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Proč mník?
Ohrožený druh
(produkce násad,
restocking programy)

Důvody intenzivního chovu mníka
Vhodný druh pro
akvakulturu (kvalitní
maso, rychlý růst,
studenomilný druh,
játra)
Nový druh pro akvakulturu
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Nový druh v RAS

Intenzivní chov v RAS = dokonalé podmínky pro chov

Maximální využití růstového potenciálu druhu
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Hlavní faktory ovlivňující rychlost růstu

POTRAVA
-Množství/dávka
-Frekvence krmení
-Stravitelnost
-Složení potravy

SOCIÁLNÍ PODMÍNKY
-Hustota obsádky
-Agresivita
-Konkurence
-Predace

RYCHLOST
RŮSTU

PODMÍNKY PROSTŘEDÍ
-Teplota
-Sloučeniny dusíku NO2-,NO3-,NH4+
-Polutanty
-Nasycení kyslíkem
-Fotoperioda

VNITŘNÍ FAKTORY
-Věk a pohlaví
-Zdravotní stav
-Stres
-Reprodukční schopnost
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Protokol k intenzivnímu odchovu a chovu
mníka jednovousého – Larvální perioda
•
•
•
•
•
•
•
•

Kruhová nádrž x žlab
150-200 larev.L-1
Nádrž/žlab zabezpečená proti úniku drobných larev (4mm)
8 den - strávení žloutkového váčku
9 den - začátek exogenní výživy
24h světlo (170 – 200lx)
Teplota 12 - 21°C
Krmení čerstvě vylíhlou artemií (adlibitum) po dobu 54 dní (35 dní
minimum)
Za 54 dní (2,5 - 3cm – bentický způsob života) přechod na startérové
krmivo (200-300mic) vyšší podíl tuku cca 20%
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Protokol k intenzivnímu odchovu a chovu
mníka jednovousého – Juvenilní perioda
• Bentický způsob života
Hustota obsádky kg.m-3 x kg.m-2 ? (18 kg.m-2)
• Použití úkrytů x zakryté nádrže (24h tma)
• Krmení???
• Teplota 12-18°C

Jediný stálý producent

Mník pro akvakulturu = mník naučený na umělé krmivo

Pro úspěšný přechod na umělé krmivo je
nutné odkrmovat mníky po dobu - 52 dní

X
Candát obecný - 18-20 dní

Řešení?

Odchov do stádia rychleného plůdku

Výlov rychleného plůdku

Adaptace a naučení na komerční krmivo

Porovnání
produkce mníka
Rybníkdvou
(0.1 metod
Nasazeno/sloveno
Nasazeno/sloveno
- 0,2 ha)
(datum)
(ks)

Rybník 1
2.3.
1. 2 2.3.
Rybník
5.3.
RybníkRAS
3
9.3.
Rybník
4
52
dní artémie
a
poté
přechod
na
24.3.
Rybník
5
umělé krmivo
Rybník
6
24.3.

15.5.
65 000
+7.5.
perfektní kontrola,
65 000
možnost aplikace léčiv,
15.5. prostředí
52 000
manipulace
7.5.
51 000
- 6.5.
technologie,100
provoz000
9.5.
110 000

10 000
14 000
20 000
15 000
18 400
29 950

Délka
odchovu
(dny)
74
66
71
59
44
47

Přežití Velikost
(cm)
(%)
5-6
15,4
5-6
21
38,5
5-6
10 – 15%
3-4
29,4
přežití
3-4
18,4
3-4
27,2

Mník o váze 10g
naučený na uměle
krmivo

2.

+ využití rybníků “mimo“
produkční období, vysoké
přežití, kvalitní plůdek,
náklady

výlov
25%
přežití

Rybniční chov s
následnou adaptací

adaptace

2-15%
přežití

- nejistý výsledek
(predace,deficity,…)
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Konečně k tématu
potencionální využití mníka jednovousého v intenzivní akvakultuře

Potencionální = možný, eventuální, uskutečnitelný, založený na potenciálu.
1.
2.
3.
4.

Kvalitní maso a rychlý růst (2roky – 0,5kg)
Studenomilný druh
Velká játra – největší játra ze sladkovodních ryb (10% hmotnosti těla)
Bohatý zdroj omega-3 mastných kyselin, vitaminů A, D, E ,K
vitamín D (antirachitic factor) :

treska (100),

mník (800),

puffer fish(1500)
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Mník jako doplňkový druh v intenzivním chovu pstruha

Děkuji za pozornost

Petr Svačina - 724 824 419
- svacina@frov.jcu.cz
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