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Společnost Schauer Agrotro-
nic, která je v Rakousku největ-
ším podnikem na výrobu země-
dělských zařízení pro živočišnou 
výrobu, nabízí profesionální ře-
šení chovatelům prasat, skotu, 
koní, drůbeže i rybářům. Všech-
ny její moderní stájové systémy 
jsou technicky vyspělé, extrémně 
spolehlivé a i v agresivním stájo-
vém prostředí mají dlouhou ži-
votnost. Výrazně tak přispívají 
k  vyšší užitkovosti, ať už jde 
o  přírůstky či lepší konverzi ži-
vin, nižším ztrátám, lepšímu 
zdravotnímu stavu a pohodě zví-
řat. Optimální využití krmné 
dávky pak snižuje provozní ná-
klady a  zlepšuje ekonomické 
ukazatele, zejména rentabilitu 
a produktivitu práce.

Od Compidentu 
k NatureLine

Zámečnická společnost založe-
ná v roce 1949, která zprvu vyrá-
běla pro zemědělce především 
robustní systémy pro odkliz hno-

je, se začala specializovat na au-
tomatické krmné systémy v roce 
1970 a od té doby se usadila na 
čele technického pokroku stájo-
vých technologií. V  roce 1984 
přišla s  věhlasným automatic-
kým krmným boxem pro prasni-
ce Compident, který se stal po-
stupem času synonymem pro 
každý samoobslužný krmný box. 
Stejný věhlas zažívá už více než 
dvacet let automatické multifá-
zové krmení Spotmix vhodné 
pro všechny kategorie prasat. 
Vývojoví pracovníci rakouské fir-
my nebyli nikdy spokojeni s prv-
ním řešením. Právě tato progre-
se a  neustálé inovace jsou hna-
cím motorem na cestě k  profe-
sionálním stájovým technolo-
giím, které využívají hospodář-
ská zvířata a chovatelé v padesáti 
zemích světa. Za svá neotřelá ře-
šení a  téměř dvacítku patentů 
v  posledních deseti letech obdr-
žela firma Schauer Agrotronic 
na mezinárodních výstavách de-
sítky ocenění. Pro tisíce spokoje-
ných chovatelů včetně českých se 
stala spolehlivým partnerem. 

Vedoucí postavení společnosti 
Schauer Agrotronic v oblasti stá-
jových technologií potvrzuje i její 
nový systém NatureLine směřují-
cí k lepším životním podmínkám 
zvířat ve stáji a k jejich ekonomic-
ky životaschopnému chovu. Tyto 
projekty s osvědčenými koncepty 

nabízejí více prostoru pro chova-
ná zvířata včetně venkovního 
a ohleduplné stájové prvky. K dis-
pozici je patentovaný porodní 
box s volným pohybem prasnice 
s  plochou lehacího prostoru 2,2 

až 5 m2 a s celkovou plochou 6 až 
6,5 m2. V  biochovech prasat se 
stal už standardem patentovaný 
porodní box WelCon bio. Firma 
tak reaguje na požadavky spotře-
bitelů, kteří vyžadují maso od 
spokojených zvířat. A  co je pro 
chovatele určitě zajímavé, tento 

trend podporují i nové investiční 
dotační programy Evropské unie. 

Převažuje export
Výrobní závod v Prambachkir-

chenu se z roku na rok rozrůstá, 

v současnosti se nachází na ploše 
30 tisíc m2, z toho je polovina pod 
střechou. Jeho součástí je i polo-
automatický sklad s 1500 polož-
kami a  sklady produkce. Velký 
důraz klade firma na vysokou 
kvalitu výrobků, proto využívá 
moderní poloautomatické nebo 

automatické obráběcí stroje, kte-
ré během jedné pracovní operace 
mohou řezat, vrtat, hranit a  po-
dobně. V  továrně jsou i  i  přesné 
automatické laserové obráběcí 
stroje pracující bez obsluhy, které 

Gratuloval celý svět

Sedmdesátých narozenin rakouské společnosti Schauer Agrotronic se zúčastnily stovky chovatelů 
z celého světa Foto archiv

Setkání zástupců společnosti Schauer Agrotronic a AGRICO Třeboň. Zleva Herbert Schauer, Ing. Michal 
Karmazín, Šárka Nováková, Elisabeth Voglová, František Šedivý a Stefan Diplinger Foto Vladislav Fuka

S gratulací přijel do Prambachkirchenu i ředitel vydavatelství Profi Press. Na snímku (zleva) Stefan 
Diplinger, Martin Sedláček, Elisabeth Voglová a obchodní ředitel Michael Thumfart Foto Vladislav Fuka

Za česko-rakouským partnerstvím se skrývají tisíce instalací 
pro stovky tisíc prasat v České republice

Vladislav Fuka

umožňují výrobní procesy opti-
malizovat. Ročně firma zpracuje 
3700 tun ocele, z toho dvě třetiny 
jsou trubky a  zbylá část plechy. 
Na novou lakovnu a  montážní 
linky pak navazuje výstupní kont-
rola, kde jsou prověřeny všechny 
funkce každého zařízení.

Schauer Agrotronic dnes za-
městnává přibližně 300 zaměst-
nanců, exportuje více než 60 % 
svojí produkce a roční obrat je na 
úrovni 45 mil. eur. 

Zařízení s vlastním 
rozumem

Moderní technologie rakouské 
společnosti Schauer Agrotronic 

jsou spojené s umělou inteligen-
cí. Vlastní rozum využívají jak 
automatické krmné boxy Com-
pident pro březí prasnice, tak 
vylepšené automatické krmení 
Spotmix poslední generace, či 
automatické krmení kojených 
selat Babyfeed, ale i automatický 
systém stlaní Strohmatic nebo 
automatické krmné boxy pro ko-
ně Compident Horse. 

Základem umělé inteligence 
„made in Schauer“ je vlastní 
software i hardware včetně elek-
tronických desek, ovládacích 
terminálů, krabic a  kabeláže. 
V  oddělení vývoje, konstrukce 
a výroby elektroniky pracuje 35 
lidí, kteří zvířatům i chovatelům 
rozumí. Doposud bylo vyrobeno 
více než 12 tisíc krmných počí-
tačů, od těch historických až po 
nejnovější elektronické systémy. 
Hosté se mohli sami přesvědčit, 
jakými mílovými kroky kráčí 
v  Prambachkirchenu automati-
zace v  krmení prasat i  dalších 
hospodářských zvířat. Zatímco 
první jednoduchý počítač v roce 
1978 byl určen pro padesátku 

krmných míst, v roce 1982 při-
šlo do praxe první plně automa-
tické krmení s přípravou a výde-
jem podle přírůstku. Tento po-
čítač zvládl až stovku krmných 
míst. O deset let později se už 
začalo instalovat automatické 
krmení s  16 procesory až pro 
400 krmných míst, a tak to šlo 
postupně dál, až v  roce 2011 
spatřilo světlo světa automa-
tické zařízení s 64 procesory 
a  mnoha automatickými systé-
my včetně vyhodnocení chova-
telských parametrů a dálkového 
ovládání.

Vývoj se nezastavil, další nové 
automatické krmné systémy 

mají mnoho funkcí od přesné-
ho individuálního dávkování až 
po vyhodnocení přírůstků. Jsou 
uživatelsky přívětivé, téměř 
veškeré informace se sdělují 
prostřednictvím animací a  ba-
revného rozlišení. Samozřej-
mostí je ovládání elektroniky, 
nastavování určitých parame-
trů či kontrola důležitých systé-
mů prostřednictvím mobilních 
telefonů či tabletů. Počítače 
Schauer jsou spolehlivé, odolné 
stájovému prostředí a jednodu-
še se ovládají. A mají ještě jednu 
výhodu: je snadné opravit, re-
pasovat nebo dokonce zmoder-
nizovat i  původní počítače de-
sítky let staré. 

PERFECT FARMING SYS-
TEM pod logem SCHAUER do-
konale vystihuje charakteristiku 
této rakouské firmy: Schauer 
Agrotronic poskytuje špičkové, 
uživatelsky přívětivé technolo-
gie, nezbytné k profesionálnímu 
chovu hospodářských zvířat. Ať 
už s ohledem na jejich dobré ži-
votní podmínky, užitkovost či 
prosperitu chovatelů. 

Před časem oslavila 70. narozeniny hornorakouská firma Schauer Agrotronic, lídr v oblasti 
moderních stájových technologií ohleduplných k životnímu prostředí zvířat a pracovním podmínkám 
chovatelů. Gratulanty z celého světa, mezi nimiž nechyběli ani zástupci z České republiky, přivítali 
ve výrobním závodě v Prambachkirchenu Elisabeth Voglová a Michael Thumfart z vedení společnosti 
a majitelé Helga a Gerhard Voglovi a Herbert Schauer. Českou výpravu zorganizovala třeboňská 
společnost AGRICO, která rakouskou značku zastupuje na domácím trhu už třicet let.

Majitel společnosti AGRICO František Šedivý (uprostřed) obdržel během slavnosti zlatou plaketu 
za zahraniční zastoupení firmy Schauer s nejdelší tradicí (společně s Německem) Foto Vladislav Fuka
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Už více než dvacet let využívá 
na 2600 farmářů v  celém světě 
automatické krmení Spotmix, 
(celkem 150 tisíc krmných 
míst), které dokáže nakrmit 
všechny kategorie prasat ve stáji. 
Tato skutečná hvězda mezi krm-
nými systémy umožňuje dávko-
vat suché, zvlhčené, kašovité 
i tekuté krmivo.

Multifázové krmení 
Spotmix

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 dávko-
vat jen vodu. Každé koryto má 
adresnou krmnou dávku, kterou 
je možné plynule měnit podle 
aktuálních potřeb daného zvíře-
te. Zootechnik si podle kategorie 
zvířat a jejich hmotnosti nastaví 
obsah sušiny krmné dávky a celé 
zařízení pak pracuje bez vlivu 
obsluhy. Pro každou skupinu je 
stanovena individuální krmná 
dávka, takže lze současně všech-
na zvířata v  kotci medikovat. 
Spotmix zároveň celý chov vy-
hodnocuje. Vše včetně dávková-
ní komponentů ze zásobníků je 
zcela automaticky řízeno počíta-
čem. 

Toto zařízení s mnoha paten-
ty prochází neustálým vývo-
jem. Tak například uznávaný 
atest DLG zjistil, že Spotmix 2 
má o 30 % nižší spotřebu ener-
gie než Spotmix 1. Schauer 
Agrotronic nyní přichází s  no-
vinkou Spotmix 3, která má 
oproti druhé řadě nejen výraz-
ně inovovaný design, ale také 
řadu funkčních vylepšení. Cho-

vatelé u něj ocení i větší flexibi-
litu použití a  zjednodušenou 
údržbu.

Novinkou je i  Spotmix Speed 
s širším balíčkem nastavení, kte-
rý má až o  30 % větší výkon. 
Tento systém lze dodat i k auto-
matickému krmení Spotmix 2. 
Lepší pohodu zvířat ve stáji 
a  menší pracovní zatížení ošet-
řovatelů umožňuje další novin-
ka, a  to Spotmix Welfare. Toto 
zařízení je určené k dopravě slá-
my a  materiálu pro přirozené 
aktivity (rytí) prasat.

Mokré krmení Liquimix

Už 45 let využívají chovatelé 
počítačem řízené mokré krmení 
Liquimix opět ověnčené mnohý-
mi cenami. Na uvedené mokré 
krmení prasat Schauer vsadilo 
v  Evropské unii 30 % zeměděl-
ských podniků. Šestnáct z  dva-
ceti studií u  něj potvrzuje lepší 
denní přírůstky a 11 z 20 studií 
dokazuje lepší využitelnost kr-
miva v porovnání se suchým kr-
mením. Navíc je prokázána 
úspora 5 až 10 % krmiva. 

Rakouská firma a tím i třeboň-
ská společnost AGRICO může 
chovatelům nabídnout tyto tech-
nologie: Nový Compident 8 je 
určen pro dynamické skupiny 
s individuální nebo centrální se-
lekcí. Compident Smart vyhovu-
je stabilním velkým skupinám 
prasnic a  Compident Simultan 
je vhodný pro malé i velké stabil-
ní skupiny. Moderní ovládání 
a  management těchto systémů 
prostřednictvím smartfonu nebo 
tabletu umožňuje systém Smart-
Control. Jde o  moderní aplikaci 
k  dálkovému ovládání krmných 
zařízení, kterou lze využít také 
u  dalších technologií, jako jsou 
MamaDos, Liquimix, vyhrnova-
cí robot Enro a podobně.

V současnosti představuje ra-
kouský výrobce nové zařízení 
Compident ESF velmi robustní 
konstrukce v  novém designu 
a s plnou počítačovou výbavou 
TOPO. Chovatelé ocení jednodu-
ché ovládání, management i za-
učení prasnic. Zařízení je flexibil-
ní v závislosti na velikosti skupiny 
(maximálně 25 prasnic) a ideální 
pro rekonstruované stáje.

K testování produktivity prasat 
ve výkrmu se využívá už dvacet 
let v  celé Evropě Compident 
MLP. Vysoká preciznost je cha-
rakteristická pro Compident 
MLP Profi s vážením zvířat nebo 
bez vážení. Novinkou je Compi-

dent MLP Smart s vážením zví-
řat, který je taktéž precizní, při-
tom ale cenově výhodný. K  dis-

pozici je i MLP Manager – soft-
ware na shromažďování a zpra-
cování dat. 

Dokrm kojených selat techno-
logií Babyfeed má řadu přednos-
tí. Zlepšuje příjem krmiva a zdra-
ví mláďat a zvyšuje počet odstave-
ných selat asi o dvě až tři na jeden 
vrh. Hmotnost selat při odstavu 
je o 300 až 500 g vyšší, navíc po-
máhá kojícím prasnicím udržet 

požadovanou kondici, dobrý 
zdravotní stav a  vysokou plod-
nost. Technologie Babyfeed zaru-
čuje nejen naprosto automatické 
a spolehlivé dávkování krmiva či 
čištění zařízení podle přesně na-
stavených parametrů, ale i zpětné 
vyhodnocení dosahovaných vý-

sledků. Celá technologie dbá na 
přísnou hygienu, která je u mlá-
ďat prvořadá. Oproti konkuren-
čním systémům může Babyfeed 
nabídnout selatům těsně před 
odstavem i obvyklý prestarter.

Nyní firma Schauer Agrotro-
nic přichází u technologie Baby-
feed s další novinkou, a to auto-
matickou fermentací krmiva na 
principu Batch – zpracování 
v dávkách. Uvedený systém zlep-
šuje stravitelnost krmiva a zdraví 
selat. Nové je i patentované auto-
matické vyprazdňování žlabu 
a čištění celého systému.

Pro krmení kojících prasnic je 
vhodné počítačem řízené suché 
krmení MamaDos podle nasta-
vitelných krmných křivek a  in-
tervalů. Toto zařízení ovládané 
pomocí senzorů aktivity snižuje 
úbytek hmotnosti prasnic v po-
rodně a díky vyšší produkci mlé-
ka zvyšuje hmotnost odstave-
ných selat. K  tomuto produktu 
se vrátíme v  samostatné repor-
táži. 

Strohmatic je určený k rozdru-
žení balíků slámy, jejímu drcení 
na délku 2 až 4 cm a k distribuci 
až do vzdálenosti 200 metrů. 
Uvedená technologie je vhodná 
jak do stájí pro skot, tak do pro-

vozů s  jinými hospodářskými 
zvířaty. Na rozdružovač velkých 
válcových i  hranolových balíků 
navazuje drtič, z  něhož putuje 
nadrcená sláma do zásobníku. 

Odtud se potrubím dopravuje 
k  jednotlivým shazovacím mís-
tům, kterých může být až deva-
desát. Systém Strohmatic je plně 
automatické a bezprašné zaříze-
ní, velice ohleduplné k  životní-

mu prostředí zvířat a  bezpečné 
(nehrozí riziko požáru). Navíc 
výrazně zlepšuje hospodaření se 
slámou, v porovnání s klasickým 
stlaním se její úspora pohybuje 

od 33 do 66 % podle druhu zví-
řat. Zemědělci také ocení lepší 
kvalitu hnoje. Zařízení Strohma-
tic slouží i k přípravě krmné slá-
my a  sena ve velkokapacitních 
stájích pro dojnice.

Pro chovatele především jateč-
né drůbeže existuje i  varianta 
distribuce řezané slámy pomocí 
proudu vzduchu – unikátní 
Strohmatic Air. 

Osvědčené i nové systémy Krmné boxy Compident

Babyfeed a MamaDos

Nahrazuje lidskou práci

(fuk) – Už 35 let má firma Schauer Agrotronic vedoucí postavení na trhu 
s technologií Compident. Jde o automatické krmné boxy určené pro krmení 
březích prasnic, které dostávají zvlhčenou dávku do výklopných nerezových 
koryt, a to adresně pomocí čipů a počítače v závislosti na dnu březosti. 

(fuk) – Pro špičkové zemědělské podniky s výkonnou genetikou, která 
umožňuje 15 i více narozených selat ve vrhu, vyvinula firma Schauer 
Agrotronic technologii Babyfeed – automatické přikrmování kojených 
selat mléčnou náhražkou. 

(fuk) – Dlouhodobý nedostatek pracovních sil v živočišné výrobě 
a výraznou úsporu provozních nákladů řeší plně automatický systém 
stlaní Strohmatic od firmy Schauer Agrotronic, který získal řadu 
světových ocenění. Jeho největší výhodou je úspora času a slámy. 

Schauer Agrotronic nyní přichází s novinkou Spotmix 3, která má 
oproti řadě Spotmix 2 nejen výrazně inovovaný design, ale také 
řadu funkčních vylepšení Foto Vladislav Fuka

Automatické krmné boxy Compident 8 jsou určeny pro dynamické 
skupiny březích prasnic s individuální nebo centrální selekcí
 Foto Vladislav Fuka

Technologie Babyfeed zlepšuje příjem krmiva u mláďat a zvyšuje 
počet odstavených selat asi o dvě až tři na jeden vrh
 Foto Vladislav Fuka

Automatický systém stlaní Strohmatic už pracuje v České republice Foto archiv

(fuk) – Během oslav 70. výročí firmy Schauer Agrotronic se mohli hosté 
seznámit nejen s osvědčenými stájovými technologiemi, ale i s novými 
systémy, které rakouská společnost připravuje pro chovatele v nejbližší době. 
Opět jde o zařízení, jež pozitivně ovlivňují životní podmínky zvířat a přispívají 
k lepší ekonomice jejich chovu.


