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Vliv hustoty obsádek sumečka afrického na efektivitu jeho intenzivního chovu v RAS 
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Popis projektu: 

Optimalizace hustot obsádek sumečka afrického v intenzivním chovu ryb využívající RAS technologii s cílem zvýšit produkci tržních ryb a její efektivitu. Hlavním problémem 

intenzivního chovu sumečka afrického je výrazně snížený růst ryb a zvýšená konverze živin při vyšších hustotách obsádky. V odborné literatuře se uvádí, že sumečka je 

možné chovat v hustotě 100 - 400 kg.m-3, avšak vysoké hustoty působí na produkci ryb negativně, což snižuje rentabilitu chovu. Na druhé straně je důležité v efektivním 

chovu držet, co nejvyšší hustotu ryb. Z tohoto důvodu projekt bude optimalizovat hustoty chovaných sumečků v různých fázích s  cílem dosáhnout vysokého růst ryb, dobré 

konverze krmiva a vysoké rentability chovu, což je pro české začínající producenty sumečka klíčové. 
 

Převažující cíl projektu: 

Zvýšení konkurenceschopnosti akvakultury v produkční i zpracovatelské oblasti stimulací vývoje a aplikací inovací a zavádění nových nebo zdokonalených produktů nebo 
procesů. 

 

Výsledek projektu: 

Byly zrealizovány tři experimenty. První experiment testoval čtyři různé hustoty 30, 60, 90 a 120 kg.m-3 bez jakékoliv redukce na původní nasazenou hustotu. Z výsledků je 

patrné, že tento druh je možné bez větších problémů chovat v obsádkách větších než 300 kg.m-3, jak nám uvádí a popisuje vědecká literatura. Výsledky tohoto projektu 

ukazují, že optimálního růstu ryb, nejvyššího přírůstku a dobré konverze krmiva je dosahováno od 180 do 230 kg.m-3. Po překročení této hustoty není optimální růst ryb a 

ani konverze živin docíleno. V této vysoké hustotě ryby pomaleji rostou a současně se zvyšuje konverze krmiva a celkové výrobní náklady. Díky tomu můžeme pro optimální 

růst doporučit maximální možnou biomasu od 180 do 250 kg.m-3. Druhý experiment porovnával mezi sebou hustoty 90, 120, 150 a 180 kg.m-3 s měsíční redukcí na původní 

nasazenou hustotu ryb. Mezi jednotlivými hustotami nebyly nalezeny rozdíly. V porovnání s experimentem 1 byly dosaženy lepší produkční ukazatele u 2 experimentu 

z důvodu realizované redukce hustoty ryb na původní hustotu. Byla zaznamenána vyšší SGR a rovněž vyšší FCR. Vyšší a lepší kvalita finálního produktu (filetu) byla u nižších 

testovaných hustot ryb na úrovni 90 a 120 kg.m-3 oproti hustotě 180 kg.m-3. Třetí experiment zhodnotil vliv třídění a netřídění ryb. Z výsledků je patrné, že u tříděných ryb 

byla zjištěna vyšší specifická rychlost růstu oproti netříděným rybám, vyšší přírůstek a vyšší konverze krmiva. U netříděných a tříděných ryb bylo shodné přežití ryb a nebyl 

zde prokázán negativní vliv kanibalismu. Problémem u netříděných ryb je rozrůstání obsádky, roste velmi pomalu nebo prakticky vůbec. Dále se zde nachází střední obsádka 

a pak pár jedinců, kteří dosáhnou tržní velikost velmi brzy a následně se zbytečně krmí. Proto během 150 denního odchovu rozhodně doporučujeme minimálně 1-2 krát 

třídit danou obsádku sumečka afrického při jeho intenzivním chovu. Optimálním tříděním ryb je možné dosáhnout zmiňované vyšší rychlosti růstu, vyšší konverze krmiva. 


