
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zkrmování mořské řasy snižuje produkci metanu krav 
Opožděný aprílový žertík MTS...a nebo ne...? 
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Holstein International 

 

Úvod 
Vědci napříč světem hledají různé způsoby, jak snížit produkci skleníkových plynů ze zemědělství. Jeden z 

nejzajímavějších způsobů přišel z Austrálie, kde výzkumníci odhalili specifický typ mořské řasy, která při 

zkrmování přežvýkavcům v dávce pod 2 % celkové KD téměř úplně eliminuje produkci metanu.  

 

Výrazná produkce skleníkových plynů z různých segmentů lidské činnosti je bezesporu jedním z 

"nejžhavějších" témat současnosti. Přijít proto se způsoby, které by více snížily uhlíkovou stopu dobytka, by 

nemělo mít pouze pozitivní vliv na přírodu samotnou, ale sehraje s naprostou jistotou i výrazně pozitivní 

úlohu v tom, jak se vylepší obrázek zemědělství v široké společnosti. Oxid uhličitý (CO2) je vůbec nejvíce 

obsaženým skleníkovým plynem v atmosféře. Avšak další plyn, metan, má 28x vyšší schopnost vázat teplo a 

jeho role tak není vůbec zanedbatelná. Metan je nestabilní, atmosférický plyn,  který se za 8-10 let 

přirozeně rozloží. Největší porce tohoto plynu do ovzduší přichází z bažin a mokřadů během jejich 

postupného vysušování. Svůj podíl ale samozřejmě sehrávají i všichni přežvýkavci, v jejichž předžaludcích 

specifické mikroby rozkládají rostlinnou potravu a přitom produkují metan, který poté v 90 % odchází 

ústním otvorem ven. Nikoliv tím zadním, jak si spousta nezasvěcených lidí často myslí. Na tom ovšem v 

konečném důsledku samozřejmě nesejde. V celosvětovém měřítku se odhaduje, že produkce 

skleníkových plynů hospodářskými zvířaty představuje 5 % celkového množství. 

 

Objev 
Studie publikovaná australskou státní vědeckou organizací CSIRO (The Commonwealth Scientific and 

Industrial Research Organisation) v roce 2014 objevila jeden konkrétní typ řůžovo-červené mořské řasy 



(Asparagopsis taxiformis), která při zkrmování přežvýkavcům snížila produkci metanu o 99 %! Vedoucí 

výzkumné skupiny popisuje poměrně netradiční cestu tohoto objevu. „Farmář tvrdil, že jeho krávy vypadaly 

mnohem více spokojené a měly méně zdravotních problémů poté, co se součástí jejich krmné dávky stala 

náhodou mořská řasa. Na to navázaly in-vitro laboratorní testy, které měly případný efekt zjistit." Celá 

prvotní epizoda se neodehrála v Austrálii, ale na druhé straně světa, v Kanadě. Již zmíněný farmář, Joe 

Dorgan, si všimnul, že jeho krávy, které se pásly poblíž pobřeží a občas se dostaly i k vyplavené řase, měly 

lepší zabřezávání, delší říje a vyšší produkci mléka. V roce 2013 si tak Dorgan najal vědecký tým, který by 

provedl oficiální testování nutričních hodnot, jelikož měl záměr poté řasu "sklízet" a prodávat jako 

organický doplněk krmiva. Z výsledků vyšlo, že jedním z efektů řasy byla redukce metanu z krav o 16 %. 

Poté se výzkum přesunul do Austrálie na James Cook University v Queenslandu. Zde bylo testováno v 

laboratoři přes 20 různých druhů mořské řasy přidaných do trávicích šťáv z krav, z čehož vyšlo, že většina 

měla schopnost redukovat množství vzniklého metanu o 10 % i více. U jednoho konkrétního druhu si ale 

výzkumníci mysleli, že se laboratorní přístroje rozbily, jelikož výsledek ukazovat 100% redukci metanu. S 

dalším testováním ale přišli na to, že to nebyla chyba přístroje. Chemická sloučenina jménem bromoform, 

vysoce obsažena právě v tom konkrétním druhu mořské řasy, potlačuje totiž bakterie produkující metan.  

 

Pokusy 
V trávicím traktu přežvýkavců je pouze jedna bakterie produkující metan. Komenzál živící se na zbytcích z 

trávicího procesu. Dle všech provedených pokusů se zdá, že bromoform působí pouze na tento typ bakterie 

a nemá vliv na ostatní přítomné mikroorganizmy. Výzkum prokázal, že s velice malým poměrem v krmné 

dávce (do 2 % celkového objemu), bylo dosaženo 99% eliminace metanu. „Občas se může stát, že když 

aplikujete laboratorní poznatky do praxe, tak zjistíte, že výsledky nejsou totožné", říká leader výzkumného 

týmu, Dr. Nick Paul, a dodává: „V tomto případě to ale bylo naopak. Už jen přídavek 0,5 % do KD znamenal 

pokles produkce metanu o 50 % a něco přes 1 % v dietě prakticky eliminuje celou produkci." V roce 2016 

byly v Austrálii provedeny pokusy na ovcích, u kterých po přidání 0,5 % došlo k redukci o 50 %, ovšem 2 % 

eliminovala "pouze" 85 % metanu. Zkrátka, zvířata na méně kvalitní pastvě produkují mnohem více, než 

zvířata na kvalitnější pastvě a ještě o to více v porovnání s koncentrovanou dávkou. Pokusy v CSIRO 

(2017) zahrnuly křížence brahmánského skotu a plemene angus s různými přídavky mořské řasy a 

následujícím testováním kvality masa. V jiných pokusech na dojeném skotu nebyly žádné rozeznatelné 

rozdíly v chuti mléka po suplementaci mořské řasy do krmné dávky dojnic. 

 

Energie 
Výsledky nastartovaly velký zájem výzkumníků z celého světa, včetně velice podrobných a dlouhodobých 

pokusů s masným skotem na University of California-Davis, s mléčným skotem na Penn-State University a v 

celé řadě evropských institucích. A zdá se, že zkrmování konkrétní řasy v tak malých koncentracích nemá 

žádný vliv na činnost ostatních bakterií v trávicím traktu přežvýkavců. Tedy nijak neovlivňuje ani jejich 

výkonnost a užitkovost. Ve skutečnosti energie, která se "ušetří" na uvolňování metanu, je dostupná pro 

produkci, což značí, že můžeme ještě navíc zlepšit konverzi krmiva. Pokusy na přežvýkavců ukázaly, že za 

normálních podmínek se vlivem produkce metanu ztrácí až 12 % energie z krmiva.  

 

Mořská řasa 
Pro plošné zavedení do praxe ovšem chybí jedna zásadní věc...a to dostatečná produkce mořské řasy 

Asparogopsis taxiformis. Roste především v tropických vodách pobřeží Queenslandu, ale částečně i ve 

Středozemním moři, kde je považována spíše za invazivní druh. Moc se jí nedaří u rovníku, ale preferuje 



mírnější teploty a mělčiny. Současný výzkum na University of California-Davis se zaměřuje na identifikaci 

rychle rostoucích odrůd a vyvíjí metody pro pěstování a následné efektivní zacházení s tak velkým 

množstvím mořské řasy, které by bylo potřebné v globálním měřítku. Identifikace odrůd, které mají nejvyšší 

množství bromoformu, specifické látky redukující produkci metanu, by mohlo pomoci pro co 

nejefektivnější využití. Když přijde na pěstování řasy, tak Čína a další země na jiho-východě Asie mají 

nejvíce zkušeností. Kolonie mořské řasy jsou založeny ve vodních nádržích na lanech jako úchytech. Ty se 

poté přesouvají do oceánu, kde dále rostou. Pro produkci potřebného množství by byly ovšem potřeba 

obrovské plantáže v pobřežních vodách. Odhaduje se, že by to vyžadovalo zhruba 2,5 tis. hektarů (6,17 tis. 

arů) jen pro produkci řasy pouze pro australský výživářský segment. Indonésie a Čína ale již dnes produkují 

obrovské množství mořské řasy každý rok - není to tedy zcela nereálné.  

 

FutureFeed 
Mořská řasa po sklizení vyžaduje jen velice málo zpracovávání. Asparagopsis taxiformis je lyofilizována 

(zmrazena vysušením) či jen vysušena při nízkých teplotách, aby se uchoval požadovaný bromoform. Již 

existují patenty na výsledný produkt pod jménem "FutureFeed" (= "krmivo budoucnosti"). Očekává se, že 

finální produkt by mohl být přiveden na trh poměrně rychle po sklizení. Výhledy dokonce počítají s dobou 

cca 5 let, kdy budou založeny první obrovské plantáže a koncept mořské řasy pro přežvýkavce se dostane 

do celého světa. 

 

Další řešení 
Výzkumníci z celého světa studují různé způsoby snižování uhlíkové stopy hospodářských zvířat. Např. 

evropské konsorcium šlechtitelů organických plodin (ECO-PB - The European Consortium for Organic Plant 

Breeding) nedávno objevilo odrůdy travin rodu kostřavy, které také snižují množství metanu o 10 %. 

 

 

Zdroj: Doug Savage. Mitigating Methan: Just Can't Get Enough of that Pink Puffy Seaweed. 2020. 

Holstein International. 
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