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výsledků výzkumu posledních let je možné doporučit též řepkový extrahovaný šrot a zejména celá či 
odslupkovaná semena lupiny bílé. Výzkum prokázal, že lupina bílá by měla být základní složkou laktačních a 
výkrmových diet králíků. Přítomnost lupiny bílé v krmné směsi králíků zajistí vysokou dostupnost mléka pro 
králíčata, příznivě ovlivní profil a složení mastných kyselin v mateřském mléce a během výkrmu zvyšuje 
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možném využití ve výživě králíků. Zatím jediná práce, která se lupinou úzkolistou zabývala, přinesla spíše 
negativní výsledky. V porovnání s lupinou bílou, u králíků, kterým byla podávána směs s lupinou úzkolistou 
byla zaznamenána horší užitkovost a vyšší výskyt trávicích poruch. Lupina úzkolistá, ve srovnání s lupinou bílou, 
obsahuje více rozpustné vlákniny; tato skutečnost může ovlivnit intestinální viskozitu, stravitelnost živin, 
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se zvýšeným obsahem rozpustné vlákniny v semenech lupiny úzkolisté. V případě, že bude nalezena uvedená 
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fibrolytických, enzymů) by bylo možné využít lupinu úzkolistou pro krmné směsi králíků. 

Zdroj financování/Source of: Interní zdroje výzkumu a vědy katedry 

Oatum/Date: 4.11.2020 

Podpis/Signature: doc. Ing. Zdeněk Volek, Ph.O. 

prof. Ing. Eva Vlková, Ph.O. 

vedoucí katedry 


