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Reportáž SCHAUER Agrotronic 

Nová maštaľ na náučnej farme Gut Riem,  
Mestské majetky Mníchov!
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Maštaľ ako oddychové miesto pre mestské obyvateľstvo, 
zároveň ponúka priestor pre dobrovoľníkov.

Po dlhom a detailnom plánovaní bola nová maštaľ dokončená 
v roku 2021 a je vedená ako súčasť bio farmy. Zvláštnosťou 
je malá rozloha, ale bez obmedzania funkčnosti pre každé 
zviera. Celkovo je tu ustajnených 56 hospodárskych zvierat: 
dojčiace kravy s ich teliatkami (strakatý dobytok), ovce Meri-
no, 4 chovné prasnice s prasiatkami, výkrmové ošípané (ne-
mecká landrase x biela ušľachtilá) a 2 veľké osly. 

Skutočným účelom tejto bio farmy, je nielen ukázať zvie-
ratá mestskému obyvateľstvu, ale aj predviesť model štan-
dardného, ekologického hospodárenia uprostred Mnícho-
va. Na domovskej stránke je možné sa zaregistrovať ako 
dobrovoľník a vyskúšať si prácu na farme priamo v praxi. 
Ponuku môžu využiť všetky vekové kategórie, k tomu sa 
celoročne uskutočňujú 4 dni v týždni prehliadky so sprievod-
com. Prevládajú zväčša školské skupiny, deti sú integrované 
do všetkých pracovných procesov. 

Pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o obehovom hospo-
dárstve, cykloch v rastlinnej a živočíšnej výroby si môžu 
objednať „celoročný kurz“, na ktorý je raz mesačne vyčlenený 
jeden deň. Maštaľ, prehliadky, bylinkovú záhradu, debničkové 

výsadbu obhospodarujú a zabezpečujú 3 stáli zamestnanci. 
Mestské majetky Mníchov spravujú celkovo 10 bio fariem.  
Pán Michael Stark je okrem farmy Gut Riem správcom 4 
ďalších fariem. Detailné plánovanie mal na starosti v úzkej 
spolupráci s Albertom Putzom, obchodným poradcom firmy 
Schauer Agrotronic.

Všetky zvieratá sú ustajnené vo vzdušnej maštali s výbehom. 
Pohodlie zvierat v ležoviskách zabezpečuje hlboká pods-
tielka, ktorá sa raz do týždňa čistí UNC nakladačom. Počas 
čistenia sú teleskopickými zábranami zvieratá krátkodobo 
uzavreté pri kŕmnej zábrane. Aj vo výbehu sa nachádzajú te-
leskopické zábrany, ktorými sa zvieratá počas odstraňovania 
hnoja zavrú v maštali. Hnoj sa odstraňuje mechanicky pomo-
cou priečneho vyhŕňača. 

Aby zostal výbeh suchý a produkovalo sa menej zápachu a 
emisií amoniaku vybudoval sa 10 cm hlboký odvádzací ka-
nál, v ktorom sa vďaka spádu močovka odvádza do kaná-
la. Keďže je tu ustajnených len niekoľko zvierat, postačuje 
odstraňovanie hnoja jeden krát za deň. 

V dvoch pôrodných boxoch BeFree-bio boli vybudova-
né uzatvorené a vyhrievané hniezda, aby boli prasiatkam 
zabezpečené dostatočné tepelné nároky. Prasnica môže byť 
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v prípade potreby ošetrenia krátkodobo fixovaná. Oprasenie 
prebieha voľne, bez fixácie. Na krytoch hniezd pre prasiatka 
sú namontované PVC závesy ako je to pri studených mašta-
liach bežné. Všetky ošípané sú kŕmené suchým kŕmením a 
ručne. Zvláštnosťou sú tu otočné kŕmne zábrany, ktoré počas 
prehliadok so skupinami detí uľahčujú manipuláciu s krmi-
vom, bez priameho kontaktu so zvieratami. Vďaka tomu sa 
popri dezinfekcii a ochranným odevom zvyšujú hygienické 
opatrenia. 

Pri ustajnení oviec boli naplánované kŕmne zábrany TopSa-
fe.  Umožňuje to krátkodobú fixáciu a zvieratá majú počas 
kŕmenia väčší kľud. Podobne aj teliatka sa môžu zdržiavať 
vo vlastnom ležovisku a krmisku alebo sa otvorom dostanú 
k svojim matkám. Na všetky bežné práce je k dispozícií UNC 
nakladač.  Používa sa na privážanie siláže alebo sena zviera-
tám ako aj na zabezpečenie podstielky. 

Jatočné zvieratá spracováva partnerská firma, mäsiarstvo 
Tagwerk. Vlastné spracovanie nie je pre farmu Gut Riem 
rentabilné, ale uvažuje sa o tom, že spracované mäsové 
výrobky budú v budúcnosti ponúkať priamo návštevníkom 
a spotrebiteľom v regióne prostredníctvom samoobslužných 
automatov. Tým by sa cyklus uzavrel. 

Náučná farma s maštaľou, kde sa môžu zapájať aj dobrovoľníci, 
je mimoriadne úspešný, udržateľný koncept, ktorý má čeliť 
súčasnému, silnému odcudzeniu spotrebiteľov od moderné-
ho poľnohospodárstva. Deti aj dospelí sa tu môžu dozvedieť 
ako funguje ekologické hospodárstvo a chov zvierat a 
zároveň sa môžu presvedčiť aj o vysokej kvalite a chuti tu vy-
robených potravín. 

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


