
Ti dá víc
Jak zlevnit krmení domácích zvířat?
Použijte netradiční krmiva, 
která máte okolo domu!

ZBYTKY ZE ZAHRADY - plevel po vypletí záhonů, zeleninové natě, zelí, zbytky salátů, 
listy krmné nebo cukrové řepy, jetel, vojtěška jsou vhodné pro králíky, prasata nebo drůbež. 
Slupky z hrachových lusků se dají použít ve výživě králíků, protože mají vysoký obsah bílko-
vin. Mohou však způsobovat nadýmání, proto je zařaďujeme do krmných dávek v menším 
množství. 

KOPŘIVA DVOUDOMÁ - obsahuje více dusíkatých látek včetně nepostradatelné ami-
nokyseliny lyzinu, minerálních látek a vitaminů. Je ideální pro prasata a drůbež. Kopřivu 
zkrmujeme nařezanou (zelenou) nebo usušenou a šrotovanou.  

PÝR OBECNÝ - vhodný pro husy na spásání, králíky nebo malé přežvýkavce, kterým se 
může předkládat také ve formě sena. Pokud se zkrmuje pýr s odnožemi, je nutné jej vyprat 
ve vodě. 

SMETÁNKA LÉKAŘSKÁ - je vhodná zejména pro mladou drůbež po vylíhnutí a králíky. 
Zkrmují se listy, které se mladé drůbeži podávají posekané, králíkům i s částí kořene, který je 
nutno očistit od zeminy.

MOCHNA HUSÍ - velice vhodná pro husy a housata, které ji s oblibou spásají. Vedle 
výživné hodnoty má i příznivé zdravotní účinky.
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OKŘEHKOVITÉ - jsou vodní rostliny, které najdete na hladině stojatých vod. Nejrozšíře-
nější je okřehek menší a závitka mnohokořenná. Výživná hodnota sušených rostlin se vyrov-
ná nejkvalitnějšímu senu. V čerstvém stavu se zkrmují pouze drůbeži, přičemž hrabavému 
ptactvu propláchneme rostliny před krmením čistou vodou. Usušené můžeme dávat všem 
malým zvířatům.

VODNÍ ROSTLINY - rdest kadeřavý, růžkatec bradivčitý, stolístek klasnatý, šípatka stře-
lolistá, vodní mor kanadský - vegetují v tekoucích nebo stojatých vodách, popř. na březích 
v blízkosti hladiny. Jsou vhodným zdrojem krmiv pro vodní drůbež v přirozeném stavu. 

HMYZ (BROUCI, LARVY HMYZU) - před krmením je nutné brouky opařit horkou vodou, 
pomlít a zapracovat do vlhké směsi. Lze použít i po usušení. Larvy se zkrmují v původním 
stavu nebo suché a pomleté. 

ŽÍŽALY - jsou žádaným doplňkem krmných dávek pro drůbež a prasata. Lze krmit syrové 
nebo usušené. Dávka přepočítaná na 1 dospělou slepici by neměla přesahovat 20 g.

ŠKVARKY - jsou vhodné zejména pro vykrmovanou drůbež a prasata, přičemž by jejich 
podíl v krmné směsi neměl překročit 10 %.

KUCHYŇSKÉ ZBYTKY - představují širokou paletu potenciálních zdrojů živin s rozdílnou 
krmnou hodnotou. Použitelnost odpadů závisí na jejich původu. Používáme pouze zdravot-
ně nezávadné zbytky. Vhodné jsou slupky z vařených nebo pečených brambor, nicméně na 
výživu malých hospodářských zvířat se nedoporučují slupky ze syrových, zejména starších 
brambor. 

PEČIVO - usušené podáváme králíkům, drůbeži rozmočené a přidané do krmné dávky, 
kozám a ovcím v nápoji v přiměřeném množství. Nekrmíme zaplísněné pečivo, které poško-
zuje zdraví zvířat. 

DRCENÉ NEBO MLETÉ KOSTI - jsou vhodným zdrojem vápníku a fosforu pro všechna zví-
řata mimo přežvýkavce. Kosti se musí sterilizovat vařením nebo pečením. Krmíme důkladně 
pomleté nebo podrcené. 

VAJEČNÉ SKOŘÁPKY - jsou ideálním zdrojem vápníku pro drůbež v období snášky. Krmí 
se mleté nebo drcené po důkladné sterilizaci (90°C po dobu 10 minut), abychom zabránili 
možnému přenosu nákaz. Můžeme je přimíchat do ostatních krmiv nebo je podáváme 
v krmítku. 

Přidáním krmiv ke kompletní krmné směsi „naředíte“  
obsah vitaminů a minerálních látek. Je nutné podat vhodný 

vitamino-minerální doplněk.


