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GOOGLE

České zadání

„Extrudovaná krmiva ryby“ – 6960 odkazů

většinou pouze akvarijní a bazénové (okrasné) ryby,

případně nástrahy pro rekreační rybolov

Anglické zadání

„Extruded feed fish“ – 370 000 odkazů

většinou lososovité ryby (pstruh duhový,

losos) a mořské druhy („sea bass“ mořčák evropský, tuňák)
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Přednosti extruze a tepelné úpravy krmiv pro ryby
 zlepšení výživné hodnoty

- zmazovatění škrobu (zlepšení stability granulí při granulaci)

- narušení škrobového zrna, uvolnění olejů, zlepšení stravitelnosti    

proteinů, zvýšení stravitelnosti pro dravé druhy (Pd)

- možnost zvýšení obsahu tuku navázáním na škrob

 zvýšení stability granulí ve vodě

 snížení odrolu, zlepšení hygieny (inaktivace destruentů)

 eliminace antinutričních látek, inaktivace lipolytických olejů

 možnost úpravy specifické hmotnosti (potápivé, plovoucí)

 zlepšení stravitelnosti               snížení zatížení prostředí (kvalita vody)

ALLAN G.L., BOOTH M.A., 2004: E!ects of cooking extrusion processing on digestibility of peas, lupins, canola

meal and soybean meal in silver perch Bidyanus bidyanus.(Mitchell) diets. Aquaculture Research 35, 981-991.

BARROWS F.T., HARDY R.W., 2001: Nutrition and feeding. In: Fish Hatchery Management (ed. by G.

Wedemeyer), 2nd edn, pp.483-558. JohnWiley & Sons, NewYork, NY, USA.

GATLIN III.D.M. et al., 2007: Expanding the utilization of sustainable plant products in aquafeeds: a review.

Aquaculture Research, 38, 551-579.
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Přednosti extruze a tepelné úpravy krmiv pro ryby

 možnost aplikace aditiv po ukončení tepelné úpravy

léčiva, probiotika i zvýšení obsahu tuku nad 30% při extruzi v tlakové 

komoře (podtlak, nástřik, vyrovnání tlaku)

pelety nasají nástřik dovnitř 

eliminace ztrát po aplikaci (např. rozpouštěním)
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Přednosti extruze a tepelné úpravy krmiv pro ryby

 snížení obsahu tuku ve svalovině

kontrola neupravené šrotované tepelná
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MÁSÍLKO, J., HLAVÁČ, D., HARTMAN, P., BLÁHA, M., HARTVICH, P., HŮDA, J., VŠETIČKOVÁ, L., 2014. 

Přikrmování kapra upravenými obilovinami. Edice metodik FROV JČU 143, 33 s.
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Negativa extruze a tepelné úpravy krmiv pro ryby

 degradace některých aminokyselin

 tvorba komplexů amylázy a mastných kyselin

 oxidace lipidů a chuťových látek

 ztráta aktivity vitamínů A, K,C, thiaminu a kyseliny listové

 inaktivace fytázy v krmivu a vazba Zn a Mg s fytáty

 ztráta účinnosti některých aditiv (antibiotika, enzymy)

 vznik nežádoucích pachů a pachutí při nevhodném ošetření

 Maillardova reakce ? pro ryby spíše pozitivum jako atraktant
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Negativa extruze a tepelné úpravy krmiv pro ryby

 ekonomický aspekt – vyšší cena

proto se při výrobě granulovaných směsí někdy používá 

extrudovaný komponent (zpravidla sója)

semi-extrudované (polo-extrudované) směsi 

levnější z důvodu extruze menšího objemu 

extrudované hmoty
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Rozdíly v technologii úpravy krmiv pro ryby granulací a extruzí 

ukazatel granulace extruze

čas (minuty) 1-10 < 1

teplota (°C) 80 60 - 160

obsah vody po úpravě (%) < 1 4 - 8

maximální obsah tuků (%) 8 - 12 22 - 27

zmazovatění škrobu (%) 15 - 30 80 - 100
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Tepelná úprava obilovin – Másílko et al. (2014)

Tepelná úprava – hygienizace obilovin.

Tato úprava je pouhým okem

nerozeznatelná od neupravených zrn.

Jedinou možností zkoušky tepelné

úpravy je kontrola klíčivosti, kterou obilky

po hygienizaci ztrácejí (foto: J. Másílko).
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Mechanické úpravy obilovin – Másílko et al. (2014)

Mechanická úprava obilovin mačkáním

(foto: J. Másílko).
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Mechanické úpravy obilovin – Másílko et al. (2014)

Mechanická úprava obilovin hrubým

šrotováním (foto: J. Másílko).
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Změna  specifické hmotnosti 

pšenice po použití mačkače

Při použití mačkání 

dochází ke snížení 

specifické hmotnosti 

okolo 30%, to 

znamená zvýšení 

nároků na aplikaci.

Neupravená pšenice

Po použití mačkače

Po použití mačkače 

a „setřesení“
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Kapr obecný (Cyprinus carpio)

 tepelnými úpravami lze zvýšit stravitelnost sacharidů až na > 90%, 

tedy o cca 20% více oproti krmivu v surovém stavu bez vlivu na 

nutriční hodnotu škrobů

 v krmivech pro kapra je aplikována teplota do 100°C

 používá se termín „hygienizace“ - napaření při 95 – 100°C, 

následně 60 – 90 sekund při 75-85°C a 0,2 Mpa

– zmazovatění 60 – 90 % obsahu škrobu

 přínos spočívá v lepší biologické dostupnosti, rychlejším trávení, 

redukci obsahu antinutričních látek a delší době skladovatelnosti

 zlepšení konverze krmiv a snížení zatížení vodního prostředí 

nevyužitými živinami

PRZYBYL A., MAZURKIEWICZ J., 2004. Nutritive value of cereals in feeds for common carp (Cyprinus carpio L.). Czech Journal Animal Science 49, 

s. 307–314

ŠÁRKA  E., SMRČKOVÁ  P., SEILEROVÁ  L., 2013. Rezistentní a pomalu stravitelný škrob. Chemické listy 107, s. 929–935

MÁSÍLKO J., HARTVICH P., 2010. Využití upravených obilovin v chovu tržního kapra (přehled). Bulletin VÚRH Vodňany 46, s. 35–43

MÁSÍLKO, J., HLAVÁČ, D., HARTMAN, P., BLÁHA, M., HARTVICH, P., HŮDA, J., VŠETIČKOVÁ, L., 2014. Přikrmování kapra upravenými obilovinami. 

Edice metodik FROV JČU 143, 33 s.
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Kapr obecný (Cyprinus carpio) – Másílko et al. (2014)

 rozvoj potravní nabídky (zooplankton a zoobentos)

 přirozená potravní základna v rybnících s přikrmováním je bohatší, protože kapr v rybničním 

chovu upřednostňuje krmiva před přirozenou potravou

 saprobiologické vyhodnocení indikuje nejlepší podmínky ve dně TUO varianty, nejhorší 

(o více než půl saprobního stupně) v kontrole

varianta kontrola NO TUO

Zooplankton 0,7 mm

biomasa (g.m-3) 1,031,31 1,832,22 1,721,61

Zoobentos

denzita (ind.m-2) 411154 907353 863561

biomasa (g.m-2) 1,890,83 2,891,37 3,682,74

počet taxonů 5,61,7 7,22,6 6,73,1

celkem taxonů 10 15 15

SI 3,460,17 2,980,51 2,790,54

dominantní taxony Tubifex tubifex

L. hoffmeisteri

Ch. plumosus

Tanytarsus sp.

Tubifex tubifex

Limnodrilus sp.

Ceratopogonidae g.sp.

Tanytarsus sp.

Chaoborus sp.

Limnodrilus sp.

Ceratopogonidae g.sp.

RAHMAN M.M. et al., 2008: Relationships among water quality, food resources, fish diet and fish growth in polyculture

ponds: A multivariate approach. Aquaculture, 275: 108-115.
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Kapr obecný (Cyprinus carpio) – Másílko et al. (2014)

 mačkané TUO          zlepšení konverze krmiv o 7,93% v  porovnání s pouze TUO

 pouhé mačkání NO         zlepšení o 10,34% vůči NO (p<0.05), nevýhodou je ale    

snížená skladovatelnost

 šrotování NO           zlepšení o 2,93% (p>0,05) 

 sumarizace hodnot FCR při různých úpravách obilovin a jejich efektivnosti (%)

Pozn.: TUO – tepelně upravené obiloviny, MNO – mačkané neupravené obiloviny, 

MTUO – mačkané TUO, ŠO – šrotované obiloviny

UPLATNĚNÍ MECHANICKY A TEPELNĚ UPRAVENÝCH KRMIV V CHOVU TRŽNÍHO 

KAPRA NA HLAVNÍCH RYBNÍCÍCH NARÁŽÍ NA PROBLÉM ROZPLAVITELNOSTI         

A ZVÝŠENÝCH NÁKLADŮ

objekty TUO NO MNO NO MTUO NO ŠO NO

sádky 2,230,13 2,470,09 1,770,50 2,000,40 2,240,14 2,430,10 1,850,73 1,910,64

efekt (%) 9,73 10,34 7,93 2,93

rybníky 1,69 1,94

efekt (%) 12,89
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Kapr obecný (Cyprinus carpio) – Másílko et al. (2014)

Skladování a manipulace s mechanicky upravenými obilovinami

 skladování do zásoby obtížné (nemožné)

 snížená specifická hmotnost až o 30%          větší objem při skladování, nutnost 

aplikace do rámů proti rozplavení

Skladování a manipulace s tepelně upravenými (hygienizovanými) obilovinami

 stabilizované vůči vnějším vlivům skladování v důsledku nižšího obsahu vody,

snížení nebezpečí degradace zaplísněním a vyloučení klíčivosti 

 logistika v souvislosti se skladováním a aplikací je srovnatelná se standardními 

krmnými obilovinami

 Ekonomika – zvýšení nákladů při mačkání nebo šrotování o  10 – 15 Kč na 1 q,    

při tepelné úpravě o  20 – 30 Kč na 1 q          zvýšení přírůstku o 10 - 12 % 

představuje přínos cca 120 - 150 Kč z 1 q krmiv

MAREŠ J., KOPP R., BRABEC T., 2011: Nové metody v chovu ryb. In: M. Hulík (Ed.), Intenzivní metody

chovu ryb a ochrany kvality vod – sborník referátů konference, Třeboň, Rybářství Třeboň a.s., s. 5–13.
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Kapr obecný (Cyprinus carpio) 

Extrudovaná krmiva v chovu kapra

 u nás nevyužívána

 rozvoj jejich využití v kaprovém rybníkářství je dokumentován v Srbsku

- v porovnání s klasickým přikrmováním kukuřicí obsahuje maso tržního kapra 

o 2 – 5% tuku méně

- přikrmování extrudovanými krmivy vedlo i ke zlepšení složení mastných kyselin 

zlepšení kvality masa, senzorických vlastností a nutriční hodnoty  

- lepší ekonomika produkce

- snížení zatížení vodního prostředí v rybnících i recipientech

- orientace na produkci kapra o zvýšeném podílu omega 3 nenasycených  

mastných kyselin a zlepšení poměru omega 3 k omega 6 mastným kyselinám

 do extrudovaných krmiv je přidáván menší objem rybí moučky (3 – 6%), hlavní        

komponenty jsou sója, kukuřice a pšenice, přednostně jako plovoucí granule

 rozdíl mezi extrudovanými a granulovanými krmivy je pouze ve vlhkosti (p=0,001), 

zatímco oproti obilovinám mají  vyšší obsah proteinů, tuku a popelovin a nižší 

obsah vlákniny a dostupných sacharidů

 Izrael - většina používaných umělých krmných směsí je extrudovaných -

plovoucích MARKOVIĆ Z., POLEKSIĆ V., 2013: Aquaculture in Serbia. Aquaculture Europe, 38 (1): 32–37.

HARPAZ S., 2011: Aquaculture in Israel. An overview. In: Aquaculture  Fishery, Beograd, 32-35.

MARKOVIĆ Z. et al., 2011: Aquaculture in Serbia. In: Aquaculture  Fishery, Beograd, 36-40.
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Kapr obecný (Cyprinus carpio) 

Extrudovaná krmiva v chovu kapra

 téměř dvojnásobné zvýšení hektarové produkce při přikrmování 

extrudovaným krmivem v porovnání s neupravenými obilovinami, resp. 

trojnásobné oproti extenzivnímu chovu

 obsah tuku ve svalovině ryb krmených extrudovanými krmivy byl v 

porovnání s obilovinami naopak poloviční, resp. v rybách bez 

přikrmování třetinový. Tyto rozdíly jsou přisuzovány pozitivnímu vlivu 

tepelného ošetření na dostupnost proteinů, sacharidů i tuků v krmivu.

 přikrmování plovoucími extrudovanými krmivy se doporučuje v 

rybnících s dostatečnou přirozenou potravní základnou zahájit až v 

polovině srpna (1) pro optimalizaci složení mastných kyselin

(2) pro doplnění výživy po poklesu zásob přirozené    

potravy

CSENGERI I., et al., 2013: Feeding of common carp on floating feeds for enrichment of fish flesh with essential fatty

acids. Food and Feed Research 40 (2): 59-70.

LJUBOJEVIĆ D., et al., 2013: Productivity and meat nutrient in fish: The diet effect. Kafkas Universitesi Veteriner

Fakultesi Dergisi 19, 1: 43-49.

ŽIVIĆ I. et al., 2014: Fatty acid profile in muscles of carp (Cyprinus carpio l.) raised in a semi-intensive production

system fed with grains, pelleted and extruded feed. Arch.Biol.Sci. Belgrade, 66 (2): 877-887.
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Krmení okrasných ryb

karas zlatý (závojnatky, shubunkin)

kapr koi

zlatý jesen, zlatý perlín, zlatý lín, zlatý sumec

jeseteři

shubunkin

závojnatka

kapr koi

zlatý jesen

zlatý perlín

zlatý karas

zlatý lín
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kapr koi - krmení

závojnatky - krmení



Děkuji za pozornost!

Prezentace je součástí řešení projektu FP7 „European Organic Aquaculture - Science-based recommendations for further development of the EU

regulatory framework and to underpin growth in the sector“, prezentována v rámci projektu TraFOON.


