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obsahuje rozmanité druhy, které 
hluboko koření, poutají vzdušný 
N a výrazně zlepšují půdní struk-
turu a bohatě kvetou. Obsažená 
šalvěj navíc příjemně voní. Vý-
konnost této směsi zajišťují tyto 
odrůdy: ředkev setá (18 %) slu-
nečnice (30 %), šalvěj hispánská 

(10 %), svazenka vratičolistá 
(14 %), vikev bengálská (28 %). 

CZECHOSLOVAK.COUV 
– novinka

CZECHOSLOVAK.COUV fi-
xuje v půdě N, P a K. Chrání před 
erozí.

Svazenka tvořící základ této 
směsi se stala stálicí na našich 
polích. Tato směs tvoří bohatou 
nadzemní biomasu, která navíc 
hlubokým prokořeněním umí 
zlepšit půdní strukturu v  hlub-
ších vrstvách půdy a uvolnit ne-
přístupný P pro následnou plodi-
nu. Směs obsahuje svazenku 
(42  %), ředkev setou (38 %) 
a pohanku (20 %).  To vše navíc 
za velmi příznivou cenu. 

SUBVEN.COUV
SUBVEN.COUV je určena do 

suchých podmínek. Naše nejlev-
nější greeningová směs umí rych-
le vzcházet i za sucha. Velmi rych-
le vytvoří mohutnou biomasu, 

poutá vzdušný N a  vysokou po-
kryvností účinně potlačuje plevel. 
Díky mohutné biomase fixuje 
volné nutriční prvky v  půdě. 
SUBVEN.COUV poskytuje efek-
tivní úkryt pro zvěř před zimou 
a je zdrojem nektaru a pylu před 
zazimováním. SUBVEN.COUV 

obsahuje hořčici bílou (8 %), lnič-
ku setou (25 %), mastňák habeš-
ský (22 %) a vikev setou (45 %). 
Všechny obsažené druhy spoleh-
livě vymrznou i za mírné zimy.

Vladimír Marek 
Caussade Osiva, s.r.o.

Nabízíme následující greenin-
gové směsi: 

METHANI.COUV
Je to směs určená pro maximál-

ní produkci biomasy a  zvýšení 
biodiverzity osevního postupu.

Je vhodná pro krmení, kdy do-
sahuje parametrů průměrné se-
náže, ale i pro skokové navýšení 
organického podílu v půdě v pří-
padě jejího zaorání. Bér italský 
(58 %) a  mastňák habešský 
(14 %) zcela vyplňují prostor me-
zi rostlinami slunečnice (28 %). 
Mohutné rostliny umí vytvořit 
neprostupný porost, který lze 
sklízet běžnou sklízecí řezačkou 
nebo rozdrtit mulčovačem a za-
orat. Velké množství zapravené 
biomasy zlepšuje biologické pro-
cesy v půdě a velmi viditelně zvy-
šuje půdní úrodnost. Tato směs 
je pěstována mino jiné i proto, že 
tvoří krásně kvetoucí porost, kte-
rý je kladně vnímán nezeměděl-
skou veřejností. 

KORBSCHNÄPPCHEN – 
novinka

Jde o  výborný přerušovač bez 
brukvovitých. Jedinečná směs 
pro ty, kteří nepreferují brukvovi-
té. Směs složená z 41 % svazenky 
a 59 % mastňáku poskytuje vel-
kou hmotu biomasy, poutá N, P, 
K. Chrání před erozí.

GREEN.COUV
Tato směs optimalizuje nákla-

dy na hnojení dusíkem.
GREEN.COUV má schopnost 

vázat více než 160 kg N a znovu 
využít až 1/3 tohoto množství pro 
následnou plodinu. Tím se tato 
meziplodina stává efektivní in-
vesticí do příští pěstební sezóny. 

Tato meziplodinová směs je ur-
čena těm, kteří chtějí zvyšovat 
úrodnost půdy hlubokým proko-
řeněním, poutat maximální 
množství vzdušného N a aktivo-

vat nepřístupný P v půdě. Směs 
obsahuje hořčici bílou (20 %), 
ředkev setou (15 %), pohanku 
(25 %) a  jetel nachový inkarnát 
(40 %). 

ECO10.COUV
ECO10.COUV má vysoký po-

tenciál pro fixaci využitelných ži-
vin (N, P, K) z půd. Chrání proti 
erozi. 

Směs umí vytvořit velkou masu 
zelené hmoty a mohutnými koře-
ny ředkve zasahuje hluboko do 
ornice. Někteří pěstitelé ocení její 
nematocidní účinek. Tato směs 
má velmi dynamický start díky 
ředkvi seté (35 %) a hořčici bílé 
(25 %), spolu s nimi je ve směsi 

zastoupen mastňák habešský 
(40 %). Směs zároveň splňuje 
požadavek na nízké náklady. 

OPTICORN.COUV
Je to směs pro efektivní re-

strukturalizace půdy, zpřístup-
ňuje fosfor. 

OPTICORN.COUV je mezi-
plodinová směs vytvořená pro 
optimální prokořenění půdy, je 
prevencí proti zhutnění, případně 
krokem k nápravě již zhutněných 
půd, kde umí zajistit provzdušně-
ní a vylepšit půdní strukturu. Vzá-
jemně se doplňující druhy zajišťu-
jí dobré potlačení plevelů. Jedno-
duchá eliminace díky vymrzají-
cím druhům umožňuje snadné 
následné obdělání půdy. Kvalitu 
této směsi zajišťují odrůdy hořči-
ce setá (48 %), svazenka (20 %) 
a ředkev setá (31 %). 

MAUVE.COUV – novinka
Tato směs fixuje velké množství 

dusíku, rozrušuje utuženou pod-
orniční vrstvu.

Směs je vhodná pro optimální 
zelené hnojení a  poutá N, P, K. 
Zlepšuje půdní strukturu a chrá-
ní před erozí. Kvalitu této směsi 
zajišťují tyto výkonné odrůdy: vi-

kev čočkovitá (49 %), jetel ale-
xandrijský (30 %), ředkev setá 
(10 %), svazenka (7 %) a  sléz 
(4 %). Tato směs bohatě a barev-
ně kvete, čímž láká opylovače a je 
kladně hodnocena nezeměděl-
skou veřejností. 

STRUCTUR.COUV – 
novinka

STRUCTUR.COUV zlepšuje 
a chrání půdní strukturu, má vy-
sokou atraktivitu pro opylovače.

Tato greeningová směs se hodí 
zejména pro ty, kteří chtějí na 
svém pozemku v  rámci péče 
o strukturu půdy vytvořit mohut-
ný a zároveň krásný porost vege-
tace. Velké množství biomasy 

Certifikované směsi pro greening 
Pro rok 2021 připravila společnost Caussade Semences nabídku greeningových směsí pro rok 2021. Zaměřili jsme se na to, aby vedle naplnění 
dotačního titulu měly i vyšší užitnou hodnotu pro pěstitele.

Subven.couv začíná brzy vzcházet hned po zasetí i za suchých 
podmínek. Rychle vytvoří velkou masu hmoty a poutá vzdušný N. 
Spolehlivě vymrzne i za mírné zimy  Foto archiv firmy

Methani.couv je směs cíleně složená pro maximální produkci 
biomasy. Na poli vytvoří obrovské množství zelené hmoty vhodné 
pro zaorání Foto archiv firmy

Mauve.couv je výborné zelené hnojení, poutá N, P, K. Zlepšuje 
půdní strukturu a chrání před erozí. Láká opylovače Foto archiv firmy
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si hlídá kapacitu baterií a  ve 
chvíli, kdy je potřebuje dobít, se 
sám automaticky napojí na do-
bíjecí stanici. Je to obdobná au-
tomatická funkce, jakou dnes 
využívají vysavače v domácnosti 
nebo automatické zahradní se-
kačky. V běžném provozu se vět-
šinou vyhrnuje hnůj třikrát až 
čtyřikrát denně, takže hnojná 
chodba je po celý den absolutně 
čistá. Když robot nejezdí, tak se 
nabíjí. Intervaly vyhrnování, 
stejně jako další parametry, se 
nechají naprogramovat pomocí 
řídicí jednotky. 

Komfortní a bezpečný
Mirobot 3.0 je velice přátelský 

ke zvířatům, pracuje bez nut-
nosti jejich přehánění či zavírá-
ní, jak je tomu například při po-
užití traktoru s radlicí. Pohybu-
je se malou rychlostí 4 m/min, 
a  když přijede ke krávě, senzor 
mu nahlásí překážku a robot za-
staví. Vzhledem k  tomu, že jezdí velice pomalu, krávy si na něj 
rychle zvyknou a uhnou mu do lože nebo ho pohodlně překročí. 
Pokud kráva leží v boxu a ocas jí zasahuje do hnojné chodby, kla-
sické řetězové lopaty ho mohou, a  stává se to často, i  poranit. 
U Mirobotu 3.0 je to vyloučené. Pro zvířata je francouzský výrobek 
naprosto bezpečné zařízení.

Oproti vyhrnovacím lopatám má Mirobot 3.0 ještě jednu velkou 
výhodu. Řetězové lopaty pracují jenom ve stáji, kde hnůj vyhrnují 
většinou do příčného kanálu. Naopak francouzský automat může 
projet celou stájí, přesně tudy, 
kde je natažen vodicí kabel, a vy-
hrnout hnůj třeba až na hnojiš-
tě, hnojnou plochu nebo přímo 
na rampu s vlečkou. Navíc lze na 
konci trasy nastavit jeho dojezd, 
který se každou jízdou postupně 
zkracuje. A  k  nezanedbatelným 
výhodám patří i  jeho jednodu-
chá údržba. 

Zkušenosti z farmy
Tři zařízení Mirobot 3.0 již pra-

cují na farmě Zdeňky Kratochví-
lové-Novákové v Markvarticích, 
která se zabývá bio produkcí 
masa a  mléka. „Hlavním důvo-
dem, proč jsme vsadili na robo-
tizaci, je nedostatek pracovníků 
v  zemědělství,“ říká farmářka. 
„Ve stáji se musí pracovat ráno 
i  večer, o  sobotách či nedělích, 
na Štědrý den nebo o  silvestru. 
A  když se to případný zájemce 
o práci dozví, prchá. Pokud ná-
hodou zůstane, snaží si práci 
ulehčit, spěchá domů, a  to vše 
má negativní vliv na ošetřovaná zvířata, jejich zdraví i užitkovost. 
Tuto práci dělám od svých osmnácti let a vím, že práce s lidmi pa-
tří k těm nejsložitějším. I když je bohatě zaplatíte, chtějí mít volno 
a  jsou třeba další zaměstnanci na střídání. Robot pracuje samo-
statně, neodmlouvá, neprotestuje, nemá neustálé připomínky, vý-

mluvy, nemarodí, přitom vše provádí precizně. Prvotní investice 
do těchto zařízení jsou sice veliké, ale je třeba si uvědomit, že ro-
boty spolehlivě pracují 24 hodin 365 dnů v roce. A to od lidí v maš-
tali očekávat nelze. Pro mě je také výhodnější každý měsíc splatit 
jednu leasingovou splátku než vyplácet zaměstnanci slušnou 
mzdu a k tomu další nemalé odvody státu. Jenom ty nám možná 
zaplatí další robot. Pracovník vás vyjde dráž než leasing, a  když 
přijdou svátky, nemoc či jiné absence, musíte stejně za něj nastou-
pit sám.“ 

Podle Zdeňky Kratochvílové-Novákové pracují francouzské ro-
boty samostatně celý den, jsou ohleduplné ke zvířatům, nezamo-
řují stájové prostředí zplodinami ze spalovacího motoru a  co je 
snad nejdůležitější, zvířata se nemusejí nikam přehánět a zavírat. 
Krávy jsou klidné a neví, co je to stres.  

Uvedené robotické zařízení pracuje zcela automaticky bez nut-
nosti přehánět zvířata a otvírat zábrany. Je schopné vyklízet výkaly 
z  jedné i více hnojných chodeb s  různým profilem, se zatáčkami 
i širokými hnojnými plochami, z roštů i pevné betonové podlahy. 
Programuje se a kontroluje pomocí ovládacího panelu nebo pro-

střednictvím vzdáleného přístupu, například z mobilního telefonu 
či laptopu, takže lze on-line sledovat, co právě dělá a kde se pohy-
buje. Jde o velmi ekonomické a spolehlivé řešení nedostatku pra-
covních sil v živočišné výrobě.

Do nových i starších stájí
Mirobot 3.0 je možné instalovat jak v  nových, tak i  ve starších 

stájích pro skot. Uprostřed hnojné chodby se vyfrézuje spára, do 
níž se uloží vodicí kabel, který se speciálními klipsnami přichytí. 

Pohyb robotu pak kopíruje uložení kabelu, přitom záběr vyhrno-
vacích ramen se přizpůsobuje šířce hnojné chodby, neboť jejich 
rozteč lze zúžit nebo rozšířit. Je to jednoduché a velice spolehlivé 
řešení. 

Robot vyhrnuje hnůj vždy jedním směrem a  obsluhovat může 
i dvě hnojné chodby, mezi nimiž přejíždí. Jeho dvě baterie se pra-
videlně dobíjejí po vyhrnutí chodby v napájecí stanici. Mirobot 3.0 
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Pohyb robotu a jeho vyhrnovacích ramen se přizpůsobuje šířce 
hnojné chodby a její trase Foto Vladislav Fuka

Řada těchto sofistikovaných zařízení, která přinášejí úsporu lidské 
práce, pracovního času a výrazně omezují manipulaci se zvířaty, 
již pracuje v českých stájích Foto Vladislav Fuka

V porovnání s řetězovými lopatami může francouzský robot vyhrnout hnůj třeba až na hnojiště, 
hnojnou plochu nebo přímo na rampu s vlečkou Foto archiv

Když robot nepracuje, sám se automaticky napojí na dobíjecí stanici Foto Vladislav Fuka

Velká úspora lidské práce a času

Vladislav Fuka

V roce 2018 obdrželo autonomní zařízení Mirobot 3.0 na veletrhu 
Techagro cenu Grand Prix. Do soutěže ho přihlásila třeboňská 
společnost AGRICO Foto Vladislav Fuka

Autonomní robotické zařízení Mirobot 3.0 od francouzské firmy SERMAP, které má v nabídce třeboňská společnost AGRICO, obdrželo na posledním 
veletrhu Techagro v roce 2018 cenu Grand Prix. Od té doby byla řada těchto robotů pro odkliz výkalů, ať už tekutých z bezstelivových stájí, či chlévské 
mrvy s vysokým obsahem slámy, instalována do českých stájí. Chovatelům skotu spoří především čas a snižují objem jejich práce ve stáji, takže se mohou 
zaměřit na jiné, důležitější úkoly.


