice a obě pohlaví dostávala krmnou směs se 17,4 % N-látek nebo 19,2 % N-látek. 

Nutrie byly ustájeny v boxech s pevnou a roštovou částí. Nad rošty byly umístěny kolíkové 

napáječky a prostor na 1 nutrii byl 10 000 cm
2
. Nutrie byly krmeny kompletními krmnými 

směsmi. Krmné směsi byly sestaveny na katedře speciální zootechniky ČZU v Praze dle 

receptury Užitného vzoru UV 24096. Základem krmných směsí byla senná moučka, 

slunečnicový extrahovaný šrot, sojový extrahovaný šrot, cukrovarské řízky, pšeničné otruby, 

ječmen, minerální a vitaminové doplňky. Krmné směsi byly granulované s průměrem granulí 

0,8 cm. Obsah živin v krmných směsích byl analyzován dle metod AOAC. Krmivo a voda 

byly nutriím k dispozici ad libitum. Obsah živin je uveden v tabulce 1. Růst nutrií byl 

sledován individuálním vážením, spotřeba krmiva po boxech ve 28 denním intervalu. Po 

skončení výkrmu bylo vybráno 6 ks každého pohlaví o průměrné hmotnosti pro jatečný 

rozbor. Jatečná analýza proběhla za tepla dle modifikované metodiky pro králíky Blasco a 

Ouhayoun (1996). Jatečná výtěžnost byla vypočítána jako podíl jatečně opracovaného trupu 

bez hlavy ze živé hmotnosti. 

 

Tabulka 1 Analyzovaný obsah živin v krmných směsích (%) 

Živina Směs 1 Směs 2 

Sušina 88,4 89,1 

N-látky 17,4 19,2 

Tuk 3,1 3,5 

Vláknina 14,3 14,7 

 

Výsledky byly zpracovány analýzou variance programem SAS, metodou Anova. Průkaznost 

rozdílů v živé hmotnosti byla testována Scheffeho testem, v jatečném rozboru Duncanovým 

testem. Za průkazné byly považovány hodnoty P≤0,05. 

 

Výsledky a diskuse 

 

Živá hmotnost nutrií byla průkazně (P≤0,05) ovlivněna pohlavím již od 3. měsíce věku, což 

koresponduje s údaji Cabrery et al. (2007) i našimi předchozími výsledky se standardní a 

stříbrnou nutrií (Tůmová a Skřivanová, 2012). Rozdíly mezi pohlavími pak přetrvávaly až do 

konce pokusu. Vliv obsahu N-látek na živou hmotnost nebyl zjištěn až do 6 měsíců věku, kdy 

nejvyšší hmotnost měli samci krmení směsí s 19 % N-látek (P≤0,05). U samic ve stejném 

věku obsah N-látek živou hmotnost průkazně neovlivnil. Od 7. měsíce věku rozdíly mezi 

skupinami s odlišným obsahem N-látek zjištěny nebyly.  

Ve spotřebě krmiva na kus a den (Tabulka 3) nebyly velké rozdíly v závislosti na obsahu 

dusíkatých látek v krmivu. Více byl patrný vliv pohlaví, kdy samci měli vyšší spotřebu na kus 

a den než samice. Rovněž konverze krmiva byla spíše ovlivněna pohlavím než obsahem 

dusíkatých látek. Podobné výsledky uvádějí i Cabrera et al. (2007), kteří nezjistili vliv obsahu 

N-látek na konverzi krmiva, ale samci měli nižší konverzi (8,37 kg) než samice (9,48 kg) za 

celý výkrm do 8 měsíců věku. Z porovnání konverze krmiva v obou studiích je zřejmé, že 

v našem pokusu byla konverze krmiva nižší. 
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Tabulka 2 Živá hmotnost nutrií 

Věk (měsíců) Směs 1 Směs 2 

Samec Samice Samec Samice 

2 1818 1717 1805 1767 

3 2663
a
 2392

b
 2823

a
 2297

b
 

4 3769
a
 3041

b
 3910

a
 3155

b
 

5 4531
a
 3425

b
 4762

a
 3567

b
 

6 5200
b
 3983

c
 5440

a
 3992

c
 

7 5775
a
 4217

b
 5890

a
 4363

b
 

8 6000
a
 4458

b
 6153

a
 4600

b
 

a,b,c
  P≤0,05 

        

Tabulka 3 Spotřeba krmiva za celý pokus 

Ukazatel Směs 1 Směs 2 

Samec Samice Samec Samice 

Spotřeba krmiva 

na kus a den (g) 

202 158 198 146 

Konverze 

krmiva (kg) 

6,96 8,85 6,56 7,80 

 

Z ukazatelů jatečného rozboru (Tabulka 4) nebyla jatečná výtěžnost ovlivněna žádným ze 

sledovaných faktorů, což koresponduje s údaji Cabrery et al. (2007), kteří rovněž nezjistili 

vliv N-látek nebo pohlaví na jatečnou výtěžnost. Více údajů je o vlivu pohlaví na jatečnou 

výtěžnost, kde se většina autorů shoduje, že pohlaví významně neovlivňuje tento ukazatel 

(Faverin et al., 2002, Glogowski a Panas, 2009, Tůmová et al., 2013). Na druhou stranu 

pohlaví významně (P≤0,05) ovlivnilo podíl zadní části s vyššími hodnotami u samic. Zadní 

část zahrnuje nejkvalitnější partie jatečného těla nutrií a v naší předchozí studii (Tůmová et 

al., 2013) jsme zjistili rozdíly mezi barevnými typy, kdy u standardních byl vyšší podíl u 

samců, zatímco u stříbrných a přeštických nutrií u samic. Podíl stehen byl nejvyšší u samic 

krmených směsí s 19 % N-látek a nejnižší u samců se 17% N-látek v krmivu. Celkově vyšší 

podíl stehen byl při vyšším obsahu N-látek v krmivu a u samic. Vyšší hodnoty podílu stehen u 

samic jsme zjistili i u našeho předchozího pokusu s barevnými typy nutrií (Tůmová et al., 

2013). Podíl ledvinového tuku byl průkazně (P≤0,05) nejvyšší u samců krmených 17 % N-

látek a u stejného obsahu N-látek byl i významný rozdíl mezi samci a samicemi. U skupiny 

s 19 % N-látek nebyly mezi samci a samicemi rozdíly. Tyto výsledky jsou odlišné s údaji 

Cabrery et al. (2007), kteří nezjistili vliv N-látek ani pohlaví na podíl tuku. Tyto rozdíly 

mohou souviset s odlišným složením krmných směsí i metodikou stanovení tuku. Podíl 

trávicího traktu nebyl významně ovlivněn žádným ze sledovaných faktorů, ale vyšší podíl 

trávicího traktu může souviset s vyšší spotřebou krmiva u skupiny s nižším obsahem N-látek 

v krmné směsi. Podobnou souvislost popisují Gomez et al. (1998) u králíků. Podíl jater byl 

nejvyšší (P≤0,05) u samců krmených směsí s 19 % N-látek. Játra paří mezi orgány, které se 

vyvíjejí nejdříve a setkáváme se s větším podílem tohoto orgánu u zvířat s vyšší intenzitou 

růstu (Gomez et al., 1998), což bylo i v případě samců krmených směsí s vyšším obsahem N-

látek, kteří měli nevýznamně vyšší intenzitu růstu s výjimkou živé hmotnosti v 6 měsících 

věku.  
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Tabulka 4 Vliv obsahu dusíkatých látek na složení jatečného těla 

Ukazatel Směs 1 Směs 2 

Samec Samice Samec Samice 

Jatečná 

výtěžnost (%) 

50,07 48,02 50,41 49,21 

Podíl zadní části 

z JOT (%) 

41,7
b
 44,10

a
 42,33

b
 45,60

a
 

Podíl stehen 

z JOT (%) 

20,85
c
 22,05

b
 22,94

b
 26,31

a
 

Podíl 

ledvinového 

tuku z JOT (%) 

2,12
a
 1,22

b
 1,16

b
 1,12

b
 

Podíl trávicího 

traktu z JOT (%) 

9,79 11,13 8,58 10,07 

Podíl jater 

z JOT (%) 

4,86
b
 4,94

b
 5,87

a
 4,94

b
 

Podíl kůže ze 

živé hmotnosti 

(%) 

25,34
a
 26,46

a
 23,35

b
 23,26

b
 

a,b,c
  P≤0,05 

 

Závěr 

 

Výsledky pokusu ukazují, že u mladých nutrií je možné použít krmnou směs s obsahem 

dusíkatých látek kolem 17 % bez negativního vlivu na výkrmnost a jatečnou výtěžnost. Pouze 

v případě, že by se výkrm zkrátil do 6 měsíců věku, kdy zvířata dosáhla běžné porážkové 

hmotnosti, tak směs s vyšším obsahem N-látek může zvýšit intenzitu růstu. Současně je 

nezbytné upozornit, že se jedná o první výsledky a je třeba v této problematice dále 

pokračovat. 
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Úvod 

 

U vysoce užitkových krav představuje tranzitní období 3 týdny před porodem a 3 týdny po 

porodu enormní metabolickou zátěž způsobenou nástupem mléčné produkce (Hayirli et al., 

2002). Dochází k zvýšení energetické potreby, která nemůže být pokryta energetickým 

příjmem z krmiva a dochází tak k vzniku negativní energetické bilance (NEB; Janovick et al., 

2011). Důsledkem NEB dochází k mobilizaci tukové tkáně, což vede k prudkému navýšení 

hladiny neesterifikovaných mastných kyselin v krevní plazmě (NEMK). Část NEMK se 

dostává do jater a přispívá k vzniku k onemocnění jako je ztučnění jater a ketóza. Nedávné 

výzkumy prokázaly, že peripartální období je u dojnic charakterizováno stavem podobným 

zánětu jater, což take přispívá k vzniku onemocnění s tímto orgánem souvisejícími (Bertoni et 

al., 2008; Trevisi et al., 2012). Polyfenoly, zejména flavonoidy, mají silné protizánětlivé a 

antioxidativní vlastnosti (Patel and Maru, 2008). Tato studie prověřovala hypotézu zda 

přídavek premixu přírodních rostlinných antioxidantů (PPRA) bohatých na polyfenoly má 

potenciál zlepšit funkci jater u peripartálních dojnic a zda se to může projevit zvýšením 

mléčné produkce. 

 

Materiál a metody 

 

Tato studie byla prováděna ve vzdělávacím a výzkumném  centru pro chov zvířat v městě 

Münchweiler an der Alsenz, SRN a byla schválena místním úřadem pro welfare zvířat (23 

177-07/G 12-20-074). Do pokusu bylo začleněno 27 dojnic (8 primi- a 19 multiparních), které 

byly ustájeny ve volném ustájení v boxech stlaných slámou s váhou od Insentec B.V. 

(Marknesse, Netherlands) za účelem zjišťování individuálního příjmu krmiva. Dojnice byly 

rozděleny do dvou pokusných skupin (skupina A: 14 dojnic s průměrnou paritou 2.8 ± 1.6, 

skupina B: 13 dojnic s průměrnou paritou 3.1 ± 2.2). Pro rozdělení dojnic do obou skupin 

byly selekčním kritériem užitkovostní parametry na začátku pokusu (počet laktací, mléčná 

užitkovost, obsah tuku a bílkovin v mléce, počet somatických buněk). V období mezi 3 týdny 

před porodem a otelením všechny dojnice dostávaly TMR spočítanou na pokrytí potřeby 

energie a proteinu suchostojných dojnic o hmotnosti 650 kg při předpokládaném příjmu 

sušiny 12 kg /den při příjmu ad libitum. Po porodu dojnice dostávaly TMR spočítanou na 

pokrytí potřeby energie a proteinu pro produkci 34 kg mléka s předpokládaným denim 
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příjmem sušiny 22 kg. Dieta pokusné skupiny  měla navíc v krmivu PPRA (Loxidan, 

Lohmann Animal Nutrition GmbH, Cuxhaven) obsahující extrakt ze zeleného čaje a 

kurkuminu v dávce 3.5 g na dojnici a den. Od týdne 1 do týdne 9 po porodu byly jednou týdně 

odebírány vzorky mléka a to vždy večer a druhý den ráno a uchovávány pro další analýzu. 

Vzorky krve byly odebírány od všech krav ráno před krmením ve dvoutýdenním intervalu, 

počínaje 1 týden před datem očekávaného porodu a až do 5 týdnů po porodu. Bioptáty jaterní 

tkáně byly odebírány z pravého laloku jaterního (lobus hepatis dexter) týden 1 a 3 postpartum, 

vždy před krmením mezi 7,00 a 9,00 h. Data byla analyzována lineárním modelem smíšených 

efektů za použití lmerTeste (Kuznetsova et al., 2014) a lsmeans (Lenth und Hervé, 2013) v R 

verzi 3.1.1 (R Core Team 2014). Lineární model smíšených efektů obsahoval pokusnou 

skupinu, týden, číslo laktace (1, 2-3 nebo ≥  4) a interakci pokus x týden jako fixované faktory 

a dojnici jako náhodný faktor. Mnohočetná porovnání mezi celkovými průměry pokusné 

skupiny a průměry v době každého odběru vzorků byla prováděna za pomocí  lineárních 

kontrastů pro nejmenší čtvereční průměr. Rozdíly mezi průměry byly považovány za 

významné pro P<0,05. 

 

Výsledky a diskuse 

 

V tabulce 1 jsou uvedeny hodnoty produkce mléka a jeho složení, příjem sušiny a energie a 

energetická bilance dojnic. Přechod z vysoké březosti do časné laktace je spojen se silným 

metabolickým stresem (Drackley, 1999) způsobeným nižším příjmem sušiny (DMI) a silně 

zvýšenou potřebou glukózy pro podporu mléčné produkce (Wathes et al., 2011). Popsané 

podmínky vedou k NEB spojenou s dramatickou modifikací mnoha biochemických drah 

v játrech (McCabe et al., 2012, Gross et al., 2013). Všechny tyto účinky jsou take spojeny se 

sníženou produkcí mléka (Bionaz et al., 2007; Bertoni et al., 2008) a nižší fertilitou (Bertoni 

et al., 2000; Beever, 2006). V období mezi 2. a 9. týdnem laktace příjem sušiny a energie a 

energetická bilance dojnic nevykazovaly rozdíly mezi oběma skupinami. Krávy, jejichž 

krmivo obsahovalo PPRA (skupina B), měly signifikantně zvýšený, na energii korigovaný 

nádoj (ECM; +4.2 kg/den; p=0.010) a vykazovaly tendenci k zvýšenému nádoji (+3.0 kg/den; 

p=0.087) v období mezi 2. a 9. týdnem laktace ve srovnání s kontrolní skupinou. Hladina 

mléčného tuku (+0.17 kg/den; p=0.032) a obsah mléčného proteinu (+0.12 kg/den; p=0.031) 

byly signifikantně zvýšené v pokusné skupině s PPRA.  

Krávy v pokusné skupině B vykazovaly signifikantně snížené hladiny NEMK v plasmě (-30 

%, P<0.01) ve srovnání s kontrolní skupinou (skupina A, tabulka 2). Snížené koncentrace 

NEMK v krvi mohou být vysvětleny anti-inflamatorním účinkem PPRA. Bylo prokázáno, že 

zvýšená zátěž jater mastnými kyselinami indukuje stres endoplasmatického retikula (ER 

stress; Fu et al., 2012; Nivala et al., 2013), což může vést k aktivaci genů reakce rozložených 

proteinů v játrech  dojnic v peripartálním období (Gessner et al., 2014). Duplus et al. (2000) 

and Jump et al. (2005) demonstrovali, že NEMK mohou fungovat jako signalizační molekuly 

a ovlivňovat regulaci exprese genů metabolismu tuků při patogenezi některých metabolických 

onemocnění mající souvislost s NEB. Zvýšená koncentrace NEMK v krvi peripartálních krav, 

která je indukovaná NEB, je spojená s tvorbou ketolátek jako je BHB (Herdt, 2000). 

Koncentrace BHB však nebyla mezi oběma skupinami rozdílná, což naznačuje, že přívod  

polyfenolů neovlivnil jaterní ketogenezi. Koncentrace α-tokoferolu, ß-karotenu, TBARS a 

TEAC nebyly mezi oběma skupinami rozdílné, což ukazuje, že polyfenolový produkt 

nezlepšil antioxidativní status  plazmy krav (tabulka 2). Dále byla sledována plasmová 

koncentrace retinolu za účelem zjištění, zda polyfenolový PPRA omezil zánět, protože retinol 

je uvolňován játry, kde se váže na tzv. retinol-binding protein, který je ze skupiny proteinů 

negativní akutní fáze (Bossaert et al., 2011). Plasmatická koncentrace retinolu byla 

signifikantně zvýšená u krav, které dostávaly PPRA ve srovnání s kontrolní skupinou, což 
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může naznačovat, že došlo k zlepšení jeterních funkcí. Dále dojnice s PPRA vykazovaly 

podstatně snížené koncentrace triacylglycerolů a cholesterolu v játrech (tabulka 2). 

 

Tabulka 1: Dojivost a mléčné složky Holštýnských krav v kontrolní skupině (skupina A, 

n=14) a v pokusné skupině s krmivem přivádějícím 3.5 g přírodního premixu rostlinných 

antioxidantů na kus denně (skupina B, n=13) v období laktace od 2. do 9. týdne
1 

 

 týden 2 - týden 9  P- hodnota 

Parametr A B SEM PPRA čas PPRA x t 

příjem sušiny, kg/d 17.1 17.7  0.59 0.491 < 0.001 0.152 

příjem energie, MJ/d  117.8  121.9 4.08 0.491 < 0.001 0.152 

energetická bilance, MJ NEL/d -29.5  -38.1  0.17 0.231 < 0.001 0.162 

dojivost, kg/d 36.5 39.5  1.21 0.087 < 0.001 0.634 

4% ECM, kg/d 34.5  38.7  1.05 0.010 0.198 0.515 

    tuk, % 4.00  3.93  0.10 0.608 < 0.001 0.672 

    protein, % 3.23  3.15  0.05 0.277 < 0.001 0.280 

    laktóza, % 4.80  4.81  0.03 0.827 < 0.001 0.021 

    tuk, kg/d 1.39  1.56  0.05 0.032 0.684 0.675 

    protein, kg/d 1.13  1.25 0.04 0.031 0.263 0.753 

1hodnoty jsou průměry nejmenších čtverců. 

 

 

Tabulka 2: Metabolické parametry v plasmě a koncentrace lipidů v játerch Holštýnských krav 

krmených kontrolní  dietou (skupina A, n=14) nebo dietou s 3.5 g přírodního premixu 

rostlinných antioxidantů na kus denně (skupina B, n=13) v týdnech 1, 3 a 5 laktace a v 

průměru týdnů 1, 3 a 5
1
 

 týden 1 týden 3 týden 5 týden 1,3,5  P-hodnota 

Parametr A B A B A B A B SEM PPRA  čas  
NPAP  

x čas 

plasma
2
           

NEMK, µmol/L 0.58 0.33 0.26 0.23 0.27 0.21 0.37 0.27 0.02 0.006 <0.001 0.003 

BHB, µmol/L 407 399 384 430 506 424 433 418  24.6 0.671 0.228 0.255 

TAG, mmol/L 0.14 0.13 0.16 0.17 0.17 0.18 0.16 0.16 0.01 0.903 <0.001 0.100 

retinol, mg/L 0.20 0.25 0.25 0.32 0.30 0.33 0.25 0.30 0.01 0.001 <0.001 0.435 

α-tocopherol, 

mg/L 

1.65 1.84 2.83 3.25 3.67 4.00 2.72 3.03 0.17 0.199 <0.001 0.857 

β-karoten, mg/L 4.01 3.75 6.07 5.90 7.95 8.01 6.01 5.89 0.37 0.821 <0.001 0.870 

TBARS, µmol/L 6.53 6.42 6.60 7.20 7.35 7.01 6.83 6.88 0.23 0.884 0.082 0.177 

TEAC, µM TE 293 320 327 349 337 342 319 337 9.81 0.204 0.026 0.616 

játra             

TAG, mg/g 57.1 32.7 67.7 29.9 - - 62.4 31.3 10.3 0.047 0.680 0.485 

cholesterol, mg/g  4.56 3.43 3.92 3.93 - - 4.24 3.18 0.31 0.026 0.048 0.796 

1hodnoty jsou průměry nejmenších čtverců; 2 zkratky: TAG = Triacylglyceroly, TBARS = Thiobarbituric acid-reactive substances, TEAC = 
Trolox equivalent antioxidant capacity. 
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Závěr 
 

Tato studie prokázala, že použití polyfenolů v okoloporodním období u krav zvyšuje produkci 

mléka a zlepšuje jaterní funkce. Je pravděpodobné, že tyto příznivé účinky polyfenolů byly 

způsobeny jejich protizánětlivým účinkem. V principu tato studie ukázala, že použití 

polyfenolů u dojnic by mohlo být účelnou strategií pro zlepšení jejich zdraví a mléčné 

užitkovosti. 
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APPLICATION OF CONTINUOUS IODINE CONCENTRATION IN COWS 

MILK 
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JU v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, katedra zootechnických věd 

 

Abstract 

 

In Czech Republic a significant decrease of iodine concentration in cow's milk during years 

1988 to 1996 was accompanied by goitrogen symptoms in newborn calves. In contrast the 

gradual increase of iodine concentration in milk from 1999 up to 2010 suggests a potentional 

risk of nutritional iodine excess in cows. Next reducing average concentration of iodine in 

milk from year 2011 to an average value of 234µg/kg in year 2014 indicates again a potential 

risk of iodine deficiency in farms with lower iodine intake. The achieved results point to the 

need for continuous control of iodine concentration in cow's milk.  

 

Key words: Calves, goitrogens, thyreoidea 

 

Literární přehled 

 

Koncentrace jódu v kravském mléce představuje významnou informaci o jeho příjmu u 

dojených krav a nabídce spotřebitelům mléka (Hemken 1980, Jahreis et al. 1999, Kursa et al. 

2005). Jód je buňkami mléčné žlázy obdobně jako ve štítné žláze prioritně vychytáván a 

v úměrném množství vylučován v mléce, které představuje významný zdroj jódu pro jeho 

spotřebitele. Vymezení úměrného příjmu jódu v zájmu zajištění optimální produkce hormonů 

štítné žlázy skotu, koz a ovcí je závislé na jejich funkční zátěži a uplatnění nutričních 

strumigenních faktorů v krmné dávce (glukosinolátů, izoflavonů, perchlorátů, bromidů) 

snižujících využití jodu ve štítné žláze pro syntézu tyroxinu a trijódtyroninu (Pailan et Singhal 

2007, Leung et al. 2010, Trávníček et al. 2001). Prevence rizika nedostatečného příjmu jódu u 

krav projevujícího se jeho nízkou koncentrací v mléce, sníženou produkcí mléka za laktaci a  

projevem tyreopatií u telat během intrauterinního vývoje spočívá v dostatečné suplementaci 

jódu kravám během březosti a laktace. 

V prvé polovině dvacátého století nepatřilo kravské mléko mezi významné zdroje jodu ve 

výživě obyvatel střední Evropy vzhledem k nízké koncentraci jodu v objemných krmivech 

místního původu. Naproti tomu v současnosti přispívá plošná nutriční suplementace jodu 

dojnicím zvláště v prosperujících vysokoprodukčních velkochovech významně k zajištění 

příjmu jodu u spotřebitele mléka. 

 

Metodika 

 

Koncentrace jodu v mléce byla stanovena spektrofotometrickou metodou dle Sandell  et 

Kolthoff 1937 modifikovaná Bednářem et al. 1964.  
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Výsledky 

 

 
 

Diskuze 

 

Průměrná koncentrace jódu v kravském mléce v ČR v letech 1988 - 1996 klesla až na 31 µg/l 

jako důsledek absence jeho suplementace u krav provázené prenatálními a postnatálními 

tyreopatiemi telat (Kursa et.al. 1996) a zanedbatelnou nabídkou jodu z mléka a mléčných 

výrobků jejich spotřebitelům. Následující prudký rozvoj výroby mléka v moderních 

velkochovech, poradenství ve výživě krav a plošná nutriční suplementace minerálních látek 

včetně jódu od roku 2000 přispěly spolu s předchozími zkušenostmi s tyreopatiemi 

narozených telat v devadesátých letech, prudkým rozvojem nabídky minerálních krmných 

přísad a poradenství k řešení problematiky optimální suplementace stopových prvků a 

preferenci suplementace jodu u dojených krav. Po roce 2000 došlo k prudkému vzestupu 

koncentrace jodu v mléce, která dosáhla již v roce 2003 průměrnou koncentraci 310 µg/l 

vyšetřených vzorků mléka na území ČR (Trávníček et al. 2011). Nárůst průměrné koncentrace 

jódu pokračoval až do roku 2010 na průměrnou hodnotu 490 µg/l mléka, což upozorňuje na 

možná rizika poruch štítné žlázy (Paulíková et al. 2002). V letech 2011 až 2014 dochází 

v souvislosti s prevencí  zdravotních rizik nadbytečného příjmu jodu u krav a telat případně 

poruch funkce štítné žlázy u spotřebitelů kravského mléka k postupnému snížení koncentrace 

jodu v syrovém kravském mléce na průměrnou hodnotu 234 µg I /l. 

Na nepostradatelnost dosavadního systematického sledování koncentrace jodu v kravském 

mléce nejen ve velkochovech i malochovech a na její vhodnou profesionální úpravu 

z hlediska nabídky jodu pro výživu obyvatel ČR poukazuje snížení průměrné koncentrace 

jodu v kravském mléce v roce 2012 na 309 µg/l. Navržená úprava je v souladu s omezením 

rizik nadbytečného příjmu jodu mlékem a mléčnými výrobky (Nařízení Komise ES 

č.1459/2005 k vymezení maximálního povoleného obsahu jodu v kompletní krmné dávce pro 

dojnice 5 mg na kg krmné dávky o sušině 88 %). 

Současné normy potřeby živin uplatňované v ČR doporučují pro dojnice 0,8mg jodu na kg 

sušiny krmiva, případně 0,6 mg na kg nadojeného mléka (Sommer et al., 1994).  
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Závěr  

 

Z uvedených výsledků vyplývá trvalá potřeba sledování suplementace jodu u dojených krav a 

její kontroly ve nejen ve velkochovech ale i malochovech. Ve vybraných malochovech krav 

v šumavském podhůří západních Čech opomíjejících suplementaci jodu klesla jeho 

koncentrace v kravském mléce na pouhých 80 µg/l v roce 2012.  
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Abstract 

  

The article presents the evaluation of metabolic profile of Aberdeen Angus cows from breed 

with frequent occurrence of proximal femur fractures in cows older than 10 years. Fractures 

were recorded during the bull service. The cattle are bred in flood-prone areas with limited 

liming of grassland. Hypocalcaemia, hypomagnesaemia and low mineral content in the urine 

were observed in cows. 

 

Key words: Metabolic profile, old cows, hypocalcemia, floods  

 

Úvod 

 

Celoroční pastevní chov masných plemen skotu představuje úspěšný způsob produkce 

hovězího masa. Krávy masných plemen jsou dlouhověké. Plemeno Aberdeen Angus, které je 

v ČR druhým nejvíce zastoupeným plemenem. Plemeno je rané, přizpůsobené pastvě a 

vhodné do podmínek České republiky
1
. Průměrná hmotnost krav dosahuje 640 kg a býků 

1050 kg
2
. 

V jižních Čechách dochází k opakovanému zaplavování zemědělské půdy včetně pastvin a 

luk, což omezuje údržbu pastvin i jejich pravidelné vápnění. U skotu, který je závislý na 

objemných krmivech místního původu, nelze opomíjet rizika poruch minerálního 

metabolizmu v souvislosti s minerálním složením půdy a druhovým zastoupením botanického 

složení pastevních porostů
3
. Dlouhodobé využívání pastvin bez náhrady úbytku živin 

hnojením postupně snižuje obsah minerálních látek v rostlinách
4
. Podpora pestrosti lučních 

porostů snižuje riziko minerální nerovnováhy u pasených zvířat
4,5

.
 
Mezi možné důsledky 

nedostatku Ca se řadí osteoporóza
6
 většinou společně s osteomalacií

7
. Patologicko 

morfologický obraz osteoporózy uplatňující se především u starších zvířat je nejčastěji 

provázen úbytkem hmotnosti kostí, nárůstem jejich křehkosti a lomivosti
6
.   

 

Materiál a metodika 

 

Práce je zaměřena na zhodnocení metabolického profilu krav plemene Aberdeen Angus 

v chovu s častým výskytem fraktur proximálního femuru u krav při naskočení býka v období 

říje (od roku 2008 u 5 %  kusů ročně). Průměrný věk krav v roce 2013 byl 8 let a nejstarších 

17 let. Chov se nachází v jižních Čechách v obilnářské výrobní oblasti s četnými rybníky. 

V uvedené lokalitě se opakovaně od roku 2002 vyskytují jarní záplavy nejméně na 30 % 

spásané plochy a současně se upouští od vápnění travních porostů vzhledem k odplavování 

vápence. Na základě agrochemického rozboru půd byla v  roce 2005 vymezena potřeba 

vápnění 80,9 kg CaO na hektar a v roce 2012 již 145 kg CaO na ha. 
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Výživa zvířat je v letním období založena na pastvě a volném přístupu k minerálnímu lizu 

firmy Trewit s obsahem 8,8 % Ca, v zimně na senáži z travních porostů sklízených na 

zaplavených plochách a minerálním lizu s 9,9 % Ca.  Napájecí voda pochází z vlastního 

zdroje v areálu pastvin.   

V zájmu vymezení metabolického pozadí rizika fraktur proximálního femuru krav byl v září a 

v prosinci 2013 vyšetřen biochemický profil krve a moče a pro vyhodnocení byly použity 

normy Doubek et al.
8
 a Hofírek et al

9
. 

 

Výsledky a diskuze 

 

 Tabulka 1 nabízí přehled obsahu makroprvků a aktivity ALP v krevní plazmě. Nižší hodnoty 

vykazuje zejména Ca. Jeho průměrné hodnoty se pohybovaly na spodní hranici zvoleného 

rozpětí, individuální hodnoty byly v září podnormální ve 47 % a v prosinci v 53 %, přičemž 

v 10 % kalcemie poklesla po 1,9 mmol·l
-1
. Obdobně podnormální úroveň byla v září 

zaznamenána ve 43 % u hořčíku. Z tab. 1 je zřejmá dysbalance mezi obsahem Ca a P v krevní 

plazmě. Průměrná koncentrace Ca byla na spodní hranici, naopak průměrná koncentrace P se 

v prosinci zvýšila nad referenční mez. Aktivita ALP se vyznačuje značnými individuálními 

rozdíly. Maximální hodnoty zjištěné v prosinci (8,3 µkat·l
-1
) potvrzují rizika osteopatií.  

Orientační vyšetření obsahu minerálních látek v moči (tab. 2) odpovídají nízké saturaci nejen 

Ca a Mg, ale i Na, K a individuálně i P.         

V tabulce 3 jsou uvedeny ostatní sledované parametry. Vyšší úroveň urémie v září i v prosinci 

poukazuje na nadbytečný příjem dusíkatých látek související i s mimořádnou vegetační situací 

v roce 2013, která umožnila využívání TTP v pozdním podzimním období. Na relativně 

vysoké aktivitě GMT se podíleli především starší jedinci s předpokládaným přetížením 

jaterních funkcí při vysoké zátěží dusíkem. Koncentrace cholesterolu a triglyceridů se 

nacházela v rámci norem, obsah plazmatických bílkovin na horní hraně rozmezí.  

Zatímco poporodní ulehnutí především u dojených krav je provázeno hypokalcemií 

způsobenou opožděnou mobilizací vápníku z kostí
10,11

, chybí u masných krav podrobnější 

informace o poruchách metabolizmu Ca mnohdy spojených s fragilitou kostí 

během připouštění. Zvýšená lomivost kostí v souvislosti s hypokalcemií bývá u dojnic 

spojovaná s osteomalacií případně osteoporózou, které se vyskytující často souběžně
7
. K 

bližšímu určení příčiny by bylo žádoucí vyšetření například kostního bioptátu
7
, nelze však 

opomenout ani stopové prvky, zejména Zn, Mn, Cu a Se
12

.  

Při telení relativně starých masných krav koncem zimního období v únoru je nutné zohlednit 

náročnost zahájené laktace spojené s výraznou mobilizací Ca nejen vzhledem k jeho obsahu v 

mlezivu a mléce, ale i případných rizik hypokalcemie a jejího dopadu na nežádoucí 

mobilizaci vápníku z kostí. Při limitovaném, často individuálně nerovnoměrném příjmu 

minerálních látek z minerálních lizů je převažující nutriční potřeba Ca zajišťována objemnými 

krmivy. Vzhledem k deficitu Ca v půdě v souvislosti s omezeným vápněním na 

zaplavovaných TTP lze u masného skotu odkázaného na objemná krmiva z uvedených lokalit 

předpokládat nutriční deficit vápníku. Tento poznatek vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost i 

hmotnosti plemenných býků využívaných pro zapouštění starších krav. 
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Tab. 1 Obsah vápníku, fosforu, hořčíku a aktivita alkalické fosfatázy (ALP) v krevní 

plazmě 

 

 

Datum 

vyšetření 

 Ca (mmol/l) 

 2,25-3,1 

P 

(mmol/l) 

1,6-2,3 

Mg 

(mmol/l) 

0,78-1,07 

ALP 

(µkat/l) 

0,5-5,5 

18.9.2013 

n = 12 

 

x  2,30 2,25 0,80 1,2 

sx. 0,15 0,24 0,08 0,9 

Min. 1,93 1,83 0,66 0,1 

Max. 2,43 2,58 0,90 3,4 

10.12.2013 

n = 30 

x  2,20 2,90 1,00 1,5 

sx. 0,20 0,30 0,20 1,7 

min.  1,70 2,28 0,80 0,2 

max.  2,50 3,72 1,75 8,3 

ALP (alkalická fosfatáza) 

 

 

Tab. 2 Obsah minerálních látek v moči 

 

Datum 

vyšetření  
  Ca  

(mmol/l)  

0,69 -

1,50 

 

P 

 mmol/l) 

0,32-

5,44 

Mg 

 (mmol/l) 

6,17-16,46 

Na 

(mmol/l) 

20-80 

K  

(mmol/l) 

140-320 

18.9.2013 

n = 1 
0,34 0,40 1,1 2,47 154,0 

10.12.201

3 

n = 4 

0,05-

1,41 

0,02-

9,97  0,8-6,96 

0,99-

24,1 

20,0-

318,0 

 

 

Tab. 3  Metabolické parametry krevní plazmy 

 

Datum   

 

Močovina 

  (mmol/l) 

  3,3-6,6 

Glukóza 

(mmol/l) 

3,0-4,1 

CB  

(g/l)  

60,0-85,0 

Chol 

(mmol/l)  

2,60-5,20 

TG 

(mmol/l) 

0,17-0,51 

GMT 

(µkat/l)  

0,14-0,55 

18.9. 

2013 

 n = 11 

x  9,7 4,3 85,3 3,30 0,20 0,20 

sx 0,6 0,32 3,7 0,58 0,08 0,08 

min. 8,8 3,61 80,1 2,60 0,13 0,13 

max.  10,6 4,57 92,9 4,58 0,37 0,37 

10. 12. 

2013 

n = 30 

x  9,8 5,4 90,5 3,80 0,30 0,40 

sx 1,0 0,8 4,8 0,60 0,10 0,20 

min. 8,1 4,6 75,9 2,79 0,19 0,10 

max. 11,8 5,7 101,7 4,93 0,49 1,00 

CB (celková bílkovina), TG (triacylglyceridy), GMT (gama glutamyl transferáza) 
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Abstract 

 

The aim of the paper was to extend the knowledge about correlation of current fatty acids 

(FAs) profile of cow milk fat at herds of cows (n=134) at summer pasture period in mountain 

dairy farms in Slovakia to milk production and quality parameters. The FAs composition of 

individual milk was determined by GC-MS, where 54 FAs were identified.  

Short chain saturated fatty acids show in the first third of lactation highly significant positive 

correlation coefficients (r>0.5, P <0.01) with indicators of milk production (days, the total 

amount of milk fat and protein in kg). Long chain saturated and monounsaturated fatty acids  

have to the total milk production significant indirect relationship. Their content decreases with 

the rise of the total amount (kg) of produced fat, protein, milk, and with the increasing number 

of days of lactation (r<-0.6, P<0.001). Polyunsaturated fatty acids show negative correlation 

coefficients to total amount of produced milk, fat, protein (kg) and the number of days in 

lactation. Grazing of dairy cows at mountain farms has a better value of the composition of 

milk fat from a health perspective, but at the account of lower production. 

 

Key words: milk, fatty acids, lactation, grazing 

 

Úvod 

 

Mliečny tuk je z nutričného hľadiska hodnotený negatívne pre prevládajúci obsah nasýtených 

mastných kyselín s aterogénnym účinkom, ako aj obsah nežiaducich trans izomérov, ktorý je 

ale v porovnaní s inými tukmi, v mliečnom tuku zanedbateľný (Mensink, 2005). Trans 

izoméry mononenasýtených mastných kyselín sa vytvárajú v bachore v priebehu 

biohydrogenácie. To je ale žiaduci jav umožňujúci vznik reťazcov esenciálnych mastných 

kyselín, linolovej a alfa linolénovej a hlavná z nich, kyselina delta 11 trans C18:1 je 

prekurzorom konjugovanej kyseliny linolovej CLA, ktorá sa vyskytuje iba v mäse a mlieku 

prežúvavcov. Tieto sú prekurzormi biologicky aktívnych látok – hormónov a enzýmov.  

Príjem mliečneho tuku vo výžive je teda dôležitý pre obsah mastných kyselín zvyšujúcich 

jeho biologickú hodnotu. Hlavne nenasýtených mastných kyselín v cis konfiguráciách, najmä 

kyseliny olejovej C18:1n6cis, pôsobiacich priaznivo proti kardiovaskulárnym ochoreniam 

(Haug, 2007). Pozitívna vlastnosť mliečneho tuku je i jeho priaznivý pomer omega3 (n3) 

a omega6 (n6) mastných kyselín, 1:(1,16-4), Colomb et al. (2004). Preto by hodnotenie 

významu mliečneho tuku vo výžive malo byť vykonávané pomocou komplexných štúdií, 

nielen na základe účinku jednotlivých typov kyselín, keď sú študované samostatne. 
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Materiál a metódy 

 

Pre štúdium a monitoring mliečneho tuku dojníc chovaných na pastve v horských 

podmienkach sme uskutočnili výber chovov a zvolili sme dojnice na prvej laktácii. Na 

základe evidencie Plemenárskych služieb Slovenskej republiky sme spracovali údaje o ich 

mliečnej úžitkovosti. Individuálne vzorky mlieka boli analyzované na obsah tuku, bielkovín, 

laktózy, minerálnych látok a sušiny. Z lyofilizovaných vzoriek mlieka bol mliečny tuk 

izolovaný extrakciou v petroléteri podľa Röse-Gottlieba, následne reesterifikovaný 

metanolovým roztokom KOH a metylestery mastných kyselín boli extrahované hexánom. 

(Samková et al. 2009). Metylestery mastných kyselín boli analyzované plynovou 

chromatografiou (prístroj GC Varian 3800, Techtron, USA), s použitím FID detektora na 

kapilárnej kolóne Omegawax 530; 30m na Jihočeskej univerzite v Českých Budějoviciach.. 

Na chromatografickom zázname bolo identifikovaných 54 mastných kyselín pomocou 

štandardnej referenčnej vzorky mliečneho tuku a analytických štandardov Supelco, a následne 

pomocou GCMS analýzy. Ich zastúpenie bolo vyjadrené relatívne v percentách (%). 

Analytické údaje boli vyhodnotené cez štatistický softvér SAS verzia 9.2 (SAS 2002), modul 

SAS STAT.  

 

Výsledky a diskusia 

 

Vyhodnotili sme vzájomné korelačné vzťahy produkčných ukazovateľov dojníc, ktoré sú 

zároveň i obrazom ich kondičného stavu, a spektra mastných kyselín za farmy s horským 

pastevným systémom. Vzhľadom na priebeh zmien v zastúpení mastných kyselín v mliečnom 

tuku, ktoré sú výraznejšie v prvej tretine laktácie, vyhodnotili sme lineárnou regresnou 

analýzou vzťahy jednotlivých ukazovateľov kvality a produkcie mlieka za prvých 111 dní 

laktácie (tab. 1). 

Nasýtené mastné kyseliny SAFA, sú považované za nežiaducu zložku mliečneho tuku. Obsah 

SAFA je tvorený ich časťou, ktorá pozostáva z krátkoreťazcových mastných kyselín C8:0 až 

C14:0. Tieto vykazujú v prvej tretine laktácie pozitívne korelačné koeficienty so všetkými 

ukazovateľmi nápočtu laktácie (počet dní, množstvo mlieka, tuku a bielkovín v kg). Čím 

väčšiu produkciu mlieka dojnica do dňa odberu vzorky zabezpečila, tým vyšší je obsah 

krátoreťazcových nasýtených mastných kyselín v tuku mlieka. Spomedzi korelačných 

koeficientov k ukazovateľom nápočtu laktácie sú tieto mastné kyseliny štatisticky významne 

korelované s počtom dní laktácie (r>0,5, P<0,01). Podstatná mastná kyselina tejto skupiny 

C14:0 (12,71±1,55%; myristová) má k počtu dní laktácie najvyšší r=0,592;P<0,001. 

Významná je i korelácia kyseliny C10:0 k množtvu mlieka a bielkovín vyprodukovaných 

dojnicou (r=0,516, resp. r=0,515) a kyseliny C12:0 k množstvu bielkovín (r=0,522).  

Obsahovo najvýznamnejšia kyselina palmitová so strednou dĺžkou reťazca C16:0 

(31.53±3.11%) má s dňami laktácie stredne štatisticky významnú pozitívnu koreláciu 

(r=0,264), ako aj s vyprodukovaným množstvom mlieka (r=0,359), tuku (r=0,396) a bielkovín 

(r=0,397). Pri kyselinách od C17:0 a vyššie pozorujeme stúpajúci negatívny trend vzťahu 

k nápočtovým produkčným ukazovateľom. Významný je vzťah C17:0 k dňom laktácie, 

celkovému vyprodukovanému množstvu mlieka a bielkovín v kg, kde sú negatívne všetky r<-

0,6;P<0,001.  

Nasýtené mastné kyseliny s rozvetveným reťazcom BCFA (C17:0i a C17:0ai) majú vzťah 

k predchádzajúcej produkcii mlieka negatívny, pričom všetky koeficienty r<-0,5;P<0,01.  

Mastné kyseliny s rozvetveným reťazcom vznikajú predlžovaním reťazca pochádzajúceho z 

oxidatívnej deaminácie rozvetvených aminokyselín (Bauman et al. 2006). 

Ďalšia súčasť skupiny SAFA sú dlhoreťazcové kyseliny s nasýteným reťazcom od C18 

vyššie. Najvýznamnejšia je kyselina stearová C18:0 (7,98±1,66%). Táto má z nich najužšiu, 
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avšak negatívnu koreláciu k produkčným ukazovateľom, (r=-0,607; P<0,001) k dňom 

laktácie, a k bielkovinám v kg (r=-0,509; P<0,001). 

Priebehom biosyntézy mliečneho tuku vo vzťahu k jeho zloženiu sa zaoberali Jenkins 

a McGuire 2006, Bauman etal. 2006. Krátkoreťazcové mastné kyseliny do C10 pochádzajú z 

biosyntézy v mliečnej žľaze. Stavebným kameňom je kyselina octová, ktorá vzniká pri 

fermentačných procesoch v bachore. Vo forme Acetyl-CoA v procese redukčnej kondenzácie 

vytvára predlžujúci sa reťazec, čím sa tvoria stále vyššie mastné kyseliny s párnym počtom 

atómov uhlíka. Vyššie nasýtené mastné kyseliny od C18 pochádzajú prevažne z krvnej 

plazmy, kam prešli z krmiva, alebo z odbúravajúceho sa zásobného tuku dojnice. Mastné 

kyseliny od C12 do C16 môžu byť obojakého pôvodu.  

Tento jav potvrdzuje tvrdenie, že najmä v prvej tretine počas laktácie sa postupne 

spotrebúvajú telesné tukové zásoby, z ktorých pochádza časť vyšších mastných kyselín 

zabudovaných v mliečnom tuku a postupne sa rozširuje biosyntéza mastných kyselín de novo 

s kratším reťazcom. V prvej tretine laktácie tak rastie podiel cholesterolemických mastných 

kyselín. 
 

Tab. 1 Korelačné koeficienty obsahu mastných kyselín mliečneho tuku k ukazovateľom produkcie mlieka 

 

n=134  Dni Mlieko Tuk Bielkoviny 
Mastná kyselina obsah laktácie celková produkcia (kg) 

 x±Sx (%)  10–111  380–3735  14–155  15–109 
SAFA      
C8:0  1.48±0.37 0.512 0.468 0.371 0.442 
C10:0  3.50±0.90 0.646 0.516 0.398 0.515 
C12:0  4.16±0.94 0.713 0.499 0.367 0.522 
C14:0 MA 12.71±1.55 0.592 0.468 0.317 0.440 
C16:0 PA 31.53±3.11 0.264 0.359 0.396 0.397 
C17:0 0.73±0.16 -0.657 -0.642 -0.556 -0.651 
C18:0 SA 7.98±1.66 -0.607 -0.453 -0.326 -0.509 
BCFA      
C17:0i 0.41±0.08 -0.568 -0.575 -0.516 -0.542 
C17:0ai 0.46±0.08 -0.520 -0.599 -0.540 -0.588 
MUFA      
C14:1 MOA 1.13±0.27 0.627 0.364 0.267 0.441 
C16:1n7cis POA 1.49±0.3 -0.213 -0.162 -0.102 -0.062 
C17:1n7cis 0.42±0.10 -0.682 -0.531 -0.398 -0.508 
C18:1n9cis OA 21.08±3.59 -0.645 -0.531 -0.428 -0.528 
PUFA      
C18:2n6cis,cis LA 1.79±0.28 -0.477 -0.316 -0.277 -0.295 
C18:3n3cisALA 0.50±0.19 -0.242 -0.403 -0.469 -0.434 
C18:2 9,11 CLA 0.54±0.23 -0.224 -0.404 -0.436 -0.403 

Legenda: SAFA-Saturated fatty acids (FA), MA-myristic acid (A), PA- palmitic A, SA-stearic A, BCFA 

Branched chain FA, MUFA-Monounsaturated FA, MOA-myristoleic A, POA-palmitoleic A, OA-Oleic A, 

PUFA-Polyunsaturated FA, LA-linoleic A, ALAalfalinolenic A, CLA-conjugated linoleic A 

 

Mononenasýtené mastné kyseliny MUFA majú k ukazovateľom nápočtu laktácie taktiež 

korelácie súvisiace s dĺžkou reťazca. Dlhoreťazcové mononenasýtené MK, ktoré sú ich 

podstatnou zložkou, majú všetky korelačné koeficienty negatívne. Základná v tomto súbore je 

kyselina olejová C18:1n9 OA (21,08+-3,59%), ktorej nepriame vzťahy sú významnejšie ako 

pre C18:0, najviac k počtu dní laktácie r=-0,645;P<0,001.  

Strednoreťazcová mononenasýtená kyselina palmitoolejová C16:1 PoA (1,49+-0,36%) je 

korelovaná k nápočtu laktácie tiež negatívne, ale veľmi slabo. Avšak C17:1 (0,42+-0,1) má 
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úzky nepriamy vzťah k nápočtovým hodnotám, najviac k dňom laktácie (-0,682; P<0,0001). 

Na základe toho musíme konštatovať, že započítavanie C17:0 a C17:1 medzi kyseliny so 

stredným reťazcom je z fyziologického hľadiska nesprávne. Vhodnejšie je medzi 

strednoreťazcové mastné kyseliny započítať také, ktoré sú počas laktácie pomerne vyrovnané. 

Krátoreťazcová mononenasýtená kyselina myristoolejová C14:1 (1.13±0.27) je s celkovou 

produkciou za uplynulú laktáciu korelovaná pozitívne, najužšie s počtom dní laktácie 

(r=0,627 P<0,001). Tento jav i pre MUFA potvrdzuje tvrdenie, že najmä v prvej tretine počas 

laktácie sa postupne spotrebúvajú telesné tukové zásoby, z ktorých pochádza časť vyšších 

mastných kyselín zabudovaných v mliečnom tuku a postupne sa rozširuje biosyntéza 

mastných kyselín de novo s kratším reťazcom. Vyššie organizmy sú schopné inkorporovať 

dvojité väzby do molekúl prostredníctvom dehydrogenujúcich enzýmov a reakcií rastu 

reťazca (Jenkins a McGuire, 2006). 

 

Polynenasýtené mastné kyseliny PUFA v mliečnom tuku majú v uhlíkovom reťazci 18 a viac 

atómov uhlíka. Celá skupina PUFA má k vyprodukovanému mlieku, tuku, bielkovinám i k 

počtu dní laktácie vyrovnané negatívne korelačné koeficienty. Najvýraznejšia je C18:2n6LA, 

s najvyšším obsahom v mliečnom tuku (1,79 ± 0,28%), ktorá má najužší nepriamy vzťah k 

počtu dní laktácie r=-0,477;P<0,01. Z hľadiska humánnej výživy azda najcennejšia (Soják et 

al. 2009) konjugovaná kyselina linolová CLA (0,54 ± 0,23%) s počtom dní laktácie klesá 

štatisticky nevýznamne (r=-0,224), významnejší je pokles jej obsahu v súvislosti s 

vyprodukovaným množstvom mlieka (r=-0,404;P<0,01), tuku (r=-0,436;P<0,01) a bielkovín 

(r=-0,403;P<0,01). 

Ako vidíme, zmeny pomerov PUFA k ostatným mastným kyselinám sú prevažne predurčené s 

postupujúcou laktáciou, počas ktorej klesajú, čo signalizuje vyčerpávanie telesných tukových 

zásob dojnice. Hanuš et al (2010) pozoroval štatisticky významné vzťahy podielu CLA v 

mliečnom tuku k obsahu tuku (r=0,379;P<0,01) a laktózy (r=-0,542;P<0,001) v mlieku a 

usudzuje, že celková produkcia tuku a laktózy pravdepodopbne zohráva v týchto vazťahoch 

významnú úlohu. 

 

Mastné kyseliny krátkoreťazcové SCFA, strednoreťazcové MCFA a dlhoreťazcové LCFA 

pokrývajú celé spektrum mliečneho tuku. Tieto podiely mliečneho tuku sú zaujímavé tým, že 

každý z nich tvorí približne tretinu mastných kyselín mliečneho tuku, ktoré sa navzájom 

kompenzujú pri zmenách počas laktácie. SCFA počas prvej tretiny laktácie zvyšovali svoj 

podiel v mliečnom tuku hlavne s počtom dní laktácie a s celkovým množstvom mlieka. 

MCFA boli od štádia laktácie a uskutočnenej produkcie mlieka takmer nezávislé. Podiel 

LCFA sa znižoval hlavne s počtom dní, a s množstvom vyprodukovaných bielkovín. Wathes 

et al. (2007) vyvinuli matematické modely na určenie spôsobu interrelácie metabolických 

ukazovateľov, úžitkovosti a zloženia mastných kyselín mliečneho tuku. Porovnávanie medzi 

faktormi ovplyvňujúcimi zloženie mastných kyselín sa musí uskutočňovať s ohľadom na 

štádium laktácie experimentálnych zvierat. 

 

Záver 

 

Najmä v prvej tretine počas laktácie sa postupne spotrebúvajú telesné tukové zásoby, 

z ktorých pochádza časť vyšších mastných kyselín zabudovaných v mliečnom tuku 

a postupne sa rozširuje biosyntéza mastných kyselín de novo s kratším reťazcom.  

Dojnice v rámci jedného stáda vykazujú rozdielne zloženie mastných kyselín mliečneho tuku 

v závislosti od úžitkovosti a počtu dní po otelení, čo súvisí s pôvodom prekurzorov mastných 

kyselín pre biosyntézu v mliečnej žľaze. Pri porovnávaní zloženia mliečneho tuku dojníc v 
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rôznych systémoch chovu je dôležité brať zreteľ na štádium laktácie a mliečnu úžitkovosť 

jednotlivých dojníc v pokusných skupinách.  

Pastva dojníc má síce lepšie hodnoty zloženia mliečneho tuku zo zdravotného hľadiska, ale za 

cenu nižšej produkcie ako vidíme podľa korelácií na horských hospodárstvach s pastevným 

systémom chovu dojníc.  
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VZŤAH  MEDZI VEGETAČNÝM ŠTÁDIOM A OBSAHOM  

TOKOFEROLU V SUŠENEJ LUCERNE 

 

RELATION BETWEEN VEGETATION STAGE AND THE CONTENT OF  

TOCOPHEROL IN THE DRYED ALFALFA 
 

Marcin A., Naď P. 

 

Ústav výživy, dietetiky a krmovinárstva, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v 

Košiciach,Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika 

 

Abstract 

  

The aim of the presented study was to determine the relation between vegetation stage of the 

alfalfa and the content of tocopherol after artificial drying of plant biomass. Five samples 

were taken from the crop of alfalfa (Medicago sativa) cultivated on arable land on the root of 

hill in the village Sedlice (Prešov, Slovak Republic) localized at an altitude of 470 m n. m. at 

the growing stage before bud formation, in the vegetative to bud, at the beginning of 

flowering, in the flowering stage and mature stage. There were determined  the lengths of 30 

randomly selected plants and the dry matter (DM). The modified spectrophotometric  method 

(AOAC 971.30) at 298 nm was used for the quantification of tocopherol content in the 

artificialy dried plant biomass. The content of tocopherol was continuously enhanced in the 

plants from (139.57 mg.kg
-1 

DM) in the stage of vegetative to bud till the stage of beginning 

of flowering (217.1 mg.kg
-1 

DM) and then decreased till the mature stage (130.82 mg.kg
-1 

DM) at the end of experiment. 

 

Key words: forages, alfalfa, vitamins, tocopherol 

 

Introduction  

 

The supplementation of ruminants with vitamins besides synthetically produced depends on 

the their content in fresh and conserved forages in a ration. The naturally occurring vitamins 

A, D and E or precursors are almost absent in the concentrate feed protion (McDowell, 1989). 

Retinol is present in the animal products but forage biomass is containing carotenoids (80 

forms) as provitamins A. The absorption and transformation of the b-carotene with the highest 

activity is performed in the small intestine. The conversion rate in the bovine intestine is 400 

IU per 1 mg b-carotene (McDowel, 1989). 1 IU is the biological activity of of 0.300 mg of 

retinol. There are four forms of tocopherols (a, b, g and d) and four of tocotrienols (a, b, g and 

d), The highest activity is observed in the case of a-tocopherol. The determination of the 

physiological requirements of ruminants for the mentioned vitamins is difficult and the 

variations dependent on the level important for prevention of deficiency symptoms or for the 

maximum animal performance. The diets of livestock consist of the combination of 

concentrates and forages. However, the potential sources of vitamins A, E, D, niacin a 

thiamine are fresh and conserved forages (Aitken and Hankin, 1970, McDowell, 1989). The 

most of forages are able to contribute to dietary supply of b-carotene and a-tocopherol to 

fulfill  the daily requirements of ruminants (RPAN, 1998). Approximately 85% of forages 

supplied more than 50 mg.kg
-1 

dry matter of b-carotene or a-tocopherol. The exact estimation 

of the average values of vitamins in forages is difficult because the levels of them are 

variable. There are several factors which are responsible for this variability. They include 



 

131 

 

plant origin, climatic conditions, maturity stage, the way of conservation and storage 

conditions (Ballet et al., 2000). The minimal attention is bound with the vitamin content of 

forages since vitamin analysis in forages is not routinely preformed.  

The aim of the presented study was to determine the relation between vegetation stage of the 

alfalfa and the content of tocopherol after artificial drying of plant biomass.  

 

Methods  

 

Five samples with the weights 3 kg were taken from the crop of alfalfa (Medicago sativa) 

cultivated on arable land on the root of hill in the village Sedlice (Prešov, Slovak Republic) 

localized at an altitude of 470 m n. m. at the growing stage before bud formation (May 14, 

2014), in the vegetative to bud (May, 22 2014), at the beginning of flowering (June 4, 2014), 

in the flowering stage (June, 16 2014) and mature stage (June 30, 2014 ) in the evenings. The 

lengths of 30 randomly selected plants was subsequently measured in the laboratory unit and 

the dry matter was determined in an oven at 60 ° C (Bulletin Ministry of Agriculture, Slovak 

Republic , 2004). The calibration of spectrophotometric method for the determination of 

tocopherol in plant extracts was performed in the range from 371.67 to 14866.60 g.ml
-1

. The 

calibration stock solution was prepared by dissolving 0.1784 g of synthetic alpha-tocopherol 

95% (Acros Organics) in 12 ml of CH3OH. The regression curve was calculated after 

evaluation of the measured values y = 52354.43366x - 5568.595093 (r
2
 = 0.966821935, SE of 

r = 0.1042875399, SE of b = 5647.280946, P = 8.9047799E-0.5). The tocopherol was 

determined by the modified spectrophotometric method (AOAC 971.30, 1972). The resulting 

analyte was measured at the a wavelength of 298 nm (UV-VIS spectrophotometer SP Optima 

3000) with the UV-VIS spectrophotometer  Optima SP 3000).   

 

Results and Discussion 

 

The values of dry matter (DM) and the length of plants of alfalfa (Medicago sativa) of the 

individual vegetation stages are documented in the table 1.  

 

Table 1: Determined dry matter and the length of plants alfalfa  in the vegetation stages  

 

Sample Vegetation stage  

Dry matter 
length 

(cm) Whole plants 

(g.kg
-1

) 
Leaves 

(g.kg
-1

) 
Stems 

(g.kg
-1

) 

1. 

 Before bud formation 

(14/5/2014) 
160.3  - - - 

2. 

Vegetative to bud 

(22.5.2014) 
193.3  212.3 199.9 62.96  

3. Early flowering (4.6.2014) 199.0  225.4 197.3 64.9  

4. Flowering (16.6.2014) 199.6  225.5 185.0 76.73  

5. Mature (30.6.2014) 263.2  268.6 243.3 82.33  

  

The content of DM in the whole plants, leaves and stems as well as the length of plants were 

continuously increasing since the stage before bud formation till vegetative to bud. The results 

of the spectrophotometric determination of tocopherol in the whole plants of alfalfa 

(Medicago sativa) are mentioned in the table 2. Its content achieved the highest value in the 

vegetation stage of early flowering and subsequently decreased till the mature stage.  
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Table 2: The content of tocopherol in the whole plants of alfalfa in the vegetation stages 

 

Sample  Vegetation stage 

Concentration of 

tocopherol 

(mg.kg
-1 

DM) 
SD 

 

1.  Before bud formation (14.5.2014) 139.57  9.852 

2. Vegetative to bud (22.5.2014) 217.1 11.563  

3. Early flowering (4.6.2014) 207.63 11.489  

4. Flowering (16.6.2014) 152.25 14.645  

5. Mature (30.6.2014) 130.82 12.855 

 

At early stages of growth, grasses contain nearly twice as much a-tocopherol as legumes 

(Ballet et al., 2000). However, at flowering, the legumes and grasses have approximately the 

same mean levels of a-tocopherol. Similar to the case with carotene, the ratio of leaf to stem is 

an important factor in the evolution of the level of vitamin E in forages (Brown, 1953), with 

the leaves being richer in a-tocopherol than the stems (Booth, 1964). Brown (1953) reported 

approximately 22% variation in the level of a-tocopherol when comparing four varieties of 

lucerne. Plants that produce little leaf tend to contain low levels of a-tocopherol (Park et al., 

1983; McDowell, 1989). The levels of a-tocopherol in the legumes are very high in the young 

stages and reduce as the plant matures (Bondi and Sklan, 1984). The levels of tocopherols of 

lucerne achieve maximum values between the end of the vegetative stage (Park et al., 1983) 

and the budding stage and then decrease with maturity.  

 

Conclusions  

 

There were observed the increasing tendency of dry matter content in the whole plants, leaves 

and stems of alfalfa (Medicago sativa) in the vegetation period. The content of tocopherol was 

continuously enhanced in the plants from (139.57 mg.kg
-1 

DM) in the stage of vegetative to 

bud till the stage of beginning of flowering (217.1 mg.kg
-1 

DM) and then decreased till the 

mature stage (130.82 mg.kg
-1 

DM) at the end of experiment. 
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Abstract 

 

Aim of the research was to assess the dry matter (DM) productivity of the main energy crops 

for biogas production and cattle nutrition in Dalj – the whole crop sorghums and whole crop 

corn. The research was conducted in two parts. First part was conducted as a field trial in 

medium-yielding environment of Dalj 2013 and was characterized with modest soil 

fertilization (300 kg/ha NPK) and drought summer. Sorghum KWS Tarzan yielded 17.0 tha
-1 

per DM in average while sorghum KWS Zerberus yielded 14.4 tha
-1 

per DM. These two 

sorghum genotypes were used in second part of the research which was anaerobic codigestion 

with fresh cattle manure. With the calculation of produced biomass to biogas conversion, it is 

possible to produce 11313.5 m
3
 of biogas per hectare using sorghum KWS Tarzan, while 

using sorghum KWS Zerberus it is possible to produce 14329.4 m
3
 of biogas per hectare. 

 

Key words: biogas, cattle manure, dry matter yield, field trials, silage sorghum 

 

Introduction 

 

Silage corn has become the main voluminous and energetic fodder in the modern cattle 

industry  thanks to great yields of overhead mass (average Croatian yields from 2006 to 2010 

year: 29-38 tha
-1

, DZS, 2011) rich in energy for ruminants (6.45 MJkg
-1

 DM net energy for 

lactation, DLG, 1997) and with the appropriate content and quality of fiber. With increasing 

amplitude of climatic aberrations (like drought) and with increasing agricultural inputs cost 

(seeds, fertilizers, pesticides) grows the interest for invention of culture that will in extreme 

conditions and with lower production costs produce targeted yields of energetic voluminous 

forage. As a first alternative to silage corn appears silage sorghum due to its resistance to 

drought and modest requirements for soil fertility, fertilizers and protection (Erić, 2004). 

However, before reliable recommendation for introduction of new fodder crop it is important 

to get insight about its advantages and disadvantages compared to traditional culture. 

According to early research by Schmid et al. (1976), in Minnesota (USA), the average dry 

matter yield of 14 silage sorghum cultivars (12.8 tha
-1

) was not significantly higher than the 

average yield of 11 corn hybrids (12.5 tha
-1

). There was also analogy in comparison of the 

most productive sorghum varieties (15.7 to 16.6 tha
-1

 DM) and corn (15 to 15.3 tha
-1

 DM). 

Marsalis et al. (2010) in New Mexico (USA) found that dry matter yield of overhead mass 

silage sorghum and corn in terms of reduced irrigation were not significantly different, while 

net energy value for lactation of overhead dry matter weight of sorghum (4.3 MJkg
-1

) was 

significantly lower than that for corn stalk weight (4.8 MJkg
-1

). In the study that was 

conducted by Mahmood et al. (2013) in Germany, silage sorghum Zerberus achieved average 

yields of dry matter overhead mass of 18.6 to 22.7 tha
-1

, while silage corn achieved from 16.7 

to 19.7 tha
-1

 but without statistically significant differences. However, higher energy yields 

(expressed as biogas yield) can be achieved using anaerobic digestion of corn in comparison 

to sorghum genotypes. The literature data shows that it is possible to produce 560 m
3
 of 
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biogas out of 1 tons of corn grain, 295-372 m
3 

of biogas per 1 tons of sorghum, while using 

cattle manure alone it is possible to produce 15-20 m
3
 of biogas (Cropgen, 2007). 

Aim of the research was to assess the dry matter (DM) productivity of the main energy crops 

for biogas production and cattle nutrition – the whole crop sorghums and whole crop corn. 

 

Material and Methods 

 

Testing of overhead mass productivity was conducted in Dalj (eastern Croatia). Medium-

yielding environment of Dalj 2013 was characterized with modest soil fertilization (total of 

300 kg/ha NPK) and drought summer. Experimental plots were sown on May 2
nd

, 2013 in a 

randomized block design. The basic plot size was 7 m × 7 m. Mowing was done on 

September 2
nd

 at the stage of wax ripeness of sorghum and corn grains. 

Experimental varieties were: silage sorghum KWS Tarzan and KWS Zerberus and sorghum × 

sudan cross KWS Freya, corn hybrids for grain production and silage FAO 500 KWS Mikado 

and KWS Korimbos, and  sorghum for grain production SZ-001.  

Two sorghum genotypes, KWS Tarzan and KWS Zerberus, and cattle manure were than 

subjected to anaerobic codigestion. A study was carried out in lab-scale discontinuous 

reactors (volume 1 L) at thermophilic conditions (>50°C). Samples were composed of a 

mixture of: a) control group (K) – fresh cattle manure (500 ml), b) KWS sorghum Tarzan (10 

ml) and fresh cattle manure (490 ml) (sample T) and c) KWS sorghum Zerberus (10 ml) and 

fresh cattle manure (490 ml) (sample Z). The hydraulic retention time was 39 days.  

Each substrate was analyzed for pH, total solids (TS) and volatile solids (VS). The pH was 

measured by a portable pH meter Methrom and combination glass electrode Methrom, 

calibrated in buffers at pH 4.01 and 7.00. TS were determined after drying at 105°C in 

laboratory oven to constant weight. VS were determined after 4 h at 550°C in a muffle 

furnace (Thompson, 2001). Biogas production was constantly monitored and produced biogas 

collected in graduated glass vessels (720 ml) connected with reactors by rubber hoses and 

submerged in a saturated solution of NaCl. Biogas composition was analyzed using a Varian 

3900 GC (Varian, UK) according to modified method (HRN ISO 6974-4:2000) and the 

samples were analyzed for CH4, CO2 and N2. 

Statistical analyzes were performed using MS Excel spreadsheets. ANOVA was conducted 

according to the model for the randomized block design (Vasilj, 2000), while mid-

experimental variations were tested using Fisher's LSD test (p = 0.05). 

 

Results and Discussion 

 

Sorghum SZ-001 achieved the lowest yield and it was statistically significantly lowest yield 

of all experimental cultivars (Figure 1). KWS Tarzan achieved the highest average dry matter 

yield, significantly higher in comparison to corn KWS Korimbos and corn KWS Mikado.  

The yields of all experimental cultivars were similar to yields achieved by previously 

mentioned researchers from Germany and USA researchers. 
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Figure 1.  Average dry matter yields (tha
-1

) of experimental sorghum and corn cultivars 

in medium-yielding environment of Dalj 2013. Vertical bars represent the Fisher's LSD  

(p = 0.05) for the arithmetic means comparison 

 

 

Table 1. The main characteristics of analyzed group of samples 

 

Parameters  Control group K Experimental group T Experimental group Z 

pH   7.95   7.92   7.96 

Total solids (%)   8.27 11.03  12.20 

Volatile solids (%) 75.52 82.58   81.75 

 

The second part of this research was set using sorghum KWS Tarzan and Zerberus which 

were grown in the first part of research. These sorghum varieties were subjected to anaerobic 

codigestion with cattle manure. 

Results of the chemical analysis of raw materials (pH, total solids and volatile solids) used in 

trials are given in Table 1. The pH value of all samples was about 7.9 which is within the 

optimum range for the beginning of anaerobic fermentation. Addition of sorghum to cattle 

manure affected the growth of total solids and volatile solids content in both experimental 

group of samples.   

Figure 2 shows the dynamics of biogas production in all 3 groups of samples. The 

methanogenesis phase in the control group begins on the 7
th

 day of process and lasts until 15
th

 

day. In that period, the average daily biogas yield was 963 ml. This is a very dynamic period 

of biogas production after which production slowed down significantly, but it continues until 

the end of the process. In both experimental groups methanogenesis phase begins at 8
th

 day of 

process and lasts until 20
th

 day after which production slows down and likewise control 

group, runs continuously until the end of the process. In this dynamic phase of 

methanogenesis average daily biogas yield in group T was 905 ml, and in group Z 913 ml. 

The cumulative sum of the daily biogas production in all three groups of samples is shown in 

Figure 3. It is evident that the greatest amount of biogas in experimental group Z gave a total 

of 19,190 ml or 0,331 m
3
/kg VS. The experimental group T gave a slightly lower yield of 

biogas, 18,590 ml or 0.296 m
3
/kg VS. Thus, biogas yield was higher by 3.2% in the group Z. 

The control group gave 16,210 ml of biogas or 0.029 m
3
/kg VS, which is 15.5 % less than the 

experimental group Z, and 12.8% less of the experimental group T. 
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Figure 2.  Dynamics of biogas production (ml/day) 

 

 

Out of 1 tons of cattle manure used in this research it is possible to produce 16.2 m
3 

of biogas. 

Out of 1 tons of sorghum KWS Tarzan it is possible to produce 270.4 m
3
 of biogas while 

using sorghum KWS Zerberus in anaerobic codigestion a 330.4 m
3
 of biogas can be produced. 

It is evident that both sorghum varieties can give much better results in comparison to cattle 

manure.  

 

 
 

Figure 3. Cumulative biogas production curves (ml/day) 

 

 

Conclusion   

 

Research has shown that silage sorghums can give slightly higher dry matter yields of 

overhead mass per unit area than that given by corn silage. Sorghum KWS Tarzan achieved 

the highest average dry matter yield (17.0 tha
-1

), significantly higher in comparison to corn 

KWS Korimbos (13.0 and 12.9 tha
-1

) and corn KWS Mikado (15.7 and 12.6 tha
-1

). Sorghum 

KWS Zerberus achieved 14.4 tha
-1 

dry matter yield.  
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With the conversion of grown biomass into biogas it is possible to produce 11313.5 m
3
 of 

biogas per hectare using sorghum KWS Tarzan, while using sorghum KWS Zerberus it is 

possible to produce 14329.4 m
3
 of biogas per hectare. 
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Abstract 

 

There was observed the alfalfa crop located on the border of the lowland and foothill 

production area during its four year period of cultivation. The contents of dry matter, crude 

protein, neutral detergent and acid detergent fibre were determined in the samples taken 

before the first mowing. Apart from the second year of cultivation, the harvest was performed 

in the late term in the other years (2010, 2012, 2013) predominantly due to bad weather. This 

was in accordance with the contents of crude protein - 9.2%, 15.4% and 13.8% respectively. 

The determined concentrations of neutral detergent fibre were 53.6%, 48.0%, or 49.5% and 

the contents of the acid detergent fibre were at the level of 41.4%, 42.3% and 39.0% 

respectively. The analysed contents of the observed parameters indicate that the harvest of 

alfalfa was carried out in the vegetation stage when the plant biomass does not meet the 

required parameters for nutritional quality forage. Crops were harvested at flowering stage or 

in full bloom. 

 

Key words: alfalfa, crude protein, NDF, ADF 

 

Úvod 

 

Efektívnosť chovu zvierat závisí od výšky vstupov do produkčného procesu. 

U hospodárskych zvierat náklady na krmivo predstavujú 40 – 45% celkových nákladov. 

K ekonomickej efektívnosti tak patrí aj výroba kvalitných objemových krmív. Zažívací trak 

prežúvavcov je schopný racionálne využívať objemové krmiva. Z jednoročných je 

dominantná kukurica z viacročných sú to ďatelinoviny a predovšetkým lucerna. Racionálne 

využitie produkčného potenciálu lucerny je závisle na pôdno klimatických podmienkach 

pestovania a manažérskeho zvládnutia technológie zberu a následného spracovania rastlinnej 

biomasy. Lucerna je známa intenzívnym procesom lignifikácie, ktorý narastá so starnutím 

rastliny. Pre včasný zber je doporučené vegetačné štádium butonizácie, ale hľadajú sa aj iné 

markery, ktoré by slúžili na stanovenie najvhodnejšieho času kosenia porastu (Shroyer et al., 

1984; Behling, 2007; Plachý a kol., 2011). Cieľom práce bolo sledovanie nutričnej hodnoty 

lucerny siatej v poraste od jeho založenia až do štvrtého roku pestovania, v závislosti na 

termíne zberu a klimatických podmienkach. 

 

Materiál a metodika 

 

Bol sledovaný porast Lucerny siatej lokalizovaný v Košickej kotline v nadmorskej výške 200 

m n.m. Počas štyroch rokov jeho pestovania boli sledované zmeny v obsahu živín 

v dopestovanej rastlinnej hmote v čase zberu v závislosti na roku pestovania a v priebehu 
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jednotlivých rokov vo vzťahu k vegetačnému starnutiu porastu a aktuálnym klimatickým 

podmienkam v konkrétnom období. Vzorky boli odoberané v trojdňových intervaloch 

z porastu z prvej kosby v rokoch 2010, 2012 a 2013. V roku 2011 bola odobraná iba jedna 

vzorka 3 dni pred termínom zberu. Pri každom odbere bola sledovaná výška porastu 

a hmotnostný pomer listov ku stonkám. V odobraných vzorkách,  bol analyzovaný obsah 

sušiny, dusíkatých látok (NL), neutráldetergentnej vlákniny (NDV), acidodetergentnej 

vlákniny (ADV), tuku a popola. Z každého odberu bola analyzovaná cela rastliny 

a samostatne listy a stonky. V rokoch 2010 a 2013 bola sledovaná stráviteľnosť 

neutráldetergentnej vlákniny a degradovateľnosť dusíkatých látok. Degradovateľnosť 

dusíkatých látok vo vzorkách lucerny bola sledovaná in vivo, na fistulovanom zvierati, 

naložením vzoriek v sáčkoch na 16 hodín do bachora a stráviteľnosť neutráldetergentnej 

vlákniny naložením sáčkov na 30 hodín. Klimatické údaj pre konkrétny rok a sledované 

obdobie boli získane z hydrometeorologického ústavu (tabuľka č. 1.).  

 

Tabuľka č. 1. Priemerná denná teplota a priemerné zrážky 

 

 

Výsledky a diskusia 

 

Obsahy dusíkatých látok vo vzorkách Lucerny siatej odoberaných v jednotlivých rokoch, sú 

v grafe č. 1. V jednoročnom poraste bol začiatok odberu vzoriek zahájený v polovici mája, 

kedy sa porast nachádzal v štádiu tvorby púčikov. Tomu zodpovedá aj obsah NL  - 196.8 

g.kg
-1 
sušiny s klesajúcim trendom k poslednému odberu v prvom júnovom týždni, na 

hodnotu 122.8 g.kg
-1 
sušiny. V roku 2011 bol vykonaný iba jeden odber, v prvej kosbe, tesne 

pred zberom porastu na konzervovanie. Obsah NL v odobratej vzorke bol 206,2 g.kg
-1 
sušiny. 

V nasledujúcich rokoch t.j. v treťom a štvrtom roku pestovania, boli odbery zahájené 

v skoršom vegetačnom štádiu, ešte pred tvorbou kvetných púčikov. Koncentrácie NL v roku 

2012 od prvého odberu -  238,4 g.kg
-1 
sušiny klesli až na 154,1 g.kg

-1 
sušiny v poslednom 

odbere. V roku 2013 klesol obsah dusíkatých látok z 286.8 g.kg
-1 
sušiny až na 173.2 g.kg

-1 

sušiny v čase zberu.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mesiac 
  denná teplota (v 

o
C) zrážky (v mm) 

2010 2012 2013 2010         2012 2013 

 marec  5,8 6,3  1,9 0,09  

apríl  11,3 11,09 11,7 0,57 1,48 3,3 

máj   

jún 

14,1 

 

16,29 

19,95 

16,3 

20,2 

1,64 

 

1,29 

2,77 

4,6 

6,5 
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Graf č. 1. Obsah dusíkatých látok v lucerne z jednotlivých odberov (g.kg
-1 
sušiny)   

 
 

Obsahy neutráldetergentnej vlákniny vo všetkých odberoch sa nachádzali v rozpätí od 244.9 

g.kg
-1 
sušiny až po 555.6 g.kg

-1 
sušiny. Zastúpenie NDV zodpovedalo termínu odoberaných 

vzoriek a nasvedčuje na neskorý zber lucerny v jednotlivých rokoch a kosbách (graf č. 2.)    

Acidodetergentná vláknina sa nachádzala v koncentráciách, ktoré kopírovali dynamiku 

obsahu NDV a príslušné vegetačné štádiu lucerny. V prvom roku sledovania od 308.4 g.kg
-1 

sušiny až do 392.1 g.kg
-1 
sušiny v poslednom odbere. V roku 2011 v odbere tesne pred 

kosením porastu (1. kosba) bol obsah 268.0 g.kg
-1 
sušiny. V nasledujúcom roku pestovania 

obsah ADV v prvom odbere bol 249.2 g.kg
-1 
sušiny s postupným vzrastom koncentrácie na 

414.3 g.kg
-1 
sušiny v poslednom odbere pred kosbou. V roku 2013 (4. rok pestovania) 

koncentrácia ADV narastala od 217.9 g.kg
-1 
sušiny až na 423.7 g.kg

-1 
sušiny.   

 

Graf č. 2. Obsah neutráldetergentnej vlákniny vo vzorkách lucerny (g.kg
-1 
sušiny)  

 
 

Výška porastu, pri ktorej bol vykonaný zber v jednotlivých rokoch, bola značne rozdielna. 

V prvom roku pestovania bola lucerna zberaná pri výške stoniek 79 cm, v druhom roku pri 53 

cm, v treťom roku pestovania pri výške porastu 84 cm a vo štvrtom roku až pri výške 105 cm, 

pričom niektoré jedince v poraste dorastali až do 140 cm.    
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Tabuľka č. 2: Pomer hmotnosti listov ku stonkám a priemerná výška porastu Lucerny siatej  

 

odber 

č. 

Hmot. pomer 

listy : stonky      

2010 

Stonka 

ø výška 

(v cm) 

Hmot. pomer 

listy : stonky 

2012 

Stonka 

ø výška 

(v cm) 

Hmot. pomer 

listy : stonky 

2013 

Stonka 

ø výška 

(v cm) 

1. 47,4 : 52,6 51,9 49,6 : 50,4 39,40 32,5 : 67,5 40,45 

2. 47,6 : 52,4 57,5 49,0 : 51,0 45,25 32,5 : 67,5 45,30 

3. 45,7 : 54,3 62,3 49,3 : 50,7 52,63 31,8 : 68,2 68,35 

4. 42,8 : 57,2 67,8 48,7 : 51,3 54,11 32,3 : 67,7 78,30 

5. 43,7 : 56,3 69,3 47,1 : 52,9 61,30 30,4 : 69,6 79,80 

6. 44,5 : 55,5 78,1 45,6 : 54,4 64,27 30,0 : 70,0 89,65 

7. 47,7 : 52,3 79,6 45,5 : 54,5 75,54 33,7 : 31,2 91,45 

8. 43,5 : 56,5 78,6 44,3 : 55,7 83,73 31,2 : 68,8 94,95 

Ø 45,36 : 54,64  47,38 : 52,62  31,8 : 68,2  

 

 

Pomerné hmotnostné zastúpenie listov ku stonkám, okrem prvej kosby v druhom roku 

pestovania 52,5% : 47,5%, bolo pod 50%. V jednotlivých rokoch to bolo 45,3:54,7%, resp. 

47,4:52,6%. Vo štvrtom roku dokonca až 31,8:68,2%. Posledný pomer hmotnosti bol 

dôsledkom neskoršieho začiatku vegetačného obdobia a následných klimatických podmienok, 

ktoré podporili intenzívny rast (tabuľka č. 2.).     

Je známe, že u novozaložených porastov lucerny je pomer listov k stonkám aj nad 50%, 

v nasledujúcich rokoch ma tendenciu sa znižovať až do 41% (Lichner, 1989). Pomer 

hmotnosti listov ku hmotnosti stoniek závisí od termínu zberu vzoriek a taktiež od roku 

pestovania príslušného porastu. Mladšie rastliny a mladšie porasty majú priaznivejšie 

zastúpenie listov, u starších sa percentuálne zastúpenie stoniek zvyšuje (Bíro a kol., 1995; 

Jančovič a Vozár, 2009; Mitrík, 2010).       

Priemerná stráviteľnosť neutráldetergentnej vlákniny, sledovaná vo vzorkách z porastu 

v štvrtom roku pestovania, bola 36,5%. Najvyššia stráviteľnosť NDV (43,5%) bola vo vzorke 

z prvého odberu, v poslednom odbere klesla na hodnotu 34,9%. Priemerná degradovateľnosť 

NL bola 79,66%. Kolísala v rámci jednotlivých odberov od 69% do 90%, pričom nemala 

tendenciu klesať chronologicky podľa odberov, v závislosti na starnutí rastliny.  

Pre racionálne zužitkovanie živín z produkovanej lucerny je nevyhnutné voliť čas kosenia 

v štádiu rastu, ktoré je najvhodnejšie z hľadiska zastúpenia živín a ich stráviteľnosti. Pre 

lucernu je optimálny termín zberu stanovený na obdobie butonizácie (začiatok tvorby 

kvetných púčikov). Pri doporučenom zastúpení 20% NL, 30% ADV a 40% NDV. Termín 

zberu lucerny je ovplyvnený subjektívnymi i objektívnymi faktormi. Pestovateľ je 

organizačne schopný zvládnuť technické zabezpečenie pre zber rastlinnej biomasy a jej 

zakonzervovanie. Nie je schopný ovplyvniť klimatické podmienky, ktoré môžu výrazne 

zasiahnuť do výroby krmív. V prípade sledovaného porastu v dvoch rokoch pestovania bol 

neskorí zber v prvej kosbe spôsobený práve nepriaznivým počasím, ktoré v konečnom 

dôsledku znamenalo zber lucerny pri obsahu NL na úrovni 15% a neutráldetergentnej 

vlákniny nad 50%.      

Termín zberu je ovplyvňovaný aj hospodárskym zámerom vo vzťahu ku krátkodobému alebo 

dlhodobejšiemu využívaniu porastu (Lichner a kol., 1989; Holúbek a kol., 2007, Ilavská 

a kol., 2013). Okrem sledovania vegetačného štádia lucerny, hľadajú sa rôzne metódy určenia 

vhodného termínu pre zber. Sú popisované alternatívne metódy predpovedania termínu 1. 

kosby, založené na princípe stanovenia relatívnej kŕmnej hodnoty, sledovania dennej najnižšej 

a najvyššej teploty pre výpočet tz. growing degree-days, alebo merania výšky porastu 

a sledovania štádia zrelosti (Fischer, 1999; Behling, 2007; Lee et al., 2010; Barnhart, 2010; 
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Allen et al., 2014; Mahanna et al., 2014). Mitrík (2013) považuje za vhodný prostriedok na 

určenie optimálneho času kosby lucerny rýchle a primerane presné rozbory obsahu NL, ADV 

a NDV.   

 

Záver 

 

Bol sledovaný porast lucerny lokalizovaný na rozhraní nížinnej a podhorskej výrobnej oblasti, 

počas jeho štvorročného pestovania. Z rozborov odoberaných vzoriek v čase pred prvou 

kosbou, boli zistené obsahy sušiny, dusíkatých látok, neutrál i acidodetergentnej vlákniny. 

Okrem druhého roku pestovania, ostatných rokoch (2010, 2012, 2013), bol zber vykonaný 

v neskorom termíne, v prevažnej mier z dôvodu nepriaznivého počasia. Zodpovedal tomu aj 

obsah dusíkatých látok – 9,2%, 15,4%, resp. 13,8%. Neutráldetergentná vláknina bola 

v koncentrácií 53,6%, 48,0%, resp. 49,5% a acidodetergentná vláknina 41,4%, 42,3%, resp. 

39,0%. Zistené obsahy sledovaných parametrov nasvedčujú tomu, že zber lucerny bol 

realizovaný vo vegetačnom štádiu, kedy rastlinná biomasa už nespĺňa požadované nutričné 

parametre pre kvalitnú krmovinu. Porasty boli zberané v štádiu zakvitnutia, alebo v plnom 

kvete.   
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Abstract 

 

The mineral content of grassland is one of the key factors that determine its quality. The aim 

of the study was to determine the optimal interval for the grazing and the optimal interval for 

the hay harvest in relation to the nutrient requirements for cattle and determine the dynamics 

of pasture forage yield and mineral content during the growing season. Intensive or extensive 

grazing in the previous grazing season significantly affected the content of minerals and 

biomass yields. Especially at the beginning of the growing season the contents of N, Ca and 

Mg were higher in forage, which was in previous years, intensively grazed. After that, the 

differences between these two treatments were not significant. Diverse grassland with a 

higher proportion of herbs contained higher levels of calcium and magnesium. Because of 

lower K concentrations and higher Ca and Mg concentrations in the fodder there was no 

problem with tetanus ratio (K/Ca + Mg) by exceeding the limit value of 2.2. The present work 

shows that the optimal term for hay in mesophilic upland grassland the end of May to mid-

June. In this time historically the first cut was conducted. After this period there are revealed 

such changes in the content of minerals, which significantly deteriorate the forage quality. 

Therefore, if the first cut after mid-June is postponed then compensatory payments under 

environmental schemes should progressively compensate financially losses. 

 

Key words: grazing, grasslands, minerals, forage yield, hay 

 

Úvod 

 

Nejstarší způsob obhospodařování travních porostů je pastva. Pro pastviny jsou typické nízké 

porosty přizpůsobené sešlapu a okusu, s malým počtem druhů a v pozdním létě se vyznačují 

vysokým podílem jetele plazivého (Mládek et al., 2006).  Pro odpovídající užitkovost je velmi 

důležitá výživa zvířat, množství a poměr živin, které se liší u různých kategorií zvířat 

(Pozdíšek et al., 2002). Píce z pastvin obsahují minerální prvky, které jsou nezbytné pro 

normální fungování přežvýkavců (Familton, 1990). Cílem práce bylo zjistit jak předchozí 

rozdílná intenzita pastvy ovlivňuje v následující pastevní sezóně: a) dynamiku nárůstu sušiny 

biomasy; b) koncentraci minerálních látek v průběhu pastevní sezóny. Dalším cílem bylo 

zjistit, jaká je optimální koncentrace minerálních látek v píci ve vztahu k výnosu 

a požadavkům zvířat. 
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Materiál a metody 

 

Výzkum probíhal na dlouhodobém pastevním experimentu v obci Oldřichov v Hájích na 

lokalitě nazývané „Betlém“. Vegetaci můžeme dle fytocenologické nomenklatury zařadit do 

svazu Arrhenatherion. Dominantní druhy na pastvině jsou: Agrostis capillaris, Alopecurus 

pratensis, Festuca rubra agg., Aegopodium podagraria a Galium album. 

Pro sledování dynamiky výnosů a obsahu minerálních látek byly z dlouhodobého 

experimentu vybrány varianty, které byly začátkem června posečeny a následně intenzivně 

(IG) nebo extenzivně (EG) paseny. To znamená, že se zde od roku 1998 střídala seč 

s pastvou. Pro účely toho experimentu byla IG a EG variantách ve dvou opakováních 

ohrazená část pastviny cca 1 m po obvodu oplůtku, která nebyla posečena a byl zároveň 

znemožněn přístup paseným zvířatům. 

V roce 2012 bylo v týdenních intervalech v každém opakování odebíráno 6 vzorků pastevní 

píce, celkem bylo uskutečněno 24 odběrů (první 26.4. a poslední 3.10.) s cílem postihnout 

celou vegetační sezónu. Po odebrání byly vzorky pastevní píce sušeny při teplotě 85
o
C do 

úplné desikace a poté zváženy pro stanovení produkce sušiny. Následně byla sušina 

analyzována na obsah N, P, K, Ca, Mg, Na metodou ICP-OES v akreditované laboratoři 

Výzkumného ústavu rostlinné výroby v.v.i., stanice Chomutov. 

ANOVA opakované měření byla použita pro hodnocení vlivu varianty, týdne odběru a jejich 

interakce. Byly splněny všechny předpoklady pro použití ANOVA analýzy. RDA analýza 

v programu Canoco 5.0 byla použita k hodnocení mnohorozměrných dat a vizualizaci obsahu 

minerálních látek v píci. Data byla před analýzou logaritmicky transformována, v analýze 

bylo použito 999 permutací a blok byl požit jako kovariáta. 

 

Výsledky 

 

Maximálních hodnot bylo dosaženo ve 20. týdnu, 613 g sušiny biomasy na m
2
 v EG variantě 

a 509 g sušiny biomasy na m
2
 v IG variantě.  

Maximálních hodnot koncentrace N bylo dosaženo v 1. týdnu 32,8 g kg
-1

 pro IG variantu a 

27,7 g kg
-1

 pro EG variantu (Obr. 1). Optimální termín pro sklizeň píce na seno z hlediska 

obsahu N (20 - 40 g kg
-1

) byl zhruba v 1. - 6. týdnu. Optimální rozsah N v píci pro zvířata je 

od 16 do 26 g kg
-1
, proto optimální hodnoty pro výživu skotu byly zhruba ve 2. - 7. týdnu 

odběru u obou variant. Poté obsah dusíku postupně klesal do 10. týdne na hodnoty okolo 16 

g kg
-1
, na kterých se udržel až do 24 týdne (Obr. 1).   

Maximálních hodnot pro P bylo dosaženo v 5. týdnu 3,6 g kg
-1

 pro EG variantu a v 2. týdnu 

3,5 g kg
-1

 pro IG variantu. Od 6. týdne se hodnoty příliš neměnily a pohybovaly se v rozmezí 

cca 1,8 - 2,3 g kg
-1

.  

Optimální termín pro sklizeň píce na seno z hlediska obsahu P (2 - 6 g kg
-1

) byl po celou 

vegetační sezónu u obou variant (Obr. 1). Optimální rozsah P v pastevní píci pro zvířata je od 

2,5 do 4,0 g kg
-1

. V tomto rozsahu se fosfor pohyboval v 1. - 6. týdnu pro IG i EG variantu. 

Od 7. týdne se hodnoty pohybovaly okolo 2,3 g kg
-1
. Maximálních hodnot bylo dosaženo 

v 5. týdnu 15 g kg
-1

 pro EG variantu a ve 3. týdnu 15 g kg
-1

pro IG variantu.  

Optimální termín pro sklizeň píce na seno z hlediska obsahu K (15 - 35 g kg
-1

) byl zhruba 2. 

- 3. týden pro IG variantu a 5. týden pro EG variantu. Optimální rozsah obsahu K v 

pastevní píci pro zvířata je od 5 do 8 g kg
-1
. Od 7. týdne experimentu se hodnoty draslíku se 

pohybovaly většinou okolo 10 g kg
-1
jak v IG tak EG variantě. Nejnižší hodnota, která se 

blížila optimu, byla ve 24. týdnu 8,3 g kg
-1

 u IG varianty (Obr. 1).  

Maximálních hodnot Ca bylo dosaženo ve 4. týdnu 8,8 g kg
-1

 pro IG variantu a ve 22. týdnu 

8,1 g kg
-1

 pro EG variantu. Optimální termín pro sklizeň píce na seno z hlediska obsahu Ca 

(5 - 12g kg
-1
) byl zhruba do 13. týdne pro IG variantu a pro EG variantu byla sklizeň vhodná 
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po celou vegetační sezónu. Optimální rozsah Ca v pastevní píci pro zvířata je od 2 do 6 g kg
-

1
. Tento rozsah byl v IG variantě 13. - 16. a 23. - 24. týden a v EG variantě 1., 3., 8., 16., 19. 

a 24. týden (Obr. 1). Maximálních hodnot bylo dosaženo v 5. týdnu 2,8 g kg
-1 

pro EG 

variantu a ve 4. týdnu 2,7 g kg
-1

 pro IG variantu.  

Optimální termín pro sklizeň píce na seno z hlediska obsahu Mg (1 - 30g kg
-1
) byl vhodný po 

celou vegetační sezónu pro EG i pro IG variantu. Optimální rozsah Mg v pastevní píci pro 

zvířata je od 1,6 do 2,1 g kg
-1
, který byl splněn  2. – 4. týden, 6. – 13. týden, 15. – 24. týden u 

EG varianty a  9. – 16. týden u varianty IG (Obr. 1). 

 

Mnohorozměrná analýza 

Změny v obsahu minerálních látek a jejich poměru v čase vysvětlovaly na první ose 20,6% 

(P=0,001) a 22,2% (P=0,001) variability na obou osách. Byl zde významný trend snižování 

koncentrace minerálních látek v čase. S EG variantou koreloval poměr Ca/P, který byl 

ovlivněn zejména snižováním koncentrace P v píci v průběhu vegetační sezóny. 
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Obr. 1 Dynamika vývoje nárůstu biomasy a koncentrace N, P, K, Ca, Mg v průběhu 

vegetační sezóny po předchozí intenzivní (IG) a extenzivní (EG) pastvě. 
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Graf č. 2 Ordinační diagram RDA analýzy obsahu minerálních látek v píci v průběhu 

vegetační sezóny 2012. IG a EG jsou zkratky variant,  * označuje interakci mezi 

vysvětlujícími faktory.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskuze 

 

Optimální koncentrace minerálních látek pro výživu skotu dle Whitehead (2000) byla 

zjištěna v květnu až červnu, zatímco nejvyšší výnosy píce byly zjištěny v srpnu a v září. 

V tomto období byly v roce 2012 maximální výnosy sušiny 613 g m
2
 (6,13 t ha) u EG 

varianty a 509 g m
2 
(5,09 t ha) u IG varianty. Výnosy travních porostů se odvíjejí od způsobu 

údržby a ekologických podmínek stanoviště, pohybují se v rozmezí 1 - 15 t.ha
-1

 (Kollárová et 

al., 2007).  

V našem experimentu se na počátku pohybovaly hodnoty P kolem 3,4 g kg
-1

 a u K okolo 15 

g kg
-1
, ke konci vegetační sezóny byly koncentrace P okolo 2, 3 g kg

-1
 a K kolem 9 g kg

-1
. U 

ostatních sledovaných látek tyto poklesy byly ještě výraznější. Obsah N klesl z koncentrace 

pohybující se okolo 32 g kg
-1

 na koncentraci kolem 16 g kg
-1

 a Na poklesl z koncentrace 

okolo 1 g kg
-1

 na koncentraci okolo 0,1 g kg
-1
. To je důsledek tzv. ředícího efektu, kdy se 

zvyšujícím se nárůstem biomasy dochází k poklesu obsahu minerálních látek (Mládek et al., 

2011) .  

Nejvyšší koncentrace N obsahuje mladá píce ve vegetativním stavu oproti píci starší 

v generativním stavu (Rychnovská et al., 1985; Whitehead, 2000). To je patrné i v našem 

experimentu, kdy hodnoty v mladé píci dosahovaly největší koncentrace dubnu až květnu, po 

té výrazně klesly  v červenci a zůstaly nezměněny až do konce vegetační sezóny.  

Celkově byly v našem experimentu koncentrace N, P, K a K/Ca+Mg poměru nižší, zatímco 

koncentrace Na a Ca/P poměru vyšší, než bylo zjištěno při rotační a kontinuální pastvě na 

jiném experimentu Jizerských hor (Pavlů a Velich, 1998). Rozdíly byly způsobené nižším 

obsahem přístupných živin a způsobem obhospodařování v našem experimentu. Zatímco ve 

výše jmenovaném experimentu se odebírala píce při pastvě ve vegetativním stavu, v našem 

experimentu se jednalo o průběžný odběr při postupném stárnutí porostu bez přístupu zvířat 

na odběrovou plochu a jakéhokoliv managementu. Také předchozí dlouhodobá seč v našem 

experimentu měla významný vliv na snížení obsahu přístupných živin v půdě, zejména P a 
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K, jejichž obsahy se dlouhodobou sečí postupně snižují (Pavlů et al., 2011). Dalšími faktory, 

které mohou také ovlivňovat obsahy minerálních látek  v rostlinách jsou intenzita zastínění, 

vlhkost a pH půdy (Schaffers, 2002). Dále typ obhospodařování neovlivňuje jenom obsah 

živin v rostlinách a druhové složení, ale i výšku porostu a výnos biomasy (Hejcman et al, 

2010).   

Vyšší koncentrace Mg a Ca v IG variantě byly způsobeny pravděpodobně vyšším podílem 

jetelovin na začátku vegetační sezóny. Nejmenší koncentrace Mg se vyskytují v travách 

(Královec, 2001) a největší obsah Ca mají leguminózy (Novák, 2008). Podobně Whitehead 

(2000) uvádí, že jeteloviny jsou známé vyšším obsahem Ca a Mg. Podobný pokles obsahu 

Ca a Mg v průběhu vegetační sezóny byl zjištěn i v našem experimentu u IG varianty. 

Naopak nižší počáteční obsah Ca a Mg v EG variantě souvisel s absencí jetelovin i ostatních 

dvouděložných bylin a jejich postupné zvyšování souviselo s nárůstem podílu ostatních 

dvouděložných bylin v průběhu vegetační sezóny, které jsou známé jejich vysokými obsahy 

minerálních látek (Whitehead, 2000).  

 

Závěr 

 

Intenzivní nebo extenzivní pastva v předchozí pastevní sezóně významně ovlivnila obsahy 

minerálních látek i výnosy biomasy. Zejména na začátku vegetační sezóny byly obsahy N, 

Ca a Mg vyšší u píce, která byla v předchozích letech intenzivně pasena.  Po té již rozdíly 

nebyly mezi oběmi variantami tolik významné. Druhově pestrý travní porost s vyšší podílem 

bylin obsahoval vyšší obsah vápníku a hořčíku. Z důvodu nižší koncentrace draslíku a vyšší 

koncentrace vápníku a hořčíku v píci nebyl problém u tetanického poměru (K/Ca+Mg) 

s překročením limitní hodnoty 2,2. Z předložené práce vyplývá, že optimální termín pro 

sklizeň sena na podhorské mezofilní louce je konec května až polovina června. V dalším 

období již dochází k takovým změnám obsahu minerálních látek, které podstatně zhoršují 

kvalitu píce. V tomto období byla historicky prováděna i první seč. Proto kompenzační 

platby v rámci enviromentálních programů by měly v případě posunutí první seče po 

polovině června progresivně finančně kompenzovat  tyto ztráty. 
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KONTROLA VÝŽIVY A ZDRAVÍ DOJNIC ANALÝZOU VÝSLEDKŮ 

VYŠETŘENÍ INDIVIDUÁLNÍCH A BAZÉNOVÝCH VZORKŮ MLÉKA 

 

THE CONTROL OF NUTRITION AND HEALTH OF DAIRY COWS BY 

THE ANALYSIS OF RESULTS OBTAINED BY EXAMINATION OF 

INDIVIDUAL AND BULK TANK MILK SAMPLES 
 

Pavlata L., Mrkvicová E., Doležal P. 

 

Ústav výživy zvířat a pícninářství, Agronomická fakulta, MENDELU v Brně, Zemědělská 1, 

613 00 Brno 

 

Abstract 

 

The aim of this study was to evaluate the correlations between the results of individual milk 

samples (IMS) and bulk tank milk samples (BTMS) as well as the correlations between 

various parameters of IMS. The evaluation was performed on a set of results from a farm with 

330 Czech Pied dairy cows for the period of 6 months. The absolute values of the results 

between the means of the IMS and BTMS differed primarily in urea concentration where 

BTMS were on average 75.7% of the values of IMS. In the other examined basic parameters 

the differences in absolute values were small. When evaluating the relationships between 

basic (fat, protein, lactose) and minor milk components (urea, acetone – Ac, beta-

hydroxybutyrate – BHB, free fatty acids, citric acid, somatic cell count – PSB) the close 

correlations (P < 0.01; n = 1268) were detected between lactose and some minor milk 

components (BHB r = -0.59; Ac r = -0.34, and PSB r = -0.32, respectively).  

 

Key words: Milk Profile Test, Herd Health Management, lactose, somatic cell count, ketosis, 

citric acid 

 

Úvod 

 

Vyhodnocování výsledků vyšetření bazénových, ale především individuálních vzorků mléka 

odebíraných v rámci kontroly užitkovosti, patří k základním nástrojům kontroly a řízení 

výživy dojnic, ale také jejich zdravotního stavu. Vzhledem k tomu, že dochází k rozšiřování 

spektra vyšetřovaných parametrů o tzv. minoritní složky mléka (Hanuš a kol. 2011), je 

vhodné vztah těchto parametrů, spolu s dlouhodobě sledovanými hlavními složkami mléka, 

průběžně vyhodnocovat, aby mohly být v managementu výživy a zdraví stád dojnic lépe a 

přesněji využívány. Cílem práce bylo analýzou dat z konkrétní farmy ověřit, jak těsné jsou 

vztahy výsledků vyšetření parametrů hodnocených při vyšetření bazénových a individuálních 

vzorků mléka a také vztahy základních a minoritních složek mléka vyšetřovaných v rámci 

kontroly užitkovosti, které se následně používají ke kontrole výživy, metabolismu a 

zdravotního stavu (zejména mléčné žlázy) dojnic.  

 

Materiál a metody 

 

V chovu 330 dojnic českého strakatého skotu byla v průběhu 6 měsíců získávána data 

z kontroly užitkovosti (výsledky vyšetření individuálních vzorků mléka) a také výsledky 

vyšetření bazénových vzorků mléka. V bazénových vzorcích byly stanovovány obsahy 
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základních složek mléka (bílkovina, tuk, laktóza), ale také počet somatických buněk (PSB), 

koncentrace močoviny, celkový počet mikroorganismů a bod mrznutí. Vyšetření byla 

realizována odběratelem mléka pro účely zpeněžování za sledované půlroční období celkem 

176 krát. Kontrola užitkovosti, a v rámci ní i vyšetření individuálních vzorků mléka, byla 

provedena vždy jednou v měsíci. V rámci kontroly užitkovosti a při vyšetřování 

individuálních vzorků byla získávána a vyhodnocována následující data a výsledky vyšetření 

mléka: pořadí aktuální laktace dojnice, laktační den, dojivost, obsah tuku v mléce (%), obsah 

bílkovin v mléce (%), poměr tuku a bílkovin (T/B) v mléce, obsah laktózy v mléce (%), PSB 

(tis. v ml), koncentrace močoviny (mg/100 ml), obsah kyseliny citronové – KC (%), 

koncentrace acetonu (Ac) a beta-hydroxybutyrátu (BHB) v mmol/l a obsah volných mastných 

kyselin – VMK (mmol/100 g tuku). Vyšetření individuálních vzorků mléka bylo provedeno 

v akreditované Laboratoří pro rozbor mléka ČMSCH v Buštěhradu IR analyzátorem.  

Data byla vyhodnocena pomocí regresní a korelační analýzy v programu Microsoft Excel 

2010. Korelace mezi výsledky vyšetření bazénových a individuálních hodnot byla vypočítána 

z dat získaných vyšetřením mléka ve stejný den odběru (bazénového i průměru hodnot 

individuálních vzorků odebíraných při kontrole užitkovosti). Korelační a regresní analýza 

mezi různými parametry a hodnotami výsledků vyšetření individuálních vzorků mléka byla 

počítána mezi všemi výsledky vyšetření individuálních vzorků mléka za období 6 měsíců 

(příp. byla samostatně hodnocena část výsledků od dojnic v prvních 60 dnech laktace).  

 

Výsledky a diskuse 

 

Na základě provedené korelační analýzy bylo zjištěno, že nejtěsnější průkazné vztahy (P < 

0,01) mezi výsledky z bazénových vzorků a průměru výsledků vzorků individuálních 

vyšetřených ve stejný den, je mezi PSB (r = 0,98) a koncentrací tuku a laktózy (r = 0,96). 

Naopak mezi obsahem bílkovin a také močoviny průkazný vztah prokázán nebyl (tabulka 1). 

Při porovnání absolutních hodnot jednotlivých parametrů je zřejmé, že zatímco výsledky 

stanovení tuku, laktózy, bílkovin a také poměr T/B dosahují při porovnání mezi bazénovými 

vzorky a výsledky průměrů z vyšetření vzorků individuálních velmi podobné hodnoty, pak u 

PSB a zejména močoviny jsou zjištěné hodnoty v bazénových vzorcích podstatně nižší 

(tabulka 1).   

 

Tabulka 1. Výsledky vyšetření bazénových (Bv) a individuálních (Iv) vzorků mléka 

odebraných v den kontroly užitkovosti s uvedením korelačního koeficientu (r) a jeho 

průkaznosti (**P < 0,01; 
ns
P > 0,05) a podílu absolutních hodnot mezi výsledky vyšetření 

těchto vzorků 

 

 

Tuk 

(%) 

Bílkovi

na (%) 
T/B 

Laktóza 

(%) 

PSB 

(tis v ml) 

Močovina 

(mg/100 

ml) 

Průměr Iv 4,13 3,71 1,11 4,85 212,89 28,83 

Bv 4,13 3,54 1,17 4,78 177,00 21,67 

Podíl hodnoty Bvz průměru Iv (%) 100,0 95,5 104,6 98,5  83,0 75,7 

(r) mezi výsledky vyšetření Bv a Iv (n = 

6) 

0,96*

* 
0,68

ns 0,96*

* 
0,96** 0,98** 0,67

ns 

 

Vzhledem k tomu, že hodnoty PSB v mléce dojnic se pohybují ve velmi širokém rozmezí 

(tabulka 2) a výsledky u nemocných a zdravých dojnic se individuálně značně liší, není rozdíl 

mezi námi zjištěnými výsledky interpretačně problematický, protože na „lepším“ výsledku 

bazénových vzorků má podíl skutečnost, že mléko dojnic se zvýšeným PSB (pozitivním NK 
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testem, klinickou mastitidou apod.) bývá separováno a nedostává se do celkové dodávky 

mléka, zatímco při kontrole užitkovosti jsou i tyto vzorky vyšetřovány. Pro kontrolu výživy je 

mnohem významnější rozdíl ve zjištěných hodnotách močoviny, protože hodnocení její 

koncentrace se v kontrole výživy hojně využívá. Pro management výživy stáda je rozdíl 

kolem 25 % poměrně podstatný a interpretace těchto rozdílných hodnot může vést k odlišnosti 

v hodnocení stavu zásobení dojnic dusíkatými látkami (NL). Většina doporučení pro 

interpretací hodnot močoviny v mléce se shoduje na tom, že její optimální koncentrace by se 

měla pohybovat v rozmezí 20 – 30 mg/100 ml mléka (Ticháček a kol. 2007). Toto naše 

zjištění ukazuje, že se stále nepodařilo dosáhnout potřebné vyšší míry shody výsledků 

stanovení močoviny v různých vzorcích mléka. Je to pravděpodobně dáno používáním 

různých analytických metod jejího stanovení. Tato situace by měla být dále řešena tak, aby 

chovatelé a další odborníci využívající data z kontroly užitkovosti a výsledky analýz 

bazénových vzorků mohli stav zásobení dojnic NL vyhodnocovat s dostatečnou mírou 

přesnosti podle výsledků vyšetření vzorků individuálních i bazénových. V našem 

vyhodnocovaném souboru dat jsou koncentrace močoviny v bazénových vzorcích mléka 

trvale podstatně nižší (graf 1). Zatímco hodnoty z bazénových vzorků jsou na spodní hranici 

doporučovaného rozmezí, tak průměrné hodnoty z kontroly užitkovosti v některých měsících 

naopak toto doporučené rozmezí překračují. Vzhledem k tomu, že údaje o vyšetření 

bazénového vzorku mají dnes chovatelé k dispozici v podstatě každý den, je jejich snahou 

výživu krav průběžně kontrolovat a korigovat právě podle tohoto parametru. Naproti tomu 

každoměsíční výsledky z kontroly užitkovosti s mnohem větším spektrem hodnocených 

parametrů jsou využívány ke komplexnějšímu posouzení výživy, metabolismu a zdraví i 

pomocí různých počítačových programů a aplikací, které hladiny močoviny jako jeden ze 

základních parametrů také využívají. Námi zjištěné disproporce ve výsledcích jejího 

stanovení v různých typech vzorků pak chovatelům a výživářům přináší určité interpretační 

obtíže a nejistotu. Diference výsledků stanovení by tedy měla být v budoucnosti dále 

zkoumána a optimálně odstraněna.   

 

Graf 1. Koncentrace močoviny (mg/100 ml) v bazénových vzorcích (průměr hodnot za daný 

měsíc) a v individuálních vzorcích mléka (průměr z hodnot všech dojnic v den kontroly 

užitkovosti) sledovaného chovu 
 

 
 

 

Výsledky vyšetření individuálních vzorků mléka získaných při kontrole užitkovosti za 

vyhodnocovaných 6 měsíců jsou uvedeny v tabulce 2.  
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Tabulka 2. Průměrné hodnoty (x) sledovaných parametrů užitkovosti a složení mléka 

v individuálních vzorcích mléka s uvedením směrodatné odchylky (s), minimální a maximální 

hodnoty v souboru dat (n = 1268) 
 

 
Tuk 

% 

Bílk. 

% 

T/B 

 

Lakt 

% 

PSB 

tis/ml 

Urea 

mg/100 

ml 

KC 

% 

Ac 

mmol/l 

BHB 

mmol/l 

VMK 

mmol/100g 

tuku 

laktační 

den 

dojivost 

l 

x 4,13 3,71 1,12 4,86 216 28,88 0,17 0,04 0,02 0,71 161,88 23,40 

s 0,67 0,32 0,17 0,31 486 5,03 0,03 0,04 0,03 0,39 97,89 7,96 

min 1,70 2,74 0,47 2,80 4 14 0 0 0 0 6 3,0 

max 7,75 5,33 2,16 5,41 9999 48 0,28 0,41 0,47 2,16 503 48,6 

T/B – poměr tuku a bílkovin, Lakt – laktóza, PSB – počet somatických buněk, KC – kyselina citronová, Ac – 

aceton, BHB – betahydroxybutyrát, VMK – volné mastné kyseliny 

 

Vyhodnocením korelačních vztahů výsledků vyšetření individuálních vzorků mléka 

odebíraných při kontrole užitkovosti bylo zjištěno množství průkazných korelací mezi řadou 

parametrů, které však nejsou příliš těsné (tabulka 3). Z tabulky je zřejmé, že nejtěsnější 

korelační vztahy jsou mezi obsahem tuku v mléce a koeficientem T/B (r = 0,84) a mezi 

obsahem acetonu a BHB v mléce (0,78), což jsou vztahy předpokládatelné, stejně tak jako 

negativní vztah mezi laktačním dnem a aktuální denní dojivostí (r = -0,67). Taktéž 

dokumentovaný vztah, že s délkou trvání laktace stoupá obsah bílkovin, resp., že při vyšší 

dojivostí je obsah bílkovin nižší, jsou vztahy známé. Při pohledu na výsledky stanovení 

minoritních složek mléka a také laktózy jsou zajímavé výsledky o poměrně významném 

vztahu hodnot koncentrace laktózy a PSB, Ac a zejména BHB. Laktóza je většinou 

považována za parametr velmi stabilní a její využití v hodnocení metabolismu, výživy a 

zdraví je v praxi a stávajících softwarech pro hodnocení výživy a zdraví poměrně malé. Tím, 

že při mastitidách dochází k poklesu laktózy je možno dovozovat i průkazný vztah mezi PSB 

(které se při zánětech mléčné žlázy zvyšují) a koncentrací laktózy.  

 

Tabulka 3. Korelační koeficienty (r) vyjadřující těsnost vztahu mezi základními a minoritními 

složkami mléka, aktuální dojivostí a laktačním dnem (n = 1268) při vyšetřování 

individuálních vzorků mléka odebraných při kontrole užitkovosti (se zvýrazněním hodnoty r 

> 0,25, která dokumentuje relativně těsný a prakticky významný průkazný vztah hodnot) 
 

r Tuk Bílk. T/B Lakt. Urea KC Aceton BHB VMK 
laktační 

den 
dojivost 

PSB 0,06 0,07 0,02 -0,32 -0,11 -0,06 0,15 0,26 -0,03 0,05 -0,12 

Tuk 
 

0,44 0,84 -0,11 0,13 0,10 -0,18 0,03 0,21 0,27 -0,21 

Bílkovina 
  

-0,12 -0,32 0,01 -0,18 -0,17 -0,00 0,08 0,55 -0,58 

T/B 
   

0,07 0,12 0,23 -0,08 0,04 0,18 -0,08 0,12 

Laktóza 
    

-0,00 0,13 -0,34 -0,59 0,07 -0,44 0,46 

Urea 
     

-0,02 -0,16 -0,11 0,29 0,03 -0,06 

KC 
      

0,26 0,15 -0,08 -0,12 0,23 

Aceton 
       

0,78 -0,22 -0,02 0,00 

BHB 
        

-0,19 0,18 -0,19 

VMK 
         

0,22 -0,15 

laktační 

den           
-0,67 
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Negativní korelační vztahy mezi obsahem laktózy a koncentrací Ac a zejména BHB však 

dokladují, že laktóza poměrně citlivě reaguje i na změny v energetickém metabolismu a 

pokles jejich absolutních hodnot v daném chovu může znamenat negativní energetickou 

bilanci, resp. výskyt lipomobilizace a ketóz. V literatuře se jako hraniční hodnota obsahu 

laktózy uvádí 4,6 %, kdy snížení dává podezření na energetický deficit či výskyt mastitid 

(Hanuš a kol. 1994). Kombinace využití stanovení laktózy a nových dostupných minoritních 

složek (aceton a BHB) může přispět k přesnější identifikaci dojnic s poruchami výživy a 

energetického metabolismu, které jsou v rámci stávajících metod hodnocení metabolismu na 

základě analýzy dat z kontroly užitkovosti (např. Milk Profit Data, ale i další programy 

různých společností) interpretovány především na základě stanovení obsahu bílkoviny, tuku a 

močoviny v mléce. Při hodnocení vztahů mezi koncentrací laktózy s dalšími sledovanými 

parametry je možno si povšimnout také poměrně těsného pozitivního vztahu mezi koncentrací 

laktózy a aktuální dojivostí (r = 0,46), resp. negativního vztahu mezi obsahem laktózy a 

laktačním dnem (r = -0,44). Z těchto průkazných korelací vyplývá, že na začátku laktace mají 

krávy v mléce vyšší obsah laktózy, resp., že vyšší obsah laktózy při vyšší aktuální dojivosti 

může dokumentovat nenarušený metabolismus umožňující dosahování vysoké úrovně 

užitkovosti. Neočekávaným výsledkem je to, že kyselina citronová s dalšími parametry 

k hodnocení energetického deficitu nekoreluje, a dokonce je naznačen její pozitivní vztah 

s koncentrací Ac (r = 0,26), přičemž se předpokládá, že při deficitu energie a ketózách by 

měla koncentrace KC v individuálních vzorcích mléka klesat (Hanuš a kol. 2011). Pokud jsme 

vyhodnotili obdobné korelační vztahy pouze u dojnic v prvních 60 dnech laktace, kdy je 

předpoklad negativní energetické bilance mnohem vyšší, pak jsme zjistili trend k zvýraznění 

pozitivní korelace mezi KC a Ac (r = 0,46; n = 220) ale i mezi KC a BHB (r = 0,52). Tento 

výsledek je překvapující a neodpovídá obecně uznávaným interpretacím a vztahům. 

V souboru krav v prvních 60 dnech laktace se dají odhalit i další průkazné vztahy a to mezi 

koncentrací KC a tuku a mezi KC a dojivostí (r = 0,34, resp. 0,31). Ve snaze o podrobnější 

popis vztahů hodnot charakterizujících energetický metabolismus jsme dále provedli 

vyhodnocení obdobných korelačních vztahů u krav do 60. dne po porodu, které měly 

koncentraci Ac v mléce vyšší než 0,05 mmol/l (n = 31). V tomto souboru byl prokázán 

pozitivní vztah mezi koncentrací ketolátek (Ac i BHB) a obsahem mléčného tuku (r = 0,53, 

resp. 0,51), ale ještě těsnější vztah mezi obsahem KC a tuku (r = 0,71) při stále průkazné 

pozitivní korelaci mezi KC a oběma ketolátkami (r = 0,42). Z uvedených výsledků tak 

vyplývá, že v daném souboru dat byla zjištěna těsnější vazba mezi obsahem KC a obsahem 

tuku, který má v souboru krav do 60. dne po porodu, resp. se zvyšujícími se ketolátkami 

v mléce tendenci k růstu jeho obsahu. Průměrný obsah tuku v mléce krav do 60. dne po 

porodu a vyššími ketolátkami v mléce byl 4,26 ± 0,69 % oproti celému souboru dat (4,13 ± 

0,67 %. Také průměrný obsah KC v mléce byl v tomto zúženém souboru krav 0,21 ± 0,03 % 

oproti 0,17 ± 0,03 % v celém souboru dat, přičemž Hanuš a kol. (2011) uvádí jako 

fyziologické rozmezí 0,15 – 0,19 % KC v mléce. Trend k vyšší tučnosti mléka u krav 

s vyššími ketolátkami je pravděpodobně dán tím, že lipomobilizující dojnice mají k dispozici 

více prekurzorů pro syntézu mléčného tuku. Nicméně z výsledků také vyplývá, že hodnocení 

výskytu ketóz dle samotné koncentrace KC je problematické, protože v tomto souboru dat 

mají její koncentrace trend ke zvyšování se u krav s vyšším obsahem ketolátek v mléce.  

Pro přesnější interpretaci a praktické využívání výsledků nově stanovovaných minoritních 

složek mléka v hodnocení metabolismu, bude vhodné v analýzách dat pokračovat a získat 

širší spektrum výsledků, resp. rozpětí hodnot, protože ve vyhodnocovaném souboru je 

poměrně malé zastoupení zvířat s vyššími koncentracemi Ac a BHB.   

Využívání stanovení hodnot základních i minoritních složek mléka dává také předpoklad 

k objektivnějšímu hodnocení kvality mléka pro účely jeho zpracování na mléčné výrobky, 

protože stanovované parametry, resp. zdravotní stav mléčné žlázy a kvalita mléka, které 
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s nimi souvisejí, ovlivňují i technologické vlastnosti mléka (Sojková a kol. 2011). Analýzy 

těchto složek se pak dá využít i k odhadu jeho technologických vlastností a k hodnocení 

kvality a zdravotní nezávadnosti syrového mléka. 
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Abstract 

 

The aim of our study was to determinate the influence of methionine (0 or 1000 mg/kg) and 

level of taurine (0, 250, 500 and 750 mg per kg feed mixture) on broilers gain. Four hundred 

cockerels Ross 308 were divided into 8 groups. The level of taurine has negative influence on 

gain of cockerels and addition of methionine had positive influence on gain of cockerels. 

Equation of influence taurine on gain was: y = -0.0941x + 2386.9 (R² = 0.9148). Our 

experimental observation did not confirm a positive effect of taurine inclusion in feed 

mixtures for broilers on their performance. 

 

Key words: chicken, cockerels, amino acid, growth, gain  

 

Úvod s literárním přehledem 

 

Taurin (Tau) neboli kyselina 2-aminoethansulfonová patří mezi organické kyseliny 

a nacházíme ji v tkáních savců jako volnou aminokyselinu, která se však nepodílí na syntéze 

proteinů a není zdrojem energie (LEE et al., 2004). Taurin má řadu biologických funkcí: je 

antioxidantem, podílí se na osmotické regulaci a stabilizaci membrán, dále na modulaci 

imunity a růstu. Je také důležitou složkou žluči a hraje roli v metabolizmu lipidů (WANG 

et al., 2012). VIDYARTHI et al. (2010) zaznamenali pozitivní ovlivnění konverze krmiva 

i přírůstku u brojlerů, kterým bylo zkrmováno 25 g taurinu/100 kg krmiva. Zlepšení konverze 

krmiva při přídavku 0,05 % taurinu do krmných směsí japonských křepelek uvádějí také 

WANG et al. (2009). Cílem našeho pokusného sledování bylo zjistit vliv zvyšující se hladiny 

taurinu na přírůstek brojlerů. 

 

Materiál a metodika 

 

Biologická testace byla provedena na kohoutcích masného hybrida ROSS 308 z líhně Best 

Opava v BTS Lípa u Havlíčkova Brodu. Jednalo se o 400 kohoutků, kteří byli rozděleni do 8 

skupin po 50 jedincích. Ustájení odpovídalo běžným požadavkům velkovýrobní technologie 

na hluboké podestýlce z dřevěných hoblin s řízenými podmínkami prostředí a v souladu 

s vyhláškou č. 208/2004 Sb. Pro všechny skupiny byly zajištěny stejné podmínky. K výkrmu 

byla použita jednotná komerční kompletní krmná směs BR 1 do 9. dne věku kuřat. Po zvážení 

jednotlivých kusů došlo 9. den věku k rozdělení do skupin podle principu analogu 

(HOŠKOVÁ aj. 2013). Pokus byl uspořádán faktorově a jeden faktor byl doplněk 1 g 

methioninu/kg směsi oproti kontrole bez doplňku methioninu a druhým faktorem byl doplněk 

taurinu.  Od 10. dne věku kuřat byla každá pokusná skupina krmena kompletní krmnou směsí 

BR 2 dle schématu: 0, 250, 500 a 750 mg taurinu/kg směsi. Směsi byly sestaveny jako 

isonitrogenní a isoenergetické. Kompletní krmné směsi byly zkrmovány formou ad libitum 
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ve formě granulí z tubusových krmítek a čerstvá napájecí voda byla neustále k dispozici. 

Pokusné krmné směsi byly vyrobeny ve Výrobně krmiv MTD Ústrašice v Lysé nad Labem. 

V každé skupině byli kohoutci označeni křídelními známkami. Přírůstek živé hmotnosti byl 

zjišťován individuálním vážením kuřat na počátku pokusného období, tj. 9. dne věku 

a následně každý další týden, tedy 16., 23., 30. a 35. den věku. Na konci pokusného sledování 

byl vyhodnocen přírůstek v době krmení pokusných směsí, spotřeba a konverze krmiva a 

úhyn. Výsledky byly vyhodnoceny biometrickými metodami podle vlastních programů 

(metodika hodnocení dle SNEDECOR a COCHRAN, 1971). 

 

Schéma pokusu 

Methionin Taurin Taurin Taurin Taurin 

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

0 0 250 500 750 

1000 0 250 500 750 

 

Tab.1 Složení směsi a obsah živin 

Ukazatel g/kg 

Pšenice 260 

Kukuřice 370 

SEŠ 47 % 280 

Olej sójový 40 

Premix BR2 40 

Premix TauMet 10 

CELKEM 1000 

Metabolizovatelná energie (MJ) 12,77 

Sušina 890,2 

Dusíkaté látky 205 

Tuk 63,6 

Vláknina 20,4 

Popel 50,9 

Lyzin 10,85 

 

Premix TauMet obsahoval doplněk taurinu a nebo metionin podle schématu pokusu 

 

Výsledky a diskuze 

 

V tabulce 2 jsou uvedeny průměrné hmotnosti kohoutků 9., 16., 23., 30. a 35. den. Devátý den 

jsme začali kohoutkům zkrmovat pokusné krmné směsi BR2 a jejich hmotnosti byly 

vyrovnané. Od 30. dne věku se začaly projevovat výraznější rozdíly mezi skupinami. 

Nejmenší průměrnou hmotnost měla skupina se 750 mg taurinu v kg krmné směsi 

(1796±208 g), což bylo méně než u skupin s 250 a 500 mg Tau. Nejvyšší konečné hmotnosti 

dosáhla v 35 dnech věku kontrolní skupina (2383,1±210 g), což bylo více než u skupiny se 

750 mg Tau (2307,9±277 g). LEE et al. (2004) dosáhli ve svém pokusném sledování 
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konečných hmotností v rozmezí od 2435,4 do 2633,0 g ve 42 dnech věku. Nejvyšší konečnou 

hmotnost ale zaznamenali rovněž u kontrolní skupiny bez taurinu v krmné směsi. Z výsledků 

přírůstku jsme propočetli regresní rovnici odhadující vliv doplňku taurinu (graf. č.1). Zjistili 

jsme, že přírůstek průkazně klesal s doplňkem taurinu y = -0,0941x + 2386,9 (R² = 0,9148). 

Po doplnění 100 mg taurinu do směsi došlo k poklesu přírůstku o 9,41 g. Ostatní parametry 

růstu, spotřeby krmiva a úhynů jsme již dříve publikovali (HOŠKOVA aj. 2013). Je zajímavé, 

že doplněk metioninu mírnil negativní vliv přidaného taurinu do směsi.  

 

Tab.2 

Výsledky růstu brojlerů podle pokusných zásahů (g) 

 

 Taurin 9.den 16.den 23.den 30.den 35.den Přírůstek 

 0 235,4 578,8 1148,3 1855,5 2383,1 2147,8 

 250 234,6 575,6 1139,9 1849,6 2362,6 2128,0 

 500 231,8 568,2 1133,8 1837,1 2353,0 2121,2 

 750 235,2 573,1 1158,6 1796,3 2307,9 2072,8 

        

 Methionin 9.den 16.den 23.den 30.den 35.den Přírůstek 

 0 236,5 575,5 1153,7 1819,2 2338,9 2102,5 

 1000 232,0 572,3 1136,6 1850,1 2364,4 2132,4 

 

Pokusný zásah taurin a methionin je vyjádřen v mg/kg směsi. 

 

 

Graf výsledků pokusu 

 

y = -0,0941x + 2386,9
R² = 0,9148
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Graf č. 1             Vliv hladiny taurinu na přírůstek kohoutků
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Závěr 

 

V našem experimentu jsme zjistili negativní vliv doplňku taurinu ve směsi pro brojlery na 

přírůstek kohoutků brojlerových kuřat. Pokles pozorovaný v našem pokusu byl za 100 mg 

taurinu o 9,41 gramu přírůstku. Do budoucna je třeba zkoumat podmínky za jakých se 

pozitivní vliv doplňku taurinu může projevit. 

 

Použitá literatura 

 

HOŠKOVÁ, Š., BALABÁNOVÁ, M., HOŠEK, M., ZEMAN, L. Aplikace taurinu do 

krmných směsí pro brojlery. In. X.Kábrtovy dietetické dny, VFU Brno, 2013, s. 323-326  

 

LEE, D. N., CHENG, Y. H., CHUANG, Y. S., SHIVE, J. L., LIAN, Y. M., WEI, H. W., 

WENG, C. F., 2004: Effects of Dietary Taurine Supplementation on Growth Performance, 

Serum Constituents and Antibody Production Broilers. Asian-Australasian Journal of Animal 

Sciences 17, p. 109-115. 

 

SNEDECOR, W., COCHRAN. W. Statistical Methods. Iowa state university Press, U.S:A:, 

1971, 476pp 

 

VIDYARTHI, V. K., GUPTA, R. C., SHARMA, V.B., 2010: Effect of dietary taurine on the 

performance and economy of broiler chicken production. Indian Veterinary Journal 87, p. 

373-375. 

 

WANG, F. R., DONG, X. F., TONG, J. M., ZHANG, X. M., ZHANG, Q., WU, Y. Y., 2009: 

Effects of dietary taurine supplementation on growth performance and immune status in 

growing Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica). Poultry Science 88, p. 1394-1398. 

 

WANG, F. R., DONG, X. F., ZHANG, X. M., TONG, J. M., ZHANG, G. X., ZHANG, Q., 

2012: Effects of dietary taurine on egg production, egg quality and cholesterol levels in 

Japanese quail. Journal of the Science of Food and Agriculture 90, p. 2660-2663. 

 

Dedikace 

 

Tento pokus byl finančně podpořen z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu 

prostřednictvím projektů IGA IP14/2015 (individuální projekt Ing. H. Štenclové). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

161 

 

JAK  SE  PROJEVÍ  ROZDÍLNÉ  ZASTOUPENÍ  POLYSACHARIDŮ  

V KRMNÉ  DÁVCE  KRÁLÍKŮ  NA  PRODUKCI  MASA 

 

WHAT IS THE  EFECT   OF  DIFFERENT REPRESENTATION OF 
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Abstract  

 

Jerusalem artichoke - Helianthus tuberosus has long been known and the used plant.  In 

human but also in animal nutrition. Its priority is content of inulin - a polysaccharide, which 

differ in their dietary effects by  carbohydrates from others. Essentially it is a storage 

polysaccharide like starch, but its use as an energy source is completely different. Is It 

provides a kind of potential benefits of its use as feed. In our work, we wanted to make sure 

that at approximately the same representation nutrients and energie forage for rabbits, is at the 

dried tops of artichoke production of its effect equal or higher than the commercially 

recommended and used by feed mixtures. In our tests we compared nutritionally and 

energetically balanced feed mixtures, where the only difference was the representation of 10% 

dried Jerusalem artichoke tops. The results conclusively demonstrated the positive effect of 

polysaccharides artichoke to meat production and conversion of feed mixtur suggesting a 

positive effect in fattening rabbits. 

 

Key words: nutrition of fattening rabbits, Jerusalem artichoke, inuline, meat production in 

rabbits 

 

Úvod s literárním přehledem 

Topinambur hlíznatý je alternativní plodina s možnostmi velice širokého uplatnění v praxi. 

Nejedná se jenom o klasické krmivářské využití, kdy je ceněn jako bohatý zdroj základních 

živin a specificky účinných látek (vitamínů, enzymů, mikroelementů), ale zvláště v poslední 

době, i pro přítomnost látek s prebiotickou účinností. Zkrmovat lze zvířatům (Hrbek a Vala, 

2011), ať již čerstvá, případně silážovaná nadzemní hmota nebo hlízy, v čerstvém, pařeném, 

resp. silážovaném stavu či dokonce zdrtky, což jsou zbytky po zpracování topinamburu na 

fruktosu. Čínští vědci z Univerzity v Dalianu (Fengwu Bai, 2011) začali topinambur, pro svou 

multifunkčnost, nazývat rostlinou 21. století.  V Evropě je tradičním pěstitelem topinamburu 

Francie, kde je tato plodina podle literatury (Barloya Poulain, 1998), systematicky a 

intenzívně výzkumně sledována.  

Testy s hlízou topinamburu jsou již provedeny a vyhodnoceny mimo Evropskou unii, 

konkrétně v USA (Javed Iqbal, 2011) a Číně (Eui-Sung Choi, 2011), a to s velmi dobrými 

výsledky. Obecně je možné říci, že hlízy topinamburu obsahují v průměru 800 g . kg
-1

 vody, 

převládající složku sušiny tvoří (190 g . kg
-1
) organická hmota, zbytek (10 g . kg

-1
) jsou 

popeloviny. Z organických živin jednoznačně dominují sacharidy (170 g . kg
-1

), obsahy 

dusíkatých látek (17 g . kg
-1

) a tuku (3 g . kg
-1
) jsou téměř zanedbatelné. Podobná konstatace 

platí pro škrob (7 g . kg
-1
) a strukturální sacharidy (9 g . kg

-1
). Lignin není v hlíze 

topinamburu zastoupen, částečně se však nachází v nati. V nadzemní části topinamburu, 

konkrétně listech, je nejvíce obsažena celulosa (7 %) a hemicelulosa (4,5 %), ve stoncích 
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dominuje s rozpětím 13,1 až 14,2 % celulosa, hemicelulosa (9,3 až 9,6 %) a lignin (10,8 až 

14,1 %).  

 

Materiál a metodika   

 

Záměrem pokusu bylo zjištění, do jaké míry může ovlivnit rozdílnost skladby sacharidů 

krmné dávky, použité ve výkrmu králíků, jejich produkci, včetně kvality jejich produkce.  

V pokusném sledování jsme se zaměřili na sledování možného působení přídavků 10 % 

sušené natě Topinamburu. Přídavek 10 % sušené natě Topinamburu byl zvolen podle 

výsledků dřívějších pokusů se zkrmováním hlíz i natě Topinamburu (Kvaček 2009, 2011 a, 

2011 b, 2011 c, 2011d, 2011 e, 2011 f).  Do pokusu byli zařazeni králíci plemene Hila po 

odstavu v průměrné hmotnosti kontrola 1,297 a pokus 1,292  kg. Zvířata byla rozdělena do 

dvou skupin bez ohledu na pohlavní příslušnost. Krmná dávka pro srovnávané skupiny byla 

stejná s jediným rozdílem zařazení sušené natě Topinamburu. 

 
Tab. 1. Složení krmné dávky pro srovnávané skupiny pokusných králíků. 

 

Komponenty KD Kontrolní skupina Pokusná skupina 

LAPILEST 20 15 

VOJTĚŠKA 24 24 

PŠ.OTRUBY 10 10 

JABL. VÝLISKY 15 13 

CUKROV.ŘÍZKY 15 12 

JEČMEN 5 5 

SEŠ 3 3 

OVES 7 7 

Aminovitan DB - KC 1 1 

TOPIN. NAŤ 0 10 

CELKEM 100 100 

 

Tab. 2. Zastoupení živin a energie v použitých krmných dávkách. 

 

Hodnoty krmné směsi           Kontrolní skupina   Pokusná skupina 

N-L - % 12,8 13,5 

Tuk - % 3,38 3,96 

Hrubá vláknina - % 20,8 19,3 

NDF - % 40,8 39,7 

ADF - % 27,6 26,5 

Škrob - % 12 10,9 

BNLV - % 49,4 49,4 

SEkr - MJ . kg
-1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         11,73 11,79 

 

Jediný významný rozdíl v receptuře srovnávaných směsí je v zastoupení LAPILESTu a menší 

rozdíly jsou u zařazení jablečných výlisků a sušených cukrovarských řízků. Do krmné dávky 

bylo přidáno jako náhrada za menší zastoupení LAPILESTu 10 % sušené natě Topinamburu. 

Při srovnání nutričních hodnot LAPILESTu a sušené natě Topinamburu jsme usoudili, že 

vzájemná náhrada obou složek použité dávky je bez významnějšího dopadu na změnu nutriční 

hodnoty použitých krmných dávek pro kontrolní a pokusná zvířata. 
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Tab. 3. Složení směsi LAPILEST                                            Tab. 4. Obsah živin ve směsi LAPILEST 

 

Komponenty  % zastoupení 

 Výlisky z vína  20 

Semínka z vína 18 

Sušené cukrovarské řízky 40 

Slunečnicové slupky  20 

Jablečné výlisky 2 

 

 

 

 

 

 

V pokusném sledování bylo zařazeno 10 kusů králíků do každé skupiny. Na začátku pokusu 

byli králíci váženi, dále pak byli váženi pravidelně každý týden výkrmu, až do 8. týdne 

výkrmu.  Vedle dosahované živé hmotnosti králíků byla dále sledována spotřeba používaných 

krmných dávek. Přesná spotřeba používaných krmných dávek byla kontrolována v bilančních 

pokusech, které byly organizovány 2., 4. a 6. týden výkrmu. Podle množství spotřebovaných 

krmiv byla vypočítána spotřeba jednotlivých živin i energie. Ze zjištěných výsledků byla 

vypočítána konverze krmné dávky. 

Po ukončení pokusu byli králíci poraženi a byli jatečně vyhodnocení. Hodnocena byla 

dosažená hmotnost při ukončení výkrmu, hmotnost jatečného těla, hmotnost jater, hmotnost 

nepoužitelných vnitřností a výtěžnost. 

Podle spotřeby a využití jednotlivých živin a energie byly hledány závislosti spotřeby a 

využití konkrétních živin a energie na výsledcích produkce králíků, včetně kvality produkce 

dané výtěžností. 

Nutriční analýzy používaných krmných dávek byly provedeny v laboratoři katedry 

Mikrobiologie, výživy a dietetiky, podle běžně používaných uzanovaných metodik. 

Stanovovány byly tyto hodnoty, sušina použité krmné dávky, obsah N-látek, eterového 

extraktu, hrubé vlákniny, neutrálně detergentní vlákniny, acido detergentní vlákniny, ligninu, 

škrobu, popeloviny. Dopočítána byla hodnota bezdusíkatých látek výtažkových. NDF a ADF 

byly stanovovány jako potencionální hodnoty, které mohou ovlivnit využitelnost přítomných 

sacharidů.  

Byla vypočítána i energetická hodnota použité krmné dávky podle vzorce uváděného pro 

výpočet stravitelné energie krmných směsí pro  králíky  (Wieseman a kol. 1992 in Zeman, 

Klapil 1996)  SEkr = 12,912 + (NL . 0,010) + (T . 0,020) – (Vl . 0,0836).  

Po ukončení výkrmu v 6. týdnu respektive 8. týden byli králíci poraženi a byla hodnocena 

jejich konečná hmotnost a také hmotnost jatečného těla, podíl jater, podíl nevyužitelných 

vnitřností a výtěžnost. 

 

Výsledky a diskuze 

 

Dosažené výsledky byly statisticky zpracované a jsou znázorněny v tabulkách a grafech. 

Významné bylo zhodnocení dosahované živé hmotnosti u srovnávaných skupin (tab. X a graf 

1). Průběh postupného zvyšování hmotnosti během výkrmu má u obou srovnávaných skupin 

stoupající tendenci, všimneme-li si však spojnice zvyšujícího se trendu (graf 1) vidíme u 

pokusné skupiny o něco prudší stoupání. Je to doloženo i průběhem denních přírůstků 

dosahovaných v jednotlivých týdnech výkrmu. V průběhu zvyšování živé hmotnosti je 

zřetelně vidět, že už po 2 týdnech výkrmu se hmotnost u pokusné skupiny, která začínala 

Nutriční hodnoty Hodnoty  

Vlhkost - % 10,4 

Hrubý protein - % 8,3 

Hrubá vláknina - % 3,8 

NDF - % 58,5 

ADF - % 44,6 

Lignin - % 19,4 

Hrubý tuk - % 4,9 

Popeloviny - % 4,5 

BNLV - % 33,9 
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s nižší hmotností, vyrovnala a dokonce následně bylo dosaženo vyšších hodnot. Podle autorů, 

kteří se výkrmem králíků zajímají (Fekete 1986, Zeman a Klapil 1996, Volek 1994) je známo, 

že adaptace gastrointestinálního traktu býložravce, kdy v době kojení přijímá mléko matky na 

trakt býložravce trvá do druhého týdne po odstavu. Z průběhu růstu hmotnosti i dosahovaných 

přírůstků je názorné, že se organizmus rostoucích králíků krmených dávkou obsahující 10 % 

sušené natě Topinamburu dříve adaptoval na nově přijímanou krmnou dávku. Přitom rozdíl 

v nutriční hodnotě nebyl nikterak významný dávka kontrolní obsahovala 11,72 MJ SEkr a 

pokusná dávka 11,79 SEkr. U NL byl rozdíl poněkud vyšší ve prospěch pokusné dávky 13,5 

% proti 12,8 %. Zastoupení BNLV bylo u obou dávek 49,4 %. Rozdíl byl v zastoupení škrobu 

v dávce 12 % u kontrolní dávky a 10,9 % u dávky pokusné. Lepší adaptaci na býložravce i 

lepší využívání obsažených živin nám dokazovaly i kontrolované denní spotřeby krmiva a 

konverze dávky (tab.7., 8. a grafy 3., 4.)  Králíci pokusné skupiny přijímali denně o 7 g 

krmiva více (187,19g) než králíci skupiny kontrolní (180,41g). Dosahovali však vyšších 

denních přírůstků a tím i konverze krmné dávky byla u této pokusné skupiny lepší 4,188 g na 

g přírůstku proti 4,756 g u skupiny kontrolní. 

Když srovnáme doporučení podle Zeman a Klapil (1996) pro krmné směsi pro výkrm králíků 

od 4 – 12. týdnů výkrmu pak vidíme že doporučení a hodnoty našich používaných směsí je 

srovnatelné, lze tedy konstatovat, že srovnávané směsi byly vyrovnané se skutečnou potřebou 

králíků ve výkrmu. Nami použité směsi měly energetickou hodnotu, kontrola 11,73 MJ SEkr 

a pokusná 11,79 MJ, doporučená hodnota 11 MJ SEkr. Obsah NL doporučuje Zeman a Klapil 

(1996) 170 g . kg směsi
-1 
, naše směsi obsahovaly méně pokusná 13,5 g a kontrolní 12,8 g. 

Doporučované hodnoty jsou však uvažovány při průměrné denní spotřebě směsi 132 g. 

V našich pokusech však králíci přijímali v kontrolní skupině za celou dobu výkrmu 180,41 g a 

v pokusné skupině 187,19 g. Příjem byl stanoven ve třech bilancích provedených v 2., 4. a 6. 

týdnu výkrmu. Z výsledků spotřeby směsi při bilancích byla vypočítána i konverze směsi. Při 

zastavení králíků do výkrmu 1. a 2. týden vykazovali králíci pokusné skupiny nižší denní 

příjem směsi 147,27 g proti 151,01 g. Ve 4. týdnu už je patrný vyšší příjem u pokusné 

skupiny 192,57 g proti 184,34 g u skupiny kontrolní. Ještě výraznější vyšší příjem u pokusné 

skupiny by v 6. týdnu výkrmu, a to 221,74 g proti 205,88 g. Srovnáme-li příjem krmiva a 

dosahované přírůstky pak je zřetelně vidět lepší využívání živin a energie diety zvířaty 

pokusné skupiny, kdy byla vypočítána konverze 3,59 g na 1 g přírůstku, proti 4,10 g u králíků 

kontrolní skupiny.  

 
Tab. 5.  Průměrné hmotnosti srovnávaných skupin zvířat dosahovaných za dobu výkrmu 

 

Skupina zvířat Začátek 

pokusu 

Živé hmotnosti dosahované v týdnech výkrmu 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Kontrola 1292 1465,7 1723,4 1997 2284,6 2543,5 2808,6 

Pokusná  1278 1426,7 1715,1 2053,7 2428,8 2734,8 3005,0 

 

Tab. 6.  Průměrné denní přírůstky u zvířat dosahované za dobu výkrmu 
 

Skupina zvířat Denní přírůstky dosahované v týdnech výkrmu 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Kontrola 24,83 36,8 39,09 41,09 36,99 37,89 

Pokusná  29,25 41,21 48,36 53,58 43,71 41,12 
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Graf 1. Živé hmotnosti během výkrmu                         Graf 2. Denní přírůstky během výkrmu      
                                                              

 
 

Tab. 7. Denní spotřeba dávky v bilancích – v g           Tab.  8. Konverze dávky zjištěná v bilancích- v g 
 

Skupina                          Bilance  prům. 

1. 2. 3. 

Kontrolní  151,01 184,34 205,88 180,41 

Pokusná  147,27 192,57 221,74 187,19 

 

Graf 3.  Denní spotřeba směsi z bilancí                           Graf 4.  Konverze krmné směsi z bilancí 
               

                                         
 

 

Závěr  

 

V našich pozorováních se zřetelně ukázalo, že zařazení sušené natě Topinamburu mělo 

pozitivní účinek: 

 

a) po adaptaci na novou krmnou dávku v prvních 2. týdnech výkrmu se přídavek natě 

Topinamburu projevil výrazně vyšší produkční schopností proti kontrolní komerční směsi.      

 

b) vyšší produkční účinnost směsi se sušenou natí Topinamburu prokázala i lepší koverze 

přijímané směsi. 

 

V dalším šetření budeme sledovat čím je zlepšení využití živin a energie směsi způsobeno a 

jaká je ekonomika zařazení sušené natě Topinamburu do směsí pro výkrm králíků. 

 

Použitá literatura  

 

Je k dispozici u autorů. 

 

 

 

Skupina                          Bilance  průměr 

1. 2. 3. 

Kontrolní  4,10 4,54 5,61 4,756 

Pokusná  3,59 3,55 5,42 4,188 
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Abstract 

 

In a series of experiments with the inclusion of artichoke nati we observed that this diet can be 

a substitute for some of the components in the mixture used for fattening rabbits. According 

to previously obtained results we expected some sort of specific effect of carbohydrates from 

artichoke, which are of a different composition than carbohydrates commonly used roughage, 

which are in rabbits mixtures. It turned out that 10% substitution mainly of fibrous 

components of compound feed, dried artichoke leaves is effective, as on the realized gain  and 

meat quality. For further research will be necessary to economic appraisal of feed mixtures 

with Jerusalem  artichoke. Further research would be interested in a specific component of 

artichoke carbohydrates, which have a positive effect in the production of rabbit meat. 

 

Key words: rabbits for fattening, feed mixes, dried leaves of artichoke, carcass evaluation  

 

Úvod a přehled literatury 

 

TOPINAMBUR HLÍZNATÝ (Helianthus tuberosus) patří botanicky do čeledě 

hvězdnicovitých (Asteraceae), synonymem jeho názvu je slunečnice hlíznatá (angl. Jerusalem 

Artichoke), velice blízce příbuzná olejnině Slunečnici roční. Šlechtitelé v některých zemích 

ho se slunečnicí roční kříží, přičemž kříženec se nazývá SLUNAMBUR, který poskytuje jak 

olejnatá semena, tak i hlízy, při současně velké produkci nadzemní hmoty, vhodné ke 

krmným a dalším účelům. Topinambur hlíznatý je alternativní plodina s možnostmi velice 

širokého uplatnění v praxi. Nejedná se jenom o klasické krmivářské využití, kdy je ceněn jako 

bohatý zdroj základních živin a specificky účinných látek (vitamínů, enzymů, 

mikroelementů), ale i v poslední době, pro přítomnost látek s prebiotickou účinností. 

Zkrmovat lze zvířatům (Hrbek a Vala, 2011), ať již čerstvá, případně silážovaná nadzemní 

hmota nebo hlízy, v čerstvém, pařeném, resp. silážovaném stavu či dokonce zdrtky, což jsou 

zbytky po zpracování topinamburu na fruktosu.   

Nemalé uplatnění má i jeho využití ve výživě lidí, jako dietní, nízkoenergetická potravina 

s příznivými účinky na lidské zdraví (Roberfroid, 1996), vhodná pro redukční diety, obdobně 

jako zdroj dietní vlákniny pro racionální výživu (Praznik, Liebhard, 2010), zajišťující nejen 

řádnou funkčnost trávicího ústrojí, ale i celkovou pohodu člověka.  Pro svůj obsah inulinu, má 

topinambur prioritní význam pro diabetiky. S tím souvisí i jeho rozsáhlé farmaceutické 

využití, k přípravě nejrůznějších výživových doplňků a nízkokalorických sladidel, k prevenci 

civilizačních chorob apod. podobné účinky lze předpokládat i u hospodářských zvířat, která 

jsou šlechtěna i nucena stále k vyšší produkci. V tuzemských podmínkách se o rozšíření 

pěstování topinamburu stará Výzkumný ústav bramborářský v Havlíčkově Brodě, který v roce 

2011 zadal ÚKZÚZ odrůdové zkoušky u čtyř kultivarů, se záměrem získat šlechtitelský 
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materiál, který by mohl být nabídnut zemědělcům v České republice. Hlavními kritérii 

nových odrůd je výnos hlíz a nati (Kasal a kol. 2011). Nadějné výsledky jsou očekávány také 

z poloprovozních testů využívání topinamburové nati k produkci bioplynu, která by mohla 

v zemědělských provozech nahradit kukuřičnou či travní siláž (Hodoval a kol. 2012). Hlavní 

zásobní látkou topinamburu je sacharid INULIN, což je neškrobový oligofruktan, získávaný 

především z hlíz, extrakcí horkou vodou. Je považován za dietní (využitelnou) vlákninu, 

protože není hydrolyzovatelný, prochází beze změn žaludkem i tenkým střevem. Tráven je 

mikrobiálně teprve v tlustém střevě, kde také podporuje pomnožení symbioticky žijících 

mikroorganismů, které toto trávení obstarávají. 

Z hlediska výživy zvířat je obecně známo, že na rozdíl od nerozpustné vlákniny, rozpustná 

vláknina zvyšuje viskozitu střevního obsahu, zpomaluje jeho promíchávání i pasáž, čímž 

omezuje přístup trávicích enzymů k makromolekulám živin s nepříznivým důsledkem, kterým 

je snížení difuze živin do krevního řečiště a tím i snížení dostupnosti (stravitelnosti) živin pro 

zvířecí organismus. 

 

Materiál a metodika 

 

Záměrem našeho pokusného sledování bylo zjistit, zda zařazení sušené natě Topinamburu do 

krmné směsi ve výkrmu králíků přinese nějaké zlepšení produkční účinnosti krmnésměsi 

případně zlepšení využití obsažených živin. Do pokusného sledování bylo zařazeno 30 králíků 

po odstavu, rozdělených do tří vyrovnaných skupin, bez ohledu na pohlavní příslušnost. 

Podmínky chovu králíků byly stejné, rozdíl byl v tom, že kontrolní skupina byla krmena 

komerční směsí pro výkrm králíků a v pokusných skupinách byla do směsi zařazena sušená 

nať Topinamburu. V pokusné skupině 1 bylo zařazeno 10 % sušené natě a do pokusné 

skupiny 2 bylo zařazeno 20 % sušené natě. Sušená nať Topinamburu byla použita jako 

náhrada LAPILESTu, jablečných výlisků a sušených cukrovarských řízků. Takováto náhrada 

byla zvolena proto, že šlo v podstatě jen o záměnu v komponentech s přibližně stejnou 

nutriční skladbou. Při výkrmu byly sledovány každý týden změny živé hmotnosti 

vykrmovaných kusů a byly vypočítány průměrné denní přírůstky. Po ukončení výkrmu byla 

zvířata poražena. Byl proveden jatečný rozbor jejich těl. Podle předběžných výsledků byla 

porážka rozdělena na dva termíny s týdenním rozdílem (2.a 9. října). 

 

Tab. 1. Nutriční složení použitých krmných směsí pro králíky v pokusu 

 

Nutriční hodnoty Rozdělení zvířat 

Kontrola Pokus s 10 % natě Pokus s 20 % natě 

N-L - % 12,8 13,5 12,8 

Tuk - % 3,38 3,96 4,2 

Hrubá vláknina - % 20,8 19,3 20,8 

NDF - % 40,8 39,7 40,7 

ADF - % 27,6 26,5 28,7 

Škrob - % 12 10,9 8,3 

BNLV - % 49,4 49,4 49,8 

SEkr - MJ . kg
-1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         11,73 11,79 9,07 
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Výsledky a jejich diskuze 

 

Během celého výkrmu byly docíleny průměrné denní přírůstky u zvířat kontrolních 36,11 g, u 

pokusu s 10 % natě Topinamburu 39,53 g a u skupiny s 20 % topinamburové natě 34,68 g. 

Tyto výsledky ukazují, že při přibližně stejné nutriční i energetické hodnotě použitých směsí 

se nejlépe projevil přídavek natě topinamburu ve výši 10 %. Podle obsahu živin se ukázaly 

rozdíly jen v zastoupení NL, pokusná směs pro skupinu s 10 % natě topinamburu měla proti 

oběma srovnávaným skupinám více NL 13,5 % a 12,8 %. Tento rozdíl mezi skupinou s 10 % 

topinamburové natě a kontrolní skupinou není nikterak významný, zvláště v kontextu 

s energetickou hodnotou srovnávaných krmných směsí. Obě srovnávané směsi měly stejnou 

hodnotu SEkr – 49,4 MJ. Hodnoty zastoupení NL i energetické hodnoty ve SE odpovídají 

doporučením uváděným Zemanem a Klapilem (1996).  Pokusná skupina s podílem 20 % natě 

měla hodnoty denních přírůstků významně nižší než zbývající srovnávané skupiny, proto 

hodnocení výsledků této skupiny bude jen pro doplnění a zvýraznění efektu pokusné skupiny 

s 10 %.  

V tab. 2 je možno pozorovat zajímavou věc z pohledu zlomu výšky dosahovaných denních 

přírůstků. Velmi zřetelně je to vidět na grafu 1, intenzita růstu králíků se láme a klesá po 4. 

Týdnu výkrmu. Tuto skutečnost dokládají i výsledky jatečné výtěžnosti vykrmovaných 

králíků. Jatečná výtěžnost byla stanovena pro všechny skupiny králíků, tedy pro kontrolní a 

obě pokusné skupiny s tím, že první porážka byla 2. října a druhá porážka byla o týden 

později 9. října. Výsledky jsou vidět v tab. 3. Rozdíl není příliš významný, ale přesto když 

uvážíme dosahovanou hmotnost, spotřebu krmné směsi a konečnou jatečnou výtěžnost, jsou 

tyto rozdíly zřetelné.  

 

Tab. 2. Průměrné denní přírůstky v týdnech výkrmu 

 

Skupina  Týdny výkrmu průměr 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Kontrola  24,8 26,8 39,1 41,1 37,0 37,8 36,11 

10 % 29,2 41,2 48,4 53,6 43,7 41,1 39,53 

20 % 26,6 35,3 36,5 41,5 31,4 36,9 34,68 

 

         Graf 1.  Denních přírůstků v jednotlivých týdnech výkrmu                                        
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Tab. 3 Jatečná výtěžnost  přírůstků králíků porážených 2. a 9. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4. Jatečné hodnoty poražených králíků 

 

Skupina Živá 

hmotnost 

Jatečné 

tělo 

Kůže  Nepouživ. 

vnitřnosti 

Játra  Ledviny 

s tukem 

Jatečná 

výtěžnost 

Kontrola  2901,44 1348,88 490 566,66 87,77 52,22 57,03 

10 % 3028,6 1479 486 553 90 30 58,83 

20 % 2744,33 1318,77 417,77 577,77 73,33 41,11 57,61 

 

Hodnocení jatečné hodnoty poražených králíků je možno sledovat v tab. 4, kde je názorné 

srovnání kontrolní skupiny vykrmovaných králíků s oběma pokusnými skupinami. Už podle 

denních přírůstků bylo zřejmé, že králíci pokusné skupiny s 10 % sušené natě topinamburu 

nejrychleji rostli, jejich porážková hmotnost byla nejvyšší. Kvalitu poraženého těla však 

ukazují podrobnější hodnoty, jako např. % hmotnosti jatečného těla z porážkové hmotnosti. 

Ta byla u pokusné skupiny 10 % natě topinamburu (1479 g z 3028,6 g) 48,83%. Při srovnání 

s kontrolní skupinou (46,49 %) je to rozdíl přes 2 % absolutně, ale přepočítáno na zlepšení 

z hodnoty kontrolní skupiny to je 5,03 % . Hodnoty výtěžnosti jsou u pokusné skupiny s 10 % 

topinamburové natě také vyšší 58,83 % proti 57,03 % u kontrolní skupiny. Hodnocení 

ostatních ukazatelů je také zajímavé a mluví ve prospěch pokusné skupiny s 10 % natě 

topinamburu. Dokreslují zjištěné skutečnosti a jednoznačně doporučují,  využívat sušenou nať 

topinamburu  v recepturách krmných směsí pro výkrm králíků. 

 

Závěry  

 

Na základě provedených pokusů a z poznatků získaných studiem problematiky, lze vyvodit 

některé obecně platné závěry: 

1. Přídavek 10 % sušené natě Topinamburu je možné zařadit mezi běžně používané 
komponenty do krmných směsí pro výkrm králíků. 

2. Zařazení 10 % podílu sušené natě Topinamburu za komponenty, které jsou vyráběny 
speciálně pro králíky (např. LAPILEST) nezmění nikterak nutriční hodnotu směsi a 

ani potencionální produkční hodnota vyjádřená stravitelnou energií se nezmění. 

3. Jatečná výtěžnost použité krmné směsi s 10 % zastoupením natě Topinamburu byla 
prokazatelně vyšší. 

Nutné je však doplnit, že součástí konečného zhodnocení používání sušené natě 

Topinamburu musí být také ekonomické zhodnocení. Základní podmínkou používání tohoto 

krmiva bude i agronomické vyřešení celého systému pěstování Topinamburu. 

 

Použitá literatura 

 

Bouma J., Čepl J., Malík S., Kasal P., (1995). Technologie pěstování topinambur a studium 

možností jejich využití. Závěrečná zpráva výzkumného projektu, Výzkumný ústav 

bramborářský Havlíčkův Brod 

Porážka  Jatečné tělo v g Jat.výtěžnost v % 

2. října 1710 58,37 

9. října 1467 57,24 



 

170 

 

Kvaček, J. (2011). Nutrition and diethetic effect of topinambur in feeding animal. 

Yiuanchuang 22.-24.8.2011, The third international symposium on JERUSALEM 

ARTICHOKE (Helianthus tuberosus) : 23-36  

Zeman, L., Klapil, L. (2006) Potřeba živin a tabulky výživné hodnoty krmiv pro králíky, 

VUVZ Pohořelice, ISBN 80-901598-5- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

171 

 

POROVNÁNÍ NUTRIČNÍ HODNOTY ZÁKLADNÍCH ŽIVIN U TŘÍ 
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Abstract 

 

The objective of the study was to compare three varieties of white lupins (AMIGA, DIETA 

and ZULIKA), grown at Nový Jičín university farm of the Veterinary and Pharmaceutical 

University Brno. Each variety was grown on an area of about 10 ha, under identical soil and 

climate conditions. Our study presents the results of basic nutrient composition. We 

monitored the following parameters: the content of nitrogenous substances (NS), fat, crude 

fiber, fiber fractions (ADF, NDF, ADL), nitrogen-free extractives (NFE), starch, organic 

matter (OM) and gross energy (GE). Regarding mineral substances, we monitored ash content 

and individual elements – Ca, P, Mg, Na and K. Our results show that although the respective 

varieties belonged to the same white lupin species, for some indicators, there was 

considerable variability among them. Differences among the varieties were compared with the 

nutrient composition of AMIGA variety, which is one of the most frequently grown variety in 

the Czech Republic. Comparing the respective varieties we concluded that the varieties 

DIETA and ZULIKA have higher content of nitrogenous substances, crude fiber and the 

respective fiber fractions. Regarding minerals, they contain higher amounts of Ca and K. On 

the other hand, seeds of these varieties (DIETA and ZULIKA) contained lower amounts of 

fat, nitrogen-free extractives and starch. Also, the total gross energy content (GE) was 

considerably lower, which may be related to the significantly lower content of total fat in the 

seed of these varieties, compared to the AMIGA variety.  

 

Key words: white lupin, nitrogenous substances, fat, fiber, ash 

 

Úvod 

 

V současné době existuje ve světě více než 250 odrůd lupin, které lze rozdělit do tří 

základních skupin: skupina úzkolistých odrůd (Lupinus angustifolius), skupina bílých odrůd 

(Lupinus albus) a skupina žlutých odrůd (Lupinus luteus). V rámci těchto odrůd existují mezi 

těmito skupinami značné rozdíly v živinovém složení. Tyto rozdíly jsou dány především 

obsahem dusíkatých látek, obsahem tuku, ale i dalších živin. Z výživářského hlediska, podle 

obsahu živin, lze lupinová semena pokládat za proteinová krmiva. Na základě našich 

dlouholetých studií lze vyslovit názor, že u úzkolistých odrůd je obecně v jejich semenu nižší 

obsah proteinů, ve srovnání s bílými odrůdami. Nejvyšší obsah proteinu obsahují v semenu 

žluté odrůdy, kde jejich obsah u některých odrůd dosahuje až 50 %. Zajímavý je i rozdíl v 

obsahu celkového tuku (lupinového oleje), kde v semenech úzkolistých a žlutých odrůd je 

výrazně nižší obsah oleje (většinou do 5 %), ve srovnání s odrůdami bílých lupin, u kterých 
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dosahuje obsah tuku v semenu kolem 10 %, tj. až dvojnásobek. Z hlediska využití ve výživě 

zvířat jsou předmětem našeho zájmu zejména bílé odrůdy, pro obsah proteinu, který je 

srovnatelný s obsahem proteinu se sójovými boby, dokonce některé odrůdy bílých lupin mají i 

vyšší obsah proteinu, než sójové boby. Navíc, na rozdíl od žlutých odrůd, které mají vysoký 

obsah proteinu v semenu, lze bílé odrůdy poměrně snadněji pěstovat v našich půdních a 

klimatických podmínkách a jsou odolnější vůči houbovým chorobám. Z hlediska vlastního 

pěstování lze za pozitivní pokládat, že pěstované porosty lupin zlepšují půdní vlastnosti, v 

důsledku zvyšování dusíku v půdě, díky hlízkovým bakteriím kořenového systému lupin, 

obdobně jak to známe u ostatních luskovin. Z krmivářského hlediska je výhodou, že lupinová 

semena se na rozdíl od sójových bobů, pro svůj velmi nízký obsah antinutričních látek, 

nemusejí před vlastním zkrmováním dále upravovat (např. termicky). Výhodou, na rozdíl od 

sóje je i to, že většina odrůd nepatří mezi GMO. Současná doba, kdy sója a sójové produkty 

jsou cenově velmi drahé, kdy v průběhu minulých let ceny stouply téměř dvojnásobně, je 

pěstování lupin pro výživu hospodářských zvířat i ekonomicky velmi zajímavé. V ČR jsou 

stále ještě nedoceněné i pozitivní nutriční vlastnosti lupinových semen z hlediska výživy 

člověka. 

 

Metodika 

 

Cílem naší práce bylo zjistit rozdíl v základním živinovém složení semen tří odrůd lupinových 

semen AMIGA, DIETA a ZULIKA, pěstovaných na Školním zemědělském podniku Nový 

Jičín, VFU Brno. Zaměřili jsme se na uvedené lupiny ze skupiny bílých odrůd, a to z důvodu, 

že tyto odrůdy patří mezi perspektivní odrůdy pro pěstování v ČR. Rozbory zahrnovaly 

stanovení uvedených živin: sušina metodou sušení při 105 ºC do konstantní hmotnosti, hrubý 

protein (Nx6,25) metodou dle Kjeldahla analyzátorem Büchi (firma Centec automatika, spol. 

s.r.o.), tuk extrakcí pomocí přístroje ANKOM
XT10

 Fat Analyzer (firma O.K. SERVIS BioPro), 

vláknina a jednotlivé frakce (ADF, ADL, NDF) byly stanoveny přístrojem ANKOM 
220

 Fiber 

Analyzer (firma O.K. SERVIS BioPro), BNLV byly stanoveny výpočtem, škrob byl stanoven 

polarimetricky, organická hmota byla stanovena výpočtem, popel byl stanoven vážkově po 

zpopelnění vzorku při teplotě 550 °C za předepsaných podmínek, Ca, P, Mg, Na a K byly 

stanoveny zpopelněním a vyluhováním extrakcí vzorku a následně titrací a brutto energie 

(BE) kalorimetricky přístrojem AC 500 (firma LECO). Výsledky jsou v práci uvedeny v g/kg 

u BE v MJ/kg ve 100% sušině. Toto vyjádření nám umožňuje přesnější interpretaci výsledků 

analýz, aniž by tyto výsledky byly ovlivněny různým obsahem vody v původním vzorku 

semen. 

 

Výsledky 

 

Z výsledků je zřejmé, že existují značné rozdíly v obsahu živin u jednotlivých analyzovaných 

odrůd, i přesto, že patří do jedné skupiny bílých odrůd (Lupinus albus), jak dokumentuje 

tabulka 1. 
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Tabulka 1. Obsah jednotlivých živin v lupinových semenech ve 100% sušině vzorku 

 

g/kg AMIGA DIETA ZULIKA g/kg AMIGA DIETA ZULIKA 

NL 376,00 391,40 429,10 OH 958,40 954,00 960,80 

Tuk 112,40 86,00 72,00 Popel 41,60 46,00 39,20 

Vláknina 83,60 106,10 97,10 Ca 2,50 3,60 3,40 

ADF 138,40 158,70 159,60 P  5,90 6,20 4,10 

NDF 158,20 193,70 185,00 Mg 2,50 2,80 1,40 

ADL 8,80 5,60 11,70 Na 0,10 1,50 0,08 

BNLV 386,40 370,50 362,70 K 9,00 13,20 9,90 

Škrob 98,90 83,30 79,20 BE (MJ/kg) 21,30 20,80 20,70 

 

Jak je patrné z tabulky 1, nejvyšší rozdíly byly zaznamenány v obsahu NL (hrubý protein). U 

jednotlivých odrůd se ve 100% sušině semen obsah NL zvyšoval v pořadí odrůd AMIGA, 

DIETA a ZULIKA z 376,00 g/kg, 391.40 g/kg, až na 429,10 g/kg. Ve srovnání s odrůdou 

AMIGA byl zjištěn vyšší obsah NL u odrůdy Dieta o 4,10 % u odrůdy ZULIKA o 14,12 %. 

Graficky jsou tyto rozdíly uvedeny v grafu 1. 

 

Graf 1. Obsah hrubého proteinu (NL) v semenech u jednotlivých odrůd lupin (ve 100% 

sušině) 
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Opačný trend u sledovaných odrůd byl pozorován u obsahu tuku v semenech lupin, jak 

dokumentuje tabulka 1, kde nejvyšší obsah tuku byl zaznamenán u odrůdy AMIGA 112,40 

g/kg, nižší u odrůdy DIETA 86,00 g/kg a nejnižší u odrůdy ZULIKA 72,00 g/kg. Ve srovnání 

s odrůdou AMIGA je nižší obsah tuku v semenu u odrůdy DIETA o 23,49 % a u odrůdy 

ZULIKA o 35,94 %, jak dokumentuje graf 2. Z výsledků lze vyvodit závěr, že u sledovaných 

odrůd v semenu se zvyšujícím se obsahem NL, klesá obsah tuku. 
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Graf 2. Obsah tuku v semenech u jednotlivých odrůd lupin (ve 100% sušině) 
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Obsah brutto energie (BE) úzce souvisel s obsahem tuku v semenech jednotlivých odrůd 

(tabulka 1). Nejvyšší obsah energie byl v semenech stanoven u odrůdy AMIGA 21,30 MJ/kg, 

nižší u odrůdy DIETA 20,80 MJ/kg a ZULIKA 20,70 MJ/kg. Toto snížení BE u odrůd 

DIETA a ZULIKA, oproti odrůdě AMIGA představuje 2,35 % a 2,82 %, jak je patrné z grafu 

3. 

 

Graf 3. Obsah brutto energie v semenech u jednotlivých odrůd lupin (ve 100% sušině) 
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Obsah hrubé vlákniny a jednotlivých frakcí vlákninového komplexu byl u odrůd DIETA a 

ZULIKA ve vztahu k odrůdě AMIGA vyšší, vyjma ADL u odrůdy DIETA kde byl jeho obsah 

nižší, jak dokumentuje tabulka 1. Rozdíly v obsahu vlákniny a jednotlivých vlákninových 

frakcí je názorně zobrazen v grafu 4. 
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Graf 4. Obsah hrubé vlákniny a jednotlivých vlákninových frakcí v semenech u jednotlivých 

odrůd lupin (ve 100% sušině) 
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Rozdíly mezi jednotlivými odrůdami lupin byly pozorovány v semenech i u nestrukturálních 

sacharidů hodnoceno na základě obsahu bezdusíkatých látek výtažkových a obsahu škrobu, 

jak dokumentuje tabulka 1. Na základě analýz lupinových semen lze konstatovat, že lupinová 

semena, na rozdíl např. ve srovnání s obilovinami, obsahují v rámci BNLV jen velmi málo 

škrobu a velké množství neškrobových polysacharidů. Jak dokumentuje graf 4. v rámci 

sledovaných odrůd dochází ve srovnání s odrůdou AMIGA k postupnému snižování obsahu 

BNLV a škrobu, u odrůdy DIETA o 4,11 % a 15,77 %, u odrůdy ZULIKA o 6,13 % a 19,92 

%. Z uvedených výsledků vyplývá, že v rámci BNLV se mění i zastoupení sacharidů, v 

neprospěch škrobu, při minimální změně obsahu organické hmoty (OH), jak je uvedeno v 

tabulce 1. 

 

V rámci sledování nutriční hodnoty jednotlivých odrůd lupinových semen byla pozornost 

zaměřena i na obsah minerálních látek. Hodnoceno na základě obsahu popelovin byl nejvyšší 

obsah zaznamenán u odrůdy DIETA, nižší u odrůdy AMIGA a nejnižší u odrůdy ZULIKA. 

Porovnání obsahu popele a rozdílů mezi odrůdami je uvedeno v grafu 6. 

 

Obsahu popelovin odpovídá i zastoupení jednotlivých prvků (Ca, P, Mg, Na a K) v 

lupinových semenech, jak dokumentuje graf 7. Z grafu je zřejmé, že nejvyšší obsah u všech 

prvků byl zjištěn u odrůdy DIETA, kde byl potvrzen i nejvyšší obsah popelovin. Z 

výživářského hlediska je i příznivý poměr zejména Ca:P, který se u jednotlivých odrůd 

pohyboval u odrůdy AMIGA 1:2,4, u odrůdy DIETA 1:1,7 a u odrůdy ZULIKA 1:1,2. 
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Graf 5. Obsah BNLV a škrobu v semenech u jednotlivých odrůd lupin (ve 100% sušině) 
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Graf 6. Obsah popele v semenech u jednotlivých odrůd lupin (ve 100% sušině) 
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Graf 7. Obsah Ca, P, Mg, Na a K v semenech u jednotlivých odrůd lupin (ve 100% sušině) 
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Závěr  

 

Získané výsledky poukazují na skutečnost, že i v rámci jedné příbuzné skupiny bílých odrůd 

se vyskytují značné meziodrůdové rozdíly u krmivářsky významných živin. Proto je nutné při 

využití lupinových semen při optimalizaci krmných směsí vždy znát přesné nutriční složení 

použité odrůdy. Z výsledků vyplývá, ze lupinová semena bílých odrůd představují zajímavý 

zdroj proteinů konkurující svým obsahem sóji a sójovým produktům. 
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Abstract 

 

The objective of the study was to compare the quality of proteins, evaluated based on the 

content of individual amino acids (AA). We focused on the comparison of the proportion of 

individual AA in the protein from seeds of three white lupin varieties, AMIGA, DIETA and 

ZULIKA (Lupinus albus), grown at the Nový Jičín university farm of the Veterinary and 

Pharmaceutical University Brno. Each variety was grown on an area of about 10 ha, under the 

identical soil and climate conditions. In the study, we present the results of amino acid 

analysis, namely the content of aspartic acid (Asp), threonine (Thre), serine (Ser), glutamic 

acid (Glu), proline (Pro), glycine (Gly), alanine (Ala), valine (Val), methionine (Met), 

isoleucine (Ile), leucine (Leu), tyrosine (Tyr), phenylalanine (Phe), histidine (His), lysine 

(Lys) and arginine (Arg). The results show that the respective varieties differ in the total 

content of AA (Σ AA), AMIGA variety 351,20 g/kg, DIETA variety 365,30 g/kg and 

ZULIKA variety 360,70 g/kg. The content of essential AA (Σ EAA) for AMIGA variety was 

163,00 g/kg, for DIETA variety 167,20 g/kg and for ZULIKA variety 162,70 g/kg. The 

content of non-essential AA (Σ NEAA) for AMIGA was 188,20 g/kg, for DIETA variety 

198,10 g/kg and for ZULIKA variety 198,00 g/kg. Glutamic acid (Glu) was most abundant in 

all varieties, its content in AMIGA variety was 73,10 g/kg, in DIETA variety 79,20 g/kg and 

ZULIKA variety 84,60 g/kg of seed. The lowest amounts were found for methionine (Met), 

its content was 1,80 g/kg for AMIGA variety, 2,40 g/kg for DIETA variety and for ZULIKA 

variety it was undetectable. The lupin seeds contained high amounts of arginine (Arg), the 

second most abundant amino acid, namely 47,50 g/kg for AMIGA variety, 48,20 g/kg for 

DIETA variety and 54,60 g/kg of seed for ZULIKA variety. 

 

Key words: white lupin, proteins, amino acids 

 

Úvod 

 

Základem pro racionální využití lupinových semen, jako proteinového krmiva, je nutná 

znalost kvality lupinového proteinu, která je dána jeho aminokyselinovou skladbou. V dnešní 

době je údaj o celkovém obsahu dusíkatých látek velmi nepřesný a zavádějící, nic neříkající o 

kvalitě dietárního proteinu. Na základě našich dosavadních studií jsme dospěli k výsledkům, 

že semena některých druhů lupin svojí výživnou hodnotou dokonce překonají  i výživnou 

hodnotu sójových bobů, a to z hlediska nejen obsahu proteinů, ale i z hlediska jejich 
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aminokyselinového spektra. Obdobně i řada autorů, zabývající se touto problematikou, 

dospěla k závěrům, že lupinová semena jsou vhodným zdrojem dietárního proteinu. Na rozdíl 

od některých proteinových krmiv mají nižší zastoupení některých esenciálních aminokyselin, 

jako jsou sirné aminokyseliny nebo lysin. Charakteristický pro lupinový protein je vysoký 

obsah aminokyseliny argininu. Semena lupin obsahují podle skupiny odrůd (úzkolisté, bílé a 

žluté) v semenu NL, které se pohybují v širokém rozsahu 30 - 50 %. Obecně lze konstatovat, 

na základě našich analýz, že nejnižší obsah hrubého proteinu v semenech je u skupiny 

úzkolistých odrůd (Lupinus angustifolius), vyšší u skupiny bílých odrůd (Lupinus albus) a 

nejvyšší u skupiny žlutých odrůd (Lupinus luteus). I v rámci těchto skupin odrůd existují 

značné rozdíly v obsahu hrubého proteinu, ale i v jeho aminokyselinovém složení. Z výše 

uvedeného je nutné ve výživě zvířat, při sestavování krmných dávek a optimalizaci krmných 

směsí, přesně znát živinové složení použité odrůdy, včetně obsahu jednotlivých aminokyselin. 

 

Metodika 

 

Cílem práce bylo porovnání dietetické hodnoty lupinového proteinu, hodnoceno na základě 

obsahu jednotlivých aminokyselin u tří odrůd bílých lupin AMIGA, DIETA a ZULIKA z 

hlediska poznání meziodrůdové variability aminokyselinového spektra. Lupiny byly 

vypěstovány na Školním zemědělském podniku VFU Brno Nový Jičín. Z jednotlivých živin 

byl sledován obsah dusíkatých látek (NL) a jednotlivé aminokyseliny. Výsledky jsou v práci 

vyjádřeny ve 100% sušině. Sušina byla stanovena vysoušením vzorku za předepsaných 

podmínek vážkově, při 105 ˚C. Dusíkaté látky byly vypočítány jako obsah dusíku stanovený 

metodou dle Kjeldahla vynásobený koeficientem 6,25. Dusíkaté látky byly stanoveny 

analyzátorem Buchi (firma Centec automatika, spol. s.r.o.). Aminokyselinové spektrum 

(g/kg) bylo stanoveno po kyselé hydrolýze 6 N HCl při 110 °C po dobu 24 hodin 

automatickým analyzátorem aminokyselin AAA 400 (firma INGOS a.s. Praha) na základě 

barvotvorné reakce aminokyselin s oxidačním činidlem-ninhydrinem. Z aminokyselinového 

spektra byly sledovány následující aminokyseliny: kyselina  asparágová (Asp), threonin 

(Thre), serin (Ser), kyselina glutamová (Glu), prolin (Pro), glycin (Gly), alanin (Ala), valin 

(Val), methionin (Met*), isoleucin (Ile), leucin (Leu), tyrosin (Tyr), phenylalanin (Phe), 

histidin (His), lysin (Lys) a arginin (Arg). * při kyselé hydrolýze vzorku je nižší výtěžnost 

methioninu. 

 

Výsledky 

 

Dosažené výsledky, uvedené v tabulce 1 dokládají, že u semen lupin existuje značná 

variabilita v rámci jednotlivých odrůd i u jedné skupiny bílých lupin. Z grafu 1 je již zřejmé, 

že v obsahu hrubého proteinu (NL) existují značné rozdíly v semenech analyzovaných odrůd 

lupin. Z grafu je zřejmé, že nejvíce NL obsahovaly semena odrůdy ZULIKA, méně odrůda 

DIETA a nejméně AMIGA. 
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Graf 1. Obsah hrubého proteinu v semenech jednotlivých odrůd lupin ve 100%  sušině 

semene 
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V moderním pojetí výživy nás již tak nezajímá obsah hrubého proteinu, ale především jeho 

kvalita, vyjádřená obsahem jednotlivých aminokyselin (AA). Výsledky jdou dokladem toho, 

že protein lupinových semen jednotlivých odrůd obsahuje rozdílný obsah nejen celkových 

aminokyselin (Σ AA), ale i různý obsah neesenciálních (Σ NeAA) a esenciálních 

aminokyselin (Σ EAA). Uvedené rozdíly jsou vyjádřeny v grafu 2. Je zajímavé, že přesto, že 

se uvedené odrůdy vzájemně liší v obsahu Σ NeAA a Σ EAA, jejich vzájemný poměr  

Σ EAA:Σ NeAA je stejný 1:1,2. 

 

Graf 2. Celkový obsah aminokyselin Σ AA, neesenciálních Σ NeAA a esenciálních Σ EAA 

aminokyselin v semenech jednotlivých odrůd lupin ve 100%  sušině semene 
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Z hlediska výživy zvířat nás zajímá především obsah jednotlivých aminokyselin, jinak řečeno 

aminokyselinové spektrum lupinového proteinu. Obsah jednotlivých AA uvádí tabulka 1. 

 

Tabulka 1. Obsah jednotlivých AA v semenech jednotlivých odrůd lupin ve 100%  sušině 

 

g/kg AMIGA DIETA ZULIKA g/kg AMIGA DIETA ZULIKA 

Asp 38,10 39,30 45,00 Met 1,80 2,40 0,00 

Thr 13,50 14,20 6,80 Ile 15,80 16,50 16,60 

Ser 18,50 19,70 18,30 Leu 28,00 28,40 30,40 

Glu 73,10 79,20 84,60 Tyr 15,80 17,00 13,70 

Pro 16,50 14,60 8,70 Phe 14,10 14,00 11,70 

Gly 14,30 15,20 15,40 His 9,10 9,30 8,00 

Ala 11,90 13,10 12,30 Lys 17,90 18,60 18,50 

Val 15,30 15,60 16,10 Arg 47,50 48,20 54,60 

 

Z výsledků vyplývá, že nejvíce zastoupenou aminokyselinou v lupinovém proteinu je kyselina 

glutamová, a to u všech sledovaných odrůd. Naopak nejméně zastoupenou aminokyselinou v 

lupinovém proteinu je u všech odrůd methionin. Velmi zajímavý je arginin, který představuje 

nejvyšší zastoupení z esenciálních AA lupinového proteinu. 

 

Tabulka 2. Procentické zastoupení jednotlivých AA (%) v lupinovém proteinu semen 

jednotlivých odrůd lupin 

 

AMIGA  (%)     (%)  DIETA (%)      (%)  ZULIKA  (%)     (%)  

Met 0,51 Tyr 4,50 Met 0,66 Ile 4,52 Met 0,00 Val 4,46 

His 2,59 Pro 4,70 His 2,55 Tyr 4,65 Thr 1,89 Ile 4,60 

Ala 3,39 Lys 5,10 Ala 3,59 Lys 5,09 His 2,22 Ser 5,07 

Thr 3,84 Ser 5,27 Phe 3,83 Ser 5,39 Pro 2,41 Lys 5,13 

Phe 4,01 Leu 7,97 Thr 3,89 Leu 7,77 Phe 3,24 Leu 8,43 

Gly 4,07 Asp 10,85 Pro 4,00 Asp 10,76 Ala 3,41 Asp 12,48 

Val 4,36 Arg 13,53 Gly 4,16 Arg 13,19 Tyr 3,80 Arg 15,14 

Ile 4,50 Glu 20,81 Val 4,27 Glu 21,68 Gly 4,27 Glu 23,45 

 

V předložené práci chceme na příkladu lupinového proteinu ukázat na nepřesnost při 

hodnocení kvality dusíkatých látek, jako celkového obsahu stanoveného N a koeficientu 6,25 

(N x 6,25 = NL). Jak je patrné z tabulky 3, ne všechen celkový N (Σ N) je vázán v proteinech 

(aminokyselinách) a rovněž jednotlivé AA neobsahují stejné množství N. Z tohoto pohledu 

jsme se pokusili vyjádřit množství N vázaného v aminokyselinách (Σ NAA). Jak lze vidět z 

přiložené tabulky, celkové množství N (Σ N) je vyšší než množství N vázaného v 

aminokyselinách (Σ NAA). Rozdíl Σ N -  Σ NAA = Σ N nebílkovinného (Σ N neAA). U 

lupinového proteinu analyzovaných odrůd (tabulka 3) jsme dospěli k závěru, že v rámci 

stanových AA je vázáno podle odrůd 78,88 % až 86,16 % z celkového dusíku a 13,84 % až 

21,12 % představuje N nebílkovinný.  
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Tabulka 3. Obsah vázaného dusíku (N) celkového (Σ N) v jednotlivých aminokyselinách (N 

AA),  proteinově (Σ NAA) a neproteinově (Σ N neAA) vázaného v semenech tří odrůd lupin     

 

NAA g/kg AMIGA DIETA ZULIKA 

Asp 4,01 4,14 4,74 

Thr 1,59 1,67 0,80 

Ser 2,47 2,63 2,44 

Glu 6,96 7,54 8,05 

Pro 2,01 1,78 1,06 

Gly 2,67 2,84 2,87 

Ala 1,87 2,06 1,93 

Val 1,83 1,87 1,92 

Met 0,17 0,23 0,00 

Ile 1,69 1,76 1,77 

Leu 2,99 3,03 3,25 

Tyr 1,22 1,31 1,06 

Phe 1,2 1,19 0,99 

His 2,46 2,52 2,17 

Lys 3,43 3,56 3,55 

Arg 15,28 15,5 17,56 

Σ NAA 51,83 53,61 54,16 

Σ N (celkový) 60,16 62,62 68,66 

N AA (%) 86,16 85,62 78,88 

N neAA (%) 13,84 14,38 21,12 

 

Celkově lze konstatovat, že námi vypočítaná hodnota obsahu Σ NAA je ve skutečnosti vyšší z 

důvodů, že zde nejsou stanoveny všechny AA (např. tryptofan, cystein) a u methioninu je 

nižší výtěžnost v souvislosti s kyselou hydrolýzou.  

 

Závěr 

 

Na základě dosažených výsledků lze konstatovat, že lupinová semena jsou velmi dobrým 

zdrojem proteinu, tj. jako proteinová komponenta do krmiv určených k výživě hospodářských 

zvířat. Při jeho použití je nutné přesně znát nutriční hodnotu základních živin, včetně obsahu 

aminokyselin. V práci jsme potvrdili, že lupinový protein má nižší obsah lysinu a především 

methioninu. Naopak lupinový protein obsahuje vysoké hodnoty argininu, esenciální 

aminokyseliny především pro drůbež. 
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LUPINOVÝCH SEMEN 
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Abstract 

  

The objective of the study was to assess the quality of oil from three varieties of lupin seeds 

AMIGA, DIETA and ZULIKA, all belonging to the group of white varieties (Lupinus albus), 

grown at Nový Jičín university farm of the Veterinary and Pharmaceutical University Brno. 

Each of the varieties was grown on an area of about 10 ha under identical soil and climate 

conditions. The study presents the results of assessing the quality of lupin oil, which is related 

to the composition of fatty acids (FA). Using gas chromatography, the following values were 

determined: C4:0, C6:0, C8:0, C10:0, C11:0, C12:0, C13:0, C14:0, C14:1, C15:0, C15:1, 

C16:0, C16:1, C17:0, C17:1, C18:0, C18:1n9t + C18:1n9c, C18:2n6c 1C18:2n6t, C18:3n6, 

C18:3n3, C20:0, C20:1n9, C20:2n6, C20:3n6,  C20:5n3, C22:0, C22:1n9, C22:2n6, C23:0, 

C24:0, C22:6n3, C24:1, C22:4n6 a C22:5n3. The results were analyzed by FA subgroups – a 

group of saturated acids (SAFA), a group of unsaturated (UNFA) fatty acids, MUFA and 

PUFA groups, which were further subdivided into the n-6 and n-3 FA groups. In AMIGA, 

DIET and ZULIKA variety, the content of Σ SAFA was 9.38, 11.82 and 11.60 g / kg, the 

content of Σ UNFA was 83.96, 59.85 and 47.45 g / kg, the content of Σ MUFA was 56.0, 

42.88 and 30.78 g / kg, the content of Σ PUFA was 27.87, 16.97 and 16.67, within the PUFA 

group, the content of Σ n-6 FA was 18.05, 10.12 and 9.91 g / kg, and the content of Σ n-3 FA 

was 9.82, 6.85 and 6.76 g/kg. 

The results show that regarding UNFA, lupin oil contains particularly a high proportion of 

MUFA. From the point of view of dietetics, lupin oil also has a very favorable ratio of n-3: n-

6 FA, namely 1: 1.8 for AMIGA, 1: 1.5 for DIETA and 1: 1.5 for ZULIKA variety. 

 

Key words: white lupin, fat, fatty acids  

 

Úvod 

 

Tuky mají z hlediska výživy význam jednak jako energetická živina, jednak jako funkční 

živina. Jejich dietetický význam je dán jejich kvalitou, tj. zastoupením jednotlivých mastných 

kyselin. Nasycené mastné kyseliny představují především energetickou složku tuku, zatím co 

nenasycené mastné kyseliny představují spíše funkční složku tuku. Zajímavý je i rozdíl v 

obsahu celkového tuku (lupinového oleje), kde v semenech úzkolistých a žlutých odrůd je 

výrazně nižší obsah oleje (většinou do 5 %), ve srovnání s odrůdami bílých lupin, u kterých 

dosahuje obsah tuku v semenu kolem 10 %, tj. až dvojnásobek. Významný je především jejich 

vzájemný poměr, mezi nasycenými a nenasycenými mastnými kyselinami, u nenasycených je 
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významný poměr mezi MUFA a PUFA. Za jeden z nejvýznamnějších poměrů mezi mastnými 

kyselinami je možné považovat poměr mezi n-3 : n-6 FA. Čím je tento pomět užší, tím lze z 

dietetického pohledu tento tuk považovat za kvalitnější. Ve většině používaných olejů je 

vysoké zastoupení n-6 FA, naopak n-3 mají jen nízké zastoupení, čímž se jejich vzájemný 

poměr rozšiřuje. Řada autorů uvádí, že pro tuk obsažený v semenech lupin je charakteristický 

vysoký obsah nenasycených mastných kyselin (50 % kyseliny linolové u L. luteus) a že 

kyselina olejová je převládající mastnou kyselinou u lupiny bílé. Řada autorů poukazuje i na 

to, že semena analyzovaných lupin mají velmi příznivý poměr ω-3 / ω-6 FA.  

 

Metodika 

 

Cílem předložené práce bylo posoudit kvalitu oleje tří odrůd lupinových semen AMIGA, 

DIETA a ZULIKA, patřících do skupiny bílých odrůd (Lupinus albus), pěstovaných na 

Školním zemědělském podniku VFU Brno Nový Jičín. Každá z odrůd byla pěstována na 

rozloze zhruba 10 ha ve stejných půdních a klimatických podmínkách. 

V odebraných vzorcích lupinových semen byl nejprve stanoven celkový obsah tuku 

přístrojem ANKOM
XT10

 Fat Analyzer (firma O.K. SERVIS BioPro).  

Mastné kyseliny byly stanoveny plynovou chromatografií prostřednictvím přístroje GC 2010 

GAS CHROMATOGRAPH SHIMADZU (firma Shimadzu Japonsko). Postup přípravy 

vzorků je založen na extrakci vzorku metodou tuku dle Soxhleta, transesterifikace vzorku pod 

chladičem, isooktanovou fází a nástřikem vzorku do analyzátoru. Ve vzorcích tuku byly 

stanoveny níže uvedené mastné kyseliny: C4:0, C6:0, C8:0, C10:0, C11:0, C12:0, C13:0, 

C14:0, C14:1, C15:0, C15:1, C16:0, C16:1, C17:0, C17:1, C18:0, C18:1n9t + C18:1n9c, 

C18:2n6c 1C18:2n6t, C18:3n6, C18:3n3, C20:0, C20:1n9, C20:2n6, C20:3n6,  C20:5n3, 

C22:0, C22:1n9, C22:2n6, C23:0, C24:0, C22:6n3, C24:1, C22:4n6 a C22:5n3. Výsledky 

měření byly vyjádřeny v g mastných kyselin ve 100 g tuku. Výsledky byly přepočítány a v 

práci jsou vyjádřeny v gramech mastných kyselin v 1 kg semen 100% sušiny vzorku. 

 

Výsledky 

 

Výsledky analýz naznačují, že lupinová semena se liší více v obsahu celkového tuku, než v 

jeho kvalitě. Výsledky celkového tuku v lupinových semenech jsou uvedeny v grafu 1. Z 

grafu je zřejmé, že existuje značný meziodrůdový rozdíl v obsahu celkového tuku. 

 

Graf 1. Obsah tuku v semenech ve 100% sušině u jednotlivých odrůd lupin 
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Kvalitativní posouzení oleje 

 

Kvalitativní hodnota tuku je dána obsahem jednotlivých skupin mastných kyselin, jejich 

obsah je uveden v grafu 2. Z uvedeného grafu je zřejmé, že lupinová semena mají v tuku 

poměrně malé zastoupení nasycených mastných kyselin (Σ NaFA), naopak vysoký obsah 

nenasycených mastných kyselin (Σ NeFA). V rámci Σ NeFA zaujímají nejvyšší podíl 

mononenasycené mastné kyseliny (Σ MUFA), menší podíl zaujímají polynenasycené mastné 

kyseliny (Σ PUFA). V rámci PUFA mají vyšší zastoupení mastné kyseliny ze skupiny n-6 FA 

(Σ n-6FA), nižší podíl zaujímají mastné kyseliny ze skupiny n-3FA (Σ n-3FA). Z dietetického 

hlediska v lupinovém oleji je i velmi příznivý poměr n-3 : n-6 FA, který byl u jednotlivých 

odrůd AMIGA 1 : 1,8, DIETA 1 : 1,5 a  ZULIKA 1 : 1,5. 

 

Graf 2. Obsah jednotlivých skupin mastných kyselin v semenech vybraných odrůd lupin 
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Obsah jednotlivých nasycených mastných kyselin ve sledovaných odrůdách lupin 

(NaFA) 

 

Tabulka 1. Individuální obsah jednotlivých NaFA v semenech lupin 

 

Ʃ NaFA AMIGA DIETA ZULIKA 

C4:0 0,00 0,00 0,00 

C6:0 0,01 0,00 0,01 

C8:0 0,00 0,00 0,00 

C10:0 0,00 0,00 0,01 

C11:0 0,00 0,00 0,00 

C12:0 0,01 0,01 0,01 

C13:0 0,01 0,00 0,01 

C14:0 0,08 0,06 0,08 

C15:0 0,00 0,00 0,00 

C16:0 6,23 5,47 5,15 

C17:0 0,08 0,05 0,06 

C18:0 1,35 1,60 0,94 

C20:0 0,76 0,87 0,54 

C21:0 0,00 0,01 0,01 

C22:0 0,00 2,87 4,04 

C23:0 0,12 0,09 0,00 

C24:0 0,73 0,79 0,74 

Σ NaFA g/kg 9,38 11,82 11,60 

 

 

Z tabulky 1 vyplývá, že z NaFA je v lupinovém oleji nejvíce zastoupena kyselina C18:0 (k. 

stearová) a C16:0 (k. palmitová). Ostatní FA jsou zastoupeny minimálně nebo jsou pod mezí 

detekce (C4:0, C8:0, C11:0, C15:0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

187 

 

Obsah jednotlivých nenasycených mastných kyselin ve sledovaných odrůdách lupin 

(NeFA) 

 

Tabulka 2. Individuální obsah jednotlivých NeFA v semenech lupin 

 

Σ NeFA AMIGA DIETA ZULIKA 

C14:1 0,01 0,00 0,04 

C15:1 0,00 0,00 0,00 

C16:1 0,28 0,31 0,34 

C17:1 0,06 0,00 0,00 

C18:1n9t + C18:1n9c 50,04 39,04 30,09 

C18:2n6c 1C18:2n6t 17,67 9,74 9,66 

C18:3n6 0,00 0,00 0,00 

C18:3n3 8,03 5,84 5,60 

C20:1n9 4,36 2,58 0,12 

C20:2n6 0,28 0,13 0,19 

C20:3n6 0,00 0,10 0,00 

C20:4n6 0,00 0,01 0,06 

C20:3n3 0,03 0,06 0,00 

C20:5n3 1,10 0,01 1,03 

C22:1n9 1,34 0,95 0,19 

C22:2n6 0,10 0,13 0,00 

C22:6n3 0,00 0,06 0,04 

C24:1n9 0,00 0,00 0,00 

C22:4n6 0,00 0,01 0,00 

C22:5n3 0,66 0,88 0,09 

Σ NeFA g/kg 83,96 59,85 47,45 

 

Z tabulky 2 vyplývá, že z NeFA je v lupinovém oleji nejvíce zastoupena kyselina C18:1n9t 

+C18:1n9c (k.olejová/elaidová), C18:2n6c + 1C18:2n6t (k. linolová/linolelaidová), C18:3n3 

(k. α linolenová) a C20:1n9 (cis-11-eikosenová). 
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Obsah jednotlivých mononenasycených mastných kyselin ve sledovaných odrůdách 

lupin (MUFA) 

 

Tabulka 3. Individuální obsah jednotlivých MUFA v semenech lupin 

 

Σ MUFA AMIGA DIETA ZULIKA 

C14:1 0,01 0,00 0,04 

C15:1 0,00 0,00 0,00 

C16:1 0,28 0,31 0,34 

C17:1 0,06 0,00 0,00 

C18:1n9t + C18:1n9c 50,04 39,04 30,09 

C20:1n9 4,36 2,58 0,12 

C22:1n9 1,34 0,95 0,19 

C24:1n9 0,00 0,00 0,00 

Σ MUFA g/kg 56,09 42,88 30,78 

 

V tabulce 3 jsou uvedeny individuální obsahy jednotlivých MUFA. V lupinových semenech 

je ze skupiny MUFA nejvíce zastoupena v oleji kyselina C18:1n9t+C18:1n9c 

(k.olejová/elaidová), v menším množství i C20:1n9 (cis-11-eikosenová). Ostatní mastné 

kyseliny ze skupiny MUFA zaujímají v lupinovém oleji jen stopová množství nebo jsou pod 

mezí detekce. 

 

 

Obsah jednotlivých polynenasycených mastných kyselin ve sledovaných odrůdách lupin 

(PUFA) 

 

Tabulka 4. Individuální obsah jednotlivých PUFA v semenech lupin 

 

Σ PUFA AMIGA DIETA ZULIKA 

C18:2n6c 1C18:2n6t 17,67 9,74 9,66 

C18:3n6 0,00 0,00 0,00 

C18:3n3 8,03 5,84 5,60 

C20:2n6 0,28 0,13 0,19 

C20:3n6 0,00 0,10 0,00 

C20:4n6 0,00 0,01 0,06 

C20:3n3 0,03 0,06 0,00 

C20:5n3 1,10 0,01 1,03 

C22:2n6 0,10 0,13 0,00 

C22:6n3 0,00 0,06 0,04 

C22:4n6 0,00 0,01 0,00 

C22:5n3 0,66 0,88 0,09 

Σ PUFA g/kg 27,87 16,97 16,67 

 

Tabulka 4 uvádí, že ze skupiny PUFA je v oleji semen lupin nejvíce obsahově zastoupena 

kyselina C18:2n6c + C18:2n6t (k. linolová/linolelaidová) a C18:3n3 (k. α linolenová). 

Individuální obsah u ostatních PUFA je v lupinovém oleji jen ve velmi nízkých koncentracích 

nebo jsou pod mezí detekce. 
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Obsah jednotlivých n-6 mastných kyselin ve sledovaných odrůdách lupin (n-6 FA) 

 

Tabulka 5. Individuální obsah jednotlivých n-6 PUFA v semenech lupin 

 

n-6 FA AMIGA DIETA ZULIKA 

C18:2n6c C18:2n6t 17,67 9,74 9,66 

C18:3n6 0,00 0,00 0,00 

C20:2n6 0,28 0,13 0,19 

C20:3n6 0,00 0,10 0,00 

C20:4n6 0,00 0,01 0,06 

C22:2n6 0,10 0,13 0,00 

C22:4n6 0,00 0,01 0,00 

Σ n-6 FA g/kg 18,05 10,12 9,91 

 

Jak dokumentuje tabulka 5, dominantní kyselinou ze skupiny n-6 FA je C18:2n6c + C18:2n6t 

(k. linolová/linolelaidová). Ostatní n-6 FA se v lupinovém oleji vyskytují jen ve stopových 

množstvích nebo jsou pod mezí detekce. 

Obsah jednotlivých n-3 mastných kyselin ve sledovaných odrůdách lupin (n-3 FA) 

 

Tabulka 6. Individuální obsah jednotlivých n-3 PUFA v semenech lupin 

 

n-3 FA AMIGA DIETA ZULIKA 

C18:3n3 8,03 5,84 5,60 

C20:3n3 0,03 0,06 0,00 

C20:5n3 1,10 0,01 1,03 

C22:6n3 0,00 0,06 0,04 

C22:5n3 0,66 0,88 0,09 

Σ n-3 FA g/kg 9,82 6,85 6,76 

 

Jak dokumentuje tabulka 6, dominantní kyselinou ze skupiny n-3 FA je C18:3n3 (k. α 

linolenová). Ostatní n-3 FA se v lupinovém oleji vyskytují jen ve stopových množstvích nebo 

jsou pod mezí detekce měřitelnosti. 

 

Závěr  

 

Z výsledků vyplývá, že lupinový olej patří dieteticky mezi velmi kvalitní rostlinné tuky. 

Semena lupin obsahují především vysoké zastoupení nenasycených mastných kyselin, z toho 

nejvyšší podíl zaujímá skupina MUFA. Vysoce pozitivně lze hodnotit i složení PUFA v 

lupinovém oleji, a to z hlediska poměru n-3 FA : n-6  FA, který byl u jednotlivých odrůd 

AMIGA 1 : 1,8, DIETA 1 : 1,5 a ZULIKA 1 : 1,5. 
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ÚROVEŇ ENERGETICKÉHO METABOLIZMU VO VZŤAHU 

K LIPOMOBILIZÁCIÍ V PERIPARTÁLNEJ FÁZE DOJNÍC 

 

LEVEL ENERGETIC METABOLISM IN REALTIONSHIP TO 

LIPOMOBILISATION IN PERIPARTHAL PHASES OF DAIRY COWS. 
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Abstract 

 

A the concentration of NEFA in blood reflects the degree of adipose tissue mobilization, 

therefore, as negative energy balance increases, more NEFA are released from body fat and 

the concentration of NEFA in blood increases. Feeding high starch feeds in 21 day prepartum 

was found not to provide clear benefits in decreasing early lactation body mobilisation or 

increasing early lactation intake. Our experiments with feeding high and low starch have 

shown minimal effects of increased concentrate prepartum on plasma NEFA postpartum. 

Feeding high fat in ration increased blood levels of NEFA during 21 day prepartum, but 

immediately after calving the NEFA content of the high fat group was less than low fat group. 

It appears that elevated blood NEFA in prepartum primed the liver to cope with the increased 

mobilisation in early lactation. The analyses of energetic metabolism confirm prepartum 

lipomobilization, in group with supplement of fat with increased values of NEFA in 39.6% 

and 74.3% animals of group without fat, the same tendency increased values of NEFA in 47.2 

% of animals in group with high starch and 61.7% of animals with low starch. 

 

Kľúčové slová:  peripartálne obdobie, kyselina propiónová, NEFA, BHM,  

 

Úvod 

 

Úspech produkčného cyklu dojníc je určený úrovňou produkcie a návratom reprodukčných 

funkcií po pôrode bez absencie metabolických ochorení a patologických zmien. Výrazný 

podiel na tomto úspechu má nutričné riadenie peripartálneho obdobia. Peripartálne obdobie 

predstavuje dve fázy, kde prvá fáza sú posledné tri týždne pred otelením a druhá prvé tri 

týždne po pôrode. Nutričné podmienené zmeny peripartálneho obdobia sú hlavne vo 

zvýšených požiadavkách na energiu pre potreby plodu, začiatok syntézy mlieka, endokrinnú a 

metabolickú prípravu dojníc na pôrod a laktáciu (Morgan a kol., 2012; Piccione a kol.,2012). 

Z nutričných príčin výskytu ochorení a porúch produkcie dominantne ovplyvňuje: limitovaný 

príjem krmiva a živín, nedostatočná adaptácia bachorovej fermentácie a sliznice bachora 

v príprave na laktáciu, nedostatočná kompenzácia energetického metabolizmu, nedostatočná 

adaptácia minerálneho metabolizmu v laktácii (Overton a Waldron 2004). 

Prioritou systému výživy v peripartálnom období je naplnenie nutričných požiadaviek, 

nutričné ovplyvnenie metabolických procesov a adaptácia regulačných mechanizmov 

metabolizmu s cieľom ovplyvniť produkciu redukovať výskyt metabolických porúch po 

pôrode (McGuire a kol., 2008). Nerovnováha medzi zvýšenými požiadavkami energie pre 

dojnicu a limitovaným množstvom prijatej energie (Martinez a kol., 2014) vedie k negatívnej 

energetickej bilancii (NEB). Nedostatočný prívod energie pri limitovanom príjmu sušiny je 
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u dojníc kompenzovaný mobilizáciou telesného tuku (lipomobilizáciou). Úroveň a miera 

lipomobilizácie je vo vzťahu k vzniku metabolických ochorení a problémom s reprodukciou.  

Hodnotenie, analýza a riadenie energetického metabolizmus počas peripertálneho obdobia 

vystupuje ako vhodný nástroj redukcie výskytu metabolických porúch po otelení u dojníc. 

Príjem energie je funkciou príjmu sušinu a energiou kŕmnej dávky cez zastúpenie a pomer 

sacharidov, ako aj ich následnú bachorovú transformáciu. Zníženie fermentačnej kapacity 

bachora u dojníc v státí na sucho a znížený príjem krmiva po pôrode nezabezpečí kyselinu 

propiónovú a  množstvo glukózy pre metabolizmus (Drackley a kol.,2001). NEB, 

lipomobilizácia a hypotyreóza na začiatku laktácie u dojníc sú sprevádzané poruchami 

metabolizmu sacharidov a lipidov so vznikom metabolických porúch (ketózy a tukovej 

infiltrácie pečene) v dôsledku poklesu energetického metabolizmu a oxidačných procesov v 

pečeňových bunkách. Hlavné markery pre hodnotenie ketózy a lipomobilizácie u prežúvavcov 

sú BHB a NEFA (Oetzel, 2004; González a kol., 2011).  

Skrmovaním zvýšeného podielu škrobu u dojníc pred pôrodom cestou zvýšenej bachorovej 

produkcie kyseliny propiónovej a pečeňovej syntézy glukózy vplyvom inzulínovej regulácie 

je ovplyvnená  lipomobilizácia tukových rezerv. 

Cieľom práce bolo v chovateľských podmienkach sledovať vplyv rôzneho množstva tukov a 

škrobu v  príprave na pôrod a na úroveň energetického metabolizmu v peripartálnom období 

dojníc.   

   

Materiál a metodika 

 

V chovateľských podmienkach boli u skupín dojníc 21 dní pred pôrodom skrmovaný rôzny 

obsah energie vo forme škrobu a tukov, následne sledovaný vplyv na bachorovú 

transformáciu a energetický metabolizmus na úrovni krvi 21 pred pôrodom a tiež 21 dní po 

pôrode.  

Stanovenie obsahu živín v  kŕmnych dávkach dojníc. Obsah živín v  žľabových vzorkách TMR 

bol analyzovaný konvenčnými metódami (Vestník MP SR zo 7.októbra 1997 číslo 1497/4-

100 „ O úradnom odbere vzoriek a  laboratórnom skúšaní a hodnotení krmív“ a energetická 

hodnoty (NEL), nevláknité sacharidy (NVS) boli vypočítané pomocou regresných rovníc 

(Linn a kol.,1989, NRC 2001).  

Analýza profilu energetického metabolizmu na úrovni krvného séra  bola hodnotená úrovňou 

markerov: glukóza, NEFA ( metóda podľa Ducomba). Stanovenie ketónových látok 

izotachoforeticky v dvojkolónovom systéme analyzátora AE 102. 

 

Výsledky a hodnotenie 

 

Hodnotenie energetického metabolizmu v sledovaných chovoch pri rôznych koncentráciách 

energie vo vzťahom k energetickému metabolizmu v peripartálnom období dávajú  

charakteristické závislosti:  

 

1.)Vplyv rozdielneho množstva škrobu v peripartálnej fáze u dojníc na energetický 

metabolizmus: Analýza obsahu živín a vypočítaná nutričná hodnota analyzovaných zmesných 

kŕmnych dávok pri rôznom zastúpení škrobu v peripartálnom období  t.j. 3 týždne pred 

otelením a 3 týždne po otelení je zhrnutá v tabuľke 1.  
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Tabuľka 1. Analyzovaný obsah živín v TMR 3 týždne pred otelením a 3 týždne po otelení pri 

rôznom zastúpení škrobu v TMR.   

 

 Vysoký obsah škrobu Nízky obsah škrobu 

 
21 dní pred 

pôrodom 

21 dní po 

pôrode 

21 dní pred 

pôrodom 

21 dní po 

pôrode 

Tuk          g/kg 

suš. 
40,2±4,9 48,4±10,4 42,7±7,5 47,0±9,2 

NDV       g/kg 

suš. 
377,9±30,0 376,5±38,3 395,9±25,2 353,8±35,0 

Škrob     g/kg 

suš. 
291,7±13,4 272,3±17,2 215,5±27,8 275,7±20,8 

NEL      MJ/kg 

suš. 
6,51±0,2 6,51±0,3 6,34±0,1 6,52±0,2 

 

Všeobecne v praxi sa uplatňuje zvýšený príjem jadrových krmív t.j. škrobu 2-3 týždne pred 

otelením s pozitívnym pôsobením na príjem sušiny cez zvyšovanie absorpcie UMK, rast papíl 

v bachore. 

Z hodnotených TMR s vysokým obsahom škrobu v príprave na pôrod analyzovaná úroveň 

škrobu v priemere 291,7±13,4 g/kg sušiny prevyšuje hraničnú odporúčanú koncentráciu 250 

g/kg sušiny a poukazuje na zvýšený podiel jadrových krmív  v kŕmnej dávke. Nízky príjem 

škrobu u dojníc pred otelením je v TMR potvrdený analyzovaným obsahom škrobu 

v priemere 215,5±27,8 g/kg sušiny. U sledovaných skupín dojníc 21 dní po otelení  

analyzovaný  škrob 272,3 a 275,7 g/kg sušiny nepredstavuje významný rozdiel u sledovaných 

skupín dojníc a súčasne je s doporučovaným rozpätím pre danú produkčnú fázu dojníc.  

Výsledky vyšetrenia ukazovateľov energetického metabolizmu v priemerných hodnotách 

v peripartálnej fáze sú zhrnuté na grafoch 1-2.  

 

Graf č.1-2. Úroveň energetického metabolizmus a pečeňovej záťaže v príprave na pôrod  a 21 

dní po otelení  pri vysokom a nízkom príjme škrobu. 

 

 
 

 

U dojníc pred pôrodom pri vyššom obsahu škrobu v TMR metabolický profil krvného séra 

potvrdil tendenciu: - stimulácie glukoneogenézy, - redukovanú lipomobilizáciu, - zvýšenú 

ketogenézu a zvýšenú úroveň metabolickej záťaže pečene oproti skupine s nižším podielom 

škrobu. Zistená celková koncentrácia NEFA u dojníc s vysokým príjmom škrobu v príprave 
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na pôrod dosahuje v priemere hodnotu 0,40±0,21mmol/l. Pritom individuálne zvýšené 

hodnoty nad 0,35 mmol/l, ako prejav zvýšenej lipomobilizácie, boli potvrdené u 47,2% 

zvierat. V skupine dojníc s nízkym obsahom škrobu v KD pri nesignifikatne vyššej  

priemernej hodnote 0,47±0,27 mmol/l, NEFA bola individuálne  u 61,7% dojníc potvrdená 

zvýšená lipomobilizácia pred  pôrodom.  

 

U dojníc po otelení boli pozorované výraznejšie rozdiely. Pri rovnakej tendencii signifikantný 

pokles kladín glukózy bol potvrdený len u zvierat v skupine s nízkym obsahom škrobu 

v TMR pred pôrodom. Pri tejto skupine boli potvrdená tendencia výraznejšej lipomobilizácie 

a miernejšej pečeňovej záťaže s tendenciou ku  ketogenéze ako u skupiny zvierat s vyšším 

príjmom škrobu pred pôrodom.  

Signifikantné zníženie v koncentrácie NEFA pri skrmovaní KD s vysokým  zastúpením 

škrobu pozoroval Friggens a kol. (2004) počas 19 dní pred otelením a 60 dní po otelení. Naše 

terénne sledovania nepotvrdili predpokladaný prínos zvýšeného podielu škrobu v KD na 

redukciu mobilizácie tukových rezerv. Zvyšovanie podielu škrobu ovplyvnením produkcie a 

absorpcie kyseliny propiónovej na úrovni bachorovej a jej vyššiu transformáciou na glukózu 

v pečeni reguluje lipomobilizáciu v peripartálnej fáze. (Ingvartsen a kol.,2000; Friggens 

a kol., 2004).  

 

2.) Vplyv rozdielneho množstva tuku v peripartálnej fáze u dojníc na energetický 

metabolizmus: Analýza obsahu živín a vypočítaná nutričná hodnota analyzovaných TMR pri 

vysokom a nízkom obsahu tuku v peripartálnom období  t.j. 3 týždne pred otelením a 3 týždne 

po otelení je zhrnutá v tabuľke 2. Možnosť zvyšovania koncentrácie energie v KD je aj 

prostredníctvom suplementácie tuku, ktorý ma vyššiu energetickú hodnotu ako sacharidy. V 

sledovaných TMR s vyšším obsahom tuku zistená priemerná hodnota tuku 21 dní pred 

pôrodom bola vyššia v priemere 45,9±5,2 g/kg oproti druhej skupine  35,7±3,3 g/kg sušiny.  

Analýzou TMR v skupine s vyšším príjmom tuku pred otelením bolo zistené pretrvávanie 

zvýšeného tuku aj po otelení s priemernou hodnotou 51,0±10,7, čo je vyššie zastúpenie ako 

v skupine s nižším príjmom tuku pred otelením s hodnotou 43,1±5,6 g/kg sušiny.  Názory na 

množstvo a prídavok tukov do KD pred a po otelení sú rôzne, nakoľko sa popisoval ich 

negatívny vplyv na príjem sušiny a aktivitu bachorovej mikroflóry.  

 

Tabuľka 2. Analyzovaný obsah živín v TMR 3 týždne pred otelením a 3 týždne po otelení pri 

rôznom zastúpení tuku v TMR. 

 

 Vysoký obsah tuku Nízky obsah tuku 

 
21 dní pred 

pôrodom 

21 dní po 

pôrode 

21 dní pred 

pôrodom 

21 dní po 

pôrode 

Tuk          g/kg 

suš. 
45,9±5,2 51,0±10,7 35,7±3,3 43,1±5,6 

NDV       g/kg 

suš. 
387,4±22,5 344,6±34,2 389,4±35,5 388,7±26,8 

Škrob     g/kg 

suš. 
241,1±47,0 274,6±21,2 257,6±37,9 273,9±16,7 

NEL      MJ/kg 

suš. 
6,42±0,2 6,56±0,3 6,39±0,2 6,45±0,1 

 

 

 



 

194 

 

U dojníc pred pôrodom s prídavkom tuku do KD v porovnaní bez prídavku tuku  bola 

potvrdená zvýšená úroveň glukogenézy so signifikantne zvýšenými hodnotami glukózy 

(P=0,0045), - významne redukovaná úroveň lipomobilizácie so signifikatne zníženými 

hodnotami  NEFA (P = 0,002), -tendencia k poklesu úrovne ketogenézy pri signifikatnom 

nižšej úrovni BHM (P=0,0003) a tendencii k nižšej záťaži pečene so signifikatne nižšou 

úrovňou bilirubínu (P=0,002).  Zvýšená lipomobilizácia s hodnotami NEFA nad 0,35 mmol/l 

bola individuálne potvrdená v skupine s prídavkom tuku do KD u 39,6 % zvierat a u skupiny 

bez prídavku tuku 74,3 %. Úroveň markerov energetického metabolizmu sú na grafoch 2.-3.  

 

Graf č.2-3. Úroveň energetického metabolizmus a pečeňovej záťaže v príprave na 

pôrod   a 21 dní po otelení pri vysokom  a nízkom príjme tuku. 

 

 

 
 

U dojníc po otelení bola v obidvoch skupinách zvierat zhodne potvrdený pokles glukózy. 

Regulovaná lipomobilizácia s nesignifikatným rozdielom v dynamike hodnôt, tendencia 

k vyššej ale kompenzovanej ketogenéze so signifikatným zvýšením hodnôt AOAC 

(P<0,0001) a BHM (P=0,0059) u zvierat v skupine bez prídavku tuku. 

Skrmovaním prídavku tukov bola potvrdená redukcia lipomobilizácie, zvýšená oxidácia 

mastných kyselín v pečeni s redukciou ketogenézy. Novšie výskumy signalizujú pozitívny 

vplyv prídavku tuku na metabolizmus lipidov v pečeni (Douglas a kol., 2004, 2006). 

Sumarizácia výsledkov pri skrmovaní tuku v peripartálnom období so zvýšenými hodnotami 

NEFA stimuluje kapacitu pečene pri spracovaní zvýšeného množstva mastných kyselín 

uvoľnených z  tukového tkaniva v skorej laktácií (Friggens a kol., 2004). 

 

Záver  

 

V chovateľských podmienkach u dojníc v peripartálnej fáze sledovaním vplyvu prídavku 

škrobu a tuku do KD bola potvrdená tendencia zvýšenej glukoneogenézy redukovaná 

lipomobilizácia, kompenzovaná ketogenéza s nižším výskytom funkčnej záťaže pečene oproti 

skupinám bez prídavku škrobu a tuku. 

Lipomobilizácia s individuálne zvýšenými hodnotami NEFA  pred pôrodom bola potvrdená 

v skupine s prídavkom tuku u 39,6% a bez prídavku tuku u 74,3%, rovnako u zvierat 

so zvýšeným podielom škrobu 47,2% a s nižším podielom škrobu 61,7% zvierat.  

 

Práca bola podporovaná projektom KEGA 016UVLF-4/2012 a VEGA č. 1/0663/15. 
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VÝSKYT A NUTRIČNÁ REGULÁCIA ACIDÓZY BACHORA U DONÍC 

 

OCCURRENCE AND NUTRITIONAL REGULATION acidosIS OF THE  

RUMEN  IN DAIRY COWS 
 

Vajda V., Maskaľová I. 

 

Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat, UVLF v Košiciach 

 

Súhrn 

 

Regulácia pH bachora je komplexný proces, ktorý zahŕňa aspekty produkcie a absorpcie 

UMK z bachora. Príčiny vzniku bachorovej acidózy možno rozdeliť do troch kategórií: - 

nadmerný príjem rýchlo fermentovateľných sacharidov, - nedostatočná pufračná kapacita  

bachora a - nedostatočné bachorová adaptácia na koncentrovaný typ kŕmnej dávky. Táto 

štúdie potvrdzujú vysokú pozitívnu (R = 0,861) koreláciu medzi obsahom VFA a úrovňou pH 

bachora čo indikuje, že vyššia rýchlosť produkcie VFA zodpovedá za acidifikáciu bachora 

u laktujúcich dojníc. Prevalencia acidifikácie bachora u dojníc je najvyššia v období okolo 

pôrodu (35,8%) a vrcholu  laktácie (30,9%). Prevencia bachorovej acidózy vyžaduje 

starostlivé riadenie fermentácie bachora, kde kľúčová stratégia pre znižovanie rizika acidózy 

je adaptácia bachorového prostredia na zmeny v zložení kŕmnej dávky, formulácia TMR 

s limitovaným zastúpením rýchlo fermentovateľných sacharidov a zvýšený príjem fyzikálne 

účinnej NDV. 

 

Summary 

 

Regulation of ruminal pH is a complex process that involves aspects of production and 

absorption of VFA from the rumen. Causes of rumen acidosis can be divided into three 

categories: - excessive intake of rapidly fermentable carbohydrates - inadequate buffering 

capacity of the rumen, and - insufficient adaptation of the rumen to concentrated type of diet. 

This study confirm a high positive (r = 0.861) correlation between VFA content and the level 

of rumen pH, and indicating that a higher rate of production of VFA is responsible for the 

acidification of the rumen in lactating cattle. The prevalence of ruminal acidification in dairy 

cows is the highest in the periparturient period (35.8%) and peak of lactation (30.9%). 

Prevention of rumen acidosis requires careful management of rumen fermentation. , where a 

key strategy that help reduce the risk of acidosis are adaptation of the rumen environment to 

changes in diet composition, formulation of diets with slow rate digestion of carbohydrate  in 

the rumen, and increased intake of physically effective fiber. 

 

Úvod 

 

Veľkovýrobný systém chovu dojníc s uplatnením fázovej výživy v rámci produkčných 

skupín, pri adlibitnom príjme TMR, kladie vysoké nároky na hodnotenie a riadenie výživy, 

ako súčasť nutričnej prevencie a tvorby produkčného zdravia stáda. Prechod od gravidity na 

vysokú laktáciu pri limitovanom príjme krmiva výrazne zvyšuje požiadavky na energetickú 

a aminokyselinovú saturáciu metabolizmu pre úhradu živín vylučovaných v mlieku dojníc 

(Allen a Bradford 2009, Mertens 2010)). Cieľom nutričnej regulácie bachorového 

metabolizmu je podpora procesov fermentácie pre  maximálnu produkciu energetických živín 

a procesov syntézy mikrobiálnych bielkovín pri zachovaní zdravého bachorového prostredia.  

Zabezpečenie nutričných požiadaviek vysoko produkčných dojníc vyžaduje dôslednú 
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realizáciu peripartálnej adaptácie metabolizmu bachorovej fermentácie v prechodných fázach 

gravidita, laktácia, vrchol produkcie (Rabelo a kol., 2005). 

Bachorová fermentácia najvýznamnejšie ovplyvňuje efektívnosť transformácie živín  kŕmnej 

dávky. Bachor zabezpečuje tvorbu a absorpciou viac ako 75% energie a syntézu 60 – 80% 

všetkých metabolizovateľných aminokyselín pre podporu   mliečnej produkciu (Kolver a de 

Vetho, 2002). Zdravá bachorová fermentácia a syntéza mikrobiálnych bielkovín je limitovaná 

typom a štruktúrou sacharidov KD. Zvýšená tvorba, kumulácia a následná disociácia UMK v 

bachore uvoľnením protónu znižuje úroveň pH bachora a pri prekročení pufračnej kapacity 

bachora sa prejavuje acidifikáciou a acidózou bachora. 

Úroveň pH a  UMK bachora je významný diagnostický ukazovateľ pre hodnotenie 

biochemicko-fyzikálnych pochodov bachorovej fermentácie, hodnotený vo vzťahu  k 

nutričnému zloženiu podľa  pomerného zastúpenia štrukturálnych a neštrukturálnych 

sacharidov v TMR.  Analýza pH a úrovne fermentácie je nezastupiteľný hodnotiaci marker 

pre  diagnostiku  a klasifikáciu bachorovej záťaže s prejavom acidózy ako chorobnej 

jednotky, ktorá postihuje viac orgánov a tkanív tela (Dohme a kol., 2008; Steele a kol., 2009).   

Cieľom predloženej štúdie je analyzovať metabolické závislosti nutričného zloženia TMR 

a jej vplyv na  úroveň bachorovej fermentácie dojníc v peripartálnej fáze a vrchole laktácie a z 

pohľadu súčasných poznatkov analyzovať regulačné mechanizmy bachorovej fermentácie 

a patogenézy vzniku a nutričnej prevencie bachorovej acidózy dojníc. Úroveň bachorovej 

fermentácie je ovplyvnená typom kŕmnej dávky a spôsobom kŕmenia, preto analýzou 

bachorového profilu priamo hodnotíme biologickú odozvu zvieraťa na prijaté krmivo.  

 

Materiál a metodika 

 

 V chovateľských podmienkach v 30 chovoch spolu u 550 dojníc boli vykonané analýzy  

vplyvu úrovne výživy  v  príprave na pôrod, po pôrode a pri vrchole laktácie na bachorovú 

fermentáciu a fyziologickú adaptáciou dojníc v prechodnej fáze po vrchol laktáciu.  

 

Výsledky a hodnotenie 

 

Hodnotenie skladby a nutričnej hodnoty kŕmnej dávky: analýza žľabových vzoriek kŕmnych 

dávok v hodnotených chovoch (Tab. 1) potvrdzuje trend:  

- redukcie obsahu bielkovín po pôrode a vrchole laktácie. pri znížení obsahu NL u 59 

resp. 51% vyšetrených vzoriek TMR.  

   - vyrovnaný podiel škrobu a 

nevláknitých sacharidov (NVS) s 

analyzovanými hodnotami po pôrode v 

priemere v rámci odporúčaného rozpätia. 

Pre laktujúce dojnice je optimálna 

koncentrácia škrobu 25 - 35% a podiel 

NVS 30 - 43% podľa kvality 

a stráviteľnosti živín v objemových 

krmivách (Nocek,1997). 

- zvýšené zastúpenie 

neutrálnodetergentnej vlákniny  v 

analyzovaných žľabových vzorkách 

s hodnotami v priemere (>34%) na hornej 

hranici a individuálne zvýšenými 

hodnotami NDV u 53% resp. 60% 

analyzovaných žľabových vzoriek TMR potvrdzuje nižšiu kvalitu a neskoršiu vegetačnú fázu 
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zberu objemových krmív, plnivým efektom prináša redukciu príjmu sušiny na úrovni 1,2 kg 

NDV na 100 kg ž.h.  

 

Hodnotenie úrovne bachorovej fermentácie: vykonané analýzou vzoriek bachorového 

obsahu odobraných sondou v 4. – 6. hodine po kŕmení. Analyzovaná úroveň bachorovej 

fermentácie u dojníc  (Tab.2) potvrdila  skupinách vo fáze prípravy na pôrod prevládajúci 

charakter fermentácie objemového typu KD so: - zvýšením hodnôt pH v priemere aj 

individuálne u 56% zvierat, - zvýšeným pomerným zastúpením kys. octovej  (KO) 

s priemerom 67,2%  a individuálnym zvýšením u 80% vzoriek, - pri hraničnom pomernom 

zastúpení kys. propiónovej (KP) s 

priemerom 19,9% a individuálne 

zníženými hodnotami u 60% dojníc. 

Takýto charakter fermentácie signalizuje 

nízku úroveň adaptácie na príjem 

produkčných KD po pôrode. V  skupine 

dojníc po pôrode pri náhlom prechode na 

koncentrovaný typ KD prevláda tendencia 

poklesu pH v priemere aj individuálne 

u 44% dojníc sprevádzaná poklesom 

pomerného zastúpenia KO a vzostupom 

KP s charakterom bachorovej fermentácie 

koncentrovaného typu kŕmnej dávky. 

V skupine dojníc pri vrchole laktácie 

pozorovať adaptáciu metabolizmu 

s kompenzovanou úrovňou fermentácie pri nenarušenej funkčnosti bachora. Sumárne 

hodnotení potvrdzuje alarmujúci stav poklesu hodnôt pH pod 6,0 u 28% a zníženie 

pomerného zastúpenia KP:KO pod 2,5 u 39% zvierat. 

Celkové množstvo UMK vo vzťahu k pH 

bachora analyzované u 551 dojníc 

potvrdzuje vysokú regresnú závislosť (r = 

0,861). Z počtu analyzovaných zvierat s 

obsahom UMK v priemere 106±11,6 

mmol/l, zvýšená úroveň UMK bola 

potvrdená u 12,7% a znížená u 10,9% 

dojníc.  

Súbežne analyzované hodnoty pH s 

prejavom acidifikácie bachora (pH <6,0) 

boli potvrdené spolu u 21% s  hodnotou 

pH priemere 5,87±0,2. Hodnoty na úrovni 

SABA (pH <5,8) boli zistené u 12% s analyzovanou úrovňou v priemere pH priemer 

5,60±0,2.  

 

Diskusia 

 

Nutričná adaptácia metabolizmu bachora je zabezpečovaná  anabolickými procesmi  

vplyvom zvyšovania podielu škrobu v peripartálnej fáze, ale aj katabolickými procesmi - pri 

deficitnom príjme živín, resp. odmietaní príjmu krmiva po pôrode. Stratégia adaptácie 

metabolizmu bachora zahŕňa postupný prechod od objemného typu KD vo fáze státia na 

sucho na koncentrovaný typ s vysokým podielom zrnín. Adaptácia epitelu bachorovej sliznice 

zahŕňa morfologickú úpravu spojenú s proliferáciou papíl a funkčné zmeny absorpčných 
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buniek. Proliferácia papíl pre zväčšenie povrchovej plochy  súvisí  s koncentráciou energie 

TMR pred pôrodom a tempom rastu príjmu krmiva a  fermentácie bachora u dojníc po pôrode 

s cieľom: 

- Stimulácie rastu papíl bachora a absorpčnej plochy pre vstrebávanie UMK. Počas státia 

na sucho pri objemovom type KD, znížená nutričná podpora epitelu bachora a znížená 

potreba absorpcie UMK podmieňuje skracovanie bachorových papíl. Zvýšenie podielu 

jadrového krmiva v peripartálnej fáze stimuláciou rastu papíl a absorpčnej plochy, čím 

zabraňuje hromadeniu UMK v bachore, ako hlavný nástroj prevencie poklesu pH bachora po 

prechode na koncentrovaný typ TMR. Rast papíl a adaptácia môže trvať až osem týždňov po 

prechode na koncentrovaný typ (Dirksen a kol., 1985).  

- Stimulácie epitelu bachora pre absorpciu UMK nezávisle od proliferácii papíl je 

ovplyvnená úrovňou príjmu krmiva a živín po pôrode.  Redukcia príjmu krmiva (Zhang a 

kol., 2013), rovnako ako acidóza bachora negatívne ovplyvňujú vstrebávanie UMK a tým 

zvyšujú riziko bachorovej acidózy (Schwaiger a kol., 2013). Obnovenie absorpčnej kapacity 

bachorovej sliznice sa urýchlil, keď dojnice  pred obmedzením prijímali koncentrovaný a po 

obnovení príjmu krmiva objemnejší typ kŕmnej dávky (Albornoz a kol., 2013). 

- Stabilizácia mikrobiálnej populácie - skrmovaním TMR  s  vyšším podielom  škrobu 

stimuluje rast amylolytických baktérií a znížením pH bachora podporuje rozvoj pomaly 

rastúcich kmeňov, (Megasphaera elsdenii a Propionibacterium spp), ktoré metabolizujú 70% 

produkovanej kys. mliečnej a tým bránia jej kumulácie v bachore (Nagaraj a Titgemeyer, 

2007). Takýto posun fermentačného modelu je spojený so zmenami pomerného zastúpenia 

UMK pri stúpajúcej produkcii propionátu a butyrát (Bannink a kol., 2008). 

 

Regulácia pH bachora zahŕňa komplex spolupôsobiacich vplyvov produkcie, absorpcie 

a pufrácie UMK v bachore pre zachovanie zdravého bachorového prostredia.  

- Produkcia UMK je limitovaná rýchlosťou a rozsahom fermentácie v závislosti na 

množstve a frekvencii príjmu krmiva, ale hlavne od pomerného zastúpenia sacharidov 

v kŕmnej dávke.  Rozpustné sacharidy a škrob najúčinnejšie ovplyvňujú  rýchlosť tvorby 

UMK a pokles pH bachora, kým stúpajúce množstvo bachorovo účinnej vlákniny v kŕmnej 

dávke je najúčinnejším nutričným nástrojom na zmiernenie poklesu pH bachora po kŕmení 

(Zebeli a kol., 2008a). Molárne zastúpenie jednotlivých UMK potvrdzuje objem ich 

bachorovej produkcie pre odhad príjmu metabilizovateľných živín z TMR (Uden, 2010) 

a spolu s poklesu pH má zásadný význam pri identifikáciu negatívneho vplyvu  acidifikácie 

bachora. 

     - Absorpcia UMK je významný regulačný mechanizmus pre úpravu pH bachora, ktorý sa 

pri regulácii bachorovej pufračnej kapacity uplatňuje 50% podielom (Allen, 1997; Penner et 

al, 2009;. Aschenbach a kol., 2011), K stabilizácii pH bachora dochádza absorpciou 

ionizovaných UMK výmenou za bikarbonát, ako aj pasívnym prestupom nedisociovaných 

UMK. - Absorpcia ionizovaných UMK
-
 v epiteli bachore prebieha výmenou za bikarbonát 

z krvných zdrojov, alebo z de-novo syntézy v epiteliálnych bunkách. Bachorová stena za 

každý 1 mól absorbovaných UMK
-
 sa uvoľňuje 0,5 mol bikarbonátu; - Absorpcia 

nedisociovaných H-UMK cez epitel bachora prebieha pasívnym transportom. Rýchlosť 

vstrebávania nedisociovanej UMK sa zvyšuje úmerne s poklesom pH až  po úroveň kritického 

prahu, kde kvôli poškodeniu sliznice bachora je narušená pasívna difúzia.  

-  Pufrácia bachora – podporou prežúvania a produkciou slín s priemernou hodnotou 

pH 8.2 - 8.5 a prísunom bikarbonátového a fosfátového pufru na úrovni pre HCO3
-
125 resp. 

HPO4
2- 

25 mmol/l slín, čím je u vysoko produkčných dojníc pufrovaných ~ 40% v bachore 

uvoľnených protónov (Allen, 1997). Pufračná kapacita a produkcia slín je limitovaná 

podielom fyzikálne efektívnej  peNDV pre stimuláciu prežuvania s odporúčaným  22% 

podielom  peNDV v sušine  kŕmnej dávky pre udržiavať bachorové pH >6,0 Mertens (1997). 
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Diagnostika funkčnosti bachora pre hodnotenie bachorovej transformácie sacharidov, 

syntézy mikrobiálnych bielkovín, ale aj definície bachorovej acidózy, vyžaduje sledovať 

kritické hodnoty pH z hľadiska zraniteľnosti ekosystému bachora a bachorového epitelu. 

Analýza úrovne pH bachora, množstvo a pomerné zastúpenia UMK má zásadný diagnostický 

význam pre hodnotenie príjmu živín pre podporu produkcie mlieka, ale aj depresívneho 

vplyvu poklesu pH bachora na produkciu a zdravie zvierat. Dynamická povaha účinku 

poklesu pH na ekosystém a bachorový epitel uplatňuje štandardné prahové hodnoty  pre 

klasifikáciu pojmov: 

 

Acidifikácia bachora je charakterizovaná poklesom hodnôt acidity bachora v rozpätí pH 6,0 

až 5,8. Takýto posun je podmienený skrmovaním koncentrovaného typu TMR s vysokým 

podielom škrobu. Dlhotrvajúce zníženie pH pod 6,0 podporuje rast amylolytických baktérií, 

zatiaľ čo celulolytické baktérie a stráviteľnosť NDV sú inhibované. V tomto rozpätí 

bachorového pH dochádza k výraznému rozmnoženiu laktát utilizujúcich baktérií. Takýto 

posun fermentácie je spojený so zmenami množstva UMK a pomerného zastúpenia pri 

redukcii kys. octovej a stúpajúcej produkcii propionátu a niekedy butyrát.  

 

Acidóza bachora je pri patogenéze vzniku podmienená zvýšenou dostupnosťou 

fermentovateľných sacharidov a stimuláciou rastu všetkých mikróbov čo vedie k celkovému 

zvýšeniu rýchlosti fermentácie.  Zmena kolonizácie mikroflóry a fermentácie smerom k 

tvorbe kyseliny mliečnej je podmienená rastom Streptococcus bovis. Pri optimálnom 

bachorovom pH nad 6,0 Streptococcus bovis tvorí fermentáciou škrobu kys. octovú, 

propionovú, mravčiu a etanol. Pri poklese pH pod 6,0 so stúpajúcou aktivitou transformuje 

pyruvát enzýmom laktát-dehydrogenáza (LDH) na kyselinu mliečnu, čím podporuje pokles 

pH bachora a  rast acido-senzitívnych Laktobacilov ako prevládajúci kmeň. Kyselina mliečna 

ako metabolit bachorovej fermentácie môže byť ďalej metabolizovaný na UMK. 

-  Megasphaera elsdenii je prevládajúci laktát utilizujúci,  kmeň, ktorý metabolizuje 60 - 

80% kys. mliečnej v bachore na acetát, propionát, butyrát. (Counotte a kol.,1981).  

- Fusobacterium necrophorum - spájaný s prejavom pečeňových abscesov u hovädzieho 

dobytka,  ako hlavný energetický substrát používa laktát a zvýšené zastúpenie v bachore je 

odrazom dostupnosti laktátu a optimálnej hodnoty pH >5,6 pre podporu rastu. Bachorové 

lézie pri acidóze sú predispozíciou pre pečeňové abscesy (Nagaraja a Chengappa, 1998).  

- Allisonella histaminiformans je významný acido tolerantný kmeň schopný rastu pri pH 

4,5, ktorý katabolizuje histidín ako jediný zdroj energie a v bachore produkuje histamín 

(Garner a kol., 2002).  

 

Subakútna bachorová acidóza - s kritickým prahom  hodnôt bachorového pH < 5.8 je 

podmienená zvýšenou produkciou UMK sa zhoduje s ovplyvnením zmien druhového 

zastúpenia a fermentačnej aktivity mikroflóry bachora, ale aj  primárnym narušením funkcie 

bachorového epitelu, sprevádzaný  prvými príznakmi zápalovej odpovede. Klinické prejavy 

nemajú špecifický priebeh s prejavom nechutenstva a kolísavého príjmu krmiva, občasnej 

hnačky, dehydratácie, zhoršenie kondičného stavu, depresie, zníženej motility bachora, 

poruchy paznechtov s výskytom laminitidy, sprevádzaný poklesom produkcie mlieka 

s tendenciou poklesu obsahu tuku v mlieku. Vzhľadom k tomu, že klinické príznaky acidózy 

sú veľmi variabilné stanovenie  pH bachorového obsahu je rozhodujúce kritérium pre 

diagnostiku úrovne bachorovej fermentácie. (Duffield et al, 2004,. Krause a Oetzel, 2006).  

Hlavné nutričné stratégie, ktoré pomáhajú znižovať riziko acidózy sú: - adaptácia 

bachorového prostredia na zmeny zloženia krmiva, - tvorba KD s pomalšou fermentáciou 

sacharidov v bachore a  - zvýšený príjem fyzikálne účinnej vlákniny. Z hľadiska systému 
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chovu je to postupný prechod na koncentrovanú TMR s vytvorením samostatnej skupiny 

dojníc vo fáze do 3 týždňov po pôrode.  

 

Funkcia epitelu bachora – pre absorpciu a barierovú ochranu je významne ovplyvnená 

poklesom pH bachora na úroveň, ktorá zvyšuje pasívnu difúziu nedisociovaných UMK 

Dijkstra a kol, 1993), ako aj aktívnu absorpciu disociovaných UMK
- 
výmenou za bikarbonát  

/HCO3
-
 (Aschenbacha a kol, 2009). Pri subakútnej bachorovej acidóze podmienenej rýchlou 

produkciou UMK pri poklese pH pod 5,8, intracelulárna disociácia UMK a export HCO3
-
 z 

buniek výmenou za UMK
-
 zníži intracelulárne pH sliznice bachora a podmieňuje zmeny 

funkcie a zápalové reakcie bachorovej sliznice. Funkčné zmeny  narušením vstrebanie iontov 

bariérovej ochrany pre prestup LPS a ďalších toxínov ako aj baktérií do portálneho obehu sa 

prejavujú rýchlejšie a nezávisle na morfologickej adaptácii sliznice bachora. Pri akútnej 

bachorovej acidóze sa prejavuje druhý prah zraniteľnosti bachorového epitelu s poklesom pH 

pod 5,2, vplyvom zvýšenej produkcie kyseliny mliečnej s okamžitým a trvalým narušením 

transportnej a bariérovej funkcie epitelu bachorovej sliznice (Owens a kol., 1998).  
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VPLYV  DIÉTY SO ZNÍŽENÝM  OBSAHOM  N – LÁTOK  NA  

PUFRAČNÚ KAPACITU DIÉTY, INTERMEDIÁRNY 

METABOLIZMUS  A EXKRÉCIU  DUSÍKA  ODSTAVČIAT 

 

THE EFFECT OF DIET DECREASED CP ON DIETARY BUFFERING 

CAPACITY, INTERMEDIARY METABOLISM AND NITROGEN 

EXCRETION   OF WEANED  PIGS 
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Abstract 

 

Our investigations of the influence of diets with different protein on dietary buffering 

capacity, biochemical parameters and fermentation process in digestive system.  12 weaned 

piglets, average body weight of piglets in the experimental group was at the beginning about 

9,3 kg and 9,5 kg in the control group, revealed  the following: the pigs fed the diets 209,4 g. 

kg
-1

 crude protein (CP) and   176,0 g. kg
-1

 CP  received  Lysine, Threonine, Methionine.  The 

decrese in the diet CP content was manifested, decrese buffering capacity (BUF4) 48 mEq 

and 67mEq, signification P< 0,01 decrese concentrations of blood urea (3,66mmol.l
-1

and 

5,84mmol.l
-1

 ), which means the increase of biological value in the feed mixture. Biochemical 

indicators of energy showed no significant dependence on the performed changes in the 

feeding of piglets during the experiment. The decrese in diet crude protein content was 

manifested  decreased amount of VFA (44,07g.kg
-1

 and  49,07g.kg
-1

DM) signifikant decrease 

P< 0,01 crude protein (201,1g.kg
-1

DM and 252,7g.kg
-1

 DM) NH3 (361,0 mg.kg
-1

 and 428,0 

mg.kg
-1

 DM.  

 

Key words:  weaned piglets, buffering capacity, nutrition, amino acids, nitrogen, urea, 

utilization,  excretion 

 

Úvod 

 

Stupeň poznania biologických vzťahov výživa – trávenie – intermediárny metabolizmus- 

produkcia – reprodukcia – zdravie – životné prostredie je významný limit intenzifikácie 

živočíšnej produkcie. Ošípané využívajú približne len 35% dusíka, až 65% dusíka sa vylučuje 

prevažne v močí a menej vo výkaloch. 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 (Dourmad 

a Jondreville 2007, Bindas a Maskaľová 2011). Za optimálny aminokyselinový profil kŕmnej 

dávky je považovaný ten, ktorý pri  danom dusíkovom príjme zabezpečuje najvyššiu dusíkovú 

retenciu a najnižšiu exkréciu (Roth a kol.2003, Hodgkinson 2006). Zníženie obsahu N – látok 

v kŕmnych zmesiach o 1 % sa prejaví znížením vylučovania dusíka ošípanými do životného 

prostredia o 8 – 12 %  (Sommer, 2001). V mnohých experimentoch bolo dokázané, že 

vybilancovanie esenciálnych aminokyselín pri znížení dusíkatých látok pozitívne ovplyvnilo 

produkčné parametre ošípaných pri znížení exkrécie dusíka (  Bindas a Maskaľová 2007, Heo 

a kol. 2009). Zníženie koncentrácie bielkovín a tým aj pufračnej kapacity diét má veľký 

význam najmä u odstavčiat. V dôsledku vysokej pufračnej kapacity skrmovaných diét 

výrazne stúpa pH žalúdočného obsahu a tým sa narúša trávenie a využitie bielkovín po 
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odstave. Avšak, pokles dusíkatých látok v diétach ošípaných môže taktiež  zhoršovať rastové 

parametre, ako to zaznamenali v svojich experimentoch Yue a Qaio (2008). Treba zdôrazniť, 

že pri neodbornom znížení dusíkatých látok v diéte ošípaných a pri vybilancovaní potrieb 

bežných limitujúcich aminokyselín, (lyzín, treonín, metionín a tryptofan) môže sa na využití 

bielkovín kŕmnej dávky prejaviť nedostatok ďalších limitujúcich aminokyselín, ako sú 

izoleucín a valín (Nyachoti a kol.2006). Cieľom nášho experimentu bolo sledovať pri 

vybilancovanom príjme aminokyselín, vplyv zníženej koncentrácie NL  v diéte odstavčiat na, 

pufračnú kapacitu diét, metabolické ukazovatele krvného séra a úroveň fermentačného 

procesu v hrubom čreve .   

 

Materiál a metodika 

  

Do experimentu  pri 28 dňovom odstave bolo zaradených 12 ks odstavčiat, ktoré boli 

rozdelené do dvoch rovnako početných  skupín, pohlavne a hmotnostne vyrovnaných . 

Kontrolná skupina:  6 ks odstavčiat, počiatočná priemerná živá hmotnosť 9,5 ± 0,6 kg, 

kŕmené kompletnou kŕmnou zmesou s vyšším obsahom N- látok 209,4 g. kg
-1

 .   

Pokusná skupina : 6 ks odstavčiat , priemerná živá hmotnosť 9,3 ± 0,7kg, kŕmené kompletnou 

kŕmnou zmesou s nižším obsahom NL 176,0 g. kg
 -1

 s  prídavkom limitujúcich aminokyselín 

lyzín, metionín, treonín, na úroveň potreby podľa NRC 1998. Kŕmenie 3x denne podľa 

rastovej krivky. Sledovanie dennej spotreby krmiva. Odber vzoriek: z kŕmnych zmesí  boli 

odobraté priemerné vzorky. Analytické metódy: pufračná kapacita titráciou 0,1N HCl do pH 

4,0 a 3,0 stanovenie sušiny, dusíkatých látok, hrubého tuku, hrubej vlákniny (HV), popola 

výpočet BNLV podľa príslušných ustanovení Nariadenia ES č.152 r.2009 z 27. januára 2009, 

ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analýzy na účely kontrol krmív. Aminokyseliny 

výpočtom z tabuľkových hodnôt.  Odber krvi 4 x, v týždenných intervaloch, z očného splavu. 

Analytické vyšetrenie krvného séra – celkové bielkoviny, močovina, albumín, glukóza, na 

biochemickom analyzátore Ellipse, imunoglobulíny zink sulfátovým testom. Odber výkalov 1 

x  z  konečníka , UMK izotachoforézou, pH, NL, NH3. stanovenie sušiny – Nariadenie ES 

č.152,rok 2009. 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 
 

Tabuľka č. 1. Výsledky analýz kompletných kŕmnych zmesi pre odstavčatá. 

Ukazovatele Kŕmna zmes – kontrolná Kŕmna zmes – pokusná 

Sušina g.kg
-1 

880,40 1000,00 881,20 1000,00 

N – látky g.kg
-1 

209,40 237,84 176,00 189,72 

Tuk g.kg
-1 

23,30 25,46 24,00 27,24 

HV g.kg
-1 

39,03 44,33 37,80 42,89 

Popol g.kg
-1

 57,80 65,65 55,40 62,87 

BNLV g.kg
-1 

550,87 625,58 588,00 667,26 

Ca g.kg
-1 

7,60 8,63 7,75 8,79 

P g.kg
-1

 6,80 7,72 6,60 7,49 

Lyzín g.kg
-1 

13,30 15,11 11,50 13,05 

Treonín g.kg
-1

 8,50 9,65 7,50 8,51 

Met.+cys. g.kg
-1

 6,40 7,27 6,60 7,49 

BUF 4 mEq  67  48  

BUF 3 mEq 180  178  
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Pri zhodnotení analyticky stanovených a vypočítaných parametrov v experimente použitých 

kompletných kŕmnych zmesí na základe odporúčania  National Research Council (1998) 

môžeme konštatovať : Kompletná kŕmna zmes pre skorý odstav prasiatok OŠ- 02 v kontrolnej 

skupine  spĺňala požiadavku na koncentráciu N – látok na 100%. V pokusnej skupine 

doporučovaný obsah N – látok v hodnotenej kompletnej kŕmnej zmesi bol splnený na 84%.   

Pri hodnotení   obsahu limitujúcich aminokyselín, potreba lyzínu podľa NRC je 11,5g.kg
-1

, 

vypočítané chemické skóre v kontrolnej skupine bolo 1,16 čo znamená   zabezpečenie 

uvádzanej potreby na 116 %, podobne je to pri treoníne   potreba 7,4 g.kg
-1
, chemické skóre 

1,15 t.j. 115% zabezpečenie doporučovanej koncentrácie,  pri metioníne a cystíne  uvádzaná 

hodnota v NRC 6,5g.kg
-1

 , chemické skóre  0,99 t.j. 99% plnenie doporučenej   koncentrácie. 

V kompletnej kŕmnej zmesi v pokusnej skupine  vzhľadom na doplnenie limitujúcich 

aminokyselín lyzín, metionín a treonín, chemické skóre bolo na úrovní 1,0 čo znamená 100% 

plnenie potreby hodnotených aminokyselín.  

 
Tabuľka 2 Metabolické ukazovatele v krvnom sére odstavčiat  

 Kontrolná skupina Pokusná skupina  

Týždne 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

CB 56,80 53,70 57,30 54,60 54,50 56,20 57,30 56,60 

Urea 5,11 5,85 6,68 5,72 3,70 3,11 4,33 3,51 

Albumín 34,40 36,40 33,50 32,20 36,20 34,50 33,70 33,30 

Ig  ZST 22,30 23,90 24,10 24,20 21,80 23,70 24,80 25,20 

Glukóza 5,52 5,45 5,31 5,26 5,65 6,18 6,23 5,45 

Poznámka: celkové bielkoviny(CB), albumín,  jednotky g.kg-1
, imunoglobulíny (Ig), zinksufatový 

test (ZST) stúpeň  zakálovej reakcie, urea, glukóza, mmol.l
-1

  

 

 Pri porovnávaní koncentrácie celkových bielkovín v krvnom sére  odstavčiat počas celého 

experimentu medzi skupinami sme nezistili významné rozdiely. Stanovené parametre 

v obidvoch skupinách sa pohybovali v rozpätí 53,70 – 57,30 g.l
-1 

 čo je v súlade 

s referenčnými hodnotami, ktoré udáva Kraft a Durr (1992) do 86 g.l
-1
, ale sú nižšie ako 

uvádza Doubek a kol. (2010) 65 - 90 g.l
-1
, zistený rozdiel môže byť spôsobený vekom zvierat. 

 
 

Podobná tendencia bola pri posudzovaní hladín albumínu, dosahované hodnoty v oboch 

skupinách boli v rozpätí 32,20 – 36,40 g.l
-1
.   Pri porovnávaní koncentrácie močoviny, tohto 

pre hodnotenie úrovne bielkovinovej výživy dôležitého ukazovateľa, boli pozorované 

signifikantné rozdiely. Signifikantne P<0,01 vyššie hladiny  močoviny počas celého 

experimentu sme zaznamenali v kontrolnej skupine odstavčiat (5,11 – 6,68 mmol.l
-1

) 

v porovnaní s pokusnou skupinou ( 3,11 – 4,33 mmol.l
-1
). Hodnoty močoviny v kontrolnej 

skupine odpovedali referenčným hodnotám podľa Doubeka a kol. (2010) 3,6 – 10,7, a taktiež 

Krafta a Durra (1992) 3,3 – 8,3mmol.l
-1

. V pokusnej skupine  v jednom až v dvoch odberoch 

boli zistené hodnoty tesne pod dolným referenčným rozpätím. Nižšie hladiny močoviny v krvi 

v pokusnej skupine ( v priemere o 37%) signalizujú nižšie vylučovanie dusíka do vonkajšieho 

prostredia a lepšiu retenciu ( Hou a kol. 2001).  Hladiny imunoglobulínov medzi skupinami 

nevykazovali významné rozdiely a mali tendenciu v oboch skupinách vzostupu s vekom. 

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 5,26 – 6,23 mmol.l
-1

 čo odpovedali v priemere fyziologickým 

hodnotám  3,9 – 6,4 mmol.l
-1

 uvádzané Kraftom a Durrom (2001). Pri porovnaní koncentrácie 

glukózy s referenčnými hodnotami Doubeka a kol. (2010) tieto sa nachádzali v dolnej 

polovici   rozpätia  4,7 – 8,3 mmol.l 
-1

.  Zhodnotenie krvnej hladiny glukózy je dôležitý 

ukazovateľ, najmä u odstavčiat, pre posúdenie zabezpečenia pohotovej energie v kŕmnych 

dávkach. 
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Pri hodnotení fermentačného procesu stanovením UMK vo výkaloch odstavčiat bola zistená 

tendencia poklesu jednotlivých UMK v skupine s nižšou koncentráciou NL a tiež nižšou 

pufračnou kapacitou v diéte. Rozdiely medzi skupinami neboli štatisticky preukazné. . 

V kontrolnej skupine koncentrácia kyseliny octovej bola o 9,5%, kyseliny maslovej o 20,7% 

a kyseliny propiónovej 9,7 % vyššia ako v pokusnej skupine. Rozdiely medzi skupinami 

neboli štatisticky preukazne. Podobné je to aj pri hodnotení sumy UMK, rozdiel medzi 

skupinami bol 11,3% v prospech kontrolnej skupiny.  

Najväčší obsah zo sumy unikavých mastných  kyselín v oboch skupinách odstavčiat tvorila  

kyselina octová (51,7 resp.52,5 %), druhé najväčšie zastúpenie mala kyselina propiónová 

(31,2 resp. 31,7%), nasledovala kyselina maslová (17,1 resp. 15,7%).    

Pri nižšom obsahu UMK vo výkaloch pokusnej skupine bolo zaznamenané  nesignifikantne 

vyššie pH 6,74  v porovnaní s kontrolnou skupinou 6,23. Prijem diéty so zníženým obsahom 

NL viedlo vo výkaloch  k signifikantnému P<0,01 poklesu obsahu amoniaku   361 resp. 

428mg.kg
-1

 sušiny, rozdiel 16%, NL 201,1 resp. 252,7g. kg-
-1
sušiny, rozdiel 20%. Medzi 

skupinami bol zaznamenaný minimálny rozdiel v obsahu sušiny vo výkaloch kontrolnej  

27,6%  a pokusnej skupiny 28,1%. 

 

Tabuľka 3 Ukazovatele fermentačného procesu a exkrécie dusíka u odstavčiat,  

  stanovené analýzou výkalov  ( údaje v sušine) 

Ukazovatele Kontrolná skupina Pokusná skupina 

Kyselina octová g.kg
-1 

25,37±4,21 23,16±3,13 

Kyselina propiónová g.kg
-1

  15,32±2,42 13,97±1,56 

Kyselina maslová g.kg
-1 

8,38±1,01 6,94±0,90 

Suma UMK 49,07 44,07 

pH 6,23±0,37 6,74±0,40 

NH3 mg.kg
-1 

428,0±15,1 361,0±11,8 

N – látky g.kg
-1 

252,7±9,8 201,1±10,3 

Sušina g. kg
-1 

276±4,2 281±3,3 

 

Záver 

 

Pri znížení koncentrácie N – látok v kompletnej kŕmnej zmesí pre odstavčatá z 209,4 g. kg
-1

 

na 176,0 g. kg
 -1

 s  prídavkom limitujúcich aminokyselín lyzín, metionín, treonín, na úroveň 

potreby podľa NRC 1998 sme zistili: 

- zníženie pufračnej kapacity v diéte pokusnej skupiny (BUF 4) 48mEq v porovnaní 

s kontrolnou 67 mEq, 

- miernejší pokles pufračnej kapacity v diéte pokusnej skupiny pri hodnotení (BUF 3) 178 

mEq v porovnaní 180 mEq v kontrolnej skupine, 

- medzi skupinami odstavčiat vyrovnanosť sérových hladín celkových bielkovín, albumínu 

a imunoglobulínov, 

- podobnú vyrovnanosť krvného  ukazovateľa energetického metabolizmu, glukózy,  

- v kontrolnej skupine odstavčiat počas celého experimentu signifikantne P<0,01 vyššie 

hladiny  močoviny v porovnaní s pokusnou skupinou, priemerný rozdiel medzi skupinami 

počas celého experimentu bol 37%, 

- nesignifikantný pokles UMK a zároveň vyššie pH vo výkaloch pokusnej skupiny, 

- štatisticky preukazný  pokles P<0,01 NH3 (rozdiel medzi skupinami 16%),  

- štatisticky preukazný  pokles P<0,01 NL (rozdiel medzi skupinami 20%) vo výkaloch 

pokusnej skupiny v porovnaní s kontrolnou, 

- minimálne rozdiely medzi skupinami v obsahu  sušiny vo výkaloch. 
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Práca bola realizovaná za podpory projektu VEGA č. 1/0663/15 Vplyv kŕmnych aditív na 

produkčné zdravie zvierat. 
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Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 

v Košiciach 

 

Abstract 

 

The effects of a natural zeolite in pig’s diets were examined on one hundred fattening pigs 

(meat hybrid; category 35-120 kg) of both sexes divided into two groups: 1. control group, 

with basal diets; 2. treatment, with basal diets supplemented with 2 g natural zeolite per 1 kg 

diet (Zeo group). Individual live weights were recorded on days 0, 42 and 77 of the 

experiment. Blood was drawn from the anterior vena cava of six pigs from both groups at 

days 42 and 77 for the determination of serum biochemical parameters. During the first period 

of the experiment pigs from the Zeo group had higher body weight gain compared with the 

control group (+5,5%) but in the finishing phase of growing their growth parameters were 

lower (–2,4%). Blood serum biochemical parameters from all experimental pigs were 

generally within the normal range.  

 

Key words: zeolite; growing-finishing pigs; metabolism 

 

Úvod 

 

Zeolity sú prírodné alebo syntetické hlinitokremičitany (aluminosilikáty). Ich stavba je 

založená na priestorovo usporiadanej kostre, tvorenej z tetraédrov SiO4 sa AlO4 

(Papaioannou a kol., 2005). Každý druh zeolitu má svoju vlastnú jedinečnú kryštalickú 

štruktúru, a tým aj jeho vlastný súbor chemických a fyzikálnych vlastností (Mumpton, 1999). 

Široký rozsah aplikácií zeolitov je založený na ich fyzikálno-chemických vlastnostiach 

molekulového sita a s tým súvisiaca vysoká absorpčná a iónovo-výmenná kapacita 

(Papaioannou a kol., 2002). Na pozitívne účinky resp. výsledky podávania zeolitov ako 

kŕmneho aditíva podávaného v kŕmnych dávkach potravinových zvierat upozorňuje vo 

svojich publikáciách celý rad autorov (Yannakopoulos a kol., 2000; Papaioannou a kol., 2002; 

Suchý a kol., 2006; Zhou a kol., 2014).  

Cieľom našej práce bolo v chovateľských podmienkach na kŕmnom pokuse sledovať vplyv 

prídavku prírodného zeolitu do kŕmnych zmesí na produkčné ukazovatele a úroveň 

metabolizmu u výkrmových ošípaných. 

 

Metodika 

 

Do pokusu bolo zaradených 100 ks výkrmových ošípaných (mäsový typ), ktoré boli rozdelené 

do dvoch skupín (pokusná a kontrolná),  pohlavne a hmotnostne vyrovnaných. Pokusná 

skupina (Zeo): (n = 56 ks) výkrmových ošípaných, priemerná živá hmotnosť na začiatku 

pokusu (38,59 ± 3,97)kg, kŕmené kompletnými kŕmnymi zmesami s prídavkom zeolitu 

(frakcia 0-0,3mm) v dávke 2% do KZ. Prídavok zeolitu do KZ bol realizovaný na úkor 
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jačmeňa. Kontrolná skupina: (n = 44 ks) výkrmových ošípaných, počiatočná priemerná živá 

hmotnosť (38,78 ± 3,85)kg, kŕmené kompletnými kŕmnymi zmesami bez prídavku zeolitu. 

Kŕmenie 2x denne podľa rastovej krivky. Sledovanie dennej spotreby krmiva. Zloženie 

pokusných a kontrolných kŕmnych zmesí a výsledky analýz nutričnej hodnoty sú uvedené v 

(Tabuľka 1). Váženie zvierat, individuálne po 20ks z kontrolnej a pokusnej skupiny, 

v termínoch na začiatku experimentu, pri zmene KZ, teda pri prechode KZ z rastovej na 

finálnu pre poslednú fázu výkrmu (42.deň) a na konci pokusu (77.deň). Konverzia krmiva 

bola vyjadrená ako jeho spotreba na kilogram prírastku. Krv bola odoberaná z prednej dutej 

žily od šiestich kusov ošípaných z oboch skupín na 42. a 77.deň pokusu pre stanovenie 

biochemických ukazovateľov úrovne metabolizmu. Analytické vyšetrenie metabolitov 

krvného séra (celkové bielkoviny; močovina; albumín; glukóza; triglyceridy; cholesterol, 

kreatinín, enzýmy CCK, AST, GGT, ALP; fosfor a chloridy) bolo vykonané na 

biochemickom analyzátore Ellipse. 

 

Tabuľka 1. Zloženie a výsledky analýz kŕmnych zmesí  

        rastová KZ (35 - 65 kg) finálna KZ ( 65 - 120 kg) 

        Zeo kontrola Zeo kontrola 

Kukurica % 

  

10,0 10,0 10,0 10,0 

Pšenica % 

  

27,0 27,0 37,2 37,2 

Jačmeň % 

  

39,0 41,0 30,8 32,8 

Sójový extrahovaný šrot % 

 

14,0 14,0 10,0 10,0 

Repkový extrahovaný šrot  % 

 

5,0 5,0 7,0 7,0 

Premix
1
 % 

   

3,0 3,0 3,0 3,0 

Zeolit % 

   

2,0 

 

2,0 

         

Dusíkaté látky (NL) (g/kg) 

 

166,4 168,4 152,2 155,8 

Tuk (g/kg) 

  

19,9 18,9 19,9 18,4 

Hrubá vláknina (g/kg) 

 

45,0 48,8 41,2 41,5 

Popol (g/kg) 

  

65,0 50,1 65,2 46,8 

Vápnik (g/kg) 

  

7,9 7,1 7,6 7,5 

Celkový fosfor (g/kg) 

 

4,5 4,9 4,2 4,5 

Lyzín (g/kg ) 

  

9,5 9,6 8,8 8,9 

Metionín a cystín (g/kg) 

 

5,5 5,6 5,3 5,3 

Metabolizovateľná energia (MJ/kg) 12,6 12,8 12,6 12,8 
1
vitamínovo-minerálna zmes pre výkrm ošípaných 

 

Výsledky a diskusia 

 

Po uplynutí 1.fázy sledovacieho obdobia (42.deň), priemerná hmotnosť dosahovala vyššie 

hodnoty v pokusnej skupine v porovnaní so skupinou kontrolnou (80,65 ± 8,83)kg resp. 

(78,57 ± 8,23)kg; (rozdiel +2,08kg/kg), i keď rozdiely neboli signifikantné. Priemerný denný 

prírastok za túto fázu výkrmu bol v pokusnej skupine 1,002 kg/deň a v kontrolnej skupine 

0,947 kg/deň (rozdiel oproti kontrole +5,5%) (Tabuľka 2). Lepšia priemerná konverzia 

krmiva bola dosiahnutá v pokusnej skupine 2,66 kg/kg v porovnaní so skupinou kontrolnou 

2,81 kg/kg (rozdiel −5,6%). Po uplynutí 2.fázy sledovacieho obdobia (77.deň), konečná 

priemerná hmotnosť dosahovala vyššie hodnoty v skupine pokusnej v porovnaní so skupinou 

kontrolnou (113,66 ± 8,80)kg resp. (112,43 ± 7,77)kg; (rozdiel +1,23kg/kg). Priemerný denný 

prírastok za druhú - finálnu fázu výkrmu 0,944 kg/deň v pokusnej skupine a 0,967 kg/deň v 

kontrolnej skupine (rozdiel oproti kontrole −2,4%).  V tejto fáze výkrmu bola zaznamenaná 
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vyššia priemerná konverzia krmiva v pokusnej skupine na úrovni 3,55kg/kg v porovnaní so 

skupinou kontrolnou 3,41kg/kg (rozdiel +3,9%). 

Pri hodnotení produkčných parametrov za celé sledované obdobie výkrmu možno 

konštatovať, že medzi skupinami boli zaznamenané minimálne rozdiely; priemerný denný 

prírastok (rozdiel oproti kontrole +1,95%) a výsledná konverzia krmiva neboli významne 

ovplyvnené typom diéty. 

 
Tabuľka 2. Vplyv prídavku zeolitu na zmenu telesnej hmotnosti a konverziu krmiva (kg.kg

-1
 prírastku) v 

jednotlivých fázach pokusu  

Parameter   Skupina 0 - 42. deň 42. – 77.deň celé obdobie 

PDP (g) 

 

Zeo 1,002 0,944 0,975 

 

kontrola 0,947 0,967 0,956 

Rozdiel oproti kontrole (%) 

 

+5,5 -2,4 +1,95 

Konverzia krmiva (kg.kg
-1

) Zeo 2,66 3,55 3,06 

  

kontrola 2,81 3,41 3,09 

Rozdiel oproti kontrole (%)   -5,6 +3,9 -0,99 

PDP = priemerný denný prírastok 

Údaje sú priemerné hodnoty od 20 zvierat v každej skupine (n = 20). 

 

Hodnotením biochemických ukazovateľov krvného séra bolo zistené, že stanovené parametre 

sa v oboch skupinách pohybovali v rozmedzí referenčných hodnôt, ktoré sú udávané pre tieto 

kategórie ošípaných. Prídavok zeolitu nemal signifikantný vplyv (P > 0,5) na sérové 

koncentrácie celkových bielkovín, močoviny, albumínu, glukózy, triglyceridov, kreatinínu, 

pečeňových enzýmov (CCK, AST, GGT), chloridov a sérového fosforu v jednotlivých 

odberoch (Tabuľka 3). 
 

Tabuľka 3. Biochemické ukazovatele v krvnom sére prasiat (x  SD) 

      42. deň         77.deň     

  Zeo kontrola Zeo kontrola 

CB (g/l) 70,77  1,75 71,52  4,46 70,14  2,40 73,05  3,04 

Urea (mmol/l) 4,86  1,03 4,41  0,87 4,31  0,96 4,06  0,56 

Albumín (g/l) 37,07  3,34 38,05  2,37 39,34  1,56 39,04  1,72 

Gluk. (mmol/l) 5,89  0,26 6,01  0,31 5,69  0,47 5,83  0,16 

TG (mmol/l) 0,80  0,05 0,84  0,03 0,81  0,07 0,85  0,12 

Chol. (mmol/l) 2,11  0,23 2,12  0,17 2,32
a
  0,14 2,02

c
  0,15 

Kreat. (µmol/l) 121,3  5,7 127,7  10,2 141,9  5,8 144,5  7,0 

CCK (µkat/l) 15,82  6,61 16,10  5,09 14,48  4,65 13,03  4,68 

AST (µkat/l 1,10  0,40 1,12  0,11 1,06  0,16 1,04  0,14 

GGT (µkat/l) 0,51  0,12 0,60  0,12 0,55  0,17 0,57  0,06 

ALP (µkat/l) 2,54  0,29 2,68  0,45 2,34
a
  0,21 2,03

b
  0,27 

P (mmol/l) 2,75  0,19 2,64  0,31 2,82  0,13 2,76  0,15 

Cl (mmol/l) 95,15  2,30 99,13  4,52 104,82  4,09 103,58  3,52 
ab

 P < 0,05; 
ac 

P < 0,01 

Údaje sú priemerné hodnoty  smerodajná odchýlka od 6 zvierat v každej skupine (n = 6). 

 

V pokusnej skupine boli pri druhom odbere zaznamenané vyššie sérové koncentrácie 

cholesterolu (P < 0,01) a ALP (P < 0,05) oproti kontrolnej skupine. Analýza uvedených 

parametrov v prvom odbere nevykazovala signifikantné rozdiely medzi skupinami. 
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Experimenty s prídavkom zeolitov do diét pre ošípané vo výkrme zaznamenali premenlivé 

výsledky z hľadiska rastovej intenzity, denných prírastkov a konverzie krmiva. Viaceré štúdie 

preukázali pozitívny vplyv orálnej suplementácie zeolitov na produkčné ukazovatele u 

ošípaných (Vrzgula a Bartko 1984; Papaioannou a kol., 2004; Prvulović a kol., 2007). V tejto 

štúdii bol prídavkom zeolitu potvrdený  pozitívny vplyv, vyššie priemerné denné prírastky v 

hmotnostnej kategórii do 80kg. Avšak, v dokončovacej fáze výkrmu, do hmotnosti 120kg boli 

zaznamenané nižšie priemerné prírastky v porovnaní s kontrolnou skupinou. Koncentrácia, 

čistota a typ pridávaného zeolitu v diéte, rovnako ako fáza rastu zvierat, môžu byť dôležité 

faktory ovplyvňujúce účinnosť zeolitov u zvierat (Prvulović a kol., 2007). V pokusnej skupine 

(Zeo) boli pri druhom odbere (77.deň) zaznamenané vyššie sérové koncentrácie celkového 

cholesterolu. Tieto výsledky sú v súlade so zisteniami Harvey a kol. (1993), ktorí vo svojich 

pokusoch u kurčiat rovnako zistili zvýšené koncentrácie celkového cholesterolu v sére. 

Mechanizmus tohto účinku však nie je úplne objasnený. Hoci zeolity môžu ovplyvniť 

absorpciu minerálov a elektrolytov (Watkins a Southern, 1991), zeolit použitý v tejto štúdii 

nemal negatívny vplyv na rovnováhu chloridov a fosforu v sére. 

 

Záver 

  

Prídavok zeolitu v dávke 2g/kg náhradou jačmeňa do pokusných kŕmnych zmesí rozdielne 

ovplyvnil intenzitu rastu ošípaných v jednotlivých fázach výkrmu s vyšším rastovým 

potenciálom v hlavnej rastovej fáze a vykazoval klesajúci efekt vo finálnej fáze výkrmu. Je 

dôležité poznamenať, že zaradením zeolitu do diét neboli zaznamenané nepriaznivé účinky na 

úroveň biochemických parametrov krvného séra a neovplyvnil normálnu fyziologickú 

homeostázu zvierat. 
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OVPLYVNENIE RASTU BROJLEROVÝCH KURČIAT BETA-

GLUKÁNOM ZÍSKANÉHO Z HÚB 

 

INFLUENCE OF GROWTH IN BROILER CHICKEN BY FUNGAL BETA-

GLUCAN 
 

Hreško Šamudovská A., Demeterová M., Skalická M. 

 

Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 

v Košiciach 

 

Abstract 

 

The influence of β-glucan isolated from Pleurotus ostreatus added to the diet at a level of 20 

g.t
-1

 (group B20) and 40 g.t
-1

 (group B40) for the whole trial was examined on body weight, 

growth rate, feed conversion ratio and performance index in broiler chicks. Final body weight 

of chicks and growth rate throughout the whole experimental period were not significantly 

affected, but β-glucan significantly improved feed conversion ratio throughout the whole 

experimental period compared with the control group (P < 0.001). Moreover, significantly 

higher performance index was observed in group B40 in comparison to the control group (P < 

0.01). These results show that β-glucan from Pleurotus ostreatus can beneficial affected 

performance of broilers, whereas higher concentration has a stronger effect. 

 

Key words: mushroom β-glucan, growth rate, performance index, poultry 

 

Úvod 

 

β-glukány sú glukózové polyméry, ktoré sú štrukturálnymi zložkami bunkových stien 

mnohých baktérii, kvasníc, húb, rias a semien obilnín, ako je ovos a jačmeň. Veľmi dobrým 

zdrojom β-glukánu je drevokazná huba, hliva ustricová (Fialová, 2013). Záujem o β-glukány 

ako náhradu za antibiotické stimulátory rastu vzrástol hlavne vďaka ich imunomodulačným 

vlastnostiam. V niekoľkých štúdiách bol zaznamenaný okrem zlepšenia imunitnej odpovede 

aj pozitívny vplyv na rast zvierat (Mao a kol., 2005; Huff a kol., 2006; An a kol., 2008). 

Mechanizmus ako β-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 ako uvádzajú Morales-López a kol. (2009), v dôsledku zväčšenia 

absorpčnej plochy (zväčšenie výšky klkov v tenkom čreve), čo vedie k zvýšeniu absorpcie 

živín. 

Cieľom našej práce bolo v experimentálnych podmienkach na modelovom kŕmnom pokuse 

sledovať vplyv prídavku β-glukánu získaného z hlivy ustricovej (Pleurotus ostreatus) 

v rôznych dávkach do kŕmnych zmesí na vybrané produkčné ukazovatele u brojlerových 

kurčiat. 

 

Metodika 

 

Do pokusu bolo zaradených 150 jednodňových nesexovaných kurčiat (Ross 308), ktoré boli 

po odvážení náhodne rozdelené do troch skupín (kontrolnej a dvoch pokusných; n = 50). 

Ustajnené boli na hlbokej podstielke pri dodržaní štandardných podmienok prostredia (s 

kontrolovanou teplotou a vlhkosťou prostredia). Osvetlenie bolo zabezpečené nepretržite. 
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Kurčatá boli v priebehu pokusu kŕmené kompletnými kŕmnymi zmesami na báze kukurice, 

sójového extrahovaného šrotu a pšenice podľa rastových fáz (HYD-01 1. – 2. týždeň, HYD-

02 3. – 5. týždeň a HYD-03 6. týždeň) ad libitum. V pokusných skupinách bol k uvedeným 

kŕmnym zmesiam počas celého pokusného obdobia pridaný purifikovaný β-1,3/1,6-D-glukán 

(93 %  2 %; NATURES s.r.o., Trnava, SR) získaný z hlivy ustricovej (Pleurotus ostreatus): 

v pokusnej skupine B20 v množstve 20 g.t
-1

 kŕmnej zmesi a v pokusnej skupine B40 

v množstve 40 g.t
-1

 kŕmnej zmesi. Použité kŕmne zmesi neobsahovali antibiotické stimulátory 

rastu a kokcidiostatiká. Napájanie bolo zabezpečené klobúkovými napájačkami ad libitum.  

Hmotnosť kurčiat a spotreba krmiva boli zaznamenávané v týždňových intervaloch. Rýchlosť 

rastu bola vypočítaná podľa vzorca: ((finálna hmotnosť – počiatočná hmotnosť)/0,5 x 

(počiatočná hmotnosť + finálna hmotnosť)) x 100. Konverzia krmiva je vyjadrená ako 

spotreba krmiva na kilogram prírastku. Produkčný index bol vypočítaný podľa vzorca: (živá 

hmotnosť v kilogramoch/konverzia krmiva) x 100. Získané výsledky boli zhodnotené 

štatisticky použitím jednocestnej ANOVY (Tukey`s multiple comparison test). 

 

Výsledky a diskusia 

 

Pri hodnotení živej hmotnosti kurčiat v jednotlivých týždňoch pokusu bola po dvoch týždňoch 

v skupine B20 zistená signifikantne vyššia priemerná živá hmotnosť kurčiat ako v kontrolnej 

skupine (P < 0,05) (Tabuľka 1). V skupine B40 nebola priemerná živá hmotnosť kurčiat 

v priebehu pokusu v porovnaní s kontrolnou skupinou štatisticky významne ovplyvnená. 

V oboch pokusných skupinách bola na konci pokusu zaznamenaná nesignifikantne vyššia 

priemerná živá hmotnosť kurčiat ako v kontrolnej skupine (B20 o 2,22 %, B40 o 3,58 %). 

Výrazný vplyv na hmotnosť kurčiat nezaznamenali ani Chen a kol. (2008), ktorí skúmali 

účinok hubového β-1,3/1,6-gkukánu izolovaného zo Schizophyllum commune (Klanolístka 

obecná) v 0,025, 0,05 a 0,1 % koncentrácii. Podobné výsledky vo svojej štúdii spozorovali aj 

Morales-López a kol. (2009), ktorí sledovali účinok β-1,3/1,6-glukánu získaného zo 

Saccharomyces cerevisiae v množstve 145 mg.kg
-1

 kŕmnej zmesi u brojlerových kurčiat. 

Opačné výsledky zaznamenali Rathgeber a kol. (2008), ktorí sledovali vplyv prídavku 

kvasinkového β-glukánu do kŕmnych zmesí u brojlerových kurčiat (40 g.t
-1

 v štarterovej diéte 

a 20 g.t
-1

 v rastovej a finálnej diéte). Kurčatá v pokusnej skupine dosiahli signifikantne vyššiu 

hmotnosť ako v kontrolnej skupine a porovnateľnú so skupinou, ktorej podávali antibiotikum 

(virginiamycin). 
 

Tabuľka 1. Priemerná hmotnosť kurčiat (g.ks
-1

) v jednotlivých týždňoch pokusu (x  SEM) 

Týždeň Kontrola B20 B40 

0. 42,2  0,5 42,5  0,4 42,4  0,5 

1. 146,3  3,0 150,2  2,4 147,3  2,4 

2. 342,3  9,1
a 

372,0  6,9
b 

365,7  7,9 

3. 713,3  24,3 766,6  17,4 760,5  21,3 

4. 1262,0  33,0 1331,7  24,0 1361,9  32,5
 

5. 1928,5  43,7 1969,0  33,3 1995,9  42,9 

6. 2469,1  56,5 2524,0  43,6 2557,6  62,0 
ab

 P < 0,05 

 

Rýchlosť rastu kurčiat za celé sledované obdobie nebola vplyvom prídavku β-glukánu do 

kŕmnych zmesí významne ovplyvnená (Tabuľka 2), ale pri hodnotení tohto ukazovateľa 

v jednotlivých týždňoch pokusu bola v pokusných skupinách v druhom týždni zaznamenaná 
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štatisticky významne vyššia (P < 0,05) a v piatom týždni štatisticky významne nižšia rýchlosť 

rastu ako v kontrolnej skupine (P(B20) < 0,05; P(B40) < 0,01).  

Signifikantné zvýšenie rýchlosti rastu vplyvom β-glukánu zistili Kühlwein a kol. (2014) 

u rýb, ktoré prijímali diétu obohatenú o β-glukán v 1 % a 2 % koncentrácii. 
 

Tabuľka 2. Rýchlosť rastu v jednotlivých týždňoch pokusu (x  SEM) 

Týždeň Kontrola B20 B40 

1. 110,26  0,43 111,75  1,09 110,48  1,51 

2. 80,26  0,45
a 

84,97  0,81
b 

85,13  1,30
b 

3. 70,26  0,46 69,37  1,38 70,20  0,99 

4. 55,58  0,46 53,81  1,22 56,67  0,45 

5. 41,77  0,32
a 

38,64  0,20
b 

37,76  1,09
c 

6. 24,60  0,43 24,71  0,25 24,67  0,60 

1. - 6. 193,26  0,04 193,38  0,10 193,48  0,05 
ab

 P < 0,05; 
ac 

P < 0,01 

 

Pri hodnotení konverzie krmiva v jednotlivých týždňoch pokusu boli signifikantné rozdiely 

zaznamenané v prvom týždni, kde bola  hodnota v skupine B20 signifikantne nižšia  než 

v ostatných skupinách (P < 0,001) a v druhom a štvrtom týždni kde bola hodnota v oboch 

pokusných skupinách signifikantne nižšia ako v kontrolnej skupine (P < 0,001) (Tabuľka 3). 

V štvrtom týždni pokusu bolo v skupine B40 zistené zlepšenie konverzie krmiva aj 

v porovnaní so skupinou B20 (P < 0,01). Za celé pokusné obdobie bola v oboch pokusných 

skupinách vplyvom prídavku β-glukánu zaznamenaná signifikantne nižšia hodnota konverzie 

krmiva ako v kontrolnej skupine (P < 0,001) (Graf 1). 
  

Tabuľka 3. Konverzia krmiva (kg.kg
-1

 prírastku) v jednotlivých týždňoch pokusu (x  SEM) 

Týždeň Kontrola B20 B40 

1. 0,87  0,015
b 

0,57  0,012
a 

0,88  0,031
b 

2. 1,32  0,009
a 

1,02  0,002
b 

1,01  0,025
b 

3. 1,64  0,001 1,65  0,039 1,70  0,028 

4. 1,86  0,028
a 

1,49  0,041
bC 

1,29  0,017
bA 

5. 1,68  0,006 1,71  0,015 1,71  0,046 

6. 2,05  0,051
 

2,13  0,008
 

2,11  0,046
 

ab 
P < 0,001; 

AC 
P < 0,01 

 

Graf 1. Konverzia krmiva za celé sledované obdobie (x  SEM) 

 
***

 
P < 0,001 (oproti kontrole) 

 



 

216 

 

V dôsledku najvyššej finálnej hmotnosti a signifikantne lepšej konverzii krmiva bol v skupine 

B40 zistený signifikantne vyšší produkčný index ako v kontrolnej skupine (P < 0,01) (Graf 2). 

Vyšší produkčný index v porovnaní s kontrolnou skupinou bol zaznamenaný aj skupine B20, 

ale rozdiel nebol štatisticky významný. 

Zlepšenie konverzie krmiva (nesignifikantne) použitím β-glukánu u brojlerových kurčiat 

zaznamenali aj An a kol. (2008). Kurčatá, ktoré prijímali tento β-glukán (zo Saccharomyces 

cerevisae) v kŕmnych zmesiach v 0,025 a 0,1 % koncentrácii, dosiahli za obdobie 35 dní 

významne vyššie prírastky a mali nižšiu spotrebu krmiva na kilogram prírastku ako kurčatá v 

kontrolnej skupine. 
 

Graf 2. Produkčný index na 42. deň pokusu (x  SEM) 

 
** P < 0,01 (oproti kontrole) 

 

Záver 

 

Výsledky nášho pokusu poukazujú na to, že prídavok β-glukánu nemal výrazný vplyv na 

finálnu hmotnosť kurčiat a intenzitu rastu kurčiat za celé sledované obdobie, ale viedol 

k signifikantnému zníženiu spotreby krmiva na kilogram prírastku a vo vyššej dávke aj 

k signifikantnému zvýšeniu produkčného indexu. V druhom týždni pokusu bola v pokusných 

skupinách zaznamenaná signifikantne vyššia intenzita rastu pri signifikantne lepšej konverzii 

krmiva. 
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VLIV NÍZKÉHO OBSAHU SUŠINY SILÁŽOVANÉ VOJTĚŠKY NA 

VÝSLEDNOU KVALITU SILÁŽE 

 

INFLUENCE OF LOW DRY MATTER CONTENT OF ENSILING ALFALFA 

ON THE SILAGE QUALITY  
 

Doležal P., Mlejnková V., Zeman L., Szwedziak K*., Tukiendorf M.*,  Pavlata L. 
 

Mendelova universita v Brně, Zemědělská 1-3, 613 00  Brno, ČR; *Politechnika Opolska, ul. 

Mikolajczyka 3-5, Opole, Poland 

 

Abstract 

 

Harvesting alfalfa in the later vegetation stages decreased the total amount of ash matter and 

of the individual mineral substances compared to alfalfa harvested at the beginning or before 

bud set. The benefit of harvesting alfalfa during the recommended vegetation stage is not only 

its optimal nutritional value, higher digestibility of organic nutrients, but also more effective 

production. The aim of this study was to evaluate the effect of low dry matter content of 

alfalfa on the qualitative parameters of fermentation process. It was investigated as well as the 

influence of added silage additives on the fermentation parameters in model silage. This 

confirmed the hypothesis that alfalfa silage with low dry matter content (23.587 %) and the 

application of silage additives makes no assumption of good quality silage. U model silage 

was found a large outflow of silage fluids (36.34 liters /t control silage; 30.4 l /t silage with 

the addition of the chemical additive and 24.2 l / t inoculated silage). Results did not confirm 

the tendency that the addition of chemical preservative increases the flow of silage fluids, on 

the contrary, confirmed the positive impact inoculant to reduce it. The addition of inoculant 

did not prevent stimulation of production of lactic acid in the silage, it did not reduce 

production of acetate and the formation of butyric acid in the silage. In the other examined 

basic parameters, the differences of absolute values between silages were too small. 

 

Key words: Alfalfa silage, DM content, silage additives, fermentation quality 
 

Úvod s literárním přehledem  

 

Vojtěška setá (Medicago sativa L.) patří k nejstarším a nejvýznamnějším víceletým 

bílkovinným pícninám s nejvyšším obsahem dusíkatých látek a nejvyšší nutriční hodnotou. 

Vojtěška není evropským původním druhem a stepní původ ovlivnil její příznivé 

charakteristiky (mrazuvzdornost, odolnost vůči přísuškům aj.). Podstatný význam získala až 

začátkem 20. století (KLESNIL, 1978) a v současné době se využívá zejména k výrobě siláží 

a sena. Význam má i z hlediska pozitivního agrotechnického vlivu na strukturu a úrodnost 

půdy, neboť obohacuje půdu o dusík a vlivem hlubokého kořenového systému vynáší živiny z 

hlubších půdních horizontů a ukládá je do kořenového systému (VORLÍČEK, 2004; KOVÁČ 

et al., 1980). Vojtěška setá se vyznačuje také příznivým bílkovinným složením (BÍRO et al., 

2006) a nižší inkrustací ligninem. Rozdíly v kvalitě a výživné hodnotě vojtěšky a 

vojtěškových siláží jsou podle ZIMMERA a HONIGA (1987) více determinovány samotným 

druhem pícniny. Vojtěška je typickou pícninou, která pro svůj nedostatečný obsah 

zkvasitelných sacharidů představuje z hlediska konzervace velmi obtížný problém. Výživná 

hodnota vojtěšky je tak ovlivňována řadou faktorů, zejména pořadím seče, vegetační fází, 

teplotou a také množstvím dešťových srážek v průběhu vegetace. Zejména vyšší teploty 

v průběhu vegetace zvyšují obsah NDF v buněčných stěnách a tím snižují stravitelnost 
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organické hmoty (MÍKA et al., 1997 b). Vyšší teploty v průběhu vegetace způsobují větší 

prodýchání asimilátů a tím i snížení vodorozpustných sacharidů. Nejvhodnějším vegetačním 

stadiem sklizně vojtěšky je butonizace, kdy dochází k tvorbě květních pupenů (PADRŮNĚK 

et al., 2004; JAKOBE et al., 1987; DOLEŽAL et al., 2006; MITRÍK, 2006 a jiní). V tomto 

období obsahuje vojtěška nejvyšší koncentraci dusíkatých látek v sušině (i přes 21 až 23 %) a 

má nejnižší obsah vlákniny. Doba trvání této fáze je relativně krátká a trvá 5 až 7 dnů. Za cca 

14 dnů dojde ke snížení obsahu NL až na 16−17 % v 1 kg sušiny a ke snížení stravitelnosti 

organické hmoty. Také ŠKULTÉTY et al. (1995) doporučují sklízet vojtěšku v této růstové 

fázi, protože sklizeň vojtěšky v ranějším stadiu ještě před květními pupeny způsobuje 

technologické problémy při konzervaci, kdy ani vyšší obsah sušiny není dostatečnou zárukou 

pro omezení rozkladu bílkovin. Z hlediska chemického složení určuje kvalitu vojtěškových 

siláží hlavně obsah dusíkatých látek a vlákniny (WILKINSON, 2005). Nízká kvalita 

dusíkatých látek bývá typická pro siláže, vyrobené z píce s nízkým obsahem sušiny. Kvalitu 

dusíkatých látek lze podle KRAMERA, MAYRHUBERA a MATHIESE (2010) u píce 

s nízkým obsahem sušiny pozitivně ovlivnit aplikací silážních aditiv. Podle LUCHINI et al., 

(1997) má obsah sušiny píce při silážování velký vliv na profil dusíkatých látek a 

fermentačních produktů. Podle MUCK et al., (1990) dochází při zvyšování obsahu sušiny 

hmoty k redukci fermentace, což vyúsťuje ve zvýšení hodnoty pH. Optimální obsah sušiny je 

podle POZDÍŠEK et al., (2008) od 35-45 %. Podle TYROLOVÁ a VÝBORNÁ (2008) se 

optimální obsah sušiny pro silážování vojtěšky pohybuje v rozmezí 35 – 38 %. 

Změny kvality souvisí rovněž s podílem listů na hmotě. Podíl listů se mění také s pořadím 

sečí, souvisí s hustotou porostu a snižuje se také se stářím porostu. ŠIMKO et al. (2006) 

uvádějí, že podíl listů v rané fázi první seče bývá v rozmezí 42−48 %, zatímco ve druhé seči 

klesá na hodnotu nižší (28−45 %). S tímto efektem souvisí i nejvyšší obsah dusíkatých látek. 

Nejvyšší obsah vlákniny v sušině vojtěšky bývá zpravidla ve druhé seči (BÍRO et al., 1995; 

ŠIMKO et al., 2006). Problematikou nutriční hodnoty v závislosti na termínu sklizně a 

způsobem konzervace se zabýval také JURÁČEK (2001). ŠIMKO (1998) diskutuje 

depresivní vliv ligninu v sušině vojtěšky na stravitelnost organické hmoty. Lignin sám o sobě 

je nestravitelný, a pokud jeho koncentrace je vyšší než 80 g/kg sušiny, redukuje se 

stravitelnost na hodnoty nižší než 60 %. Při konzervaci vojtěšky se s ohledem k nedostatečné 

silážovatelnosti se doporučuje používat silážní aditiva vždy ve vazbě na aktuální obsah sušiny 

píce při silážování. 

 

Cílem práce bylo zhodnotit vliv nižšího obsahu silážované vojtěšky (do 24 %) a přídavku 

silážních aditiv na kvalitu kvasného procesu siláže. 

 

Metodika  

 

Vojtěška byla sklízena ve druhé seči ve stadiu butonizace. Po krátkodobém zavadání (6 

hodin) na průměrný obsah sušiny 23,55 % byla píce sebrána a následně homogenizována na 

průměrnou délku řezanky v délce cca 40−50 mm. Z takto upravené biomasy vojtěšky byly 

připraveny 3 skupiny hmoty (kontrolní – bez přídavku aditiv (A); hmota ošetřená 

biologickým aditivem obsahující jako účinnou látku vybrané kmeny bakterií mléčného 

kvašení aplikované v dávce doporučené výrobcem (B); a hmota, která byla ošetřena 

chemickým prostředkem na bázi organických kyselin – mravenčí, propionové a amonné soli 

kyseliny mravenčí v dávce 4 l/t (C). Ošetřená a upravená biomasa byla zasilážována do 

modelových silážních sil (počet opakování n = 5). U modelových siláží byl sledován odtok 

silážních tekutin a při odběru i hmotnostní ztráty siláže. Po dvouměsíčním skladování 

modelových siláží byl proveden odběr siláží a provedena analýza kvality kvasného procesu. 

Byly stanoveny rutinně analyzované ukazatele kvality fermentace (obsah sušiny, hodnota pH, 
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hodnota titrační kyselosti, obsah kyseliny mléčné, obsah těkavých mastných kyselin, celkový 

obsah kyselin v sušině siláže, poměr kyseliny mléčné k TMK, obsah etanolu a vypočten 

stupeň proteolýzy (SP) v silážích. Zjištěné hodnoty byly zpracovány a zhodnoceny metodou 

analýzy variance. 

 

Výsledky a diskuse 

 

Průměrný obsah silážované řezanky kontrolní varianty byl 23,55 %, inokulované hmoty 23,16 

% a hmoty ošetřené směsí kyselin v dávce 4 l/t byl 24, 55 %. Po naskladnění do pokusných 

nádob byl u všech variant siláží sledován odtok šťáv. Celkový odtok silážních tekutin 

v průběhu uskladnění siláží je uveden v tabulce 1.  

 

Tabulka 1. Výsledky vyšetření ztrát vlivem odtoku silážních tekutin (v přepočtu 1/ t hmoty)  

 
Kontrolní siláž Inokulovaná siláž 

Siláž s chemickým 

přípravkem 

Průměrný odtok silážních tekutin v l/t (n = 5) 36,34 24,18 30,40 

Rozmezí l/t (n = 5) 23,48–46,79 12,61–39,60 13,97–55,13 

 

Problematikou silážování krmiv s nižším obsahem sušiny se zabývala dříve řada autorů 

(DAVIES a kol., 1999; OROSZ a kol., 2010; RANDBY a kol, 1999; WYSS, 1999 a další). 

Jsou známy např. výsledky ze silážování pivovarského mláta, ze kterého se uvolní až přes 160 

l šťáv z každé tuny hmoty (WYSS, 1997; VYSKOČIL et al., 2006). Z důvodu zamezení 

odtoku silážních šťáv lze dle BUCHGRABERA a RESCHE (1997) čerstvé mláto lisovat na 

vyšší obsah sušiny 35–40 %, nebo jej silážovat v kombinaci s přídavkem různého nasávacího 

materiálu (PEREIRA et al., 1998; TANAKA et al., 2001; De BRABANDER et al., 1999; 

NISHINO et al., 2003). V případě omezení odtoku šťáv ze siláží víceletých pícnin lze 

aplikovat metodu účinného zavadání na vyšší sušinu (přes 38 %), resp. použít vhodný 

konzervační aditivum. Z výsledků je patrné, že přídavek polyvalentního inokulantu významně 

snížil odtok silážních tekutin a nepotvrdila se hypotéza o vlivu přídavku chemického 

konzervačního prostředku na zvýšený odtok tekutin ve srovnání s jinými pracemi. Nejvyšší 

ztráty v podobě odtoku tekutin byly zaznamenány v kontrolní siláži (36,34 l/t silážované 

hmoty). Celkový odtok silážních tekutin měl vliv na průměrné ztráty hmotnosti siláží jen 

částečně, neboťˇnejvětší ztráty (3,49 %) hmotnosti modelových siláží byly zaznamenány u 

inokulovaných siláží (Tab. 2).  V případě srovnání celkových ztrát sušiny siláží je zřejmé, že 

nejvyšší ztráty sušiny byly zjištěny u kontrolní neošetřené siláže (10,92 %), dále pak u siláží 

s přídavkem inokulantů (9,44 %), zatímco u siláží ošetřených chemickým přípravkem byly 

zaznamenány nejnižší ztráty sušiny (1,2 %). 

 

Tabulka 2. Průměrné ztráty hmotnosti siláží v průběhu skladování (%) z původně naskladněné 

hmotnosti   

 
Kontrolní siláž Inokulovaná siláž 

Siláž s chemickým 

přípravkem 

Průměrné  % ztráty hmotnosti siláží (n = 5) 1,87 3,49 1,22 

Rozmezí (n = 5) 0,84–3,61 1,23–5,88 0,63–2,32  

Průměrné  % ztráty sušiny siláží (n = 5) 10,92 9,44 1,2  

 

Průměrné ukazatele kvality fermentačního procesu pokusných siláží jsou uvedeny v tabulce 3. 

Z výsledků je patrné, že vliv technologicky nevhodného obsahu sušiny vojtěšky při 

konzervaci (pod 24 %) má výrazný vliv na výslednou kvalitu kvasného procesu.  
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Tabulka 3. Průměrné ukazatele fermentačního procesu vojtěškové siláže   

Varianta 

siláže 

Sušina 

(%) 
pH 

KVV 

mg 

KOH 

KM 

(%) 

KO 

(%) 

KMá 

(%) 

Ʃ kyselin 

v % 

sušiny  

Alkohol 

(%) 

NH3 

mg/kg 

KM 

TMK 

SP  

% 

Kontrolní 22,91 5,13 715,1 1,087 1,263 0,64 13,051 0,123 810 0,571 10,46 

Inokulovaná 22,81 5,41 684,1 1,033 1,347         0,52 12,714 0,125 770 0,553 10,14 

Chemický 

prostředek 
24,29 4,95 819,4 1,375 1,267 0,41 12,565 0,063 780 0,820 8,99 

 

Z hlediska posouzení kvasného procesu (WEISSBACH a HONIG, 1992) u jednotlivých siláží 

(tab. 3) byly siláže hodnoceny jako špatné z důvodu nízkého obsahu kyseliny mléčné, vysoké 

hodnoty acetátu a kyseliny máselné, jakož i nevyhovující hodnoty pH (nad 4,5) siláží a 

vysoký obsah stupně proteolýzy (SP). Vysoký stupeň proteolýzy (10,14 až 10,46 %) a vyšší 

hodnoty kyseliny máselné indikují nižší kvalitu proteinu vojtěškové siláže. Průměrný (n = 5) 

obsah NL v 1 kg sušiny siláže vojtěšky u kontrolní varianty byl 17,38 %, v inokulované siláži 

17,14 % a s přídavkem směsi kyselin 18,45 %. Z uvedeného je zřejmé, že pouze přídavek 

chemického konzervačního prostředku vykazoval vyšší tendenci redukce hodnoty pH (4,95) 

oproti ostatním variantám, ale přesto došlo k překročení kritické hodnoty pH (4,32) s ohledem 

k obsahu sušiny (y = 3,69 + 0,026*x).  Přídavkem chemického přípravku v dávce 4 l/t došlo i 

k statisticky  významné redukci tvorby alkoholu ve srovnání s ostatními variantami siláží, což 

je v souladu se zjištěním i jiných autorů (RANDBY a kol., 1999; DRIEHUIS a Van 

WIKSELAAR, 1999 a další). 

 

Závěr  
 

Při hodnocení kvality fermentačního procesu vojtěškové siláže připravené v modelových 

podmínkách při nízkém obsahu sušiny je zřejmé, že vstupní obsah sušiny je limitujícím 

faktorem výsledné kvality siláže. Z výsledků je zřejmé, že ani aplikace použitého 

mikrobiálního inokulantu významně neovlivnila výsledek fermentačních procesů a siláž 

vykazovala podobné charakteristiky jako kontrolním siláž bez ošetření. Siláž s přídavkem 

směsi organických kyselin na bázi kyseliny mravenčí a propionové se vyznačovala významně 

nižší hodnotou pH, nižší koncentrací kyseliny máselné a výrazně nižší hodnotou alkoholu. 

Poměr laktátu k obsahu těkavých mastných kyselin byl ve všech případech nízký a menší než 

1. Stupeň proteolýzy byl ve všech silážích vyšší a pohyboval se v rozmezí  

 

Příspěvek byl zpracován s podporou projektu č. MSM 6215648905 “Biological and 

technological aspects of sustainability of controlled ecosystems and their adaptability to 

climate change“, financovaného MŠMT České republiky.  
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