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V  tabulce  1 jsou  znázorněny  výsledky  in  vitro rozložitelnosti  sušiny  a  proteinů.
Statistická  analýza  neprokazuje  signifikantní  interakce  mezi  dvěma  faktory
zahrnutými v tomto modelu (tj. přidání taninů – T a typ bachorové tekutiny - BT) a
proto byly prezentovány hlavní faktory. 

Shrnutí výsledků:
1) Rozložitelnost  byla  potlačena  inokulem  shromážděným  z  býků,  což  je

očekávaný  výsledek  daný  nízkou  proteolytickou  aktivitou  u  přežvýkavců
krmených vysoce koncentrovanou stravou.

2) Přidání taninů také redukuje rozložitelnost sušiny (signifikantní efekt po 4, 8 a
16 hod. inkubace) a proteinu (signifikantní efekt ve 24 a 48 hod. inkubace).

3) Nicméně,  na  obrázku  1 můžeme  vidět,  že  kinetika  degradace  neukazuje
očekávaný trend s velmi nízkým nárůstem v počáteční fázi inkubace (např. 2-
24hod) a následným velmi rychlým nárůstem mezi 24 a 48 hod. Proto nemohl
být na studium degradace použit exponenciální model Orskov a McDonald. 

4) Střevní  stravitelnost  bypass  proteinů  (odhadnutých  na  vemeno)  z 16-ti
hodinové fermentace ve fermentoru nebyla přidáním taninů zeslabena a byl
pozorován neočekávaný trend nárůstu. 

Praktická interpretace výsledků:

Rozložitelnost  dusíku  v  sóji  byla  redukována přidáním taninu;  zvážením různých
inkubačních časů (2, 4, 8, 16, 24 a 48hod.) mohla být odhadnuta průměrná redukce
rozložitelnosti sójových proteinů o 1,5% na každý přidaný 1g taninu. Přidáním taninu
v poměru 10g/kg sóji mající efektivní rozložitelnost dusíkatých látek 62% bychom
měli získat redukci kolem 10 procentních bodů (62 x 0.15).

Za předpokladu efektivní  rozložitelnosti  sóji  62% a obsahu dusíkatých látek 51%
sušiny,  by  měly  být  vypočitatelné  hodnoty  podle  francouzského  systému  PDI
(Protéines digestibles dans ľ intestin): 
(PDIA - nedegradovaný protein krmiva v bachoru skutečně stravitelný v tenkém střevě, PDIMN -
množství mikrobiálního proteinu syntetizovatelného z degradovaného proteinu, pokud není obsah
využitelné  energie  a  dalších živin limitující,  PDIME - množství  mikrobiálního  proteinu krmiva
syntetizovatelného z využité energie, pokud není obsah degradovatelného proteinu a dalších živin
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limitující; PDIN - skutečně stravitelné dusíkaté látky v tenkém střevě; PDIM - mikrobiální protein
skutečně stravitelný v tenkém střevě; PDIN=PDIA+PDIMN; PDIE=PDIA+PDIME)

PDIA= 174, PDIMN=172, PDIME 65, PDIN=346, PDIE=239 (g/kg)

Pro stejnou sóju s přídavkem taninu 10g/kg (za předpokladu žádných změn ve střevní
stravitelnosti) by bylo možné vypočítat následující PDI hodnoty:

PDIA= 220, PDIMN=139, PDIME 61, PDIN=359, PDIE=281 (g/kg)

Lze zde vidět 26% přírůstek prošlých proteinů (220 vs 174 g/kg sušiny) a úbytek
-20% odbouratelného dusíku bachoru (139 vs 172 g/kg sušiny).

Praktická interpretace výsledků:

Ve výživě určené pro vysokou produkci přežvýkavců (např. vysoká užitkovost dojnic,
intenzivní  výkrm býků)  založené  na  silážích  je  potřeba,  aby  proteinové  doplňky
obsahovali protejny s nízkou rozložitelností v bachoru a vysokým bypassem.

Zařazením 2,5kg  sóji  na  den  (s  přídavkem taninu  10g/kg)  do  výživy  dojnic,  by
zvýšilo množství stravitelných bypass proteinů, které se dostanou do střeva o 110-
120g/den,  což  je  množství  umožňující  produkci  přibližně  +2,3kg  mléka  (3,5%
proteinu). Vedle toho je zde redukce zhruba o 80-85g rozložitelných dusíkatých látek
na úrovni bachoru; v případě nadměrné rozložitelnosti dusíku v bachoru to umožnuje
zredukovat dusíkaté odpady asi o 13g N/den. (to cca odpovídá 5kg N na krávu za
rok).

Zařazením 1,5 kg/den sóji  (10g taninu /  kg)  do výživy intenzivně vykrmovaných
býčků,  stoupne  množství  dostupných  stravitelných  bypass  proteinů  o  10%  (tj.  v
případě PDI denního požadavku cca 650g/den).
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tabulka 1. Vliv přidání Tanninu a typ bachorové tekutiny na in vitro rozložitelnost sušiny a dusíkatých látek.

Přídavek Tanninu (T) Bachorová tekutina (BT) T BT R.S.E

0 3,75 7,50 12,5 Býk Kráva

rozložitelnost sušiny, %
-  2 25.4 23.2 24.0 24.7 20.8 27.9 ns **- 2.27
-  4 30.3 25.8 25.6 25.5 21.5 32.1 ** ** 2.79
-  8 34.0 31.9 32.3 29.1 29.2 34.5 ** ** 2.33
-  16 40.4 36.7 36.7 34.2 33.4 40.7 ** ** 2.59
-  24 46.0 45.7 44.5 43.0 41.2 48.4 ns ** 3.44
-  48 61.2 61.4 60.7 57.0 53.0 67.1 ns ** 3.59

rozložitelnost dus.látek%
-  2 21.4 16.2 15.8 15.0 14.1 20.1 ns ** 3.30
-  4 22.1 18.9 18.9 18.5 15.2 24.0 ns ** 2.60
-  8 23.9 21.0 20.6 19.6 16.9 25.6 ns ** 2.65
-  16 26.3 24.0 23.3 21.1 19.0 28.4 ns ** 2.53
-  24 30.6a 29.9ab 27.7ab 23.1b 23.5 31.2 * ** 2.74
-  48 62.6A 54.3A 50.3A 39.0B 51.6 43.9 ** * 6.25

střevní stravitelnost, % 61,0 74,3 77,4 83,4 71,4 76,6 ns
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obrázek 1. In vitro rozložitelnost dusíkatých látek

Doba fermentace (hod)


