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inzerce

Na chovatele prasat zde čekala 
nabídka dezinfekčního rámu ja-
ko nezbytné součásti účinné pre-
vence proti zavlečení afrického 
moru prasat do komerčních cho-
vů a  řada zajímavých poznatků 
týkajících se zkrmování fermen-
tovaného tekutého krmiva – no-
vého ekonomického trendu ve 
výživě prasat.

Není čas na hrdinství
„S ohledem na vážné onemoc-

nění, jakým africký mor prasat 
určitě je, už není čas na žádné 
hrdinství,“ řekl týdeníku Země-
dělec Ing. Michal Karmazín ze 
společnosti Agrico. „Před touto 
nákazou je třeba chránit ko-
merční chovy prasat, jak to jen 
jde, neboť případné ekonomické 
dopady by byly hrozivé. Ob-
zvlášť, když se nepodařilo dohle-
dat zdroj nákazy, takže způsob 
zavlečení tohoto viru do České 
republiky je neznámý a přiroze-
ná migrace divokých prasat k ja-
kékoliv prevenci nepřispívá. 
Mor prasat tady je, komerční 
chovy také, a tak by se o biosecu-
rity nemělo jen mluvit, ale také 
pro ni něco dělat.“

„Základním předpokladem za-
mezení šíření tohoto virového 
onemocněn je nepouštět do 
chovů kontaminanty,“ pokraču-
je Michal Karmazín. „Lidi je 
možné svléknout, osprchovat 
a převléknout, ale u vozidel vjíž-
dějících do areálu je to mno-
hem náročnější, neboť málo-

který chov má překladiště na 
hranici farmy. Proto je třeba 
urychleně budovat dezinfekční 
vjezdy. Nejde o  samospásnou 
investici, ale o  součást kom-

plexní bezpodmínečné ochrany 
každého chovu, kam patří i čer-
nobílý provoz, oplocení či vý-
stražné cedule.“

Spolehlivý systém
Na nebezpečí zavlečení nákazy 

afrického moru společnost Agri-
co velice rychle zareagovala. Při-

chází s dezinfekční sestavou, více 
či méně automatizovanou v  zá-
vislosti na velikosti farmy, frek-
venci provozu technických vozi-
del přes bránu a  podobně. „Na 
farmě, kde projedou dvě vozidla 
za týden, nebude asi nutná auto-
matická světelná závora, která 
bude spouštět a vypínat dezinfek-
ční systém, ale vystačí jednodu-
ché ruční zařízení,“ vysvětluje 
Michal Karmazín. „Naopak v cho-
vu s vysokou frekvencí vjezdů se 
vyplatí investovat do automatic-
kého systému, který je spolehlivý 
a účinný. S ohledem na riziko za-
moření a případné velké finanční 
ztráty je to celkem zanedbatelná 
investice.“

Součástí dezinfekčních stoja-
nů či dezinfekčních rámů, které 
mohou být celoobvodové nebo 

jen boční, jsou především nádrž 
na dezinfekční prostředek, čer-
padlo, filtry, rozvody, trysky 
a  případně různě vyspělé řídicí 
elektronické systémy. Agrico ru-
čí za vlastní technologii, výběr 
dezinfekčního přípravku a  jeho 
koncentraci musejí chovatelé 
konzultovat s veterinářem. 

Nová cesta
k lepší ekonomice

Pod tlakem ekonomiky se cho-
vatelé prasat v  Evropě vracejí 
k  podávání fermentovaných kr-
miv. Základním předpokladem 
podávání fermentovaného ne-
boli natráveného krmiva je tech-
nologie mokrého krmení, kterou 
využívá ve výkrmu prasat i řada 
českých chovatelů. Aby byla fer-
mentace úspěšná, je třeba dosta-
tečné množství teplé vody. Dal-
ším předpokladem je tedy laciná 
energie, v tom případě lze využít 
odpadní teplo z  bioplynových 
stanic. Třetím důležitým předpo-
kladem je správná hygiena fer-
mentačního procesu. Podle do-
savadních zahraničních zkuše-
ností dosahuje úspora přímých 
nákladů na krmení za optimál-
ních podmínek až 250 korun na 
jedno jatečné prase, což u  tisí-
covky zvířat ve výkrmu předsta-
vuje úsporu 250 tisíc korun na 
každý turnus.

K  přednostem podávání fer-
mentovaného krmiva patří pře-
devším výrazné zvýšení stravitel-
nosti živin, což má vliv na pří-
růstky a  zdravotní stav zvířat. 
Lepší konverze pak znamená 
méně spotřebovaného krmiva 
na jeden kilogram přírůstku. 
Protože fermentace díky vysoké-
mu obsahu kyseliny mléčné po-
tlačuje nepříjemnou chuť někte-
rých látek, krmivo prasatům ve-
lice chutná a zvyšuje se jeho pří-
jem. Co je také velice podstatné, 
podáváním fermentovaného kr-
miva se výrazně zlepšuje zdra-
votní stav zvířat, zejména trávi-
cího traktu, zřetelný je přede-
vším příznivý vliv přirozené ky-
selosti pod pH 4 na omezení pa-
togenních mikroorganismů. Vý-
sledným efektem je redukce pa-
togenů, větší odolnost proti coli 
bakteriím, menší riziko průjmů, 
celkově vyšší odolnost proti ne-
mocem, a tím také menší ztráty 
a úspora nákladů za léčiva

Koncem září v Hybrálci
„V  České republice doposud 

neexistoval nikdo, kdo by se 
praktickou fermentací zabýval, 
ať už po stránce výživové nebo 
technologické,“ upřesňuje Michal 
Karmazín. „Proto před časem na-
vázala naše společnost spolu-
práci s  firmou SCHAUMANN, 
které také není osud českých 
chovatelů prasat lhostejný, a při-
pravili jsme pro farmáře mobilní 
fermentační linku. Zájemci si ji 
mohli zapůjčit, vyzkoušet na 
vlastní farmě a  přesvědčit se 
o  přednostech fermentace. Jako 
první ji u  nás vyzkoušelo ZOD 
Němčice na Prachaticku ve vý-
krmu necelé tisícovky prasat. 
První pilotní projekt je už ukon-
čen a  s  některými informacemi 
jsme mohli seznámit nedočkavé 
chovatele prasat už tady na živi-
telce.“ 

Souhrnné výsledky získané z pi-
lotního projektu včetně ekono-
mického vyhodnocení budou 
firmy Agrico Třeboň a SCHAU-
MANN prezentovat 26. září na 
odborném semináři v  Hybrálci 
u Jihlavy. „Nechci předbíhat, ale 

oproti za léta nashromážděným 
údajům z  literatury, kterými 
jsme argumentovali v době, kdy 
jsme projekt připravovali, jsou 

zjištěné údaje mnohem optimis-
tičtější,“ říká závěrem Michal 
Karmazín. „Na semináři zazní 

také provozní zkušenosti chova-
telů s  podáváním fermentova-
ných krmiv a prezentovat bude-
me i  vyzkoušené technologické 

postupy. Takže chovatelé prasat, 
kteří do Hybrálce koncem září 
přijedou, se mají na co těšit.“ 

  Společnost Agrico Třeboň velice rychle zareagovala na 
nebezpečí zavlečení nákazy afrického moru do produkčních 
chovů prasat.

  Přichází s dezinfekčními rámy, více či méně automatizovanými 
v závislosti na velikosti farmy či frekvenci provozu technických 
vozidel.

  Na výstavě Země živitelka také prezentovala první praktické 
výsledky z podávání fermentovaných krmiv v České republice.

 Klíčové informace 

Umí podat pomocnou ruku
U společnosti Agrico Třeboň oceňují chovatelé nejen profesionální přístup, vysokou kvalitu 
technologií, rychlý a spolehlivý servis či flexibilitu, neboť dokáže skloubit moderní stájové systémy 
s téměř všemi požadavky investorů, ale i to, že pružně reaguje na aktuální požadavky zemědělců. 
Přesvědčit se o tom mohli i návštěvníci letošní výstavy Země živitelka, kteří zavítali do expozice 
třeboňské společnosti v pavilónu T2.

Vladislav Fuka

Značné riziko ohledně zdravotního stavu prasat představují vozidla vjíždějící do areálů Foto Vladislav Fuka

Ing. Michal Karmazín

Zavlečení afrického moru prasat do komerčních chovů by mělo fatální následky Foto Vladislav Fuka

Společnost Agrico přichází s více či méně automatizovanými 
dezinfekčními rámy Foto Vladislav Fuka

Součástí komplexní ochrany každého komerčního chovu prasat 
by měly být i výstražné cedule Foto Vladislav Fuka

Společnost Agrico Třeboň prezentovala na výstavě Země živitelka 
také technologii podávání fermentovaného krmiva  Foto Vladislav Fuka

Mobilní fermentační linku si mohla během pilotního projektu 
vyzkoušet řada českých chovatelů prasat Foto Vladislav Fuka


