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KRMNÁ ADITIVA POUŽÍVANÁ VE VÝŽIVĚ ZVÍŘAT 
 

 

Právním podkladem pro povolování, výrobu, uvádění do oběhu, zpracování a používání 

krmných aditiv je Nařízení 1831/2003 Evropského Parlamentu a Rady o doplňkových 

látkách pro použití ve výživě zvířat. Úpravy tohoto nařízení jsou časté, vždy když se udělí, 

změní, pozastaví, skončí platnost, obnoví, rozšíří nebo odvolá použití některého aditiva. 

Zainteresovaní pracovníci v praxi je musí průběžně sledovat. Doplňkové látky jsou podle 

tohoto nařízení definovány takto: "Látky, mikroorganismy nebo přípravky, jiné než krmné 

suroviny a premixy, které se záměrně přidávají do krmiva nebo vody, aby splnily zejména 

některé z následujících funkcí: musí mít příznivý vliv na vlastnosti krmiva, pozitivní vliv na 

vlastnosti živočišných produktů, pozitivní vliv na zbarvení okrasných ryb a ptáků, uspokojovat 

potřeby zvířat týkající se výživy, mít příznivý vliv na důsledky živočišné výroby pro životní 

prostředí, mít příznivý vliv na živočišnou produkci, užitkovost nebo dobré životní podmínky 

zvířat, zejména působením na flóru trávicího traktu nebo trávení krmiva nebo mít 

kokcidiostatický nebo histomoniostatický účinek."  

Nikdo nesmí uvést do oběhu doplňkovou látku, zpracovat ji nebo použít, pokud jí nebylo 

uděleno odpovídající povolení Společenství. 

Hospodaření doplňkovými látkami v ČR upravuje také Zákon 91/1996 Sb., o krmivech, 

ve znění pozdějších změn a doplňků, a Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR 356/2008 

Sb., kterou se provádí zákon o krmivech. Na plnění podmínek stanovených zákonem a jeho 

prováděcími předpisy dozírá Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). 

Veterinární přípravky (medikované krmné přípravky) mezi doplňkové látky nepatří. 

Obsahují farmakologicky účinné látky, které samy o sobě nebo při přimísení do krmiva mají 

léčebný nebo profylaktický účinek, popř. vyvolávají změny fyziologických funkcí, a bez 

odborné veterinární kontroly mohou poškozovat zdraví zvířat nebo nepříznivě působit na 

zdraví lidí konzumujících živočišné produkty. Jejich příprava, uvádění na trh a používání není 

usměrňováno zákonem o krmivech, ale Směrnicí Rady evropských společenství 90/167/EHS. 

Používají se podle předpisu veterinárního lékaře k účinné hromadné medikamentózní 

prevenci a terapii nejčastěji u mláďat. Snižují riziko výskytu ekonomicky závažných 

onemocnění, omezují hynutí a zlepšují zdravotní stav zvířat.  

Doplňkové látky se vyrábějí většinou ve farmaceutickém průmyslu. Připravují se z nich 

premixy, tj. směsi doplňkových látek bez nosiče (vehikula) nebo směsi jedné či více 

doplňkových látek s nosiči, které jsou určeny k výrobě krmných směsí. Organickými nebo 

http://www.europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_268/l_26820031018en00290043.pdf
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anorganickými nosiči se ředí účinné látky tak, aby bylo umožněno jejich dávkování a 

dokonalé rozptýlení v krmné směsi. 

Doplňkové látky skupin stimulátory růstu, antikokcidika, chemoterapeutika, vitamin A, 

vitamin D, měď a selen smějí být dodávány jen registrovaným výrobcům premixů. Premixy 

obsahující tyto látky smějí být dodávány jen výrobcům registrovaným pro výrobu krmiv s 

použitím premixů a osobám vyrábějícím krmiva pro vlastní potřebu, které splňují podmínky 

pro výrobu krmiv stanovené zákonem o krmivech. Tyto premixy smějí být přidávány do 

krmiv jen ve formě premixů s nosiči, přičemž jejich podíl nesmí být menší než 0,2 % 

hmotnosti krmiva. Jen pokud technologie výrobního provozu na základě přezkoušení 

umožňuje homogenní zamíchání v premixu obsažených doplňkových látek do krmné směsi, 

může být podíl premixu snížen až na 0,05 % hmotnosti krmiva. Uvedená ustanovení se 

netýkají mikroorganismů a enzymů určených ke konzervaci krmiv. 

Pro některá aditiva je vyhlášena ochranná lhůta, tj. minimální doba, která musí uplynout 

od ukončení příjmu krmiva obsahujícího aditivum do porážky zvířete nebo počátku produkce 

živočišných produktů určených pro lidskou výživu. 

Podle směrnice EU jsou krmná aditiva řazena do následujících kategorií: 

 nutriční aditiva (vitaminy, provitaminy, sloučeniny stopových prvků, aminokyseliny, 

jejich soli a analogy, močovina a její deriváty), 

 zootechnická aditiva – látky, které mohou zlepšit užitkovost zvířat nebo příznivě 

ovlivnit životní prostředí (např. látky zlepšující stravitelnost živin, mikroorganismy 

nebo chemicky definované látky s příznivým vlivem na mikrobiální populaci trávicího 

traktu),aditiva ovlivňující senzorické vlastnosti (látky, které zlepšují organoleptické 

vlastnosti krmiva nebo vzhled živočišných produktů),technologická aditiva (např. 

konzervační látky, antioxidanty, emulgátory, pojiva, stabilizátory, protispékavé látky, 

regulátory kyselosti, silážní aditiva, látky ke snižování kontaminace krmiv 

mykotoxiny apod.), 

 antikokcidika a látky pro prevenci histomoniázy. 

 

Registrovaných aditiv je velké množství, jejich úplný seznam lze nalézt na adrese 

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1

831-03.pdf 
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NUTRIČNÍ ADITIVA 

 

VITAMINY, PROVITAMINY A CHEMICKY DEFINOVANÉ LÁTKY 

S OBDOBNÝMI ÚČINKY 

 

Vitaminy jsou exogenní nezbytné organické katalyzátory metabolických dějů v organizmu. 

Chemicky jde o látky velmi rozdílného typu. Liposolubilní jsou vitaminy A, D, E a K, 

hydrosolubilní jsou vitaminy skupiny B a vitamin C. Liposolubilní vitaminy se ukládají 

v játrech, zvířatům je můžeme podávat do zásoby. Hydrosolubilní vitaminy se ukládají 

v organismu jen ve velmi omezené míře. Vitaminy skupiny B s výjimkou cholinu mají funkce 

koenzymů.  

Většina pokusů zaměřených na stanovení potřeby vitaminů byla provedena před mnoha 

lety u zvířat s nižší užitkovostí, než mají zvířata dnešní. Změny v genofondu zahrnují i změny 

v nárocích na realizační faktory, včetně nároků na živiny. Při praktickém doplňování vitaminů 

do krmných směsí to musíme vzít v úvahu a zohlednit také řadu dalších faktorů, např. 

stabilitu při granulování a skladování krmiv, stresové vlivy v podmínkách velkochovů aj.  

Množství vitaminů A, D a E se často udává v mezinárodních jednotkách (m.j.), protože 

různé formy těchto vitaminů mají různou biologickou účinnost. Jedna mezinárodní jednotka 

vitaminu A má účinnost 0,3 g retinolu, 0,344 g retinol acetátu nebo 0,55 g retinol 

palmitátu, a je ekvivalentní účinnosti 0,6 g -karoténu. Jedna m.j. vitaminu D3 je definována 

jako 0,025 g cholekalciferolu a 1 m.j. vitaminu E jako 1 mg DL--tokoferolu. 

Krmné směsi s převažujícím obsahem pšenice vyžadují ve srovnání s kukuřičným typem 

krmných směsí vyšší přídavky vitaminu A, B6 a biotinu a méně cholinu, kyseliny nikotinové 

a kyseliny pantotenové. V našich normách potřeby živin jsou doporučená množství vitaminů 

formulována tak, aby byla uspokojena potřeba v obou typech krmných směsí. 

Mnozí chovatelé pod vlivem klamavé reklamy nebo neodborných rad neuváženě a zcela 

zbytečně, bez ohledu na obsah aditiv v průmyslově vyráběných krmných směsích, doplňují 

vitaminy a také mikroprvky různými komerčními přípravky, a tak zhoršují ekonomickou 

efektivnost své produkce. Z vitaminů je nejdražší biotin, poměrně drahé jsou vitaminy B2, 

B12, niacin a cholin, levné jsou vitaminy A, B1, B6, K3 a kyselina listová a velmi levný je 

vitamin D. 
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Vitamin A (retinol) je nezbytný k ochraně epitelů před rohovatěním. Epitely se vytvářejí 

z bazálních buněk, které se přeměňují buď na buňky sekretující mucin, nebo na buňky 

keratinizované. Epitel obsahující buňky produkující mucin je vláčný a vlhký, epitel 

z keratinizovaných buněk tvrdý a šupinatý. Při nedostatku vitaminu A se z buněk, které se 

mohly diferencovat na mucin-produkující diferencují buňky keratinizující. Velmi významná 

je protiinfekční funkce tohoto vitaminu, poškozený epitel sliznice střeva a dýchacích cest 

snadno propouští choroboplodné zárodky. Je nejdůležitějším vitaminem pro zárodečný epitel 

ve vaječníku a ve varlatech. Výzkumem a zejména zkušenostmi v praxi byl potvrzen jeho 

příznivý vliv na rezistenci vůči nemocem a na omezení negativních dopadů stresových 

faktorů v podmínkách velkochovů.  

Jeden miligram vitaminu A je 3333 mezinárodních jednotek. V enterosolventních 

mikrokapslích je výborně chráněn před znehodnocením oxidací, mikroelementy a vyšší 

teplotou při granulování. Vitamin se rozpustí v oleji, do kterého se zároveň přidá antioxidant, 

pak se smíchá s teplým vodným roztokem želatiny (povolena je jen želatina 

z nepřežvýkavých zvířat) s přídavkem glukózy a barviva a vše se rozpráší atomizérem v horní 

části nerezové sušicí věže na mlhovinu. Kapičky oleje s rozpuštěným vitaminem mají kladný 

elektrický náboj, kapičky vodního roztoku náboj záporný. Na kapičky oleje se přitáhnou 

kapičky vody. Mrak mlhy se proudem studeného vzduchu udržuje ve vznosu a želatina přitom 

ochlazováním tuhne. Před úplným ztuhnutím se přisype do proudu sušicího vzduchu 

kukuřičný škrob. Jeho zrnka se zapíchnou do želatiny a zabrání tak samotřídění hladkých 

mikrokapslí po zamíchání do krmné směsi. Pružnost mikrokapslí, potřebná zejména při 

granulování směsí, se zajišťuje přidanou glukózou. Želatina se nerozpouští v kyselém 

prostředí žaludku, rozpustí se teprve ve dvanácterníku, kde se vitamin A vstřebává. Výrobce 

takto obdukovaného vitaminu zaručuje, že po třináctiměsíčním skladování kompletní krmné 

směsi s přidaným vitaminem nejsou ztráty vyšší než 15 %.  

Toxická hladina retinolu je ca 500x vyšší než jeho minimální potřeba. S 

hypervitaminózou se setkáváme nejčastěji v chovu drůbeže. Projevuje se zduřením a 

strupovitostí očních víček, zánětem nozder, dutiny ústní a kůže na běhácích, snížením 

pevnosti kostí a končí úhynem. Mnohé z příznaků hypervitaminózy jsou shodné s příznaky 

hypovitaminózy. Rozhodující pro diagnózu je stanovení obsahu vitaminu v játrech, kam se 

přebytky ukládají.  

Dávka vitaminu A v krmných směsích je limitována, s cílem omezit jeho nadměrnou 

akumulaci v játrech. Předpokládaná horní hranice bezpečnosti pro vykrmovanou drůbež je 

13,5 tis. m.j./kg krmiva a pro nosnice 40 tis. m.j. Od asi 12 tis. m.j./kg krmiva vitamin A 
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snižuje vstřebávání vitaminu D.  

Gravidní ženy by se měly vyvarovat konzumace drůbežích jater, ve kterých může být 

enormně vysoká koncentrace tohoto vitaminu. Ke smrtelné otravě dospělého člověka stačí 1 

milion m.j., k otravě dítěte 0,5 mil. m.j. Vitamin A není obsažen v krmivech rostlinného 

původu. 

 

β-karotén, provitamin vitaminu A, má dvojnásobnou molekulovou hmotnost než vitamin 

A. Biologické testy ukazují, že z jedné molekuly β-karoténu se získá jen jedna molekula 

vitaminu A (teoreticky by to mohly být 2 molekuly). Z 1 g β-karoténu by mohlo být 0,5 g 

vitaminu A, tj. 1 667 000 m. j. Konverze β-karoténu na vitamin A enzymem karotenázou však 

nikdy není úplná, kolísá od nuly do 90 %, a v průměru je asi 30%. β-karotén se podílí na 

zbarvení žloutku a kůže. Ze sytosti barvy však nelze ani ve výběhovém chovu drůbeže 

usuzovat na obsah β-karoténu nebo vitaminu A ve vejcích. Podíl β-karoténu na celkovém 

zabarvení je přibližně 7 %, vitamin A je téměř bezbarvý. Žloutek je vydatněji barven 

xantofyly. 

 

Vitamin D je potřebný pro hospodaření vápníkem a fosforem. Může se vytvářet v kůži 

při fotochemické reakci ze 7-dehydrocholesterolu. Je prekursorem 1,25-dihydroxychole-

kalciferolu, který se někdy řadí mezi hormony. Pokles koncentrace vápníku v krevní plazmě, 

způsobený vzrůstem nároků na tento prvek, vede ke zvýšenému uvolňování hormonu příštitné 

žlázy. Parathormon stimuluje v játrech produkci 25-hydroxycholekalciferolu a ve druhém 

stupni hydroxylaci na 1,25-dihydroxycholekalciferol v mitochondriální části buněk ledvin. 

1,25-dihydroxycholekalciferol vyvolá ve střevě zvýšenou tvorbu bílkoviny schopné vázat 

vápník, která je pro aktivní transport nezbytná. Tak se vstřebávání vápníku zvýší. A naopak, 

zvýšená koncentrace vápníku v plazmě sníží uvolňování parathormonu, zmenší se produkce 

1,25(OH)2D3 a rychle stárnoucí transportní bílkovina se v dostatečném množství neobnovuje. 

Organismus se tak přizpůsobí, samozřejmě s určitým zpožděním, rozdílné nabídce vápníku 

v krmné dávce. 

Nedostatek vitaminu D spojený s poruchami metabolismu vápníku a fosforu způsobí u 

drůbeže rachitidu (naježené peří, kosti, zejména kosti běháků, žebra a kost hrudní, jsou měkké 

a deformované, klouby zduřelé a bolestivé, zobák je měkký, prsty se stáčejí dovnitř, kuřata se 

obtížně pohybují) a tibiální dyschondroplazii (nedostatečná osifikace a zmnožení chrupavčité 

tkáně v proximální části tibiotarsu). U dospělých zvířat dochází k měknutí kostí, osteomalacii. 

Zvětší se podíl vajec s porušenou skořápkou, některé nosnice se neudrží na nohou, zobák je 
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měkký a ohebný, hrudní kost se zkřiví.  

U savců je ergokalciferol (vitamin D2) přibližně stejně účinný jako cholekalciferol (D3). U 

drůbeže má ergokalciferol jen 3 % účinnosti cholekalciferolu. Jeden gram vitaminu D3 je 40 

milionů m.j. Na trhu je rovněž průmyslově vyráběný 25-hydroxycholekalciferol (Hy.D), který 

je mnohem účinnější, ale také dražší než vitamin D3. 1,25-dihydroxycholekalciferol se rovněž 

vyrábí, ve výživě zvířat se však nepoužívá jednak pro vysokou cenu, jednak proto, že by mohl 

být velmi snadno předávkován. Ve větších dávkách působí vitamin D toxicky, je příčinou 

vyplavování vápníku z kostních rezerv a jeho ukládání v životně důležitých orgánech, 

v cévách, srdci, plicích a zejména v ledvinách; tím blokuje jejich činnost. Proto, podobně jako 

vitamin A, může být vitamin D dodáván jen registrovaným výrobcům premixů. Organismus 

toleruje jen 4–10x vyšší dávky než je minimální potřeba. Některé přípravky na hubení 

potkanů jsou založeny na přebytku vitaminu D3. 

 

Vitamin E (tokoferol) je hlavním antioxidantem. V mitochondriích se při aerobním 

dýchání uvolňuje z organických molekul energie redukcí molekulárního kyslíku na vodu. 

Přitom se vytváří malé množství částečně redukovaných forem kyslíku. Tyto nestálé a velmi 

agresivní produkty se nazývají volnými radikály. Mají důležitou roli ve vnitrobuněčných 

oxidoredukčních reakcích i při genových transkripcích, mohou však poškodit biologicky 

důležité molekuly DNA, bílkovin, lipidů i sacharidů.  

Biologický efekt volných radikálů je kontrolován specifickým antioxidačním systémem, 

zahrnujícím liposolubilní antioxidanty (vitaminy A a E, karotenoidy), hydrosolubilní 

antioxidanty (kyselina askorbová), antioxidační enzymy (glutation peroxidáza) a thioredoxin. 

Jednotlivé antioxidační látky se navzájem doplňují. Vitamin E, nejdůležitější antioxidant, 

konvertuje volné radikály na hydroperoxidy. Sám je přitom oxidován na tokoferylchinon, a 

ztratí tak svou aktivitu. Kyselina askorbová regeneruje tokoferylchinon zpět na tokoferol, 

glutation pak regeneruje oxidovaný vitamin C (kyselinu dehydroaskorbovou). Redukovaný 

glutation (hydroxyglutation) se může napravit glutationreduktázou. Hydroperoxidy lipidů jsou 

nadále toxické; jejich detoxifikaci zajistí glutation peroxidáza (GSH-Px) obsahující selen.  

Vitamin E se podílí na stabilitě buněčných membrán, ale zlepšuje také využití vitaminů A 

a D. Jeho nedostatek je příčinou encefalomalácie (u kuřat záchvaty křeče spojené se stáčením 

hlavy a krku dozadu, pohyb dozadu, ochrnutí běháků, bodové krváceniny na mozečku)), 

exsudativní diatézy (zadržování vody v tkáních, edémy na prsou a břiše, zvíře stojí široce 

rozkročené, má krváceniny v podkoží a modrozelené zbarvení kůže) a nutriční svalové 

dystrofie (slabost a ochrnutí běháků, bílé pruhy degenerovaných svalových vláken v prsní a 
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stehenní svalovině), a to především u nejrychleji rostoucích mláďat s velmi intenzivním 

metabolismem. Pro fertilitu má menší význam, experimentální avitaminózu ve smyslu 

poškození plodnosti je dokonce dosti obtížné vyvolat. Vitamin E se podílí na zlepšení 

imunitních reakcí a zvýšení rezistence vůči některým onemocněním (např. mastitidě) a má 

příznivé účinky na stabilitu masa a jiných produktů živočišného původu při delším 

skladování.  

Vitamin E je extrémně odolný proti vyšším teplotám, je však snadno oxidován. 

Tokoferolů je 6, standardem je DL--tokoferol. Jde o nažloutlý olej. Acetylester DL--

tokoferolu je krystalická látka. Zvířata snesou až stonásobné předávkování tohoto vitaminu.  

 

Vitamin K je katalyzátorem při tvorbě protrombinu, nutného ke srážení krve. Vitamin 

K produkují mikroorganizmy trávicího traktu. Dáváme-li zvířatům látky, které 

mikroorganizmy potlačují (antibiotika, antikokcidika, sulfonamidy apod.), je třeba vitamin 

přidávat. Vyšší dávka vitaminu K je vhodná před krvavými zákroky, např. 2 dny před 

kauterizací zobáků u drůbeže. Zvířata snesou i tisícinásobné předávkování. Při zahřátí se ničí 

až 50 % vitamínu. 

 

Vitamin B1  (thiamin, aneurin) zasahuje do metabolismu glycidů. Při jeho nedostatku se 

hromadí v krvi kyselina pyrohroznová, která působí na nervovou soustavu a vyvolává 

polyneuritické křeče. Po podání thiaminu následuje okamžitá náprava. Bílé krystalky mají 

typickou chlebovou vůni. Při 100 °C je thiamin stabilní. Tepelně neupravená sója obsahuje 

thiaminázy, které thiamin rozkládají. 

V roce 1896 si holandský lékař Christian Eijkman, pracující na indonéském ostrově Jáva 

všiml, že jeho slepice, krmené odpady z kuchyně, trpí podobnými příznaky jako jeho pacienti 

se smrtelnou chorobou beri-beri, zatímco slepice v domorodé vesnici, krmené neloupanou 

rýží, jsou zdravé. Po náhradě loupané rýže v dietě rýží neloupanou se pacienti uzdravili. 

Účinnou látku izoloval z rýžových slupek v roce 1912 polský biochemik Kazimierz Funk a 

nazval ji pro život důležitým aminem – vital aminem. Thiamin je prvním objeveným 

vitaminem; dnes označujeme tímto názvem čtrnáct, svou chemickou skladbou velmi 

rozdílných látek. 

 

Vitamin B2 (riboflavin) je nahořklý, žlutý až žlutooranžový, termostabilní. Je součástí 

flavinových enzymů, nezbytných pro tkáňové dýchání. Při jeho nedostatku dochází 

k poruchám růstu. U kuřat se trvale zkroutí prsty dovnitř, zvířata sedí na patách a u nosnic se 
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velmi snižuje líhnivost vajec. U člověka jsou zanícené ústní koutky a okraje víček. 

Organizmem projde beze změny do moči, kterou do 30 minut zbarví oranžově.  

 

Niacin (kyselina nikotinová, vit. B3, vit. PP) je potřebný pro přenos vodíkových iontů, a 

tím pro metabolismus sacharidů, mastných kyselin i aminokyselin. Je prekurzorem koenzymů 

NAD a NADP v Krebsově cyklu. Nedostatek kyseliny nikotinové vede k výraznému 

zaostávání v růstu. Mláďata drůbeže jsou špatně opeřená, mají záněty kůže, zvětšený 

hleznový kloub, křivé běháky a jsou dehydratovaná, protože trpí průjmy. U člověka vyvolává 

jeho nedostatek pellagru, nemoc tří “D“: dermatitis (pelle agra – drsná kůže), diarrhoea 

(průjem) a dementia (ztráta paměti, šílenství). Je velmi stabilní. Může být v organismu 

syntetizován bez mikroflóry z tryptofanu. U zvířat krmených kukuřicí, která se vyznačuje 

nízkým obsahem tryptofanu, může být v nedostatku. Obvykle se používá stabilnější 

nikotinamid.  

 

Kyselina pantotenová (vit. B5) v koenzymu A reguluje přeměnu kyseliny octové 

v citrátovém cyklu. Zvířatům se přidává ve vodě snadno rozpustný pantotenát vápenatý. 

Kyselina pantotenová je citlivá na světlo a méně odolná při zahřátí. Při nedostatku zvířata 

špatně rostou a pozorujeme záněty kůže, výtok z očí (pozor na záměnu s avitaminózou A), 

drůbež má křehké roztřepené peří, zrohovatí koutky zobáku, oční víčka, okolí kloaky a 

spodina běháků. Potřeba pro produkci vajec je výrazně nižší než potřeba pro jejich dobrou 

líhnivost. 

 

Vitamin B6 je nezbytný k přeměně aminokyselin a syntéze bílkovin, je koenzymem 

dekarboxyláz a transamináz. Při jeho nedostatku se zastavuje růst, dochází k nervovým 

degradacím, odlupování kůže, vypadávání chlupů a peří a k poruchám koordinace pohybu. 

Jde vlastně o tři látky se srovnatelnou účinností – pyridoxin, pyridoxal a pyridoxamin. Je 

méně termostabilní a citlivý na světlo. V semenech lnu je přítomen 1-amino-D-prolin, který 

vytváří s vitaminem B6 nevyužitelné komplexy. 

 

Biotin (vit. B7, vit. H) je koenzymem karboxyláz. Má význam v přeměně glycidů a tuků, 

udržuje zdraví kůže, drůbež chrání před záněty spodní plochy běháků, okolí zobáku a kloaky 

a je velmi důležitý pro líhnivost vajec. Působí v procesu diferenciace epidermální tkáně a 

tvorby rohoviny paznehtů. Ve vaječném bílku přítomný nukleoproteid avidin biotin váže, a 

proto musí být jeho obsah v krmných směsích pro nosnice produkující násadová vejce 
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podstatně vyšší než ve směsích pro nosnice produkující vejce konzumní. Biotin je 

termostabilní.  

 

Kyselina listová (vit. B9, folacin) se uplatňuje při přenosu jednouhlíkatých radikálů. Je 

nezbytná při syntéze aminokyselin a nukleových kyselin a chrání před anemií. Je 

termostabilní. Má značný vliv na líhnivost vajec, její potřeba u zvířat produkujících násadová 

vejce je rovněž vyšší než při produkci vajec konzumních. Zvlášť důležité je to u krůt, protože 

krůťata na rozdíl od kuřat neumějí v prvých dnech po vylíhnutí využívat kyselinu listovou 

z krmiva.  

 

Cholin je spolu s polynenasycenými mastnými kyselinami součástí buněčných membrán 

a součástí fosfolipidů (lecitinu, sfingomyelinu atd.). Jako zdroj metylových skupin se účastní 

metylace a transmetylace. V této funkci je zastupitelný betainem, vyráběným z řepné melasy, 

a methioninem (2,4 g DL-methioninu nahradí 1 g cholinchloridu). Cholin je základním 

kamenem pro stavbu acetylcholinu, který je 10–300krát účinnější. Acetylcholin vzniká 

v zakončeních nervů, dráždí parasympatikus. Cholin je třeba přidávat zvlášť ke krmným 

dávkám s vyšším obsahem tuků, protože umožňuje zužitkování mastných kyselin v játrech, 

která tak chrání před tukovou degenerací. Nedostatek cholinu vede u drůbeže k peróze. Na 

vzniku této choroby se podílí také nedostatek biotinu, kyseliny listové, kyseliny nikotinové a 

manganu. Jako krmného preparátu se používá cholinchloridu (1,15 g cholinchloridu = 1 g 

cholinu). Cholin je silně hygroskopický a značně agresivní, a proto by se neměl zařazovat do 

premixů společně s ostatními vitaminy. Lze jej přidávat v koncentrovaném (70%) roztoku 

nebo jako zvláštní 25% premix. Jeho potřeba je mnohonásobně vyšší než potřeba ostatních 

vitaminů B-komplexu. V bachoru přežvýkavců je z 85–95 % degradován, a proto musí být 

před znehodnocením chráněn. Dospělá zvířata si část potřebného cholinu sama vytvářejí.  

 

Vitamin B12 (kyankobalamin) má význam při zrání a prodlužování životnosti červených 

krvinek a při využívání bílkovin. Je nezbytný pro dobrou líhnivost vajec. Je to fialový 

krystalický prášek, vyrábí se biologickou cestou. Zatím je posledním objeveným vitaminem 

(v roce 1948). Avitaminóza se nedá léčit samotným kobaltem. Část potřebného vitaminu 

mohou zvířata chovaná na podestýlce nebo ve výbězích získávat koprofágií. 

 

Vitamin C (kyselina askorbová) se účastní oxidoredukčních procesů, je nezbytný při 

tvorbě kolagenu a stimuluje hydroxylaci 25-hydroxycholekalciferolu v ledvinách. 
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Novorozená mláďata jsou odkázána na jeho obsah v mléce. Vyššími teplotami je vitamin 

poškozován; krmíme-li sušeným mlékem, je ho třeba přidávat. Starší zvířata si kyselinu 

askorbovou tvoří v dostatečném množství v játrech, a proto pro ně není vitaminem. Při 

zvýšené potřebě se může její tvorba z jednoduchých cukrů zvýšit až desetinásobně. Jen 

v zátěžových situacích, kdy vlastní tvorba nestačí a vyčerpá se i pohotová rezerva 

z nadledvin, je vhodné kyselinu askorbovou přidávat. Člověk, opice, netopýři, morče, 

kapybara a srnec si vitamin C nedovedou vytvářet, protože jim chybí pro jeho tvorbu 

potřebný enzym gulonolakton oxidáza. Vstřebávání kyseliny askorbové ve střevě je omezené, 

infuze do žíly je účinnější. Při nadbytečném příjmu se kyselina askorbová vylučuje močí. Ve 

směsi krmiv by se nechráněná kyselina askorbová za několik hodin zoxidovala a ztratila tak 

účinnost. Proto se krystaly slepí želatinou nebo arabskou gumou a na slepená jádra se pak 

nastřikuje enterosolventní film z metylcelulózy rozpuštěné v chloroformu a etanolu. 

 

Z hydrosolubilních vitaminů zvířata snášejí oproti minimální potřebě 2–4násobné 

předávkování cholinchloridu, 10–20násobné předávkování riboflavinu, niacinu a kyseliny 

pantotenové, 50násobné předávkování pyridoxinu a i 1000násobek perorálně aplikovaného 

thiaminu, kyseliny listové a kyseliny askorbové. 

 

Karnitin není vitamin, je syntetizován v těle. Jen při nedostatku lysinu nebo methioninu 

je syntéza nedostatečná. Zprostředkovává transport mastných kyselin s dlouhým řetězcem 

přes vnitřní membránu mitochondrií.  

 

Inositol není vitamin, je obsažen ve fytinu, má roli v buněčných membránách. 

 

Koezym Q je důležitý pro dýchací systém mitochondrií. 

 

 

MIKROELEMENTY 

 

Mikroprvky se vyskytují v organismu ve velmi malých množstvích. Mnohé z nich jsou 

pro zvířata v přiměřených dávkách nepostradatelné (Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Mo, I, Se, Cr aj.), 

jiné naopak zvířatům škodí (Pb, Cd, Hg aj.). Nedostatek potřebných prvků v půdě se projeví 

sníženým obsahem v krmivu. Karence však může vzniknout i při normálním obsahu 

v krmivech, ale nevhodném poměru k jiným stopovým prvkům nebo makroelementům.  
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Mikroelementy se podávají v minerálních sloučeninách nebo v organicko-minerálních 

komplexech. Jde o komplexy iontů kovu s organickými látkami (aminokyselinami, peptidy, 

bílkovinami, polysacharidy, EDTA). Sem patří i cheláty (kov + 2‒3 aminokyseliny). 

Molekulová hmotnost chelátu nesmí být vyšší než 800 a aminokyselin do 150. Nejčastěji se 

používá glycin, méně methionin a lysin). Některé komplexy jsou nedostupné pro zvíře (např. 

fytáty), jiné chrání minerální látku před tvorbou nerozpustných komplexů ve střevě a jsou 

dobře vstřebávány. Organickominerální komplexy mají většinou vyšší účinnost, ale také 

mnohonásobnou cenu, a při prodeji jsou snadno falšovatelné – těžko se analyticky stanoví, 

zda je celé deklarované množství prvku v organické formě. 

 

Železo je součástí bílkovinných přenašečů kyslíku hemoglobinu, myoglobinu a 

cytochromů i řady enzymů (katalázy, peroxidázy). Železem aktivované hydroxylázy ovlivňují 

tvorbu pojivových tkání. Deficience je nejčastější u selat. Při nedostatku lze přidávat do 

krmiva krystalický síran železnatý, fumaran železnatý, chelát železa a aminokyselin aj. V EU 

se vyžaduje, aby mléčné krmné směsi při sušině 88 % obsahovaly v 1 kg 30 mg Fe; zajišťuje 

se tak dostatek železa pro zdraví a dobrý růst telat. 

 

Měď je nenahraditelným krvetvorným prvkem, napomáhá mobilizaci železa a jeho vazbě 

do hemu. Je součástí některých metaloenzymů, činnost jiných enzymů ovlivňuje, účastní se 

tkáňového dýchání a působí na některé žlázy s vnitřní sekrecí. Při nedostatku mědi chybí 

v aortě a v játrech aminooxidáza, enzym potřebný pro inkorporaci lysinu do elastinu. Snížená 

pružnost cév u kuřat a krůt nedostatečně zásobených mědí vede k rupturám aorty. Nadbytek 

molybdenu potřebu mědi zvyšuje. Měď lze přidávat v krystalickém síranu měďnatém, 

methionátu měďnatém aj. Přídavky vysokých dávek krystalického síranu měďnatého do 

krmné směsi ovlivňují složení mikrobiální populace trávicího traktu. Dříve se používaly ve 

značné míře při výkrmu prasat, kde podstatně zvyšovaly přírůstky a zlepšovaly konverzi 

krmiva. Koncentrace Cu v játrech takto vykrmených prasat se mnohonásobně zvyšuje, nebývá 

však ani potom vyšší než v játrech přežvýkavců. Dnes je obsah mědi ve směsích pro prasata 

omezen. Vysoký obsah mědi v krmivu je spojen s vysokým obsahem Cu ve výkalech, a tím se 

zvyšuje zátěž životního prostředí.  

 

Mangan je součástí nebo ovlivňuje řadu enzymů. Vstřebávání manganu je u všech 

hospodářských zvířat nízké a je nepříznivě ovlivňováno vyšším obsahem vápníku, fosforu a 

železa v krmné dávce. V praxi se vyskytují problémy spojené s nedostatkem Mn nejčastěji u 
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drůbeže, která má mnohem vyšší nároky na tento mikroprvek než ostatní zvířata. U kuřat a 

krůťat vzniká peróza (deformace v tarzálním kloubu, sklouznutí Achillovy šlachy na stranu, 

trvalé vybočení běháku) a nosnice snášejí vejce se zhoršenou kvalitou skořápky a sníženou 

líhnivostí. Zvířatům se Mn přidává např. v chloridu, síranu, uhličitanu nebo oxidu 

manganatém.  

 

Zinek má strukturní i katalytickou roli v metaloproteinech. Bílkoviny obsahující zinek 

jsou přítomny ve více než 160 enzymech. Zinek se účastní metabolismu sacharidů, je 

aktivátorem inzulinu. Nedostatek zinku snižuje chuť k přijímání krmiva a projevuje se 

parakeratózami, častými zejména u prasat. Při dojení poškozovaná keratinová výstelka 

strukových kanálků dojnic špatně regeneruje, a zvyšuje se proto podíl buněčných elementů 

v mléce. Mláďata drůbeže jsou špatně opeřena, peří je roztřepené. Kuřata a krůťata mají 

zkrácené a ztlustlé dlouhé kosti pánevních končetin, zvětšené a špatně pohyblivé klouby, 

nejistou chůzi. Produkce vajec a jejich líhnivost se snižuje. Potřeba zinku se zvyšuje při 

nadbytku mědi a vápníku. Zinek se doplňuje oxidem, síranem, uhličitanem, octanem i 

mléčnanem zinečnatým aj. V souvislosti se zákazem krmných antibiotik se ve směsích pro 

selata ve zvýšené míře využívají antibakteriální účinky zinku. Jde především o použití vyšších 

koncentrací oxidu zinečnatého (maximální dávka Zn 600 mg/kg) k tlumení průjmů. 

Nadměrné vylučování zinku ve výkalech však může vést k zátěži životního prostředí.  

 

Kobalt je potřebný pro syntézu vitaminu B12. Zvířatům se přidává např. v síranu 

kobaltnatém. 

 

Jód je součástí hormonu štítné žlázy tyroxinu. Při deficitu jódu mají zvířata zvětšenou 

štítnou žlázu, rostou pomalu a ukládají mnoho tuku. Do krmných dávek se přidává v jodidu 

draselném, jodidu sodném nebo jodičnanu vápenatém. Bohatým zdrojem jódu je rybí moučka. 

Řepkový extrahovaný šrot vlivem strumigenně působících glukosinolátů snižuje využití jódu. 

Zásoby jódu jsou ve štítné žláze. Přebytek jódu se projevuje nežádoucím zvýšením tohoto 

prvku v živočišných produktech (mléce, vejcích). 

 

Molybden má jako součást xantinoxidázy důležitou úlohu u drůbeže při vytváření 

kyseliny močové. Lze jej přidávat v molybdenanu sodném. Ve vyšších dávkách je velmi 

toxický. 
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Selen působí společně s vitaminem E. Při jeho nedostatku je narušen antioxidační systém 

organismu a vzniká svalová dystrofie. V selenocysteinu je součástí glutation peroxidáz. 

V rostlinách je většina selenu obsažena v selenomethioninu, který je jako ostatní 

aminokyseliny aktivně vstřebáván a ve tkáních zvířete může být ukládán jako součást nově 

syntetizovaných bílkovin. Tam je však až do jejich odbourávání dočasně blokován pro tvorbu 

glutation peroxidáz. Z anorganických sloučenin je selen ve střevě vstřebáván pasivně a je 

bezprostředně použit pro syntézu některých selenoproteinů. Zvířatům se selen přidává 

v levném seleničitanu sodném nebo selenanu sodném. V organické formě v Saccharomyces 

cerevisiae nebo v průmyslově vyráběném selenomethioninu nebo selenocysteinu je tento 

prvek mnohem dražší. Selen v organické vazbě je lépe vstřebáván a ukládán ve tkáních, 

rozdíly v retenci však nejsou příliš velké (ca 15 %). Jeho účinnost měřená aktivitou glutation 

peroxidáz nebo podle preventivních účinků proti exsudativní diatéze je asi o 20 % menší než 

účinnost selenu z minerálních sloučenin (Henry a Ammerman, 1995).  Při předávkování je 

selen toxický, proto může být podle zákona o krmivech dodáván jen registrovaným výrobcům 

premixů.  

 

Chrom ovlivňuje metabolismus glycidů, stimuluje tvorbu inzulínu. 

 

 

AMINOKYSELINY, JEJICH SOLI A ANALOGY 

 

Z aminokyselin se průmyslově pomocí geneticky modifikovaných nebo mutantních 

mikroorganismů pěstovaných na cukerném substrátu nebo na hydrolyzátech škrobu vyrábějí 

L-lysin, L-threonin, L-tryptofan a L-valin. Obvykle se připravují pomocí Corynebacterium 

glutamicum nebo Brevibacterium. DL-methionin se vyrábí chemickou syntézou, při které 

vzniká racemická směs D- a L-izomerů. Oba izomery zvířata dobře využívají. D-methionin se 

v organismu nejprve deaminuje na ketoanalog methioninu, a z něho se přidáním 

aminoskupiny vytváří L-methionin.  

O využití komerčních aminokyselin rozhoduje jejich cena. L-lysin a DL-methionin jsou 

dostupné za přijatelné ceny již více než 30 let, a tak dlouho se také u nás používají. 

V posledních 10 letech se staly cenově přijatelnými i L-threonin a L-tryptofan. Je reálné 

očekávat, že v blízké budoucnosti bude efektivní také použití dalších průmyslově vyráběných 

aminokyselin. 
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Při dávkování preparátu označeného jménem aminokyseliny je třeba vědět, kolik účinné 

látky přípravek obsahuje. V současné době se v EU prodává 6 rozdílných produktů s obsahem 

od 22 do 98 % L-lysinu. V L-lysin-hydrochloridu je 78 % a v dihydrátu L-lysin-

hydrochloridu (L-lysin.HCl.2H2O) 64 % aminokyseliny. Obchodní preparáty DL-methioninu, 

L-threoninu a L-tryptofanu obvykle obsahují více než 98 % účinné látky. 

Methionin je také dárcem methylových skupin a v této funkci může nahrazovat cholin. 

Uplatňuje se při biosyntéze  cysteinu, karnitinu, taurinu, lecitinu a jiných fosfolipidů.  

Methionin může být uhrazen hydroxyanalogem methioninu, racemickou směsí 2-

hydroxy-4-methylthiomáselné kyseliny, CH3-S-CH2-CH2-CHOH-COOH. Nejde tedy o 

aminokyselinu, na rozdíl od methioninu má místo aminoskupiny NH2 hydroxylovou skupinu 

OH. V organismu je oxidován na ketokyselinu, a ta je pak přeměněna na biologicky aktivní 

L-methionin. Biologická využitelnost hydroxyanalogu methioninu na molární bázi je ve 

srovnání s využitelností L-methioninu u prasat asi 82 %, u vykrmovaných kuřat 76 % (při 

posuzování podle konverze krmiva) až 77 % (při hodnocení podle přírůstků) a u nosnic 82 % 

(konverze krmiva) až 83 % (produkce vaječné hmoty; Jansman aj., 2003). Chceme-li 

komerčním preparátem obsahujícím 88 % účinné látky uhradit jeden gram methioninu, 

použijeme u brojlerů 1,5 g (1/0,88/0,77) a u nosnic a prasat 1,4 g komerčního přípravku 

hydroxyanalogu methioninu. Přípravek se dodává v tekuté formě (obsahuje 88 % 

hydroxyanalogu a 12 % vody), pevnou formu má vápenatá sůl hydroxyanalogu methioninu, 

obsahující nejméně 84 % hydroxyanalogu a 12 % vápníku. 

Při nedostatku cysteinu (Cys) v krmivu si zvíře může tuto aminokyselinu vytvářet z 

methioninu, methionin však cysteinem uhrazen být nemůže. Vzhledem k odlišným 

molekulovým hmotnostem uhradí hmotnostní jednotka methioninu 0,81 hmotnostní jednotky 

cysteinu, k úhradě 1 g cysteinu je tedy třeba 1,24 g methioninu. Cystein je mj. také 

prekurzorem antioxidantu glutathionu. 

Cystein se snadno oxiduje na aminokyselinu cystin. Je odvozen ze dvou molekul cysteinu 

spojených disulfidovým můstkem. Konverze probíhá na molární bázi se stoprocentní 

účinností. 

Potřeba methioninu a cysteinu dohromady se uvádí jako potřeba sirných aminokyselin. Je-

li v krmivářských tabulkách uvedena potřeba methioninu a sirných aminokyselin, je potřeba 

cysteinu rozdílem těchto hodnot. 

Pro přežvýkavce je třeba chránit aminokyseliny před degradací v bachoru. Na trhu je 

chráněný methionin Mepron, Smartamine (methionin nebo methionin + lysin), MetaSmart 

(isopropylester hydroxyanalogu methioninu). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carnitine
http://en.wikipedia.org/wiki/Lecithin
http://en.wikipedia.org/wiki/Phosphatidylcholine
http://en.wikipedia.org/wiki/Phospholipid
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Guanidinoctová kyselina, vytvořená v ledvinách z aminokyselin glycinu a argininu nebo 

získaná z potravy, je v játrech transformována na kreatin, který je ve své fosforylované formě 

zásobárnou energie. Systém fosfokreatin/kreatin vyrovnává poměr ATP/ADP. Degradací 

kreatinu vzniká kreatinin, který se vylučuje močí. Kreatin proto musí být průběžně 

nahrazován z bílkovin živočišného původu nebo de novo syntetizován z guanidinoctové 

kyseliny. Krmiva rostlinného původu kreatin ani guanidinoctovou kyselinu neobsahují. 

 

 

MOČOVINA A JEJÍ DERIVÁTY 

 

Močovinou – CO(NH2)2 – může být uhrazována potřeba dusíkatých látek u přežvýkavců. 

Obsahuje 46,2 % dusíku. Amoniak, který se při jejím rozkladu enzymem ureázou uvolňuje, 

slouží k výživě bakterií v předžaludku. Mikroflóra se musí postupně navykat, aby nedošlo 

přebytkem amoniaku k otravě zvířat. Pokud je močovina potažena polymerem tukové povahy 

(např. Optigen II), uvolňování amoniaku se zpomalí. Pro přežvýkavce lze v souladu s dobrou 

zootechnickou praxí použít také biuret – CO(NH2)2NH, fosfát močoviny – CO(NH2)2H3PO4, 

i jiné zdroje nebílkovinného dusíku. 

 

 

ZOOTECHNICKÁ ADITIVA 

 

ENZYMY 

 

Enzymatické přípravky se používají zejména v krmných směsích s vysokým 

zastoupením ječmene nebo pšenice. Obě tyto obilniny obsahují mnoho neškrobových 

polysacharidů, pro jejichž hydrolýzu zvířata nevytvářejí potřebné enzymy. Specifickou 

vlastností těchto látek, mezi něž patří např. β-D-glukany se smíšenými vazbami a 

arabinoxylany, je jejich částečná vodorozpustnost, která vede k tvorbě viskózních gelů 

v trávicím traktu. Zvýšení viskozity omezuje promíchávání chymu, narušuje působení 

trávicích enzymů, zpomaluje pasáž tráveniny, je příčinou změn ve střevní mikroflóře a 

způsobí vylučování lepivého trusu. Důsledkem těchto negativních vlivů je snížení příjmu 

krmiva, zvýšení spotřeby vody, snížení stravitelnosti živin a využitelnosti energie, pokles 

hmotnostních přírůstků, zvětšení trávicího traktu a snížení jatečné výtěžnosti. 
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Procentický obsah neškrobových polysacharidů v sušině některých krmiv         

(Choct, 2006) 

       

Zrnina 

Neškrobové 

polysacharidy 
Arabinoxylany -glukany 

rozpustné nerozpustné rozpustné nerozpustné rozpustné nerozpustné 

     Pšenice 2,4 9,0 1,8 6,3 0,4 0,4 

Ječmen 4,5 12,2 0,8 7,1 3,6 0,7 

Žito 4,6 8,6 3,4 5,5 0,9 1,1 

Oves 3,8 24,5 0,8 14,7 2,8 – 

Kukuřice 0,1 8,0 0,1 5,1 – – 

Triticale  1,7 14,6 1,3 9,5 0,2 1,5 

Sója 2,7 16,5 0,6 4,1 – – 

Lupina 4,6 32,0  – 4,6 – – 

Hrách 0,5 15,9 0,2 7,7 – – 

Bob 0,6 12,4 0,2 4,4 – – 

 

V závislosti na obsahu neškrobových polysacharidů se výrazně liší obsah 

metabolizovatelné energie různých obilovin. Pro zvýšení nutriční hodnoty obilovin s nižším 

obsahem ME byly vyvinuty specifické enzymové přípravky (enzymové koktejly) schopné 

štěpit příslušné neškrobové polysacharidy. Zároveň bylo prokázáno, že hlavními enzymy 

nutnými k dosažení požadovaných účinků jsou endo-1,3:1,4-β-glukanáza a endo-1,4-β-

xylanáza.  

Enzymatické přípravky neškrobové polysacharidy rozkládají, a tak do značné míry 

eliminují jejich antinutriční aktivitu, což je hlavním cílem jejich používání. Jednodušší 

glycidy, které se přitom uvolňují, nejsou sice většinou zvířetem vstřebávány, ale mohou být 

do určité míry využívány mikroorganismy v tlustém střevě. Hlavním efektem enzymatických 

přípravků je snížení schopnosti viskózních neškrobových polysacharidů vázat ostatní 

komponenty tráveniny, což vede k lepšímu trávení bílkovin, škrobu a tuků a zvyšuje 

metabolizovatelnou energii krmiva. Zároveň se snižuje množství trusu, který také není 

vodnatý a lepkavý. Zlepšuje se tak kvalita podestýlky snížením vlhkosti i snížením množství 

uvolňovaného amoniaku, což napomáhá zachování dobrého zdravotního stavu zvířat.  

V rámci zemí EU je v současnosti povoleno použití více než 70 enzymových preparátů. 

Trichoderma viridae produkuje celulázy, -glukanázy, xylanázy, pektinázy, amylázy, 
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arabinázy, Aspergillus niger pektinázy pro žito, Aspergillus oryzae proteolytické a 

amylolytické enzymy, Bacillus subtilis proteázy.  

 

Kyselina fytová (myoinositol-1,2,3,4,5,6-hexakis-dihydrogenfosfát – viz obr.) je zásobní 

formu fosforu v rostlinách, zároveň však vykazuje značnou afinitu k různým kationtům.  

 

 

Komplexy některých prvků (např. Ca, Mg, Fe a Zn) s kyselinou fytovou se označují jako 

fytáty. Aby mohl být fosfor vázaný ve fytinové formě zvířaty využit, musí být uvolněn 

enzymatickou hydrolýzou. V krmivech rostlinného původu je fytázy málo a zvířata tento 

enzym nevytvářejí. Proto u nepřežvýkavých zvířat většina fosforu rostlinných krmiv odchází 

ve výkalech a chybějící fosfor se doplňuje minerálními přísadami. Fytázy se vyrábějí pomocí 

mikroorganismů, a do krmných směsí se mohou přidávat. S odbouráváním začínají na 3. nebo 

6. uhlíku. Aspergillus niger produkuje 3-fytázu, Escherichia coli, Aspergillus oryzae  a 

Peniophora lycii 6-fytázu. Obě fytázy jsou stejně účinné. Používání fytázy omezuje obsah 

fosforu v exkrementech, a tak omezuje zátěž životního prostředí.  

Aktivita fytázy se uvádí v FTU – 1 FTU uvolní za minutu z fytátu sodného 1 mikromol 

anorganického fosfátu při pH 5,5 a 37 
0
C. V souvislosti se zákony na ochranu životního 

prostředí a s tím spojená omezení koncentrace zvířat v podnicích nedisponujících dostatečnou 

výměrou půdy pro využití exkrementů, resp. fosforu a dusíku v nich obsažených, může být 

používání fytázy nařízeno. Fytázy uvolňují z fytátů také vápník, zinek, měď i další minerální 

látky, a umožňují tak zvířatům jejich využití. Na trhu je také obdukovaná fytáza, která lépe 

odolává poškození vysokými teplotami. Během kondicionování a granulování krmné směsi 

při teplotě 90 
◦
C klesne její aktivita pouze o 1 %, zatímco účinnost nechráněné fytázy se sníží 

o 25 %. 

Pracuje se na vývoji dalších enzymatických přípravků, které dovedou rozkládat 
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neškrobové polysacharidy v luštěninách nebo olejninách (např. sója jich obsahuje více než 30 

%, hrách téměř 35 % a řepka olejná 46 %) i přípravků, které dovedou zpřístupnit pro 

enzymatické trávení živiny uzavřené fyzikálními bariérami (např. obaly škrobových zrn), 

zneškodnit inhibitor trypsinu v sóji, polyfenoly (lignin, tanin), lektiny, alkaloidy i saponiny. 

Vyzkoušen byl rozklad glukosinolátů v řepce pomocí thioglukosidázy. 

 

 

NEANTIBIOTICKÉ STIMULÁTORY RŮSTU 

 

        Hydrogenmravenčan draselný (Formi, výrobce BASF) je povolen pro selata a výkrm 

prasat. 

 

 

PROBIOTIKA 

 

jsou látky nebo mikroorganismy (mikrobiotika), které po perorální aplikaci přispívají 

k vytvoření příznivé mikrobiální populace v trávicím traktu. Většinou jde o stabilizovanou 

kulturu specifických živých mikroorganismů, které obsadí povrch sliznice trávicího traktu a 

potlačují nežádoucí mikroorganismy. V současné době se zaměřuje pozornost na 

mikroorganismy vlastní danému druhu zvířat a s vysokou schopností adherence k epitelu 

střeva. Některé bakterie v probiotických preparátech mají schopnost produkovat specifickou 

antibakteriální substanci (antibiotikum).  

Mládě se rodí v podstatě se sterilním obsahem trávicího traktu. Po narození přijímá z okolí 

nejrůznější mikroorganismy, které se množí a kolonizují střevo. V další fázi nastupuje 

selektivní proces, během kterého se mikrobiální populace upraví na složení typické pro 

daného hostitele. Nejúčinnější je aplikace probiotik do 3–4 hodin po narození, po přijetí 

prvního mleziva. Ekonomicky efektivní je také aplikace probiotických preparátů pro 

rekolonizaci trávicího traktu během léčby a po léčbě zvířat antibiotiky. 

Nejčastěji se využívají laktobacily a jiné mikroorganismy produkující kyselinu mléčnou 

(např. různé kmeny Enterococcus faecium), ale též kvasinky rodu Saccharomyces. Směsi 

doplněné některými mikrobiotiky nelze granulovat, přípravky se proto nastřikují na povrch 

vychlazených granulí. Bacily jsou sporulující a spóry přežívají teploty kolem 80 
0
C, kterých 

se dosahuje při granulování; to je jejich přednost. 

Používání probiotik u hospodářských zvířat se prezentuje jako protiklad nutriční aplikace 
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antibiotik. Vlastní mechanismy působení probiotik nebyly dosud v plném rozsahu 

experimentálně prokázány, byla však navržena řada hypotéz, podle kterých mohou být 

příznivé účinky probiotik u nepřežvýkavých zvířat založeny na následujících principech: 

 konkurenční adheze probiotických mikroorganismů k epiteliálním receptorům, která 

zabraňuje uchycení patogenních baktérií, 

 agregace probiotik a patogenních baktérií, 

 konkurence v přístupu k živinám mezi probiotickými a nežádoucími bakteriemi, 

 zvýšení syntézy kyseliny mléčné s následným snížením pH v tenkém střevě, 

 tvorba specifických antibakteriálních látek, např. antibiotik, 

 omezení produkce toxických aminů a snížení hladiny amoniaku v trávicím traktu. 

 

Dosavadní výsledky dosahované s aplikací probiotik u různých druhů a kategorií zvířat 

jsou často rozporné. Pozitivní vliv na zdravotní stav se vysvětluje zvýšením imunitní reakce, 

popř. omezením výskytu průjmů u selat a telat. V současné době je v EU povoleno více než 

240 přípravků. 

 

Lactiferm je mikrobiotický preparát, jehož účinnou složkou jsou stabilizované 

homofermentativní bakterie Enterococcus faecium C-68 a M-74 a nosičem sušené odstředěné 

mléko a glukóza. V jednom gramu přípravku je 1,5 mil. zárodků, dávka pro tele je 4–15 . 10
9
 

zárodků.   

 

Microferm je mikrobiotický preparát obsahující několik druhů mikroorganismů.  

 

Provita LE se používá při odchovu telat, odchovu prasat a v předvýkrmu prasat. 

 

 

PREBIOTIKA (oligosacharidy) 

 

Jednou z možností ovlivnění skladby střevní mikroflóry nepřežvýkavých zvířat je použití 

prebiotik. Oligosacharidy testované jako prebiotika zejména u časně odstavených selat jsou 

přirozenou složkou některých rostlin (např. leguminóz), lze je však také vyrobit enzymatickou 

hydrolýzou polysacharidů. Jako potenciálně účinné látky byly testovány např. frukto-

oligosacharidy, xylo-oligosacharidy, isomalto-oligosacharidy, transgalakto-oligosacharidy, 

mannan-oligosacharidy, -glukany a fruktany, např. inulin. Tyto sacharidy jsou u 
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nepřežvýkavých zvířat nestravitelné, mohou však sloužit jako zdroje energie pro určité 

skupiny mikroorganismů (např. bifidobaktérie a laktobacily). Vychází se z předpokladu, že 

tímto způsobem lze selektivně regulovat střevní mikroflóru. Prebiotika se zkrmují v 

koncentraci 0,1 až 0,5 % krmné směsi.  

Zásadní význam pro imunitní systém mají fagocyty (makrofágy, neutrofily, lysozymy a 

interferony). -glukany a další prebiotika zesilují imunitní aktivitu těchto buněk, které 

zároveň prostřednictvím produkovaných cytokinů podporují tvorbu dalších fagocytů. 

V trávicím traktu blokují záchytná místa pro patogeny. Sekrece IgA a IgG se zvyšuje až o 25 

%. Antigeny trávicího systému pak omezují účinky patogenních bakterií a toxinů. 

 

 

ADSORBENTY 

 

Bentonit je vysoce adsorpční hornina, směs jílových nerostů. Má dvourozměrnou 

vrstevnatou strukturu. Mezi vrstvami SiO2 a Al(OH)3 poutá vodu a různé ionty. Jeho 

podstatnou částí je montmorillonit, hydratovaný křemičitan hlinitý, nerost příbuzný kaolinitu. 

Těží se v Obrnicích u Mostu i jinde. Dávají se 2–3 % ze sušiny krmné dávky.  

 

Zeolity jsou aluminosilikátové horniny sopečného původu obsahující trojrozměrné 

krystaly tvaru klícky s póry. Ve velkých mezerách krystalové mřížky se nachází mnoho 

molekul vody, kterou lze snadno vypudit. Dovnitř klícky se poutají ionty. Zeolity jsou 

účinnější než bentonit. Absorbují plyny včetně amoniaku, snižují zápach, vážou toxické látky, 

snižují výskyt průjmů. Zeolitů je asi 40 druhů. V Nižném Hrabovci na Slovensku se těží zeolit 

s obsahem 35–58 % klinoptilolitu s vysokou iontovou výměnnou kapacitou.  

 

Hexakyanoželeznatan železito-amonný je použitelný v případě kontaminace 

radionuklidy jako adsorbent radioaktivního cesia. 
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ADITIVA OVLIVŇUJÍCÍ SENZORICKÉ VLASTNOSTI KRMIV A 

ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ  

 

LÁTKY OVLIVŇUJÍCÍ CHUŤ A VŮNI KRMIVA 

 

 Mláďatům, která se mají naučit žrát co nejdříve, činí krmivo přitažlivějším, 

 překrývají nepříjemnou nebo fádní chuť a pach některých krmiv (nejčastěji minerální 

krmné přísady, hořečnaté soli, oxid hořečnatý), a mohou tím i umožňovat použití 

levnějších komponent do krmných směsí, 

 mohou dočasně povzbuzovat k většímu příjmu krmiva,  

 vůně krmiva může ovlivnit rozhodování nekvalifikovaného nákupčího. 

Příchutě se obvykle skládají z více ingrediencí, např. jablečná chuť je vytvářena 

kombinací 266 aromatických sloučenin. Vysoce těkavé komponenty dávají intenzivní aroma, 

které však nepotrvá dlouho. Méně těkavé komponenty vydávají menší počáteční aroma, 

mívají však delší trvání. Napařování krmné směsi, např. před granulováním nebo 

vločkováním, může vést ke ztrátě aromatu.  

Pro vjemy chuti a vůně platí: 

 Vhodnost aromatických látek je třeba zkoušet preferenčními testy se zvířaty. Jejich 

ohodnocení člověkem je málo hodnověrné vzhledem k odlišným smyslovým vjemům 

a preferencím. Sladká krmiva chutnají skotu, kozám, koním i prasatům, ovce 

upřednostňují kořenité příchuti (kmín, anýz, fenykl), kočky nevyhledávají glycidová 

sladidla, jsou však jako masožravci vábeny příchutěmi na bázi bílkovin, tuků a 

aminokyselin, drůbež je lhostejná vůči sladkým produktům a odmítá sacharin.  

 Upřednostňování určité chuti a vůně se s věkem zvířete mění (mléčná chuť pro 

mláďata savců). 

 Příliš velké dávky chuťově a pachově aktivních látek mohou způsobit snížení spotřeby 

krmiva. Mnohá zvířata mají citlivější čich a chuť než člověk, a proto přídavek, který 

má sotva vnímatelnou odezvu u člověka, může být pro zvíře příliš velký. 

 

Jako zchutňovadel se používá pestrá paleta přirozeně se vyskytujících látek (je 

registrováno téměř 600 botanicky definovaných přírodních produktů – sušených rostlin, 

tinktur, eterických olejů apod.) a více než 1300 přirozených nebo jim odpovídajících 
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syntetických chemicky definovaných produktů (kyselina glutamová, glutamát sodný, 

etylvanilin, kokosové aroma, produkty Maillardovy reakce aj.).  

 

Sacharin je 300krát sladší než cukr. Je sice nejlevnějším sladidlem, zanechává však 

kovovou pachuť. Sacharinem se má vyvolat dojem obsahu 3–10 % sacharózy. Používá se 

nejčastěji u selat.  

Neohesperidin DC (dihydrochalkon neohesperidinu) je 1500–2000krát sladší než cukr. 

Zanechává mentolovou až lékořicovou stopu, při společné aplikaci potlačuje hořkou a 

kovovou příchuť sacharinu. 

 

 

BARVIVA 

 

Krmiva některých barev jsou pro zvířata atraktivnější. Této skutečnosti lze využít a barvit 

prestartéry pro kuřata a krůťata, která se po vylíhnutí obtížně učí žrát. Dávají přednost krmivu 

zelenému a modrému. 

Pro zbarvení potravin živočišného původu se jako krmná aditiva prodávají přírodní 

pigmenty (např. extrakt ze sušené červené papriky, moučka z květů aksamitníku – Tagetes 

erecta) nebo syntetická barviva (např. žlutý ethylester kyseliny apokarotenové např. v 

přípravku Carophyll Yellow, červený kantaxantin v přípravku Carophyll Red nebo 

Canthacol; množstvím, popř. vzájemným poměrem žlutého a červeného barviva v krmné 

směsi lze libovolně upravovat zabarvení vaječného žloutku. 

Růžový astaxantin (který, podobně jako kantaxantin, je zároveň velmi účinným 

antioxidanciem, mnohem účinnějším než α-tokoferol) v přípravku Carophyll Pink (citlivé 

molekuly astaxantinu jsou stabilizovány antioxidancii a zabudovány do glycidového a 

želatinového lůžka) se přidává do krmných směsí pro lososovité ryby, krevety a garnáty 

chované v akvakultuře i pro ryby okrasné. Podle barevného vějíře se zvolí požadovaný stupeň 

zabarvení a z tabulky se určí dávkování aditiva. Někdy se aplikuje zároveň s kantaxantinem. 

Cena barviv se obvykle podílí na ceně krmiva pro lososovité ryby 15–20 procenty. Vedle 

syntetického astaxantinu se může přidávat i astaxanthin přirozený, který vytvářejí některé 

organismy, např. astaxantinem bohaté červené kvasinky Phaffia rhodozyma nebo na červené 

karotenoidy bohaté Paracoccus carotinifaciens.  

Z dalších barviv se používají např. lutein, zeaxantin, citranaxantin, capsantin, cryptoxantin 

a další látky povolené obecnými předpisy pro barvení potravin. Mnohé z nich mají pozitivní 

vliv na zbarvení okrasných ryb nebo ptáků. 
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TECHNOLOGICKÁ ADITIVA  

 

KONZERVANTY 

  

Některé kyseliny a jejich soli, např. kyselina citronová, mravenčí, mléčná, octová, 

ortofosforečná, propionová, sorbová, citran draselný, sodný a vápenatý, mravenčan vápenatý, 

amonný a sodný, octan draselný a vápenatý, propionan amonný, draselný, sodný a vápenatý 

se používají jako účinné prostředky ke konzervaci krmiv a kompletních krmných směsí. 

Jejich základní vlastností je schopnost výrazně snížit pH krmiva. Okyselování může mít 

antibakteriální účinky a může také přispět ke zchutnění krmné směsi. V žaludečním obsahu se 

sníží pH, což se může projevit zlepšenou aktivací pepsinogenu, pozitivním vlivem na 

stravitelnost živin a snížením koncentrace patogenních kmenů Escherichia coli. V tenkém 

střevě se kyseliny vstřebávají a využijí se jako zdroj energie. Některé látky z této skupiny 

proto vykazují stimulační účinky na užitkovost hospodářských zvířat, zejména v období 

snížené účinnosti trávení při časném odstavu mláďat. V krmivářské praxi se uplatňují zvláště 

u prasat. Hydrogenmravenčan draselný byl zařazen mezi stimulátory růstu. 

Organických kyselin nebo jejich solí se do krmné směsi dává 0,5 až 2,0 %, jde tedy spíše 

o krmné komponenty než o aditiva. 

 

 

ANTIOXIDANTY 

 

Antioxidanty jsou látky, které snadno přijímají kyslík a tím předcházejí nebo zpomalují 

oxidativní změny ve svém okolí. Přirozenými antioxidanty jsou např. vitaminy E a C. 

V krmivech se pro ochranu tuků a lipofilních vitaminů používají především antioxidanty 

syntetické, jako např. etoxyquin, butylhydroxytoluen (BHT) nebo butylhydroxyanisol 

(BHA). 

 

 

EMULGÁTORY 

 

Přídavek lecitinu nebo syntetických emulgátorů (cukroglyceridů, tj. esterů sacharózy a 

glyceridů mastných kyselin) snižuje povrchové napětí a zlepšuje stravitelnost tuku. 

Emulgátory umožňují dosažení stabilní disperze jemně rozptýleného tuku v mléčných 

krmných směsích. 
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ZAHUŠŤOVADLA 

 

Pro zahušťování se používají např. kyselina alginová a její soli, propylenglykol alginát, 

agar, guarová guma, arabská guma nebo pektiny. 

 

 

POJIVA 

 

Pro lepší soudržnost granulí se mohou do krmných směsí přidávat např. lignosulfáty, 

bentonit, hlinitovápenaté sloučeniny aj. 

 

 

REGULÁTORY KYSELOSTI 

 

K úpravě kyselosti krmiv nebo pH v trávicím traktu se používají např. hydrogenuhličitan 

sodný, uhličitan sodný, uhličitan vápenatý, hydrogenfosforečnan sodný, hydroxid sodný aj. 

 

 

PROTISPÉKAVÉ LÁTKY  

 

Oxid křemičitý se přidává pro zlepšení sypnosti např. do mléčných krmných směsí. 

 

 

SILÁŽNÍ ADITIVA 

 

Přípravky zlepšující kvalitu siláží se do silážované hmoty přidávají ve sprejové nebo 

práškové formě. Pro silážování se nejčastěji připravují kombinované silážní inokulanty, 

obsahující 1–2 rychlé homofermentativní kmeny produkující kyselinu mléčnou (např. 

Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus) pro počáteční fázi kvašení, jiné kmeny se 

rozmnožují pomalu a jsou vhodné pro pozdější fázi kvašení. Pro omezení sekundární 

fermentace, při které u provzdušněné siláže po jejím vybrání ze skladovacího prostoru 

kvasinky a plísně odbourávají kyselinu mléčnou, se přidají také bakterie (např. 

heterofermentativní Lactobacillus buchneri, Lactobacillus brevis, Pediococcus acidilactici) 

přeměňující kyselinu mléčnou na kyselinu octovou a propandiol, popř. i bakterie produkující 
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kyselinu propionovou, které pak inhibují růst kvasinek a plísní. Minimalizuje se tak zahřívání 

po otevření siláže; omezí se ztráty energie, které u neošetřené siláže mohou být až 10 %.  

 

Lactisil (Enterococcus faecium M-74) s koncentrací 5 . 10
9 

zárodků / 1 g.  

Microsil (polyvalentní přípravek – Enterococcus faecium M-74, Lactobacillus plantarum, 

Lactobacillus casei, Pediococcus spp.) s koncentrací 10 . 10
9
 zárodků / 1 g. V počáteční fázi 

fermentačního procesu v silážované hmotě (pH 6,5–5,0) se uplatňují především zárodky 

Enterococcus faecium M-74, po poklesu hodnoty pH nastupují laktobacily. Činností 

Pediococcus spp. (pH 6,0–4,5) se zvyšuje chutnost siláže. 

Bonsilage a další obdobné přípravky obsahují rovněž několik druhů mikroorganismů. 

Do siláží se mohou přidávat také enzymatické přípravky s obsahem α-amylázy, β-

glukanázy, xylanázy, celulázy, hemicelulázy, lipázy, pektinázy, proteázy aj. 

 

 

LÁTKY KE SNIŽOVÁNÍ KONTAMINACE KRMIV MYKOTOXINY 

 

Jde o látky, které mohou potlačit nebo snížit absorpci mykotoxinů, podpořit jejich 

vyloučení nebo měnit způsob jejich účinku, a zmírňují tak možné nepříznivé účinky 

mykotoxinů na zdraví zvířat. 

  

 

ANTIKOKCIDIKA A LÁTKY PRO PREVENCI HISTOMONIÁZY 

 

ANTIKOKCIDIKA 

 

Kokcidie jsou parazitičtí prvoci žijící nejčastěji v buňkách střevních stěn. V halách 

s vysokou koncentrací zvířat jsou pro kokcidie ideální podmínky. Schopnost explozivního 

množení jim v přírodě, kde hustota jejich nositelů byla velmi nízká, umožňovala pouze přežít, 

v podmínkách velkochovů se však stávají pro jejich nositele velmi nebezpečnými. Po pozření 

velkých dávek infekčních oocyst zvířata hynou dříve, než si stačí vytvořit imunitu; když 

neuhynou, výrazně klesá jejich užitkovost. 

Prevence kokcidiózy se stala jednou z klíčových podmínek rozvoje produkce drůbeže. 

Nejprve byla schopnost tlumit vývoj kokcidií zaznamenána u sulfonamidů. Pro negativní 

dopady na růst však bylo jejich používání rychle omezeno pouze na léčbu. Farmaceutický 
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průmysl uvádí na trh postupně antikokcidika s různým mechanismem účinku. Některá z nich 

zároveň stimulují růst a zmenšují spotřebu na jednotku přírůstku. V posledních dnech před 

porážkou se musí krmit směsí bez antikokcidik, aby v mase nezůstala jejich rezidua. 

 

Kokcidie si vytvářejí vůči antikokcidikům rezistenci. Proto se prosazují programy 

řízeného používání antikokcidik. Jde o  

 střídání preparátů s různým mechanismem účinku ve tříměsíčních, šestiměsíčních 

nebo dvanáctiměsíčních intervalech, 

 používání dvou přípravků s různým mechanismem účinku během jednoho výkrmu 

(anglicky shuttle program – kyvadlový program). Chemická antikokcidika (např. 

diclazuril), která potlačí i velkou invazi oocyst, se obvykle používají v prvé fázi 

výkrmu, a ionoforová antikokcidika (např. salinomycinát sodný, maduramycin) se pak 

vypořádají s mírnější formou kokcidiózy ve druhé fázi výkrmu. 

 

Diclazuril (Clinacox) – pro výkrm kuřat a krůt, odchov kuřic – ochranná lhůta 5 dní. 

Halofuginon  (Stenorol) – pro výkrm kuřat a krůt – ochranná lhůta 5 dní. 

Robenidin (Cycostat) – pro chovné králíky a pro výkrm králíků, kuřat a krůt – ochranná 

lhůta 5 dní. 

Lasalocid (Avatec – 15% koncentrát sodné soli lasalocidu) – ionoforní antikokcidikum, 

produkt Streptomyces lasaliensis. Pro krůty, kuřata a kuřice – ochranná lhůta 5 dní. 

Maduramycin (Cygro) – ionoforní antikokcidikum produkované Actinomadura 

yumanensis. U vykrmovaných kuřat a krůt zároveň zlepšuje růst ca o 4 %. Ochranná lhůta 5 

dní; nesmí se míchat s bentonitem. 

Monensinát sodný (Coxidin, Elancoban) – ionoforní antikokcidikum, produkt 

Streptomyces cinnamonensis. Pro výkrm a odchov kuřat, kuřice a krůty. Předávkování je 

zejména u krůt nebezpečné. Monensin zároveň stimuluje růst a zmenšuje spotřebu na 

jednotku přírůstku. Ochranná lhůta u výkrmu je 3 dny.  

Narasin (Monteban) – ionoforní  antikokcidikum produkované Streptomyces 

aureofaciens. Pro výkrm kuřat. Je nebezpečný pro krůty a nosnice. Bez ochranné lhůty.  

Narasin + Nikarbazin (Maxiban) pro výkrm kuřat. Bez ochranné lhůty.  

Salinomycinát sodný (Sacox) – ionoforní produkt Streptomyces albus. Je určen pro 

výkrm králíků a pro výkrm kuřat. Nesmí se zkrmovat krůtám, perličkám a nosnicím. 

Ochranná lhůta 3 dny. 
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Semduramycinát sodný (Aviax) – ionoforní antikokcidikum pro výkrm kuřat – ochranná 

lhůta 5 dní, v USA bez ochranné lhůty. 

 

Fermentační ionoforní antikokcidika se nesmí podávat lichokopytníkům a nesmí se 

kombinovat s některými léčivými látkami, např. s thiamulinem, oleandomycinem, furazo-

linem a sulfonamidy. 

 

 

ANTIHISTOMONIDIKA 

 

Dříve používaná antihistomonidika dimetridazol a nifursol jsou dnes zakázána. 

V současné době tedy nejsou krůťata proti histomonádám nijak chráněna. 

 

 

 


