
PŘEHLED ČINNOSTI 

Činnost týmu je zaměřena na problematiku výživy drůbeže a na kvalitu 

drůbežích produktů. Současný výzkum týmu se týká zejména problematiky 

antioxidantů, vitaminů, karotenoidů, minerálních látek a mastných kyselin. 

Novým směrem výzkumu je měření exprese mRNA genů podílejících se na 

lipogenezi.  

Cílem pokusů je zvýšit obsah živin v drůbežím mase a ve vejcích, zvýšit 

oxidační stabilitu (skladovatelnost) produktů chovu při zachování dobrého 

zdravotního stavu a pohody zvířat. Alespoň částečně eliminovat negativní 

dopady chovu drůbeže na životní prostředí.  

V posledních letech se zájem skupiny rozšířil o sledování a možnosti 

zlepšení kvality masa z pastevního chovu kuřat a kvality vajec z 

výběhového systému ustájení slepic. 

Řešíme projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum zřízené 

Ministerstvem zemědělství, spolupracujeme s vysokými školami a úzká 

spolupráce je s Českomoravskou drůbežářskou unií. Náplní naší skupiny je i 

poradenství a realizace externích pokusů pro firmy. 
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ODDĚLENÍ BIOLOGIE REPRODUKCE 

Embry obiotechnologie  

ODDĚLENÍ FYZIOLOGIE VÝŽIVY A JAKOSTI PRODUKCE 
Drůbež 
 

Cílem naší skupiny je získat relevantní výsledky v oblasti výživy drůbeže a kvality vajec a masa. 
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 HLAVNÍ TÉMATA & PROJEKTY 

- Hledání vhodné náhrady za syntetické karotenoidy v krmných směsích pro slepice. Vliv na barvu žloutku, obsah 

karotenoidů a vitaminů ve žloutku a oxidační stabilitu žloutku. Např. Englmaierová et al. 2013, Skřivan et al. 

2015, Skřivan et al. 2016, Skřivanová et al. 2017.  

- Minerální výživa slepic a poměry minerálních látek a fytázy v krmivu ve vztahu k dobré užitkovosti a kvalitě 

skořápky i vaječného obsahu. Např. Englmaierová et al. 2012, Englmaierová et al. 2014, Englmaierová et al. 

2015, Englmaierová et al. 2017. 

- Vliv velikosti částic vápence na užitkovost a kvalitu vajec. Např. Skřivan et al. 2010. 

- Pastva jako zdroj vitaminů a karotenoidů a její vliv na kvalitu vajec. Např. Skřivan a Englmaierová 2014. 

- Pastevní chov rychle a pomalu rostoucích kohoutků v mobilních ohrádkách a vliv na kvalitu masa. Např. Skřivan 

et al. 2015. 

- Zdroj tuku v krmných směsích pro kuřata a jeho vliv na zastoupení mastných kyselin v mase a na stravitelnost 

mastných kyselin a aminokyselin. 
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