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Rodinná firma Schauer byla 
založena v  roce 1949, takže 
v  těchto dnes slaví sedmdesáté 
narozeniny. Prvními produkty 

byly dopravníky a teprve po roce 
1970 se začala specializovat na 
automatické krmné systémy. 
V  roce 1984 přišla s  věhlasným 
automatickým krmným boxem 
pro prasnice Compident, který se 
stal postupem času synonymem 
pro každý samoobslužný krmný 
box pro prasnice. Stejný věhlas 
zažívá už více než dvacet let auto-
matické multifázové krmení 
Spotmix vhodné pro všechny 

kategorie prasat. Zootechnik si 
nastaví podle kategorie zvířat 
a  jejich hmotnosti recepturu 
a  celé zařízení pak pracuje bez 
vlivu obsluhy. Její vlastní špičko-
vé elektronické oddělení, které 
vyvíjí počítače a  nezbytný soft-
ware, dokáže pružně reagovat na 
požadavky praxe.

„Společnost Schauer Agrotro-
nic nabízí profesionální řešení ne-
jen chovatelům prasat, ale i cho-
vatelům skotu, koní a rybářům,“ 
pokračuje František Šedivý. „Far-
máři i velké zemědělské podniky, 
které převažují v České republice, 
se dnes a  denně přesvědčují, že 
všechny její moderní stájové systé-
my jsou technicky vyspělé, ex-
trémně spolehlivé, a  i  v  agresiv-
ním stájovém prostředí mají dlou-
hou životnost. Výrazně tak přispí-
vají k  vyšší užitkovosti, ať už jde 
o přírůstky či lepší konverzi, k niž-
ším ztrátám, lepšímu zdravotní-
mu stavu a  pohodě zvířat. Opti-
mální využití krmné dávky pak 
snižuje provozní náklady a  zlep-
šuje ekonomické ukazatele, ze-
jména rentabilitu a  produktivitu 
práce. Pro tisíce spokojených cho-
vatelů v celé Evropě se stala firma 
Schauer Agrotronic s mnohaletý-
mi praktickými zkušenostmi spo-
lehlivým partnerem.“ 

Technologie rakouské společ-
nosti Schauer Agrotronic jsou 

v poslední době spojené i s umě-
lou inteligencí. Vlastní rozum 
využívá jak vylepšené automatic-
ké krmení Spotmix poslední ge-
nerace, tak automatické krmení 
kojených selat Babyfeed. Z pro-
dukce rakouské firmy Schauer 

Agrotronic je i automatický sys-
tém stlaní Strohmatic. 

Pojďme si některé technolo-
gie firmy Schauer Agrotronic, 
z nichž řada v českých chovech 
už zdomácněla, blíže připome-
nout. 

Schauer slaví jubileum

Mokré krmení a Compident

Vladislav Fuka

Desítky českých chovatelů, stovky stájí a miliony zvířat přišly do styku s rakouskou 
značkou Schauer, kterou na českém trhu zastupuje společnost Agrico Třeboň. 
„Dovolím si tvrdit, že právě krmné technologie mokrého krmení Schauer, či 
později volné ustájení březích prasnic ve velkých skupinách s krmnými stanicemi 
Compident, nebo adresné krmení Spotmix výrazně ovlivnily chovatelské 
a potažmo i ekonomické výsledky českých chovatelů prasat,“ říká ředitel třeboňské společnosti 
František Šedivý. „S firmou Schauer spolupracujeme k plné spokojenosti už téměř třicet let.“

(fuk) – Zejména ve výkrmu prasat se zabydlela technologie mokrého krmení Schauer řízená 
počítačem. Do plastového koryta v každém kotci se přivádí kašovitá směs, která se připravuje 
v centrální kuchyni.

Krmná dávka se v centrální ku-
chyni míchá z  několika kompo-
nentů, které odpovídají nutrič-

ním požadavkům jednotlivých 
kategorií prasat, a poté se v teku-
tém stavu, pomocí odstředivého 

čerpadla, dopravuje k  jednotli-
vým krmným místům (kory-
tům). Namíchané krmivo cirku-

luje v hlavním okruhu a z něj jsou 
vedeny odbočky do jednotlivých 
sekcí. Speciální ventil propojený 
s  počítačem pustí do sekce je-
nom tolik krmiva, které odpoví-
dá počtu prasat, jejich věku, 
hmotnosti a potřebám živin po-
dle krmné křivky (každá sekce 
má svou recepturu). Zbytkové 
množství z  hlavního okruhu se 
vytlačuje vodou zpět do míchár-
ny. Každá sekce má samostatný 
okruh a vše je zcela automaticky 
řízeno počítačem. Prasata se kr-
mí několikrát denně, neustále je 
k dispozici i pitná voda, která se 
nechá medikovat pro každou 
sekci zvlášť. Chovatelé se už pře-
svědčili, že tato technologie spl-
ňuje podmínky pro přesné beze-
ztrátové krmení včetně přísných 
hygienických požadavků.

Více než 60 % všech volně ustá-
jených březích prasnic v  České 
republice využívá automatické 
krmné boxy Compident. V  kaž-
dém velkém skupinovém kotci je 
jeden průchozí krmný automat 
Compident se samostatným zá-
sobníkem o  objemu 110 litrů. 
Prasnice dostávají zvlhčenou 
dávku do výklopných nerezo-
vých koryt, a to adresně pomocí 
čipů a  počítače v  závislosti na 
dnu březosti. 

Automatické krmné boxy Compident se využívají u skupinového ustájení březích prasnic
 Foto Vladislav Fuka

Všechny stájové technologie „made in Schauer“ jsou technicky 
vyspělé a extrémně spolehlivé Foto Vladislav Fuka

František Šedivý

(fuk) – Od firmy Schauer se v mno-
ha českých stájích využívá auto-
matické krmení Spotmix, které 
dokáže nakrmit všechny katego-
rie zvířat ve stáji. Tato skutečná 
hvězda mezi krmnými systémy 
umožňuje dávkovat suché, zvlh-
čené, kašovité i tekuté krmivo.

Spotmix dopravuje krmnou 
dávku v  suchém stavu a  teprve 
nad korytem se pomocí vodního 
ventilu smíchá s vodou na poža-
dovanou konzistenci. V  meziob-

dobí mezi krmnými cykly lze 
prasnicím automaticky dávkovat 
jen vodu. Každé koryto má adres-
nou krmnou dávku, kterou je 
možné plynule měnit podle ak-
tuálních potřeb daného zvířete. 
Zootechnik si podle kategorie 

zvířat a  jejich hmotnosti nastaví 
obsah sušiny krmné dávky a celé 
zařízení pak pracuje bez vlivu ob-
sluhy. Pro každou skupinu je sta-
novena individuální krmná dáv-
ka, takže lze současně všechna 
zvířata v  kotci medikovat. Spot-
mix zároveň celý chov vyhodno-
cuje. Vše včetně dávkování kom-

ponentů ze zásobníků je zcela 
automaticky řízeno počítačem.

Modifikované zařízení Spot-
mix využívají i rybáři při intenziv-
ním chovu lososovitých ryb. 
U technologie fish-spotmix, jejíž 
předností je velká úspora krmiva 
a lidské práce, připravuje počítač 
libovolné receptury a krmné dáv-
ky podle růstové křivky ryb. Cen-
trálním krmným zařízením je 
možné namíchat a rozdělit mini-
mální množství krmiva, např. 

pro potěr ve žlabech, stejně jako 
zásobovat vzdálené rybníky ma-
lým množstvím krmiva vícekrát 
denně. Zařízení fish-spotmix, 
přesně naváží jednotlivé krmné 
komponenty, zamíchá je a krm-
nou dávku rozděluje prostřed-

nictvím tlaku vzduchu na krmná 
místa vzdálená až 700 m. Odpo-
vídající krmivo a  intervaly mo-
hou být optimálně přizpůsobeny 
přijmu ryb, teplotě vody a obsa-
hu kyslíku. Zkušenosti prokáza-
ly, že přestože není toto precizní 
automatické krmení levné, je vy-
soce rentabilní. 

Technologie fish-spotmix je při krmení lososovitých ryb velice 
rentabilní Foto archiv

Automatické krmení Spotmix umožňuje přesné adresné krmení 
podle aktuálních potřeb daného zvířete nebo každé skupiny
 Foto Vladislav Fuka

Hvězda Spotmix



Tato novinka na českém trhu 
určená k  rozdružení balíků slá-
my, jejímu drcení na délku 2 až 

4 cm a k distribuci až do vzdále-
nosti 200 m je vhodná jak do stájí 
pro skot, tak do provozů s jinými 
hospodářskými zvířaty. Na roz-
družovač velkých válcových i hra-
nolových balíků navazuje drtič, 

z  něhož putuje nadrcená sláma 
do zásobníku. Odtud se potru-
bím dopravuje k jednotlivým sha-

zovacím místům, kterých může 
být až devadesát. Stlaní je auto-
matické, bezprašné, ohleduplné 
k  životnímu prostředí zvířat 
a  bezpečné – nehrozí nebezpečí 
požáru. Navíc výrazně zlepšuje 

hospodaření se slámou, v porov-
nání s  klasickým stlaním se její 
úspora pohybuje od 33 do 66 % 

podle druhu zvířat. Zemědělci 
také ocení lepší kvalitu hnoje.

Pro chovatele především jatečné 
drůbeže je i varianta distribuce ře-
zané slámy pomocí proudu vzdu-
chu – unikátní Strohmatic Air. 
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Koně označené snímatelnými 
čipy si v  daném prostoru sami 
určují vlastní aktivitu. Na zdra-
vém vzduchu jsou neustále v po-
hybu, neboť si vychutnávají vol-
nost a nenuceně obcházejí řadu 
stanovišť. Například krmnou 
stanici s jadrným krmivem, krm-
nou stanici s  objemným krmi-
vem, místo s napáječkami, zónu 

oddychu, kruhový výběh, kaliště, 
selekci směru pohybu, popřípa-
dě pastvinu. 

Ve stanici Compident Horse se 
jim postupně v malých dávkách 
předkládá jadrné krmivo, a  to 
podle individuálních potřeb jed-
notlivých zvířat. Prostřednictvím 
počítače lze každému koni na-
programovat řadu různých kom-
binací koncentrátů a  granulí, 
v nabídce může být až osm syp-

kých a jedno tekuté krmivo. Co je 
také velice důležité, malé krmné 
dávky dostávají několikrát za 
den. Přirozená poloha žlabu blíz-
ko podlahy pak vede k tomu, že 
koně přijímají krmivo se sklope-
nou hlavou, pomalu, nehltají, 
což má vliv na přirozenou a bez-
problémovou funkci trávicího 
traktu. Individuální a  časově ří-
zené je i  dávkování objemných 
krmiv, ať už volně ložených či 

z balíků. Ztráty znehodnocením 
jsou minimální, přitom doplňo-
vání je snadné a rychlé. Voda je 
v  napáječkách k  dispozici neu-
stále. Aby se každé zvíře dosta-
tečně nasytilo, musí uvedená 
stanoviště několikrát za den obe-
jít, což má vliv na jeho maximál-
ní pohybovou aktivitu.

Návrat k  přirozenému způso-
bu žití přináší řadu výhod, a  to 
jak pro koně, tak i ošetřovatele. 
Koňům je dopřán trvale přiroze-

ný pohyb na čerstvém vzduchu, 
což vede ke snížení rizika respi-
račních chorob. Uvedený sys-
tém ustájení se stálým pohybem 
zlepšuje celkový zdravotní stav 
zvířat a  přispívá k  jejich dobré 
pracovní i  sportovní kondici, 
pohodu nevyjímaje. Pro koně je 
důležitý i  stádový sociální kon-
takt, navíc dlouhodobý příjem 
krmiva v malých dávkách snižu-
je riziko koliky. Aktivní ustájení 
koní je výhodné i pro chovatele. 

Jde především o  vysokou úro-
veň zoohygieny ustájení, flexi-
bilní pracovní čas, snížení po-
třeby namáhavé ruční práce 
a zvýšení produktivity. K dalším 
přednostem patří přehled o cho-
vání jednotlivých zvířat a  spo-
třebě krmiv. Protože se krmivo 
dávkuje po malých dávkách, 
zvířata ho lépe využívají a  zby-
tečně se s ním neplýtvá. Úspora 
krmiva a provozních nákladů je 
obrovská. 

Návrat k přirozenému způsobu žití

Automatický systém 
stlaní Strohmatic

Vladislav Fuka

Zařízení Strohmatic je určené k distribuci slámy až do vzdálenosti 200 metrů Foto archiv

Aktivní ustájení koní vychází z jejich přirozených instinktů, naplňuje základní potřeby koní a zároveň 
usnadňuje práci chovatelům Foto Vladislav Fuka

Ve stanici Compident Horse se koňům postupně v malých dávkách předkládá jadrné krmivo, a to 
podle individuálních potřeb jednotlivých zvířat Foto Vladislav Fuka

(fuk) – Již téměř dvacet let se na západ od našich hranic vyvíjí, zdokonaluje a postupně zavádí systém aktivního ustájení koní. Tato technologie vycházející 
z jejich přirozených instinktů naplňuje základní potřeby koní a zároveň usnadňuje práci chovatelům. Pro tento pokrokový a ke koním přátelský způsob 
chovu dodává firma Schauer Agrotronic automatické krmné boxy Compident Horse na jadrná krmiva, časově ovládané dávkovače objemného krmiva 
a další zařízení. Důležitý je i vlastní koncept, který rakouská společnost navrhne a vytvoří. 

(fuk) – Neustálý genetický pokrok, přísná selekce a ozdravovací programy 
přispěly k tomu, že se od jedné prasnice odchová za rok až třicet selat. 
I když se prodlužováním tělesného rámce prasnic zvyšuje i počet struků, 
vražednému tempu rostoucího počtu narozených selat to nestačí. Proto 
se hledají možnosti, jak prasnicím v době laktace pomoci.

(fuk) – Z produkce rakouské firmy Schauer Agrotronic je i automatický 
systém stlaní Strohmatic. S jeho první instalací v České republice se budou 
moci seznámit chovatelé už 21. 6. na farmě Zdeňky Novákové v Markvarticích, 
kde v režii společnosti Agrico Třeboň proběhne Den nové technologie.Firma Schauer přišla s  tech-

nologií Babyfeed – automatic-
kým krmením kojených selat 
mléčnou náhražkou, která po-

máhá chovatelům odchovat od 
jedné prasnice velký počet živo-
taschopných 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 za-
řízení podle přesně nastavených 
parametrů, ale i  zpětné vyhod-

nocení dosahovaných výsledků. 
Celá technologie dbá na přís-
nou hygienu, která je u mláďat 
prvořadá. Oproti konkuren-
čním systémům může Babyfeed 
nabídnout selatům těsně před 
odstavem i  obvyklý prestarter. 
Všechny přípravné a dávkovací 
procesy řídí a  vyhodnocuje po-
čítač. Automatické krmení koje-
ných selat Babyfeed pomáhá 
kojícím prasnicím udržet poža-
dovanou kondici a  dobrý zdra-
votní stav. Ošetřovatelům pak 
usnadňuje práci, neboť celý 
proces krmení a čištění je auto-
matický. 

Jedno krmné místo v techno-
logii Babyfeed, kterou lze insta-
lovat i do starších stájí, je urče-
no pro selata ve dvou kotcích. 
Kruhová krmítka jsou odníma-
telná, lze je nahradit i  větším 
korytem o  objemu šest litrů. 
Veškeré rozvody jsou montová-
ny u  stropu, takže nepřekážejí 
každodennímu provozu. Po kaž-
dém dávkování do prázdných 
krmítek se potrubí vždy beze-
zbytku vyprázdní a  automatic-
ky vyčistí, stejně jako veškeré 
svody do krmných míst a venti-
ly. Všechny přípravné a dávko-
vací procesy řídí a zaznamená-
vá počítač.  

Automatické krmení kojených selat mléčnou náhražkou Babyfeed 
pomáhá chovatelům odchovat od jedné prasnice velký počet 
životaschopných selat, aniž by na to doplatila Foto Vladislav Fuka

Dokrm Babyfeed


