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Cíle projektu:  

Cílem projektu bylo ověřit optimální složení kompletních krmných směsí pro období 

reprodukce a období růstu a výkrmu faremně chovaných brojlerových králíků. Běžné 

receptury krmných směsí již plně nevyhovují současnému poznání, a je nutné do krmivářské 

praxe implementovat nové poznatky. Cílem projektu proto bylo nalézt optimální složení 

kompletních krmných směsí pro období reprodukce a výkrmu, přičemž inovace krmných 

směsí měla spočívat zejména ve výběru vhodných proteinových zdrojů (s důrazem na domácí 

plodiny) a vlákniny. Tento aspekt je stále více aktuální, protože ČR, stejně jako celá Evropská 

unie, je dramaticky závislá na dovozu proteinových komodit (sójové boby a produkty sóji). 

Tím se krmivářská praxe stává závislá na cenách těchto produktů. Inovované receptury tak 

mohou praxi pomoci coby plnohodnotná alternativa k běžným zdrojům proteinu a tím účinně 

reagovat na cenu a fluktuaci cen především sóji. Současně, kromě zdroje proteinu, je nutné 

klást důraz na zvýšení některých fyziologicky významných mastných kyselin v krmných 

směsích, volbou vhodného zdroje dietního tuku. Hlavní úlohou projektu tedy bylo přinést 

výrobcům krmných směsí a chovatelské praxi inovace v zásadách výživy a krmení faremně 

chovaných brojlerových králíků, které budou odpovídat současným trendům. Lze říci, že cíle 

projektu byly splněny. 

 

Postup řešení a shrnutí výsledků projektu 

Racionální výživa nejen králíků, ale také dalších druhů hospodářských zvířat, musí 

v současné době a blízké budoucnosti směřovat k využívání domácích zdrojů dusíkatých látek 

a k implementaci vedlejších produktů zemědělské výroby do krmných směsí, v co nejvyšší 

možné míře.  

Na základě těchto principů se v průběhu řešení projektu ověřovala možnost zcela nahradit 

sójový extrahovaný šrot v krmných směsích brojlerových králíků řepkovým extrahovaným 

šrotem, který byl doplněn lupinou bílou. V obou případech se jednalo o domácí zdroj 

proteinu, v případě lupiny i kvalitní zdroj tuku (kvalita je určena složením mastných kyselin). 

Inovace a implementace nových trendů výživy brojlerových králíků tedy spočívala ve využití 

nejrozšířenějšího vedlejšího produktu zemědělské výroby (řepkový extrahovaný šrot) na 

straně jedné, na straně druhé o ovlivnění složení mateřského mléka králíků, prostřednictvím 

lupiny bílé. Snahou bylo navýšit příjem polynenasycených mastných kyselin prostřednictvím 

mléka a krmné směsi (nové postupy ve výživě brojlerových králíků).  

Možnost využívat ve větší míře řepkový extrahovaný šrot pro krmné směsi brojlerových 

králíků vychází z dlouhodobého přání praxe, kdy však existovala obava chovatelské 



veřejnosti či výrobců krmných směsí z možného negativního dopadu na užitkovost či 

zdravotní stav králíků. Z těchto přání také vycházel hlavní impuls projektu, tedy ověření 

bezpečného procentického zastoupení řepkového extrahovaného šrotu v krmných směsích 

určených hlavním kategoriím králíků. 

Primárním cílem optimalizace receptur krmných směsí pak bylo dosažení užitkovosti zvířat, 

tzn. živé hmotnosti samic, spotřeby krmiva, produkce mléka, životaschopnosti králíčat před 

odstavem, konverze krmiva, poražkové hmotnosti, jatečná výtěžnosti a sanitárního indexu, 

srovnatelné s užitkovostí zvířat, kterým byly podávány běžně dostupné krmné směsi 

obsahující tradiční zdroje dusíktých látek (zejména sójový extrahovaný šrot).  

 

V rámci průběhu řešení projektu, na základě získaných dat a zkušeností, byly optimalizovány, 

ověřeny a navrženy receptury krmných směsí, které, jak ilustrují následující tabulky, zajišťují 

plnohodnotnou užitkovost, srovnatelnou s běžnými zdroji dusíkatých látek (sójový a 

slunečnicový extrahovaný šrot). 

 

V tabulce 1 a 2 jsou uvedeny optimalizované receptury krmných směsí, které zcela nahradí na 

dovozu závislém sójový extrahovaný šrot.  

 

TABULKA 1. REPRODUKČNÍ KRMNÁ SMĚS  % 

Vojtěškové úsušky 30 

Lupina bílá - Zulika 14 

Řepkový extrahovaný šrot 10 

Pšeničné otruby 3 

Cukrovarské řízky 2 

Oves 16 

Ječmen  22 

Řepkový olej 0 

Aminovitan
*
 1 

Di-kalcium fosfát 0,7 

Vápenec 1 

Sůl 0,3 

*
Aminovitan s přídavkem 30 g Lysin, 40 g Methionin, 20 g Treonin  

 



TABULKA 2. VÝKRMOVÁ KRMNÁ SMĚS % 

Vojtěškové úsušky 30 

Lupina bílá 4 

Řepkový extrahovaný šrot 6 

Pšeničné otruby 32 

Cukrovarské řízky 4 

Oves 15 

Ječmen  6 

Aminovitan 1 

Di-kalcium fosfát 0,5 

Vápenec 1 

Sůl 0,5 

Aminovitan s kokcidiostatikem, bez aminokyselin 

 

V tabulce 3 je uvedena užitkovost králic a produkce mléka 

 

Tabulka 3. Užitkovost samic Sójový a slunečnicový 

extrahovaný šrot 

Směs řepkový extrahovaný 

šrot a lupina bílá 

Živá hmotnost samic (g)   

    po porodu 4868 4644 

    při odstavu 5279 5031 

Spotřeba krmiva samic (g/den)   

    2. – 33. den laktace 450,2 423,1 

Produkce mléka (g)   

    2. – 33. den laktace 7902 7756 

Hmotnost vrhu (g)   

    po porodu 614 628 

    21. den po porodu 3421 3481 

    při odstavu 6789 6772 

Konverze mléka 0,57 0,58 

Konverze krmiva (efektivita)   

    2. – 33. den laktace 0,43 0,46 



 V tabulce 4 je uvedeno složení mléka, s vyšším obsahem PUFA n-3 v mléce králic krmených 

dietou obsahující směs řepkového extrahovaného šrotu a lupiny bílé. 

 

Tabulka 4. Složení mléka Sójový a slunečnicový 

extrahovaný šrot 

Směs 

řepkový extrahovaný šrot 

a lupina bílá 

Sušina (%) 28,7 27,8 

Bílkoviny (%) 10,5 10,3 

Tuk (%) 14,0 13,7 

Nasycené mastné kyseliny* 70,5 69,7 

Mononenasycené mastné kyseliny* 15,3 16,9 

Kyselina linolová* 11,4 10,5 

Kyselina α-linolenová* 2,19 2,37 

Kyselina eikosapentaenová (EPA) 0,04 0,06 

PUFA n-3* 2,3 2,5 

*% z celkových mastných kyselin 

 

V tabulce 5 je užitkovost králíků během výkrmu 

 

Tabulka 5. Výkrm králíků Sójový a slunečnicový 

extrahovaný šrot 

Směs 

řepkový extrahovaný 

šrot a lupina bílá 

Živá hmotnost   

    33. den věku (odstav) 780 764 

    75. den věku (finální hmotnost) 2651 2665 

Denní přírůstek (g) 44,6 45,3 

Denní spotřeba krmiva (g) 129,8 132,7 

Konverze krmiva 2,91 2,93 

 

Na základě řešení projektu lze tedy doporučit využívat řepkový extrahovaný šrot v kombinaci 

s dalším zdrojem dusíkatých látek. Jako velmi vhodné se jeví nahradit tradiční zdroje 

dusíkatých látek (zejména na dovozu závislém sójový extrahovaný šrot) kombinací řepkového 

extrahovaného šrotu a lupiny bílé.  



Lze říci, že náhrada tradičních zdrojů dusíkatých látek směsí řepkového extrahovaného šrotu a 

lupiny bílé neměla negativní dopad na tělesnou kondici králic, příjem krmiva a produkci 

mléka či na užitkovost a životaschopnost jejich potomstva. Směs řepkového šrotu a lupiny 

bílé příznivě ovlivnila profil mastných kyselin mléčného tuku (vyšší obsah PUFA n-3), což 

může zvýhodnit životaschopnost králíčat. Řepkový extrahovaný šrot lze do reprodukčních 

krmných směsí zařadit 10% spolu se 14% celých semen lupiny bílé. Do výkrmových diet lze 

bez problémů zařadit 6% řepkového extrahovaného šrotu spolu  se 4% celých semen lupiny 

bílé.  Protože lupina bílá má značné množství tuku, není nutné do krmných směsí tuk 

přidávat. V navrženém procentickém zastoupení nezpůsobuje řepkový extrahovaný šrot 

králíkům žádné zdravotní problémy. 

 

Z hlediska užitkovosti králíků, produkce mléka králic a zejména složení mléka se jedná o 

inovaci, která odpovídá současným trendům ve výživě brojlerových králíků a zároveň 

umožňuje využívat domácí proteinové plodiny. Výsledky projektu umožnily získání prakticky 

využitelných poznatků pro efektivní zemědělskou produkci v ekologicky a ekonomicky 

dlouhodobě udržitelných systémech. Stejně tak jsou výsledky projektu v souladu s národními 

prioritami orientovaného výzkumu, přičemž problematika projektu spadá do oblasti 

výzkumných témat zahraničních pracovišť EU. 

 

Způsob použití a technika krmení. Suché a rozemleté komponenty (síta o průměru 3,5 mm) 

se po smíchání granulují. Teplota při granulaci 70 – 80 
o
C. Optimální tvar granulí: délka 1 cm, 

průměr 3 mm pro oba typy krmných směsí, tedy pro reprodukční i výkrmovou krmnou směs. 

 

Reprodukční krmnou směs lze zkrmovat březím a kojícím samicím. V období laktace se 

zvířata krmí ad libitum, v období březosti lze v prvních 10 dnech krmit zvířata restrikčně (40 

g krmné směsi / kg živé hmotnosti / den), po tomto období do konce březosti ad libitum. 

Výkrmovou krmnou směs lze zkrmovat ad libitum králíkům před odstavem (18. - 35. den 

věku) a po celé období výkrmu (mezi 28. - 90. dnem věku). Výkrmovou krmnou směs lze 

také použít pro zvířata v období reprodukčního klidu (restrikce: 40 g krmné směsi / kg živé 

hmotnosti / den) a chovným samcům (ad libitum).  

 

Uvedené krmné směsi byly představeny formou exponátu na Animal Tech2017, kde získaly 

ocenění „Nominovaný exponát na zlatou cenu Animal Tech2017“. O receptury byl již též 



projeven zájem od konkrétního výrobce krmných směsí (Sehnoutek a synové v.o.s), se kterým 

je předběžně projednávána licenční smlouva.  

Správná výživa a krmení brojlerových králíků vyžaduje znalosti. Na trhu však chybí konkrétní 

odborná publikace, která by seznámila chovatele, výrobce krmných směsí, krmivářské 

poradce, studenty, pedagogy aj. se základními informacemi, jež se uvedené problematiky 

týkají. Existuje pouze řada populárních publikací, zaměřených spíše na tradiční chov králíků. 

Výživa vysoko-produkčních linií brojlerových králíků však vyžaduje jiný typ informací, který 

napomůže praxi snáze snižovat časté patologické události, spojené s poruchami trávení 

odstavených králíků či negativní energetickou bilancí zejména primiparních samic. Dílčím 

cílem projektu tak bylo v průběhu řešení tento typ publikace sepsat. Získané základní 

informace o výživě intenzivně chovaných králíků prostřednictví zmíněné příručky, 

v kombinaci s předkládanými inovovanými recepturami krmných směsí, mohou snáze 

implementovat nové trendy výživy králíků do běžné praxe farem.  

 

Komentář k finančním prostředkům 

Finanční prostředky byly čerpány v souladu s plánem a pravidly a tak navržený harmonogram 

prací a výstupů projektu mohl být naplněn. Využití finančních prostředků souviselo se 

zajištěním testací navržených diet na brojlerových králících v experimentální stáji, 

s analytickými rozbory, chemikáliemi, laboratorním materiálem, krmivy. Dále bylo využití 

finanční prostředků spojeno s náklady na podání přihlášek užitných vzorů a s osobními 

náklady (platy řešitelského týmu). 

 

Výstupy projektu 

1) Funkční vzorek (dokumentace přiložena ke zprávě) 

2) Volek, Z. 2017. Základy výživy a krmení brojlerových králíků. Odborná publikace.  

    Výzkumný ústav živočišné výroby, 2017. ISBN 978-80-7403-167-0 (přiloženo 

     elektronicky ke zprávě) 

3) Dokumentace 2 užitných vzorů, která byla předána patentové zástupkyni (přiloženo  

    elektronicky ke zprávě) 

 

 

 


