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 V metodické pomůcce je představeno čtyřicet dva krmiv 
nejčastěji využívaných ve výživě hospodářských zvířat. V metodice jsou 
zahrnuta jadrná krmiva (obilniny, luskoviny, olejniny), vedlejší krmiva 
z potravinářského průmyslu (extrahované šroty, otruby, krmný cukr, melasa 
atd.), která jsou využívána při výrobě kompletních i produkčních krmných 
směsí a také objemná krmiva, která jsou využívána převážně ve výživě skotu.
Každému krmivu je věnována jedna dvoustrana publikace, na které jsou fo-
togra e krmiva a původního materiálu, ze kterého bylo krmivo připraveno, pod-
robný popis daného krmiva včetně případného omezení při zkrmování pro jed-
notlivé druhy či kategorie zvířat, upozornění na případný výskyt antinutričních 
látek v krmivu dle nejnovější odborné literatuře. V tabulce vedle popisu krmiva je 
uveden obsah dnes v praxi používaných živin v krmivu." 
  
  
  
 

 
 Cílem publikace je přispět ke zlepšení znalostí technických i os-
tatních pracovníků a umožnit jim snazší orientaci v problematice krmiv. Pub-
likace uvádí obsah živin uvedených krmiv, popis, doporučené dávkování, výskyt 
antinutrientů, zohlednění těchto škodlivých látek při správném sestavování krm-
ných dávek.
 
    
  

 
 Publikace s popisem jednotlivých krmiv, doporučeným dávko-
váním u jednotlivých kategorií zvířat a zpracovaným obsahem živin pro 
skot, prasata a drůbež v České republice není. Uvedený popis krmiv je 
souhrn nejaktuálnějších základních informací z české i zahraniční literatury.
Obsah živin krmiv uvedených v metodice, je oproti katalogu Krmiv z roku 1995 
aktualizován díky novým analýzám v rámci řešení grantových projektů převážně 
NAZV a doplněn o aktuálně používané živiny jako například ADF, NDF a nebo 
NEp. " 
  
   
  

II. Popis metodiky

III. Cíl metodiky

IV. Co je nového
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 Metodická pomůcky je vhodná pro všechny zemědělské subjekty 
zabývající se výživou a krmením hospodářských zvířat především skotu, pra-
sat či drůbeže. Její obsah mohou využít pracovníci na míchárnách krmných 
směsí i odborní poradci pro výživu hospodářských zvířat. Je velmi vhodná pro 
soukromé zemědělce či drobnochovatele, kteří si sami zajišťují výrobu krmných 
směsí. Příručka může být rovněž pomůckou při výuce na středních školách a na 
zemědělských univerzitách.

V. Komu je metodika určena
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VI. Seznam uvedených živin

Živina Živina

Sušina* Vitamín A

N-látky Vitamín E

  Lys Vitamín B1

  Thr Vitamín B2

  Met K. pantotenová

  Met+Cys Cholin

  Trp BE

  Arg MEs

Tuk NEL

  K. linolová NEV

Vláknina MEp

  ADF NEp

  NDF MEd

BNLV PDIN

  Škroby PDIE

  Cukry

Popel Živina normována pro:

  Ca Skot

  P Prasata

  P strav. Drůbež

  P využit.

Na

Mn

Zn

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.
Množství živiny v původní homotě se vypočte podle vzorce:
Živina v p.h. = Živina / 1000 × Sušina
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ADF Acido detergentní vláknina

BE Brutto energie krmiva

BNLV Bezdusíkaté látky výtažkové

CCM Drť z kukuřičných palic bez listenů (Corn Cob Mix)

CNS Centrální nervový systém

DDGS Obilní lihovarské výpalky sušené (Distillers Dried Grains 

 with Solubles)

GPS Drť celých rostlin obilnin a luskovin (Ganz P anz Schrott)

GSL Glukosinoláty

LKS Drť kukuřičných palice s listeny (Liesch Kolben Schrott)

MEd Metabolizovatelná energie pro drůbež korigovaná na 

 dusíkovou rovnováhu

MEp Metabolizovatelná energie pro prasata

MEs Metabolizovatelná energie pro skot

NDDGS Obilní lihovarské výpalky sušené z nových technologií 

 (New Distillers Dried Grains With Solubles)

NDF Neutrálně detergentní vláknina

NdNL Nedegradovatelné dusíkaté látky

NEp Netto energie pro prasata

NEL Netto energie laktace (pro skot)

NEV Netto energie výkrmu (pro skot)

NSP Neškrobové polysacharidy

PDI Skutečně stravitelné N-látky v tenkém střevě

P strav. Fosfor stravitelný (pro prasata)

P využit. Fosfor využitelný (pro drůbež)

  

VII. Seznam použitých zkratek
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Poznámka
V tabulkové části je uvedeno přes 1 500 číselných údajů, je možné, že jsme se při 
jejich analyzování či zpracování dopustili nějaké chyby. Prosíme proto uživatele, 
pokud takovou chybu zjistí, aby nás omluvili a případný správný údaj zaslali.
Uvedená omezení při zkrmování jsou orientační. Před použitím vyšších dávek 
doporučujeme konzultaci s odborným krmivářským poradcem.

IX. Příloha - tabulková část
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Omezení při zkrmování

Kukuřičná siláž
Nejvhodnější termín sklizně je na konci těstovité zralosti, kdy se sušina pohybuje 
mezi 28 až 34 %. Podzimní mrazíky mohou způsobovat problém se sklizní. Mladá, 
bohatě olistěná kukuřice promrzá již při teplotě -1 °C. Ve stádiu vyzrálých palic snáší 
mrazy až do -4 °C. Důsledky mrazu se na kukuřici projeví až po pěti dnech. Pokud 
silážujeme hmotu okamžitě poté co namrzne a během jednoho týdne uložíme 
do silážního žlabu, nejsou kvalita siláže ani její chutnost negativně ovlivněny.
Způsob sklizně závisí na stupni zralosti zrn. Délku řezanky je nut-
né přizpůsobit obsahu sušiny (např. při sušině mezi 32 až 34 % se 
doporučuje řezanka dlouhá 6–8 mm, při sušině pod 30 % by měla být 
15–20 mm). Příliš dlouhá řezanka vede k tepelnému poškození, obtížnému 
dusání a zvyšuje riziko druhotného kvašení a aerobní nestability.
Kukuřičná siláž se řadí mezi lehce stravitelná krmiva s nízkým obsahem degra-
dovatelných N-látek. Nízký obsah N-látek, Ca a P, vitamínů A, D a betakaro-
tenu musíme kompenzovat dostatkem bílkovinných krmiv v krmné dávce.
Jestliže krmíme kukuřičnou siláž s vyšším obsahem sušiny, dostává se větší 
podíl škrobu do tenkého střeva, což je efektivnější a příznivější pro vlastní využití 
sacharidů.

Vyšší množství než 15 kg, zejména ve druhé třetině laktace, není žádoucí, 
protože může způsobovat tučnění zvířat.
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Živiny krmiva - kukuřičná siláž

Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 300,00 Vitamín A t.m.j. 11,44

N-látky g 96,10 Vitamín E mg 2,10

  Lys g 3,50 Vitamín B1 mg 1,70

  Thr g 4,10 Vitamín B2 mg 3,20

  Met g 2,00 K. pantotenová mg 2,00

  Met+Cys g 3,00 Cholin mg 68,40

  Trp g 1,00 BE MJ 18,12

  Arg g 7,30 MEs MJ 9,60

Tuk g 28,70 NEL MJ 5,66

  K. linolová g 10,13 NEV MJ 5,52

Vláknina g 210,40 MEp MJ 11,19

  ADF g 216,22 NEp MJ 8,06

  NDF g 424,19 MEd MJ 6,67

BNLV g 587,80 PDIN g 58,73

  Škroby g 245,00 PDIE g 67,96

  Cukry g 7,80

Popel g 77,00 Poznámky:

  Ca g 4,10

  P g 2,40

  P strav. g 1,70

  P využit. g 0,70

Na g 0,40

Mn mg 34,60

Zn mg 26,00

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.



Omezení při zkrmování
Vysoká dávka siláže není vhodná do krmných dávek mladých zvířat, krav s nižší 
užikovostí (konec laktace či v době stání na sucho).

Silážovaná drť směsi palic s vřeteny bez listenů se nazývá 
CCM (corn cob mix). Podíl vřeten zhoršuje schopnost výsledné 
hmoty při dusání vytěsnit vzduch z krmiva. Z tohoto důvodu požadujeme, 
aby sklízené palice byly šrotovány na velikost částic do 2 mm.
Silážovaný produkt je energeticky velmi bohatý, s koncentrací energie 
7,5–8,4 MJ MEs a s vysokým obsahem škrobu. Naproti tomu obsah vlákniny 
a N-látek je nižší než u tradiční kukuřičné siláže. Při sklizni touto metodou se 
průměrný hektarový výnos pohybuje mezi 9 až 15 tunami a sušina dosahuje 
55–70 %. V 1 kg CCM je obsaženo 50–70 g vlákniny a 2,6–3,3 g lyzinu.
Odstranění kukuřice z pole se provádí v době, kdy je největší podíl škrobu 
(živin) transformován do palic a jen zcela nepodstatný díl zůstává ve zbytku 
rostliny. Bachorová degradovatelnost škrobu obsaženého v palicích je relativně 
nižší (50–60 %) oproti klasické siláži z kukuřice, což vede při krmení CCM 
k většímu přesunu škrobu do tenkého střeva. Použití siláží z dělené sklizně 
v krmné dávce skotu, snižuje riziko poklesu pH bachorového obsahu a následně 
zabraňuje vzniku acidóz, vlivem nižší bachorové degradovatelnosti škrobu.
Podle obsahu vlákniny lze CCM použít v systémech intenzivního výkrmu skotu, 
dojnic s vyšší užitkovostí či v systémech mokrého výkrmu prasat.

Kukuřice CCM

2



2
Živiny krmiva - kukuřice CCM

Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 520,00 Vitamín A t.m.j. 11,92

N-látky g 106,00 Vitamín E mg 2,90

  Lys g 3,20 Vitamín B1 mg 2,30

  Thr g 3,90 Vitamín B2 mg 1,00

  Met g 1,80 K. pantotenová mg 4,20

  Met+Cys g 4,30 Cholin mg 165,00

  Trp g 0,80 BE MJ 18,46

  Arg g 2,60 MEs MJ 10,17

Tuk g 43,00 NEL MJ 6,05

  K. linolová g 10,90 NEV MJ 5,98

Vláknina g 54,00 MEp MJ 13,41

  ADF g 87,00 NEp MJ 9,65

  NDF g 217,50 MEd MJ 13,01

BNLV g 735,00 PDIN g 64,74

  Škroby g 627,00 PDIE g 65,96

  Cukry g 15,00

Popel g 62,00 Poznámky:

  Ca g 0,90

  P g 3,20

  P strav. g 2,60

  P využit. g 1,40

Na g 0,20

Mn mg 10,20

Zn mg 158,00

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.



Omezení při zkrmování
Skot: Silážovaná drť ve vyšším množství není vhodná do krmných dávek 
mladých zvířat, krav s nižší užikovostí (konec laktace či v době stání na sucho).
Prasata: Zkrmování LKS není vhodné pro pro selata a prasata v předvýkrmu.

Mezi silážované produkty z dělené sklizně kukuřice řadíme také LKS (Liesch 
Kolben Schrott), což je směs hrubě pošrotovaných palic spolu s vřeteny a listeny. 
Jedná se o energeticky bohaté krmivo, jehož koncentrace energie se pohybuje mezi 
7,2–7,7 MJ NEL. V 1kg sušiny sklizené metodou LKS je 
obsaženo více než 500 g škrobu, který je podobně jako u CCM 
v bachoru hůře degradován a konzumace takovéto siláže pomáhá 
snižovat riziko vzniku acidóz a poklesu pH bachorového obsahu.
Sklízet kukuřici systémem LKS je optimální v době, kdy se na zrnu (u klíčku) začíná 
tvořit černá skvrna. Vytvoření této černé skvrny je známkou toho, že se zastavil 
přísun živin z rostliny do zrna a jeho vývoj z hlediska nutriční hodnoty je ukončen. 
Při sklizni touto metodou je průměrný hektarový výnos vyšší a to mezi 12 až 17 
tunami, zatímco procento sušiny se snižuje a to na 50–60 %. Doporučujeme 
použít konzervační prostředky, které potlačují aktivitu kvasinek a růst plísní. 
Vzhledem k tomu, že výnos sušiny LKS z ha je poloviční než u klasické kukuřičné 
siláže, cena tohoto krmiva se výrazně zvyšuje. Zkrmování LKS je ekonomické 
asi při užitkovosti nad 30 l mléka na dojnici.

Kukuřice LKS

3



3

Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 650,00 Vitamín A t.m.j. 5,60

N-látky g 103,00 Vitamín E mg 4,00

  Lys g 3,00 Vitamín B1 mg 2,40

  Thr g 3,70 Vitamín B2 mg 1,10

  Met g 1,90 K. pantotenová mg 4,20

  Met+Cys g 3,90 Cholin mg 185,00

  Trp g 0,70 BE MJ 18,45

  Arg g 2,70 MEs MJ 9,92

Tuk g 39,00 NEL MJ 5,88

  K. linolová g 12,70 NEV MJ 5,76

Vláknina g 139,00 MEp MJ 12,21

  ADF g 62,40 NEp MJ 8,79

  NDF g 241,80 MEd MJ 9,14

BNLV g 657,00 PDIN g 60,64

  Škroby g 360,00 PDIE g 62,06

  Cukry g 15,40

Popel g 62,00 Poznámky:

  Ca g 0,70

  P g 2,20

  P strav. g 1,70

  P využit. g 0,90

Na g 0,20

Mn mg 8,20

Zn mg 13,10

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - kukuřice LKS



Omezení při zkrmování
Vysoká dávka vojtěškové síláže zkrmovaná kravám v období stání na sucho, 
způsobuje problémy z nadbytku vápníku (mléčná horečka).

Vojtěšková siláž patří do skupiny bílkovinných krmiv a představuje 
jeden z hlavních a nejlevnějších zdrojů rostlinných bílkovin v krmných 
dávkách přežvýkavců. Je to zároveň také jedna z nejhůře silážovatelných 
plodin. Problémem je vysoký obsah dusíkatých látek, nízká pufrační 
kapacita a nízký obsah zkvasitelných cukrů (v 1 kg sušiny asi 5–10 %).
Pro správné určení termínu sklizně je spolehlivějším ukazatelem vegetační 
stádium než obsah sušiny. Nejlépe je sklízet vojtěšku na začátku butonizace. 
Rostlina s postupující vegetací rychle stárne, přičemž se snižuje obsah dusíkatých 
látek a narůstá obsah vlákniny a náchylnost k opadávání listů při sušení. Ke 
konzervaci vojtěšky dochází po předchozím zavadnutí. Nejjistější je konzervace 
při obsahu sušiny 40–45 %, pokud sušina přesáhne 50 % je vhodnější vyrobit ze 
zavadlé píce seno. Zvýšení obsahu sušiny silážované píce vede nejen k lepšímu 
fermentačnímu procesu, ale zvýší se i příjem sušiny a tím i užitkovost zvířat.
Rozhodující vliv na kvalitu siláže má i pořadí seče. S každou další sečí je totiž 
příznivější poměr mezi dusíkatými látkami a stravitelnými cukry, čímž se rostlina 
stává také silážovatelnější. Poslední seč (říjen) je obvykle špatně konzervovatelná.
Vojtěšková siláž bývá zpravidla zkrmována v dávce 2–3 kg/100 kg živé hmotnosti. 
Problémovou složkou je vyšší obsah fytoestrogenů, které mohou negativně ovlivnit 
plodnost užitkových zvířat. Silážováním se estrogenní aktivita údajně zvyšuje, 
zejména při silážování píce v čerstvém stavu, píce nedostatečně zavadlé nebo 
konzervované s přídavkem biologických aditiv. U siláže konzervované chemicky 
zůstává estrogenní aktivita na úrovni výchozí píce.

Vojtěšková siláž    
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Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 390,00 Vitamín A t.m.j. 76,72

N-látky g 220,50 Vitamín E mg 238,20

  Lys g 8,50 Vitamín B1 mg 4,50

  Thr g 7,60 Vitamín B2 mg 13,30

  Met g 2,70 K. pantotenová mg 31,20

  Met+Cys g 4,90 Cholin mg 1357,40

  Trp g 2,50 BE MJ 18,26

  Arg g 7,60 MEs MJ 9,33

Tuk g 18,00 NEL MJ 5,47

  K. linolová g 2,90 NEV MJ 5,26

Vláknina g 271,80 MEp MJ 9,31

  ADF g 342,00 NEp MJ 6,70

  NDF g 450,25 MEd MJ 4,25

BNLV g 381,70 PDIN g 131,59

  Škroby g 5,00 PDIE g 76,59

  Cukry g 10,00

Popel g 108,00 Poznámky:

  Ca g 18,50

  P g 2,80

  P strav. g 2,10

  P využit. g 1,50

Na g 1,30

Mn mg 53,80

Zn mg 23,60

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - vojtěšková siláž
4



Omezení při zkrmování
Skot: 2–3 kg/100 kg živé hmotnosti, nedoporučuje se zařazovat suchostojným 
kravám a jalovicím.

Tato pícnina o původní sušině 20–35 % patří do skupiny bílkovinných krmiv a tím i 
špatně silážovatelných. Pro úspěšnou konzervaci se musí nechat rychle zavadnout 
na vyšší obsah sušiny 35–45 %. Hmota při silážování má vysokou pufrační 
kapacitu, nízký obsah zkvasitelných sacharidů v 1 kg sušiny (3–10 %) a je proto 
těžce silážovatelná. Jetelová siláž představuje jeden z hlavních a nejlevnějších 
zdrojů rostlinných bílkovin v krmných dávkách všech přežvýkavců. Zvýšení obsahu 
sušiny silážované píce vede nejen k lepšímu fermentačnímu procesu, ale zvýší se 
i příjem sušiny a následně i užitkovost zvířat. Nižší příjem silážovaných jetelovin 
je často způsoben vznikem nežádoucích kvasných produktů (zejména kyseliny 
máselné), rozkladem bílkovin (až na amoniak) a nebo výskytem biogenních 
aminů. Kvalitní siláže jsou vyráběny z mladé zavadlé píce s nízkým obsahem 
vlákniny a vysokou stravitelností organických živin. Problémovými složkami 
mohou být přirozené antinutriční látky s fytoestrogenní aktivitou (kumestrol, 
estradiol, lucernol), výskyt klostridií, plísní a jejich metabolity (mykotoxiny). 
Výhodou jetele, v porovnání s vojtěskou, je jeho pomalejší proces ligni kace 
a stárutí porostu, což je oceňováno zejména v době sklizně. V tomto období 
hrozí větší nebezpečí, že vlivem nepřízně počasí nebudeme moci sklízet porost 
v ideálním termínu a tím klesne jeho krmná hodnota.

Jetelová siláž
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Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 240,00 Vitamín A t.m.j. 29,12

N-látky g 157,40 Vitamín E mg 115,20

  Lys g 7,40 Vitamín B1 mg 2,60

  Thr g 6,30 Vitamín B2 mg 14,60

  Met g 2,80 K. pantotenová mg 13,60

  Met+Cys g 4,60 Cholin mg 485,40

  Trp g 1,30 BE MJ 18,28

  Arg g 7,00 MEs MJ 8,81

Tuk g 30,20 NEL MJ 5,10

  K. linolová g 6,80 NEV MJ 4,80

Vláknina g 309,80 MEp MJ 9,42

  ADF g 329,80 NEp MJ 6,78

  NDF g 475,40 MEd MJ 3,89

BNLV g 407,60 PDIN g 94,66

  Škroby g 1,50 PDIE g 70,76

  Cukry g 29,60

Popel g 95,00 Poznámky:

  Ca g 18,70

  P g 3,20

  P strav. g 1,90

  P využit. g 2,00

Na g 1,60

Mn mg 46,40

Zn mg 24,70

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - jetelová siláž
5



Omezení při zkrmování
Pro vysoký obsah vlákniny je GPS nevhodná pro mladá zvířata a 
nepřežvýkavce.

Výroba siláže z celých drcených obilnin a luskovin (GPS), spočívá v tom, že 
se rostlina sklízí v takové fázi vývoje, kdy obsahuje nejvíc živin s maximální 
stravitelností. Tak tomu je u obilnin v těstovité konzistenci zrn, kdy zelená stébla 
začínají žloutnout a první kolénka hnědnout. V tomto období se sušina drti celé 
rostliny pohybuje mezi 35–50 % a v obilnině je nejnižší obsah vlákniny v sušině 
a nejvyšší koncentrace energie (až 5,7 MJ NEL). Nutriční hodnota silážovaných 
drtí obilnin závisí vedle optimálního stádia sklizně, především na poměru zrn 
a stébel. Jako optimální se udává poměr 50:50, resp. 60:40 ve prospěch zrn.
Silážovatelnost a výživná hodnota obilnin se při pozdější době sklizně snižuje. 
Jarní obilniny se sklízejí s podsevem vojtěšky nebo jetele. Rovněž velmi oblíbená je 
kombinace pšenice a pelušky. Na produkci jednotky energie z hektaru jsou u GPS 
náklady vyšší až o 30 %, než je tomu ve stejných podmínkách u silážní kukuřice.
Vlivem nízkého obsahu vodorozpustných sacharidů u luskovin 
se zhoršuje silážovatelnost hmoty. Při konzervaci je důležité 
důkladné dusání, krytí a krátká délka řezanky (6–10 mm).
U luskovin je termín sklizně určován stavem porostu. Optimální doba sklizně je, 
když jsou lusky již ze dvou třetin zralé a sušina rostliny je vyšší než 35 %. Kvalitní 
siláže jsou využívány jako doplněk energie v krmných dávkách skotu.

Silážovaná drť GPS
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Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 470,00 Vitamín A t.m.j. 30,28

N-látky g 138,30 Vitamín E mg 69,60

  Lys g 3,90 Vitamín B1 mg 18,70

  Thr g 2,30 Vitamín B2 mg 5,90

  Met g 0,50 K. pantotenová mg 27,00

  Met+Cys g 1,40 Cholin mg 451,70

  Trp g 0,70 BE MJ 18,25

  Arg g 1,80 MEs MJ 9,25

Tuk g 21,30 NEL MJ 5,41

  K. linolová g 5,00 NEV MJ 5,19

Vláknina g 274,50 MEp MJ 10,44

  ADF g 305,40 NEp MJ 7,52

  NDF g 400,25 MEd MJ 9,06

BNLV g 482,90 PDIN g 81,42

  Škroby g 359,00 PDIE g 67,66

  Cukry g 72,30

Popel g 83,00 Poznámky:

  Ca g 6,50

  P g 3,10

  P strav. g 2,50

  P využit. g 1,00

Na g 0,40

Mn mg 26,80

Zn mg 32,00

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - silážovaná drť GPS
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Omezení při zkrmování
Základním požadavkem při zkrmování řepy je, aby znečištění hlínou nepřesáhlo 
5 %.

Krmná řepa je především využívána ke krmení skotu a koní. Má nízký obsah sušiny 
(10–25 %), nízký obsah dusíkatých látek a vlákniny (jen asi 1 %) a velmi nízký obsah 
tuku (asi 0,1 %). Hlavní živinou je sacharóza, která představuje asi 8 % v původní hmotě.
Řepu před zkrmením je třeba nakrouhat a zamíchat s ostatními objemnými 
krmivy. Při zkrmování celých bulev může docházet k otlakům dásní 
a při vysokých dávkách hrozí riziko vzniku bachorové acidózy. Řepa 
rovněž nesmí být krouhána do zásoby, jinak dochází ke znehodnocování 
krmiva. Maximální doba od namíchání do zkrmení je 6 hodin.
Krmivo obsahuje značné množství dusičnanů (2–7 g dusičnanového N/kg 
sušiny). Riziko představuje zkrmování namrzlé řepy, kdy při pomrznutí dochází 
ke zvýšení koncentrace draslíku v některých částech hmoty, který stupňuje 
toxicitu dusičnanů. Dusičnany jsou poměrně málo toxické, ale působením 
nitrátreduktázy bakterií trávicího traktu se redukují na značně toxické dusitany. 
Citliví k účinkům dusičnanů jsou zejména přežvýkavci, protože v bachoru dochází 
k jejich redukci velice rychle. Toxicita dusičnanů je popisována také u koní, 
jejichž slepé střevo a tračník umožňují rozsáhlou mikrobiální redukci dusičnanů. 
Ostatní monogastři jsou vůči dusičnanům méně citliví, protože k jejich redukci 
dochází až v tračníku, takže se jich většina vstřebá v neredukované formě.
Při zkrmování řepy a chrástu může také dojít ke vzniku osteomalacie. Její etiologie 
souvisí s nedostatkem kostitvorných látek, zejména vápníku. Dochází k ní zejména 
v důsledku nadměrného příjmu kyseliny šťavelové z chrástu řepy.

Krmná řepa
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Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 160,00 Vitamín A t.m.j. 0,51

N-látky g 97,20 Vitamín E mg 12,40

  Lys g 3,20 Vitamín B1 mg 1,00

  Thr g 2,30 Vitamín B2 mg 1,70

  Met g 0,80 K. pantotenová mg 9,10

  Met+Cys g 2,30 Cholin mg 2149,00

  Trp g 0,80 BE MJ 16,62

  Arg g 2,40 MEs MJ 12,16

Tuk g 8,80 NEL MJ 7,76

  K. linolová g 1,40 NEV MJ 8,38

Vláknina g 68,50 MEp MJ 13,72

  ADF g 74,05 NEp MJ 9,88

  NDF g 195,00 MEd MJ 8,83

BNLV g 735,50 PDIN g 57,35

  Škroby g 9,20 PDIE g 83,15

  Cukry g 528,10

Popel g 90,00 Poznámky:

  Ca g 2,40

  P g 2,60

  P strav. g 1,30

  P využit. g 1,20

Na g 5,80

Mn mg 97,00

Zn mg 58,60

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - krmná řepa
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Omezení při zkrmování
Skot: Do 10 kg/kus a den (dojnice – syrové, výkrm býků a prasat – pařené).
Koně: Doporučené množství je 0,5 kg nejlépe pařených brambor.”

Brambory jsou vhodné krmivo pro prasata (pařené, pařené silážované) a pro skot 
(syrové, silážované). Výživná hodnota je závislá na obsahu škrobu v hlízách, 
který se u jednotlivých odrůd značně liší. Jsou významné i pro vysoký obsah 
vitamínů skupiny B a C. Nutriční hodnota klesá s dobou skladování, v závislosti 
na zdravotním stavu a zejména na způsobu uskladnění. Zásadně se zkrmují 
brambory čisté, oprané. Brambory musí být zdravé, nesmí být nahnilé, porostlé 
klíčky, obsahující alkaloidy chaconin a solanin s toxickým vlivem na CNS a 
sliznice střev. Zvýšený obsah alkaloidů chaconinu a solaninu je toxický pro 
všechny druhy hospodářských zvířat. Nelze zkrmovat brambory namrzlé nebo 
zmrzlé, protože mohou vyvolat zánět sliznice střev. Pokud došlo ke zmrznutí 
okopanin, je nezbytné je nechat bezprostředně před zkrmením nebo konzervací 
rozmrznout, neboť v opačném případě budou příčinou zdravotních poruch.
Brambory jsou sacharidovým krmivem, zdrojem energie je škrob, kterého je v hlízách 
obsaženo zhruba 15–20 % podle odrůdy. Syrové brambory mohou být skotu 
zkrmovány v množství až 3 kg sušiny/ks a den, vždy po určitém návykovém období. 
Pro dojnice jsou ekonomicky vhodné syrové brambory, zatímco pro výkrm býků nebo 
prasat se používají brambory pařené, které mají vyšší stravitelnost, a tím také vyšší 
obsah metabolizovatelné energie. Před vlastním zkrmováním uskladněných brambor 
je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost posouzení jejich kvality. Poškozené 
hlízy nebo bulvy jsou ve skladech ohniskem dalšího šíření hniloby nebo plísní.
Skotu je možno zkrmovat brambory nekrouhané, ale je nutné dbát na velikost, aby 
nedošlo ke vdechnutí a může dojít k následnému úhynu.

Brambory pařené
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Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 230,00 Vitamín A t.m.j. 0,49

N-látky g 94,00 Vitamín E mg 2,30

  Lys g 4,60 Vitamín B1 mg 4,40

  Thr g 3,40 Vitamín B2 mg 1,40

  Met g 1,50 K. pantotenová mg 18,20

  Met+Cys g 2,30 Cholin mg 3180,10

  Trp g 1,00 BE MJ 17,14

  Arg g 4,10 MEs MJ 11,86

Tuk g 4,50 NEL MJ 7,46

  K. linolová g 1,45 NEV MJ 7,92

Vláknina g 33,20 MEp MJ 14,83

  ADF g 17,00 NEp MJ 10,68

  NDF g 14,90 MEd MJ 12,18

BNLV g 807,30 PDIN g 55,87

  Škroby g 622,70 PDIE g 89,13

  Cukry g 13,80

Popel g 61,00 Poznámky:

  Ca g 0,60

  P g 2,20

  P strav. g 0,50

  P využit. g 0,90

Na g 1,30

Mn mg 14,60

Zn mg 16,20

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

8
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Omezení při zkrmování
V senu nesmí být obsaženy rostliny škodlivé nebo toxické.

Seno řadíme do skupiny suchých objemných krmiv. Toto krmivo je pro přežvýkavce 
a koně přirozené, protože plně vyhovuje fyziologickým požadavkům jejich trávení.
Příznivé účinky kvalitního sena spočívají ve stabilizaci funkce bachoru dojnic, salivaci, 
přežvykováni, složení a produkci mléka. Dobré seno rovněž pozitivně působí na činnost 
střev, příjem krmiva, posun tráveniny a zamezuje překyselení bachorového obsahu.
Toto krmivo může být pro přežvýkavce zdrojem vitaminu D. Seno velmi dobré 
jakosti jej obsahuje 1 500–2 000 mj. v kg sušiny, přičemž seno sušené na 
slunci, oproti senu dosoušenému uměle, má vitamínu D mnohem méně.
Seno lze zkrmovat až tehdy, skončí-li po jeho uskladnění všechny fermentační 
procesy, které obvykle trvají 5–8 týdnů od sklizně. Pro dlouhodobé skladování je 
rovněž nezbytné, aby byl obsah sušiny vyšší než 85 %, jinak dochází ke ztrátám vlivem 
enzymatického odbourávání sacharidů, bílkovin a následně ke zvýšení obsahu vlákniny.
Jestliže chceme, aby bylo seno produkčním krmivem musí obsahovat v 1 kg sušiny 
minimálně 7 až 10 MJ MEs a dle druhu minimálně 90 až 130 g stravitelných N-látek. 
Údaje o chemickém složení sena, nejsou spolehlivým ani postačujícím ukazatelem 
pro určení jeho krmné hodnoty. Kromě chemického složení je proto třeba přihlížet 
též k jeho botanickému složení, stáří porostu, způsobu sklizně a skladování. 
Pro své příznivé dietetické účinky je nenahraditelným objemným krmivem pro 
mláďata a vysokobřezí plemenice. Nejlepší je seno dosoušené v seníku.

Luční seno
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Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 854,00 Vitamín A t.m.j. 9,96

N-látky g 117,90 Vitamín E mg 72,60

  Lys g 4,60 Vitamín B1 mg 1,90

  Thr g 5,10 Vitamín B2 mg 7,10

  Met g 2,40 K. pantotenová mg 27,40

  Met+Cys g 4,70 Cholin mg 947,00

  Trp g 2,30 BE MJ 18,26

  Arg g 4,30 MEs MJ 8,07

Tuk g 16,00 NEL MJ 4,60

  K. linolová g 0,00 NEV MJ 4,19

Vláknina g 318,80 MEp MJ 7,15

  ADF g 249,52 NEp MJ 5,15

  NDF g 483,50 MEd MJ 2,93

BNLV g 463,30 PDIN g 73,69

  Škroby g 5,00 PDIE g 75,20

  Cukry g 35,80

Popel g 84,00 Poznámky:

  Ca g 9,00

  P g 2,80

  P strav. g 2,20

  P využit. g 2,75

Na g 0,60

Mn mg 106,00

Zn mg 26,00

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - luční seno
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Omezení při zkrmování
Vysoká dávka vojtěškového sena zkrmovaná kravám v období stání na sucho, 
způsobuje problémy z nadbytku vápníku (mléčná horečka). Příjem vápníku z 
vojtěškového sena by neměl překročit 70 g/ks/den.

Vojtěškové seno obsahuje 10–17 % dusíkatých látek a má vysoký obsah 
vápníku. Vojtěšku na seno je třeba sklízet pro skot nejpozději na počátku květu 
(pro koně a králíky v květu nebo těsně po odkvětu), při pozdní sklizni získáváme 
seno hrubší a tvrdší. Pozdní sklizeň je příčinou snížení výživné hodnoty sena a 
tím se snižuje jeho produkční účinnost. V porostu se zmenšuje hmotnostní podíl 
lístků vůči stéblům a dochází k jejich ligni kaci. O kvalitě vojtěškové sena kromě 
termínu sklizně rozhoduje také kvalita sklizně. Nejhorší kvalita je při dosoušení 
na zemi a také deštivé počasí v termínu dosoušení velmi zhoršuje kvalitu.
Kvalitní seno má typicky sennou-aromatickou vůni. Nekvalitní sena mají 
nevýraznou vůni, nebo se naopak vyznačují zatuchlým či plesnivým pachem. 
Seno by mělo být bohatě olistěné a na pohmat měkké a zelené, nekvalitní seno 
je na pohmat drsné a se zdřevnatělými stonky. Při manipulaci s vojtěškovým 
senem dochází k odrolu lístků a tím ke snížení jeho výživné hodnoty.
Vojtěškové seno je dobrým krmivem pro všechna hospodářská zvířata, pro bohatý 
obsah proteinu, vápníku a vitaminů A a D je zvláště vhodné pro plemenná zvířata.
Obsahuje nejvíce stravitelných bílkovin ze sušené píce (8–9,5 %) a minerálních 
látek (vápníku a fosforu). Lépe se uplatňuje ve výživě skotu než ve výživě koní. 
Ve výživě koní ho není vhodné zkrmovat samotné, ale doporučuje se míchat ho se 
senem lučním. Opatrně by mělo být zkrmováno především mladým koním, protože 
při vysokých dávkách může způsobovat problémy, minerální imbalance a následně 
poruchy růstu a degenerativní onemocnění pohybového aparátu.

Vojtěškové seno

10



Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 850,00 Vitamín A t.m.j. 68,10

N-látky g 181,00 Vitamín E mg 137,60

  Lys g 6,90 Vitamín B1 mg 4,30

  Thr g 7,40 Vitamín B2 mg 15,20

  Met g 2,00 K. pantotenová mg 38,60

  Met+Cys g 4,60 Cholin mg 1565,80

  Trp g 2,40 BE MJ 18,20

  Arg g 7,60 MEs MJ 8,28

Tuk g 27,10 NEL MJ 4,74

  K. linolová g 3,80 NEV MJ 4,37

Vláknina g 338,00 MEp MJ 8,79

  ADF g 332,71 NEp MJ 6,33

  NDF g 436,30 MEd MJ 3,95

BNLV g 354,90 PDIN g 114,35

  Škroby g 36,00 PDIE g 89,93

  Cukry g 63,50

Popel g 99,00 Poznámky:

  Ca g 14,00

  P g 2,50

  P strav. g 2,00

  P využit. g 1,30

Na g 0,50

Mn mg 47,40

Zn mg 21,40

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - vojtěškové seno
10



“Pšenice je v našich podmínkách nejčastěji pěstovanou obilninou. 
V krmných dávkách uhrazuje velkou část dusíkatých látek a energie. Má 
velice variabilní obsah dusíkatých látek (9–17 %, obvykle mezi 11 až 14 %), 
proto je třeba pracovat s hodnotami stanovenými vlastním rozborem. 
Minimální sušina má být 86 %, měrná hmotnost alespoň 720 kg/m3. 
Desetiprocentní zastoupení ve směsi stačí ke zlepšení pevnosti granulí.
Doporučený obsah čerstvého (nevydýchaného) zrna ve směsi pro drůbež je 
do 20–25 %, s doplňkem enzymů, pokud je to ekonomicky výhodné, i 50 %. 
Při velkém podílu tvrdé pšenice v krmných dávkách se tvoří nálepy v okolí 
kloaky a vznikají potíže s příliš vlhkou podestýlkou. Jemně šrotovaná pšenice 
v netvarované směsi se může nalepovat v zobáku a vést k jeho deformacím. 
Vysoký podíl pšenice je jedním z predispozičních faktorů nekrotické enteritidy. 
Čerstvě sklizená pšenice je hůře stravitelná a nepříznivě ovlivní užitkovost. 
Pravděpodobnou příčinou je vyšší obsah rozpustných neškrobových polysacharidů. 
Při posklizňovém dozrávání se jejich množství dva až čtyři týdny po sklizni snižuje. 
Pšenice obsahuje více fytázy než jiné obilniny, a proto jsou živiny vázané ve 
fytátech lépe využívány. Teplem při granulaci směsi však může být fytáza zničena. 
Pro prasata se kombinuje s ječmenem a pro drůbež s kukuřicí. Je vhodná pro 
všechny druhy a kategorie zvířat i při poměrně vysokých podílech v krmné dávce, 
případně i jako jediná zrnina. Ve výživě koní představuje určité riziko zdravotních 
poruch jako průjmů a kolik a také se nedoporučuje zkrmovat nervózním a 
vysoce temperamentním koním. Pšeničná bílkovina obsahuje vysoké procento 
větvených aminokyselin (leucinu, valinu a isoleucinu), které podporují syntézu 
bílkovin a snižují odbourávání svalstva v důsledku poranění a přetrénování.”

Pšenice
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Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 870,00 Vitamín A t.m.j. 4,41

N-látky g 144,80 Vitamín E mg 10,10

  Lys g 3,90 Vitamín B1 mg 5,30

  Thr g 4,10 Vitamín B2 mg 1,30

  Met g 2,30 K. pantotenová mg 10,50

  Met+Cys g 5,50 Cholin mg 959,80

  Trp g 1,50 BE MJ 18,53

  Arg g 6,80 MEs MJ 13,72

Tuk g 21,80 NEL MJ 8,79

  K. linolová g 8,70 NEV MJ 9,53

Vláknina g 31,00 MEp MJ 15,34

  ADF g 38,82 NEp MJ 11,05

  NDF g 127,98 MEd MJ 14,73

BNLV g 780,40 PDIN g 97,40

  Škroby g 682,80 PDIE g 111,02

  Cukry g 26,40

Popel g 22,00 Poznámky:

  Ca g 0,70

  P g 4,00

  P strav. g 1,30

  P využit. g 1,10

Na g 0,30

Mn mg 46,00

Zn mg 20,70

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - pšenice
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Doporučené dávkování do krmných směsí:
Drůbež: 15–20 % (s přídavkem β–glukanázy 30–40 %).
Koně: Při vysokých dávkách hrozí nebezpečí kolik (nutný postupný návyk). 
Množství by nemělo překročit denní dávku 3 kg. Dlouhodobé vysoké denní dávky 
mohou způsobit schvácení kopyt a vytvoření poruchy trávicího traktu (vředy, 
acidita, atd.).
Ostatní druhy a kategorie bez omezení.”

Omezení při zkrmování

Obsah dusíkatých látek v ječmenu krmném se pohybuje nad 115 g/kg. 
Protein (hordein) obsahuje málo lysinu a threoninu, avšak podíl lysinu 
z N-látek je lepší než u pšenice. Ve srovnání s pšenicí obsahuje méně 
škrobu, má nižší energetickou hodnotu a vyšší obsah všech forem vlákniny. 
Krmný ječmen má dobré dietetické vlastnosti a působí příznivě na kvalitu masa i 
jakost sádla u prasat. U dojnic ovlivňuje příznivě kvalitu mléka i másla. Je zvláště 
vhodný pro výkrm prasat a skotu. Pro drůbež se využívá minimálně, protože 
obsahuje hodně neškrobových polysacharidů, zejména β-D glukanů a pentosanů. 
Celkový obsah β-D glukanů se pohybuje mezi 2,4–8 % v sušině. Tato variabilita 
je dána jak genetickými faktory, tak vlivy prostředí. K nárůstu obsahu β-D 
glukanů vede zvýšené hnojení dusíkatými hnojivy a teplé slunečné počasí ve 
fázi tvorby obilek. Využití ve výživě drůbeže je limitováno obsahem β-D glukanů, 
které ovlivňují viskozitu tráveniny a jsou příčinou vlhké podestýlky. Je proto 
vhodné doplňovat směs průmyslově vyráběnou β-glukanázou. Šrotováním se 
využitelnost všech organických živin zvyšuje až o 10 %.

Ječmen
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Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 880,00 Vitamín A t.m.j. 0,64

N-látky g 127,00 Vitamín E mg 20,00

  Lys g 4,30 Vitamín B1 mg 4,20

  Thr g 4,20 Vitamín B2 mg 1,60

  Met g 1,90 K. pantotenová mg 8,70

  Met+Cys g 4,50 Cholin mg 973,70

  Trp g 1,40 BE MJ 18,33

  Arg g 5,90 MEs MJ 12,72

Tuk g 22,50 NEL MJ 8,01

  K. linolová g 11,00 NEV MJ 8,52

Vláknina g 55,80 MEp MJ 14,43

  ADF g 72,06 NEp MJ 10,39

  NDF g 206,50 MEd MJ 13,25

BNLV g 763,70 PDIN g 82,49

  Škroby g 609,40 PDIE g 98,63

  Cukry g 25,70

Popel g 31,00 Poznámky:

  Ca g 0,70

  P g 4,00

  P strav. g 1,70

  P využit. g 1,20

Na g 0,10

Mn mg 20,40

Zn mg 25,50

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - ječmen
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Kukuřice má velmi nízký obsah neškrobových polysacharidů (NSP), a proto i vysokou 
stravitelnost a následně i energetickou hodnotu. Obsahuje méně dusíkatých 
látek než ostatní obilniny, má však vyšší obsah tuku než pšenice, žito a ječmen. 
Kukuřice má obecné použití ve výživě všech druhů a kategorií zvířat. Pokud je 
zařazena ve větším množství do krmných směsí pro prasata, má sádlo měkčí 
konzistenci. Semeno kukuřice obsahuje karotenoidy, které mohou zlepšovat 
barvu vaječných žloutků. Podíl kukuřice v krmných směsích pro prasata 
nemá činit více než 50 % z celkového obsahu obilnin (měkká konzistence 
sádla) a také proto, že protein (zein) v kukuřici obsahuje velmi nízkou hladinu 
tryprofanu. Při vyšším podílu kukuřice je nutno zařadit i vyšší množství luskovin, 
které působí příznivě. Kukuřici nelze šrotovat do zásoby – rychle se kazí!
Maximální přijatelná vlhkost je 15 %, minimální měrná hmotnost je 670 kg/m3. 
V podmínkách farmového chovu drůbeže může být kvalitní kukuřice zařazena 
do krmných směsí i v hladině 60–80 %. Při vysokém podílu této komponenty se 
směsi obtížněji granulují. Rizikový je obsah plísní a mykotoxinů; možnost použití 
kukuřice pak závisí na stupni kontaminace. Při šrotování se její zrna lámou na 
oříškovité části, které jsou pro zvíře atraktivnější než např. jemný pšeničný šrot.
V podmínkách malochovu by měl být poměr pšenice a kukuřice 50 % ku 30 %. 
Slepice lehkých plemen mohou dostat až 40 % kukuřice. Kukuřice se dává hlavně 
v zimním období, kdy jsou očekávány mrazivé noci s teplotami pod -10 °C. U bíle 
a stříbrně zbarvených rázů, není vhodné krmit kukuřici v době přepeřování. 
Karoteny mohou způsobit, že nově vyrůstající peří je nažloutlé barvy.

Kukuřice
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Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 880,00 Vitamín A t.m.j. 0,38

N-látky g 109,90 Vitamín E mg 14,20

  Lys g 3,00 Vitamín B1 mg 4,80

  Thr g 3,60 Vitamín B2 mg 1,20

  Met g 2,00 K. pantotenová mg 4,80

  Met+Cys g 4,20 Cholin mg 543,50

  Trp g 0,80 BE MJ 18,85

  Arg g 4,60 MEs MJ 14,00

Tuk g 44,70 NEL MJ 8,98

  K. linolová g 11,20 NEV MJ 9,74

Vláknina g 27,00 MEp MJ 15,55

  ADF g 28,83 NEp MJ 11,20

  NDF g 94,67 MEd MJ 14,96

BNLV g 799,40 PDIN g 85,00

  Škroby g 672,80 PDIE g 127,02

  Cukry g 37,70

Popel g 19,00 Poznámky:

  Ca g 0,40

  P g 3,40

  P strav. g 1,10

  P využit. g 0,60

Na g 0,20

Mn mg 9,80

Zn mg 21,30

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - kukuřice
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Omezení při zkrmování
Drůbež a prasata: Mladá zvířata 10 %, u starších až 20 %.

“Druh tritikále je uměle vytvořený mezidruhový kříženec pšenice seté 
a žita setého, kde je původní mateřskou rostlinou pšenice a otcovskou 
žito. Odrůdy mají geneticky  xovaný vysoký výnosový potenciál, jsou 
tolerantnější k horším pěstitelským podmínkám než pšenice a mají dobrý 
zdravotní stav. U nás jsou pěstovány ozimé odrůdy, existují i jarní formy.
Tritikále se obvykle používá k výrobě krmných směsí pro starší kategorie zvířat. 
Obsahuje 11–13 % dusíkatých látek. Tritikale může být ekonomickou náhradou 
za pšenici pro brojlery, pokud jeho cena nepřesahuje 95 % ceny pšenice. 
Tritikále obsahuje rovněž antinutriční látky, ale jejich obsah je příznivější než 
v žitu. Přestože tritikale je křížencem pšenice a žita, vliv antinutričních látek, 
které jsou obsaženy v žitě, se u novějších odrůd tritikale výrazně neprojevuje.
Jak uvádějí zahraniční zdroje, je krmná hodnota tritikale 
srovnatelná se směsí kukuřice, ječmene a ovsa. 
Využití tritikále v krmné dávce drůbeže je u nás stále velmi omezené, i když 
až 20 % zastoupení, by nemělo působit problémy při zkrmování. Tritikale lze 
úspěšně využít i ve výkrmu skotu, přežvýkavci obvykle využívají tritikale 
efektivněji než zvířata monogastrická a je u nich tráveno rychleji, než kukuřice 
nebo ječmen. Je velmi vhodné především pro krmení mladého skotu jako cenný 
zdroj energie i kvalitních bílkovin. Jako nejvýznamnější se jeví možnost využití 
tritikále ve výkrmu prasat (A2, CDP).”

Tritikále
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Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 890,00 Vitamín A t.m.j. 0,00

N-látky g 139,80 Vitamín E mg 0,00

  Lys g 4,90 Vitamín B1 mg 0,40

  Thr g 4,60 Vitamín B2 mg 0,50

  Met g 2,40 K. pantotenová mg 0,00

  Met+Cys g 5,10 Cholin mg 521,70

  Trp g 1,70 BE MJ 18,43

  Arg g 7,10 MEs MJ 13,10

Tuk g 18,70 NEL MJ 8,30

  K. linolová g 6,80 NEV MJ 8,89

Vláknina g 31,60 MEp MJ 14,55

  ADF g 41,29 NEp MJ 10,47

  NDF g 141,29 MEd MJ 14,05

BNLV g 787,90 PDIN g 93,08

  Škroby g 642,80 PDIE g 104,88

  Cukry g 39,40

Popel g 22,00 Poznámky:

  Ca g 0,70

  P g 4,10

  P strav. g 1,30

  P využit. g 1,20

Na g 0,10

Mn mg 37,80

Zn mg 32,70

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - tritikále
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Omezení při zkrmování

15

Využití ovsa k výrobě krmných směsí pro drůbež nedoporučujeme, protože 
obsahuje vyšší podíl vlákniny a méně energie.

Oves má střední obsah dusíkatých látek a nižší energetickou hodnotu. Má 
také vyšší obsah vlákniny a ve srovnání s pšenicí, ječmenem a žitem vyšší 
podíl tuku. Pro výživu monogastrických zvířat je vhodnější oves s nízkým 
podílem pluch nebo oves bezpluchý (nahý), který má snížený obsah vlákniny. 
Má dobrou dietetickou hodnotu; některé složky bezdusíkatých látek 
výtažkových vytvářejí slizy, které působí příznivě na trávení. Zrno ovsa 
je ceněno pro příznivé složení bílkovin s vysokým obsahem esenciálních 
aminokyselin, zvláště lysinu, vyšší obsah tuku s převládajícím podílem 
nenasycených mastných kyselin a vysoký obsah minerálů a vitamínů. 
Oves je zvlášť vhodný pro koně a všechna mladá a plemenná zvířata. Vláknina působí 
mírně dráždivým účinkem na stěnu střeva, podporuje pocit nasycení a tím trávení. 
Oves obsahuje alkaloid avenin, který je příčinou dobrých dietetických 
účinků a dobré chutnosti. Obecně platí, že avenin stimuluje CNS (a zvyšuje 
libido) zvířat. Ve výživě drůbeže je vhodný zejména pro odchovávaná 
zvířata, pro nosnice v pokročilejší fázi snášky a pro plemenné kohouty.
Oves nahý, nebo loupaný, obsahuje až o 50 % více lysinu než krmný ječmen. 
Podle zahraničních výzkumů zařazení nahého ovsa do krmné dávky zvyšuje 
přírůstky u prasat i brojlerů a příznivě ovlivňuje produkci vajec.

Oves



Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 880,00 Vitamín A t.m.j. 0,13

N-látky g 128,90 Vitamín E mg 11,70

  Lys g 4,80 Vitamín B1 mg 6,40

  Thr g 4,70 Vitamín B2 mg 2,20

  Met g 2,20 K. pantotenová mg 13,80

  Met+Cys g 5,50 Cholin mg 980,90

  Trp g 1,60 BE MJ 19,09

  Arg g 7,90 MEs MJ 11,56

Tuk g 52,30 NEL MJ 7,03

  K. linolová g 17,50 NEV MJ 7,16

Vláknina g 126,70 MEp MJ 12,64

  ADF g 135,53 NEp MJ 9,10

  NDF g 270,34 MEd MJ 11,75

BNLV g 655,10 PDIN g 81,72

  Škroby g 463,20 PDIE g 80,35

  Cukry g 17,10

Popel g 37,00 Poznámky:

  Ca g 1,10

  P g 4,10

  P strav. g 1,50

  P využit. g 1,10

Na g 0,80

Mn mg 46,70

Zn mg 32,30

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - oves
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Omezení při zkrmování
Námelové žito se ke krmným účelům nesmí používat.

Žito obsahuje 9–11 % dusíkatých látek, z toho většinu tvoří zásobní bílkoviny 
gliadin (prolamin) a gluteniny. Hlavní živinou žitného zrna je škrob, ale obsahuje 
také další polysacharidy – xylany a arabinoxylany v podobě žitných slizů. 
Vláknina představuje cca 2 %, tuk cca 1,4 % a minerální látky cca 1,8 %. 
Žito má nižší výživnou hodnotu, hořkou chuť, nevhodné dietetické vlastnosti a 
obsahuje antinutriční látky. Z antinutričních látek se v žitu vyskytují inhibitory proteáz, 
alkylresorcinol a antinutriční polysacharidy arabinoxylany. Tyto látky zvyšují viskozitu 
střevního obsahu a tím omezují pohyblivost substrátů, snižují účinnost trávicích 
enzymů i emulgujících žlučových kyselin. Zhoršují i kontakt živin se střevní mukózou.
Využitelnost klesá u všech živin, nejvýrazněji u tuků a liposolubilních vitamínů. 
Z tohoto důvodu může zkrmování žitných zrn vést k poklesu užitkovosti zvířat. 
Žito se dříve uplatňovalo jako první jarní zelené krmení pro 
skot. Pro tento účel se využívaly především odrůdy s vysokým 
výnosem zelené píce a pomalým stárnutím (pomalejší ligni kace).
Zrno žita se používá ke krmení zvířat v omezeném rozsahu – jde zejména o partie 
nevhodné pro lidskou výživu. Zařazuje se do krmné dávky pro vykrmovaný skot, 
dojnice, případně pro prasata nad 50 kg živé hmotnosti v omezeném množství 
(obvykle do 10–20 %). Čerstvé žito ve větších dávkách může působit zažívací 
potíže. Není vhodné pro mladá nebo březí zvířata. Stravitelnost organické hmoty je 
nejnižší ze všech obilnin. Hlavní příčinou nižší krmné hodnoty jsou rozpustné NSP, 
především arabinoxylany.

Žito
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Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 885,00 Vitamín A t.m.j. 4,64

N-látky g 124,30 Vitamín E mg 17,40

  Lys g 4,30 Vitamín B1 mg 4,00

  Thr g 3,80 Vitamín B2 mg 2,00

  Met g 2,00 K. pantotenová mg 9,00

  Met+Cys g 4,30 Cholin mg 497,00

  Trp g 1,40 BE MJ 18,28

  Arg g 5,30 MEs MJ 13,08

Tuk g 17,00 NEL MJ 8,30

  K. linolová g 8,00 NEV MJ 8,90

Vláknina g 22,60 MEp MJ 14,94

  ADF g 46,22 NEp MJ 10,75

  NDF g 170,00 MEd MJ 13,31

BNLV g 815,10 PDIN g 80,60

  Škroby g 596,60 PDIE g 98,18

  Cukry g 64,40

Popel g 21,00 Poznámky:

  Ca g 0,80

  P g 3,40

  P strav. g 0,80

  P využit. g 0,90

Na g 0,20

Mn mg 35,00

Zn mg 31,60

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - žito
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Skot: Dojnice 1 kg, tele do 0,2 kg; mladý chovný skot do 0,5 kg; výkrmový do 
1 kg; plemenný býk do 0,5 kg.
Ovce: Jehňata max. do výše 0,2 kg; ostatní max. do 0,3 kg.
Prasata: Prasnice 0,1–0,3 kg; mladé chovné do 0,2 kg; výkrmové do 0,5 kg; 
plemenný kanec do 0,3 kg.
Koně: V množství maximálně 10 % hmotnosti jadrných krmiv.

Omezení při zkrmování

Bob je poměrně rozšířenou krmnou luskovinou. Ve srovnání s hrachem má 
vyšší obsah dusíkatých látek (v průměru 26,5 %). Z aminokyselin je příznivý 
obsah lyzinu, zatímco obsah sirných aminokyselin a treoninu je nízký. Šrotováním 
se zvyšuje jeho stravitelnost. Bob je obvykle před zkrmováním hydrotermicky 
upravován (napařován, vločkován nebo mikronizován) pro zvýšení stravitelnosti.
Boby obsahují celou řadu antinutričních látek jako jsou například lektiny a ty jsou 
především pro mláďata považovány za významné antinutriční látky, které jsou 
typické svou speci ckou schopností shlukovat krvinky tzv. hemoaglutinizace. 
Dalšími přítomnými antinutričními látkami jsou inhibitory trypsinu (které tvoří 
s proteolytickými enzymy stabilní komplexy bez enzymatické aktivity) a 
fenolické látky, které jsou důvodem nahořklé chuti bobu. V osemení některých 
odrůd jsou nalezeny taniny, které snižují stravitelnost organické hmoty krmiva.
Bob proto zařazujeme do krmných směsí pro prasata nad 50 kg a pro skot. Jeho dávky 
se limitují, ale lze jími uhradit asi pětinu až čtvrtinu z celkového podílu dusíkatých látek.
Pro koně je bob vhodným bílkovinným krmivem. Používá se na doplnění krmné 
dávky v období těžké práce a u koní sešlých, ve špatném výživném stavu. 
Vysoké dávky působí nadýmavě a obstipačně.

Bob
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Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 870,00 Vitamín A t.m.j. 0,46

N-látky g 300,90 Vitamín E mg 12,80

  Lys g 18,00 Vitamín B1 mg 4,80

  Thr g 10,40 Vitamín B2 mg 2,90

  Met g 2,10 K. pantotenová mg 4,40

  Met+Cys g 5,60 Cholin mg 1990,00

  Trp g 2,50 BE MJ 19,19

  Arg g 26,50 MEs MJ 11,57

Tuk g 12,10 NEL MJ 7,03

  K. linolová g 4,60 NEV MJ 7,15

Vláknina g 88,40 MEp MJ 13,50

  ADF g 105,00 NEp MJ 9,72

  NDF g 165,50 MEd MJ 12,40

BNLV g 560,60 PDIN g 174,40

  Škroby g 414,00 PDIE g 90,81

  Cukry g 31,30

Popel g 38,00 Poznámky:

  Ca g 1,90

  P g 6,40

  P strav. g 1,70

  P využit. g 2,10

Na g 0,10

Mn mg 15,60

Zn mg 62,50

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - bob
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Omezení při zkrmování
Zařazení hrachu do krmných směsí podle druhů:
Skot: Telata 10 %; dojnice 30 %; výkrm skotu 30 %.
Ovce: Jehňata 10 %; bahnice 20 %.
Prasata: Selata do 17 kg 5 %; předvýkrm (do 35 kg) 10 %; výkrm 20 %; pras-
nice 15 %; odchov 18 %; kanci 10 %. 
Drůbež: Brojleři, nosnice 5–10 % (i 20 % při mírně snížené užitkovosti).
Koně: V množství 10–25 %.

Hrách je vhodným zdrojem dusíkatých látek (v průměru 20–22 %). Hrách zahradní 
(sladký) obsahuje cca 20 % N-látek, hrách rolní (peluška) obsahuje nad 22 % 
N-látek. Zařazuje se do krmných směsí pro skot, prasata i drůbež, popřípadě do 
směsí pro holuby apod. Může být použit jako náhrada sóji a jiných bílkovinných zdrojů.
Hrách má vysoký obsah cukru a škrobu, což ho činí zajímavým pro výživu prasat i 
skotu. Vyznačuje se nízkým obsahem metioninu, cysteinu a tryptofanu, ale může 
dodávat nedegradovatelný protein, je–li po delší dobu zahříván. Přibližně 15 % 
z přítomného škrobu se v bachoru nedegraduje. Podíl pelušky v krmných směsích 
pro mláďata se omezuje (možnost uvolňování HCN, vyšší podíl hořkých látek).
Nad 25 % hrachu v krmné směsi zhoršuje granulovatelnost. V hrachu se 
vyskytují inhibitory proteáz, fytohemaglutininy (lektiny apod.). Teplem se zničí 
většina antinutričních faktorů. Nové odrůdy se vyznačují redukovaným obsahem 
antinutričních látek. Hrách může mít projímavé účinky u selat (při podílu ve 
směsi nad 18 %).

Hrách
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Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 880,00 Vitamín A t.m.j. 0,19

N-látky g 245,90 Vitamín E mg 17,00

  Lys g 17,40 Vitamín B1 mg 4,90

  Thr g 9,40 Vitamín B2 mg 1,90

  Met g 2,40 K. pantotenová mg 9,60

  Met+Cys g 6,20 Cholin mg 730,30

  Trp g 2,20 BE MJ 18,93

  Arg g 23,50 MEs MJ 12,85

Tuk g 17,50 NEL MJ 8,04

  K. linolová g 6,40 NEV MJ 8,50

Vláknina g 64,50 MEp MJ 15,44

  ADF g 32,34 NEp MJ 11,12

  NDF g 129,62 MEd MJ 13,53

BNLV g 636,10 PDIN g 147,32

  Škroby g 500,10 PDIE g 93,56

  Cukry g 59,10

Popel g 36,00 Poznámky:

  Ca g 1,10

  P g 4,60

  P strav. g 1,50

  P využit. g 1,90

Na g 0,30

Mn mg 19,20

Zn mg 40,10

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - hrách
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Omezení při zkrmování
Maximální dávky lupiny na kus a den:
Skot: Dojnice 1 kg; tele 0,2 kg; mladé chovné jalovice 0,5 kg; výkrmový skot 
1 kg; plemenný býk 0,5 kg.
Ovce: Jehňata 0,2 kg; ostatní kategorie 0,3 kg. 
Prasata: Prasnice 0,3 kg; mladé chovné prasničky 0,2 kg; výkrm 0,5 kg; ple-
menný kanec 0,3 kg.
Drůbež: Brojleři, kuřice a nosnice max. 10 % lupiny (neloupané), u loupané 
může být více.
Koně: Klisna 0,4 kg; hříbě 0,3 kg; tažný kůň 0,5 kg.

Sladká lupina se u nás používá k výživě zvířat v omezeném rozsahu. 
Obsahuje poměrně značné množství dusíkatých látek (některé odrůdy 
lupiny bílé 35 %, lupiny žluté 39 %), má i příznivou energetickou hodnotu. 
Lupina sladká (žlutá) má největší obsah proteinu ze všech variet lupin a právem 
se považuje za potenciální zdroj rostlinného proteinu pro výživu zvířat. Avšak 
před zařazením do krmných směsí si musíme uvědomit, že lupina sladká, tak jako 
všechny leguminózy, má nižší obsah sirných aminokyselin a metioninu, velice 
variabilní obsah tuku a vysoký obsah vlákniny. Slupka semen je poměrně tvrdá. 
Obsah vlákniny u neloupaného semene lupiny je poměrně vysoký (12–15 %). 
V lupině je většina obsahu fosforu vázána na soli kyseliny fytové. Fosfor takto 
vázaný je pro drůbež velmi špatně stravitelný a působí jako antinutinutriční 
faktor. Fosfor vázaný ve fytátech může být za pomoci mikrobiální fytázy uvolněn 
a pak je tento fosfor pro zvířata využitelný.

Lupina
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Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 880,00 Vitamín A t.m.j. 0,00

N-látky g 394,50 Vitamín E mg 0,00

  Lys g 19,60 Vitamín B1 mg 0,00

  Thr g 13,70 Vitamín B2 mg 0,00

  Met g 3,00 K. pantotenová mg 0,00

  Met+Cys g 9,20 Cholin mg 0,00

  Trp g 3,50 BE MJ 21,35

  Arg g 37,60 MEs MJ 13,45

Tuk g 78,90 NEL MJ 8,26

  K. linolová g 14,30 NEV MJ 8,53

Vláknina g 164,00 MEp MJ 15,06

  ADF g 200,00 NEp MJ 10,84

  NDF g 282,00 MEd MJ 11,60

BNLV g 316,60 PDIN g 228,53

  Škroby g 115,40 PDIE g 98,17

  Cukry g 65,10

Popel g 46,00 Poznámky:

  Ca g 2,60

  P g 5,10

  P strav. g 1,50

  P využit. g 2,40

Na g 0,20

Mn mg 70,00

Zn mg 42,70

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - lupina
19



Omezení při zkrmování
Vzhledem ke svým negativním dietetickým vlastnostem nejsou semena vikve 
vhodná pro zvířata vysokobřezí, kojící a mláďata.

Vikev sice patří ke krmným luskovinám, ale využívá se hlavně jako pícnina 
v ozimých a jarních směskách. Semena starších odrůd obsahují velké množství 
antinutričních látek, mají hořkou chuť a zvířata je nerada přijímají. U dojnic může 
při dávkách vyšších než 1 kg dojít ke zhoršení organoleptických vlastností mléka. 
Semena vikve obsahují 28–35 % dusíkatých látek, asi 60 % BNLV, 7 % 
vlákniny, 0,7–1,5 % tuku a 2–3 % minerálních látek. Z antinutričních látek se 
v nich vyskytují, obdobně jako v semenech bobu, glykosidy vicin a konvicin, 
které vyvolávají onemocnění fabismus (zvané také vicismus či favismus), to je 
onemocnění hemolytickou anémií. Dále se v nich nachází kyanogenní glykosid 
vicianin, lathyrogeny a v malém množství třísloviny (sloučeniny kyseliny gallové). 
Lathyrogeny jsou toxické nebílkovinné aminokyseliny a jejich deriváty, které se 
vyskytují v semenech rostlin rodu hrachor a vikev a vyvolávají u lidí i zvířat 
onemocnění lathyrismus. Z hospodářských zvířat je nejcitlivější k jejich působení 
drůbež. Onemocnění postihuje CNS a projevuje se ztrnutím a slabostí svalů, 
zejména svalů nohou. 

Vikev
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Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 907,00 Vitamín A t.m.j. 0,00

N-látky g 273,95 Vitamín E mg 10,00

  Lys g 17,10 Vitamín B1 mg 3,60

  Thr g 10,80 Vitamín B2 mg 1,90

  Met g 3,50 K. pantotenová mg 0,00

  Met+Cys g 6,50 Cholin mg 1777,80

  Trp g 3,00 BE MJ 19,09

  Arg g 27,20 MEs MJ 13,07

Tuk g 16,17 NEL MJ 8,19

  K. linolová g 0,00 NEV MJ 8,68

Vláknina g 66,78 MEp MJ 14,70

  ADF g 84,50 NEp MJ 10,58

  NDF g 138,00 MEd MJ 11,01

BNLV g 594,58 PDIN g 180,35

  Škroby g 332,90 PDIE g 102,38

  Cukry g 42,80

Popel g 48,52 Poznámky:

  Ca g 1,20

  P g 4,40

  P strav. g 1,50

  P využit. g 1,10

Na g 0,20

Mn mg 19,90

Zn mg 33,10

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - vikev
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Omezení při zkrmování
Prasta a drůbež by měla konzumovat maximálně 4 μmol GSL/g.

Řepka
Řepkové semeno obsahuje asi 20–25 % dusíkatých látek a 38–44 % tuku. 
Biologická hodnota bílkovin je poměrně dobrá, avšak se srovnání se sójou 
dosahuje jen asi 70 %. Obsah BNLV je nízký (jen asi 5–15 %), obsah vlákniny je 
7–12 % a minerálních látek 4–6 %. Semeno řepky obsahuje také značné množství 
antinutričních látek. Nejvýznamnější jsou glukosinoláty, sinapiny, kyselina 
eruková, ale patří k nim také například antinutriční polysacharidy. Šlechtěním se 
snížil obsah glukosinolátů z původních 100–150 μmol/g na 10–25 μmol/g v tzv. 
dvounulových odrůdách (s nízkým obsahem kyseliny erukové a glukosinolátů). 
Z glukosinolátů mohou jejich hydrolýzou vznikat toxické štěpné produkty, 
z nichž některé vyvolávají vjemy jako palčivost, štiplavost nebo hořkost a 
zhoršují chutnost krmiva. Mohou přecházet také do živočišných produktů 
a ovlivnit tak chuť mléka a vajec, ovlivnění chuti masa není významné. 
Mohou mít strumigenní účinky pro ptáky i savce. Další závažný účinek je 
poškození jater, které se projevuje jejich krvácivostí. Ohrožená je hlavně 
drůbež, u které může dojít až k úhynu, proto se doporučuje zařazovat 
do krmných směsí pouze po hydrotermické úpravě a jen do výše 5 %. 
Další přítomné antinutriční látky jsou sinapiny. Jejich obsah kolísá v závislosti 
na odrůdě, prostředí a vzrůstá při zrání semen. Způsobují hořkou nebo svíravou 
chuť řepkového semene, zhoršují jeho stravitelnost. U některých plemen nosnic 
snášejících vejce s hnědou skořápkou (např.: Rhode Island Red) způsobují rybí 
pach žloutků.
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Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 900,00 Vitamín A t.m.j. 0,00

N-látky g 225,10 Vitamín E mg 49,50

  Lys g 12,70 Vitamín B1 mg 0,00

  Thr g 11,40 Vitamín B2 mg 0,00

  Met g 4,30 K. pantotenová mg 0,00

  Met+Cys g 10,40 Cholin mg 0,00

  Trp g 2,70 BE MJ 28,27

  Arg g 13,10 MEs MJ 20,37

Tuk g 453,70 NEL MJ 12,95

  K. linolová g 58,10 NEV MJ 13,92

Vláknina g 75,80 MEp MJ 21,67

  ADF g 104,00 NEp MJ 15,60

  NDF g 172,50 MEd MJ 20,01

BNLV g 193,40 PDIN g 130,57

  Škroby g 12,80 PDIE g 39,15

  Cukry g 56,50

Popel g 52,00 Poznámky:

  Ca g 4,10

  P g 7,50

  P strav. g 2,30

  P využit. g 2,20

Na g 0,30

Mn mg 57,40

Zn mg 68,90

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - řepka
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Omezení při zkrmování
Semeno slunečnice s tvrdými slupkami není vhodné pro mladá zvířata, zejména 
pro selata a kuřata.

Slunečnice byla postupně vyšlechtěna do několika forem:
Olejný typ – má středně velké nažky a tenkou slupku, rozlišuje se ještě na 
tradiční – s vysokým obsahem esenciální kyseliny linolové
olejový – s vysokým obsahem kyseliny olejové (tvoří asi 80 % oleje) 
cukrářský typ – má velké nažky, silnou slupku a obsahuje 
nižší množství oleje a vyšší množství sacharidů a bílkovin 
silážní formy – význam slunečnice jako pícniny u nás není 
velký, stravitelnost siláže je nízká a skot ji nerad přijímá. Proto je 
vhodnější ji zařazovat do směsek s kukuřicí nebo luskovinami.
Semena olejného typu, který se u nás pěstuje nejčastěji, obsahují 30–45 % 
tuku, i obsah dusíkatých látek je poměrně vysoký (16–20 %). Slunečnicový 
olej obsahuje 5–6 % kyseliny palmitové, 3–5 % kyseliny stearové, 18–35 % 
kys. olejové a 55–70 % kyseliny linolové a stopy kyseliny linolenové. Ve 
srovnání s ostatními olejninami má díky dřevnaté slupce vyšší obsah vlákniny 
(25–26 %), zatímco částečným loupáním semen se sníží její obsah až na 
hodnotu méně než 10 %. Obsah BNLV je nízký (10–18 %). Obsah minerálních 
látek je 2–4 %, nejvíce jsou zastoupeny fosfor, draslík a hořčík; vápníku je málo. 
Jedná se o průměrné bílkovinné krmivo s obsahem cca 180 g dusíkatých látek 
v 1 kg sušiny. Je jedním z nejbohatších zdrojů vitamínu E. Slunečníce se používá 
v nešrotované formě do zobů pro ptactvo.

Slunečnice
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Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 910,00 Vitamín A t.m.j. 0,38

N-látky g 174,90 Vitamín E mg 72,50

  Lys g 6,20 Vitamín B1 mg 0,40

  Thr g 6,10 Vitamín B2 mg 3,20

  Met g 3,70 K. pantotenová mg 0,00

  Met+Cys g 6,50 Cholin mg 0,00

  Trp g 2,10 BE MJ 26,72

  Arg g 13,50 MEs MJ 16,65

Tuk g 365,80 NEL MJ 10,20

  K. linolová g 162,80 NEV MJ 10,49

Vláknina g 257,40 MEp MJ 17,45

  ADF g 312,86 NEp MJ 12,56

  NDF g 448,05 MEd MJ 16,57

BNLV g 164,90 PDIN g 105,59

  Škroby g 13,60 PDIE g 33,73

  Cukry g 83,00

Popel g 37,00 Poznámky:

  Ca g 1,90

  P g 6,60

  P strav. g 1,10

  P využit. g 0,90

Na g 1,10

Mn mg 38,20

Zn mg 43,20

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - slunečnice
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Omezení při zkrmování
Prasata: Březí prasnice 0–3 %, selata do 35 kg 0–5 %. Ostatním 
kategoriím je doporučeno zařazovat spíše lněný extrahovaný šrot.
Koně: Celé semeno lze ve vařenémstavu zkrmovat odstaveným hříbatům 
a dostihovým koním 0–7 %, ročkům až 9 %, klisny vysokobřezí a v 1. 
fázi laktace v dávce do 1 kg (platí i pro nemocné a v rekonvalescenci). 
Tepelně neupravené (šrotované) lze dávkovat do směsí do 10 % a také starším 
koním.

Semeno lnu setého obsahuje 30–45 % tuku a 22–27 % bílkovin. Má velmi 
příznivé dietetické účinky, je zvláště vhodné pro zvířata mladá, březí, nemocná 
a v rekonvalescenci. Lněné semeno obsahuje velice příznivé slizové látky, 
které potáhnou žaludek a střeva ochraným  lmem a chrání sliznice před 
poškozením. Příznivě působí na sekreci mléka. Limitující aminokyselinou 
je lysin. Hlavními glykosidy jsou linamarin, neolinustatin a linustatin.
Před použitím je nutné tepelné ošetření, aby se zničil enzym lináza, který 
uvolňuje z glykosidů kyanovodík. Při větším zastoupení v krmné dávce 
má projímavý účinek. Dávky nad 5 % mohou mít nepříznivý vliv na růst 
zvířat. Donedávna se za hlavní škodlivý glykosid lněného semene pokládal 
linamarin, avšak rozhodující je obsah diglukosidů linustatinu a neolinustatinu. 
Lněný tuk obsahuje převážně nenasycené mastné kyseliny (80–90 %), které 
tvoří kyselina olejová a linolová (25 %) a kyselina linolenová (60 %). Tradiční 
odrůdy lnu poskytují n-3, n-6 a n-9 kyseliny v optimálním poměru. Je to tedy 
cenný zdroj mastných kyselin, aminokyselin (zvl. lyzinu) a selenu. Má pozitivní 
vliv na kůži, srst, cévy a střeva.

Len
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Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 900,00 Vitamín A t.m.j. 0,05

N-látky g 240,50 Vitamín E mg 28,20

  Lys g 8,50 Vitamín B1 mg 6,40

  Thr g 9,30 Vitamín B2 mg 3,20

  Met g 4,10 K. pantotenová mg 11,10

  Met+Cys g 8,90 Cholin mg 1956,10

  Trp g 3,30 BE MJ 25,65

  Arg g 23,40 MEs MJ 17,45

Tuk g 335,40 NEL MJ 10,93

  K. linolová g 53,80 NEV MJ 11,55

Vláknina g 88,20 MEp MJ 17,93

  ADF g 151,56 NEp MJ 12,91

  NDF g 248,23 MEd MJ 16,40

BNLV g 276,90 PDIN g 139,68

  Škroby g 48,30 PDIE g 60,42

  Cukry g 27,40

Popel g 59,00 Poznámky:

  Ca g 2,80

  P g 6,40

  P strav. g 2,00

  P využit. g 0,80

Na g 0,60

Mn mg 33,30

Zn mg 61,20

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - len
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Omezení při zkrmování
Surové sójové boby je nevhodné zkrmovat mladým rostoucím koním, kvůli riziku 
spojenému s inhibitorem trypsinu, který může poškozovat kloubní chrupavky.

Sójové boby jsou nejdůležitějším zdrojem oleje a bílkovin na světě. Celá sójová 
zrna mají, díky vysokému obsahu tuku (15–20 %), nejvyšší energetickou hodnotu 
ze všech luskovin. Tuk má vysoký obsah nenasycených mastných kyselin, 
esenciální kyselina linolová představuje asi 50 %. Sója má také velmi vysoký 
obsah dusíkatých látek (35–40 %). Bílkoviny mají vysokou biologickou hodnotu, 
mají vysoký obsah esenciálních aminokyselin, ze všech luskovin obsahují nejvíc 
lyzinu. Obsah BNLV je asi 25 %, vlákniny 4–7 % a minerálních látek asi 3 %.
Sója obsahuje také některé antinutriční látky. Patří k nim antigenní bílkoviny, 
které mohou vyvolávat potravní alergie a inhibitory trypsinu, které blokují trávicí 
enzymy, a tím zhoršují využitelnost jejích bílkovin. Vyluštěné sójové boby se 
napařují s následnou možností extruze, toustování, mikronisace apod. Tepelným 
ošetřením se snižuje hladina termolabilního inhibitoru trypsinu, který vytváří 
poměrně stabilní komplexy s trávícími enzymy a snižuje tak stravitelnost bílkovin. 
Hydrotermicky upravená plnotučná sója je vhodná do krmných dávek pro 
všechna zvířata díky chutnosti i vysokému obsahu energie a dusíkatých látek. 
Při zkrmování přežvýkavcům může být tuk zdrojem problémů při bachorovém 
trávení. Tepelnou úpravou sóji se snižuje degradovatelnost proteinu.

Sója
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Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 900,00 Vitamín A t.m.j. 0,25

N-látky g 395,80 Vitamín E mg 40,40

  Lys g 25,10 Vitamín B1 mg 8,20

  Thr g 16,10 Vitamín B2 mg 2,70

  Met g 6,10 K. pantotenová mg 11,50

  Met+Cys g 11,40 Cholin mg 2277,80

  Trp g 5,70 BE MJ 23,64

  Arg g 29,80 MEs MJ 16,15

Tuk g 199,90 NEL MJ 10,13

  K. linolová g 99,50 NEV MJ 10,72

Vláknina g 70,20 MEp MJ 17,85

  ADF g 80,28 NEp MJ 12,85

  NDF g 129,56 MEd MJ 14,67

BNLV g 278,10 PDIN g 238,87

  Škroby g 46,60 PDIE g 83,34

  Cukry g 68,80

Popel g 56,00 Poznámky:

  Ca g 2,90

  P g 6,50

  P strav. g 2,60

  P využit. g 3,10

Na g 0,20

Mn mg 32,60

Zn mg 50,20

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - sója
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Omezení při zkrmování
Prasata: Selatům nezařazovat, březí prasnice až 20 %, ostatní prasata do 10 % 
v krmné směsi.
Koně: Zařazují se do množství 2 kg sušiny/den.

Cukrovarské řízky se získávají z řízků cukrovky vyluhováním cukru v cukrovarech. 
Vyluhované řízky se vylisují, čímž se z nich odstraní sladká šťáva. V původním 
stavu mají bělavou až světle šedou barvu, jejich struktura má být pružná a 
tuhá, nikoliv mazlavá a kašovitá. Obsahují ještě malé množství cukru. Jejich 
bezdusíkaté látky výtažkové i vláknina chudá na lignin mají vysokou stravitelnost.
Pro výrobu krmných směsí se cukrovarské řízky suší v horkovzdušných 
sušárnách. Sušené řízky se často granulují a pak se nazývají řepné pelety. 
Řepné pelety slouží jako energetické–sacharidové krmení s vysokým 
obsahem vlákniny, především ve formě pektinů. Mají však jen velmi malé 
množství škrobu (0,3 %) a přesto mají energetickou hodnotu jako ječmen. 
Množství cukru je dokonce téměř dvakrát nižší než u sladového květu a 
přibližně stejné jako u otrub. Obsahují také pozitivní množství minerálních 
látek (hlavně sodík), a jsou známy nízkým obsahem bílkovin. Jsou výborné 
v kombinaci s vojtěškou nebo sladovým květem, coby bílkovinovým krmením.
Uplatňují se v krmných směsích pro prasata, zvláště plemenná. Používají se 
ve výživě všech kategorií skotu včetně vysokoužitkových dojnic. Jsou krmivem 
s dobrými dietetickými účinky a speci ckými účinky na kvalitu masa při výkrmu 
skotu.

25

Cukrovarské řízky sušené 



Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 900,00 Vitamín A t.m.j. 0,09

N-látky g 92,40 Vitamín E mg 0,00

  Lys g 4,90 Vitamín B1 mg 1,00

  Thr g 4,20 Vitamín B2 mg 1,70

  Met g 1,70 K. pantotenová mg 1,50

  Met+Cys g 2,90 Cholin mg 886,80

  Trp g 0,80 BE MJ 16,63

  Arg g 3,60 MEs MJ 10,58

Tuk g 8,50 NEL MJ 6,51

  K. linolová g 1,80 NEV MJ 6,74

Vláknina g 200,80 MEp MJ 12,61

  ADF g 244,60 NEp MJ 9,08

  NDF g 412,17 MEd MJ 2,63

BNLV g 638,30 PDIN g 56,56

  Škroby g 3,90 PDIE g 85,68

  Cukry g 64,40

Popel g 60,00 Poznámky:

  Ca g 9,10

  P g 1,10

  P strav. g 0,40

  P využit. g 0,60

Na g 1,40

Mn mg 51,50

Zn mg 10,40

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - cukrovarské řízky sušené
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Omezení při zkrmování

Cukr krmný

Nadbytek cukru (nad 5 %) v krmné dávce může způsobovat průjmy.

26

Krmný cukr je odpadním produktem při výrobě cukru z cukrovky. Cukr krmný je 
krmivem s vysokým obsahem pohotové energie. Pro krmné účely se surový cukr 
denaturuje buď karbora nem nebo spodiovým prachem v množství 0,5 %. Světle 
žlutá až hnědá barva krystalů je způsobena zbytky matečného sirobu ulpělého na 
povrchu krystalů. Vůně i chuť je speci cky sladká. Konzistence bývá sypká, obdobně 
jako u krystalového cukru; někdy může být i mírně lepkavá. Svými účinky je možno 
jej srovnávat s melasou, proti níž má nespornou výhodu ve snazší manipulaci 
a skladování, nehledě na téměř dvojnásobnou výživnou hodnotu. Surový cukr 
se používá k doplnění energetické hodnoty krmné dávky zvířat a ke zlepšení 
chuťových vlastností kompletního krmiva, což je důležité především u mláďat.
Dieteticky stejně působí krmný cukr řepný jako krmný sukr třtinový.



Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 998,00 Vitamín A t.m.j. 0,00

N-látky g 1,00 Vitamín E mg 0,00

  Lys g 0,03 Vitamín B1 mg 0,00

  Thr g 0,07 Vitamín B2 mg 0,00

  Met g 0,03 K. pantotenová mg 0,00

  Met+Cys g 0,07 Cholin mg 0,00

  Trp g 0,04 BE MJ 17,37

  Arg g 0,02 MEs MJ 14,91

Tuk g 0,00 NEL MJ 9,97

  K. linolová g 0,00 NEV MJ 11,24

Vláknina g 0,00 MEp MJ 16,40

  ADF g 0,00 NEp MJ 11,81

  NDF g 0,00 MEd MJ 15,62

BNLV g 997,00 PDIN g 0,61

  Škroby g 0,01 PDIE g 91,32

  Cukry g 995,40

Popel g 2,00 Poznámky:

  Ca g 0,30

  P g 0,20

  P strav. g 0,00

  P využit. g 0,10

Na g 0,20

Mn mg 0,90

Zn mg 7,20

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - cukr krmný
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Omezení při zkrmování
Prasata: Selatům do 3 %, ostatní prasata do 5 % v krmné směsi.
Skot: Dospělá zvířata 0,5–2 kg/den, před zkrmováním ředíme vodou.
Koně: Tažní při těžké práci až 0,5 kg/den, jezdečtí do 0,25 kg/100 kg živé 
hmotnosti.

Melasa je krmný zbytek získávaný při výrobě cukru. Barva je tmavě hnědá 
až hnědočerná. Její chuť i vůně jsou charakteristicky nasládlé, konzistence je 
hustá, sirupovitá, výjimečně může obsahovat i krystalky cukru. Neměla by však 
obsahovat hrubé mechanické nečistoty a měla by být co nejméně zpěněná. 
Obsahuje kolem 50 % cukru a nemá mít víc jak 25 % vody, aby se rychle nekazila. 
V poslední době díky zavádění nových technologií při získávání cukru 
z melasy obsahuje melasa z některých cukrovarů jen 8–10 % cukru, 
okolo 9 % N-látek a 10 % minerálních látek (polovinu tvoří draslík, který 
při vyšších dávkách melasy může působit laxativně – projímavě). Tato 
melasa je tekutá a v zimním prostředí netuhne. Reakce melasy je alkalická. 
Používá se ke zchutnění krmné dávky zvířat různých druhů a 
kategorií. Při výrobě krmných směsí slouží jako pojidlo při granulaci 
nebo k výrobě melasových krmiv, kdy je smíchávána s některým 
z nasávacích materiálů, nejčastěji s otrubami nebo krmnými moukami. 
Také se používá ke zchutnění ostatních (objemných) krmiv a jako zdroj energie 
(substrát) pro mikro óru při výrobě kvasnic nebo siláží. Někdy se prodává melasa 
třtinová, která má na rozdíl od řepné melasy poněkud hustší konzistenci.

Melasa
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Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 768,00 Vitamín A t.m.j. 0,00

N-látky g 113,70 Vitamín E mg 1,30

  Lys g 0,50 Vitamín B1 mg 1,40

  Thr g 1,40 Vitamín B2 mg 3,30

  Met g 0,50 K. pantotenová mg 6,60

  Met+Cys g 1,30 Cholin mg 1085,40

  Trp g 0,80 BE MJ 16,11

  Arg g 0,30 MEs MJ 11,84

Tuk g 1,60 NEL MJ 7,57

  K. linolová g 0,20 NEV MJ 8,19

Vláknina g 1,70 MEp MJ 13,50

  ADF g 0,00 NEp MJ 9,72

  NDF g 0,00 MEd MJ 10,19

BNLV g 764,00 PDIN g 66,51

  Škroby g 0,00 PDIE g 75,13

  Cukry g 643,20

Popel g 119,00 Poznámky:

  Ca g 2,40

  P g 0,30

  P strav. g 0,10

  P využit. g 0,20

Na g 11,40

Mn mg 9,80

Zn mg 23,50

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - melasa
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Omezení při zkrmování
Skot: Čerstvé (tekuté) obilní výpalky můžeme zkrmovat v množstvích až 50 kg 
u výkrmu skotu a až 40 kg u dojnic.

Výpalky z obilnin získávají charakter podle surovin použitých 
pro jejich výrobu. Nejcennější součástí výpalků jsou bílkoviny. 
Čerstvé výpalky mají při obsahu asi 95 % vody 0,5–1,5 % dusíkatých látek. 
Obsahují vitamíny skupiny B a stopy vitamínu E. Je to hustá žlutohnědá kapalina 
se speci ckou vůní. Při zkrmování výpalků je třeba používat výpalků čerstvých, 
ještě teplých (20–30 °C) a pečlivě dbát na čistotu žlabů i nádob, v nichž se 
přechovávají, anebo v nichž se výpalkové krmivo připravuje, jinak se rychle kazí. 
V čerstvém stavu se zkrmují především skotu ve výkrmu a dojnicím, u nichž 
zvyšují dojivost. Zvířatům mladým a březím je můžeme podávat jen v minimální 
dávce. V zimním obdovbí je zkrmujeme teplé ve směsi s řezankou hrubé píce 
(slámy, plev, sena apod.), kterou změkčují a zchutňují. Vykrmovanému skotu 
je můžeme zkrmovat i jako nápoj. Poněvadž jsou chudé na vápník, přidáváme 
zvířatům při jejich zkrmování minerální doplněk, např. krmný vápenec v dávce 
cca 1 g na 1 l výpalků. Také doplnění dalších minerálních prvků je nezbytné.
Obilní výpalky mají více živin než výpalky bramborové a obsahují pravděpodobně 
také dosud neidenti kovaný nutriční faktor podporující růst mláďat. V posledních 
letech se značná část výpalků z nových technologií suší a zkrmuje se jako 
sušené výpalky DDGS a nebo NDDGS. U těchto výpalků platí, že čím jsou 
světlejší (zlaté) tím je jejich výživná hodnota lepší.

Výpalky z obilnin
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Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 120,00 Vitamín A t.m.j. 0,00

N-látky g 350,56 Vitamín E mg 23,20

  Lys g 9,89 Vitamín B1 mg 4,00

  Thr g 10,30 Vitamín B2 mg 9,60

  Met g 4,10 K. pantotenová mg 12,30

  Met+Cys g 8,90 Cholin mg 4005,00

  Trp g 2,00 BE MJ 21,26

  Arg g 12,85 MEs MJ 12,07

Tuk g 117,98 NEL MJ 7,23

  K. linolová g 22,36 NEV MJ 7,22

Vláknina g 84,37 MEp MJ 13,84

  ADF g 171,60 NEp MJ 9,96

  NDF g 297,50 MEd MJ 9,58

BNLV g 374,06 PDIN g 227,35

  Škroby g 5,00 PDIE g 127,81

  Cukry g 1,00

Popel g 73,03 Poznámky:

  Ca g 1,70

  P g 6,43

  P strav. g 1,40

  P využit. g 1,20

Na g 2,20

Mn mg 83,40

Zn mg 95,90

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - výpalky z obilnin
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Obilní klíčky

Omezení při zkrmování
Dávkování do směsí: 
Prasata: Prasnice březí do 8 %, prasnice kojící, kanci a selata do 5 %, 
předvýkrm a odchov do 3 %.
Drůbež: Do 5 % v krmné směsi.
Koně: Pro dostihové koně do 10 % jadrných krmiv.

Pšeničné klíčky se získávají při loupání a kartáčování zrna před mletím. 
Ve srovnání s obilninami a většinou ostatních mlýnských krmiv mají vyšší 
obsah dusíkatých látek a poměrně vysoký obsah tuku. Jsou bohaté na 
vitamíny B a E. Energetická hodnota je přibližně stejná jako u obilnin.
Pšeničné klíčky mačkané jsou drobné nažloutlé až nahnědlé placičky 
(šupinky) s průměrným obsahem dusíkatých látek 21,5 %. Pšeničné klíčky 
jsou vhodné jako komponenta do krmných směsí pro všechny druhy 
zvířat, zvláště pro mláďata. U dojnic velmi dobře působí na tvorbu mléka.
Žitné klíčky čistírenské se získávají při přečišťování odpadů z loupacích a 
kartáčovacích strojů. Barvu mívají žlutou až žlutozelenou a svým vzhledem 
připomínají drobná travní semena. Na rozdíl od pšeničných klíčků mají žitné 
klíčky poněkud vyšší obsah NL, tuků, vitaminů a minerálních látek, avšak 
jejich krmná hodnota je nižší než u klíčků pšeničných a nebo kukuřičných.
Kukuřičné klíčky mají značnou nutriční hodnotu (150–200 g NL, 100–200 g tuku) 
a vysoký obsah vitamínu E. Proto se lisují nebo extrahují (někdy i ostatní klíčky) 
a olej se využívá v lidské výživě.
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Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 890,00 Vitamín A t.m.j. 0,32

N-látky g 215,00 Vitamín E mg 147,60

  Lys g 9,10 Vitamín B1 mg 20,40

  Thr g 6,70 Vitamín B2 mg 49,90

  Met g 3,60 K. pantotenová mg 11,40

  Met+Cys g 8,00 Cholin mg 3178,00

  Trp g 3,10 BE MJ 19,42

  Arg g 15,10 MEs MJ 12,97

Tuk g 60,00 NEL MJ 8,08

  K. linolová g 27,90 NEV MJ 8,49

Vláknina g 60,00 MEp MJ 14,97

  ADF g 75,00 NEp MJ 10,78

  NDF g 270,00 MEd MJ 10,93

BNLV g 615,00 PDIN g 136,43

  Škroby g 218,00 PDIE g 105,67

  Cukry g 146,10

Popel g 50,00 Poznámky:

  Ca g 0,60

  P g 11,40

  P strav. g 3,80

  P využit. g 3,40

Na g 0,30

Mn mg 142,00

Zn mg 134,10

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - pšeničné klíčky
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Omezení při zkrmování
Koně: V množství max. 0,4 kg na den (pro 500 kg koně), otruby by měli hrát 
v krmení koní roli pouze jako zchutňovadlo, nebo jako zdroj vit. Skupiny B (B1, 
B6, niacin), fosforu, hořčíku, železa a zinku.

Pšeničné otruby
Je to vedlejší mlýnský produkt, který je tvořen po odloučení jedlé a krmné mouky 
zbytky zrna, tedy i klíčky, slupkami a semennými obaly. Ve srovnání s obilninami 
a jinými mlynářskými krmnými zbytky mají otruby nižší energetickou hodnotu, 
vyšší obsah vlákniny, ale i dusíkatých a minerálních látek. Zvláště obsah fosforu 
je vysoký. Na tento prvek je třeba dávat, při sestavování krmné dávky, obzvláště 
pozor, jelikož je nezbytným stavebním kamenem kostí, stejně jako vápník. Otruby 
obsahují převážně obalové části zrna. Otruby z nových mlynářských technologií 
obsahují méně škrobu (60–100 g/kg) a jsou z krmivářského hlediska málo zajímavé.
Pšeničné otruby mají načervenalou až červenohnědou barvu. Pro zvířata 
jsou chutné. Mají mírně projímavé účinky. Zkrmují se především skotu, u krav 
příznivě ovlivňují dojivost. Při vysokých dávkách je lépe zkrmovat hrubé otruby.
Pro plemenné koně jsou otruby hodnotným krmivem vzhledem k jejich značnému 
obsahu proteinu a fosforu a jejich příznivému dietetickému účinku. Vyšší množství 
otrub v krmivu má za následek minerální disbalanci, a také negativní vliv na bakterie 
fermentující vlákninu v trávicím traktu. Otruby patří mezi bobtnající krmiva, proto je 
vhodné je před zkrmováním namočit ve vodě, aby nebobtnaly až přímo v žaludku.
Vhodné jsu také pro krmení březích prasnic a ve směsích pro vykrmovaná 
prasata (3 %).
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Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 878,00 Vitamín A t.m.j. 1,12

N-látky g 172,10 Vitamín E mg 23,50

  Lys g 6,40 Vitamín B1 mg 7,30

  Thr g 5,20 Vitamín B2 mg 5,40

  Met g 2,50 K. pantotenová mg 34,70

  Met+Cys g 6,30 Cholin mg 1678,30

  Trp g 2,40 BE MJ 18,66

  Arg g 10,90 MEs MJ 11,45

Tuk g 34,70 NEL MJ 6,98

  K. linolová g 16,80 NEV MJ 7,15

Vláknina g 130,40 MEp MJ 11,49

  ADF g 122,00 NEp MJ 8,27

  NDF g 386,00 MEd MJ 7,16

BNLV g 606,80 PDIN g 110,03

  Škroby g 162,50 PDIE g 94,07

  Cukry g 45,30

Popel g 56,00 Poznámky:

  Ca g 1,60

  P g 11,20

  P strav. g 3,40

  P využit. g 3,00

Na g 0,10

Mn mg 113,50

Zn mg 88,50

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - pšeničné otruby
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Omezení při zkrmování
Skot: Do 15 % ve směsi.
Prasata: Selatům do 20 kg a kojícím prasnicím nezařazovat, ostatní 5 až 10 %.
Drůbež: U starších zvířat lze použít 5–15 % (dle obsahu GSL).
Ovce: Do 20 % ve směsi.

Řepkový extrahovaný šrot nebo pokrutiny jsou nejrozšířenějším bílkovinným 
krmivem z naší domácí produkce. Řepkový extrahovaný šrot obsahuje 32–38 % 
dusíkatých látek. Má žlutozelenou až žlutohnědou barvu s černými zbytky 
slupek. Jeho kvalita závisí na odrůdě řepky, ze které pochází. Dnes se pěstují 
dvounulové řepky, které mají nízký obsah pro výživu méně vhodné kyseliny 
erukové a snížený obsah glukosinolátů (GSL), z nichž se vytvářejí látky narušující 
činnost štítné žlázy. Řepkový extrahovaný šrot by neměl obsahovat více než 20 
μmol GSL/g beztukové hmoty. V Kanadě pěstovaná jarní řepka (Canola) má 
v extrahovaném šrotu 5 μmol GSL/g beztukové hmoty.
V poslední době se objevují na trhu tři druhy řepkových krmiv: 
  Řepkové extrahované šroty (až 40 g tuku/kg)
  Řepkové pokrutiny (40–60 g tuku/kg)
  Řepkové výlisky (60–180 g tuku/kg) 
Výlisky obsahují vyšší zastoupení tuku podle použité technologie při jejím 
lisování, a to ”za tepla” 12 %, při lisování ”za studena” až 18 %. Kvalitou bílkoviny 
ani jejím obsahem sice nedosahuje řepková bílkovina hodnotu bílkoviny sójové, 
přesto je však řepkový šrot velmi dobrým zdrojem bílkovin pro krmné směsi. 
Nevýhodou řepky a jejích derivátů je obsah glukosinolátů, které snižují chutnost 
řepkových šrotů.

Řepkový extrahovaný šrot 
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Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 910,00 Vitamín A t.m.j. 0,00

N-látky g 388,80 Vitamín E mg 11,20

  Lys g 21,10 Vitamín B1 mg 4,60

  Thr g 17,20 Vitamín B2 mg 3,60

  Met g 7,80 K. pantotenová mg 9,60

  Met+Cys g 17,50 Cholin mg 6855,40

  Trp g 4,90 BE MJ 19,79

  Arg g 22,50 MEs MJ 11,55

Tuk g 35,90 NEL MJ 6,96

  K. linolová g 4,60 NEV MJ 7,01

Vláknina g 129,10 MEp MJ 13,01

  ADF g 168,63 NEp MJ 9,37

  NDF g 240,41 MEd MJ 8,93

BNLV g 373,20 PDIN g 246,76

  Škroby g 38,30 PDIE g 142,59

  Cukry g 78,90

Popel g 73,00 Poznámky:

  Ca g 7,20

  P g 10,90

  P strav. g 2,90

  P využit. g 3,00

Na g 0,40

Mn mg 48,90

Zn mg 63,40

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - řepkový extrahovaný šrot
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Omezení při zkrmování
Skot: Extrahovaný šrot z neloupaných semen lze použít v dávce 1,5 kg/ks/den 
dospělého skotu. Vyšší dávku je nutno konzultovat s krmivářským specialistou.
Pro prasata a drůbež lze zařadit 5–10 % extrahovaného šrotu z loupaných 
semen do krmné směsi.

Slunečnicový extrahovaný šrot nebo pokrutiny bývají barvy šedé až šedočerné 
s jasně zřetelnými částečkami slupek. Příjemně voní a jsou chutné. Ostré slupky 
mohou vyvolat u citlivějších zvířat trávicí poruchy, proto se zkrmují především 
starším kategoriím skotu a dojnicím. Vyrábí se extrahovaný šrot z loupaných 
semen, z částečně loupaných semen a z neloupaných semen, které se liší obsahem 
vlákniny. Extrahovaný šrot z loupané slunečnice je kvalitním krmivem. Obsahuje 
asi 44 % dusíkatých látek s nižším obsahem lysinu a vysokým obsahem argininu. 
Extrahovaný šrot z neloupaných slunečnicových semen je zatížen vysokým 
podílem vlákniny, který jej předurčuje ke krmení pouze přežvýkavcům. Určitá 
přednost použití výlisků je ve vysokém zastoupení tuků. Výlisky je možné využít 
při krmení vysokoužitkových dojnic, kdy se s kvalitní slunečnicovou bílkovinou 
dostane dojnicím i bohatý zdroj energie.

Slunečnicový extrahovaný šrot 
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Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 900,00 Vitamín A t.m.j. 0,00

N-látky g 472,10 Vitamín E mg 11,60

  Lys g 17,40 Vitamín B1 mg 3,30

  Thr g 17,50 Vitamín B2 mg 2,60

  Met g 10,10 K. pantotenová mg 32,80

  Met+Cys g 18,40 Cholin mg 2164,30

  Trp g 5,50 BE MJ 19,99

  Arg g 37,90 MEs MJ 9,43

Tuk g 17,10 NEL MJ 5,43

  K. linolová g 7,60 NEV MJ 5,07

Vláknina g 165,00 MEp MJ 7,31

  ADF g 219,76 NEp MJ 5,26

  NDF g 321,40 MEd MJ 9,39

BNLV g 271,80 PDIN g 302,39

  Škroby g 35,90 PDIE g 136,82

  Cukry g 67,80

Popel g 74,00 Poznámky:

  Ca g 3,40

  P g 11,90

  P strav. g 1,90

  P využit. g 1,80

Na g 0,30

Mn mg 37,40

Zn mg 79,10

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - slunečnicový extrahovaný šrot
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Omezení při zkrmování
O zařazení do krmných dávek a směsí rozhoduje obsahuje obsah vlákniny, 
dusíkatých látek a metioninu (respektive sirných aminokyselin).

Sójový extrahovaný šrot je nejdůležitějším bílkovinným krmivem. Má 
vysoký obsah dusíkatých látek (38–50 %) a dostatek lysinu. Semeno 
obsahuje řadu antinutričních látek (zejména faktor antitrypsinový), 
které se působením tepla při extrakci se z větší části inaktivují.
Jestliže se doplní zrninami obsahujícími dostatek sirných 
aminokyselin, vápníkem a fosforem, potom prakticky může nahradit 
potřebu bílkovin u drůbeže, prasat, telat, mladého skotu i u dojnic.
Sojové boby se při extrakci oleje odslupkují a endosperm se pošrotuje, extrahuje 
extrakčním činidlem, odstředí se tuk a odpaří se zbytek extrakčního činidla. 
Výsledný produkt nazýváme sójový extrahovaný šrot I. jakosti s obsahem 
dusíkatých látek nad 48 %. Jestliže vrátíme tomuto produktu část slupek, vznikne 
sojový extrahovaný šrot II. jakosti (43–48 % N-látek, 2–6 % vlákniny). Pokud 
přidáme vyšší podíl slupek k extrahovanému šrotu a poklesne obsah N-látek na 
38–43 % jedná se o sójový extrahovaný šrot III. jakosti, který je vhodný zkrmovat 
pouze přežvýkavcům. Sojový extrahovaný šrot I. jakosti je vhodný do směsí pro 
nejrannější období krmení telat, jehňat, selat, kuřat, krůťat, kachňat, housat, 
aj. Extahovaný šrot II. jakosti je vhodný pro všechny ostatní druhy a kategorie 
hospodářských zvířat.

Sójový extrahovaný šrot 

33



Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 890,00 Vitamín A t.m.j. 0,44

N-látky g 500,50 Vitamín E mg 2,20

  Lys g 30,60 Vitamín B1 mg 5,40

  Thr g 19,30 Vitamín B2 mg 3,40

  Met g 6,90 K. pantotenová mg 16,10

  Met+Cys g 14,70 Cholin mg 2961,80

  Trp g 6,90 BE MJ 20,01

  Arg g 36,50 MEs MJ 13,22

Tuk g 17,20 NEL MJ 8,21

  K. linolová g 8,70 NEV MJ 8,60

Vláknina g 72,10 MEp MJ 15,39

  ADF g 74,29 NEp MJ 11,08

  NDF g 116,35 MEd MJ 10,67

BNLV g 340,20 PDIN g 356,32

  Škroby g 62,00 PDIE g 237,96

  Cukry g 98,40

Popel g 70,00 Poznámky:

  Ca g 3,10

  P g 7,40

  P strav. g 1,30

  P využit. g 2,80

Na g 0,40

Mn mg 37,00

Zn mg 59,20

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - sójový extrahovaný šrot
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Omezení při zkrmování
Skot: Výkrm skotu 1–2 kg (30–50 % v krmných směsích), dojnice do 1,8 kg.
Prasata: Selatům do 17 kg a březím prasnicím nezařazovat, předvýkrm a kojící 
prasnice do 5 %, ostatní do 7 %.
Drůbež: Nosnice do 5 % v krmné směsi.

Bavlníkový extrahovaný šrot z odvlákněných bavlníkových semen má světle žlutou 
barvu. Obsahuje až 50 % dusíkatých látek. Ve slupkách je přítomen alkaloid gossypol, 
který je cévním a nervovým jedem a ve větším množství může způsobit otravy, 
zejména u mláďat. Proto se bavlníkový extrahovaný šrot z neloupaných nebo částečně 
loupaných a neodvlákněných semen může zkrmovat jen starším kategoriím skotu.
Při extrakci oleje z bavlníkových šrotů se extrakční činidlo odstraňuje sušením při 110 
°C po dobu dvou hodin. Tato technologická operace snižuje stravitelnost bílkovin.
V případě, že bavlníkový extrahovaný šrot zařazujeme do krmných směsí pro 
dojnice jako zdroj dusíkatých látek, obvykle zařazujeme nejvíce 15 % této 
komponenty. Doporučuje se při tom zařadit větší množství minerálních látek (např. 
mikromletý uhličitan vápenatý), které váží gossypol na nerozpustné sloučeniny. 
Pro kumulativní účinek gossypolu a pro jeho pomalé vylučování z organizmu se 
doporučuje přerušit podávání bavlníkových šrotů či pokrutin po třech až čtyřech 
měsících krmení, aby se mohl nahromaděný gossypol z těla zvířat vyloučit. 
Využití bavlníkového extrahovaného šrotu z neloupaného bavlníku je běžné 
u vysokoprodukčních dojnic (nad 9000 l mléka) jako nutného zdroje vlákniny 
pro zachování motoriky předžaludku a přežvykování. Vyšší dávky tohoto krmiva 
dojnicím mohou způsobit hořkou chuť mléka a tvrdou konzistenci másla.

Bavlníkový extrahovaný šrot 
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Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 885,00 Vitamín A t.m.j. 0,08

N-látky g 470,00 Vitamín E mg 5,50

  Lys g 19,00 Vitamín B1 mg 6,50

  Thr g 14,90 Vitamín B2 mg 4,50

  Met g 7,40 K. pantotenová mg 7,50

  Met+Cys g 15,20 Cholin mg 2980,00

  Trp g 5,60 BE MJ 20,13

  Arg g 49,80 MEs MJ 11,27

Tuk g 15,00 NEL MJ 6,73

  K. linolová g 7,90 NEV MJ 6,68

Vláknina g 115,00 MEp MJ 13,77

  ADF g 177,18 NEp MJ 9,91

  NDF g 279,77 MEd MJ 9,14

BNLV g 345,00 PDIN g 331,63

  Škroby g 33,90 PDIE g 216,41

  Cukry g 58,80

Popel g 55,00 Poznámky:

  Ca g 3,60

  P g 7,00

  P strav. g 0,10

  P využit. g 2,90

Na g 0,50

Mn mg 21,50

Zn mg 67,80

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - bavlníkový extrahovaný šrot
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Omezení při zkrmování
Skot: Do 5 % z krmné dávky
Prasata: Selata do 20 kg a kanci do 5 %, předvýkrm do 35 kg a prasnice březí 
do 8 %, ostatní kategorie do 10 %.
Drůbež: Velmi mladá (BR1, KR1, VKCH1, aj.) do 3 %, starší rostoucí do 5 %.

Sušené krmné kvasnice (Saccharomyces cerevisiae var. carlbergensis), patří 
mezi proteinová krmiva, která se využívají jako komponent do krmných směsí pro 
všechny druhy hospodářských zvířat a do krmiv pro zvířata v zájmovém chovu. 
Pro kultivaci se využívá především kvasinek rodu Sacharomyces a Torula. Kvasnice 
se rozlišují dle kmene a substrátu, na kterém rostou. Obvykle se jedná o substráty 
rostlinného původu (např. melasa, obilniny, dřevní hmota, nebo také odpad 
při výrobě piva), na kterých se kvasnice množí. Následně se kvasnice různými 
způsoby zahušťují a suší (samotné, nebo včetně substrátu). Podle způsobu 
sušení (např. sušení na sprejové sušárně nebo na válcové sušárně) se může lišit 
i výsledná struktura sušených kvasnic (od velmi jemného prášku až po lupínky).
Kvasinky mají ve své struktuře velká buněčná jádra a tím vzniká při krmení 
u některých druhů zvířat pocit hořké chuti. Existují technologie, které odstraní 
buněčná jádra (tzv. odhořčené kvasnice). Buněčné stěny kvasinek zvyšují absorbční 
kapacitu a této skutečnosti se využívá při “”vyvazování”” mykotoxinů z krmiv.
Krmné kvasnice jsou velmi dobrým zdrojem bílkovin, průměrný obsah 
NL při sušině 90 % je 42 až 48 %. Skladba bílkoviny se podobá 
živočišné, ale s nižším obsahem sirných aminokyselin. Kvasnice 
mají vysoké zastoupení vitamínů skupiny B, včetně vitamínu B12.
Při splnění skladovacích podmínek, lze správně balené kvasnice skladovat až 
1 rok od data výroby bez ovlivnění kvality.

Kvasnice krmné 
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Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 900,00 Vitamín A t.m.j. 0,00

N-látky g 522,10 Vitamín E mg 1,70

  Lys g 35,00 Vitamín B1 mg 105,70

  Thr g 23,90 Vitamín B2 mg 41,90

  Met g 7,50 K. pantotenová mg 115,10

  Met+Cys g 13,40 Cholin mg 3567,80

  Trp g 4,20 BE MJ 19,91

  Arg g 25,90 MEs MJ 12,31

Tuk g 24,10 NEL MJ 7,53

  K. linolová g 2,20 NEV MJ 7,72

Vláknina g 23,10 MEp MJ 15,26

  ADF g 34,00 NEp MJ 10,99

  NDF g 40,00 MEd MJ 9,78

BNLV g 345,70 PDIN g 324,12

  Škroby g 36,30 PDIE g 142,83

  Cukry g 19,40

Popel g 85,00 Poznámky:

  Ca g 1,60

  P g 15,10

  P strav. g 14,60

  P využit. g 8,30

Na g 1,20

Mn mg 8,00

Zn mg 47,80

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - kvasnice pivovarské
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Omezení při zkrmování
Meziskladování silážovaného ani čerstvého mláta se nedoporučuje.

Pivovarské mláto se skládá ze zbytků sladu, plev, slupek a škrobu. Stravitelnost 
vlákniny u skotu je pouze 65 %. Mláto má cca 40 % neodbouratelného proteinu 
(NdNL) v bachoru, vysoce hodnotnou bílkovinu a je velmi chutné. Obsahuje dvakrát 
tolik dusíkatých látek než původní obilniny, oproti obilným šrotům je pivovarské 
mláto také bohatší na vápník, naopak má méně fosforu a draslíku, asi 80 % 
vody, zbylý extrakt, bílkoviny, tuk a přibližně 2/3 původního obsahu popelovin. 
Sledování prokázala, že mláto z výroby kvasnicového piva vykazuje 
o 5 % vyšší obsahy N-látek a o 3,5 % nižší obsahy vlákniny.
V čerstvém stavu se musí rychle zkrmit, neboť podléhá snadno zkáze. 
Pivovarské mláto je možné efektivně silážovat a krmit po celý rok. Při silážování 
čerstvého mláta (NAZV QF 4027) se osvědčilo přidávat nasávací materiál 
jako zdroj živin pro průběh mikrobiální konzervaci (např. sladový květ). 
V porovnání s obilninami má tzv. zúžený proteinosacharidový poměr, což 
znamená, že v krmné dávce není mláto zdrojem energie, a proto je nutné 
zařazovat jej do krmné dávky s dostatkem energetických složek a s vhodným 
minerálním doplňkem. Pivovarské mláto zpravidla obsahuje cca 250 g dusíkatých 
látek a je vhodným doplňkem krmných dávek pro dojnice, ve kterých převládá 
kukuřice v čerstvém nebo konzervovaném stavu nebo jiná objemná krmiva 
s rozšířeným proteinosacharidovým poměrem. V čerstvém stavu pivovarské 
mláto představuje hodnotné, vysoce dietetické krmivo i pro další druhy zvířat. 
Lze jej využít například v systémech mokrého krmení prasat nebo ve výživě ovcí.
Doporučujeme silážování do polyethylenových vaků před zkrmováním čerstvého 
mláta. Silážní proces trvá minimálně 4 týdny a až po jeho ukončení by se mělo začít 
s krmením.

Pivovarské mláto 
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Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 905,00 Vitamín A t.m.j. 0,00

N-látky g 265,60 Vitamín E mg 27,20

  Lys g 10,20 Vitamín B1 mg 0,80

  Thr g 10,70 Vitamín B2 mg 1,40

  Met g 4,30 K. pantotenová mg 9,40

  Met+Cys g 8,40 Cholin mg 2126,20

  Trp g 3,30 BE MJ 20,60

  Arg g 8,70 MEs MJ 10,82

Tuk g 76,70 NEL MJ 6,37

  K. linolová g 33,80 NEV MJ 6,19

Vláknina g 157,80 MEp MJ 10,82

  ADF g 160,83 NEp MJ 7,79

  NDF g 382,63 MEd MJ 8,99

BNLV g 462,90 PDIN g 180,95

  Škroby g 93,00 PDIE g 123,03

  Cukry g 52,50

Popel g 37,00 Poznámky:

  Ca g 3,40

  P g 5,90

  P strav. g 0,30

  P využit. g 2,10

Na g 2,20

Mn mg 40,60

Zn mg 37,70

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - pivovarské mláto
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Omezení při zkrmování
Skot: Omezení jen z důvodu jednostranného nadbytku živin. 
Prasata: Do krmných směsí se doporučuje zařazovat v množství 7 %, 
selatům do 5 %.
Koně: Denní dávka sladového květu může dosáhnout až 3 kg. Vhodné je jeho 
zkrmování koním nemocným a koním v rekonvalescenci.

Sladový květ je tvořen suchými kořínky naklíčeného ječmene – sladu 
získaného při hvozdění a při odkličování odsušeného sladu. Jeho 
barva bývá žlutohnědá, tmavší barva je důkazem připálení a tím i 
nižší hodnoty, s níž bývá spojena i nižší stravitelnost. Může obsahovat 
sladový prach (z leštění sladu), sladové slupky a úlomky sladu do 10 %.
Ve srovnání s obilninami má asi dvojnásobný obsah dusíkatých látek, v průměru 
26 %, a o jednu třetinu nižší energetickou hodnotu. Obsahuje vitamíny A, B1, B2, B6, 
kyselinu pantotenovou, nikotinamid, biotin, inositol, kyselinu p-aminobenzoovou, 
kyselinu listovou, Lactobacillus cassei factor, rhizopterin a dále vitamíny C, D a 
E. Z enzymů obsahuje sladový květ hlavně proteolytické a amylolytické enzymy.
Použití nachází zejména při výrobě krmných směsí pro dojnice, 
prasnice a selata. Z technologického hlediska výroby krmných 
směsí je nevýhodou hygroskopičnost a horší mísitelnost s ostatními 
komponenty, vzhledem ke své nízké speci cké hmotnosti. Pro snadnější 
skladování a lepší uchovatelnost se vyrábí i granulovaný sladový květ.
Je to dieteticky vhodné a chutné krmivo. Mimo jiné působí 
aromaticky a zchutňuje krmné dávky, má příznivé účinky na laktaci.

Sladový květ 
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Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 915,00 Vitamín A t.m.j. 0,00

N-látky g 294,70 Vitamín E mg 7,50

  Lys g 16,50 Vitamín B1 mg 8,90

  Thr g 10,50 Vitamín B2 mg 3,70

  Met g 3,80 K. pantotenová mg 10,00

  Met+Cys g 6,80 Cholin mg 1771,20

  Trp g 4,50 BE MJ 19,05

  Arg g 12,50 MEs MJ 11,01

Tuk g 20,50 NEL MJ 6,62

  K. linolová g 3,80 NEV MJ 6,65

Vláknina g 145,00 MEp MJ 12,26

  ADF g 54,60 NEp MJ 8,82

  NDF g 88,20 MEd MJ 7,87

BNLV g 476,80 PDIN g 188,26

  Škroby g 59,30 PDIE g 111,83

  Cukry g 123,60

Popel g 63,00 Poznámky:

  Ca g 2,30

  P g 7,40

  P strav. g 2,60

  P využit. g 2,50

Na g 0,40

Mn mg 42,90

Zn mg 103,40

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - sladový květ
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Omezení při zkrmování
Skot: Dojnice až 7 kg/den, výkrm až 30 % přijmu sušiny krmné dávky, u dojících 
krav lze použít i jako jediné dusíkaté jadrné krmivo.
Ovce: Bahnice a výkrm až do 40 % z jadrných krmiv.
Drůbež: Nosnice do 10 %, brojleři do 8 %.
Prasata: Výkrm a prasnice do 10 %, u selat do 4 %.

Kukuřičný lepek (gluten) je vedlejší proteinový produkt při výrobě kukuřičného škrobu 
a je z krmivářského hlediska mnohem cennější než odpadní produkty z brambor. Je 
to zářivě zlatě–oranžová moučka s granulární strukturou, která obsahuje při 90% 
sušině cca 68 % dusíkatých látek. V průběhu vlhkého mletí po odstranění zárodku 
a vlákniny (slupky) zrna je materiál centrifugován, aby se izoloval škrob od glutenu 
pro další zpracování na modi kovaný škrob, sladidla apod. Gluten se suší, mele 
a přesívá za účelem výroby konzistentní moučky s vysokým obsahem bílkovin a 
přirozených pigmentů. Limitujícími aminokyselinami (podobně jako v kukuřici) jsou 
tryptofan a lysin. Při zpracování se nemusí vždy všechen škrob vyplavit z proteinové 
struktury zeinu (hlavní protein v kukuřici) a může proto obsahovat zbytky škrobu. 
V případě technologie, která ponechává v lepku i mimo jiné vyšší obsah škrobu, 
nazývá se toto krmivo kukuřičné lepkové krmivo (Maize gluten feed) a obsahuje až 
16 % škrobu a do 30 % dusíkatých látek. Pro přežvýkavce jsou dusíkaté látky glutenu 
z velké části nedegradovatelné v bachoru. Jako krmivo pro nosnice je zdrojem 
přírodních pigmentů (až 280 mg xantofylů) důležitých pro žádoucí zabarvení žloutku. 
A však při vysoké dávce pro dojnice může způsobovat nažloutlou barvu mléka. 
Stejně jako všechna ostatní sušená krmiva by měl být 
kukuřičný gluten skladován na chladném a suchém místě.
Kukuřičný gluten je považován za relativně bezpečné krmivo, které může nahrazovat 
jiná jadrná krmiva.

Kukuřičný lepek
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Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 900,00 Vitamín A t.m.j. 1,77

N-látky g 730,20 Vitamín E mg 3,30

  Lys g 15,00 Vitamín B1 mg 0,20

  Thr g 25,40 Vitamín B2 mg 1,30

  Met g 18,00 K. pantotenová mg 2,00

  Met+Cys g 31,30 Cholin mg 320,00

  Trp g 5,00 BE MJ 22,73

  Arg g 23,10 MEs MJ 13,55

Tuk g 40,30 NEL MJ 8,21

  K. linolová g 19,60 NEV MJ 8,33

Vláknina g 17,70 MEp MJ 16,40

  ADF g 94,37 NEp MJ 11,81

  NDF g 311,14 MEd MJ 13,33

BNLV g 190,80 PDIN g 447,78

  Škroby g 29,12 PDIE g 170,46

  Cukry g 10,50

Popel g 21,00 Poznámky:

  Ca g 1,00

  P g 5,80

  P strav. g 1,20

  P využit. g 1,10

Na g 1,20

Mn mg 12,70

Zn mg 43,50

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - kukuřičný lepek
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Omezení při zkrmování
Drůbež: Do startérových směsí se nezařazují tuky s převahou nasyc-
ených mastných kyselin. Ani ostatních tuků by se nemělo dá-
vat více než 1–2 %, později se mohou dávky zvyšovat i do 5–8 %.
Prasata: Kancům a březím prasnicím můžeme zařadit do 2 %, odchovu do 3 % 
a ostatním kategoriím do 6 % v krmné směsi (optimum 2 %).

Rostlinné oleje jsou dnes běžnou součástí krmných směsí. Patří 
k nejkoncentrovanějším zdrojům energie. Oproti sacharidům 
a bílkovinám mají více než dvojnásobné množství energie. 
Část mastných kyselin bývá oxidací uvolněna z vazby na glycerol a následně 
spotřebována na krytí energerických potřeb. Obsah volných mastných kyselin je 
známkou náchylnosti ke žluknutí. Tuk by jich neměl obsahovat více než 10 %. 
Stabilita tuku se měří peroxidovým číslem (miliekvivalenty peroxidu na kg), které by 
nemělo být vyšší než 10. Nejčastější příčinou potíží s tukem je jeho předávkování 
v krmných dávkách,u drůbeže nad 8 %, u prasat nad 6 %. Podávání surového oleje 
skotu zhoršuje mikrobiální stravitelnost ostatních živin. Narušení nebo žluknutí 
tuku, může způsobyt nedostatečná péče o čistotu zásobníků, které by měly 
být kontrolovány alespoň jednou za měsíc a důkladně vyčištěny jednou ročně.
Řepkový olej neobsahuje glukosinoláty. Energetická hodnota dosahuje téměř 40 MJ/
kg, obsah metabolizovatelné energie (MEp, MEd) kolísá mezi 35–36 MJ/kg. Jde tedy 
o vítaný koncentrovaný zdroj energie, který může úspěšně konkurovat ka lernímu 
tuku. Zatímco energetická hodnota obou je srovnatelná, obsahuje řepkový olej 
pro drůbež důležitou kyselinu linolovou v množství 220 g/kg, zatímco ka lérní tuk 
pouze 48 g. Záleží především na rozdílu cen obou tuků a technologické vybavenosti 
krmivářů, které umožňuje jejich aplikaci.

Řepkový olej 
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Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 999,00 Vitamín A t.m.j. 1,30

N-látky g 0,30 Vitamín E mg 45,00

  Lys g 0,00 Vitamín B1 mg 0,00

  Thr g 0,00 Vitamín B2 mg 0,00

  Met g 0,00 K. pantotenová mg 0,00

  Met+Cys g 0,00 Cholin mg 0,00

  Trp g 0,00 BE MJ 39,66

  Arg g 0,00 MEs MJ 33,85

Tuk g 998,70 NEL MJ 22,61

  K. linolová g 128,10 NEV MJ 25,44

Vláknina g 0,00 MEp MJ 35,49

  ADF g 0,00 NEp MJ 25,56

  NDF g 0,00 MEd MJ 34,27

BNLV g 0,50 PDIN g 0,20

  Škroby g 0,00 PDIE g 0,08

  Cukry g 0,00

Popel g 0,50 Poznámky:

  Ca g 0,00

  P g 0,00

  P strav. g 0,00

  P využit. g 0,00

Na g 0,00

Mn mg 0,00

Zn mg 0,00

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - řepkový olej
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Omezení při zkrmování
Drůbež: Do startérových směsí zařadit pouze v kombinaci s jinými oleji 1–2 %, 
později se mohou dávky zvyšovat i do 5–8 %.
Prasata: Kancům a březím prasnicím můžeme zařadit do 2 %, odchovu do 3 % 
a ostatním kategoriím do 5 % v krmné směsi.

Sójový olej má velice příznivý poměr esenciálních mastných 
kyselin a představuje nejkoncentrovanější zdroj energie.
Složení mastných kyselin sójových lipidů je z hlediska výživového příznivé, 
vzhledem k vysokému obsahu polyenových mastných kyselin, zejména kyseliny 
linolenové, která jako kyselina řady n-3 má význam v prevenci kardiovaskulárních 
onemocnění. Sójový olej prakticky neobsahuje cholesterol, obsahuje však 
poměrně vysoké množství rostlinných sterolů (fytosterolů), které brání 
vstřebávání cholesterolu z krmiva v trávicím ústrojí. Surový sójový olej patří k  
nejvýznamnějším zdrojům fosfolipidů, které pozitivně působí na organismus zvířat.
Sójový olej má větší zastoupení esenciálních polynenasycených 
mastných kyselin než např. řepkový olej a příznivější poměr kyseliny 
linolové a alfa-linolenové než je např. v oleji slunečnicovém.
Sójový olej příznivě působí na činnost nervové soustavy, stav pokožky a látkovou 
přeměnu. Sójový olej obsahuje vitamíny a provitamíny rozpustné v tucích, 
betakaroten (3,5 mg), vitamín E nad 50 mg, nad 450 g nenasycených mastných 
kyselin.

Sójový olej
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Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 996,00 Vitamín A t.m.j. 1,10

N-látky g 0,10 Vitamín E mg 55,00

  Lys g 0,00 Vitamín B1 mg 0,00

  Thr g 0,00 Vitamín B2 mg 0,00

  Met g 0,00 K. pantotenová mg 0,00

  Met+Cys g 0,00 Cholin mg 0,00

  Trp g 0,00 BE MJ 39,65

  Arg g 0,00 MEs MJ 35,72

Tuk g 998,50 NEL MJ 24,26

  K. linolová g 525,70 NEV MJ 27,67

Vláknina g 0,00 MEp MJ 35,48

  ADF g 0,00 NEp MJ 25,55

  NDF g 0,00 MEd MJ 34,26

BNLV g 0,40 PDIN g 0,07

  Škroby g 0,00 PDIE g 0,03

  Cukry g 0,00

Popel g 1,00 Poznámky:

  Ca g 0,00

  P g 0,50

  P strav. g 0,10

  P využit. g 0,10

Na g 0,00

Mn mg 0,00

Zn mg 0,00

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - sójový olej
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Omezení při zkrmování
Skot: Nezařazovat do krmných dávek.
Prasata: Všechny kategorie do 5 %.
Drůbež: Nosnice do 3 %, starší kuřata do 5 %.

Krevní úsušek se vyrábí ze sterilizované, čerstvé a neznečištěné jatečné krve 
určené pro krmné účely. Je nutné použít vhodné konzervační a stabilizační 
přípravky. Před sušením musí být krev zbavena mechanických nečistot. 
Krevní moučka připravená ve sprejové sušárně je nejkvalitnější. Podobnou kvalitu 
má i krev sušená na  uidních sušárnách. Patří mezi krmiva s nejvyšším obsahem 
dusíkatých látek (nad 85 %) a vysokým obsahem lyzinu. Má i něco málo vitaminu A a 
D, více vitamínů B a jako všechna živočišná krmiva také živočišný bílkovinný faktor. 
Správně usušená krevní moučka je práškovitá a má tmavohnědou barvu, černé 
zabarvení se spálenými částmi prozrazuje chybný postup při sušení. Stravitelnost 
takových mouček je o mnoho nižší než při zachování správného technologického 
postupu. Pach má být přirozený, typický pro čerstvě usušenou krev. Nesmějí 
být přítomné kovové a ostatní příměsi snižující výživnou hodnotu a použitelnost 
ve výživě hospodářských zvířat. Nedostatečně usušená moučka velice snadno 
plesniví a působí trávící poruchy zvířat. Vysoká hladina v krmných dávkách může 
způsobit imbalanci mezi aminokyselinami (v krvi je málo například isoleucinu). 
Jako bílkovinné krmivo se krevní moučka osvědčila u všech monogastrických 
druhů hospodářských zvířat, především však u prasat a drůbeže.
Při výrobě granulovaných směsí výrobci oceňují její dobrou pojivovou schopnost.

Krev sušená
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Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 930,00 Vitamín A t.m.j. 0,00

N-látky g 869,90 Vitamín E mg 0,00

  Lys g 75,60 Vitamín B1 mg 0,40

  Thr g 41,80 Vitamín B2 mg 2,50

  Met g 10,90 K. pantotenová mg 4,60

  Met+Cys g 22,00 Cholin mg 735,00

  Trp g 14,20 BE MJ 22,52

  Arg g 39,00 MEs MJ 13,12

Tuk g 9,90 NEL MJ 7,91

  K. linolová g 1,00 NEV MJ 7,96

Vláknina g 10,80 MEp MJ 17,19

  ADF g 18,20 NEp MJ 12,38

  NDF g 136,50 MEd MJ 14,17

BNLV g 64,40 PDIN g 632,16

  Škroby g 0,00 PDIE g 437,47

  Cukry g 25,80

Popel g 45,00 Poznámky:

  Ca g 1,60

  P g 2,40

  P strav. g 2,20

  P využit. g 1,90

Na g 6,50

Mn mg 5,80

Zn mg 29,00

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - krev sušená
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Omezení při zkrmování
Zkrmování omezuje vysoká cena.
Drůbež: Mladší drůbež 4–5 %, obsahuje–li  nisher více než 2–3 % rybí 
moučky, může mít maso rybí příchuť.
Prasata: Selata do 20 kg a březí prasnice do 10 %, předvýkrm a kojící prasnice 
do 7 %, ostatní kategorie do 5 %.

Rybí moučka je jedním z nejkvalitnějších krmiv živočišného původu, i když rozdíly 
v její kvalitě mohou být značné. Tyto rozdíly závisí na kvalitě zpracovávané suroviny, 
na množství tuku (protože tuk lehce žlukne, měla by ho opravdu kvalitní moučka 
obsahovat co nejméně), na technologii zpracování a na obsahu minerálních látek. 
Bílkovina rybích mouček je velice kvalitní, je svým složením podobná nejkvalitnějším 
bílkovinám, kterými jsou vaječná a mléčná. Obsah dusíkatých látek kolísá od 72 % 
(I. jakost), přes 64 % (II. jakost) až k 50 % (III. jakost). Energetická hodnota těchto 
mouček je odvislá od obsahu tuku. Tuk, kterého rybí moučky obsahují do 20 %, je 
vynikajícím zdrojem nenasyceným mastných kyselin, které jsou pro výživu zvířat 
velice žádoucí. Čím déle je rybí moučka skladována, tím vyšší je riziko škod 
způsobených produkty oxidace tuku. Vyšší obsah tuku však ovlivňuje mimo jiné, 
chuť a vůni vepřového a drůbežího masa. Proto je nutné ryby obsahující velké 
množství tuku při výrobě mouček nejdříve vařit a obsah tuku snížit lisováním. 
Malý podíl mouček se vyrábí z odpadů při zpracování ryb pro lidský konzum, 
většina dovážených rybích mouček je z ryb lovených pro krmné účely. Největší 
producenti tohoto krmiva na světě jsou Peru, jižní Afrika, USA, Dánsko a 
Norsko.

Rybí moučka 
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Živina                              Množství Živina                              Množství

Sušina* g 920,00 Vitamín A t.m.j. 1,28

N-látky g 735,00 Vitamín E mg 20,90

  Lys g 54,90 Vitamín B1 mg 0,90

  Thr g 30,70 Vitamín B2 mg 6,10

  Met g 20,20 K. pantotenová mg 16,10

  Met+Cys g 27,10 Cholin mg 3979,00

  Trp g 7,90 BE MJ 18,97

  Arg g 42,50 MEs MJ 11,32

Tuk g 20,00 NEL MJ 6,86

  K. linolová g 0,40 NEV MJ 6,96

Vláknina g 0,00 MEp MJ 14,79

  ADF g 0,00 NEp MJ 10,65

  NDF g 0,00 MEd MJ 12,09

BNLV g 35,00 PDIN g 559,10

  Škroby g 0,00 PDIE g 400,54

  Cukry g 0,00

Popel g 210,00 Poznámky:

  Ca g 59,80

  P g 34,80

  P strav. g 33,70

  P využit. g 30,30

Na g 14,60

Mn mg 21,50

Zn mg 103,70

Obsah živin je uveden v 1 kg sušiny krmiva.
* Obsah sušiny je uveden  v původní hmotě.

Živiny krmiva - rybí moučka
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