
Rozvod namíchané mléčné ná-
hražky nebo prestarteru zajišťuje 
Impeller čerpadlo řízené počtem 
otáček. K  vedení se používají 
PVC trubky o  vnějším průměru 
od volitelných 20 mm, které ve-
dou ke krmným místům s mem-
bránovými ventily o  průměru 
32  mm a  k  odváděcím hadicím 
o průměru 16 mm. Protože koje-
ná selata jsou velmi citlivá na 
hygienu, zkrmí se mléčná ná-
hražka na konci krmných bloků 
beze zbytku a  obsah krmného 

vedení se vytlačí vodou zpět do 
míchací nádrže. Na závěr se ve-
dení, ventily krmných míst a svo-
dy vyčistí a dezinfikují směsí ml-
hoviny vody, vzduchu a kyseliny. 

Protože selata přijímají raději 
teplé tekuté krmivo blížící se tep-
lotě kojeneckého mléka, krmná 
náhražka se ohřívá. To má pozi-
tivní vliv na její příjem. Protože 
s přibývajícím ochlazováním kr-
miva v  míchací nádrži během 
delšího míchání by mohl kles-
nout příjem krmiva selaty, je 

v technologické lince zařazen te-
pelný výměník. Krmivo je tak 
možné opět temperovat. Mléko 
se v  pravidelných intervalech 
přečerpává tepelným výmění-
kem, který je namontován na 
potrubí rozvodu krmiva. Veškeré 
potrubí se po propláchnutí osuší 
vzduchem a vyčistí vodní mlho-
vinou. 

Aby bylo možné zkrmovat po-
mocí jedné míchací nádrže růz-
né receptury (náhražka mléka, 
prestarter), je nutná automatic-

ká příprava. K  tomuto účelu se 
jedním nebo dvěma spirálovými 
dopravníky o  průměru 55 mm 
přivádějí komponenty automa-
ticky. Poměr směsi vody k práš-
kovému mléku, případně vody 
k prestarteru může být při délce 
vedení do 200 metrů zadán hod-
notou 6 : 1. Toto zadání slouží jen 
pro hrubou orientaci. Podle vy-
bavení zařízení (délky vedení, 
stoupání) a používaného krmiva 
(bobtnání, viskozita, struktura) 
se může skutečně možný poměr 
směsi od této hodnoty lišit. 

Při krmení prestarterem s  jed-
nou míchací nádrží následuje dáv-
kování mléka, případně prestar-
teru v blocích (například nejdří-
ve jednu hodinu mléko pro mlad-
ší selata, potom jednu hodinu 
prestarter pro starší selata). U sys-
tému se dvěma nádržemi toto 
omezení odpadá, neboť se použí-
vá jedna nádrž pro práškové mlé-
ko a druhá pro prestarter a roz-
dělování probíhá střídavě. Hoto-
vou krmnou náhražku je rovněž 
možné odebrat ručním krmným 
ventilem. Všechna voda (horká 

i studená), která je zapotřebí při 
míchání, se do nádrže dopraví 
rozstřikovými tryskami. Tím se 
při každém průběhu míchání ná-
drž důkladně vyčistí. Jako po-
slední míchaný komponent by 
měla být zásadně ponechána 
malá část vody, aby stěny nádrže 
byly před tím, než oschnou, zba-
veny prachu. 
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Systém se dvěma nádržemi pro střídavé dávkování mléčné náhražky a prestartéru

Oddělení s kruhovými korýtky a ventily krmných míst Foto archiv

Jedno krmné místo 
v technologii Babyfeed, kterou 
lze instalovat i do starších stájí, 
je určeno pro selata ve dvou 
kotcích Foto archiv

Bohatě prostřeno pro kojící selata
(fuk) – Nový krmný systém Schauer Babyfeed umožňuje krmit kojená selata nejen náhražkou mléka, ale také prestarterem. Krmivo se připravuje 
v míchací nádrži o objemu 180 litrů postavené na váze s rozlišením 0,1 kg, která je vybavená rychloběžným mixérem. Příprava může být ruční nebo 
automatická, pokud je zvolená první varianta, je třeba druhá míchací nádrž.

inzerce

S  řešením přichází třeboňská 
společnost AGRICO, která má 
pro chovatele prasnic připrave-
nou technologii Babyfeed od fir-
my Schauer. V  České republice 
už ji využívají dvě farmy společ-
nosti AGROFARM Žďár nad 
Sázavou. 

Genetika předběhla dobu
„Je všeobecně známo, že pras-

nice jsou stále plodnější,“ říká 
Ing. Michal Karmazín ze společ-
nosti AGRICO. „Když jsem v de-
vadesátých letech začínal jako 
zootechnik, na jednu prasnici 
a  rok jsme v  republice odcho-
vali asi 14,5 selete. Neustálý ge-
netický pokrok, přísná selekce 
a ozdravovací programy přispě-
ly k  tomu, že se v  současnosti 
naše republika řadí na úroveň 
vyspělých evropských států, ne-
boť se blížíme k třiceti odchova-
ným selatům. Přitom potenciál 
u prasnic je čím dál větší. V jedné 
ovulaci je až padesát oplození 
schopných vajíček, při obrátce 
2,3 až 2,5 vrhu do roka je poten-
ciál plodnosti obrovský. I když se 
prodlužováním tělesného rámce 
prasnic zvyšuje i  počet struků, 
vražednému tempu rostoucího 
počtu ovulovaných vajíček to ne-
stačí. Musíme si uvědomit, že na 
současný počet narozených selat 
musí prasnice denně vytvořit 
přes dvacet litrů mateřského 
mléka, což má samozřejmě ne-

gativní vliv na úbytek její hmot-
nosti a konec konců i zdraví.“

„Proto se hledají možnosti, jak 
prasnicím v době laktace pomo-
ci,“ pokračuje Michal Karmazín. 
„Prasnice zásadně kojí selata 
kaž dých 45 až 60 minut po dobu 
asi tří minut. Protože v tomto ča-
sovém rozpětí mají selata největší 
snahu přijímat mléko, měla by 
jim být právě v tomto čase nabíd-
nuta mléčná náhražka. Naše spo-
lečnost přichází za českými cho-
vateli s  technologií Babyfeed – 
automatickým krmením kojících 
selat mléčnou náhražkou. Pokud 
je systém vybaven dvěma nádrže-
mi, může být těsně před odsta-

vem nabídnuta selatům nejen 
náhražka mléka, ale také prestar-
ter. To je důležitou předností 
oproti konkurenci, stejně jako 
přísná hygiena, která je u  selat 
alfou a omegou, neboť celá tech-
nologie je velice dobře čistitelná. 
Babyfeed je jednou z  možností, 
jak odchovat od jedné prasnice 
velké množství životaschopných 
selat, aniž by na to doplatila.“

Výhody systému Babyfeed
Jedno krmné místo v technolo-

gii Babyfeed, kterou lze instalo-
vat i  do starších stájí, je určeno 
pro selata ve dvou kotcích. Kru-
hová krmítka jsou odnímatelná, 

lze je nahradit i  větším korytem 
o objemu šest litrů. Veškeré roz-
vody jsou montovány u  stropu, 
takže nepřekážejí každodennímu 
provozu.

K  hlavním výhodám systému 
Babyfeed patří už uvedená mož-
nost zkrmovat v určitých odděle-
ních místo mléčné náhražky ob-
vyklý prestarter. Co je také důle-
žité, krmivo se může pomocí 
opčního tepelného výměníku 
opět ohřívat. Míchání je automa-
tické, stejně jako přechod z práš-
kového mléka na prestarter, kte-
rý může být kontinuální. Po kaž-
dém dávkování do prázdných 

krmítek se potrubí vždy beze-
zbytku vyprázdní a automaticky 
vyčistí, stejně jako veškeré svody 
do krmných míst a  ventily. 
Všechny přípravné a  dávkovací 
procesy řídí a zaznamenává po-
čítač. Ve velkých zařízeních mo-
hou být rozdělovací stanice 
kombinovány s centrálním zaří-
zením pro přípravu ovládaným 
jedním krmným počítačem. Ten 
může paralelně ovládat až čtyři 
stanice vždy se dvěma míchací-
mi nádržemi. Krmení kojených 
selat se řídí počítačem tekuté-
ho krmení TOPO se softwarem 
TurboJet. 

Prasnice potřebují pomoc
Vlivem pokrokové genetiky v chovu prasnic stoupá v posledních letech nadprůměrně počet selat ve 
vrhu. Přitom prasnice mají pro toto množství selat často malý počet struků s nedostatečnou produkcí 
mléka. Aby mohl být deficit mléka selatům vyrovnán, je nutné jim poskytovat přídavek krmiva ve formě 
náhražky. Přikrmování má vliv nejenom na větší množství odstavených selat, ale také na jejich hmotnost 
při odstavení, kondici a menší ztrátu hmotnosti prasnice v tomto období.

Vladislav Fuka

Ing. Michal Karmazín

Společnost AGRICO přichází s technologií Schauer Babyfeed, 
která má vliv na větší počet odstavených selat, ale také na jejich 
hmotnost při odstavení a kondici Foto archiv

Prasnice, které za rok odchovají až třicet selat, potřebují během laktace pomoci s jejich výživou
 Foto archiv


