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 KVALITNÍ PRODUKTY  
VLASTNÍ  VÝROBY

vlastní vývojové pracoviště, vy-
rábíme různé technologické 
prvky z plastu i antikorové oce-
le, využíváme přesný CNC ob-
ráběcí stroj, takže jsme schopni 
v krátké době reagovat na jaký-

koli požadavek netradičních 
producentů potravin. Přede-
vším však máme schopné lidi 
s přístupem k informacím, kte-
ré budoucí výzvy určitě zvlád-
nou. Za to ručím!“

„Celá léta jsme byli zvyklí na 
styk s  lidmi v  praxi, prezentaci 
našich novinek na výstavách či 
našich tradičních dnech nové 

technologie,“ říká závěrem Fran-
tišek Šedivý. „Vzhledem k  dlou-
hotrvající pandemii jsou tyto 
možnosti omezené a  na význa-
mu nabývá neosobní internet. 
On-line spojení se stává běžným 

komunikačním prvkem, s  nímž 
si rozumí zejména mladá chova-
telská veřejnost. Nám starým 
harcovníkům přímé kontakty 
určitě chybějí. Proto jsme rádi, že 
můžeme i  prostřednictvím od-
borného tisku informovat naše 
potenciální partnery v  zeměděl-
ské praxi. A v  tom hodláme po-
kračovat.“ 

Chovatelé se přesvědčili, že 
technologie „made in Agrico“ 
přispívají k požadované hygieně 
ve stáji, nižším ztrátám, vyšší 
užitkovosti, vysoké produktivitě 
práce i  pohodě zvířat a  zásadně 
snižují podíl nákladů. Výrazně 
tak podporují lepší ekonomiku 
produkce.

Profesionální přístup
K  typickým znakům stájových 

prvků a  technologií z  Třeboně 
patří nejen robustní, konstrukč-
ně vyzrálé technologické celky 
z  co nejkvalitnějších materiálů, 
které jsou zárukou dlouhé život-
nosti i  v  agresivním stájovém 
prostředí, ale především vysoká 
kvalita. „Právě k  tomuto ukaza-
teli směřuje naše veškerá čin-
nost,“ říká zakladatel třeboňské 

společnosti František Šedivý, 
který v  letošním roce oslaví vý-
znamné životní jubileum. „Vývoj 
výrobků, projektování objektů, 
vlastní výrobu, montáž i  servis 
trvale sledujeme a pravidelně vy-
hodnocujeme. Jsme držitelem 
certifikátu registrované a kontro-
lované kvality Czech Made a zá-
roveň držitelem certifikátu ISO 
norem jak v oblasti managemen-
tu, tak v oblasti kvality a životní-
ho prostředí. Vlastníme šest prů-
myslových vzorů a za své výrob-
ky jsme obdrželi třikrát hlavní 
cenu Grand Prix Techagro a tři-
krát ocenění Zlatý klas na agro-
salónu Země živitelka. Pečlivě 
sledujeme trendy v  zemědělství, 
z  nichž vychází naše vývojové 
oddělení a  u  sofistikovanějších 
technologií spolupracujeme 
s českou výzkumnou základnou. 
Velmi si cením i toho, že už více 
než dvacet let vyvážíme naše vý-
robky a  technologie za hranice 
České republiky.“ 

U  společnosti Agrico oceňují 
chovatelé především profesio-
nální přístup, rychlý a spolehlivý 
servis a flexibilitu, neboť dokáže 
skloubit moderní stájové systé-
my s téměř všemi požadavky in-

vestorů. Tyto vlastnosti společně 
s  vysokou kvalitou technologií 
a práce včetně lidského přístupu 
a seriózních vztahů posunuly tře-

boňskou společnost na čelo do-
mácích a zahraničních firem za-
bývajících se technologiemi pro 
živočišnou výrobu. 

Nadčasové technologie
„Situace v českém zemědělství 

se během uplynulého období vý-
razně změnila,“ zapojuje se do 
hovoru Ing. Michal Karmazín, 
který pracuje v  třeboňské spo-
lečnosti od samého začátku. 
„Především v porovnání s deva-
desátými léty jsou dnes chovate-
lé na třetinových stavech prasat. 
Když projíždím Českou republi-
kou, vzpomínám, jak tady jsme 
dodali novou technologii, 
támhle zase Compident a o kou-
sek dál jsme postavili moderní 
porodnu. Dnes už tam prasata 
nejsou. Mám z toho smíšené po-
city! Naopak mě těší, že ti, co 
u chovu prasat zůstali, dosahují 
v  ukazatelích produkce evrop-
ské úrovně, a i s tak nízkými sta-
vy dokážou zajistit, v porovnání 
s  počátky, poloviční produkci 
vepřového.“

„Dovolím si tvrdit, že všechny 
naše technologie měly pro cho-
vatele veliký smysl,“ pokračuje 
Michal Karmazín. „V raných de-

vadesátých letech mělo značný 
význam zavedení mokrého kr-
mení prasat, trend zohledňující 
vysokou konverzi, využívání ne-

tradičních zdrojů surovin a smy-
sluplné dávkování živin pro tu 
kterou kategorii zvířat. Při teh-
dejší úrovni genetiky sehrála tato 
technologie zcela zásadní roli, 
konverze klesla ze čtyř na 3,5 ki-
logramů i méně, což už by dnes 
nebyl konkurenceschopný para-
metr. Velkým přelomem bylo ta-
ké zavedení volného ustájení 
březích prasnic s krmnými boxy 
Compident. Uvedená technolo-
gie slaví letos na českém trhu 
třicáté výročí, stejně jako naše 
společnost, první boxy jsme do-
dali v  roce 1991 do nedaleké 
Frahelže. Je to opět velice spoleh-
livá a  nadčasová alternativa. 
Chovatelé, kteří ji využívají, ne-
budou mít problémy s přísnými 
požadavky evropské unie na 
ustájení prasnic ani v budoucnu. 
Samozřejmě zapomenout ne-
smím na adresné krmení Spot-
mix. Velkou roli sehrál i obrovský 
genetický pokrok u prasat. Zvířa-
ta dnes mají vysoký růstový po-
tenciál s minimálním ukládáním 
tuku, na druhou stranu tehdejší 
prase vydrželo téměř všechno. 
V současnosti mu musí chovate-
lé vytvářet extrémně příhodné 
podmínky.“

Od vysoké intenzity 
k welfare

AGRICO Třeboň klade u svých 
technologií velký důraz nejen na 
správnou zoohygienu, vysokou 
produktivitu práce či nízkou 
energetickou náročnost, ale také 
na welfare zvířat. „V našem sorti-
mentu naleznou chovatelé řadu 
zlepšujících prvků stájového pro-
středí a životních podmínek cho-
vaných zvířat,“ zdůrazňuje Mi-
chal Karmazín. „Ať už jde o výži-
vu, klima, prostor, hygienu či zá-
bavu. Dnes už chovatelé dávají 
na stejnou váhu jak užitkovost, 
tak pohodu zvířat, na níž klade 
AGRICO důraz od samého za-
čátku. Technologie a  genetika 
jsou v  současnosti skoro všude 
na vysoké úrovni, rezervy ale 
existují právě v oblasti biosecuri-
ty. Proto pohled chovatelů spočí-
vá čím dál více na stájovém pro-
středí. Uvědomují si, že mezi 
spotřebiteli je stále větší poptáv-
ka po potravinách s určitým pří-
během. Trend zvyšování podílu 
kvalitních potravin s prokazatel-
ným původem je pořád silnější, 
lidem už není lhostejné, co mají 
na talíři.“ 

Netradiční zdroje bílkovin
A jakým směrem se bude dále 

ubírat společnost AGRICO? 
„Máme velice široké portfolio, 
a tak o naši budoucnost strach 
nemám,“ zdůrazňuje zaklada-
tel úspěšné firmy. „Sídlíme 
v Třeboni, kde se nachází i Bio-
logický ústav akademie věd, 
který se v  současnosti zabývá 
pěstebními postupy u řas. Také 

pro něj jsme dělali různá zaříze-
ní s  využitím recirkulace vody 
jako u  intenzivního chovu ryb, 
ovšem v malém, pro výzkumné 
účely vhodném provedení. Za-
řízení je ale plně funkční. Kdo 
ví, co doba přinese, zdrojem 
plnohodnotného proteinu ve 
světě jsou i brouci, možná se na 
ně dostane také u  nás. Máme 

Vladislav Fuka

František Šedivý Ing. Michal Karmazín 

Třicáté výročí si letos připomene AGRICO Třeboň, úspěšný dodavatel stájových technologií, pravidelný 
účastník významných výstav a veletrhů Foto Vladislav Fuka

Z výstaviště rovnou do praxe – i to je obvyklá cesta technologií 
z třeboňské společnosti Foto archiv

S výstavbou nových či rekonstrukcí původních stájí si společnost AGRICO vždycky poradila k plné 
spokojenosti chovatelů i zvířat Foto archiv 

Třicetiny globálního hráče
Společnost AGRICO Třeboň letos slaví třicáté narozeniny. Když v roce 1991 vstupovala na český trh, 
její vizí byla pozice globálního hráče v oblasti stájových technologií pro chov a výkrm prasat. Tato 
vize se stala poměrně brzy realitou, a tak se postupem času AGRICO zaměřilo i na ostatní segmenty 
živočišné výroby. Dnes zajišťuje komplexně celý sortiment potřeb pro stájové technologie. Počínaje 
sklady na obilí včetně čističek, sušiček a dopravních cest přes stájové technologie pro prasata, skot 
a drůbež a konče rybářským programem či aktivním ustájením koní.
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