
NAKLIČOVÁNÍ ZRNÍ 

V současné době nám začíná chovná sezona a tak mě napadlo, že bych se mohl podělit o svou 

mnohaletou zkušenost s nakličováním zrní, které je v této době velmi aktuální.                                                                   

Máme sice spoustu přípravků obsahujících vitamíny, nicméně tento přírodní zdroj je množná             

to nejlepší co můžeme podat. Vždyť naklíčené zrní je zdrojem bílkovin, tuků, vitamínů C, E                     

a skupiny B, taky mnoha minerálních látek. Při klíčení se část škrobu mění na jednoduché cukry.  

Zároveň se vytváří řada enzymů, které mají pozitivní vliv na trávicí procesy. Prostě je to velmi vhodná 

přírodní bomba co může velmi pomoci našim chovancům po zimním období před hnízděním.               

U nakličování je velmi důležité eliminovat možnost vzniku plísní, které může mít fatální následky. 

Proto předkládám svůj osvědčený způsob. Já nakličuji ječmen, popřípadě pšenici. 

Potřeby:                                                                                                                                                                   

hypermangan, kbelík na rozpouštění hypermanganu, další 3 stejné kbelíky o velikosti asi 6 litrů (Do 

dvou z nich jsem do dna vyvrtal množství děr vrtáčkem o průměru 2mm a vytvořil imitaci cedníku.), 

kousek latě asi 4 cm vysokého               

 

 

Postup:                                                                                                                                                                               

Ve kbelíku si asi v 5 l vody rozpustím 1-2 šupinky hypermanganu (ne více).  Hypermangan perfektně 

zamezí rozvoji plísní.  

 

 



 

Kbelík s vyvrtanými otvory naplním do 2/3 zrním a vložím do druhého kbelíku bez otvorů ve dně. Zrní 

zaliji vodou s rozpuštěným hypermanganem tak, aby hladina vody byla ještě asi 5 cm nad zrním          

a nechám přes noc bobtnat. Já toto dělám ve sklepě, kde mám teplotu asi 15 °C.   

 

 

Druhý den kbelík se zrním vytáhnu, nechám vytéci vodu a přesypu do druhého děrovaného kbelíku, 

ten následně vsunu do neděrovaného kbelíku, kam jsem na dno dříve položil kousek latě asi 4 cm 

vysokého, aby přebytečná voda mohla vykapat.  

 

 



Další den přesypu nakličované zrní do druhého kbelíku s vyvrtanými otvory, ten zasunu do kbelíku 

bez otvorů a zaliji opět vodou, ve které jsem znovu rozpustil hypermangan. Tentokrát nechám zrní 

zalité pouze 1-2 minuty.  

 

 

Kbelík se zrním vytáhnu, nechám vytéci vodu a vložím do neděrovaného kbelíku, kam jsem na dno 

dříve položil kousek latě. Tímto způsobem postupuji až do okamžiku, když zrní pouští kořínky. U mne 

trvá doba, než pustí kořínky, asi 3-4 dny. Je to závislé na teplotě.   

 

 

V tuto chvíli asi třetinu zkrmím a se zbytkem postupuji jako dosud. Následně během dalších 2 dnů 

zkrmím zbytek a jedu nanovo. Pokud si přičichnete, je nakličované zrní výrazně cítit po čerstvě 

nastrouhaných okurkách. Je to znamení, že zrní není zaplísněné. 

Míla Stehlík 


