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Rodinná farma Bauer v Peuerbachu, Rakúsko:
Klasická výkrmová maštaľ s celoroštovou podlahou 

prebudovaná na welfare-maštaľ. 
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Rodinná farma Bauer v Peuerbachu, Rakúsku: klasická 
výkrmová maštaľ s celoroštovou podlahou prebudovaná 
na welfare-maštaľ.

Tradičná farma na chov ošípaných má 70 chovných prasníc a 
320 výkrmových miest. Farmu vedú spoločne manželia Petra 
a Christian Bauer, pričom Christian Bauer pracuje zároveň aj 
ako odborný poradca spoločnosti Solan, vyrábajúca krmivá 
pre zvieratá. V decembri 2020 si položili otázku, čo ďalej s 
výkrmovou maštaľou a bez dlhšieho zaváhania sa ju rozhodli 
premeniť na jednu z piatich pilotných fariem v rámci progra-
mu Welfare-Premium AMA TW 100. Pre prvé ošípané našli 
významného obchodného odberateľa, rakúsku firmu Handl 
Tyrol, vyrábajúcu mäsové produkty od roku 1902. 

Program AMA GS/TW100 – o 100 % viac welfare a o 100% 
lepšej klímy.

V nadväznosti na základný program AMA, ktorý je v Rakús-
ku spotrebiteľmi a obchodníkmi vysoko cenený ako dô-
ležitá značka rakúskej kvality, bol minulý rok predstavený 
modul AMA TW60 – o 60% viac priestoru pre ošípané. Nový 
modul AMA GS/TW100 klimafit ponúka o 100% viac pries-
toru pre ošípané ako aj oddelené funkčné zóny v podstie-
laných ležoviskách a s vonkajšími výbehmi. Prevádzkuje sa 

tu aj chov ošípaných bez kupírovania chvostíkov. Čo sa týka 
kŕmenia, používa sa dunajská sója bez GMO. Toto všetko 
má svoju cenu. Garantovaný je príplatok 50 centov za 1 kg 
bravčového mäsa. Tento program rodine Bauer vyhovoval a 
dal im do budúcnosti novú perspektívu. Hneď po podpísaní 
zmluvy sa promtne začalo pracovať na potrebných opatreni-
ach spojených s prestavbou. 

O 100% viac miesta vďaka krytému výbehu s podstiel-
kou.

Na prestavbu bol k dispozícii priestor popri pozdľžnej ste-
ne maštale. Miestny stolár vytvoril maštaľ s prekrytou, ot-
vorenou strechou. Aby bola pomerne veľká výbehová plo-
cha  (0,7m2na výkrmové miesto) aj pracovne efektívna, bol 
výbeh rozdelený na dve časti so samostatnými vyhŕňanacími 
systémami a s prekrytými odtokovými kanálmi. To má tú 
výhodu, že časť močovky môže okamžite odtiecť. Zároveň sa 
slama tak rýchlo neznečistí a zníži sa vznik zápachu a emisií 
amoniaku. Pri odstraňovaní hnoja to má výhodu v tom, že 
ošípané je možné uzamknúť do druhého priestoru pomo-
cou teleskopických otočných zábran. Hnojovicové kanále 
sa čistia dvakrát, výnimočne trikrát do týždňa kolesovým 
nakladačom. Vonkajší kanál je vždy viac znečistený ako vnú-
torný, preto môžu byť intervaly odstraňovania hnoja rôzne. 
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Ošípané sa v slamou podstielanom výbehu cítia evidentne 
príjemne, môžu sa v slame rýpať a žuvať steblá. V zásade je 
výbeh vítaný za každého počasia. Vonkajšia stena je riešená z 
betónu s výškou 100 cm a s vrstveným sklom s výškou 60 cm. 
Maštaľ je tak zabezpečená pred diviakmi v zmysle vyhlášky 
o chove ošípaných. Novou welfare maštaľou bol očarený aj 
pán Handl, majiteľ rovnomernej firmy a dôležitý odberateľ: 
„Na kvalite mäsa cítiť, že zvieratá vyrastali bez stresu.“

Výkrmová maštaľ – ustajnenie zvierat bez kupírovania 
chvostíkov ošípaných.

Náročnejšiou výzvou welfare programu AMA-GS/TW 100 je 
upustiť od kupírovania chvostov. Kastrácia prasiatok sa musí 
previesť len s celkovou anestézou, ktorú môže vykonať iba 
veterinár. Vo výkrmovej maštali pomáha obhrýzanie chvos-
tov eliminovať slama a dostatok priestoru. Vyvážené kŕmenie 
bohaté na surovú vlákninu je dôležité,  ale nie je tak kľúčové 
pri bohatej zásobe slamy. Christian Bauer nedopustí na mi-
nerálnu zmes od firmy Solan. 

Jednoduchá prestavba starej maštale s celoroštovou 
podlahou na maštaľ s funkčnými zónami.

Výkrmová maštaľ bola tradične vybavená celoroštovou 
podlahou s oddeleniami a kotercami po 20 výkrmových 
ošípaných. Na prestavbu kotercov na welfare  bolo vo vnú-
tri potrebné odstrániť iba jednu deliacu priečku, čím vznik-
li väčšie koterce. Nový koterec má 40 výkrmových miest s 
vonkajším výbehom s podstielkou. Zostalo pôvodné mo-
kré kŕmenie so senzormi a krátkymi žlabami. Počas dňa je 
kŕmenie rozdelené do troch kŕmnych blokov. Dva krátke 
žľaby so senzormi sú kŕmené vždy bezprostredne jeden po 
druhom. Okrem toho boli na zlepšenie prostredia pre zviera-
tá namontované závesné drevenné hračky a reťaze. 

Zhrnutie:

„Prestavbu na welfare maštaľ sa nám podarilo realizovať 
vďaka vlastnému úsiliu cenovo výhodnejšie a bez kompli-
kácií. Bol to ten správny krok, ktorý dáva našej relatívne 
malej farme perspektívu do budúcnosti, “ sú presvedčení 
Petra a Christian Bauer. 

K  V I D E U !
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