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1. Cíl projektu. 

 

1.1.Co je cílem pilotního projektu 

Cílem řešeného projektu bylo v provozních podmínkách ověřit vliv různých podmínek 

chovu a výživy na nutriční hodnotu produkované potraviny. Ověřovaná technologie chovu 

candáta obecného byla zaměřena na podmínky intenzivního chovu a vybraných krmných 

směsí a vliv uvedených faktorů na nutriční hodnotu produkované svaloviny candáta 

obecného, obsah a zastoupení mastných kyselin a hodnotu vybraných senzorických 

deskriptorů. Získané parametry byly porovnávány s daty z běžných rybničních podmínek 

chovu. V provozních podmínkách byl tak ověřen vliv použitého krmiva na kvalitu masa 

candáta ve srovnání se standardní kvalitou získávanou v rybničních podmínkách, byl 

objektivně zhodnocen efekt zastoupení mastných kyselin v krmné směsi na spektrum 

mastných kyselin ve svalovině candáta a podílu žádaných mastných kyselin řady n-3. 

 

1.2. Inovativnost technologie 

Produkce candáta obecného v kontrolovaných podmínkách chovu s použitím oteplené 

vody a kompletních krmných směsí při produkci násadového materiálu a tržních ryb se stala 

alternativní produkční technologií chovu. Její výhodou je celoroční dostupnost ceněného masa 

candáta. Zároveň podmínky chovu ovlivňují kvalitu produkovaných ryb, včetně složení jejich 

svaloviny. Je proto nezbytné definovat vliv použité technologie a krmné strategie na kvalitu 

finálního produktu. Použitá krmná směs může pozitivně ovlivnit nutriční úroveň a zejména 

spektrum a obsah významných mastných kyselin ve svalovině produkovaného candáta. 

 

1.3. Proč je nutná inovace, která je předmětem testování 

Kvalita rybího masa je významným způsobem ovlivněna podmínkami chovu a 

výživou chovaných ryb. Jako standardní kvalita je konzumenty zpravidla vnímána kvalita ryb 

produkovaných v přirozených rybničních podmínkách, kde je základem produkce přirozená 

potrava. V případě candáta obecného, jako dravého rybího druhu, jde tedy o využití drobných 

ryb. Složení svaloviny, obsah jednotlivých živin, spektrum mastných kyselin i senzorické 

vlastnosti vychází z uvedených podmínek a spektra potravy. V podmínkách intenzivních 

chovů je složení svaloviny rozhodující měrou ovlivněno použitou krmnou směsí a použitou 

technologií, kombinující zpravidla použití oteplené vody v zimním období s rybničním 

chovem nebo celoroční chov v kontrolovaných podmínkách. Výběr vhodného krmiva a 

eliminace případných nežádoucích faktorů prostředí je nezbytná pro uplatnění produkované 

potraviny na trhu bez toho, aniž by byla konzumenty vnímána jako nestandardní nebo méně 

kvalitní. V případě candáta obecného jako našeho nejdražšího chovaného druhu je udržení 

špičkové kvality nezbytnou nutností. Složení tuku v krmných směsích přímo ovlivňuje 

zastoupení mastných kyselin v mase ryb a proto je potřeba vhodnou volbou udržet nebo 

dokonce zlepšit jejich profil ve srovnání s tradiční technologií chovu. 
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2. Úvod 

 

S rozšiřováním produkce ryb v řízených podmínkách dochází k výraznému ovlivnění 

kvality rybího masa získávaného v rozdílných produkčních systémech. Nutriční složení i 

senzorické parametry jsou ovlivněny podmínkami prostředí i zvolenou krmnou strategií. Ta 

zahrnuje nejen alternativu přirozená potrava nebo kompletní krmná směs, ale i volbu směsi, 

intenzitu krmení, případně doplňky přímo ovlivňující nutriční hodnotu produkované 

potraviny. Použití rostlinných komponentů a olejů v krmných směsích jako náhrady oleje 

rybího a rybí moučky zhoršuje spektrum mastných kyselin ve svalovině ryb, snižuje podíl n-3 

mastných kyselin. Naopak přídavek vhodných olejů do směsí (rybí nebo lněný olej) jejich 

podíl ovlivní příznivě. Složení krmné směsi (kvalita bílkovin a energetická hodnota) i 

intenzita krmení ovlivňují obsah viscerálního tuku (výtěžnost), složení svaloviny i spektrum 

mastných kyselin. Možnou alternací je kombinovaná technologie zahrnující v průběhu 

chovného cyklu jak použití krmné směsi, tak i přirozené potravy.  

Uvedené technologie chovu jsou ve fázi testování a provozního ověřování používány i 

při produkci candáta obecného (Sander lucioperca) v ČR. Tato technologie navazuje na 

zvládnutí technologie odchovu násadového materiálu a tržních ryb v podmínkách 

intenzivního chovu s využitím oteplené vody a kompletních krmných směsí. 

Candát obecný patří k našim hospodářsky nejvýznamnějším rybím druhům a je na trhu 

vysoce ceněným sladkovodním rybím druhem. Jeho realizační cena vysoce převyšuje cenu 

kapra. Je charakteristický svou kvalitní svalovinou s nízkým obsahem tuku a příznivým 

zastoupením polynenasycených mastných kyselin. A právě technologie chovu může a také 

ovlivňuje složení jeho svaloviny a spektrum (obsah) žádaných mastných kyselin. Tradičně je 

produkován jako doplňkový rybí druh v polykulturních obsádkách a loven na udici. Celková 

produkce se v ČR pohybuje v rozpětí 160-190 tun. Z tohoto množství je produkováno 

v chovných zařízeních, v současnosti v rybnících, pouze necelých 50 tun. V polykulturních 

obsádkách je candát chován klasicky na přirozené potravě, tvořené z počátku planktonem a 

následně drobnými rybami. Z této technologie vychází standard kvality svaloviny candáta, jak 

v jeho složení, tak i senzorických vlastnostech. 

V posledních desetiletích dochází celosvětově k rozvoji technických akvakultur, 

produkujících vhodné druhy ryb v kontrolovaných podmínkách s využitím kompletních 

krmných směsí. Přibližně před deseti lety byly zařazeny mezi vhodné a perspektivní ryby do 

uvedených systému i Percidae, tedy i candát obecný. V rámci již provedených experimentů 

bylo zjištěno, že se jedná o druh vhodný pro intenzivní chovy, který je schopen se adaptovat 

na podmínky technických akvakultur a efektivně využívat tvarované krmné směsi. Tato 

skutečnost spolu s poměrně vysokým tempem růstu, výbornou kvalitou masa a dobrými 

odbytovými podmínkami z něho činí rybí druh, jehož produkce by mohla být prostřednictvím 

intenzivního chovu výrazně zvýšena.  

Provozně ověřována je řízená reprodukce candáta obecného, odchov jeho raných 

stádií, kombinace rybničního chovu technických akvakultury při odchovu rychleného plůdku, 

ročka, násadového materiálu i tržních ryb. Předmětem sledování je optimalizace převodu 

z rybničních podmínek, výživa jednotlivých věkových kategorií, optimalizace podmínek 
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prostředí i nutriční hodnota produkovaných ryb. Využívány jsou kompletní krmené směsi a 

řízené podmínky prostředí s oteplenou vodou. 

Při produkci ryb v intenzivních podmínkách odpovídá složení svaloviny tržních ryb 

složení použité krmné směsi. Vyšší obsah energie zvyšuje obsah tuku v organizmu ryb. U 

candáta obecného nedochází k významnému zvýšení obsahu tuku ve svalovině, významně se 

zvyšuje obsah tuku viscerálního a obsah tuku ukládaného v játrech. Vnitřnostní tuk negativně 

ovlivňuje výtěžnost, příliš velké zatížení jater, může ovlivnit jejich funkčnost. To se projeví 

sníženým příjmem krmiva, snížením intenzity růstu a zhoršením kvality svaloviny. Obecně 

platí, že nositelem chutě a vůně ve svalovině je právě tuk. Jeho nedostatek nebo nadbytek, 

jeho nepříznivé složení negativně ovlivní senzorické vlastnosti rybího masa.  

Proto je i v intenzivním chovu candáta obecného, jako rybího druhu s velmi ceněnou 

svalovinou důležitá optimalizace krmné strategie, volba vhodného krmiva, které při výkrmu 

ovlivňuje kvalitu produkované potraviny. Zařazení vhodné směsi nebo přídavku oleje 

s obsahem požadovaných mastných kyselin řady n-3 (např. lněný nebo rybí olej) zvýší jejich 

obsah i na vyšší úroveň, než která je dosahována v přirozených podmínkách. 

V pilotním projektu byla testována technologie intenzivního chovu ryb s použitím 

různých krmiva a jejich vliv na kvalitu produkovaného masa candáta obecného jako potraviny 

zdravé výživy. V průběhu řešení byl ověřován vliv různých faktorů (použité krmivo, hustota 

obsádky, přechovávání ve studené vodě, odchov ve venkovních bazénech s použitím 

kompletních krmných směsí) na nutriční hodnotu masa, se zaměřením na spektrum mastných 

kyselin a senzorické parametry. 

Zvládnutí odchovu a produkce candáta obecného do tržní velikosti v kontrolovaných 

podmínkách s využitím vhodných krmných směsí umožní v ČR významně zvýšit produkci 

této na trhu velmi ceněné ryby, případně i zajistit její celoroční nabídku se standardně 

vysokou kvalitou jejího masa.  
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Odhad přínosu zavedené technologie. 

Technologie chovu candáta obecného v kontrolovaných podmínkách s využitím 

oteplené vody v zimním období a použitím vhodných kompletních krmných směsí, umožňuje 

produkci rybího masa s definovanou a standardní kvalitou. Vhodné složení tuku použitých 

krmných směsí příznivě ovlivní zastoupení jednotlivých mastných kyselin a obsah 

polynenasycených mastných kyselin řady n-3. Zároveň nebudou negativně ovlivněny 

senzorické parametry produkované potraviny. Produkovaná potravina z kontrolovaných 

podmínek chovu tak nebude mít horší kvalitu ve srovnání s tradiční technologií. Celoročně 

tak bude k dispozici maso candáta obecného standardizované (vyrovnané) kvality, dané 

technologií chovu a použitou výživou. 

 

3. Materiál a metodika 

 

Testovaná technologie produkce svaloviny candáta obecného v intenzivních 

podmínkách chovu s využitím oteplené vody v zimním období a použitím kompletních 

krmných směsí byla realizována na středisku Velký Dvůr Rybníkářství Pohořelice a.s. 

V navazujícím vegetačním období pokračovalo testování na venkovních průtočných 

betonových žlabech. Pro testování ověřované technologie bylo v zimním období využito 

objektu Rybníkářství Pohořelice, a.s., označovaného jako Teplá odchovna na středisku Velký 

Dvůr, běžně využívaná k zimnímu chovu dekoračních ryb. Odchovna je vybavena nádržemi 

tvořenými obdélníkovými závěsnými vaky o objemu cca 6 m3 (o rozměrech rámu 2x4 m, s 

výškou vodního sloupce 0,85) a recirkulačním systémem tvořeným čtyřmi čtvercovými 

nádržemi s objemem 2,5 m
3
, napojenými na filtrační sekci. Celá odchovna je temperována 

pomocí tepelného čerpadla, jako zdroj vody využívá povrchovou vodu, upravenou ve filtru s 

pískovou náplní, která je následně v objektu temperována. Odchovna je vybavena rozvodem 

kyslíku k oxigenaci vody. Betonové průtočné žlaby pro navazující letní chov jsou v areálu 

střediska. Jedná se o nádrže o rozměrech 11 x 2 m, resp. 11 x 3 m s výškou vodního sloupce 1 

m. Přítok do žlabů (voda z náhonu) se pohyboval kolem 1 l/s, žlaby byly kontinuálně 

dotovány kyslíkem přes perforované hadice umístěné na dně žlabů. 
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Do podmínek intenzivního chovu byly nasazeny ryby z průtočných žlabů, adaptované 

na příjem suchých diet. Při chovu ryb v kontrolovaných podmínkách byly denně stanovovány 

základní hydrochemické parametry (kyslíku, hodnota pH), periodicky i hodnota obsahu 

amoniaku, dusitanů a dusičnanů, doplňkově i fosforečnanů Dále byly denně zaznamenávány 

ztráty ryb a spotřebované krmivo. Denně bylo v průběhu zimního období z nádrží 

odstraňováno nespotřebované krmivo a periodicky prováděno čistění nádrží. 

Ke krmení byly použity krmné směsi vhodného složení pro chov candáta 

v kontrolovaných podmínkách, Jednalo se o krmiva s označením SKRETTING F-3P BIO 40 s 

obsahem živin 42,5 % proteinů a 13 % tuku, které je v systému Rybníkářství Pohořelice a.s. 

ověřeno a v podmínkách ČR dostupné a Biomar EFFICO Sigma 815 s obsahem 46 % 

proteinů a 18 % tuku, vyráběné v současnosti ve Francii, do budoucna zřejmě ve Španělsku, 

určené pro candáta a jesetery. K aplikaci krmiva byla použita pro každou nádrž pásová 

samokrmítka s hodinovým strojkem. Tato samokrmítka zajišťují podávání krmení přibližně 8 

– 10 hodin v jednom cyklu. Intenzita krmení byla stanovena na základě hmotnosti ryb a 

teploty prostředí zpočátku na úroveň 1 % hmotnosti obsádky, s postupným zvýšením až na 2 

%. Výše krmné dávky byla upravována podle pravidelně sledované hmotnosti ryb, denně pak 

podle intenzity příjmu potravy, případně se zohledněním snížení počtu ryb. 

Celý pilotní projekt byl rozdělen do čtyř částí. Každá z nich byla ukončena odběrem 

vzorů ryb. Ryby byly individuálně změřeny a zváženy a po zabití byly zbaveny vnitřností a 

ručně filetovány. U odebraných ryb byly stanoveny délko-hmotností parametry, koeficienty 

pro hodnocení exteriéru a kondice, nutriční hodnota, spektrum mastných kyselin jejich 

svaloviny a vybrané senzorické parametry. Konkrétně byl na základě zjištěných délko-

hmotnostních dat vypočítán koeficient dle Fultona (Kf), index vysokohřbetosti (Iv) a 

širokohřbětosti (Iš) pro hodnocení exteriéru, dále hepatosomatický (HSI) a viscerosomatický 

index (VSI) pro stanovení obsahu tuku ve vnitřnostním komplexu. Analýzy složení tělních 

tkání – obsah sušiny, obsah NL (Kjeldahlova metoda), obsah tuku (Soxhletova metoda)ve 

svalovině a vnitřnostech, spektrum FA (plynová chromatografie, extrakce dle Folch a kol., 

1957) s přepočtem na obsah významných mastných kyselin (PUFA). U výtěžnosti pak 

procentický podíl ryb bez vnitřností a filet a jejich hmotnost. Senzorická analýza probíhala 

v senzorické laboratoři. Z každé skupiny ryb bylo podrobeno analýze 8 ks (v první části 

projektu pouze 6 ks), každá z nich u šesti posuzovatelů. Hodnocena byla intenzita vůně, 

příjemnost vůně, textura v ústech, šťavnatost, intenzita chuti a příjemnost chuti. Získané 

výsledky všech parametrů byly statisticky vyhodnoceny. 

V první části projektu byly porovnávány hodnoty zjištěných parametrů u třech skupin 

ryb v listopadovém termínu roku 2010. První byla skupina odchovávaná v oteplené vodě 

s použitím krmiva Skrettig. Jako druhá skupina byly analyzovány chlazené filety nakoupené 

v obchodním řetězci, jejich původ nebyl zjištěn. Třetí skupiny tvořili candáti z rybničních 

podmínek, tedy na přirozené potravě.  

V druhé části (duben 2011) byly analyzovány rovněž tři skupiny candátů. První 

skupina – candáti původem z intenzivního chovu, odkrmovaní do října předchozího roku 

kompletní krmnou směsí (Skretting) a přechovávaní přes zimní období na studené vodě 

v průtočném žlabu. Druhou skupinou byly ryby z rybničních podmínek, třetí skupina 
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pocházela z podmínek intenzivního chovu, kde na oteplené vodě byla po celou zimu 

odchovávaná s použitím krmiva Skretting. 

V rámci třetí etapy projektu byly analyzovány tři skupiny ryb, všechny pocházející 

z podmínek intenzivního chovu. U prvních dvou skupin byl ověřen vliv použité směsi na 

složení tkání a spektrum mastných kyselin v závislosti na složení krmiv a použitý olej pro 

jejich tukování. Jednalo se o krmiva s označením SKRETTING F-3P BIO 40 s obsahem živin 

42,5 % proteinů a 13 % tuku, které je v systému Rybníkářství Pohořelice a.s. ověřeno a 

v podmínkách ČR dostupné a Biomar EFFICO Sigma 815 s obsahem 46 % proteinů a 18 % 

tuku, vyráběné v současnosti ve Francii. Ryby nasazené do provedeného testu byly 

adaptovány na podmínky intenzivního chovu, oteplenou vody a příjem kompletních krmných 

směsí. Ryby o průměrné kusové hmotnosti 469,28 g byly v počtu 100 ks nasazeny do nádrží 

recirkulačního systému (objem 2,5 m
3
), což odpovídá hustotě obsádky necelých 19 kg.m

-3
 

chovné nádrže. Nádrže byly napojeny na recirkulační systém s celkovým objemem téměř 15 

m
3
 a minimálním zatížením. Třetí skupinu tvořily ryby odkrmované směsí Skretting, chované 

v závěsném vaku o objemu cca 6 m
3
 a filtrem o objemu přibližně 800 l v počtu 367 ks a 

hmotnosti přibližně 170 kg, což představuje zatížení více než 28 kg.m
-3

. Délka aplikace různé 

diety byla po dobu 3 měsíců. V této části pilotního projektu byl tedy ověřován v provozních 

podmínkách vliv různého krmiva a současně i vliv hustoty obsádky. 

Čtvrtá poslední část ukončila v měsíci záři letní chov (červen až září) ve venkovních 

průtočných bazénech opět s použitím dvou různých krmných směsí, identických s chovem na 

teplé vodě. V průtočných žlabech teplota vody kolísala podle venkovních podmínek a nebyla 

upravována. Pro udržení optimálních kyslíkových poměrů byl do vody aplikován kyslík. Třetí 

skupinou byly ryby z rybničních podmínek, odchovávaných na přirozené potravě.  

 

4. Výsledky 

 

4.1.  

Pro testování technologie v první části projektu, končící v listopadu v roce 2010, byly 

ryby do systému s oteplenou vodou nasazeny v září. Délko-hmotnostní charakteristika, 

hodnoty koeficientů hodnocené exteriéru a výtěžnost ryb z podmínek intenzivního chovu a 

rybníku jsou uvedeny v tab. 1. Vzorky z obchodního řetězce byly nakoupeny v podobě 

chlazených filetů, proto nejsou uvedeny charakteristiky ryb. 

 

Tab. 1: Délko-hmotnostní a exteriérové parametry, výtěžnost (listopad 2010) 

Krmivo Dc (mm) Dt (mm) hmotnost (g) Kf Iv Iš (%) 

Tesco - - - - - - 

Scretting 348,20±10,41 299,20±8,96 371,20±35,47 1,38±0,05 4,65±0,19 12,91±0,37 

Přirozená  383,70±13,62 325,30±12,26 531,30±58,90 1,54±0,10 4,67±0,22 13,25±0,53 

 

Krmivo HSI (%) VSI (%) 
Výtěžnost (%) 

Hmotnost filet (g) 
Bez vnitřností filet 

Scretting 1,86±0,33 11,81±0,85 88,19±0,85 45,86±1,88 170,30±18,52 

Přirozená  1,63±0,26 8,78±1,71 91,22±1,71 50,91±2,08 270,10±28,30 
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Hodnoty parametrů exteriéru byly příznivější u rybničních podmínek, a to včetně 

výtěžnosti filet. Jednalo se rybník Nesyt, ze kterého ryby pocházely a který poskytuje velmi 

dobré podmínky pro růst dravých ryb. To je spojeno zejména s radikálně sníženou obsádkou a 

redukcí násady kapra. Ve srovnání s podmínkami intenzivního chovu byl zjištěn i významně 

nižší obsah tuku ve vnitřnostech, což se projevilo zejména na hodnotě viscerosomatického 

indexu.  

Složení svaloviny všech tří skupin ryb je uvedeno v tab. 2, hodnota sušiny a obsah 

tuku ve vnitřnostech a játrech pak v tab. 3. Obsah tuku a bílkovin jsou uvedeny 

v procentickém zastoupení v sušině vzorku a dále v procentickém podílu čerstvé hmoty. 

 

Tab. 2: Chemické složení svaloviny candátů (listopad 2010) 

Krmivo 
Sušina Obsah tuku Obsah bílkovin 

(%) (%sušiny) (% ČH) (%sušiny) (% ČH) 

Tesco 19,70±0,43 1,85±1,06 0,60±0,20 92,10±0,63 18,14±0,33 

Scretting 22,56±0,37 5,27±0,80 1,19±0,19 88,48±0,83 19,96±0,33 

Přirozená  21,67±0,54 5,67±0,89 1,23±0,20 85,91±0,94 18,61±0,37 

 

Tab. 3: Chemické složení vnitřností candátů (listopad 2010) 

Krmivo 
Sušina (%) Obsah tuku vnitřnosti Obsah tuku játra 

Vnitřnosti játra (% sušiny) (% ČH) (% sušiny) (% ČH) 

Tesco       

Scretting 75,75 26,73 91,00 68,93 18,11 4,84 

Přirozená  56,72 26,49 67,59 38,34 25,64 6,79 

 

Původ vzorků ryb vysoce významně ovlivnil úroveň sušiny vzorků svaloviny, obsah 

tuku i proteinů (P<0,01). 

Spektrum mastných kyselin, procentický podíl jednotlivých FA i obsah (g) v 1 kg 

svaloviny je uveden v tab. 4. Obsah polynenasycených mstných kyselin řady n-3 byl 

v procentickém zastoupení jednotlivých FA v rozpětí 35 -40 % u všech tří vzorků. Původ ryb 

mu tohoto parametru měl statisticky vysoce významný vliv (P<0,01), na rozdíl od hodnoty 

obsahu n-6 FA, kde významnost vlivu podmínek chovu byla na statisticky významné úrovni 

(P<0,05). V hmotnostním podílu ve svalovině ryb je vyšší podíl u vzorků z intenzivního 

chovu a rybničních podmínek, a to díky obsahu tuku ve svalovině, které je téměř dvojnásobné 

ve srovnání s jeho obsahem ve filetách z obchodního řetězce. Zajímavé je zastoupení 

jednotlivých FA n-3, kdy nejvyšší podíl α-linolenové (ALA) mastné kyseliny je u vzorků 

z rybníka (P<0,05), obdobně i eikosapentaenové (EPA) (P<0,01), ale obsah dokosahexaenové 

(DHA) FA je vyšší u dalších dvou (P<0,05). Nicméně poměn n-3/n-6 je téměř o třetinu 

příznivější u svaloviny candáta pocházejícího z rybničních podmínek (P<0,01).  
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Tab. 4: Zastoupení mastných kyselin listopad 2010 

FA/varianta 

Teplá odchovna, krmivo 

Skretting  

Obchodní řetězec, 

chlazené filety 

Přirozená potrava, 

rybniční podmínky 

% g.kg
-1 

% g.kg
-1 

% g.kg
-1 

C 14:0 1,720 0,111 0,871 0,021 1,060 0,068 

C 16:0 21,588 1,400 22,694 0,536 20,954 1,353 

C 16:1n7 3,037 0,197 2,515 0,059 5,230 0,338 

C 18:0 6,042 0,392 8,560 0,202 5,491 0,355 

C 18:1n9c 13,196 0,856 10,434 0,246 11,636 0,751 

C 18:1n7 2,080 0,135 2,882 0,068 3,228 0,208 

C 18:2n6c 14,517 0,941 2,107 0,050 3,739 0,241 

C 18:3n6 0,170 0,011 0,135 0,003 0,201 0,013 

C 18:3n3 1,413 0,092 1,159 0,027 4,226 0,273 

C 18:4n3 0,508 0,033 0,188 0,004 1,100 0,071 

C 20:1 0,799 0,052 0,533 0,013 0,386 0,025 

C 20:4n6 1,263 0,082 9,506 0,224 6,679 0,431 

C 20:4n3 0,289 0,019 0,347 0,008 0,963 0,062 

C 20:5n3 7,149 0,464 7,268 0,172 9,620 0,621 

C 22:4n6 0,072 0,005 1,091 0,026 0,636 0,041 

C 22:5n6 0,373 0,024 2,731 0,064 1,083 0,070 

C 22:5n3 1,521 0,099 3,955 0,093 3,359 0,217 

C 22:6n3 24,265 1,573 23,024 0,543 20,410 1,318 

       

Nasycené FA 29,349 1,903 32,125 0,758 27,505 1,776 

Mononenasycené 19,111 1,239 16,364 0,386 20,480 1,322 

Polynenasycené 51,540 3,342 51,511 1,216 52,016 3,358 

n-6 16,395 1,063 15,570 0,367 12,338 0,797 

n-3 35,145 2,279 35,941 0,848 39,677 2,562 

n-3/n-6 2,144 2,144 2,308 2,308 3,257 3,257 

 

Vliv původu ryb na senzorické vlastnosti jejich svaloviny a dosažené hodnoty 

jednotlivých hodnocených parametrů jsou uvedeny v tab. 5. Souhrnně jsou vyjádřeny v grafu 

1. 

 

Tab.5: Hodnocení jednotlivých senzorických deskriptorů – listopad 2010 

Deskriptor/zdroj Obchodní řetězec, 

chlazené filety 

Teplá odchovna, 

Skretting 

Přirozená potrava, 

rybniční podmínky 

Intenzita vůně 73,90±4,44 73,21±2,33 77,39±1,03 

Příjemnost vůně 77,00±4,96 64,95±4,03 77,74±2,35 

Textura v ústech 66,79±3,72 40,29±3,89 58,10±7,58 

Šťavnatost 36,05±9,45 45,89±5,38 62,84±4,26 

Intenzita chuti 31,18±4,69 66,21±4,67 66,21±4,22 

Příjemnost chuti 48,43±9,28 71,24±3,81 61,69±8,03 
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Graf 1: 

 

 
 

Zatímco parametry týkající se vůně, jsou u všech tří vzorků poměrně vyrovnané, u 

textury dosáhl nejnižší hodnoty vzorek z intenzivního chovu, u zbylých parametrů dosáhla 

svalovina z obchodního řetězce nejnižšího hodnocení. Při součtu hodnoty všech deskriptorů 

dosáhla nejvyšší bodové hodnocení svalovina z rybničních podmínek (404 b), následována 

intenzivním chovem (361 b) a obchodním řetězcem (333 b). 

 

4.2. 

V druhém části pilotního projektu byly hodnoceny vzorky svaloviny získané 

z průtočného systému se studenou vodou (žlabovna), kde ryby odchované s použitím krmných 

směsí byly již bez krmení přechovávány v průběhu zimního období. Druhou skupinou byly 

ryby odchované na systému s oteplenou vodou s použitím krmiva Skretting, třetí pak 

pocházející z rybničních podmínek.  

 

Tab. 6: Délko-hmotnostní a exteriérové parametry, výtěžnost (duben 2011) 

Krmivo Dc (mm) Dt (mm) hmotnost (g) Kf Iv Iš (%) 

Žlabovna 354,00±14,76 303,25±14,85 372,50±55,18 1,32±0,05 4,52±0,27 12,35±0,52 

Skretting 364,75±5,55 311,88±5,25 414,25±8,92 1,37±0,07 4,64±0,20 12,55±0,46 

Přirozená 442,20±28,36 382,90±28,14 803,80±148,92 1,42±0,06 4,64±0,19 12,85±0,77 

 

Krmivo HSI (%) VSI (%) 
Výtěžnost (%) 

Hmotnost filet (g) 
Bez vnitřností filet 

Žlabovna 1,77±0,42 16,55±7,49 83,45±7,49 45,06±4,61 166,75±25,01 

Skretting 1,88±0,37 10,13±1,41 89,87±1,41 49,07±1,36 199,25±8,08 

Přirozená 1,15±0,20 6,35±0,70 93,67±0,71 49,92±1,67 414,63±44,08 

 

Hodnoty exteriérových parametrů byly srovnatelné u všech tří skupin hodnocených 

ryb. Přestože v průběhu zimního období nebyly ryby ve žlabovně krmeny, udržely si vyšší 
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hodnotu VSI i HSI než ryby z přirozené potravy. Naopak hodnota u výtěžnosti filet byla u této 

skupiny nižší ve srovnání se zbylými dvěma skupinami. 

 

Tab. 7: Chemické složení svaloviny candátů (duben 2011) 

Krmivo 
Sušina Obsah tuku Obsah bílkovin 

(%) (%sušiny) (% ČH) (%sušiny) (% ČH) 

Žlabovna 21,56±0,72 6,42±1,50 1,39±0,34 89,39±1,90 19,27±0,76 

Skretting 22,75±2,18 5,97±0,48 1,66±0,14 88,01±1,64 20,03±1,98 

Přirozená 21,12±0,39 3,69±1,14 0,78±0,24 86,17±0,31 18,19±0,31 

 

Vliv původu ryb měl na obsah tuku ve svalovině vysoce průkazný vliv (P<0,01). 

Nejnižší hodnota byla zjištěna u skupiny pocházející z rybničních podmínek chovu. Obdobně 

i obsah tuku ve vnitřnostním komplexu, kde nejvyšší hodnoty byla zjištěna u ryb 

z intenzivního chovu. 

 

Tab. 8: Chemické složení vnitřností candátů (duben 2011) 

Krmivo 
Sušina (%) Obsah tuku vnitřnosti Obsah tuku játra 

Vnitřnosti játra (%sušiny) (% ČH) (%sušiny) (% ČH) 

Žlabovna 64,17 24,97 88,68 56,91 33,34 8,33 

Skretting 77,92 25,93 93,47 72,83 29,59 7,67 

Přirozená 57,30 22,60 82,07 47,03 32,53 7,35 

 

Spektrum mastných kyselin bylo původem ryb ovlivněno na statisticky vysoce 

významné úrovni (P<0,01). Přestože procentické zastoupení n-3 FA bylo nejvyšší u ryb 

z rybničního chovu, po přepočtu na jejich obsah v kg svaloviny, vyšší množství nabízela 

svalovina ryb z intenzivního chovu jak z teplé vody, tak i po zimování. Nicméně poměr FA 

řady n-3/n-6 byl dosažen nejpříznivější právě u candátů z rybničních podmínek (2,80). Vliv 

pobytu ryb v chladné vodě se projevil pozitivně v poměru mezi ALA, EPA a DHA, a to ve 

prospěch FA s delším uhlíkový řetězce a vyšším počtem dvojných vazeb. Podrobně uvedeno 

v tab. 9.  
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Tab. 9: Zastoupení mastných kyselin duben 2011 

FA/varianta 

Zimování v průtočné 

chladné vodě, bez 

krmení 

Rybniční podmínky 
Teplá voda, odchovna, 

krmivo Skretting 

% g.kg
-1 

% g.kg
-1 

% g.kg
-1 

C 14:0 2,158 0,161 0,956 0,036 2,058 0,162 

C 16:0 19,978 1,495 19,696 0,735 19,367 1,522 

C 16:1n7 4,192 0,314 4,774 0,178 3,425 0,269 

C 18:0 3,769 0,282 5,290 0,197 4,660 0,366 

C 18:1n9c 12,893 0,965 9,713 0,362 16,512 1,298 

C 18:1n7 2,161 0,162 3,582 0,134 2,228 0,175 

C 18:2n6c 13,933 1,043 4,297 0,160 18,994 1,493 

C 18:3n6 0,151 0,011 0,171 0,006 0,218 0,017 

C 18:3n3 1,387 0,104 3,797 0,142 1,871 0,147 

C 18:4n3 0,591 0,044 0,498 0,019 0,530 0,042 

C 20:1 1,271 0,095 0,371 0,014 0,628 0,049 

C 20:4n6 1,390 0,104 8,045 0,300 1,109 0,087 

C 20:4n3 0,331 0,025 0,680 0,025 0,276 0,022 

C 20:5n3 8,998 0,673 7,881 0,294 6,326 0,497 

C 22:4n6 0,074 0,006 0,638 0,024 0,063 0,005 

C 22:5n6 0,433 0,032 1,493 0,056 0,329 0,026 

C 22:5n3 1,708 0,128 3,220 0,120 1,613 0,127 

C 22:6n3 24,585 1,840 24,899 0,929 19,794 1,555 

       

Nasycené FA 25,904 1,938 25,942 0,967 26,085 2,050 

Mononenasycené 20,516 1,535 18,440 0,688 22,793 1,791 

Polynenasycené 53,579 4,009 55,619 2,074 51,122 4,017 

n-6 15,980 1,196 14,644 0,546 20,713 1,628 

n-3 37,599 2,813 40,975 1,528 30,409 2,390 

n-3/n-6 2,353 2,353 2,798 2,798 1,468 1,468 

 

Vliv původu ryb na senzorické vlastnosti jejich svaloviny a dosažené hodnoty 

jednotlivých hodnocených parametrů jsou uvedeny v tab. 10. Souhrnně jsou vyjádřeny v grafu 

2. 

 

Tab. 10: Hodnocení jednotlivých senzorických deskriptorů – duben 2011 

Deskriptor/zdroj 
Průtok bez krmení 

Teplá odchovna, 

Skretting 

Přirozená potrava, 

rybniční podmínky 

Intenzita vůně 73,10±3,13 73,78±3,85 79,71±2,03 

Příjemnost vůně 79,86±3,24 74,74±2,52 63,38±3,89 

Textura v ústech 84,03±4,31 76,49±2,70 52,77±6,29 

Šťavnatost 40,88±4,13 45,22±4,01 46,83±3,88 

Intenzita chuti 73,91±1,07 74,77±1,91 69,78±5,02 

Příjemnost chuti 73,63±2,71 74,19±7,53 51,96±6,98 
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Graf 2: 

 

 
 

Zatímco parametry týkající se vůně, jsou u všech tří vzorků poměrně vyrovnané, u 

textury dosáhl nejnižší hodnoty vzorek z rybničních podmínek, u zbylých parametrů dosáhla 

svalovina ze všech zdrojů srovnatelné výsledky. Při součtu hodnoty všech deskriptorů dosáhla 

nejnižší bodové hodnocení svalovina z rybničních podmínek (364 b), následována 

intenzivním chovem (419 b). Nejpříznivější hodnocení dosáhla svalovina ryb z intenzivních 

podmínek po jejich zimování v průtočném žlabu (425 b). 

 

4.3. 

Ve třetí části projektu byl porovnáván vliv použitého krmiva (Biomar a Skretting) a 

systému (hustoty obsádky) kvalitu produkované suroviny. 

 

Tab. 11: Délko-hmotnostní a exteriérové parametry, výtěžnost (červen 2011) 

Krmivo Dc (mm) Dt (mm) hmotnost (g) Kf Iv Iš (%) 

Biomar 

EFFICO 
395,50±12,68 339,25±10,45 522,88±54,69 1,34±0,09 4,85±0,19 13,44±0,68 

Skretting 392,88±17,00 344,25±13,86 460,13±60,78 1,12±0,07 5,50±0,25 12,24±0,37 

Skretting vak 389,25±27,85 340,88±25,19 507,13±125,34 1,26±0,07 5,01±0,25 12,35±0,36 

 

Krmivo HSI (%) VSI (%) 
Výtěžnost (%) 

Hmotnost filet (g) 
Bez vnitřností filet 

Biomar EFFICO 1,77±0,28 10,26±1,67 89,74±1,67 43,14±1,74 225,88±27,63 

Skretting 1,61±0,20 8,42±1,32 91,58±1,32 42,75±1,31 196,38±23,92 

Skretting vak 1,37±0,32 8,94±1,13 91,06±1,13 44,65±1,94 226,63±57,63 

 

Nejvyšší výtěžnost byla dosažena u varianty z velkého vaku krmená směsí Skretting. 

Mohla zde sehrát roli i adaptace ryb na nové podmínky po jejich přesazení do nového 

recirkulačního systému. Zde probíhal jejich chov po dobu přibližně tři měsíce. Při porovnání 
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prvních dvou skupin, byly dosaženy příznivější hodnoty u všech sledovaných parametrů u 

skupiny s krmivem Biomar.  

 

Tab. 12: Chemické složení svaloviny candátů (červen 2011) 

Krmivo 
Sušina Obsah tuku Obsah bílkovin 

(%) (%sušiny) (% ČH) (%sušiny) (% ČH) 

Biomar EFFICO 21,69±0,34 4,72±0,76 1,02±0,17 85,28±1,03 18,50±0,13 

Skretting 21,57±0,60 4,58±0,51 0,99±0,10 86,87±0,74 18,74±0,43 

Skretting vak 22,10±0,48 4,43±0,47 0,98±0,09 87,79±0,41 19,34±0,41 

 

Vliv původu ryb se projevil na statisticky významné úrovni (P<0,05) na hodnotě 

sušiny svaloviny a obsahu proteinů.  

 

Tab. 13: Chemické složení vnitřností candátů (červen 2011) 

Krmivo 
Sušina (%) Obsah tuku vnitřnosti Obsah tuku játra 

Vnitřnosti játra (%sušiny) (% ČH) (%sušiny) (% ČH) 

Biomar EFFICO 56,55 26,95 89,04 50,35 17,45 4,70 

Skretting 70,59 24,89 83,71 59,09 24,27 6,04 

Skretting vak 64,48 27,22 82,89 53,45 32,23 8,77 

 

Nejvyšší procentický podíl mastných kyselin řady n-3 i obsah ve svalovině byl 

dosažen při použití krmiva Biomar EFFICO Sigma 815, a to na úrovni téměř 35%, resp. 1,83 

g.kg
-1

. Nicméně zjištěný rozdíl nedosáhl statisticky významné úrovně. Statisticky vysoce 

významný vliv (P<0,01) byl zjištěn u obsahu ALA, EPA a FA řady n-6. Obdobně i v poměru 

n-3/n-6, kde nejlepší poměr (2,28) byl dosažen při použití krmiva Biomar. 

Podrobné výsledky jsou uvedeny v tab. 14. 
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Tab. 14: Zastoupení mastných kyselin červen 2011 

FA/varianta 

Nízká hustota obsádky, 

krmivo Biomar 

Nízká hustota obsádky, 

krmivo Skretting 

Vysoká hustota obsádky, 

krmivo Skretting 

% g.kg
-1 

% g.kg
-1 

% g.kg
-1 

C 14:0 1,742 0,091 1,572 0,074 1,721 0,088 

C 16:0 19,202 1,008 19,828 0,933 19,511 0,999 

C 16:1n7 2,999 0,157 2,865 0,135 3,031 0,155 

C 18:0 5,078 0,267 5,519 0,260 5,181 0,265 

C 18:1n9c 17,626 0,925 15,540 0,731 16,239 0,831 

C 18:1n7 2,368 0,124 2,091 0,098 2,204 0,113 

C 18:2n6c 13,208 0,693 17,874 0,841 18,213 0,932 

C 18:3n6 0,155 0,008 0,183 0,009 0,212 0,011 

C 18:3n3 1,961 0,103 1,536 0,072 1,784 0,091 

C 18:4n3 0,457 0,024 0,381 0,018 0,443 0,023 

C 20:1 0,624 0,033 0,516 0,024 0,573 0,029 

C 20:4n6 1,580 0,083 1,527 0,072 1,248 0,064 

C 20:4n3 0,263 0,014 0,244 0,011 0,270 0,014 

C 20:5n3 8,705 0,457 7,224 0,340 6,802 0,348 

C 22:4n6 0,085 0,004 0,070 0,003 0,068 0,003 

C 22:5n6 0,347 0,018 0,361 0,017 0,344 0,018 

C 22:5n3 1,955 0,103 1,847 0,087 1,771 0,091 

C 22:6n3 21,646 1,136 20,824 0,980 20,385 1,043 

       

Nasycené FA 26,022 1,366 26,918 1,266 26,413 1,352 

Mononenasycené 23,616 1,240 21,012 0,989 22,047 1,129 

Polynenasycené 50,362 2,644 52,070 2,450 51,540 2,638 

n-6 15,374 0,807 20,014 0,942 20,086 1,028 

n-3 34,987 1,837 32,057 1,508 31,455 1,610 

n-3/n-6 2,276 2,276 1,602 1,602 1,592 1,566 

 

 

Tab. 15: Hodnocení jednotlivých senzorických deskriptorů – červen 2010 

Deskriptor/zdroj Nízká hustota, krmivo 
Biomar 

Nízká hustota,  
krmivo Skretting 

Vysoká hustota, 
krmivo Skretting 

Intenzita vůně 75,54±5,79 74,94±7,79 65,33±14,21 

Příjemnost vůně 80,79±7,41 75,44±7,46 72,92±8,37 

Textura v ústech 71,06±6,53 54,67±7,96 65,90±7,04 

Šťavnatost 47,90±8,36 58,56±3,61 44,50±9,94 

Intenzita chuti 72,23±4,42 72,00±8,77 75,79±8,21 

Příjemnost chuti 72,98±9,29 67,54±11,69 62,75±13,28 

 

Z výsledků senzorické analýza je patrné, že s výjimkou intenzity vůně a šťavnatosti 

bylo dosaženo u vyšší koncentrace ryb krmených směsí Skretting nejnižší bodové hodnocení 

(celkově 387 b). Při porovnání obou použitých krmiv, bylo dosaženo vyšší bodové hodnoty u 

krmiva Biomar (420 b) ve srovnání s krmivem Skretting (403 b). Souhrnně v grafu 3. 
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Graf 3: 

 
 

 

4.4. 

Ve čtvrté části pilotního projektu byl v provozních podmínkách ověřován vliv 

použitého krmiva (Biomar EFFICO Sigma 815 a Skretting F-3P BIO 40) na nutriční úroveň 

produkovaných ryb při jeho aplikaci v průtočných venkovních nádržích s přirozenou 

dynamikou teplotních podmínek. K porovnání byly použity ryby z přirozených rybničních 

podmínek. Do žlabů byl nasazen candát adaptovaný na příjem suchých směsí, odchovávaný 

do měsíce června na oteplené vodě. Venkovní žlaby jsou využívány k chovu ryb v teplotně 

příznivém období roku. Testování bylo ukončeno na začátku měsíce září. Teplotní průběh 

letního období roku 2011 nebylo pro chov candáta zcela příznivý, teplota vody na úrovni 

převyšující 20°C (optimum 21-23°C) byla dosaženy pouze 17 z více než šedesáti dnů chovu. 

Délko-hmotnostní charakteristika, hodnoty koeficientů pro hodnocení exteriéru a 

výtěžnost produkovaných ryb je uvedena v tabulce 16. 

 

Tab. 16: Délko-hmotnostní a exteriérové parametry, výtěžnost (září 2011) 

Krmivo Dc (mm) Dt (mm) hmotnost (g) Kf Iv Iš (%) 

Biomar 

EFFICO 
335,67±8,65 289,89±8,46 316,67±26,69 1,30±0,08 4,99±0,23 11,96±0,54 

Skretting 407,60±8,91 356,40±7,67 530,80±20,77 1,19±0,08 5,24±0,2 12,17±0,73 

Přirozená 

potrava 
304,47±17,50 254,00±15,10 222,41±38,53 1,35±0,08 5,13±0,28 12,98±0,79 

 

Krmivo HSI (%) VSI (%) 
Výtěžnost (%) 

Hmotnost filet (g) 
Bez vnitřností filet 

Biomar EFFICO 1,36±0,16 10,51±1,21 89,49±1,21 51,73±1,24 150,00±12,06 

Skretting 1,25±0,07 8,17±1,41 91,83±1,41 49,90±0,94 244,25±12,10 

Přirozená potrava 0,84±0,17 10,47±2,69 89,53±2,69 46,45±3,63 103,47±20,22 
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Při porovnání všech tří variant lze konstatovat, že byly dosaženy nejpříznivější 

hodnoty sledovaných ukazatelů (s výjimkou hodnoty Fultonova koeficientu) ve variantě 

krmené krmivem Biomar EFFICO Sigma 815. U obou variant krmených směsí se pohybovala 

výtěžnost filet bez kůže na úrovni kolem 50%, resp. 52 % v případě krmiva Biomar. Poměrně 

nízká (menší než 1 %) byla hodnota HSI u varianty z rybničních podmínek. To by mohlo 

nasvědčovat nižší potravní nabídce, naproti tomu je zde hodnota VSI převyšující úroveň 

10 %. Hodnoty VSI je ovlivněna především obsahem tuku na vnitřnostech. 

 

Tab. 17: Chemické složení svaloviny candátů (září 2011) 

Krmivo 
Sušina Obsah tuku Obsah bílkovin 

(%) (%sušiny) (% ČH) (%sušiny) (% ČH) 

Biomar EFFICO 22,02±0,64 4,24±0,57 0,93±0,14 88,06±1,17 19,39±060 

Sketting 21,39±0,64 4,00±0,54 0,86±0,13 89,14±0,93 19,06±0,46 

Přirozená potrava 19,64±0,54 3,59±0,40 0,71±0,08 90,27±0,90 17,73±0,42 

 

Tab. 18: Chemické složení vnitřností candátů (září 2011) 

 

 

Hodnoty složení svaloviny candátů všech tří skupin byly ovlivněny na statisticky 

vysoce významné úrovni (P<0,01) použitým krmivem a podmínkami chovu. V této části 

řešení pilotního projektu byla dosažena nižší hodnota obsahu tuku ve svalovině ryb (méně než 

1 %) krmených kompletní krmnou směsí.  

Spektrum mastných kyselin svaloviny analyzovaných ryb bylo na statisticky vysoce 

významné úrovni (P<0,01) ovlivněno jejich výživou. S výjimkou obsahu DHA, se jednalo o 

všechny další významné FA a jejich suma, tedy ALA, EPA, celkový obsah n-3  a n-6 FA a 

jejich poměr. Zastoupení FA řady n-3 v podílu kolem 40% byly zjištěno u varianty krmené 

směsí Biomar a u přirozené potravy. U krmiva Biomar se množství n-3 FA přiblížil úrovni 2 g 

na kg svaloviny ryb. Vzhledem k nízkému zastoupení FA řady n-6, byl u této varianty 

dosažen poměr-3/n-6 převyšující hodnotu 4. 

  

Krmivo 
Sušina (%) Obsah tuku vnitřnosti Obsah tuku játra 

Vnitřnosti játra (%sušiny) (% ČH) (%sušiny) (% ČH) 

Biomar EFFICO 79,35 33,71 16,33 12,96 31,55 10,64 

Sketting 67,75 29,9 87,68 59,40 73,82 13,10 

Přirozená potrava 23,72 23,33 34,87 8,27 17,37 4,05 
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Tab. 19: Zastoupení mastných kyselin září 2011 

FA/varianta 

Venkovní bazény, 

krmivo Biomar 

Venkovní bazény, 

krmivo Skretting 
Přirozená potrava 

% g.kg
-1 

% g.kg
-1 

% g.kg
-1 

C 14:0 2,322 0,114 1,615 0,072 0,646 0,025 

C 16:0 18,899 0,926 19,073 0,855 21,530 0,827 

C 16:1n7 4,066 0,199 2,987 0,134 2,599 0,100 

C 18:0 5,048 0,247 4,931 0,221 8,611 0,331 

C 18:1n9c 15,422 0,756 16,237 0,728 7,980 0,306 

C 18:1n7 2,742 0,134 2,182 0,098 3,420 0,131 

C 18:2n6c 7,738 0,379 15,845 0,711 4,161 0,160 

C 18:3n6 0,113 0,006 0,177 0,008 0,210 0,008 

C 18:3n3 1,596 0,078 1,585 0,071 2,470 0,095 

C 18:4n3 0,650 0,032 0,398 0,018 0,436 0,017 

C 20:1 0,790 0,039 0,746 0,033 0,225 0,009 

C 20:4n6 1,626 0,080 1,731 0,078 9,468 0,364 

C 20:4n3 0,357 0,017 0,252 0,011 0,538 0,021 

C 20:5n3 10,620 0,520 6,429 0,288 11,198 0,430 

C 22:4n6 0,107 0,005 0,100 0,004 0,733 0,028 

C 22:5n6 0,438 0,021 0,442 0,020 1,202 0,046 

C 22:5n3 2,346 0,115 1,893 0,085 3,714 0,143 

C 22:6n3 25,120 1,231 23,380 1,048 20,860 0,801 

       

Nasycené FA 26,269 1,287 25,619 1,149 30,787 1,182 

Mononenasycené 23,021 1,128 22,151 0,993 14,224 0,546 

Polynenasycené 50,710 2,485 52,230 2,342 54,989 2,112 

n-6 10,021 0,491 18,294 0,820 15,775 0,606 

n-3 40,689 1,994 33,936 1,522 39,214 1,506 

n-3/n-6 4,060 4,060 1,855 1,855 2,490 2,486 

 

Při hodnocení úrovně jednotlivých deskriptorů došlo u tří parametrů k výrazným 

výkyvům zaznačených hodnot, a to u dvou ze tří variant chovu. Tyto nízké hodnoty ovlivnily 

celkové bodové hodnocení varianty krmené směsí Biomar  (321 b) a ryb z přirozených 

podmínek (325 b). Nejpříznivější hodnocení získala svaloviny candátů krmených směsí 

Skretting. Tato záležitost bude ještě konzultována se senzorickou laboratoří. 

 

Tab. 20: Hodnocení jednotlivých senzorických deskriptorů – záři 2011 

Deskriptor/zdroj Venkovní bazény, 

krmivo Biomar 

Venkovní bazény,  

krmivo Skretting 

Přirozená potrava 

Intenzita vůně 76,75±13,11 76,23±7,26 72,75±10,89 

Příjemnost vůně 33,88±10,44 67,17±11,64 59,23±25,18 

Textura v ústech 54,00±7,02 52,98±15,57 31,15±5,93 

Šťavnatost 54,98±7,92 62,90±11,29 51,90±12,81 

Intenzita chuti 63,83±14,61 73,21±12,26 58,29±22,01 

Příjemnost chuti 38,06±13,98 62,81±13,56 51,74±16,35 
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Graf 4: 

 
 

Tab. 21: Zastoupení mastných kyselin v použitých krmivech 

FA/varianta 

krmivo Biomar EFFICO 

Sigma 815 

krmivo Skretting F-3P 

B40 

% g.kg
-1 

% g.kg
-1 

C 14:0 7,326 11,595 3,833 3,957 

C 16:0 19,853 31,421 13,326 13,758 

C 16:1n7 9,933 15,721 4,816 4,972 

C 18:0 3,841 6,079 2,423 2,502 

C 18:1n9c 9,776 15,472 28,869 29,805 

C 18:1n7 3,587 5,677 2,342 2,418 

C 18:2n6c 5,719 9,051 20,105 20,757 

C 18:3n6 0,231 0,366 0,071 0,073 

C 18:3n3 0,949 1,502 3,870 3,995 

C 18:4n3 2,421 3,832 2,255 2,328 

C 20:1 1,380 2,184 4,930 5,090 

C 20:4n6 1,288 2,039 0,297 0,307 

C 20:4n3 0,830 1,314 0,343 0,354 

C 20:5n3 20,963 33,178 6,068 6,265 

C 22:4n6 0,104 0,165 0,023 0,024 

C 22:5n6 0,311 0,492 0,088 0,091 

C 22:5n3 2,179 3,449 0,508 0,524 

C 22:n3 9,309 14,733 5,833 6,022 

     

Nasycené FA 31,020 49,095 19,582 20,217 

Mononenasycené 24,676 39,055 40,957 42,285 

Polynenasycené 44,304 70,120 39,461 40,741 

n-6 7,653 12,112 20,584 21,251 

n-3 36,651 58,007 18,877 19,489 

n-3/n-6 4,789 4,789 0,917 0,917 
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Tabulka 21 obsahuje údaje o spektru matných kyselin v použitých krmných směsích. 

Z prezentovaných dat je zřejmé, že krmivo Skretting obsahuje vyšší podíl n-6 mastných 

kyselin, mastné kyseliny jsou zastoupeny ve vyšší míře ALA FA a poměř n-3/n-6 je nižší než 

hodnota 1. U krmiva Biomar je uvedený poměr podstatně vyšší (převyšující hodnotu 4), 

zastoupení FA řady n-3 je na úrovni více než 35 %, resp. Téměř 60 g na kilogram krmiva. 

Významným zdrojem n-3 FA je úroveň zastoupení EPA (>20 %, resp 33g .kg
-1

). 

 

5. Závěr 

Realizovaný pilotní projekt zaměřený na ovlivnění nutriční hodnoty svaloviny candáta 

obecného podmínkami chovu, byl zaměřen na hodnocení vlivu různých faktorů v intenzivním 

chovu tohoto ceněného druhu ryby. Do praxe zaváděná a ověřená technologie intenzivního 

chovu candáta s použitím řízené kvality prostředí a použití extrudovaných krmných směsí, se 

stala alternativní technologií k tradičnímu rybničnímu chovu. Nicméně podmínky prostředí a 

použitá strategie výživy ovlivňují nutriční hodnotu i senzorické vlastnosti produkované 

potraviny. Z tohoto důvodu bylo potřeba v provozních podmínkách ověřit vliv volby 

podmínek a výživy na kvalitu finálního produktu, tedy masa v současnosti v našich 

podmínkách nedražšího rybího druhu. Cílem intenzivního chovu je nejen produkce kvalitního 

masa candáta a jeho celoroční nabídky, ale i udržení jeho standardní kvality, srovnatelné nebo 

vyšší s tradiční rybniční produkcí. Pro hodnocení kvality byly použity klasické metody 

hodnocení nutriční úrovně potravin, doplněné speciálními analýzami (obsah mastných 

kyselin) a senzorickou analýzou. 

Na základě výsledků realizované projektu je možné konstatovat, že je k dispozici 

technologie chovu candáta obecného v kontrolovaných podmínkách, produkující kvalitní 

potravinu, srovnatelnou s přirozenými podmínkami. Dosažené hodnoty jednotlivých 

sledovaných parametrů jsou srovnatelné s tradičním rybničním chovem. Rámec těla, 

charakterizovaný koeficienty pro hodnocení exteriéru je srovnatelný nebo dokonce lepší než 

v běžných rybničních podmínkách. Z toho vychází i příznivá hodnota výtěžnosti filet, jako 

finálního produktu vysoké jakosti na úrovni dosahující až 50 %. Vyšší obsah tuku, typický 

pro moderní krmné směsi maximalizující obsah neproteinové energie v krmivu, komplikuje 

výběr vhodného krmiva s nižší energetickou hodnotou. S testovanými krmnými směsmi 

s označením Biomar EFFICO Sigma 815 a Skretting F-3P BIO 40, byly dosaženy příznivé 

výsledky v produkci kvalitního masa candáta. Došlo k mírnému zvýšení obsahu tuku ve 

svalovině ryb, nicméně ani v nejvyšší úrovni nebyla výrazně překročena úroveň 1,5 %. 

Použití krmných směsí zvýšilo obsah tuku ve vnitřnostech, i když v případě bohaté potravní 

nabídky dochází k ukládání tuku ve vnitřnostním komplexu (až na úroveň několika desítek 

procent) i při rybničním chovu. Samostatná pozornost byla věnována spektru mastných 

kyselin a jejich obsahu ve svalovině ryb. Zde je zcela jasná závislost obsahu žádaných 

mastných kyselin řady n-3 ve svalovině na zvolené dietě. Krmivo Biomar EFFICO Sigma 

815, obsahující podíl rybí moučky a rybího tuku, mělo významně vyšší obsah mastných 

kyselin řady n-3 a příznivější poměr mastných kyselin řady n-3/n-6. Tato skutečnost příznivě 

ovlivnila i obsah ve svalovině ryb, kdy hodnoty obsahu těchto mastných kyselin byly vyšší 

než u ryb z přirozených podmínek chovu. Díky zvýšenému obsahu tuku ve svalovině candáta 
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byly dosaženy hodnoty obsahu n-3 FA až na úrovni blížící se 3 g n-3 FA na kg filet. Taková 

hodnota již přesahuje úroveň z přirozené potravy.  

Vliv technologie chovu na senzorické parametry byl testován v senzorické laboratoři. 

Ze získaných výsledků je zřejmé, že hodnoty jednotlivých deskriptorů jsou srovnatelné 

s hodnotami zjišťovanými u candátů z tradičního chovu v rybnících. Jednotlivé hodnoty byly 

ovlivněny i použitým typem krmiva. 

Celkově lze konstatovat, že použitá technologie intenzivního chovu candáta obecného 

s použitím vybraných krmiv negativně neovlivňuje kvalitu produkovaných ryb a v některých 

parametrech umožňuje i zvýšení její nutriční hodnoty. 
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6. Přílohy 

 

Obr. I. Odchovný systém se závěsnými vaky. 

 

 
 

Obr. 2. Recirkulační systém pro chov candáta. 
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Obr. 3. Venkovní žlaby, využívané pro chov candáta v průběhu letního období. 

 
 

Obr. 4. Odchovaní candáti určení k hodnocení nutriční hodnoty. 
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Obr. 5. Pohled do senzorické laboratoře 

 

 

 

Obr. 6. Vyhodnocení senzorických parametrů. 

 


