
PRIKRMOVANIE ZVERI 
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Účelnosť a dôsledky prikrmovania zveri 

Pozitíva - umožňuje zveri prekonať obdobia núdze a hladu aj v silne civilizovanej           
                 krajine so zníženou biodiverzitou 
 
              - menšie škody v lese a na poliach 
 
              - lepšia reprodukcia  
 
              - väčšia telesná hmotnosť 
 
              - lepší zdravotný stav 
 
              - lepšia kvalita trofejí 
 
              - umožňuje racionálne a trvalé poľovnícke obhospodarovanie 

Negatíva - prežívanie väčšieho počtu zveri v porovnaní s prirodzenou úživnosťou  
                  jej životného prostredia - zvyšovanie škôd 
  
                - prežívanie aj slabých a chorľavých jedincov v dôsledku čoho sa znižuje   
                  kvalita a zhoršuje stav populácie 
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Prikrmovanie - slúži len na doplnenie tej časti potravy, ktorá sa zveri nedostáva  
                          z prirodzených zdrojov v revíri (voľný revír, zvernica)  
 

Kŕmenie -  zveri sa zabezpečuje všetka potrebná potrava (zverofarma –zima) 

Záchovná dávka   - zabezpečuje prežitie jedinca (fyziologické funkcie)  
 

Produkčnú dávku - umožňuje rast tela a prírastok jej hmotnosti, rast plodu, 
                                  produkciu mlieka, rast parožia a pod. 

Krmivo - musí obsahovať dostatočné množstvo a v správnom pomere všetky    
               živiny  (bielkoviny, uhľohydráty a tuky),  ktoré zver potrebuje.  
 

V záchovnej dávke sú dôležité uhľohydráty a tuky 
V produkčnej dávke je nevyhnutná  vláknina 
 

Dobre stráviteľná vláknina - muflón (väčšia spotreba) 
Horšie stráviteľná vláknina - srnec, diviak, bažant atď. (menšia spotreba) 
 

Potreba bielkovín závisí od ročného obdobia: 
-  najnižšia v zime 
-  koncom zimy a začiatkom jari sa rýchle zvyšuje 
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Potrava musí obsahovať dostatok minerálnych látok v podobe: 
- makroelementov (biogénne prvky,  > ako 99 % C, H, O, N, menší podiel P, Ca, 

Mg, Fe, S, Na a K) 
-   mikroelementov (stopové prvky - kovové  Zn, Cu, Ni, Co, Se a nekovové, ako  
    Si, I, B, F) 
- vitamínov (metabolizmus bielkovín, cukrov, tukov, napr. A, B, D, E, K) 
 

Minerálne látky sa doplňujú do potravy zveri napr. vo forme lízaniek a primiešavajú 
sa aj priamo do kŕmnych zmesí.  

Všeobecne sa zveri podáva: 
 
- kusová soľ 
- vlhká tehliarska hlina so soľou (1:5), 
  možno k nej pridávať  kŕmne vápno  
  alebo aromatické a liečivé látky 
 
 
Súčasne vyrábané štandardné 
minerálne lízanky  upravené do 
tehlovej formy 
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- Zveri podávať len kvalitné, zdravotne nezávadné, ošetrené proti plesniam   
  a hnilobám, prostredníctvom poľovníckych zariadení na prikrmovanie zveri. 
 
- Prikrmovať najmä v čase núdze – na teplých, záveterných miestach, kde sa rada   
  zver zdržiava a  nemôže robiť škody na lesných porastoch. 
 
- Prikrmovať spravidla od konca jesene do pokročilej jari (tvorba tukových zásob),  
  zajace v lete po žatve (prekonanie tzv. požatvového šoku).  
 
- Intenzita prikrmovania závisí od počasia, zásob prirodzenej potravy, početnosti  
  zveri, jej  dostupnosti, a pod.   
 
- Zabezpečiť pravidelné (každodenné) prikrmovanie, nerobiť náhle zmeny v zložení   
  kŕmnych dávok. 
 
- Zloženie kŕmnej dávky závisí od druhu zveri, ročného obdobia a možnosti  
  zaobstarania  krmiva. 
 

Hlavné zásady prikrmovania zveri: 
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Spotreba živín- výpočet kŕmnej dávky 

Potreba sušiny na kus a deň: 
jelenia zver      od 1,20 kg (jelienča) do 3,0 kg (starší jeleň)  
danielia zver    od 0,60 kg do 1,50 kg  
srnčia zver       od 0,35 kg do 0,75 kg,   
muflónia zver   od 0,45 kg do 1,00 kg 
diviačia zver    od 0,50 kg do 2,00 kg 

Potreba stráviteľných bielkovín: 
jelenia zver       od 140 g do 400 g  
danielia zver     od   70 g do 200 g 
srnčia zver        od   50 g do 100 g 
muflónia zver    od   50 g do 100 g  
diviačia zver     od   50 g do 150 g 
1 g stráviteľných bielkovín = 1,18 g dusíkatých látok (NL) 

Potreba škrobových jednotiek: 
jelenia zver    700 – 2200  
danielia zver  400 – 1500   
srnčia zver     300 – 750   
diviačia zver  500 – 1500 
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Suché objemové krmivá 

SENO 

- najdôležitejšie a najrozšírenejšie krmivo 
- najbohatšie na bielkoviny (z lucerny, ďateliny, ďalších ďatelinovín 
  vhodné aj pre náročnú a prieberčivú srnčiu zver) 
- lúčne seno obsahuje menej bielkovín a viac vlákniny 
- lúčne seno vhodné pre veľkú prežúvavú zver (pre srnčiu len vtedy,  
  keď je z kvalitnej mládze) 

Faktory ovplyvňujúce kvalitu sena: 

- druhová štruktúra trvalého trávneho porastu (TTP) 

- čas kosby so zreteľom na ontogenetický vývoj porastu  

- správne sušenie sena  

- správne uskladnenie 
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Druh krmiva – objemové,  pripravované sušením letorastov z mäkkých listnáčov 
a krov 
 
Druhy drevín a krov - rakyta, osika, jarabina, dub, lipa, jaseň, brest, hrab, breza, 
černica, malinčie (ostatná rastlinná biomasa aj s listami) 
 
Orezávanie letorastov - v júni, keď sú  dostatočne dorastené, ale nezdrevnatené - 
obsahujú najviac výživných látok 
 
Sušenie - vo väčších viazaničkách zavesených  na vzdušných miestach (napr. 
kmene stromov, povalové časti krmovísk, kolíb, chát a iných lesných stavieb) 
 
Zloženie –  minerálne látky,  vitamíny a dostatok vlákniny, obľúbené krmivo pre 
zver 
 
Znaky kvality  - sivozelená farba,  pružná, nedrobivá,  príjemnej vône 
 
Nevýhody – časovo náročná a pracná príprava 

LETNINA 
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V prípade nutnosti použiť pre zver:  
 

- slamu zo strukovín (napr. hrachová) má najvyšší obsah bielkovín  
- kukuričnú slamu   
- ovsené plevy  
- ovsenú slamu  (z husto siatych obilnín) je najvhodnejšia 

SLAMA 

Slama z obilnín Kukuričná slama 
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-porezané krmivo, konzervované mliečnym kvasením bez prístupu vzduchu  

Druhy siláží: - vyrobená z krmív v zavädnutom stave                                                         

                       - vyrobená z krmív v čerstvom stave 

Pre poľovnícke účely sú zaujímavé najmä ďatelinotrávne siláže (tzv. senáže) 
vyrobené zo zavädnutej hmoty. 

Pre poľovnícke účely  výhodná balíkovaná siláž (vo fóliách), ľahká manipulácia 
a transport  

Príprava: 
-krmivo dobre  posekať (veľkosť do 2 cm) 
-obsah sušiny od 30 do 45 % 
-silážnu hmotu dobre zaťažiť  (dokonale vytlačil vzduch aj v kútoch silážnej jamy) 
-agrofóliou nepriedušne uzavrieť 
-dôkladne prikryť a zaťažiť 

SILÁŽ 

Dužinaté krmivá 
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Poľovnícka alebo lesná siláž  

Zloženie:  letorasty lesných stromov alebo krov,  bylín a tráv získané napr. pri 
vyžínaní (zber a silážovanie  hmoty  náročné a prácne), 

Náročná na prípravu - výroba sa neodporúča 

Výhody podávania komplexnej siláže ako krmiva: 

-Zmes objemového krmiva s ostatnými komponentmi, zver si nemôže vyberať 
 

-Dostatok vlákniny v podobe hrubších štruktúr podporuje prežúvanie a trávenie.  
 

-Dostatok vody, ktorej zver potrebuje veľké množstvo  

Pre poľovnícke účely  výhodná balíkovaná senáž (vo fóliách), ľahká manipulácia 
a transport  

Príprava: -porast sa pokosí a nechá  zavädnúť tak, aby obsah vody v ňom klesol 
cca na 60%, čo sa pri slnečnom počasí dosiahne pomerne rýchlo, t.j. za 1-2 dni. 
Zavädnutú hmotu strojom stlačiť a stočiť do balíka obaleného pevnou agrofóliou. 
Vhodné sú menšie balíky. 
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- kŕmne stoly  

- silážne hroble 

- špeciálne doštené 
kŕmidlá 

- sudy  

Podávanie siláže: 
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Zloženie siláže: 
 

- kukuričná siláž     (do 40 %) – základ siláže 

- ďatelina                (do 25 %) 
- ovocné výlisky     (do 15 – 30 %)  

- sójový šrot           (do 10 %)  
- mládzu                 (do 20 %)  

- minerálny premix (do   4 %)   

- ďalšie komponenty vrátane silážovacieho prípravku a vody 

Zloženie siláže musí zodpovedať potrebám príslušného druhu zveri: 
 

- siláž pre srnčiu zver má mať nižší obsah vlákniny,  pozostáva z menších častíc    
  vyrobená z kvalitnej ďateliny, lucerny, prípadne veľmi dobrej mládze 

- siláž pre muflóniu zver môže obsahovať väčšie množstvo lúčneho sena  
- siláž pre jeleniu a danieliu zver môže obsahovať menšie množstvo lúčneho sena 
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Zmyslové hodnotenie kvality siláže 

Akosťová 
trieda 

Pach Farba Štruktúra 
a konzistencia 

I.  
Veľmi dobrá 

nakyslastý 
príjemne aromatický, 

 po ovocí 

po pôvodnej hmote;       
z uvädnutej hmoty, 

nahnedlá 

zachovaná, 
 bez cudzích prímesí 

II. 
 Dobrá 

kyslý,  
slabo aromatický; 

 z uvädnutej hmoty 
(karamelový)  

mierne zmenená, 
 nažltlá, hnedozelená; 

z uvädnutej hmoty 
hnedá 

štruktúra mierne narušená 

III.  
Nevydarená 

veľmi kyslý,  
štiplavý; 

silne karamelový, 
 (po kyseline maslovej)  

veľmi zmenená, 
svetložltá, ostrozelená; 

z uvädnutej hmoty 
tmavozelená 

porušená, 
 mazľavá, slizovitá, 

znečistená najmä 
zeminou  

IV. 
 Zlá 

silne po kyseline 
maslovej,  

po amoniaku, 
hnilobný po plesni, 

fekálny 

čierna alebo iná 
neprirodzená 

(naružovelá, načervenalá 
a pod.) 

veľmi porušená, 
znečistená,  

silne prerastená 
mikroskopickými hubami 
(rozsiahly výskyt plesní) 
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- Okopaniny sa môžu podávať v celku alebo nakrájané  
 

- Nesmú byť plesnivé, nahnité  
 

- Zemiaky podávať nakrájané, miagané, posypané hrubým šrotom, aby ich zver   
  nehltala v celosti 
 

- Vhodné sú jablká, prípadne iné ovocie, zeleninový odpad atď. 
 

- Mnohé z týchto plodín sú chudobné na vlákninu a preto sa nesmú zveri podávať  
  samostatne ale spolu s kvalitným senom  
 

- Uskladňujú sa v hrobliach alebo v pivniciach  
 

- Zveri sa podávajú na kŕmnych stoloch  
 

- Repa, mrkva, ovocie i zelenina vhodné aj pre malú zver 
 

- Miagané dužinaté krmivo nesmie dlho stáť, lebo by skyslo 

Uskladnenie a podávanie okopanín 

Okopaniny: cukrová repa, kŕmna repa, mrkva, zemiaky a pod. 
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Zásady podávania jadrového krmiva: 
 
-Nepodávať zveri vo forme jemného šrotu - chýbajú hrubšie častice s vyšším 

obsahom vlákniny dôležité pre  proces prežúvania. 
 
-Zamedziť presýteniu zveri jadrovým krmivom - poškodenie zdravotného  stavu, 

možný úhyn. Na krmovisku zabezpečiť dostatok kŕmidiel na rovnomerné 
podávanie krmiva v  malých dávkach. 

 
-Jadrové krmivo použiť len vo forme drveného zrna alebo veľmi hrubého šrotu 

v kombinácii  s lucernou, trávovou alebo inou sečkou. Čisté jadro sa zveri 
neodporúča podávať. 

 
-Pridávanie minerálnych a vitamínových premixsov resp. liečiv (parazity). 
 
-Pozitívny vplyv na tvorbu trofeje a rast kostry majú sezamové výlisky,  sója a 

ovos.  Najmä sézamové výlisky sú bohaté na bielkoviny a minerálne látky 
(vápnik a fosfor). 

- pomáha zlepšovať  kondíciu a trofejovú kvalitu zveri 

Jadrové krmivo 
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Malej zveri podávať v revíroch zrnoviny obsahom živín prispôsobené jednotlivým 
druhom zvierat. 

 
Zrno pre pernatú zver zamiešať do pliev, aby ho musela vyhrabávať.  
 
Prikrmovanie prežúvavej zveri jadrovým krmivom v revíroch s dobrou úživnosťou 
      nie je potrebné pokiaľ je mierna zima. 
 
Sypať jadrové krmivo na zem má za následok jeho znehodnotenie, poškodenie 
      zdravia zveri a ekonomické straty. 
 
Pagaštany a žalude uskladňovať tak, aby neplesniveli. Žalude sú energeticky veľmi 
      výdatné pre vysoký obsah tuku (asi 2,8 krát vyšší ako v kukurici) a obsahujú aj 
      veľa vápnika a fosforu. 

Hrach siaty zelený Pagaštan konský Žalude - duby 

24 



Kukurica sita Jačmeň siaty Repka olejná 

Ľan siaty Ovos siaty Slnečnica čierna 
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KŔMNA LESNÁ ZMES 

 

Zloženie: 
 
Smreková a jedľová čečina..................70 % 
 

Lúčne seno.............................10 % až 20 % 
 

Jadrové krmivo ......................10 % až 15 % 
 

Letnina (malinčie, žihľava,  
letorasty listnatých drevín)........0 % až 10 % 
 Zloženie kŕmnej zmesi

0-10%
letnina

10-15% 
jadrové krmivo

10-20%
lúčne seno

70% - čečina

Lesy SR 

Odštepný závod Námestovo 
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POSTUP VÝROBY ZMESI: 

 

    haluzina 

    rezačka 

    rezanka  (2-3 cm) 

    rezanka spolu  

       s jadrovým krmivom 

    šrotovník 

    hotová zmes 
 

1 2 

4 3 

5 6 
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PRIKRMOVANIE ZMESOU 

Zmes sa voľne  sype do válovov na jadrové krmivo umiestnené pod rebrinami na 
objemové krmivo, 
 

Prikrmovanie sa prevádza 2 – 4 krát týždenne, 
Počas tuhých mrazov sa zveri podáva  až 1/2 - 2/3 objemu dennej dávky potravy, 
 

Cena dorábanej zmesi sa pohybuje cca 4 Sk/kg, 
 

Dodržiavať zásadu, aby kŕmne zariadenie nikdy nebolo prázdne a zver 
neodchádza z krmoviska hladná, 

VÝHODY POUŽÍVANIA KŔMNEJ ZMESI 
 

    Minimalizovanie ochrany drevín proti ohryzu zverou 
    Minimalizovanie škôd spôsobovaných zverou na lesných porastoch 
    Možnosť pridávania vitamínov, minerálov a liečiv do krmiva a záruka ich   
      prijatia zverou 
    Vysoký obsah vlákniny a vody  
    Zlepšenie kondičného stavu zveri a zvýšenie bodovej hodnoty  
    Trvalé zdržiavanie sa zveri v blízkosti kŕmidiel, možnosť jej evidencie a  
      kontroly  
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Zásady prikrmovania 
raticovej zveri 
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Dokumentácia vedená užívateľom poľovného revíru v zmysle § 22 Vyhlášky 
344/2009 ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve 

 
Dokumentáciu poľovného revíru tvorí :  
A) Výhľadový plán poľovníckeho hospodárenia (do 3 mesiacov od evidencie zmluvy) 
B) Plány 
C) Prvotná evidencia  
D) Štatistický výkaz o revíri a stavoch zveri ( do 15. 3. NLC) 
 
Druhy poľovníckych plánov:  
1) plán chovu a lovu raticovej zveri             (PH do 31. 3., OÚ do 30. 4.) 
2) plán chovu a lovu malej zveri                  (PH do 31. 8., OÚ do 15. 9.) 
3) plán starostlivosti o zver                      (PH do 31. 3., OÚ do 30. 4.) 
4) plán spoločných poľovačiek                    (PH do 20. 9., OÚ do 30. 9.) 
 
Prvotná evidencia: 
     1) prehľad stavu zveri 
     2) evidencia lovu zveri, jej úhynu, použitých značiek a použitia zveriny 
     3) povolenia na lov zveri a evidencia vydaných značiek 
     4) evidencia poľovných a poľovne upotrebiteľných psov 
     5) kniha návštev poľovného revíru  
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Zásady plánovania starostlivosti o raticovú zver: 
 
a) Plánovanie potreby krmiva pre zver 
b) Plánovanie potreby poľovníckych zariadení na prikrmovanie zveri 
c) Zlepšovanie prirodzenej úživnosti poľovného revíru 

Zver raticová 

Druh zveri 
Denná dávka na 1 ks v kg 

Soľ na rok a kus          Počet dni prikrmovania  
objemové jadrové dužinaté 

jelenia 3,0 0,5 1,3 2,5 110 

danielia 1,5 0,3 0,6 1,5 110 

muflónia 0,8 0,2 0,4 1,0 110 

srnčia 0,4 0,15 0,3 0,7 110 

diviačia - 0,6 0,6 - 120 

 

Doba prikrmovania: 
jelenia a srnčia zver – 110 dní, diviačia zver 120 dní,  poľná forma srnčej zveri 75 dní v roku  

Potreba krmív pre raticovú zver: 
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Druh zveri : Jelenia Srnčia Diviačia 
Druh a množstvo 

krmiva 
NKS : yz yz yz 

Doba prikrmovania: 110 110 120 

Druh krmiva: 

objemové 
Denná 
dávka: 

3,0 x yz x 110 = 0,40 x yz x 110 = - spolu 

jadrové 0,5 x yz x 110 = 0,15 x yz x 110 = 0,6 x yz x 120 = spolu 

dužinaté 1,3 x yz x 110 = 0,30 x yz x 110 = 0,6 x yz x 120 = spolu 

soľ  2,5 x yz = 0,7 x yz = - spolu 

Príklad výpočtu potreby krmiva pre raticovú zver:  

Na každých aj započatých 15 ks  
raticovej zveri (okrem diviačej) sa plánuje 1 
krmovisko s nasledovnou výbavou: 
 

1 kŕmidlo so zásobníkom na objem. krmivo 
1 zastrešený válov na jadrové krmivo 
 

Na každých aj začatých 70 ha výmery PR  
1 soľník vrátane soľníkov na krmoviskách 

Zariadenia na prikrmovanie raticovej zveri: 

Pre diviačiu zver na každých aj započatých 
500 ha sa plánuje 1 krmovisko na jadrové 
a dužinaté krmivo vybavené: 
 
 

32 



Zásady prikrmovania jelenej zveri 

a)  Prikrmuje sa na väčších krmoviskách, s dostatkom kŕmidiel pre všetky jedince   
       v čriede.  

 
b)   Neprípustné je vysýpať krmivo na zem (najmä jadrové alebo siláž).  

 
c)  Základným krmivom pre jeleniu zver je sušené lúčne seno, alebo zasenážované 

do balíkov. Krmivo pre jeleniu zver má byť v zime prevažne s nižším obsahom 
bielkovín, koncom zimy a na jar podávať krmivo bohaté na bielkoviny. 
 

d)  Koncom zimy potreba živín pri zveri silne narastá preto s prikrmovaním netreba 
prestať príliš skoro aby nedochádzalo ku škodám na porastoch. 
 

e) Návnadové a odvádzacie prikrmovanie jelenej zveri je neprípustné 
 

f)  Je dôležité, aby zver mala krmivo podľa potreby k dispozícii každodenne a keď 
sa mení štruktúra kŕmnej dávky, nesmie sa to urobiť naraz, ale postupne.  
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Zásady prikrmovania srnčej zveri 

a) Zásadne sa neprikrmuje lúčnym senom, ale senom z ďatelinovín resp. 
kvalitnou mládzou. Na prikrmovanie vybudovať väčší počet rovnomerne 
rozmiestnených krmovísk, oplotených proti veľkej zveri. Srnčia zver je veľmi 
citlivá  na prežratie jadrom. 
 

b) V zime zabezpečiť zníženú potrebu živín (hlavne bielkovín), podávať najmä 
uhľohydrátové krmivo (napr. kukurica, repa a pod.), musí však obsahovať 
dostatok vlákniny.  
 

c) Pre tvorbu srnčích parožkov (prebieha v zime) zabezpečiť dostatok vápnika 
a fosforu vo forme lízaniek. 
 

d) Návnadové a odvádzacie prikrmovanie srnčej zveri je neprípustné, 
 

e) Prikrmovať pravidelne, aby zver mala krmivo podľa potreby k dispozícii každý 
deň. Zmenu kŕmnych dávok vykonávať postupne aby nedošlo u zveri 
k zažívacím poruchám načo je srnčia zver veľmi citlivá.  
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Zásady prikrmovania diviačej zveri 

a) Diviačia zver sa  prikrmuje jadrovým a dužinatým krmivom. Prikrmovanie sa 
líši podľa účelu, ktorý má plniť. Zásadne sa nemá podávať nadmerné 
množstvo krmiva. 

b) Odvádzacie (odlákacie) prikrmovanie - slúži na odlákanie diviačej zveri od 
vychádzania do polí, kde robí škody. Vykonáva sa len vo vegetačnom 
období v hĺbke lesa, čo najbližšie pri miestach, kde zver cez deň zalíha. 
Krmivo sa podáva  zaorané v plytkej brázde do zeme alebo v špeciálnych 
kŕmidlách, z ktorých si ho zver musí prácne vydolovať. Účelom je zdržať zver 
na  odvádzacom krmovisku čo najdlhšie. Zver sa na odvádzacom krmovisku 
a v jeho blízkosti zásadne nestrieľa. 

c) Návnadové (prilákacie) prikrmovanie - sa vykonáva len mimo času zimnej 
núdze za účelom lovu. Vnadiská sa zakladajú na miestach kde diviačia zver 
robí škody. Na týchto miestach sa podáva len minimálne množstvo krmiva. 

d) Prikrmovanie v čase zimnej núdze sa vykonáva len vtedy, keď je zem dlhší 
čas zamrznutá alebo keď vysoká snehová pokrývka bráni zveri vo vyrývaní 
potravy. Krmivo sa podáva v zastrešených kŕmidlách. Kŕmidlá treba udržiavať 
v čistote a na jar asanovať. Optimálne je používať kŕmidlá, z ktorých si diviaky 
musia krmivo samé vydolovať.  
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Zásady prikrmovania 
malej poľnej zveri 
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Plán chovu a lovu malej zveri   

Zásady plánovania starostlivosti o malú zver: 
 
a) Plánovanie potreby krmiva pre zver 
b) Plánovanie potreby poľovníckych zariadení na prikrmovanie zveri 

Druh zveri 
Denná dávka na ks a deň v kg 

Soľ na rok Počet dní prikrmovania  
Objemové jadrové dužinaté 

zajac 0,15 0,02 0,15 0,08 110 

bažant - 0,05 0,04 - 130 

jarabica - 0,03 0,01 - 100 

divá kačica - 0,05 0,04 - 75 

králik divý 0,08 0,01 0,08 0,04 110 

Potreba krmív pre malú zver: 
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Druh zveri: 
NKS: 
Doba prikrmovania:  

zajačia 
yz 

110 

bažantia 
yz 

130 

srnčia 
yz 
75 

Druh a množstvo 
krmiva 

Druh krmiva: 

- objemové 
Denná 
dávka 

0,15 x yz x 110 = - 0,4 x yz x 75 =   spolu obj. krmivo 

- jadrové 0,02 x yz x 110 = 0,05 x yz x 130 = 0,15 x yz x75 = spolu jad. krmivo 

- dužinaté 0,15 x yz x 110 = 0,04 x yz x 130 = 0,3 x yz x 75 = spolu duž. krmivo 

- soľ/1 ks a rok 0,08 x yz = - 0,7 x yz = spolu soľ 

Príklad výpočtu potreby krmiva pre malú zver:  

Zariadenia na prikrmovanie malej zveri: 

Pre malú zver sa plánujú tieto kŕmne zariadenia: 
 
zajačia zver    - 1 kŕmidlo na objemové krmivo, 1soľník, na 100 ha,  
                          1 napájadlo na 50 ha   
bažantia zver - 1 násypec na 50 ha bonitovanej plochy 
jarabičia zver -  1 násypec na jeden kŕdeľ 
divé kačice     - 1 prikrmovacie zariadenie na jadrové krmivo  pre 200 kusov 
divé králiky    - 1 kŕmidlo na objemové krmivo a 1soľník pre jednu kolóniu 
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Zásady prikrmovania vodnej 
pernatej zveri 
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- Chrániť predovšetkým jej životné prostredie, ktoré pre nerušený a úspešný výskyt    
   potrebuje. 
 
- Zabraňovať zbytočnému vysekávaniu rákosia a inej brehovej krytiny.  
 

- Počas hniezdenia, vyvádzania mláďat a preperovania zabezpečiť maximálny  
  kľud. 
 
- Budovať umelé hniezda vo forme plávajúcich ostrovčekov alebo prútených búdok  
  ukrytých v rákosí. 
 

- Prikrmovať aj v lete, aby nemigrovali. 
 
- Ako krmivo používať obiloviny, varené zemiaky, drvené žalude, strukoviny a pod., 
 
- Násypce budovať na plošinách vo vode, zakryté jednospádovou strechou, 
 
- Na nezamŕzajúcich vodách prikrmovať aj v zime, 

Všeobecné opatrenia pre chov vodnej pernatej zveri: 
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Odvádzacie prikrmovanie a zádržné plochy pre 
diviačiu a jeleniu zver 
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Odporúča sa podávať zrnoviny v rôznych kŕmidlách, z ktorých ho musí diviačia zver 
pomaly získavať či už nárazmi rypáka do dávkovača alebo posunovaním nádrže 
s krmivom tak, aby cez dierky v jej plášti zrno vypadávalo von.  
 
Kukuricu možno plytko zabrániť do zeme, zaorať do brázdy alebo ju nasypať do 
vyvŕtanej diery, aby si ju diviaky museli prácne vyrývať.  
 
Takýmto „odvádzacím prikrmovaním“ možno zver čo najdlhšie zabaviť a odlákať od 
poškodzovania poľnohospodárskych kultúr.  

Odvádzacie prikrmovanie - zásadne prevádzať iba v lese, nie  na poliach, 
 
Účel - udržať a zamestnať zver v nočných hodinách čo najdlhšie v lese, 
 
Predkladať  iba malé množstvo krmiva v pravidelných dávkach,  
 

Krmovisko by sa malo vyznačovať: 
 
- primeraným dostatkom okrajového porastu zaisťujúceho mesačný tieň, 
 
- prirodzenými priehlbinami vedúcimi ku krmovisku z viacerých strán slúžiacimi pre  
  možnosť príchodu zveri na krmovisko v skrytosti, 
 
- nemalo by byť pri rušných cestách, ale v nerušených lesných priestoroch  
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Umelohmotný kontajner tmavej farby s obsahom 50 litrov je pripevnený reťazou     
k železnému kolíku hlboko zarazenému do zemi (najmenej 60 cm, inak ho diviačia 
zver vytrhne zo zemi). Kontajner je na viacerých miestach, obvykle v 4 radách, 
prevŕtaný otvormi o veľkosti 2 cm a je naplnený kukuričným zrnom.  

Kontajner pre diviačiu zver 
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