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inzerce

Technologie MamaDos je urče-
na kojícím prasnicím. První tři 
dny má prasnice dostatek mléka 
pro všechna selata, postupně 
však u  ní začíná jeho produkce 
klesat, přitom rostoucí selata ho 
požadují čím dál více. Aby se 
tento stav neodrážel ve špatné 
kondici matek, je třeba jejich 
krmnou dávku postupně zvyšo-
vat. A to MamaDos umí. Každá 
prasnice si sama reguluje množ-
ství krmiva ťuknutím do nerezo-
vé sondy, která je umístěna ve 
svodu dávkovače krmiva do ko-
ryta. Denní dávku určuje počítač 
na základě krmné křivky přiděle-
né jednotlivé matce podle kondi-
ce nebo počtu narozených selat. 

S modernizací i repopulace
Společnost Agra Řisuty chová 

v současnosti přibližně 200 pras-
nic s průměrnou roční užitkovos-
tí 29,5 odstaveného selete a 1700 
prasat ve výkrmu. Za rok dodá na 
jatka kolem 5000 jatečných pra-
sat, což v živé hmotnosti předsta-
vuje přibližně 560 tun. Základem 
chovu prasat je uzavřený obrat 
stáda a výrazný tlak na biosekuri-
tu a pohodu zvířat. Porodna s od-
chovnou se nacházejí ve středis-
ku Drnek, výkrm je situován na 
střediscích Malíkovice a  Ledce, 
což sice způsobuje menší problé-
my s přesunem zvířat, ale vzhle-
dem k  zásadám biosekurity je 
tento stav ideální. Cizí auta jezdí 
pro jatečná zvířata pouze na dvě 
střediska, k prasnicím a selatům 
se vůbec nedostanou. S ohledem 
na welfare se březí prasnice cho-
vají na hluboké podestýlce ve 
skupinových kotcích a v odchov-
ně selat je v  jednom kotci méně 
zvířat, než je doporučená plocha 
na jedno sele.

„S  modernizací porodny pras-
nic a eros centra v roce 2008 byla 
spojena repopulace základního 
stáda prasnic,“ řekl týdeníku Ze-
mědělec Pavel Vicenec, vedoucí 
živočišné výroby. Zakoupili jsme 

200 prasniček od firmy CBS – 
Czech Breeding Services, jejíž 
zvířata jsou šlechtěna v  rámci 
národního šlechtitelského pro-
gramu. Věděli jsme, že s původ-

ním zdravotním stavem prasnic 
bychom nebyli ani v  moderních 
stájích konkurenceschopní. Dru-
há vlna modernizace proběhla 
v  roce 2016, kdy jsme nahradili 
odchovnu selat v  jiném objektu 
se starou nefungující technologií 
odchovnou přistavenou ke stáji 
s prasnicemi. Kapacita nové stáje 
je 1050 selat. A v roce 2018 jsme 
do porodny instalovali automa-
tický krmný systém MamaDos. 
Modernizace stájí, při níž dlou-
hodobě spolupracujeme s firmou 
AGRICO pro její spolehlivost 
a návaznost jednotlivých techno-
logií, byla spolufinancovaná Ev-
ropskou unií.“

Původní stav 
už nevyhovoval

Krmení březích prasnic na hlu-
boké podestýlce zajišťují dva 
krmné boxy Compident od firmy 
Schauer řízené počítačem. 
S  ohledem na menší investiční 

náročnost zvolili Řisutští v  po-
rodně prasnic jednoduchou tech-
nologii suchého krmení pro-
střednictvím řetězového doprav-
níku a  objemového dávkovače 
bez jakékoliv elektroniky. 

„U  objemového dávkovače se 
musela jednotlivým kojícím pras-
nicím podle krmné křivky ručně 
zvyšovat nebo snižovat krmná 
dávka,“ popisuje původní stav 
Pavel Vicenec. „Bylo to velice 
náročné na lidskou obsluhu, po-
kud prasnice nežrala, musela 
obsluha krmnou dávku snížit, 
když ubrala pozdě, zůstávaly 
zbytky v korytech a ty se musely 
opět ručně vybírat. Tento stav 
ztěžoval ošetřovatelům práci 
a  navíc prodražoval ekonomiku 
provozu. Proto jsme se rozhodli 
krmnou technologii v  porodně 
vylepšit. Byl jsem se na Mama-
Dos podívat v Rakousku ve dvou 
chovech a opravdu mě tato tech-
nologie uchvátila. A  tak jsme ji 
na podzim roku 2018 instalovali 
i  u  nás. Nadále se krmná směs 
dosypává několikrát denně pů-
vodním řetězovým dopravníkem 
na suché krmivo, je důležité, aby 
před každým krmením doprav-
ník směs doplnil. Staré objemové 
dávkovače jsme odmontovali 
a  nahradili novou průhlednou 
svodovou trubkou s elektrickým 
šnekem a  pohyblivým čidlem. 
Systém MamaDos je u všech 54 
porodních míst.“

Vyspělá technologie
Původní technologii v porodně 

doplnil elektricky poháněný 
šnek, svodová trubka s  kapaci-
tou dávky na jedno krmení asi 
2,5 kg, mechanické čidlo v kory-
tě a  samozřejmě elektronika. 
Vznikl tak inteligentní dávkovač 
řízený počítačem Topo, který ob-
sluhuje i dva krmné boxy u bře-
zích prasnic Compident. Systém 
je doplněn o  NFC technologii 
pro okamžitou kontrolu krmné-
ho místa pomocí aplikace na mo-
bilním telefonu Schauer Smart 
Control.

Potvrzené přínosy technologie MamaDos 

Samoobsluha v porodně

(fuk) – Společnost AGRA Řisuty využívá od loňského podzimu u kojících prasnic novou technologii MamaDos. Jak selata rostou, zvyšuje se automaticky 
u kojících matek krmná dávka i počet krmení, přičemž o jednotlivé porce v rámci jednoho krmení si musí prasnice samy říci. Prvotním cílem této investice 
bylo usnadnit ošetřovatelům práci a udržet u kojících prasnic požadovanou kondici a dobrý zdravotní stav. 

Pavel Vicenec

Vladislav Fuka

A  jak zařízení v  porodně fun-
guje? Po porodu se krmí kojící 
matky pouze dvakrát denně od 
6 a 14 hodin, od 6. dne po poro-
du čtyřikrát denně (od 6, 10, 14 
a 17 h) a od 20. dne po porodu 

dostávají prasnice krmivo pět-
krát denně, naposledy přibližně 
ve 20 hodin. U  každé matky je 
pro jednotlivé krmení nastaveno 
podle krmné křivky množství 
krmné směsi, navíc rozdělené do 
několika porcí po 200 gramech. 
První porce vypadne v daný čas 
automaticky, o ty další si už musí 
prasnice ťuknutím do čidla říci. 

Jak selata rostou, dostávají pras-
nice více krmiva, ke konci od-
chovu selat přijmou některé 
z nich až 12 kg krmné směsi za 
den. Prvničky jsou schopny při-
jmout 70 až 80 % dávky nastave-

né podle krmné křivky od obdo-
bí 15 dní po porodu. Nastavení 
krmné křivky a jednotlivých por-
cí může být v  každém podniku 
jiné, záleží na genetice a  výživě 
březích prasnic. Poradenství ve 
výživě a reprodukci v uvedeném 
chovu zajišťuje Ing. Radek Štolc 
ze společnosti Sano Moderní vý-
živa zvířat. 

Když mají kojící prasnice ještě hlad nebo chuť, samy si řeknou, aby dostaly přidáno. Tato filozofie 
je základem nové technologie MamaDos od firmy SCHAUER, kterou jako první v republice využívá 
od konce roku 2018 Agra Řisuty, s. r. o. Ve středisku Drnek ji instalovala třeboňská společnost 
AGRICO, jež rakouskou firmu zastupuje na českém trhu. Po ročním provozu jsme se přijeli zeptat 
na první zkušenosti. 

U systému MamaDos si každá prasnice sama reguluje množství 
krmiva ťuknutím do nerezové sondy, která je umístěna ve svodu 
dávkovače krmiva do koryta Foto archiv

S věkem selat se kojícím matkám automaticky zvyšuje počet 
krmení i množství krmiva Foto archiv

Podařilo se tyto cíle naplnit? 
Na to jsme se po ročním provozu 
zeptali vedoucího živočišné výro-
by Pavla Vicence.

Výhoda pro ošetřovatele
„Naše očekávání se stopro-

centně naplnila, prostřednictvím 
nové technologie s vyspělou elek-
tronikou jsme především elimi-
novali lidský faktor,“ zdůrazňuje 
Pavel Vicenec. „Ruční přidávání 
či ubírání množství krmiva si 
obsluha často ulehčovala, stáva-
lo se, že prasnice zůstala na urči-
tém množství krmné směsi delší 
dobu, než by podle krmné křivky 
měla být. Původně musel ošetřo-
vatel čekat v porodně do půl páté 

odpoledne, kdy prasnice dostá-
valy poslední dávku ze tří den-
ních dávek, dnes si o  ní samy 
řeknou ještě v osm hodin večer. 
Přitom ošetřovatel, když má ho-
tovo, může odejít ve čtrnáct ho-
din domů.“ 

Podle prvních zkušeností si 
prasnice velice rychle zvykly na 
volná pohybová čidla, samy si 
určují, zda si dají další porci či 
nikoliv. Výrazně se také elimino-
valy zbytky krmiva v korytu, což 
se odráží v příznivější ekonomice 
chovu. 

Přínosy pro prasnice
U původní krmné technologie 

byly prasnice po odstavu znač-

ně vyhublé, což se odrazilo ve 
špatném boukání i zabřezávání. 
Po zavedení technologie Mama-
Dos tomu tak není. Výška tuku, 
kterou měří u  prasnic od roku 
2017, se v průměru zvýšila z ne-
celých 13 mm na 15 mm i více, 
a to při stejném počtu odstave-
ných selat. Matky tak mají stále 
dostatečnou energetickou zá-
sobu. V  současnosti odstavují 
ve středisku Drnek v  průměru 
12,5 selete na prasnici a vrh při 
průměrné výšce tuku u  matek 
15,34 mm, což se podle vedou-
cího živočišné výroby projevuje 
v krásném nástupu do říje a za-
březávání.

(Pokračování na str. 33)

Technologie MamaDos se velice osvědčila, požadovaná očekávání 
týkající se ošetřovatelů i kojících prasnic byla stoprocentně 
naplněna Foto archiv

Nová technologie od firmy 
Schauer je v porodně prasnic 
ve středisku Drnek u všech 
54 kotců Foto archiv
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Seminář, který byl uspořádán 
za podpory Ministerstva země-
dělství při České technologické 

platformě pro zemědělství, se 
konal v  minipivovaru Zeměděl-
ské fakulty Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích. 

Hlavními tématy přednášek 
byly vliv homeopatik na zdravot-
ní stav zvířat a jejich uplatnění ve 
výživě, využití krmných aditiv ja-
ko prostředku ke snížení potřeby 
antibiotik a biologická cesta po-
tlačení patogenních mikroorga-
nismů ve střevě. 

Úvodní přednášky se ujal Ing. 
Luboš Zábranský, Ph.D., (ZF 
JČU v  Českých Budějovicích) 
a nejprve představil historii, sou-
časnost a  výrobní program Ze-
mědělských služeb Dynín, a. s. 
Firma jako akciová společnost 
vznikla 1. ledna 1994. Zabývá se 
výrobou krmných směsí pro hos-
podářská zvířata (drůbež, skot, 

prasata, koně) a  ryby, drobným 
prodejem krmiv, dodávkami pří-
pravků pro výživu a ochranu 
rostlin, ale také poradenstvím 
a dalšími službami. 

Aditiva při odchovu telat

Následně se věnoval tématu vy-
užití krmných aditiv jako pro-
středku ke snížení potřeby anti-
biotik. Popsal, jak důležité je na-
pojení telat mlezivem a  zmínil 
nutnost péče o  matku v  době 
stání na sucho. Experimentálně 
se podávala probiotika telatům 
do MKS s dobrými výsledky. Ing. 
Zábranský dodal, že prevence 
zejména průjmových onemocně-
ní telat začíná již optimální výži-
vou a  ošetřováním vysokobře-
zích krav a jalovic. Chyby ve výži-
vě březích plemenic mají nega-
tivní vliv na intrauterinní vývoj 
telat i na kvalitu mleziva. Rozho-
dující pro zdraví narozeného te-
lete je jeho včasné a  dostatečné 
napojení kvalitním kolostrem. 

Rozhodující jsou první dvě až tři 
hodiny života telete. Později ne-
jen že klesá kvalita mleziva z po-
hledu imunoglobulinů, ale také 
prostupnost střevní bariéry telat 
se snižuje. Za šest hodin po naro-
zení se resorpce kolostrálních 
imunoglobulinů sníží na nece-
lých 50 % a  za 24 hodin klesne 
pod 10 % původní hodnoty. Ke 
granulovanému starteru by tela-
ta měla mít přístup zhruba od 
čtvrtého nebo pátého dne života. 
K  napájení telat mlékem nebo 
mléčnou krmnou směsí se v pří-
padě ustájení telat ve venkovních 
individuálních boxech používají 
tzv. milk taxi, aby se udržela opti-
mální teplota nápoje, ale důležité 
je také pohlídat, zda tele nápoj 
přijímá.

Přidávání krmných aditiv (pro-
biotika i prebiotika) do krmiva 
telat má dobré výsledky ve 
snížení frekvence a závažnosti 
průjmů. 

Biologicky proti patogenům
Biologická cesta potlačení pa-

togenních mikroorganismů ve 
střevě bylo tématem Ing. Václava 
Jambora, CSc. (NutriVet s. r. o.). 
Firma ADM nabízí produkt Ci-
triStim jako zdroj mannanů 
a  beta-glukanů, celobuněčné 
kvasinky získané při výrobě ky-
seliny citronové, přičemž stálá 
kvalita produktu z jednoho zdro-
je je důležitá. Výzkumy firmy do-
kazují nižší morbiditu, nižší zá-
važnost průjmů a  lepší imunitu 
i nižší počty somatických buněk 
v mléce laktujících krav. U skotu 
byl například zjištěn vyšší prů-

měrný denní přírůstek hmotnos-
ti o 10 % a růst konverze krmiva 
o  7 %. Podobně u  drůbeže byl 
přírůstek vyšší o 2 % a konverze 
o 5 % a selata v předvýkrmu dosa-
hovala čísel 3  % a  2,5 %. Telata 
přibývala na hmotnosti více – 
o  12  %. Princip fungování pro-
duktu je založen na tom, že mno-
hé druhy bakterií vybavené fim-
briemi adherují na povrch mann-
anů, a tím narušují proces infekce. 
K  těmto patogenům paří E. coli, 
rod Salmonella, Proteus a Klebsie-
lla. Imunitní buňky střevní slizni-
ce jsou vysoce citlivé k  manna-
nům a  beta-glukanům, takže je-
jich působením dojde ke zvýšení 
intenzity přenosu chemických 
signálů v imunitním systému. 

CitriStim byl testován u mláďat 
(telat, selat, kuřat, káčat), u vyso-

ce stresovaných zvířat, u  nově 
naskladněného skotu, zvířat vy-
stavených tepelnému stresu 
i u akvakultury. 

Doporučené dávkování pro 
prasata a drůbež je 0,5–2 kg na 
tunu krmné směsi, pro skot 
1–4 kg na tunu mléčné náhražky 
a 0,5–1 kg na tunu krmné směsi. 
Rybám se dává 1–2 kg na tunu 
krmné směsi a králíkům a spole-
čenským zvířatům podobně jako 
rybám. 

Homeopatika i zvířatům
Prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., 

dr. h. c., (děkan ZF JČU v  Čes-
kých Budějovicích) přednášel 
o vlivu homeopatik na zdravotní 
stav zvířat a  jejich uplatnění ve 
výživě. Mluvil o  klasické a  sym-
ptomatické homeopatii, o princi-

pu nekonečně malých dávek 
a  principu individualizace. Řekl 
mimo jiné, že se neléčí nemoc, 
ale nemocný jedinec. Pracuje se 
s obrazem homeopatického léku 
a s obrazem pacienta a přiřazují 
se k sobě dva stejné obrazy. Před-
nášející doplnil, že jedna diagnó-
za v  klasické medicíně může 
v homeopatickém přístupu zna-
menat použití různých homeo-
patických léků u různých jedinců 
se stejnou diagnózou nebo i růz-
né homeopatické léky u jednoho 
jedince v různém čase.

V  homeopatii funguje princip 
podobnosti, že se tedy podobné 
léčí podobným. Každá látka, kte-
rá je schopna vyvolat u zdravého 
jedince nějaké příznaky, musí být 
schopna je léčit u jedince nemoc-
ného.

Homeopatický lék vzniká tak, 
že se základní látka opakovaně 
ředí a protřepává, čím víc se ředí 
a protřepává, tím se zesiluje je-
jich účinnost. Není žádné po-
slední ředění, vždy lze udělat 
o jeden stupeň ředění vyšší – to 
je princip nekonečně malých 
dávek. 

Zvířatům se homeopatika po-
dávají v  krmivu, ve vodě či sa-
motné per os. Mohou se vstřiko-
vat na sliznice dutiny nosní nebo 
vpravovat injekčně. Jako dávka 
stačí jedna tableta, globule, kap-
ka a přitom nezáleží na velikosti 
zvířete. Důležité je opakování 
jednotlivé dávky. 

Vyléčení se dosahuje harmo-
nizací organismu zvířete pomo-
cí vysoce naředěných látek z pří-
rody.  

Jak krmit zvířata bez antibiotik?
V první dekádě měsíce listopadu uspořádala Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, 
Českou zemědělskou univerzitou v Praze, firmami NutriVet s. r. o. a LINAGRI s. r. o. seminář s názvem Výživa hospodářských zvířat bez antibiotik.

Ing. Luboš Zábranský, Ph.D. Prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc.

Alena Ježková 

U telat je rozhodující správné napojení mlezivem, dále mléčnou 
krmnou náhražkou a časný přístup ke starteru  Foto Alena Ježková

(Dokončení ze str. 32)
Březost se zvýšila z  83 % na 

90 %, porodnost je 88 %. Výraz-
ně se také zlepšila mléčnost pras-
nic, ve 28 dnech se původně od-
stavovala selata o  hmotnosti 
7,5 až 8 kg, nyní mají při odstavu 
9  kg i  více. Další výhodou nové 
technologie je větší počet krmení 
v  delším časovém pásmu, které 
nemusí kopírovat pracovní dobu 
ošetřovatele. U původní techno-
logie nebyly prasnice ani fyzicky 
schopné přijmout v krátkém čase 
tak velké množství krmiva. 

Podle Pavla Vicence napomá-
há nová technologie MamaDos 
také indikovat u  prasnic zdra-
votní problémy. Ošetřovatel má 
přehled, jak každá prasnice po-
sledních sedm dnů přijímala 
krmivo, a  to v  kilogramech 
i  v  procentech. Tyto informace 
se porovnávají s  limity a  jsou 
barevně odlišené. Pokud pras-
nice přijala 70 % a více krmiva 
z limitu, je údaj v zelené barvě, 
rozmezí 40 až 70 % je ve žluté 
barvě a příjem pod 40 % limitní 
dávky je v červené barvě. Červe-

ná signalizuje u konkrétní pras-
nice nějaký problém, většinou 
už má zvýšenou teplotu a ošet-
řovatel na to může okamžitě 
reagovat. 

Snadná kontrola i údržba
Moderní technologie Mama-

Dos signalizuje ošetřovatelům 
nejen denní spotřebu krmiva 
u každé prasnice, ale i spotřebo-
vané množství během jednoho 
krmení, a  to sedm dnů zpětně. 
Chovateli však poskytuje ještě 
jednu informaci, a  to elektrický 

odpor u elektromotoru, který po-
hání dávkovací šnek. Správný 
odpor je označen zeleně, šnek te-
dy správně pracuje a  prasnice 
dostává krmivo. Pokud odpor 
překročí určitou hranici, je ozna-
čen červeně. Obsluha je tak upo-
zorněna na problém v dávkování 
a je třeba zkontrolovat šnekovici, 
popřípadě ji vyčistit. Kontrola je 
jednoduchá a stoprocentně účin-
ná, velice snadná je i údržba celé-
ho zařízení. 

„Správnou výživu březích a za-
puštěných prasnic mají u nás na 
starosti dva krmné boxy Compi-
dent, ideální výživu kojících pras-
nic pak umožňuje technologie 
MamDos napojená na původní 
počítač krmných boxů,“ říká zá-
věrem Pavel Vicenec. „Po ročním 
provozu mohu potvrdit, že sys-
tém MamaDos zaručuje jedno-
dušší a rychlejší regeneraci pras-
nic po odstavu selat nezbytnou 
pro nový reprodukční cyklus, 
přitom je naprosto spolehlivý.“ 

Rychlá návratnost
Celková investice do systému 

MamaDos vyšla na 860 tisíc 
korun. Návratnost lze spočítat 
pomocí mléčnosti prasnic, re-
spektive hmotnosti selat v době 
odstavu. Před investicí měla se-
lata průměrnou hmotnost 8 kg, 
teď mají 9 kg. Při roční produk-
ci 5100 selat jde o  přírůstek 
5100 kg, což při podnikové ceně 
120 Kč/kg přírůstku selete v po-
rodně představuje 612 tis. Kč. 
MamaDos však zlepšil i  říje 
prasnic a jejich zabřezávání, což 
ale nelze ekonomicky přesně 
vyčíslit. 

Selata mají při odstavu v průměru o jeden kilogram větší hmotnost než u původní technologie
 Foto Vladislav Fuka

Kontrola a údržba zařízení MamaDos je velice snadná Foto archiv

V každé z šesti sekcí s devíti porodními boxy ovládá krmení 
MamaDos jeden ovladač Schauer Foto archiv

Potvrzené přínosy ...


