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Bez reprodukce není produkce

Reprodukce musí prinášet produkci
početného, konstitučně pevného
potomstva za p imě en' ch náklad .

Jak toho docílit si ekneme V

n ásled uj ící p ed n ášce.

Moderní reprodukce má okruhy:
. Fotoperiodismus
. Samice
. Body condition scoring
. Ultrazvuková detekce
. Porody
. Samci
o |-{odnotící ukazatele reprodukce
. Biotechnické metody reprodukce
. Problémová reprodukce

Foto periodism us
. Většina druhr3 zvě e jsou sezonně polyestrická

zví ata ,,zkracující ho se dne".
. Ř'j. nastupuje na podzim pod vlivem

melatoninu (z šišinky}, kter, stimuluje
hypothalamus a ten zajistí produkci FSH a LH z
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Dá se to ovlivnit..... Ano!

Melatoninové impIantáty - zvyraznění i

uspíšení nástupu íjí. Lze i zkrmovat.

Řízenri světel ny režim.

}vě ina má punc p írodního produktu,
spot ebitel by to nernusel skousnout O!

Samice (krávy)
. Reprodukční (roční} cyklus - podzimní nástup lje,

gravidita, porody, laktace, odstav, nová lje.

Jak urychlit nástup lje a zkrátit p ipouštění
(10- L4dní)?

. Dobrá kondice - Bcs optimálně 3,5

. Včasn odstav mlád'at p ed pripouštěním

. Stimulace rep. funkcí samci
o ffiinimalizovat stres p ed a během p ipouštění
o [\akonec eliminovat jalová zví ata

Poh lavní dospělost (jelen )

Breed Puberty threshold Liveweight target
weight (kg} 

::lJ,ilí" 
scan

10}o/o Western (W) 65 85

50:50%WxE 75 95

1 00% Eastern (E) 85 11 0

3A% wapiti 89 115

s}ala wapiti 1 08 1 35

1$0o/a wapiti 1 50 1 90
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Pravděpodobnost zab ezn utí v
závislosti na živé hmotnosti
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Pripouštěním mladych ovliv ujeme:

. Procento b ezích

. 7metání

. Počet narozen1ich a odstaven1ich mlád'at, resp.
jejich ztráty'

Jak to omezit:
. Nemíchat mladé a starší, p ipouštět odděleně
. P ipouštět mladé mlad1imi (užší poměr), staršími

(širší poměr pohlaví)

MLADÝCH AGRÁRNíKŮ
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P ravd ěpod ob nost zabYezn utí v
závislosti na Žívé hmotnosti
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Body condition score

. Rychlá vizuální kontrola zdraví, pohody a

vriživného stavu - kondice zví at.

. Používá 5 stup hodnocení - velmi slabá
(hubená - kachexie) _ velmi dobrá (ztučnělá).
DěIením na mezistupně 10 až 20 stup rj.

. VyuŽití je v ízení kondice pro dosaŽení
produkce.

r [\ap . u laně zvrlšení o 1 stupe = CCá 8 - 10kg
živé hmotnosti!

U lt razvuková detekce gravid ity
Má to v1iznam? Ano!

o Dělá se od 30 - 80 dn b ezosti, dle druhu
. Slouží k odhaIení a eliminaci jalovych zví at -

redukce nákladrj na krmení aj.
. ově ení b ezosti prodávanych zví at
. ově ení vrisledku ínseminace a ET
o opakované (2x) vyšet ení odhaluje aborty
. Dle odhadu stá í plodu lze tvo it skupiny pro

porody (p esnost +l- 5 dnri)
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Jak a za kolik?

. Pomocí mobilních ultrazvuk

. Cena 50 - 100 Kč/ks

. Dle operátora a 
i

fixačního za ízení [ ffi'fuilkffi } , l,ť
za - 50 ks/h

. Rektálně

. Lubrikovaná sonda

sPoLEČNosT M LADÝcH AG RÁRNírŮ
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Porody a parentita

o fi|ejsou zcela náplní p ednášky
. Pomoc p i porodu je sporná - ruší se stádo,

mládě je často odmítnuto, většinou je stejně
mrtvé.

. Navázání mláděte na matku je zásadní - určení
rodíčovství je základ moderní chovatelské
prá ce.

. Dnes se eší analyzou DNA potomkrj a rodič -
chlupové folikuly, krev, ušní chrupavka nebo
ejakulát u b''Ík

Samci - jsou polovinou stáda !

. Roční reprodukční cyklus _ viz schéma
o ft/|anagement p ipouštění- 2a - 40 dní_ ztráta až

3A% hmotnosti - sledovat.
. Reprodukční poruchy
. kontrola p ed sezonou
. zranění a abnormality {penis, predkožka, šourek)
. nemoci - Campylobakter; Toxoplazma.

Leptospiroza, herpesvi rus aj.
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Hod notící ukazatele reprodukce
. Je pot eba efektivně sbírat pravdivé udaje o

reprodukci, nap .:

: lo b ezosti v prvním trimestru (rektáIně)
. %b ezasti ve t etím trimestru {pres b icho)
. zmetání či ztráta plodri - poměr mezi %-ty b ezostí
l lo,,otelenÝch" -% samic ze za azen1ich, které

porodilY mládě
l /, uhynu mlád'at - poměr všech narozen ch k

uhynul1im do 3 měsíc
o lo odchovu - % samic ze zatazenych, ktenim bylo

odstaveno mládě

Biotechnické metody _ inseminace a El

. + Genetika - rychl genetick, zisk, v' běr
nejlepších zví at pro paroží i maso, plemenné
hodnoty

. + Zdraví - zabránění p enosu chorob, hygiena

. + Ekonomika - prodej kvalitního chovného
materiálu, nižší pot eba samcrj...

. - Dražší vybavení farem - crushery aj.
o - [!{anipulace se zví aty, hormony, kontejnery

na LN

Jak na to?
. Samice se synchronizují poševními tampony _ L2

dnťr (clDR- controlled internal drug releasing).

. Po vytažení se aplikuje 150-250 l.U. PMSG

. 7a36-48 h je rrje. lnseminuje se za 56-58 h a
ovulace nastává 60 - 64 h po vytažení tampon .

. Jeleni se inseminují rektálně, fixace V crusheru,
jnsemjnuji ženy diky štjW ,m rukám-

. Laparoskopicky - pres b icho, p ímo do děloŽních
rohti

e !í obou p ípadech mražené lD, zab ezávání je7o_
8A%l
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ID
. odběr elektroejakulací v nark ze
o 7pracavánív laborato i a zamražení
Proč?
. ově ení plodnosti pred sez nou
. Produkce lD od nejlepších plemeníkťr
. Pojistka p ed ztrátou zví ete
Nebo
o V roba post mortem z nadvarlat - cca do 24 h od

ulovení lze separovat, zkoncentrovat a zamrazit
spermie = lD od trofejních zví at

E m bryotra nsfer

. Využití potenciálu i špičkov ch samic

. Vedle synchronizace dárkyně a p íjemky je t eba i

su perovu lace
. Synchronizuje se opět pomocí C|DR
. Superovulace se navodí aplikací FSH po dobu 4 dnri po

L2h.
. lnseminuje se 36 - 48 h po vytažení tamp nu
. Vyplach se provede 5-6 dn po inseminaci, embrya

jsou ve stádiu moruly - časné blastocysty (L6 - 32
buněk)

. P enáší se kvalitní embrya Íú s-a1,lze je i mrazit do LN

Další potenciáIní tech n iky

. 7áměrná produkce dvojčat {identick' ch)

. IVF - in vitro fertilizace
o Sexováníspermií i embryí
. lndukce porod aj.
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Principy výživy, krmiva a potřeba živin přežvýkavé zvěře 

 

Prof. Ing. Jiří Zelenka, CSc. 

Ústav výživy zvířat a pícninářství - Mendelova univerzita v Brně 

 

 

Typy výživy přežvýkavé zvěře 

 

Srnčí zvěř má uzpůsobením organismu a svými potravními zvyklostmi úzkou vazbu na 

evolučně starší morfologický typ vyhledávačů koncentrátů (concentrate selectors), kteří si 

z dostupné potravy vybírají snadněji stravitelné části rostlin s vyšší koncentrací energie a 

dusíkatých látek. S oblibou (v příznivých podmínkách více než 75 %) konzumují pupeny, 

mladé výhonky, listy dřevin, byliny, květy, semena, žaludy, bukvice i různé jiné suché a 

šťavnaté plody, hlízy a houby. Potravu přijímají v menších dávkách a velmi často (cca ve 12 

intervalech) ve dne i v noci.  

Mufloni jsou pastevním typem přežvýkavců. Konzumují velká množství energeticky 

chudších a vlákninou bohatých objemných krmiv (pastevních porostů). Jsou vybaveni velmi 

rozvinutým fermentačním systémem, schopným pomocí mikroorganismů taková krmiva 

efektivně trávit. Na jejich hmotnosti se předžaludek podílí téměř čtvrtinou. Potrava prochází 

trávicím traktem déle, a proto mají méně potravních period. Pasou se obvykle třikrát za den.  

Jeleni a daňci jsou zvěří přechodného typu, potravními oportunisty. Dokážou se dobře 

přizpůsobit různým podmínkám prostředí. Pasou se na travních porostech, žerou širokolisté 

byliny, ale konzumují také pupeny a letorosty keřů, někdy také ohryzávají kůru stromů. Pasou 

se ve dne i v noci, přibližně 5–6krát za den.  

Pokud žijí různé potravní typy společně, je specializace jejich výživy výhodná. Příliš si 

nekonkurují, protože si v prostředí každý vybere, co mu nejlépe chutná. Dělení na 

vyhledávače koncentrátů, potravní oportunisty a pastevní typ zvěře nelze brát striktně. Během 

roku jsou někdy rozdíly v příjmu potravy opravdu výrazné, jindy, zejména v období nouze, se 

všechna zvířata stávají potravními oportunisty; mohou žrát jen to, co je k dispozici a co jim 

chutná. Těžko bychom zaháněli tlupy srnčí zvěře do lesa, když je na polích s ozimými 
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obilninami nebo s řepkou spousta chutné zelené píce. V době, kdy napadlo mnoho sněhu, 

spásači sežerou vše, co najdou na porostech dřevin. 

V zimním období se zkráceným světelným dnem se i při dostupnosti krmiva snižuje 

žravost zvířat. Přežvýkavcům se zmenší objem předžaludku a plocha příčného řezu 

bachorových papil může klesnout až na čtvrtinu původních hodnot. Mikrobiální populace 

trávicího traktu se při nízkém příjmu krmiva omezuje. Zvěř zejména v období silných mrazů 

všemožně šetří energií. Ukrývá se na místech chráněných před větrem, omezuje pohyb, 

zpomaluje se činnost srdce, klesá tělesná teplota. Během energetického hladovění zvěř hubne 

a v organismu se za těchto podmínek může tvořit značné množství ketolátek, které poškozují 

játra. Rušení zvěře v tomto období může mít fatální následky.  

 

Principy výživy přežvýkavé zvěře 

 

Ve výživě přežvýkavců mají klíčovou úlohu procesy, které se odehrávají v předžaludku, 

především v jeho nejprostornější části – bachoru. Zvířetem přijímaná krmiva jsou zde 

využívána mikroorganismy. Zplodinami mikrobiálního metabolismu jsou oxid uhličitý, metan 

a těkavé mastné kyseliny. Vytvořené plyny jsou vylučovány, kyseliny vstřebávány většinou 

přímo přes stěnu bachoru a v organismu dále metabolizovány. Také mikrobiální biomasa, 

trávená ve slezu a střevě stejně jako u zvířat nepřežvýkavých, je využívána jako zdroj energie, 

aminokyselin a dalších živin. Jen část krmiva je trávena a využívána přímo, bez účasti 

mikrobiální populace. Energetická výživa je až ze 70 % zajišťována těkavými mastnými 

kyselinami bakteriálního původu a 20 % energie se získává z mikrobiální hmoty vytvořené 

v bachoru. Z 90 % tedy závisí na mikroorganismech a pouze 10 % energie pochází ze živin, 

které unikly fermentaci. Nejsou-li zajištěny vhodné podmínky pro mikroorganismy, může mít 

zvěř k dispozici v neomezeném množství ta nejkvalitnější krmiva, a přitom hladovět. 

Nežádoucím průběhem mikrobiálních procesů může být i vážně poškozena. 

V bachoru jsou nedostižně dokonalé podmínky pro kontinuální fermentaci. Anaerobní 

mikroorganismy zde žijí za poměrně stálého tlaku oxidu uhličitého a metanu. Fermentačním 

teplem produkovaným při intenzivním kvašení se udržuje o něco vyšší teplota (39–40 °C), 

než je teplota tělesná. Je zajištěna dostatečná vlhkost a přísun pufrů, které pomáhají udržet jen 

velmi mírně kyselé prostředí. Komponenty krmné dávky jsou míchány a jejich hrubší části 

jsou při přežvykování rozmělňovány. Fermentační substrát je obohacován slinami a živinami 
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vylučovanými z krve do bachoru přímo přes jeho stěnu. Zplodiny metabolismu jsou plynule 

odváděny. Stálé doplňování potravy a nepřetržité odstraňování fermentačních produktů i 

zbytků krmiv zachovává relativně konstantní podmínky pro rozvoj velmi silné mikrobiální 

populace.  

V jednom mililitru bachorové tekutiny je několik miliard bakterií, až milion prvoků, velké 

množství mikroskopických hub a bakteriofágů. Prvoci mají pro výživu menší význam, 

rozhodující úloha náleží bakteriím. Dovedou štěpit celulózu i jiné glycidy a rozkládají 

bílkoviny obsažené v krmivech. Z jednodušších dusíkatých sloučenin vytvářejí vlastní 

bílkoviny, syntetizují řadu vitaminů (B, K) a zneškodňují některé antinutriční látky. Část živin 

krmné dávky spotřebují pro zajištění vlastního metabolismu. Bakterie vytvářejí 

polysacharidová vlákna glykokalyxy, kterými se přichycují na povrch využívaných substrátů. 

Glykokalyxová vlákna vytvářejí kanály, kterými proudí k rostlinné buňce bakteriální enzymy 

a zpět k bakteriím živiny těžené z narušené buňky. Glykokalyxy jednotlivých bakterií se 

mohou navzájem propojovat, a tak vytvářet systémy, které se blíží organizovanému 

společenství, které lépe konkuruje jiným druhům bakterií.  

V bachoru byly nalezeny stovky pozoruhodně rozmanitých druhů bakterií. Jsou zde 

mikroorganismy vysoce specializované, ucházející se o několik málo krmiv, a jiné, široce 

přizpůsobivé, schopné využívat různé druhy živin. Asi 30 druhů se vyskytuje ve vysokém 

počtu jedinců. Rozmnožují se nejvíce ty, které jsou schopny maximálního biochemického 

výkonu. Mikroorganismy, které se na substrátu nejrychleji množí, potlačují jiné, teoreticky 

možné cesty fermentace. Druhy, kterým složení krmné dávky vyhovuje v bachoru převládají. 

Bakterie, které nemají příliš vhodné podmínky pro svůj metabolismus, jsou v mikrobiálním 

ekosystému zastoupeny málo. Při jakékoliv změně krmné dávky ztrácejí příznivé podmínky 

některé z těch druhů, které se dosud podílely rozhodující měrou na výživě zvířete. Jejich 

rozmnožování se zpomalí, zastoupení v mikrobiální populaci rychle klesá, nevytvářejí tolik 

kyselin jako dříve. Jiné bakterie dostávají příhodný fermentační substrát a jejich počet začne 

narůstat. Doba potřebná pro plné přizpůsobení mikroflóry ke změněným podmínkám, pro 

vytvoření nové rovnováhy v bachoru, je různě dlouhá, od několika hodin do několika týdnů. 

V tomto období sice přežvýkavec žere dostatek krmiv, z jejich živin však nemá plný užitek, 

popřípadě i hladoví, protože mikroorganismy nevyužívají živiny krmiva k produkci mastných 

kyselin v žádoucí míře. Na nová krmiva je proto třeba pozvolna navykat a s návykem začít s 

předstihem. Krmiva, kterými jsme začali přikrmovat, bychom pak měli používat bez jakékoliv 
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změny od podzimu až do jara. Mikroorganismům takový systém krmení vyhovuje. V přírodě 

se přirozená potrava v průběhu roku mění, ale protože jsou změny pozvolné, zvěř se s nimi 

vyrovná. 

Prvoci se živí bakteriemi, ale podílejí se i na enzymatickém rozkladu bílkovin krmiva. Na 

povrchu prvoků jsou přisedlé metanogenní bakterie. V bachoru žije také velké množství 

bakteriofágů a nižších hub. Úloha fágů není dosud objasněna. Anaerobní mikroskopické 

houby rozkládají vlákninu, jejich substrátem je především celulóza a hemicelulóza. Většina 

druhů proniká svými výrůstky podobnými myceliu do rostlinných pletiv, a může tedy trávit 

krmivo zevnitř, zatímco bakterie přisedají jen na povrch částic rostlinného materiálu a tráví jej 

zvenčí. 

Hlavními produkty bachorové fermentace sacharidů jsou těkavé mastné kyseliny, 

především kyselina octová, ale i kyselina propionová, máselná, izomáselná, valerová a 

isovalerová. Jejich největší podíl se vstřebá přes stěnu bachoru, jehož vnitřní povrch zvětšuje 

sliznice bachorových papil přibližně na sedminásobek. Rozpustné cukry jsou v bachoru 

fermentovány téměř kompletně, škrob z 90–95 %, stravitelná celulóza z 80–90 %. Cukr je 

fermentován velmi rychle, škrob pomaleji, celulóza nejpomaleji. Generační interval 

amylolytických bakterií je 2 hodiny, celulolytických bakterií 10 hodin. Celulolytické bakterie 

přitom mají největší spotřebu energie pro svůj vlastní metabolismus. Zvířata nevytvářejí 

celulázu, bez bakterií by byla celulóza, jedna z hlavních živin objemných krmiv, pro zvířata 

zcela nedostupným zdrojem energie.  

Živiny nestrávené v předžaludku, slezu a tenkém střevě podléhají v tlustém střevě 

dalšímu mikrobiálnímu trávení, jehož rozsah také není zanedbatelný.  

Pro trávení vlákninou bohatých objemných krmiv bakterie potřebují přiměřenou dávku 

snadněji dostupné energie, na kterou jsou tato krmiva zejména na podzim a v zimě chudá. Je 

výhodné, když můžeme potřebnou energii přidat jadrnými krmivy. Před zkrmováním je třeba 

zrninám narušit povrchové obaly, a tak zpřístupnit živiny pro trávení. Šrot má být co 

nejhrubší, nejvýhodnější je však zkrmování ve formě vloček.  

Dusíkaté látky jsou mikroorganismy v bachoru rozkládány nejen na aminokyseliny, ale 

ze značné části úplně destruovány až na amoniak. Produkty rozkladu využívají bakterie ke 

stavbě aminokyselin a bílkovin vlastního těla. Dříve než poslouží k výživě zvířete, přemění se 

55–80 % dusíkatých látek krmiva v mikrobiální bílkovinu. Mikrobiální populaci, měla-li dost 



Společnost mladých agrárníků České republiky 

Plaská 622/3, Praha 5 – Malá Strana, 150 00  

                                                                                       www.smacr.cz, smacr@smacr.cz 

 

 

 

15 

 

času ke své adaptaci, je do jisté míry „lhostejné“, jak kvalitní jsou dusíkaté látky krmné 

dávky, zda jde o nejlepší bílkovinná krmiva či močovinu nebo amoniak. Uvažovat o 

biologické hodnotě bílkovin je proto u přežvýkavců podstatně méně důležité než u zvířat 

nepřežvýkavých. Část bakteriální bílkoviny je přeměňována na bílkovinu protozoální. Na 

mikrobiální bílkovině se obvykle podílejí z 80 % bakterie a z 20 % prvoci, někdy však může 

jejich podíl na biomase mikroorganismů dosáhnout až 50 %.  

Zvířata mají v krvi močovinu, jednoduchou zplodinu odbourávaných dusíkatých látek, 

která se z těla odstraňuje močí. Při dostatečném příjmu dusíkatých látek z krmiva se při 

glomerulární filtraci v ledvinách vylučuje asi 40 % močoviny obsažené v krevní plazmě a při 

jejich nedostatečném příjmu jen 1–2 %. Tento mechanismus umožňuje přežvýkavcům 

v období nedostatku vyšší přísun endogenní močoviny pro bakterie předžaludku slinami (do 

kterých přechází močovina z krve) i přímo z krve difúzí přes stěnu bachoru. Tak se zlepší 

využití dusíkatých látek při jejich nízkém obsahu v krmivu, např. v zimním období.  

Struktura krmné dávky musí přežvýkavcům umožnit přežvykování. Je to pro zvíře 

životně důležité. Slinné žlázy při něm vyprodukují několik litrů slin, ve kterých denně do 

bachoru přiteče pro udržování stabilního pH značné množství pufrů (hydrogenfosforečnanu 

sodného a hydrogenuhličitanu sodného). Při vyvrhování sousta do tlamy zvíře krká a odvádí 

tak z předžaludku velké množství plynů vznikajících činností bakterií. Přežvýkavec je tak 

chráněn před nadmutím. Objemné krmivo s delšími částicemi vytváří zároveň vhodnou 

strukturu tuhého obsahu bachoru, nezbytnou pro jeho normální činnost. Zvířata by měla 

přežvykovat 6,5–8 hodin denně. K tomu potřebují dostatek klidu a přiměřené množství 

strukturní vlákniny, tj. vlákniny krmiv s velikostí částic alespoň 8 mm.  

Při překrmení přežvýkavců jadrnými krmivy se snadno dostupnou energií bez pozvolného 

návyku může dojít k laktacidóze bachoru. Nedostatečně přizpůsobená mikroflóra nestačí 

krmiva zpracovat, a proto začnou intenzivně působit bakterie mléčného kvašení, které se do 

předžaludku dostaly s krmivem. Kyselina mléčná není těkavou mastnou kyselinou, v bachoru 

se nevstřebává a zakonzervuje jeho obsah. Zvíře přestane žrát, předžaludek přestane fungovat 

a laktacidóza pak může vést i k úhynům. Přecházíme-li na jadrnější typ krmení, musíme proto 

dávky krmiv se snadno fermentovatelnými glycidy zvyšovat pozvolna, během 2–3 týdnů. 

Přídavky pufrujících látek (např. hydrogenuhličitanu sodného) do krmných směsí chrání před 

poklesem pH v bachoru. Nebezpečné může být období dozrávání obilnin a luskovin, kdy zvěř 
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spase neobvykle mnoho zrnin, které jsou navíc v tomto období zvlášť bohaté na některé 

antinutriční látky chránící semena před předčasným vyklíčením. 

 

Přikrmování zvěře 

 

Povinnost přikrmovat zvěř v době nouze je stanovena v Zákoně o myslivosti. Složení 

poskytovaných krmiv musí odpovídat po stránce kvalitativní i kvantitativní ročnímu období a 

potřebám zvěře. U přežvýkavé zvěře je nutné dodržovat pravidelnost předkládání stejného 

druhu krmiva. Při přechodu na jiné krmivo je důležité zvěř postupně navykat.  

Srnčí zvěř je náročná na koncentraci živin v krmné dávce. Podávat jadrné krmivo jen 

jednou za 3 dny nebo dokonce v týdenních intervalech je hazardem, který se vzhledem 

k nebezpečí vzniku laktacidózy bachoru nemusí vyplatit. Chceme-li jádrem přikrmovat, měli 

bychom podávat malé dávky (0,20‒0,25 kg) každodenně nebo nabízet jadrná krmiva ze 

zásobníkových krmítek v neomezeném množství. Při nabídce ad libitum však zvěř nežere 

téměř nic jiného (spotřebuje denně 0,5 kg i více), což bývá finančně neúnosné. Srnčí zvěř 

nerada přijímá seno, zvlášť když se dostane k okusu dřevin. Ze samokrmítka však můžeme 

nabízet jadrné krmivo smíchané s velmi krátce řezanou slámou nebo senem z vojtěšky nebo 

jetele v poměru 1 : 1–3, a tak nadměrnou konzumaci jádra omezit. Zvěř s oblibou žere také 

směs jadrného krmiva se sušenými cukrovarskými řízky. Zimní přikrmování jádrem do 

značné míry rozhoduje o kvalitě trofejí. Zvěř, která na podzim uložila v těle dostatečné 

množství tuku, potřebuje v zimě méně krmiva než zvěř hubená. Proto je vhodné začít s 

přikrmováním již na podzim. 

Jelení a daňčí zvěř se živí především travními porosty a bylinami na mýtinách, podél 

cest a v bezprostřední blízkosti lesa. V noci se odvažuje vyjít i na otevřené prostranství a 

spásá na polích řepku, obilí nebo kukuřici. Vzrostlý jelen přijme denně 20–30 kg zelené píce. 

V průběhu roku jsou dva vrcholy příjmu potravy – v červnu až srpnu a po ukončení říje. První 

je spojen s bohatou nabídkou mladé píce bohaté na snadno stravitelné živiny. Když je koncem 

tohoto období v těle dostatek tukových zásob, příjem potravy se postupně snižuje a u jelenů 

v říji přejde až v úplné hladovění. Po říji jsou jeleni vyčerpaní, příjem krmiv se opět zvyšuje a 

vrcholí v prosinci. Zvěř vyhledává i koncentrovanější krmiva (šípky, jeřabiny, plody hlohu, 

žaludy, kaštany, bukvice), která umožní obnovit tukové rezervy. Při nízké úživnosti prostředí 

je vhodné vedle sena dát řepu, mrkev, brambory, kukuřičnou siláž nebo kvalitní siláž ze 
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zavadlého lučního porostu a 0,6‒1,2 kg jadrných krmiv. Nejnáročnější je období s vysokou 

sněhovou pokrývkou. Kritickým bývá období přechodu zimy v jaro (březen, duben). Při 

krátkodobém oteplení a vlivem prodlužování světelného dne se zvýší intenzita metabolismu 

jelenů a plných laní, vzroste jejich pohybová aktivita, a přitom ještě není dostatek přirozené 

potravy, zvlášť když znovu napadne a delší dobu zůstane ležet sníh. Pokud se s přikrmováním 

přestane náhle a příliš brzy, mohou po zimě zesláblí jedinci uhynout. Přikrmovat by se mělo 

tak dlouho, dokud zvěř krmivo přijímá. Dostatek krmiv je zároveň prevencí proti poškozování 

dřevin, které bývá největší právě v tomto období. Po celý rok je třeba podávat minerální směsi 

a především sůl. Preparáty na odčervení zamíchané do krmiva se předkládají po předchozím 

koprologickém vyšetření nejčastěji v zimních měsících po skončení doby lovu.  

Příliš vysoké početní stavy zvěře, neodpovídající úživnosti honitby, vedou 

k dlouhodobým problémům. Matky ve špatném výživném stavu mají málo mléka. Mláďata 

proto nemohou využít svých schopností k intenzivnímu růstu, zaostanou v prvém období 

života a mnohá z nich pak v zimě uhynou. 

Parůžky srnců a parohy jelenů a daňků jsou zpočátku tvořeny chrupavčitou tkání, ve 

které se postupně ukládají minerální látky. Jejich růst začíná u srnců v lednu, vytloukají 

koncem března a v dubnu. U jelenů je růst paroží intenzívní od května do června, u daňků o 

něco později. V té době má zvěř vysoké nároky na minerální výživu.  

 

Krmení v oborních a farmových chovech 

 

V oborách je dnes v závislosti na místních zdrojích zvěř většinou celoročně přikrmována 

a v zimě se v některých případech její výživa plně zajišťuje krmením. Intenzita krmení 

samozřejmě závisí na finančních možnostech majitele. Část krmiv si mohou chovatelé ve 

spolupráci se zemědělskými závody vypěstovat sami, část jich mohou nakupovat. Základem 

výživy je pastva, plody keřů a stromů, jadrná a minerální krmiva, v zimě vedle sena kvalitní 

siláže a okopaniny. 

Pokud je krmení plně zajišťováno chovatelem, není problém optimalizovat krmné dávky 

pomocí některého z běžně dostupných počítačových programů, zvlášť při možnosti 

spolupráce se zkušeným zootechnikem-krmivářem. Optimální denní potřeba živin se stanoví 

buď empiricky, studiem vztahů mezi jejich dávkou a odezvou organismu, nebo metodou 
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faktoriální, kdy se sčítají dílčí potřeby pro jednotlivé fyziologické funkce. Metody empirické 

jsou málo přesné, stanovení faktoriálnímu, vycházejícímu z obecných zákonitostí přeměny 

živin, se dává přednost. Sčítají se potřeby pro záchovu, růst (včetně růstu paroží), graviditu a 

laktaci. Ve hře je i množství a kvalita přijatých krmiv, jejich stravitelnost a účinnost využití 

živin. 

Intenzita metabolismu závisí na povrchu těla, kterým se zvíře stýká s prostředím. Změřit 

povrch těla je obtížné, jeho hmotnost se zjišťuje snadněji. Hmotnost v kilogramech umocněná 

na tři čtvrtiny (W
0,75

) se nazývá metabolickou velikostí těla. Jde o číslo nepojmenované, 

které je s povrchem těla v úzké korelaci. Na metabolické velikosti těla závisí potřeba živin a 

energie pro záchovu.  

Pro jelení zvěř jsou k dispozici normy potřeby živin (National Research Council, 2007: 

Nutrient requirements of small ruminants - sheep, goats, cervids and New World camelids. 

The National Academies Press, Washington, D.C. 362 pp.), použitelné i pro vyjadřování 

potřeb daňků. Pro záchovu potřebuje rostoucí zvěř na jednotku metabolické velikosti těla 

v zimě 0,452 MJ a v létě 0,502 MJ, dospělá zvěř v zimě 0,544 MJ a v létě 0,725 MJ 

metabolizovatelné energie (ME). K záchovné potřebě musíme připočíst energii nezbytnou pro 

rozvoj paroží (0,088 MJ), pro přírůstky (u mladých zvířat 0,033 MJ a u dospělých 0,055 MJ 

na gram přírůstku), výživu plodu u plné zvěře ve druhé polovině březosti a pro produkci 

mléka kojících matek. 

V zimě potřebuje laň o hmotnosti 80 kg denně na 26,7 jednotek metabolické velikosti 

(80
0,75 

= 26,7) 14,5 megajoulů ME a jelen s dvojnásobnou hmotností (160
0,75

 x 0,544) 24,5 

MJ, tedy méně než dvojnásobek. Vysokobřezí laň potřebuje 22,2 MJ a laň kojící 30,6 MJ. 

Metabolická velikost těla daňka o hmotnosti 50 kg je 18,8 (50
0,75

) a daněly o hmotnosti 40 kg 

15,9. 

Výživnou hodnotu krmiv najdeme v tabulkách používaných při sestavování krmných 

dávek pro hospodářská zvířata. Kvalitní luční seno obsahuje při sušině 86 % v 1 kg 6,8 MJ, 

kukuřičná siláž o sušině 30 % 2,9 MJ, oves při sušině 88 % 10,1 MJ a ječmen o stejné sušině 

11,2 MJ ME.  

Záchovná potřeba dusíkatých látek na jednotku metabolické velikosti těla je v zimě 

4,53 g a v létě 6,21 g. V období růstu paroží se zvyšuje potřeba přibližně o 3 g. Potřeba pro 
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přírůstek hmotnosti zvířat závisí na podílu ukládaných bílkovin a tuku, potřeba pro růst plodu 

na stadiu gravidity, potřeba pro produkci mléka na stadiu laktace a počtu kojených mláďat.   

Zvíře je v každém období charakterizováno určitou kapacitou příjmu krmiva, danou 

potřebou energie a kapacitou předžaludku, přímo úměrnou metabolické velikosti zvířete. 

Příjem sušiny při neomezené nabídce krmiva závisí na poměru objemné píce k jadrným 

krmivům a zvlášť na kvalitě objemných krmiv. Se snižováním obsahu vlákniny v píci a se 

zvyšováním stravitelnosti organické hmoty příjem stoupá. Při zvyšování podílu 

koncentrovaných krmiv v krmné dávce se příjem sušiny zvětšuje tak dlouho, až je uspokojena 

potřeba energie. Když je jadrných krmiv příliš mnoho, příjem sušiny klesá. Sušiny objemné 

píce přijme zvěř v létě na jednotku W
0,75

 63–89 g, v zimě pouze 47–62 g. V zimě tedy může 

laň o hmotnosti 80 kg přijmout přibližně 1,5 kg a 160 kg těžký jelen 2,5 kg sušiny objemných 

krmiv.  

Pro záchovu potřebuje jelení zvěř na jednotku metabolické velikosti těla v zimě 0,104 g 

vápníku a 0,098 g fosforu, v létě 0,120 g Ca a 0,118 g P, laň pro růst plodu navíc 0,105 g Ca a 

0,047 g P a během kojení navíc 0,195 g Ca a 0,174 g P. Pro osifikaci paroží potřebuje jelen na 

jednotku W
0,75 

0,176 g Ca a 0,151 g P.  

Z mikroprvků se za dostatečný obsah v 1 kg sušiny celé krmné dávky považuje 7–11 mg 

mědi (v závislosti na obsahu jejích antagonistů Mo, S, Fe, Cd a Zn), 40 mg manganu, 50 mg 

zinku, 0,5 mg jodu (ale až 2 mg při přítomnosti látek potlačujících činnost štítné žlázy), 0,10 

mg kobaltu, 0,10 mg molybdenu a 0,15 mg selenu.  

Muflony krmíme podle běžných norem pro ovce.   

Farmové chovy jelenovitých jsou považovány za odvětví živočišné výroby. V současné 

době je v České republice 200 farem se 6,5 tisíci daňky a 88 farem s více než 3,5 tisíci jelenů. 

Muflonů se na 62 farmách  chová asi tisíc.  

 

Krmiva pro zvěř 

 

Obsah snadno stravitelných živin a energie je v objemných krmivech nízký, krmiva 

jadrná jsou koncentrovanější. Mezi šťavnatá objemná krmiva patří zelená píce, letorosty 
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dřevin, siláže (kvašením konzervovaná krmiva) a dužnatá krmiva (okopaniny, ovoce, zelenina 

a zbytky po jejich zpracování), suchá objemná krmiva zahrnují seno, slámu a letninu. Mezi 

jadrná krmiva patří nejen obilniny, luštěniny, semena olejnin a dřevin, ale také průmyslově 

vyráběné krmné směsi. 

Výživná hodnota zelené píce na loukách a pastvinách závisí na druhovém a hmotnostním 

zastoupení trav, jetelovin a bylin a na jejich vegetačním stadiu při spásání. Na počátku 

vegetace je v zelené píci nízký obsah sušiny a vlákniny a mnoho cukrů a snadno stravitelných 

dusíkatých látek. Ve vláknině je vyšší podíl celulózy a hemicelulózy a málo zcela 

nestravitelného ligninu. Se stárnutím porostu obsah vody a dusíkatých látek klesá a podíl 

vlákniny s vyšším obsahem ligninu se zvyšuje. Porosty ozimých obilnin jsou často 

rozhodujícími šťavnatými krmivy v pozdním podzimu, v zimě i na jaře. Řepka olejná přináší 

mnohá nebezpečí spojená s nízkým obsahem vlákniny, vysokým zastoupením nitrátů a při 

příjmu ve velkém množství i u tzv. dvounulových odrůd s obsahem glukosinolátů. 

Seno (luční, vojtěškové, jetelové) má příznivý vliv na činnost mikroorganismů 

v předžaludku. Obsahuje vitamin D2, nenarušuje pH v bachoru, neobsahuje jedovaté produkty 

nevhodného kvašení ani toxické zplodiny rozkladu bílkovin. Z vojtěškového sena zvěř přijímá 

především lístky, hrubé stonky většinou ponechá bez povšimnutí. Seno je třeba chránit před 

zvlhnutím a zaplísněním, aspergilózy z plesnivé píce ohrožují především mladá zvířata. V 

samoobslužných krmelcích uskladněné seno spadá ze zásobníku do jeslí, pod kterými má být 

korýtko na zachycování živinami bohatých senných drolků. Seno lisované do velkých balíků 

se po jejich otevření a ponechání na zemi často znehodnotí. 

Letnina, olistěné výhonky stromů nebo keřů, se suší většinou v červnu, kdy obsahují 

nejvíce stravitelných živin. Čerstvé letorosty dřevin jsou zvěří přijímány po celé vegetační 

období.  

Siláž ze zavadlé píce (nevhodně, ale běžně označovaná jako senáž), se často uchovává ve 

fólií obalených balících o hmotnosti cca 300 kg. Balíky jsou uskladněny u krmeliště a 

postupně se pro zvěř otevírají. Siláž není vhodné předkládat na zem, patří na krmný stůl. 

Roztroušená krmiva a nedožerky, které snadno plesniví, je třeba pravidelně odstraňovat, 

abychom předešli dietetickým potížím způsobeným mykotoxiny.  

Luční porosty k silážování a sušení je třeba sklízet již na počátku metání, tj. o 2–3 týdny 

dříve, než se u nás obvykle sklízí. Při pozdní sklizni obsahují příliš mnoho obtížněji 
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stravitelné vlákniny. Pro zlepšení silážovatelnosti je třeba nechat píci zavadnout na sušinu 32–

45 %.  

Jetel se sklízí, když asi třetina rostlin rozkvete, a porost je třeba nechat zavadnout na 

sušinu 38–45 %. Pro konzervaci siláží ze zavadlé píce jsou vhodnější jetelotravní směsky; 

lépe zavadají a průběh fermentačního procesu je úspěšnější. 

Vojtěšku je vhodné poprvé sklízet nejpozději do začátku květu, další seče ve stadiu 

květních poupat. Pro silážování je třeba zvýšit obsah sušiny na 40–45 %. Obsahuje velmi 

mnoho vápníku. 

Kukuřice je z objemných krmiv krmivem nejvýznamnějším. Poskytuje vysoké výnosy 

energie při nízkých nákladech. Patří ke snadno silážovatelným plodinám, protože obsahuje 

dostatek zkvasitelných cukrů. Podíl palic při sklizni by měl činit alespoň 50 % z celkového 

výnosu sušiny, podíl zrna 40–45 %. Se sklizní se začíná, když sušina dosáhne alespoň 25 % 

(neuvolňují se již silážní šťávy) a ukončit se má při sušině 35 %. Při sklizni je třeba kukuřici 

řezat na co nejkratší řezanku a při vyšší sušině také drtit zrna (používat řezačky s drhlíkovým 

dnem). Fermentace kukuřičných siláží je ukončena za 6–7 týdnů, lze je však zkrmovat již za 4 

–5 týdnů. 

Při technologii dělené sklizně se někde silážuje drcené zrno s částí vřeten odděleně. Takto 

připravená silážovaná drť kukuřičných palic (zemědělci ji obvykle označují jako CCM - 

Corn Cob Mix) je bohatým zdrojem energie. Obvykle obsahuje 50–52 % sušiny a v sušině je 

její energetická hodnota o 8–10 % vyšší než energetická hodnota ječmene.  

Pro krmení přežvýkavců se také připravují silážované drtě celých rostlin obilnin (GPS – 

Ganzpflanzensilage). Ozimá pšenice, ozimý i jarní ječmen popř. i tritikale se sklízejí asi 3 

týdny před obvyklým termínem žní v těstovité zralosti. Sklízí se řezačkou s drhlíkovým 

dnem, která pořeže stébla na velmi krátkou řezanku (do 5 mm), rozštípne je i podélně a 

rozdrtí kolénka stébel i zrno.  

Z okopanin je velmi vhodná objemová krmná řepa, polocukrovka i cukrovka, krmná 

mrkev, brambory, tuřín, vodnice i topinambury. Obsahují v sušině málo vlákniny a mnoho 

snadno dostupné energie a jsou chuťově atraktivní. Je třeba dbát, aby jich zvířata nepřijala bez 

předchozího návyku příliš velké množství. Vynikajícím krmivem jsou sušené cukrovarské 

řízky. 
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Zbytky ze zpracování ovoce a zeleniny se využívají poměrně často. Hroznové výlisky 

(matoliny) nejsou příliš kvalitní, výlisky jablečné jsou jakostnější. Dobrým krmivem jsou 

výlisky rajčat, zbývající při výrobě rajského protlaku. Běžně se zkrmují také obalové listy a 

košťály zelných hlávek, úlomky kořenové zeleniny aj. 

Větve ovocných dřevin po zimní prořezávce jsou vyhledávaným ohryzem pro zajíce a 

králíky. Nejvhodnější je ohryz z jabloní. 

Z krmiv jadrných se dává přednost ovsu, vhodné jsou i ječmen, kukuřice a pšenice. 

Zkrmují se celé nebo rozdrcené. Zrniny není vhodné šrotovat na dlouhou dobu do zásoby, 

protože tuk v nich obsažený žlukne. Zvlášť se to týká ovsa a kukuřice, které jsou na tuk 

bohaté. Hrách, peluška, bob, lupina a zbytky olejářského průmyslu (pokrutiny a extrahované 

šroty) jsou bílkovinnými krmivy.  

Suchý chléb a pečivo i zbytky z výroby těstovin jsou vhodným krmivem, nesmí však 

mít ani stopy zaplísnění.  

Průmyslově vyráběné krmné směsi jsou sestavovány tak, aby doplnily obsah živin 

v objemných krmivech. Jejich výroba, prodej a používání se řídí Zákonem o krmivech č. 

91/1996 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků a velmi podrobnou prováděcí vyhláškou 

tohoto zákona.  

Při používání vysokých dávek dusíkatých hnojiv narůstá v rostlinách množství 

dusičnanů, které snižují intenzitu metabolismu a vyvolávají křeče. Dusičnany se v bachoru 

redukují na dusitany, které vytvářejí z hemoglobinu methemoglobin, který nemůže přenášet 

kyslík. Vysoký obsah dusičnanů má zejména řepka olejná. Zvěř jí dává přednost před 

ozimými obilninami, moderní odrůdy jsou sladké. Podařilo se je vyšlechtit na snížený, nikoliv 

však nulový obsah hořkých a jedovatých glukosinolátů. Při vysokém příjmu je i z takové 

řepky jejich celkové množství dostačující k tomu, aby zvěř byla poškozena nejen dusičnany a 

dusitany, ale i glukosinoláty. V těle se z nich vytvářejí látky narušující činnost štítné žlázy i 

jiných orgánů.  

Řepka v zimě a mladé pastevní porosty na jaře obsahují mnoho snadno stravitelných 

živin, je v nich však velmi málo vlákniny. To vede k omezení činnosti bachoru a k průjmům. 

Při nedostatku strukturních krmiv s vysokým obsahem vlákniny mají výkaly pastovitou 

konzistenci (koláče). Má-li zvěř možnost, řeší situaci okusem zejména mladých jehličnanů. 

Vlákninu můžeme zvěři poskytnout šťavnatými i suchými objemnými krmivy – kukuřičnou 
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siláží s vysokým podílem palic, silážovanými jablečnými výlisky, kvalitním vojtěškovým, 

jetelovým nebo lučním senem, sušenými cukrovarskými řízky, letninou i klestem z těžby 

jehličnanů.  Srnčí zvěří je luční seno přijímáno s menší ochotou, je hůře stravitelné, a má tedy 

nižší výživnou hodnotu, ale funkci strukturního krmiva v nouzi rovněž splní. Z jadrných 

krmiv má nejvíce vlákniny oves.  

Pro zvěř jsou výhodné směsné krmné dávky (často označované jako TMR – Total 

Mixed Rations), které se pro zvěř mohou silážovat. Sestávají ze šťavnaté píce, suché píce, 

jadrných i minerálních krmiv a krmných aditiv. V celém objemu jsou pak stejné podmínky 

pro mikroorganismy v bachoru ihned po nakrmení. Při postupném příjmu jednotlivých krmiv 

se komponenty promíchají teprve za delší dobu a efektivnost jejich využití je proto menší. 

Sociálně nadřazení jedinci si ze směsné dávky nemohou vybírat chutnější komponenty. Ve 

spolupráci s chovatelem skotu se do krmného vozu komponenty za použití tenzometrické 

váhy postupně dávkují od nejmenších do největších podílů hmotnosti, od suchých k vlhkým a 

od dlouhých ke krátkým strukturám krmiva. Míchá se jen po dobu nezbytnou pro dokonalou 

homogenizaci (3–5 minut od naložení posledního komponentu). Při překročení doby míchání 

by se porušila struktura krmiv, což by vedlo ke snížení příjmu. Směsná krmná dávka se 

konzervuje silážováním v polyetylénových pytlích, velkoobjemových vacích, silážních 

žlabech nebo v upravených krmelcích. Po udusání a zakrytí polyetylénovou fólií glycidy v 

neprodyšně uzavřené hmotě kvasí. Zplodinami kvašení jsou organické kyseliny (zejména 

kyselina mléčná), které snižují pH na 3,8–5,0, a siláž je tak v anaerobním prostředí 

dlouhodobě skladovatelná. Ideální sušina směsné krmné dávky je 50–55 %. Kukuřičná siláž 

mívá sušinu 30–35 %, siláže ze zavadlé píce 33–40 %, seno, sláma a jadrná krmiva 86–88 %. 

V technice krmení je třeba s pící zacházet tak, aby zůstala chutná a bylo v ní co nejvíce 

živin. Chuťový smysl je u přežvýkavců dobře vyvinut, zvířata na chuť krmiva citlivě reagují. 

Jelenům chutnají sladká krmiva, mufloni upřednostňují kořenité příchuti (kmín, anýz, fenykl), 

které se někdy přidávají do směsí krmiv. 

Při úpravě krmiv i při rozhodování o způsobu jejich předkládání zvířatům musíme mít 

stále na paměti, že krmíme přežvýkavce. Čím lépe se podaří vyhovět požadavkům 

mikrobiální populace bachoru, tím lépe bude zvěř živena, bude v lepším výživném stavu, v 

lepší kondici, její potomstvo bude životaschopnější a v rámci svého genofondu dosáhne vyšší 

trofejové kvality.  


