
Pojďme se ještě jednou projít 
expozicí společnosti Agrico, jejíž 
exponáty tvořily jakousi vozovou 
hradbu, která uvnitř „chránila“ 
příjemné zázemí pro návštěvní-
ky veletrhu.

Umělá inteligence 
Made in Schauer

Umělá inteligence čouhala ja-
ko sláma z bot především u tech-
nologií rakouské společnosti 
Schauer. Vlastní rozum využívá 
jak vylepšené automatické krme-
ní Spotmix poslední generace, 
tak automatické krmení koje-
ných selat Babyfeed. „Na našich 
webových stránkách naleznou 
chovatelé moc hezký videospot 
z prvních instalací ve velkochovu 
v České republice, kde je toto za-

řízení v  provozu pro bezmála 
400 prasnic,“ upozorňuje Mi-
chal Karmazín. 

Technologie Babyfeed pomáhá 
chovatelům odchovat od jedné 
prasnice velký počet života-
schopných selat, aniž by na to 
doplatila. Dokrm kojených selat 
technologií Babyfeed má řadu 
předností. Umožňuje nejen na-
prosto automatické a  spolehlivé 

dávkování krmiva či čištění zaří-
zení podle přesně nastavených 
parametrů, ale i zpětné vyhodno-
cení dosahovaných výsledků. 
Celá technologie dbá na přísnou 
hygienu, která je u mláďat prvo-

řadá. Oproti konkurenčním sys-
témům může Babyfeed nabíd-
nout selatům těsně před odsta-
vem i obvyklý prestarter. Všech-
ny přípravné a dávkovací procesy 
řídí a vyhodnocuje počítač. „Au-
tomatické krmení kojených selat 
Babyfeed pomáhá kojícím pras-
nicím udržet požadovanou kon-
dici a dobrý zdravotní stav. Ošet-
řovatelům pak usnadňuje práci, 

neboť celý proces krmení a čiště-
ní je automatický,“ zdůrazňuje 
Michal Karmazín. „K  produkci 
stejného množství selat je tak 
třeba menší počet prasnic, což 
má v  konečném důsledku pozi-
tivní vliv na celkové welfare zví-
řat ve stáji a  jejich vyšší užitko-
vost, nižší spotřebu krmné smě-
si, a tím i lepší ekonomiku chovu 
prasat.“

Automatické stlaní 
i odkliz hnoje

Z  produkce rakouské firmy 
Schauer je i automatický systém 
stlaní Strohmatic. Tato novinka 
na českém trhu určená k  roz-
družení balíků slámy, jejímu dr-
cení na délku 2 až 4 cm a k dis-
tribuci až do vzdálenosti 200 m 
je vhodná jak do stájí pro skot, 
tak do provozů s  jinými hospo-
dářskými zvířaty. Na rozdružo-
vač velkých válcových i hranolo-
vých balíků navazuje drtič, z ně-
hož putuje nadrcená sláma do 
zásobníku. Odtud se potrubím 
dopravuje k  jednotlivým shazo-
vacím místům, kterých může 
být až devadesát. Stlaní je auto-
matické, bezprašné, ohleduplné 
k  životnímu prostředí zvířat 
a bezpečné – nehrozí nebezpečí 
požáru. Podle Michala Karma-
zína výrazně zlepšuje hospoda-
ření se slámou, v  porovnání 
s  klasickým stlaním se úspora 
slámy pohybuje od 33 do 66 % 
podle druhu zvířat. Výrazně lep-
ší je také kvalita hnoje.

Pokud jde o umělou inteligenci, 
firmě Schauer šlape na paty 
i francouzská společnost Sermap, 
z jejíž produkce pochází robotic-
ké zařízení pro odkliz výkalů ze 
stájí pro skot Mirobot 3.0. Uve-
dený robot je schopen odklízet 
jak tekuté výkaly z  bezstelivo-
vých stájí, tak i chlévskou mrvu 
s vysokým obsahem slámy. Za-
řízení se programuje a  kontro-
luje prostřednictvím vzdálené-
ho přístupu, například z mobil-
ního telefonu. Pracuje automa-
ticky bez nutnosti přehánět zví-
řata a otvírat zábrany. Je schop-
né vyklízet jednu i více hnojných 
chodeb s  různým profilem, se 
zatáčkami i  širokými hnojnými 
plochami. Tento exponát obdr-
žel na veletrhu Techagro cenu 
Grand Prix, a tak se k němu po-
drobněji vrátíme v  některém 
z  příštích čísel týdeníku Země-
dělec. 

Jak rakouský Strohmatic, tak 
francouzský Mirobot spolehlivě 
řeší dlouhodobý nedostatek pra-
covních sil v  živočišné výrobě. 
Navíc přispívají k výrazné úspoře 
provozních nákladů. 

Maso od šťastných prasat
Snad největší výstavní plochu 

v expozici Agrico zabíral porod-
ní kotec pro prasnice s výrazně 
zlepšeným welfare, který umož-
ňuje jak volný pohyb prasnic, 
tak i jejich fixaci. „Pokud má od 
porodu prasnice jenom volný 
pohyb, jsou ztráty selat v  první 
fázi vysoké. Proto přicházíme 
s  kompromisem, kdy chovatel 
podle svého uvážení může v prv-
ní fázi po porodu, řekněme tři až 

pět dnů, prasnici fixovat a tepr-
ve potom jí umožnit volný po-
hyb,“ vysvětluje Michal Karma-
zín. „Jde o třetí vývojovou gene-
raci těchto kotců, které v porov-
nání s  konkurencí nejsou ex-
trémně složité a nekladou žádné 

zvýšené nároky na obsluhu 
a údržbu.“ 

„Je třeba si uvědomit, že tento 
kotec zabere o třetinu větší pro-
stor stájové plochy. Je otázkou, 
zda si chovatelé mohou v rámci 
daných ekonomických podmí-
nek výroby vepřového masa ten-

to luxus sami dovolit. Domní-
vám se, že ne, že jim budou mu-
set pomoci i spotřebitelé tím, že 
si za maso šťastných prasat při-
platí,“ dodává Michal Karmazín. 

Pro lepší stájové prostředí

Třeboňská společnost přivezla 
do Brna i řadu zařízení zlepšují-
cích stájové prostředí, ať už růz-
né systémy týkající se ventilace, 
nebo chlazení. Ve skleněném 

sloupci se stříkající vodou pre-
zentovala kvalitu dodávaných 
ventilátorů, které spolehlivě pra-
cují i  ve stájovém prostředí se 
zvýšenou vlhkostí, když se třeba 
některé stájové prvky čistí či dez-
infikují vodou nebo dezinfekč-
ním roztokem. 

„Poslední poznatky výzkumu 
i praxe ukazují, že úprava stájo-
vého prostředí nemusí spočívat 
jen v chlazení, ventilaci či zvlhčo-
vání, ale i  v  čištění stájového 

vzduchu pomocí negativně nabi-
tých iontů,“ upozornil Michal 
Karmazín. „Emise negativních 
nábojů do stájového prostředí 
snižuje obsah jemného prachu, 
na nějž se váže mnoho negativ-
ních částic, ať už mikroorganis-
mů, nebo pachových částic a po-
dobně. Proto přicházíme se stá-
jovým osvětlením vybaveným 
ionizérem, který vyzařuje ionty 
do stájového prostředí, a tím vý-
razně upravuje a  zlepšuje jeho 
kvalitu. I tak malá věc může mít 
veliký přínos.“ 

Další zajímavé exponáty
V  expozici nechyběly ani pro-

dukty týkající se zpracování 
a manipulace s kejdou. V protěj-
ším rohu „vozové hradby“ stály 
dva exponáty značky Neuero. Ať 
už nová, hodně malá, ale velice 
účinná pneumatická předčistič-
ka obilnin s minimální náročnos-
tí na energii a prostor, či stříbrné 
„monstrum“, které prezentovalo 
robustnost a  různé možností 
kombinací dopravních cest ve 
skladech obilovin. Tuto dvojici 
doplnil i výkonný kladívkový šro-
tovník. 

Velkou pozornost poutala také 
technologie chovu ryb v uzavře-
ném recirkulačním systému s vy-
užitím odpadního tepla z  obno-
vitelných zdrojů energie. S mini-
mální potřebou vody a při malém 
zatížení životního prostředí je 
možné produkovat vysoce kvalit-
ní živočišnou bílkovinu. V recir-
kulačním systému u  bioplyno-
vých stanic lze chovat nejen pro-
dukční rybu, ale i  násadu k  za-
rybňování produkčních rybníků, 
potoků a  řek, nástražné rybičky 
pro sportovní rybáře, okrasné 
ryby a také speciální druhy týka-
jící se záchranných programů. 
„Tento systém, jak ho představu-
jeme, projektujeme a dodáváme, 
je chráněný průmyslovým vzo-
rem,“ pochlubil se závěrem Mi-
chal Karmazín. „V České republi-
ce už funguje k plné spokojenosti 
uživatelů na řadě míst. Předpo-
kládáme, že letos dodáme mini-
málně další čtyři kompletní zaří-
zení.“ 

  Společnost Agrico přivezla na brněnský veletrh především 
technologie s vysokým IQ.

  Nejvíc jich pocházelo od rakouského výrobce Schauer.
  Francouzské robotické zařízení pro odkliz výkalů ze stájí 

pro skot Mirobot 3.0 získalo jedno z patnácti prestižních ocenění 
Grand Prix.

 Klíčové informace 

Technologie s vlastním rozumem
Na letošním veletrhu Techagro převládaly v expozici společnosti Agrico Třeboň technologie s vysokým IQ. Umělá inteligence prolínala téměř všemi 
exponáty, počínaje robotem na odkliz hnoje a konče třeba automatickými systémy krmení nebo stlaní. „Do Brna jsme přivezli vzorky našeho širokého 
portfolia, především s určitým vlastním rozumem a vysokou přidanou hodnotou,“ přivítal nás na stánku Ing. Michal Karmazín. „Návštěvníci veletrhu 
se mohou přesvědčit, že naše technologie přispívají k vysoké produktivitě práce, velké užitkovosti, nízkým ztrátám, požadované hygieně ve stáji 
a pohodě zvířat. Zásadně snižují podíl nákladů a výrazně tak podporují lepší ekonomiku produkce.“
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Ing. Michal Karmazín

Exponáty společnosti Agrico Třeboň tvořily jakousi vozovou hradbu, která uvnitř „chránila“ příjemné 
zázemí pro návštěvníky veletrhu Foto Vladislav Fuka

Vladislav Fuka

Automatické krmení kojených selat Babyfeed umožňuje nejen 
naprosto automatické a spolehlivé dávkování krmiva či čištění 
zařízení podle přesně nastavených parametrů, ale i zpětné 
vyhodnocení dosahovaných výsledků Foto Vladislav Fuka

Cenu Grand Prix Techagro získalo robotické zařízení pro odkliz 
výkalů ze stájí pro skot Mirobot 3.0 Foto Vladislav Fuka

Nový porodní kotec pro prasnice s výrazně zlepšeným welfare 
umožňuje jak volný pohyb prasnic, tak i jejich fixaci Foto Vladislav Fuka


