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Reportáž SCHAUER Agrotronic

Rodinná farma Hauer s maštaľou NatureLine pre chov a 
výkrm ošípaných v rakúskom Waidhofene an der Thaya!



Reportáž SCHAUER Agrotronic | Bio maštaľ Hauer | 21.07.2022 | strana 2 z 4 Reportáž SCHAUER Agrotronic | Bio maštaĺ Hauer | 21.07.2022 | strana 3 z 4

Biohospodárstvo je náš svet! 

Manuel Hauer prevzal 120-hektárovú farmu od svojho 
starého otca a od roku 2016 farma prechádza výraznými 
zmenami. Prvé kroky smerovali k prechodu na ekologi-
cké hospodárstvo, následne v priebehu každých dvoch 
rokov postavili maštaľ pre 6000 kusov hydiny. Začiatkom 
roku 2021 sa začali zaujímať o bio-produkciu ošípaných 
a na konci roka 2021 už boli ustajnené prvé prasničky 
v novovybudovanej maštali s kapacitou 100 prasníc.  

Plánovacia fáza bola pomerne krátka. Manuel Hauer už tro-
chu premýšľal o pôrodných boxoch WelCon od firmy Schau-
er, ale po konzultácií a návšteve Bio-inštitútu Raumberg 
Gumpenstein v Thalheime pri Welse bolo ihneď rozhodnuté. 
Maštaľ na kľúč od firmy Bayer Bau má drevenú konštrukciu 
s betónovými, prefabrikátmi od firmy Schauer Agrotronic. 
„Všetko tu pasuje a sedí!“ Takže aj termín pre stavebné povo-
lenie mohol byť uzavretý v podstatne krátkom čase.

„Konštrukcia pôrodného boxu WelCon - jednoduchá ma-
nipulácia, ale aj veľká voľnosť pohybu prasníc ma moti-
vovali k tomu, aby som sa začal venovať bio-produkcii 
prasiatok.“

Manuel Hauer sa rozhodol pre rakúsku genetiku a pri predaji 
spolupracuje s firmou Bioschein Austria. Skúsenosti získaval 
počas študenských rokov na rôznych farmách v zahraničí.  
Najmä pokiaľ išlo o takú podstatnú vec ako ustajnenie pras-
níc v biochove bol pôrodnými boxami WelCon od začiatku 
presvedčený. „Konštrukcia boxu, jednoduchá manipulácia, 
ale aj veľká voľnosť pohybu prasníc ma motivovali k tomu, 
aby som sa začal venovať bio-produkcii prasiatok,“ vysvetľuje 
Manuel Hauer.  Po tom ako videl WelCon - maštaľ v Thalheime, 
rozhodol sa, že aj on celú maštaľ postaví z dreva. Spoločný 
koncept firmy Schauer a Bayer Bau, vybudovať s pôrodňou 
aj maštaľ pre prasiatka, výrazne skrátilo a zjednodušilo etapu 
výstavby. Eroscentrum a jaloviareň boli taktiež postavené z 
dreva, ale v klasickom stolárskom prevedení. 

Už mesiac po začatí výstavby boli vybudované 2 bio-maštale 
s pôrodňou a s pôrodnymi boxami WelCon. (so 6 oddelenia-
mi a celkovo 39 pôrodnými boxami, jedna maštaľ s odcho-
vom prasiatok a prasničiek, niekoľko výkrmových kotercov 
ako aj eroscentrum a jaloviareň, celkovo 4 budovy s dĺžkou 
50 m) Pod stálym odborným dohľadom firmy Schauer sa 
postupne montovala ďalšia maštaĺná technika.
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Bio funguje len v obehovom hospodárstve - 
živočíšna výroba je jeho nevyhnutnou zložkou 

Pre rodinu Hauer je myšlienka recyklácie centrálne prepoje-
ná s ekologickým hospodárstvom, ktorá nefunguje bez cho-
vu zvierat.  Všetky ležoviská a funkčné zóny sú v biochove 
podstielané. Zreteľné rozdelenie funkčných zón s ležovis-
kom, krmoviskom a kaliskom s odvádzacím kanálom zaisťuje 
prasniciam čisté koterce a lepšiu maštaľnú klímu. Vytvára to 
nielen lepšie životné podmienky zvierat, ale zároveň aj chrá-
ni životné prostredie a produkuje sa kvalitný hnoj, čo je opäť 
predpodkladom úspešného ekologického hospodárstva. 

Na farme sa produkuje 75% potrebného krmiva vrátane ja-
drového a objemového krmiva. Okrem bio obilia zabezpečuje 
Manuel Hauer všetkým zvieratám - od prasníc po prasiatka 
plnohodnotnú ďatelinovú siláž, čím podporuje zdravie zvie-
rat a zároveň produkuje potrebnú časť bielkovín pre chov 
ošípaných. 

Osvedčila sa aj vonkajšia maštaľ s eroscentrom a 
jaloviarňou 

Obyvatelia Waldhofenu sú na časté, veterné počasie zvyknu-
tí. Preto mal Manuel Hauer trochu obavu situovať jaloviareň 
a eroscentrum vo vonkajšej maštali. Teraz je rád, že dal na ná-
zor Christiana Auingera z firmy Schauer a Wernera Hagmüll-
era z inštitútu Raumberg Gumpenstein. Prvá zima skončila 
a všetko fungovalo správne. Prasnice sa môžu premiesniť 
do dobre podstielaných ležovísk, chránených PVC závesmi. 
Maštaľ je síce orientovaná na juhovýchod, avšak voči prieva-
nu a vetru je zabezpečená ochrannými sieťami.

Žľab je navrhnutý tak, aby sa jednoducho plnil silážou z 
kŕmneho stola a pre špecifické skupiny zvierat dopĺňal ja-
drovým krmivom.  Aby sa tu realizovalo čo najhoposdár-
nejšie riešenie, majú kŕmne boxy jednoduché uzatváranie 
s doskou, čo umožňuje krátkodobú fixáciu prasníc po in-
seminácií. V zadnej časti sa nachádza zóna s ležoviskom, 

kaliskom a zóna pre aktivity. Všetky zóny sú podstielané 
slamou. V spoločnom kanáli je umiestnené aj napájacie a 
odvodňovacie potrubie. Pri odstraňovaní hnoja je možné 
skupiny prasníc uzavrieť krátkodobo v zadnej časti pomocou 
teleskopických otočných zábran. 

Manuel Hauer a jeho rodina veria v ďalší rozvoj biochovu 
ošípaných

Odvetvie a trh s chovom ošípaných nie je kolísavý, vyvíja 
sa síce pomaly, ale za to stabilne. To značí, že z dlhodobého 
hľadiska je tu stále priestor pre ďalších farmárov, ktorí o bio 
chov majú záujem. 

k  V I D E U !



RINDER LAUFSTÄLLE

WIR PLANEN UND BAUEN IHREN
NEUEN RINDERSTALL!
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SCHAUER Agrotronic GmbH
Passauer Straße 1
AT-4731 Prambachkirchen
+43/72 77/23 26-0
office@schauer-agrotronic.com

SCHAUER Maschinenfabrik GmbH 
Vertriebsgesellschaft
Gewerbering 19
DE-94060 Pocking
+49/85 31/82 72
germany@schauer-agrotronic.com

SCHAUER, spol. s r.o.
Priemyselná 4
SK-949 01 Nitra
+421/37/79 12 101 
schauer@schauer.sk
www.schauer.sk


