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Produkce juvenilních ryb candáta obecného 

(Sander lucioperca L.) pomocí kombinace 

chovu v rybnících a RAS



Candát obecný

(Sander lucioperca L.)

- velmi ceněný druh jak konzumenty ryb, tak i sportovními

rybáři,

- zdroj velice kvalitní svaloviny bez drobných kostí,

- jeho roční produkce nepokrývá roční poptávku trhu,

- perspektivní druh pro diverzifikaci intenzivní akvakultury,

- poměrně vysoká prodejní cena – možná vysoká rentabilita

chovu.



Současná produkce candáta v 

Evropě a jeho předpokládaný vývoj

- Současná produkce tržního candáta je z 85 – 90 % tvořena odlovem ryb z

divokých populací (10 000 – 15 000 tun ročně),

- chovem candáta se ročně v Evropě vyprodukuje 1 000 – 1500 tun tržního

candáta,

- střední a východní Evropa (ČR, Maďarsko, Německo, Ukrajina a další)

dlouhá tradice chovu candáta extenzivním rybničním chovem,

- v posledních 20 letech zvýšený zájem o intenzivní chov candáta x velké

chovatelské problémy,

- snaha zavést do praxe intenzivní chovy s vyrovnanou, kontinuální a kvalitní

produkci ryb,

- v současnosti více jak 25 intenzivních chovů candáta především v Dánsku,

Nizozemí, Finsku, Francii, Rakousku, Německu, ČR a Bulharsku.



Současné největší problémy v rámci chovu candáta 

obecného

Zajištění kvalitní, kontinuální a vyrovnané produkce tržních ryb:

- největší problémy v rámci rybniční akvakultury:

omezená produkce, vysoký kanibalismus, vysoký predační tlak vydry a

rybožravých ptáků, velmi těžko odhadovaná a sezónní produkce,

- největší problémy v rámci intenzivní akvakultury:

nekvalitní generační materiál, nevhodná výživa, zdravotní problémy, stres u

ryb, chybí domestikace ryb, nedostatečná produkce kvalitních larev a

juvenilních ryb, nedostatečně využitá kapacita odchovných systémů a

vysoké provozní náklady.



- Spolupráce s předními Evropskými

výzkumnými a produkčními týmy z

Francie, Belgie, Německa, Polska,

Holandska a Dánska,

- Založení EPFC tématické pracovní

skupiny pod záštitou EAS

Stěžejní témata spolupráce:

- fyziologicky odpovídající kvalitní výživa,

- stimulace mimosezónních výtěrů,

- optimalizace produkce larev a juvenilních

ryb

- domestikace candáta a využití

biotechnologických manipulací

Snaha řešit současné problémy v chovu candáta obecného v 

Evropě pomocí rozvinuté zahraniční spolupráce



Cíl - produkce juvenilních ryb candáta obecného 

pomocí kombinace chovu v rybnících a RAS

- Vyvinout efektivní metodu kvalitní, vyrovnané

a lehce odhadnutelné produkce juvenilních ryb

určených k intenzivnímu chovu,

- k tomuto produkčnímu systému využít

výhody rybničního a intenzivního chovu,

- systém otestovat v poloprovozních

podmínkách a spočítat rentabilitu chovu,

- nabídnout tuto výrobní technologii produkce

kvalitního násadového materiálu candáta

obecného českým rybářským podnikům pro

zvýšení diverzifikace a objemu jejich

produkce.



Vyvinutý a ověřený produkční 

systém

Chov generačních ryb v rybničních podmínkách / před výtěrem 
v průtočném akvakulturním systému

Reprodukce a inkubace jiker v kontrolovaných podmínkách

Vysazení vylíhnutých larev 5- 10 DPH do připravených rybníků

Šestitýdenní odchov larev a juvenilních ryb v rybnících

Výlov juvenilních candátů z rybníků a jejich transport do 
intenzivních chovů využívající RAS

Adaptace juvenilních ryb v RAS na podmínky chovu a umělé 
krmivo

Následný intenzivní odchov candátů do průměrné hmotnosti 

8 gramů v RAS 
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Chov generačních ryb v rybnících a 

následně v průtočném systému



Chov generačních ryb

- Klasický polykulturní systém s kaprem v rybnících o velikosti 10 -

100 ha,

- tří až čtyřletý produkční cyklus,

- přirozená potrava v podobě drobných kaprovitých ryb – vysoká

kvalita pohlavních produktů a plodnost ryb X velký stres a

mortalita v průběhu manipulace,

- na podzim (jaře) výlov ryb a jejich držení v menších rybnících (0,2

ha) nebo v průtočných žlabech v hale (ochrana před vydrou) do

výtěru.
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Reprodukce generačních ryb v 

kontrolovaných podmínkách



Reprodukce generačních ryb

- Využití poloumělého výtěru na umělá hnízda v

kontrolovaných podmínkách,

- optimální velikost ryb: TL= 521 – 571 mm, W=

1200 – 1800 gramů,

- hormonální intramuskulární indukce výtěru:

HCG (Chorulon) v jedné dávce 500 IU.kg-1,

GnRHa (Supergestran) v jedné dávce 25 mg.kg-1,

- doba latence: 78 ± 7 hodin / 90 ± 15 hodin,

- vysoká míra synchronizace výtěru: 80 - 100% ryb

během 24 nebo 48 hodin,

- průměrná plodnost ryb: 65 (97,5) tis. jiker.kg (ks)-1.
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Výběr a příprava rybníků 

před nasazením larev 



Výběr a příprava rybníků před 

vysazením larev

- Malé rybníky – výměra maximálně do 1,5 ha,

- vybraný rybník musí být vypustitelný v průběhu 18

– 24 hodin,

- důležité je lovení juvenilních ryb pod hrází rybníku,

- důležité je zimování rybníků (meliorační zásah,

ochrana před bezobratlými predátory),

- rybníky před vysazením larev nehnojíme nebo

dávka 450 kg kompostu či koňského hnoje,

- napuštění rybníků vodou minimálně 10 dní před

nasazením larev – dostatečný rozvoj potravních

organizmů (kopepodová stádia a nauplie buchanek).
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Vysazení larev candáta obecného 

do rybníků



Vysazení larev do rybníků

- Larvy jsou odlovovány z hnízd 2-3 dny po

vylíhnutí (při teplotě vody 14 – 16 °C),

- transport larev se žloutkovým váčkem v

polyethylenových pytlích v hustotě 100 – 150

tis. larev na 7,5 litrů s kyslíkovou atmosférou,

- larvy jsou po jejich aklimatizaci vysazovány

do rybníků v hustotě 200 000 - 300 000 na 1

hektar,

- počáteční hustota larev na 1 ha závisí na

velikosti rybníků, jejich úživnosti a litorální

vegetaci.
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Odchov larev a juvenilních ryb v 

rybnících 



Odchov larev a juvenilních ryb v 

rybnících

- Délka odchovu: 42 ± 2 dní,

- je doporučována 14 denní kontrola rybníků – teplota a

kvalita vody, růst ryb a výskyt potravních organismů,

- počáteční velikost ryb:TL=5,2±0,4 mm, W=0,85±0,05 mg,

- konečná velikost ryb: TL=44,3±1,3mm,W=0,55± 0,15g,

- SGR: 20,3 ± 2,4 %.d-1,

- přežití ryb: 27,4 ± 10,5 %,

- výskyt kanibalů v populaci: 1,0 ± 0,5 %,

- počáteční potrava: vířníci, nauplie a kop. st. buchanek,

- potrava na konci odchovu: perloočky, buchanky a začínají

se v potravě objevovat larvy pakomárů a jiného hmyzu.
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Získání juvenilních ryb 

pomocí výlovu rybníků



Získání juvenilních ryb 

výlovem rybníků

- Odlov ryb pod hrází rybníků do podložních sítí či

speciálních klecí,

- odlov musí být rychlý (8-12 hodin) a šetrných,

- konečný výlov v ranních hodinách,

- často kombinovaný s tříděním ryb a preventivní

koupelí proti parazitům,

Optimálními podmínkami pro výlov jsou:

- oblačné a deštivé počasí, letní teplota vzduchu

maximálně 22 – 24 °C,

- teplota vody max. 20°C bez nějakých výrazných

výkyvů,

- při transportu nesmí obsah kyslíku překročit

dlouhodobě 100 – 120% nasycení.
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Adaptace juvenilních ryb v RAS na 
podmínky chovu a umělé krmivo



Adaptace juvenilních ryb na RAS

- Dvě fáze - 1. - prostorová adaptace,

- 2. – potravní adaptace,

- kompletní adaptace na umělé odchovné

podmínky včetně suchého peletovaného

krmiva,

Důležité podmínky úspěšné adaptace:

- stejně velké ryby (pečlivě vytříděné),

- počáteční hustota ryb 8 ryb na 1 litr,

- světelný režim 16 L/8 D , 100 luxů,

- stabilní teplota vody (23°C) a obsah

kyslíku (100% nasycení).



Adaptace juvenilních ryb na RAS

Nasazení ryb do RAS po preventivní koupeli proti parazitům (1. den)

Optimalizace odchovných podmínek: t= 23°C, O2= 100%, 18L/6D (2. den) 

Hladovění nasazených ryb v průběhu dvou prvních dnů

100 % DKD tvořená mraženými patentkami (DKD at libitum) 3.-4. den

DKD tvořená ze 75% mraženými patentkami : 25% umělým peletovaným

krmivem BioMar Inicio plus, 0.8-1.1 mm (5.-6. den) 

DKD tvořená z 50% mraženými patentkami : 50% umělým peletovaným

krmivem BioMar Inicio plus, 0.8-1.1 mm (7.-8. den) 

DKD tvořená z 25% mraženými patentkami : 75% umělým peletovaným 

krmivem BioMar Inicio plus, 0.8-1.1 mm (9.-10. den)  

DKD 100% tvořená umělým krmivem  (11. – 12. den) 



Adaptace juvenilních ryb na RAS

- Délka období adaptace: 12 dní,

- počáteční velikost ryb:

TL=41,0± 0,3mm,W=0,45± 0,05g,

- konečná velikost ryb:

TL=47,0 ± 0,6 mm, W=0,7 ± 0,1g,

- SGR: 3,75 ± 0,2 %.d-1,

- přežití ryb: 78,0 ± 5,5 % (kum. př. 21,0 %),

- kanibalismus: 5,0 ± 2,0 %,

- koeficient konverze krmiva (FCR): 4,7 ± 0,5.
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Následný intenzivní odchov candátů do 
průměrné hmotnosti 8 gramů v RAS 



Intenzivní chov do průměrné 

hmotnosti 8 gramů

- Odchov okamžitě po adaptaci,

- délka odchovu 65 dní,

- průměrná teplota vody 23,5 ± 0,7 °C,

- obsah kyslíku ve vodě 100 %,

- světelný režim 16L/8D, 100 luxů,

- počáteční DKD 15%,

- konečná DKD 12%,

- počáteční velikost ryb: TL= 47 ± 0,6 mm,

W= 0,7 ± 0,1 g,

- třídění ryb 1x za 10 dní.



Intenzivní chov do průměrné 

hmotnosti 8 gramů

- Konečná velikost ryb: TL= 97,3 ± 10,1 mm,

W= 8,2 ± 0,6 g (za 119 dní celkového

odchovu),

- přežití ryb: 88,7 ± 10 % (kum. př. = 18,9 %),

- kanibalismus: 7,5 ± 2,5 %,

- SGR= 3,9 ± 0,3 %.d-1,

- koeficient konverze krmiva (FCR) = 1,3.



Růst a přežití candáta na 

západoevropských farmách do 10 

gramů

Naše výsledky za 119 dní odchovu:

- 8 gramové velmi kvalitní ryby,

- nízké produkční náklady,

- kumulativní přežití 19%.



Produkce ryb (8g) a jejich možné 

zpeněžení při ověřování této 

technologie

K této produkci bylo každoročně využito:
- cca 800 000 larev od 10 generačních párů,

- 5 rybníků (výměra cca 1 ha) po dobu 6 týdnů,

- RAS s 18 - 20 nádržemi (700 či 15 000 litrů) a celkovým

objemem 28 m3 – 54 m3 po dobu 77 dní.



Závěr

- Testovaná technoIogie je velmi efektivní metoda produkující

kvalitní juvenilní ryby candáta obecného bez jakýchkoliv deformit, s

rychlou intenzitou růstu a vysokým přežití ryb,

- produkční náklady jsou nižší především průběhu odchovu larev a

juvenilních ryb v rybnících,

- dochází k velmi efektivnímu využití malých produkčních rybníků

na velmi krátké období,

- technologie v budoucnosti může v rámci českého rybářství přispět

k diverzifikaci produkce ryb popřípadě i zvýšení celkové produkce

ryb.



Děkuji za pozornost


