
Stanovenie optimálneho zloženia aminokyselín  v nízkoproteínových   
kŕmnych zmesiach chovných ošípaných (Estimation of optimum amino acid ratios for 

growing pigs fed on a low-protein diet) 

Druh projektu:  Projekt riešený na objednávku zahraničného partnera 
Plánovaná doba riešenia:  2010 - každoročne sa predlžuje  
Partner:  Evonik Degussa GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, Postfach 1345, D-63403 Hanau, Germany 
Riešiteľ projektu za NPPC-VÚŽV Nitra: MVDr. Soňa Nitrayová, PhD. 
Riešiteľské pracovisko v SR: Ústav výživy, NPPC-VÚŽV Nitra 
 
Cieľom projektu je stanoviť optimálny pomer jednotlivých aminokyselín v nízko proteínových 

diétach a porovnať rastovú produkciu a retenciu dusíka u mladých rastúcich ošípaných kŕmených 

konvenčnými diétami a nízko proteínovými purifikovanými diétami.  
 
 

 

 

Štúdium vplyvu exogénnej fytázy (RONOZYME NP) na využiteľnosť živín 
u ošípaných (Study of exogene phytase influence RONOZYME NP on exploitation of nutrients in 

pigs) 

Druh projektu:   Projekt riešený v rámci zmluvy so zahraničným partnerom 
Plánovaná doba riešenia:  2007-každoročne sa predlžuje 
Partner:  Animal Nutrition and Health R&D, DSM Nutritional Products, Basel, Switzerland 
Riešiteľ projektu za NPPC-VÚŽV Nitra: MVDr. Soňa Nitrayová, PhD. 
Riešiteľské pracovisko v SR: Ústav výživy, NPPC-VÚŽV   Nitra  
 

Cieľom projektu je stanoviť vplyv rôznych druhov fytáz na ileálnu a celkovú stráviteľnosť fosforu a 

vápnika u vybraných kategórií ošípaných a na koncentráciu fosforu vo výkaloch a v krvi.  

 

 

GMO - ONEALOKO 10 – 16 - 8200003: Substanciálna ekvivalencia GM kukurice 
a jej testovanie na modelových zvieratách (Substantial equivalence of GM maize and its 

tests on model animals) 

Druh projektu:  Projekt riešený na objednávku zahraničného partnera 
Plánovaná doba riešenia: 2009-2016 
Partner:     Monsanto Brusel 
Riešiteľ projektu za NPPC-VÚŽV Nitra: doc. Ing. Mária Chrenková, CSc. 
Riešiteľské pracoviská: Ústav výživy, NPPC-VÚŽV Nitra, 
                                          Ústav malých hospodárskych zvierat, NPPC-VÚŽV Nitra,    
                                          Ústav fyziológie HZ SAV, Košice 
 

 

Riešenie projektu je zamerané na získanie nových poznatkov o úžitkovosti zvierat a kvalite 

produkcie ako aj  bezpečnosti potravín vyrobených zo zvierat, ktoré konzumujú GM kukurice v 

kompletných kŕmnych zmesiach počas celého obdobia výkrmu.  
 
 


