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Prognóza nárůstu intenzivní akvakultury v ČR 



Základní charakteristika keříčkovce
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plůdek násada generační ryby

N-látky % 35 - 40  30 - 35 35 - 40

Stravitelná energie Kcal/g 3,0 - 4,0 2,5 - 3,5 3,0 - 4,0

Ca (min-max) % 0,8 - 1,5 0,5 - 1,8 0,8 - 1,5

P (min-max) % 0,6 - 1,0 0,5 - 1,0 0,6 - 1,0

Methionin+cystein (min) % 1,2 0,9 1

Lysin (min) % 2 1,6 1,8

Nutriční požadavky pro různě stará 
stádia keříčkovce
(de Graaf a Janssen, 2006)

Druhy se strmým nárůstem produkce v akvakultuře 
především pro:

- možnost chovu v silně zhuštěných obsádkách, 
- poměrně jednoduchý chov (v porovnání s jinými druhy),
- možnost extrémně vysokých obsádek (200-400 kg/m3),
- velmi odolný druh (snáší nižší obsah rozpuštěného 

kyslíku, vyšší obsah amoniaku a vysoký obsah 
organických látek ve vodě). 

- v optimálních podmínkách prostředí (26-28 °C)  a 
krmení lze dosáhnout tržní hmotnosti (700 – 1000 g) 

- za 6-8 měsíců s krmným koeficientem pod 1,0. 

Hlavní důvody pro jeho využití v akvakultuře: 

- růstové schopnosti,
- vysoká kvalita masa (výborné chuťové vlastnosti, maso 
bez mezisvalových kůstek). 
Na rozdíl od většiny ostatních druhů ryb:
- maso červené barvy, obsahuje málo tuku (3,95 %),
- vysokým množstvím bílkovin (17,9 %). 

Obvyklá koncentrace 
tržních keříčkovců
v odchovné nádrži



Umělý výtěr, inkubace jiker, odchov a velikostní třídění 
plůdku před zahájením testování krmiv 
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Cílem série provedených krmných testů keříčkovce červenolemého bylo: 

- zhodnotit produkční účinnost vybraných druhů krmiv v experimentálních 

podmínkách

- dle jednotlivých ukazatelů doporučit vybraná krmiva pro intenzivní odchov. 

Produkční účinnost krmiv lze hodnotit:

- z pohledu rychlosti růstu chovaných ryb, 

- konverze živin z předkládaného krmiva,

- nákladovosti krmiva potřebného na jednotku 

produkce ryb,

- vlivu použitých krmiv na kvalitu produktu. 



Hodnocení produkčních ukazatelů

2 0004 0006 0008 00010 00012 00014 00016 00018 00020 00022 000

 Průběh kusové hmotnosti (Wt) ryb (g)

Prosté vyjádření hmotnosti ryb pomocí průměru a SD

 Specifická rychlost růstu (SGR)

Vyjádření rychlosti růstu ryb pomocí průměru a SD

SGR = [(lnWkonc– lnWstart) × Δt-1] × 100

SGR = specifická rychlost růstu za celý pokus v %.den-1

lnWkonc = logaritmus hmotnosti ryb na konci období

lnWstart = logaritmus hmotnosti ryb na začátku období

Δt = počet dní ve sledovaném období

 Průměrná celková biomasa (B) ryb za jednotlivé sledované

období (g) Vyjádření biomasy ryb v nádržích pomocí průměru a SD

 Kumulativní přežití (KP) ryb v během jednotlivých dílčích období a za celý pokus
(%)

KP = ((Pnas – Puhyn)/ Pnas) × 100 KP = kumulativní přežití

Pnas = počet ryb nasazených Puhyn = počet ryb uhynulých

 Krmný koeficient - koeficient konverze (FCR)

Vyjadřuje, kolik ryba musí přijmout množství krmiva, aby dosáhla jednotky

hmotnosti

KK = Skrm/( Wkonc –Wstart) KK = krmný koeficient

Wkonc = hmotnost ryb na konci období Wstart = hmotnost ryb na začátku období



Krmné testy u tržního keříčkovce na našem pracovišti 

2 0004 0006 0008 00010 00012 00014 00016 00018 00020 00022 000

1) Tři navazující série orientačních testů 
komerčně vyráběných krmiv 
určených pro sumce velkého, keříčkovce
červenolemmého a lososovité ryby v letech 
2011-2013
- ve skleněných akváriích a nádržích kruhového 

půdorysu napojených na laboratorní RAS,
- testováno celkem 10 krmiv, některá 

opakovaně. 

2) Dvě série detailních testů 4 (2) nových krmiv   
firmy VAFO a jejich porovnání se 2 používanými 
komerčně vyráběnými krmivy určenými pro 
keříčkovce červenolemmého v letech 2015
- v plastových nádržích s průhlednou čelní 

stěnou napojených na laboratorní RAS,
- při krmení použití krmných dávek podle 

doporučení firmy Coopens a ad libitum

Při všech krmných testech byly hodnoceny nejen produkční ukazatele (dosažená individuální hmotnost, rychlost růstu, krmný 
koeficient), ekonomické ukazatele (nákladovost) a kvalita produktu (výtěžnost, chemické složení svaloviny, organoleptické 
posouzení, chemické analýzy).



Základní informace o prvních třech krmných testech 

Celkem 3 série krmných testů (vždy při 3 opakováních) komerčně 
vyráběných krmiv pro lososovité a sumcovité ryby použitých při 
odchovu tržního keříčkovce. 

Průměrná hmotnost ryb při zahájení testů činila  200–300 g, 
při ukončení 800–1500 g. 

Ryby byly krmeny v 6 dílčích denních dávkách. 

Celková délka krmných testů byla 63 nebo 84 dnů. Velikost použitých granulí byla 4-5 mm. 
Krmná dávka byla odvozena z doporučení firmy Coopens, byla ale modifikována podle spotřeby rybami, 
která byla na úrovni cca 90% doporučené dávky, vyjma krmiva Háltáp, kde byla na úrovni 130% doporučené dávky.  

1. Série pokusů proběhla v akváriích o objemu 100 litrů.

2. a 3 série pokusů proběhly ve válcovitých nádržích o objemu 215 litrů.

Průměrná teplota 26,0 °C (1. a 2. série), resp. 24,5 °C (3. série). 

Odchovná akvária a nádrže byly součástí recirkulačního systému. ,



1. Série
V 18 stolitrových akváriích testováno celkem 6 různých krmiv: 
Aqua Focus - % N-l/tuk 37/12 (výrobce Aller Aqua),
EFICO Alpha 714 - 42/13 (BioMar), 
Skretting F-2P B40 - 41/12 (Skretting), 
Troco Supreme-22 – 44/22 (Coppens),
Troco Prime-18 42/18 (Coppens),
Harcsa- és Pisztráng nevelotáp (Háltáp Szarvas), dále jen Háltáp, 48/6. 

2. série 
Ve 12 nádržích testována celkem 4 různá krmiva:
CatCo GROWER – 12 EF 45/12%, 
CatCo GROWER – 13 EF 42/13%,
CatCo SELECT – 13 EF 42/13% (všechny Coppens),
Dibaq Trout Evolution 38/24 (Dibaq). 

3. Série
V 9 nádržích opakovaně testována 3 vybraná krmiva, použitá již v předchozích sledováních:
CatCo GROWER – 12 EF, 
CatCo SELECT – 13 EF,
Háltáp. 

Přehled krmných testů prvních třech sériích
Testováno bylo celkem 10 různých krmiv, určených pro lososovité ryby, sumce a keříčkovce.



Výsledky prvních 3 sérií testů

V 1. sérii pokusů bylo nejlepšího koeficientu konverze krmiva (FCR) dosaženo u krmiv 
Troco Supreme-22 (1,19) a Troco Prime-18 (1,26). 
Třetí nejlepší FCR byl zjištěn u krmiva Háltáp (1,45), dále následovala krmiva  
Aqua Focus (1,58) a Skretting F-2P B40 (1,74). 

Ve 2. sérii byla nejnižší hodnota FCR u CatCo SELECT-13 EF (0,85), 
při současně nejvyšší specifické rychlosti růstu (1,30 % za den). 

Ve 3. sérii bylo nejpříznivějšího FCR dosažena u krmiv produkovaných speciálně 
pro výkrm tržních keříčkovců, nejlepší CatCo GROWER-12 EF (0,82), 
následováno CatCo SELECT-13 EF (0,88) a Háltáp (1,37). 

V hodnocení nákladovosti nejlépe obstálo cenově nejdražší krmivo CatCo SELECT-13 EF 
(41 Kč/kg přírůstku), následovalo naopak nejlevnější krmivo Háltáp (45 a 44 Kč/kg přírůstku). 

Krmivo Háltap bylo sice rybami nejochotněji přijímáno, vyznačuje se ale, 
značným podílem prachových částic a vysokou rozpadavostí, čímž zhoršuje kvalitu vody 
a může komplikovat provoz filtrů. 
U dalších použitých krmiv dosahovaly náklady na krmivo na 1 kg přírůstku 45-66 Kč/kg přírůstku. 



Výsledky hodnocení kvality produktu v prvních 3 sériích 

Základní chemická analýza složení filetů prokázala obsah kolem 
17 % N-l a 6 % tuku v sušině.

Největší výtěžnost filetů bez kůže (43 %) zjištěna u CatCo SELECT-1 EF.                                                                                                                            

Nebyly zjištěny statisticky průkazné rozdíly v obsahu N-l a tuků 
ve filetech ryb, ani ve výsledcích organoleptického hodnocení 
svaloviny ryb, krmených různými krmivy. 

Svalovinu z ryb krmených krmivem CatCo SELECT-13 EF jako 
nejchutnější označilo nejvíce hodnotitelů. 



,

Základní informace o 2 sériích 

krmných testů v roce 2015

Plůdek keříčkovce na 2 sérii pokusů o hmotnosti 20,5 ± 5,1 g 

byl dovezen z farmy Fleuren & Nooijen B.V. (Holandsko) 

v počtu 2 000 ks.

Následně probíhala adaptace na odchovný systém 

v akvarijní místnosti Laboratoře řízené reprodukce 

a intenzivního chovu ryb po dobu 14 dní. 

Před vlastním nasazením proběhlo třídění ryb.

Nasazovaný plůdek keříčkovce

(Clarias gariepinus, Burchell 1822)
o průměrné hmotnosti 42,9 g



Popis krmného testu u juvenilních keříčkovců
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Ryby o průměrné hmotnosti 42,9 g byly nasazeny do celkem 36 nádrží v celkovém počtu 1080 ks  
(do každé nádrže bylo nasazeno 30 ryb). 

Krmný test probíhal po dobu 35 krmných dní rozdělených do 5 dílčích období. 
Na konci každého období bylo provedeno kontrolní přelovení, 
při kterém bylo provedeno stanovení počtu ryb a celkové biomasy v každé nádrži.

Do každé nádrže byla nasazena přibližně stejná biomasa ryb (1324 ± 63 g). 

Ryby byly plně adaptovány na odchovné prostředí a příjem suchého krmiva. 

Testováno celkem 6 krmiv s označením:  ALL, QE-VAFO, QF-VAFO, QG-VAFO, QB-VAFO, COO. 

Management krmení probíhal ve 2 módech:

- Krmení dle denních krmných dávek doporučených firmou Coppens
- Krmení ad libitum

Vlastní krmení probíhalo ručně z plastových vaniček s předem naváženým krmivem. 

Frekvence krmení byla 6x denně během světlé fáze dne v 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 a 18:00. 



Experimentální odchovné systémy využité k testování krmiv 
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Amoniak a dusitany a dusičnany byly spektrofotometricky stanovovány v pětidenních intervalech pomocí 

kompletních kitů (HACH LCK 304, LCK 339, LCK 341) a spektrofotometru HACH DR2800. 

Hodnoty nasycení kyslíkem, teploty a pH byly měřeny pomocí multimetru (HACH HQ40d multi). 



ALL

QE -

VAFO

QF -

VAFO

QG -

VAFO

QB -

VAFO COO

Voda g/kg
64,5 63,3 51,8 72,5 64,6 80,5

Sušina - stanovení 

vlhkosti
g/kg

935,5 963,7 948,2 927,5 935,4 919,5

Dusíkaté látky (NL) g/kg
361,4 417,2 429,7 401,1 354,1 422

Popel g/kg
69,81 92,6 52,3 59,73 56,18 69,4

Fosfor (P) - fotometricky g/kg
9,45 14,79 7,78 9,94 9,86 9,55

Spalné teplo (BE) -

kalorimetricky

MJ/

kg
19,2 20,2 21 20,5 20,6 20,1

pH 5,6 6,1 5,9 6,1 5,9 6,2

Základní nutriční charakteristiky krmiv ve 4. a 5. testu
z původní hmoty                                                            ze sušiny

ALL

QE -

VAFO

QF -

VAFO

QG -

VAFO

QB -

VAFO COO

Voda g/kg
x x x x x x

Sušina - stanovení vlhkosti g/kg
1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Dusíkaté látky (NL) g/kg
386,3 432,9 453,2 432,5 378,6 458,9

Popel g/kg
74,6 96,1 55,2 64,4 60,1 75,5

Fosfor (P) - fotometricky g/kg
10,1 15,3 8,2 10,7 10,5 10,4

Spalné teplo (BE) -

kalorimetricky

MJ/

kg 20,5 21,0 22,1 22,1 22,0 21,9

pH x x x x x x

Vzorky

testovaných 

krmiv 

Testovaná krmiva a jejich označení
Nová krmiva firmy Komerční krmiva testovaná 
VAFO PRAHA s.r.o.                           pro srovnání účinnosti                     
QE-VAFO  - 42 % N                           ALL   - Aller Aqua - 36 % N 
QF-VAFO - 43 % N COO – Coopens - 42 % N 
QG-VAFO - 40 % N 
QB-VAFO  - 35 % N 



Chemické složení testovaných krmiv
Prezentovaná data jsou vyjádřena z původní hmoty
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Obsah dusíkatých látek (%) a hrubého tuku (%) 

v testovaných krmivech.  

Obsah popelovin (%) a fosforu (%) v testovaných

krmivech ,



VÝSLEDKY

Trend průběhu krmného koeficientu (FCR) u keříčkovců v průběhu 

testování krmiv při krmení podle firmy Coopens
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VÝSLEDKY

Trend průběhu krmného koeficientu (FCR) u keříčkovců
v průběhu testování krmiv při krmení ad libitum
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VÝSLEDKY

Porovnání celkového krmného koeficientu (za celou dobu 
testu)  u juvenilních keříčkovců na konci testování krmiv 
při aplikaci krmných dávek dle doporučení firmy Coppens
a ad libitum

Prezentovaná data vyjadřují průměr ± směrodatnou odchylku (n = 3)

2 0004 0006 0008 00010 00012 00014 00016 00018 00020 00022 000

,



Ceník v krmných testech použitých krmiv

Primo float -

Aller Aqua

CATCO SELEC

T - 13EF -

Coppens 

QB -

vafo 

QE -

vafo 

QG -

vafo 

QF -

vafo 

ALL COO QB-2 QE QG-2 QF 

CENA Kč/kg 27,30 45,00 25,80 37,10 26,70 30,90 

,. 



Ekonomické zhodnocení produkce juvenilních 
keříčkovců při použití testovaných krmiv 
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parametr

celkový 

přírůstek

celková 

spotřeba 

krmiva

celkové 

krmné 

náklady

krm. 

nákl/kg 

produkce

zdvojná-

sobení

počáteční 

biomasy

krmivo g/dobu testu g/dobu testu

kč/dobu 

testu kč/kg dny

ALL 1415±593 1990±284 54,3±7,7 42,9±16,2 39±16

QE - VAFO 3208±189 2787±208 103,4±7,7 32,2±0,6 14±1

QF - VAFO 2205±485 2270±84 70,1±2,6 32,7±6,0 21±4

QG - VAFO 1717±220 2361±136 63±3,6 37,7±3,0 29±3

QB - VAFO 1853±353 2045±261 52,8±6,7 28,7±2,1 25±5

COO 3525±310 2045±96 130,7±4,3 37,2±2,2 14±1

Porovnání celkového přírůstku, spotřeba krmiva, celkových krmných 

nákladů, krmných nákladů na jednotku produkce (kg biomasy) a času 

potřebného ke zdvojnásobení počáteční biomasy u skupin ryb 

krmených v dávkách dle doporučení firmy Coppens.

Nejlepších hodnot a nejnižších
nákladů na kg produkce, bylo při krmení
dle doporučení firmy Coppens dosaženo
u skupiny krmené krmivem QB-VAFO (za
předpokladu pomalejšího růstu, tj.
delšího odchovu.

Vyšší nákladovost (o 3,5 – 4 Kč/kg
produkce) zjištěna u krmiv QE-VAFO a
QF-VAFO. Při použití krmiva QF-VAFO je
nutné, aby ryby byly krmeny výrazně
déle v porovnání se skupinou ryb
krmenou krmivem QE-VAFO.

Ještě vyšší hladiny nákladovosti bylo
dosaženo při použití krmiv QG- VAFO a
COO s tím, že při krmení krmivem GQ-
VAFO je odchov výrazně delší. Výsledky u
krmiva ALL byly mírně zkreslené vyšší
mortalitou v jednom opakování, což
mělo vliv na snížení průměrného
přírůstku za skupinu.



Ekonomické zhodnocení produkce keříčkovce při použití 
testovaných krmiv pro jednotlivé velikotní kategorie 
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Růstový 

interval 

(od – do) od 40 do 100g od 40 do 150g od 40 do 1000g (kalkulovaná)

délka 

odchovu

spotřeba 

krmiva

cena 

produkce

délka 

odchovu

spotřeba 

krmiva

cena 

produkce

délka 

odchovu

spotřeba 

krmiva

cena 

produkce Kč/kg KK

Krmivo dny g Kč dny g Kč dny g Kč Kč

ALL 31 64 1,8 44 118 3,2 115 1028 28,1 27,3 1,07

QE -VAFO 22 47 1,8 33 87 3,2 83 755 28,0 37,1 0,79

QF - VAFO 24 51 1,6 35 94 2,9 90 820 25,3 30,9 0,85

QG - VAFO 31 76 2,0 44 139 3,7 115 1215 32,4 26,7 1,27

QB - VAFO 27 61 1,6 41 111 2,9 106 971 25,1 25,8 1,01

COO 21 48 2,2 32 89 4,0 80 775 34,9 45 0,81

Porovnání nákladů na krmení a nutné doby odchovu při produkci keříčkovců v závislosti 

na použitém krmivu a při aplikaci krmných dávek ad libitum. 

Do výpočtu byly zahrnuty výsledky testování (trend růstu a krmný koeficient) 

a aktuální ceny z června 2015.

Při krmnení ad libitum, bylo dosaženo odlišných

výsledků než při krmení dle doporučení firmy Coppens.

Nejnižších nákladů na kg produkce bylo shodně

dosaženo při krmení krmivem QF – VAFO a QB – VAFO,

přičemž při krmení krmivy QB-VAFO se délka odchovu

prodlužuje.

Vyšší nákladovost (o 2,8 – 3,1 Kč/kg produkce)

byla zjištěna u krmiv ALL a QE - VAFO. Nicméně při

použití krmiva ALL je nutné, aby ryby byly krmeny

výrazně déle v porovnání se skupinou ryb krmenou

krmivem QE-VAFO.

Výsledky u krmiva QE-VAFO jsou navíc zkreslené

zvýšenou mortalitou v poslední fázi odchovu. Ještě

vyšší nákladovost bylo dosaženo při použití krmiv QG-

VAFO a COO s tím, že při krmení krmivem QG-VAFO se

výrazně prodlužuje délka odchovu.

Porovnání zjištěných a kalkulovaných

produkčních charakteristik při použití krmných dávek

ad-libitum do jednotlivých hmotnostních kategorií je

uvedeno v tabulce.



Závěry z testování krmiv u juvenilních ryb
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Rychlost růstu vyjádřená jako nárůst průměrné hmotnosti chovaných ryb nebo specifická rychlost růstu byla 

shodně nejlepší  u krmiv COO a QE-VAFO. Tyto výsledky byly potvrzeny pro oba systémy krmení (dle doporučení 

firmy Coppens a ad libitum). 

Nejnižší tempo růstu bylo zaznamenáno u ryb krmených krmivem ALL. Při krmení dle doporučení firmy Coppens

bylo podobných výsledků dosaženo i u krmiva QG-VAFO. 

Nejlepších výsledků v konverzi krmiva bylo opět shodně dosaženo u krmiv COO a QE-VAFO. Tyto výsledky byly 
potvrzeny pro oba systémy krmení (dle doporučení firmy Coppens a ad libitum). Naprosto srovnatelných hodnot 
konverze krmiva bylo dosaženo i u krmiva QF-VAFO, avšak pouze při krmení ad libitum. 

Naopak nejvyšších krmných koeficientů bylo dosaženo při použití krmiv QG-VAFO při obou systémech krmení a u 
krmiva ALL při krmení dle dávek Coppens.

Při porovnání krmných nákladů potřebných pro produkci 1 kg ryb (biomasy) bylo dosaženo nejlepších výsledků 
u krmiva QB-VAFO v obou systémech krmení. Při krmení ad libitum bylo srovnatelných výsledků dosaženo ještě při 
použití krmiva QF-VAFO. 

Vysoké krmné náklady na jednotku produkce byly zjištěny při krmení dle doporučení firmy Coppens u krmiv ALL, 
COO a QG-VAFO. Při krmení ad libitum byly zjištěny vysoké krmné náklady na jednotku produkce u krmiv COO a 



Změny průměrné celkové biomasy v nádržích  
při odchovu keříčkovce do tržní velikosti



Změny průměrné specifické rychlosti růstu 
keříčkovce při odchovu do tržní velikosti



Krmný koeficient v průběhu odchovu keříčkovce do tržní velikosti 
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Změny průměrné kusové hmotnosti 

při odchovu keříčkovce do tržní velikosti



Koeficient kondice a viscerosomatický index u 
u tržních jikernaček a mlíčáků keříčkovce



Výtěžnost filet bez kůže a s kůží u u tržních 
jikernaček a mlíčáků keříčkovce



Krmiva QB a QE (výrobce VAFO Praha s.r.o.) pro                      
intenzivní chov tržního keříčkovce červenolemmého
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hrubý protein % 38,0

hrubé oleje a tuky % 13,0

hrubá vláknina % 2,8

hrubý popel % 6,0

vlhkost % 8,0

vápník % 1,2

fosfor % 1,0

vitamín A (E 672) m.j. 15 000

vitamín D3 (E 671) m.j. 2 300

vitamín E (E 700) mg 200

vitamin C mg 150

inositol mg 100

kobalt (E 3) mg 0,17

měď (E 4) mg 3,0

železo (E 1) mg 24,0

jód (E 2) mg 0,30

mangan (E 5) mg 31

zinek (E 6) mg 30,0

selen (E 8) mg 0,10

Název produktu: QB
Extrudované kompletní růstové krmivo pro intenzivní chov 
Velikost: 2; 3; 4,5 a 6 mm
Složení: kukuřičná mouka, drůbeží maso, vepřové maso, pšeničné klíčky, 
sójová mouka, rybí tuk, herynková moučka, lososová moučka, kvasnice
Analytické složky:
Nutriční aditiva v 1kg:

Obsahuje v EU povolené antioxidanty. Skladujte v suchu a chladu.
Spotřebujte nejpozději do data uvedeného na obalu. 
Výrobce: VAFO PRAHA s.r.o.
Chrášťany 94, 252 19 Rudná u Prahy, Czech republic
tel./fax: +420 257 952 141 e-mail: brit@brit-petfood.com
Registration. No: CZ 800175-01; CZ 800175-02; CZ 800175-03
Export No.: CZ00000939 www.brit-petfood.com

hrubý protein % 45,0

hrubé oleje a tuky % 12,0

hrubá vláknina % 1,4

hrubý popel % 8,8

vlhkost % 8,0

vápník % 1,1

fosfor % 1,0

vitamín A (E 672) m.j. 15 000

vitamín D3 (E 671) m.j. 2 300

vitamín E (E 700) mg 200

vitamin C mg 150

inositol mg 100

kobalt (E 3) mg 0,17

měď (E 4) mg 3,0

železo (E 1) mg 24,0

jód (E 2) mg 0,30

mangan (E 5) mg 31

zinek (E 6) mg 30,0

selen (E 8) mg 0,10

Název produktu: QE
Extrudované kompletní růstové krmivo pro intenzivní chov
Velikost: 2; 3; 4,5 a 6 mm
Složení: herynková a lososová moučka, kukuřičná mouka, drůbeží maso, 
vepřové maso, pšeničné klíčky, hemoglobinová moučka, rybí tuk, kvasnice
Analytické složky:
Nutriční aditiva v 1kg:

Obsahuje v EU povolené antioxidanty. Skladujte v suchu a chladu.
Spotřebujte nejpozději do data uvedeného na obalu. 
Výrobce: VAFO PRAHA s.r.o.
Chrášťany 94, 252 19 Rudná u Prahy, Czech republic
tel./fax: +420 257 952 141 e-mail: brit@brit-petfood.com
Registration. No: CZ 800175-01; CZ 800175-02; CZ 800175-03
Export No.: CZ00000939 www.brit-petfood.com



2 0004 0006 0008 00010 00012 00014 00016 00018 00020 00022 000

Adresa autorů:
Ing. Vlastimil Stejskal, Ph.D.
prof Ing. Jan Kouřil, Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Fakulta rybářství a ochrany vod
Ústav akvakultury a ochrany vod
Laboratoř řízené reprodukce a intenzivní akvakultury
Husova tř. 458/102 370 05 České Budějovice
kouril@frov.jcu.cz; stejskal@frov.jcu.cz; www.frov.jcu.cz

Seminář „Zlepšení rybích krmiv a techniky krmení, zpracování ryb, značení a marketing rybích výrobků“, Vodňany,  1.- 2. února 2016 

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST 

mailto:kouril@frov.jcu.cz
mailto:kouril@frov.jcu.cz
http://www.frov.jcu.cz/

