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Crude protein fractionation of silages and lupins according to the Cornell system in ruminant 
nutrition      

Hypotéza/ Hypothesis:  
Pro predikci stravitelné organické hmoty lze použít nejen kombinaci jednotlivých živin a frakcí 
vlákniny, ale i jednotlivých frakcí dusíkatých látek. Sestavené predikční rovnice, zahrnující frakcionaci 
dusíkatých látek, poskytnou přesnější predikční hodnoty pro predikci stavitelné organické hmoty.  

Anotace/Annotation: Ve výživě přežvýkavců hraje významnou roli vhodná krmná dávka, která 
poskytuje důležité živiny a vedle užitkovosti významně ovlivňuje i kvalitu výsledné produkce. 
Významná je optimální stravitelnost živin krmné dávky, neboť stravitelné živiny mohou přežvýkavci 
poskytnout potřebnou energii pro biologické procesy, záchovu, růst, březost, mléčnou a masnou 
užitkovost. A mezi důležitou a nepostradatelnou živinu ve výživě přežvýkavců patří dusíkaté látky 
(NL). V práci bude pozornost zaměřena na stanovení nutriční hodnoty a stravitelnosti krmiv, kterou 
lze získat pomocí laboratorních metod. U vybraných vzorků krmiv siláží a lupin budou stanoveny 
jednotlivé frakce NL vycházejících ze studie Licitry a kol. (1996) na základě Cornellského systému. 
Frakce NL budou stanoveny dle nově doporučených analýz autorského kolektivu Higgs a kol. (2015), 
kteří rozdělili jednotlivé frakce NL dle jejich degradovatelnosti a stravitelnosti na frakci A1, A2, B1, B2 
a C.  
Cornellský systém byl vyvinut za účelem prohloubení znalostí o degradovatelnosti a trávení sacharidů 
a dusíkatých látek. Byl také vyvinut pro přesnější zajištění nutričních požadavků přežvýkavců. Systém 
využívá poznatky o složení a možnosti trávení krmiv v těle zvířat a tím se snaží zajistit nutriční 
požadavky přežvýkavců.  
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