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Cíle projektu: 
Cílem projektu je testovat a aplikovat krmiva s optimální úrovní biologicky aktivních látek, huminových 
látek, rostlinných produktů, fytogenických extraktů, řasové biomasy, mikrobiálního proteinu, 
vedlejších produktů z potravinářství a hmyzí moučky způsobem, aby byl zajištěn dostatečný růst, 
přežití, fyziologický a imunologický stav chovaných ryb. Cílem je i zařazení netradičních živých 
organismů do protokolů pro odstav larev ryb z živé potravy na kompletní krmné směsi s cílem zvýšit 
přežití a redukovat krmné náklady. Dalším cílem projektu je testovat a aplikovat krmné technologie a 
techniky (režimy krmení), které budou redukovat spotřebu krmiv, optimalizovat konverzi živin a 
nebudou působit negativně na etologii ryb. Konečným efektem bude eliminace ztrát ryb a redukce 
emisí živin. 
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Dosažené výsledky budou na tomto místě průběžně aktualizovány. 

 

Ode dne ukončení realizovaného projektu budou výsledky k dispozici zdarma na vyžádání u 
odpovědného řešitele všem podnikům činným v příslušném odvětví. 

 


