
Ing. Peter Lešo, PhD.

Katedra aplikovanej zoológie a manažmentu zveri 

LF TU vo Zvolene

AKVAKULTÚRA

Akvakultúra



Rybné hospodárstvo = akvakultúra + rybolov + spracovanie rýb

➢ Vzhľadom na klesajúce zásoby morských živočíchov v moriach čoraz väčší

podiel na produkcii rýb má akvakultúra
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AKVAKULTÚRA

Chov rýb a iných vodných živočíchov (alebo pestovanie vodných rastlín) s cieľom získať čo
najvyššiu produkciu.

➢ použitie techník určených na zvyšovanie produkcie organizmov nad prirodzenú kapacitu prostredia

➢ produkcia vysoko prevyšujúca prirodzenú kapacitu životného prostredia

➢ celosvetovo jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví živočíšnej výroby

➢ morská (klietkový chov)

➢ sladkovodná

Využitie rýb:

➢ potravinová komodita

➢ cenná surovina pre mnohé priemyselné odvetvia (kŕmna

rybia múčka, čistý tuk, rybia želatína, rybie oleje, chitín,

protamín, kolagén)
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AKVAKULTÚRA

Sektor akvakultúry na Slovensku (rozdelenie podľa cieľa produkcie):

➢ produkcie rýb pre priamu spotrebu

➢ produkcia násad na zarybňovanie rybárskych revírov

Rybie farmy produkujúce prevažne tržné ryby (ale aj násady) sa považujú za odvetvie 

živočíšnej výroby a patria do kompetencie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR. Chovatelia sú držiteľmi licencie na hospodársky chov rýb.

Užívatelia rybárskych revírov a chovatelia násadových rýb v chovných rybárskych 

revíroch (najväčším je Slovenský rybársky zväz) patria do kompetencie Ministerstva 

životného prostredia SR. Takýto chov sa nepovažuje za hospodársky chov rýb.
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AKVAKULTÚRA

Sektor akvakultúry na Slovensku (rozdelenie podľa druhu rýb):

➢ chov nížinných druhov rýb (rybnikárstvo)
➢ ročná produkcia SR približne 200 t (kapor 75 %; násady na zarybnenie 60 %, konzumné ryby 40 %)

➢ chov lososovitých rýb (pstruhárstvo)
➢ ročná produkcia SR približne 600 t (pstruh dúhový 90 %; násady na zarybnenie 20 %, konzumné ryby 80 %)

+ priemyselné chovy: v SR zatiaľ 1 rybia farma s priemyselným chovom s ročnou 

produkciou 1000 t kláriusa panafrického

Úlovky športových rybárov v rybárskych revíroch dosahujú približne 1900 t ročne

- nepatrí do akvakultúry
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Akvakultúra - RAS

Recirkulačné akvakultúrne systémy



Recirkulačné akvakultúrne systémy (RAS)

➢ Limitujúcim faktorom nedostatok vody pre intenzívne chovy rýb.

➢ Pri intenzívnych chovoch rýb založených na prietočných rybochovných systémoch sa

významne zhoršuje kvalita vody pod vyústením odpadovej vody z rybochovnej

prevádzky.

➢ Vo viacerých krajinách je legislatívne limitované množstvo odoberanej vody na chov rýb

a podobne aj množstvo znečisťujúcich látok vo vypúšťanej povrchovej vode.

➢ V snahe minimalizovať potrebu vody, ale zároveň maximalizovať intenzitu rybej

produkcie bola vyvinutá technológia RAS.

➢ Hlavným cieľom je získanie čo najväčšej produkcie na jednotku plochy pri čo najnižších

nákladoch a v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia.

Akvakultúra - RAS



Princíp RAS

➢ chov rýb v špeciálnych objektoch nerybničného typu, kde hustota rybích obsádok dosahuje od niekoľkých
desiatok až po niekoľko stoviek kg živých rýb v 1 m3.

➢ nevyhnutná úprava vody:

➢ dostatočné zásobenie vody kyslíkom

➢ ohrev vody

➢ zbavovanie vody nadmerného oxidu uhličitého a amoniaku

➢ dezinfekciu vody (ozónom alebo UV žiarením)

➢ nepretržitá cirkulácia vody

➢ čistenie vody (mechanické a biologické – v biofiltroch)

➢ účinný biofilter – základ RAS

➢ Pomer vody recirkulovanej a dodanej vyjadruje stupeň recirkulácie (väčšinou 1 – 5 %) 

➢ Kŕmenie pomocou kompletných kŕmnych zmesí 
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V súčasnosti sú v RAS odchovávané najmä nasledujúce druhy sladkovodných rýb: pstruh dúhový, losos 

atlantický, úhor, tilapia nílska, klárius panafrický (sumček africký), zubáč veľkoústy, ostriež zelenkastý, 

jeseter sibírsky, jeseter ruský, sihy, mrena severná, mieň sladkovodný.

V Európe najrozšírenejší tzv. systém dánskeho typu, v ktorom sú nádrže usporiadané horizontálne

Akvakultúra - RAS

RAS v Európe



Výhody RAS

➢ celoročná nezávislosť na zdroji kvalitnej vody

➢ optimalizácia chovných podmienok (kvality vody)

➢ minimalizácia dopadu intenzívneho chovu na životné prostredie

➢ menšie nároky na priestor

➢ zníženie rizika prenosu ochorení a strát spôsobených predátormi

➢ možnosť prevádzkovať chov rýb na lokalitách, kde to doteraz nebolo možné

Nevýhody RAS

➢ investičná náročnosť

➢ vysoké požiadavky na kvalitu personálu

➢ vysoká energetická náročnosť

Akvakultúra - RAS



RAS na Slovensku
AGRO RYBIA FARMA Handlová

➢ najmodernejšie zariadenie v strednej Európe na intenzívny chov rýb využívajúce obnoviteľné zdroje

➢ využitie banskej vody s teplotou 16 °C, ktorá sa pomocou tepelných čerpadiel ohrieva na 28 – 30 °C

➢ Na chov sa využíva klárius panafrický (Clarius gariepinus)

➢ vysádza sa 0,1 g plôdik, za približne 5 mesiacov dosiahne kusovú hmotnosť 1,5 kg, čo sa považuje
za finálny produkt

➢ Hustota obsádky v nádržiach dosahuje až 400 kg.m-3

➢ ročná produkcia až 1 000 t rýb

➢ využitie vody bohatej na živiny (exkrementy rýb a produkty ich metabolizmu) na hydroponické
pestovanie zeleniny pričom korene rastlín, na ktorých sa vyskytujú nitrifikačné baktérie, fungujú ako účinný
biofilter

Akvakultúra - RAS



Ďalšie moderné metódy akvakultúry

Biofloc

➢ Princípom je chov rýb v nádrži s paralelnou kultiváciou

biomasy baktérií, ktoré sa živia odpadovými látkami

vznikajúcimi pri chove rýb. Baktérie tak tieto odpadové látky

bohaté na dusík premieňajú na bielkoviny svojho tela. Vločky

agregovaných baktérií zabezpečujú čistenie vody a zároveň

sa podieľajú na znížení nákladov na krmivo, keďže sami slúžia

ako potrava rýb.

Chov polyploidných (najčastejšie triploidných) rýb

➢ U rýb je pomerne jednoduché pôsobením tepla, tlaku alebo chemických látok počas vývoja
ikry navodiť zmnoženie chromozómov (tzv. polyploidizácia). Výsledkom je vznik polyploidov,
najčastejšie triploidov, čo sú ryby s troma sadami chromozómov. Takéto ryby majú rýchlejší rast,
sú väčšinou neplodné (čo je niekedy cieľom pri vysádzaní nepôvodných druhov), často majú lepšiu
kvalitu mäsa.

Akvakultúra – ďalšie moderné metódy



Ďalšie moderné metódy akvakultúry

Chov monosexných populácií rýb

➢ Využíva sa skutočnosť, že u niektorých druhov rýb rastie jedno pohlavie rýchlejšie (napr.

samice pstruha dúhového a ostriežovitých rýb, samce tilapie), a to až o 30 – 40 %.

Zmena pohlavia sa dosahuje aplikáciou hormonálnych prípravkov na oplodnené ikry

alebo plôdik v krmive, alebo gama žiarením. Priama zmena pohlavia konzumných rýb

pomocou hormonálnych prípravkov je však v EÚ zakázaná, preto táto metóda môže slúžiť

len na produkciu generačných rýb, ktoré následne produkujú monosexné potomstvo.

Hybridizácia

➢ Využitie hybridov s rýchlejším rastom na zvýšenie produkcie intenzívnych chovov.

Akvakultúra – ďalšie moderné metódy

Kombinácia rybničného a intenzívneho chovu rýb

➢ V malých rybníčkoch sa odchováva násadový materiál (plôdik), ktorý sa následne
intenzívne vykrmuje v RAS. Tento kombinovaný spôsob chovu rýb využíva výhody oboch
chovateľských systémov. Výhodou rybničného chovu plôdika je využitie prirodzenej
potravy rýb, rýchly vývoj a rast rýb bez morfologických a fyziologických porúch a nízke
prevádzkové náklady. Pri následnom intenzívnom chove sa uplatňujú všetky výhody RAS.



Videá - akvakultúra

https://www.youtube.com/watch?v=PGk9EUMxFb8

Využitie bioplynu na RAS (6:41)

https://www.youtube.com/watch?v=3Lu_94cCvu8

AGRO  farma Handlová (8:23)

https://www.youtube.com/watch?v=qeuOlXeudQw

AGRO  farma Handlová (3:27)

https://www.youtube.com/watch?v=ISq9U0BaQ38

Akvakultúra (26:09)

https://www.youtube.com/watch?v=OmQQeYWjsqo

Chov Pd (9:25)

https://www.youtube.com/watch?v=OF6gJEDb1vs

Výter kapra (14:00)

https://www.youtube.com/watch?v=pTHLuFnieQw

Odchov lipňa (18:12)

https://www.youtube.com/watch?v=PGk9EUMxFb8
https://www.youtube.com/watch?v=3Lu_94cCvu8
https://www.youtube.com/watch?v=qeuOlXeudQw
https://www.youtube.com/watch?v=ISq9U0BaQ38
https://www.youtube.com/watch?v=OmQQeYWjsqo
https://www.youtube.com/watch?v=OF6gJEDb1vs
https://www.youtube.com/watch?v=pTHLuFnieQw

