Prevodník násad rýb na prepočítavanie
vekových kategórií násad rýb pri zarybňovaní rybárskych revírov
DRUH RYBY
Kategória
PREPOČÍTAVACIE KOEFICIENTY
Slovenský názov Latinský názov Označenie
1 ks K2,3 = 15 ks K1, (1 ks K1= 15 ks Kr=25 ks Ko)

Tinca tinca

K2,3
L2,1

Pleskáč vysoký

Abramis brama

Pv2

1 ks Pv2 = 15 ks Pv1

Amur biely

Ctenopharyngodon idella

Tolstolobik biely

Hypophthalmichtys molitrix

Tb1

1 ks Tb1 = 3 ks do 6 cm

Tolstolobik pestrý

Hypophthalmichtys nobilis

Tp1

1 ks Tp1 = 1 ks nad 6 cm

Karas striebristý

Carassius auratus

Ka2

1 ks Ka2 = 15 ks Ka1

Šťuka severná

Esox lucius

Š1

1ks Š1 = 5ks Šr (do 5 cm) = 2ks Šr (do 10 cm) = 200ks Šo

Šťuka severná

Esox lucius

Š>1

1 ks Š>1 (do 40 cm) = 3 ks Š1, 1 ks Š>1 (nad 40 cm) = 4 ks Š1

Zubáč veľkoústy

Sander lucioperca

Zu1

1ks Zu1 =5ks Zur (do 6 cm) =2ks Zur (do 10 cm)=200ks Zui a Zuo

Zubáč veľkoústy

Sander lucioperca

Zu>1

1 ks Zu>1 (do 30 cm) =3 ks Zu1, 1 ks Zu>1 (nad 30 cm) =4 ks Zu1

Sumec veľký

Silurus glanis

Su1

1ks Su1 = 2ks Sur (do 10 cm) = 0,25 ks Su2

Úhor európsky

Anguilla anguilla

Úm

1 ks násady (do xy cm) = 10 ks monté (do xy cm)

Hlavátka podunajská

Hucho hucho

H1

1 ks rôčka = 15 ks rýchleného plôdika do 3 cm

Pstruh potočný

Salmo trutta m. fario

Pp1

1 ks rôčka = 5 ks rýchleného plôdika do 5 cm

Pstruh dúhový

Oncorhynchus mykiss

Pd1

1 ks rôčka = 2 ks polrôčka

Sivoň potočný

Salvalinus fontinalis

Si1

1 ks rôčka = 0,3 ks dvojrôčka

Lipeň tymiánový

Thymallus thymallus

Li1

Podustva severná

Chondrostoma nasus

Pds2

Nosáľ sťahovavý

Vimba vimba

No2

1 ks dvojrôčka = 6 ks rôčka do 6 cm

Boleň dravý

Leuciscus aspius

Bo1

1 ks rôčka = 1 ks nad 6 cm = 3 ks do 6 cm

Mrena severná

Barbus barbus

Ms1

1 ks Ms1 = 100 ks vreckového plôdika

Jalec hlavatý

Leuciscus (Squalius)
cephalus

1 ks Jh1 = 0,5 ks dvojročnej násady

Mieň sladkovodný

Lotta lotta

Jh1
M1

Kapor rybničný
Lieň sliznatý

Cyprinus carpio

A1

1 ks L2 = 15 ks L1

1 ks A1 = 100 ks vreckového plôdika

1 ks dvojrôčka = 2 ks rôčka = 200 ks vreckového plôdika

1 ks M1 = 1000 ks vreckového plôdika M0

Legenda: V treťom stĺpci veľké písmená abecedy znamenajú začiatočné písmeno slovenského názvu rýb a malé číslo (dolný index)
vyjadruje ich vek, resp. počet prežitých vegetačných období, napr. K 1, K2 (kapor jednoročný, kapor dvojročný), Š 1 (šťuka jednoročná), L2
(lieň dvojročný) a pod. Ak existuje viac druhov s rovnakým rodovým menom, napr. pstruh potočný a pstruh dúhový, pre označenie sa
použije prvé veľké písmeno z rodového názvu a za ním hneď prvé malé písmeno z druhového názvu doplnené o číslo v dolnom indexe
(Pp1 – pstruh potočný jednoročný, Pd2 – pstruh dúhový dvojročný). V prípadoch, keď sa rodové názvy začínajú na rovnaké písmeno –
napr. lieň a lipeň, alebo ak by išlo o grafologické spodobovanie pri označovaní - napr. šťuka a sumec – na označovanie rýb sa použijú
prvé dve písmena z rodového názvu, pričom prvé je veľké a druhé malé, doplnené o číslo v dolnom indexe (napr. Li 1 – lipeň jednoročný,
Su2 – sumec dvojročný a pod.). U rýb, ktoré neprežili ani jedno vegetačné obdobie, sa uvádza nasledujúce označenie: Zu i – ikry zubáča,
Š0 – vreckový plôdik šťuky, Pdk – odkŕmený plôdik pstruha dúhového, Kr – rýchlený plôdik kapra a pod. Pri jednoročných kategóriách
lososovitých, lipňovitých, sihovitých a dravých druhov rýb sa používa výraz rôčik (ročiak), a nie plôdik, ktorý sa používa pri ostatných
druhoch rýb.

