
Energys Hobby je kompletní 
řada krmiv, která jsou určená pro 
zvířata chovaná v domácích ho-
bby podmínkách. Z  celkového 
objemu 19 510 tun hobby krmiv, 
která společnost De Heus, a. s., 
v  loňském roce vyprodukovala, 
patří se 40,7 % největší díl krmi-
vům pro nosnice, následovaným 
směsmi pro králíky (29,7 %) 
a vykrmovaná brojlerová kuřata 
(9 %). Krmivům pro vodní drů-
bež patří podíl na úrovni 3,8 %, 
pod tříprocentním podílem z vy-
produkovaného množství jsou 
směsi pro bažanty a  křepelky 
(2,9 %) a krůty (2,8 %).

Lepší orientace v produktech
„Nejvíce hobby krmiv jsme 

zobchodovali na Slovensku, 
kde naši zákazníci odebrali ví-

ce než polovinu již zmiňované 
produkce, respektive 50,5 %. 
Na domácím trhu jsme prodali 
46,5 % objemu výroby a zbýva-
jící tři procenta v  Maďarsku, 

kde není snadné se ve velké 
konkurenci prosadit. Naším 
cílem je, aby se krmiva Ener-
gys stala světovou značkou. 
Tomuto záměru by měl napo-
moci i nový design pytlů, který 
spotřebitelům usnadní orien-
taci v našem sortimentu krmiv 
pro hobby zvířata. Potisk na 
pytlech, které budou v  česko-
-anglické verzi, bude obsaho-
vat logo, obrázky zvířat a  pik-
togramy informující o  složení 
a  vlastnostech výrobku. Mate-
riál použitý na pytle zůstává 
stejný s tím, že u malého, dese-
tikilogramového balení má py-
tel jednoduché dno, balení 
o hmotnosti 25 kg má dno dvo-
jité. K lepší orientaci napomů-
že i barevně odlišení produktů 
pro jednotlivé druhy zvířat. 
Plánujeme, že od konce ledna 
budou v  novém balení krmiva 

pro drůbež a  během února 
směsi pro králíky, k nimž bude-
me postupně přidávat krmiva 
i  pro ostatní druhy domácích 

zvířat,“ uvedl na čtvrtém setká-
ní obchodních partnerů v Hus-
topečích manažer sektoru ho-
bby krmiv Pavel Jaroš.

Deset let působení 
na domácím trhu  

De Heus, a. s., je součástí mezi-
národní, původem nizozemské 
krmivářské společnosti De Heus 
Animal Nutrition, která byla za-
ložena v  roce 1911 a  svou pro-
dukcí aktuálně převyšující 3,2 mi-
lionu tun krmných směsí ročně 
patří mezi přední světové výrob-
ce krmiv pro hospodářská zvířa-
ta. Hlavní sídlo firmy a centrální 
výzkumná laboratoř se nachází 
v  Ede-Wageningenu v  Nizo-
zemsku.

V České republice společnos-
ti De Heus sídlí od roku 2007 
v Marefách u Bučovic, kdy od-
koupila od belgické společnos-

ti Versele Laga výrobnu Slav-
kovské krmné směsi. Se záka-
zem antibiotických stimuláto-
rů růstu ve výkrmu drůbeže 
De Heus hledala partnerskou 
výrobu, přičemž tento záměr 
naplnila získáním společnosti 
Zemědělské služby Běstovice, 
a. s., v roce 2009. V lednu ná-
sledujícího roku se Slavkovské 
krmné směsi a  Zemědělské 
služby Běstovice spojily a pře-
jmenovaly se na společnost De 
Heus, a. s. 

V  Marefách u  Bučovic má 
uvedená akciová společnost vý-
robnu s  roční produkcí okolo 
150 tisíc tun krmných směsí. 
V dalším provozovaném závodu 
v Běstovicích u Chocně, kde se 
vyrábí zejména krmné směsi, 
premixy a  minerální doplňky 
pro skot a  koně, vyprodukuje 
200 tisíc tun za rok. 
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A tak není divu, že se na dvou 
farmách v tomto podniku objevi-
lo jako první v republice automa-
tické krmení kojených selat Ba-
byfeed od firmy Schauer. Nejdří-
ve bylo instalováno do 224 po-
rodních boxů na farmě Nížkov 
a poté i do 392 porodních kotců 
v  Záblatí. Tato farma určená 
k produkci selat byla poprvé na-
skladněná 5. února 1983. A  té-
měř přesně na den po 35 letech 
jsme se do Záblatí přijeli podívat 
i my. 

Farma v roce 35. výročí 
Původní společný zemědělský 

podnik měl pět farem, choval 
2500 prasnic a každý rok vypro-
dukoval 5600 tun vepřového 
masa. Ročně ale musel nakupo-
vat přibližně 28 tisíc selat. Nová 
farma v Záblatí měla zaručit so-
běstačnost v jejich produkci, což 
se také stalo. Dnes je zde ustáje-
no asi 1500 prasnic, které ročně 
vyprodukují na 40 000 selat, dále 
5000 prasat v předvýkrmu a kou-

sek odtud i 2600 prasat ve výkr-
mu. V  současnosti má AGRO-
FARM dvanáct farem, na nichž 
chová celkem asi 65 tisíc zvířat, 
z  toho přibližně 5000 prasnic. 
Zatímco dříve musel selata na-
kupovat, dnes jich téměř 30 tisíc 
prodává.

„Během 35 let se farma v Zábla-
tí několikrát modernizovala,“ 
přivítal nás ředitel společnosti 

Jaroslav Fiksa, který v  podniku 
pracuje už od roku 1976 a jehož 
jméno je se zaváděním pokroko-
vých technologií úzce spjato. 
„Před časem jsme tuto farmu ta-
ké celou ozdravili: v roce 2015 šla 
všechna zvířata na jatky a od srp-
na 2016 jsme stájové prostory 
začali naskladňovat ozdravený-
mi prasničkami z Nového Teleč-
kova, kde produkujeme prasnice 

F1 dánské genetiky se statutem 
SPF. Ta zaručuje vyšší užitkovost 
kříženců s  plemenem duroc, ať 
už průměrný denní přírůstek 
prasat ve výkrmu přes 900 gra-
mů, konverzi krmiva na úrovni 
2,6 kilogramu a  minimální po-
díl svaloviny přes 60 procent. 
U prasniček F1 se ale také výraz-
ně zvýšil reprodukční potenciál, 
zcela běžně se rodí v jednom vr-
hu 16  i více živých selat. A s vět-
ším počtem narozených selat 
přichází i  více problémů, což je 
druhá stránka mince špičkové 
genetiky, s níž jsme se museli vy-
rovnat.“

Nesoulad mezi produkcí 
a potřebou

Uvádí se, že třináct odstave-
ných selat o  hmotnosti 6,5 kg 
potřebuje denně od prasnice 
14 litrů mléka, což odpovídá 35 
litrům mléka od krávy. Každé 
další sele nad uvedený počet 
snižuje množství mleziva pro 
všechna selata, která tak stráda-
jí. Tato skutečnost má špatný 
vliv nejen na jejich růst, ale i na 
následnou kondici matky. „Po-
dle našich zkušeností má pras-
nice první tři dny dostatek mle-
ziva pro všechna narozená sela-
ta,“ upřesňuje Jaroslav Fiksa. 
„Postupně ale u  ní začíná pro-
dukce mleziva klesat, přitom 
selata, jak rostou, mají čím dál 
věší potřebu. Mezi produkcí 
a potřebou mleziva se tak začí-
nají rozevírat nůžky.“

„K řešení tohoto problému lze 
přistoupit dvěma způsoby,“ po-
kračuje ředitel. „Jednak se využí-
vají takzvané kojné prasnice, 
které se přeženou z jiné sekce po 
odstavu, k nimž se přikládají se-
lata z nadpočetných vrhů, Pras-
nice tak pokračují v  kojení, což 
má negativní důsledky, neboť se 
snižuje užitkovost celého stáda. 
Přesuny mezi sekcemi předsta-

vují také zdravotní riziko, navíc 
je to fyzicky náročné pro ošetřo-
vatele, kteří musejí stále manipu-
lovat s prasnicemi i selaty. Proto 
v našich chovech využíváme dru-
hou možnost, a  to dokrm koje-

ných selat mléčnou náhražkou. 
Na farmách v  Nížkově a  tady 
v Záblatí jsme už vsadili na no-
vou technologii Babyfeed, kte-
rou nám dodala třeboňská firma 
AGRICO, s  níž spolupracujeme 
už více než dvacet let. Jde o spo-

lehlivého partnera, jenž dokáže 
skloubit moderní stájové systé-
my téměř se všemi požadavky 
chovatelů.“ 

Základní informace o  nové 
technologii Babyfeed jsme zveřej-

nili v loňském Zemědělci č. 50, na 
vedlejší stránce přinášíme první 
praktické zkušenosti z  České re-
publiky. Další informace mohou 
chovatelé získat na veletrhu Tech-
agro v  expozici firmy AGRICO 
v hale G2 na stánku č. 31. 

Hodně narozených selat už nevadí

Nový design pro obaly na krmiva
Akciová společnost De Heus představila novou značku na pytlech pro krmiva Energys. V nových obalech, které spotřebitelům umožní lepší orientaci 
v nabízeném sortimentu, jsou první krmiva pro domácí zvířata na trhu již od konce ledna.

Jaroslav Fiksa

Manažer sektoru hobby krmiv 
Pavel Jaroš  Foto Martin Jedlička Nově prezentovaný potisk 

na pytlech Foto Martin Jedlička

Vladislav Fuka

Martin Jedlička

V Záblatí se nachází moderní farma s vysokou produktivitou práce
 Foto Vladislav Fuka

Farma v Záblatí vyprodukuje každý rok na 40 tisíc selat Foto Vladislav Fuka

U prasnic dánské genetiky se běžně rodí v jednom vrhu 16 i více 
živých selat, což způsobuje problémy s jejich výživou
 Foto Vladislav Fuka

Společnost AGROFARM, a. s., se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, která vznikla z bývalého společného zemědělského podniku úzce specializovaného 
na chov a výkrm prasat, neustále modernizuje svoje provozy, což se výrazně promítá do ekonomiky výroby a její rentability. Od samého začátku 
investuje do pokrokových technologií. Ať už v 90. letech do mokrého krmení Schauer ve výkrmu prasat, nebo později do volného ustájení březích 
prasnic ve velkých skupinách s krmnými stanicemi Compident, či do tolik vyhledávaného automatické krmení prasnic a selat Spotmix. Krok 
držela i s dalšími pokrokovými stájovými systémy.



„Rakouský systém nám hraje 
do not. Pro nové zařízení od fir-
my Schauer jsme se rozhodli ze-
jména s ohledem na to, že jsme 
velice spokojeni s  jejími techno-
logiemi, které v chovu prasat už 
mnoho let využíváme. Přesvědči-
li jsme se, že jde o systémy s rych-
lou návratností investic a  totéž 
očekáváme od technologie Baby-
feed,“ vysvětluje ředitel žďárské 
společnosti Jaroslav Fiksa. 

Proč zařízení Schauer?
Babyfeed zaujal Jaroslav Fik-

su proto, že Schauer využil leti-
té zkušenosti s  krmením všech 
kategorií prasat a sestrojil plně 
funkční technologii k  dokrmo-
vání kojených selat. Všechny 
krmné systémy Schauer jsou 
kompatibilní a obdobný je i po-
čítačový systém, s  nímž mají 

pracovníci v  Agrofarmu velmi 
dobré praktické zkušenosti. Při-
tom řada konkurenčních výrob-
ců počítač při dokrmu selat vů-

bec nepoužívá. Ředitel oceňuje 
i  to, že kompletní software od 
firmy Schauer umožňuje nejen 
naprosto automatické a spoleh-
livé dávkování krmiva či čištění 
zařízení podle přesně nastave-
ných parametrů, ale i  zpětné 
vyhodnocení dosahovaných vý-
sledků. 

Nejde jen o  dobré zkušenosti 
s výrobcem. V porovnání s kon-
kurencí má podle ředitele Baby-
feed řadu předností. Například 
jedno krmítko je součástí dvou 
porodních boxů, takže je třeba 
jen jejich poloviční počet, což má 
vliv na menší investice. Navíc 
kruhová krmítka jsou odníma-
telná, lze je nahradit i větším ko-
rytem o objemu šest litrů. Co je 
také podstatné, jedním krmným 
potrubím je možné krmit jak 
mléčnou náhražku, tak před od-
stavem i prestarter. Nejsou třeba 

dva krmné okruhy jako u jiných 
systémů, přitom přepínání je au-
tomatické. Veškeré rozvody jsou 
montovány u  stropu, takže ne-
překážejí každodennímu provo-
zu. A to nejlepší na závěr, čištění 
celého systému probíhá auto-
maticky, je tak snadné a spoleh-
livé.

Čistota půl zdraví
Správná hygiena je při odcho-

vu selat alfou omegou. Je třeba si 
uvědomit, že mléčná náhražka je 
v  teplém prostředí porodního 
boxu vítaným zdrojem výskytu 
bakterií, a proto je velice důležité 
spolehlivé čištění celého systé-
mu. Konkurenční technologie 
přivádějí mléčnou náhražku 
spodem, což podle Jaroslava 
Fiksi způsobuje během čištění 
problémy. Při dezinfekci zařízení 
se musejí v korýtkách nasazovat 
„čepičky“, které zamezují průni-

ku dezinfekčního roztoku do kr-
mítka. Pokud by ošetřovateli tr-
valo jen dvě minuty, kdy musí 
vstoupit do kotce, nasadit čepič-

ku a zase přejít k dalšímu kotci, 
tak u  200 krmítek mu to bude 
trvat 400 minut. A  stejný čas 
bude potřebovat k  odstranění 
čepiček po dezinfekci. Celkem 
tak touto činností stráví 800 mi-
nut, což je více než 13 hodin. Je 
pravda, že dnes se vyvíjí dezin-
fekční roztoky, které by při 
správné koncentraci neměly se-
latům uškodit, ale ošetřovatelé 
jsou také jen lidé a při jakékoliv 
chybě by ohrozili zdraví velkého 
počtu citlivých selat.

Naopak u  technologie Baby-
feed s  horním plněním se celé 
zařízení čistí automaticky a  na-
konec se vydezinfikuje vodní ml-
hou s  kyselinou propionovou. 
Výhodou rakouského systému je 
také to, že se snadno čistí i  sa-
motná krmítka, která nejsou, tak 
jako u  konkurence, umístěná 
v boxu napevno. 
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Rakouský systém jim hraje do not

Nadějné vyhlídky pro zvířata i chovatele

Dokrm kojených selat mléčnou náhražkou využívá delší dobu na svých sedmi farmách společnost AGROFARM, a. s., se sídlem ve Žďáru nad Sázavou. 
V některých stájích se nacházejí starší technologie s pevnými krmítky v každém porodním boxu a spodním přívodem mléčné náhražky, na farmách 
v Nížkově a Záblatí využívá společnost moderní technologii Babyfeed.

(fuk) – V Záblatí funguje technologie Babyfeed od července roku 2017 a první zkušenosti jsou podle ředitele akciové společnosti Jaroslava Fiksy velice 
pozitivní a nadějné. Důležitou roli při zavádění tohoto systému hraje i změna myšlení ošetřovatelů.

Vladislav Fuka

Na farmě v Záblatí využívá společnost AGROFARM automatické 
krmení kojených selat Babyfeed od rakouské firmy Schauer
 Foto Vladislav Fuka

Jedno kruhové krmítko s mléčnou náhražkou využívají selata 
ze dvou porodních boxů Foto Vladislav Fuka

Kruhové krmítko je možné nahradit větším korytem o objemu šest 
litrů Foto Vladislav Fuka

Krmítka jsou odnímatelná, takže se snadno čistí Foto Vladislav Fuka

Ošetřovatelé se zpočátku do-
mnívali, že když se do krmítek 
přivede mléčná náhražka, selata 
opustí matku a půjdou ke krmít-
ku hodovat. Tak tomu samozřej-
mě není, mláďata se tomu musí 
naučit. A ani to není účelem této 
technologie.

Základem odchovu 
je matka

„Základem správného odcho-
vu selat je vždycky matka a Ba-
byfeed jí jenom pomáhá odcho-
vat více životaschopných selat, 

aniž by tím sama trpěla,“ zdůraz-
ňuje Jaroslav Fiksa. „Ze 16 naro-
zených selat je prasnice sama 
schopná uživit 12 až 14 mláďat, 
s dokrmem Babyfeed o dvě více. 
Pokud je ve vrhu víc než 16 selat, 
což není výjimečné, je nutné dát 
přebytečná mláďata do méně po-
četných vrhů. Prasnice má 16 
struků a je třeba, aby s ohledem 
na budoucí porody všechny stru-
ky po porodu fungovaly.“

„Podle našich zkušeností za de-
set dní po porodu už selata sama 
chodí pít mléčnou náhražku ke 

krmítkům Babyfeed a ve 25 dnech 
mají všechna kolem sedmi kilo-
gramů,“ hodnotí přínos rakous-
ké technologie ředitel. „I když je 
jich třeba 16, jsou v té době zhru-
ba o půl kilogramů těžší než sela-
ta bez dokrmu. Důležité je i to, že 
přechod selat z  technologie Ba-
byfeed do předvýkrmu s mokrým 
krmením je plynulejší, neboť si 
nemusejí zvykat na rozdílnou 
konzistenci krmení.“ 

Lepší welfare i ekonomika
V loňském roce dosáhli v Agro-

farmu průměrné užitkovosti 30,6 

odchovaného selete na prasnici 
a rok, a to včetně prvorodiček. Na 
farmě ve Žďárci byl dokonce prů-
měr 33,4 selete, v Březí nad Osla-
vou pak 32,5 selete. „Nemyslím 
si ale, že je nutné trhat rekordy 
s 35 či 36 odchovanými selaty od 
jedné prasnice za rok, neboť žád-
né řády už se za to nedávají,“ do-
dává Jaroslav Fiksa. „Každé zvý-
šení intenzity je podmíněno vyš-
šími náklady, a proto je třeba spí-
še najít optimální počet odchova-
ných selat a  soustředit se raději 
na pohodu zvířat a  lepší ekono-
mické výsledky.“

„A právě v tom nám může Ba-
byfeed výrazně pomoci,“ je pře-
svědčen ředitel. „Nejenže tato 
technologie usnadňuje práci 
ošetřovatelům, neboť celý pro-
ces krmení a čištění je automa-
tický. Vzhledem k  tomu, že 
umožňuje odchovat od jedné 
prasnice více životaschopných 
selat, mohli bychom při stejné 
produkci mláďat snížit počet 
prasnic. Předpokládáme, že ke 
stejné produkci selat budeme 
v budoucnu potřebovat o pade-
sát až sto matek méně. V kotcích 
by tak mohlo být méně prasnic, 

což by se určitě odrazilo v jejich 
lepší pohodě i v celkovém welfa-
re zvířat. A když je prasnice v po-
hodě, má i  lepší užitkovost. Sa-
mozřejmě by se to promítlo i do 
ekonomiky. Pokud jedna prasni-
ce spotřebuje za rok 1100 kilo-
gramů krmné směsi, tak jenom 
při menším stavu prasnic o  sto 
kusů ušetříme za rok 110 tun 
směsi, vynásobte si to cenou 
6000 korun za tunu a  celková 
úspora nákladů se vyšplhá té-
měř ke tři čtvrtě milionu korun. 
I to je argument pro technologii 
Babyfeed od firmy Schauer.“ 

Technologie Babyfeed umožňuje jedním potrubím krmit jak 
mléčnou náhražku, tak i premix Foto Vladislav Fuka

Celý proces krmení a čištění Babyfeed řídí počítač Foto Vladislav Fuka

Při vyšším počtu odchovaných selat lze postupně snižovat stavy 
prasnic, což pozitivně ovlivní welfare chovu a ekonomiku produkce
 Foto Vladislav Fuka


