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Jednoduchá kontrola 
a údržba

Moderná technológia Ma-
maDos signalizuje ošetrova-
teľom nie len dennú spotre-
bu krmiva každej prasnice, 
ale aj spotrebované množ-
stvo behom jedného kŕme-
nia, a  to sedem dní spätne. 
Chovateľovi však poskytuje 
ešte jednu informáciu, a  to 
elektrický odpor elektromo-
torov, ktorý poháňa dávko-
vací šnek. Správny odpor je 
označovaný zelenou farbou, 
šnek vtedy správne pracuje 
a  prasnica dostáva krmivo. 
Pokiaľ odpor prekročí urči-
tú hranicu, je označovaný 
červenou farbou. Obsluha je 

tak upozornená na problém 
v  dávkovaní a  je potrebné 
skontrolovať šnek, prípad-
ne ho vyčistiť. Kontrola je 
jednoduchá a  stopercent-

ne účinná, veľmi ľahká je aj 
údržba celého zariadenia.

„Správnu výživu pras-
ných a pripustených prasníc 
majú u  nás na starosti dve 

kŕmne stanice Compident, 
ideálnu výživu dojčiacich 
prasníc umožňuje technoló-
gia MamaDos napojená na 
pôvodný počítač kŕmnych 
staníc,“ vysvetľuje záverom 
Pavel Vicenec. „Po ročnej 
prevádzke môžem potvrdiť, 
že systém MamaDos zaru-
čuje jednoduššiu a  rýchlej-
šiu regeneráciu prasníc po 
odstave prasiat nevyhnutnú 
pre nový reprodukčný cyk-
lus, pritom je naprosto spo-
ľahlivý.“

Rýchla návratnosť

Celková investícia do 
systému MamaDos vyšla 
na 860-tisíc českých korún. 
Návratnosť možno spočítať 
pomocou mliečnosti pras-

níc, respektíve hmotnosti 
prasiatok v  dobe odstavu. 
Pred investíciou mali od-
stavčatá priemernú hmot-
nosť 8 kg, teraz majú 9 kg. 
Pri ročnej produkcii 5 100 
prasiatok ide o  prírastok 
5 100 kg, čo pri podnikovej 

cene 120 Kč/kg prírastku 
odstavčaťa v  pôrodni pred-
stavuje 612-tisíc Kč. Ma-
maDos však zlepšil i  ruju 
prasníc a ich plodnosť, čo sa 
ale nedá presne ekonomicky 
vyčísliť. VLADISLAV FUKA
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Spoločnosť AGRA Řisuty 
využíva od minulej jesene 
pri dojčiacich prasniciach 
novú technológiu Mama-
Dos. Ako prasiatka rastú 
zvyšuje sa automaticky 
kŕmná dávka a počet 
kŕmení dojčiacim prasni-
ciam, pričom o jednotlivé 
porcie v rámci jednoho 
kŕmenia si musia prasnice 
povedať samé. Prvotným 
cieľom tejto investície 
bolo uľahčiť prácu ošetro-
vateľom a udržať u dojčia-
cich prasníc požadovanú 
kondíciu a dobrý zdravot-
ný stav.

Podarilo sa tieto ciele na-
plniť? Na to sme sa po ročnej 
prevádzke spýtali vedúceho 
živočíšnej výroby, pána Pav-
la Vicenca.

Výhoda pre ošetrovateľov

„Naše očakávania sa sto-
percentne naplnili, prostred-
níctvom novej technológie 
s vyspelou elektronikou sme 
predovšetkým eliminovali 

ľudský faktor,“ zdôrazňuje 
Pavel Vicenec. „Ručné pri-
dávanie či uberanie množ-
stva krmiva si obsluha často 
uľahčovala, stávalo sa, že 
prasnice zostali na určitom 
množstve kŕmnej zmesi dlh-
šiu dobu ako by podľa kŕm-
nej krivky mali byť.

Pôvodne musel ošetro-
vateľ čakať v  pôrodni do 
pol piatej odpoludnia, kedy 
prasnice dostávali posled-
nú dávku z  troch denných 
dávok, dnes si o  ne samé 
povedia ešte o  ôsmej večer. 
Pričom ošetrovateľ, keď má 
hotovo, môže odísť o druhej 
popoludní. Podľa prvých 
skúseností si prasnice veľmi 
rýchlo zvykli na voľné pohy-
bové senzory, samé si urču-
jú, či si dajú ďalšiu porciu 
alebo nie. Výrazne sa tiež 
eliminovali zbytky krmiva 
v žľabe, čo sa odráža v priaz-
nivejšej ekonomike chovu.

Prínosy pre prasnice

Pri pôvodnej kŕmnej 
technológii boli prasnice po 

odstave značne vychudnuté, 
čo sa negatívne odrazilo pri 
ruji a  inseminácií. Po zave-
dení technológie MamaDos 
tomu tak nie je. Výška tuku, 
ktorá sa meria u prasníc od 
roku 2017, sa v  priemere 
zvýšila z  necelých 13 mm 
na 15 mm a  viac, a  to pri 
rovnakom počte odstav-

čiat. Prasnice tak majú stá-
le dostatočnú energetickú 
zásobu. V  súčasnosti od-
stavujú v  stredisku Drnek 
v  priemere 12,5 odstavčiat 
na prasnicu a  vrh pri prie-
mernej výške tuku u  pras-
níc 15,34 mm, čo sa podľa 
vedúceho živočíšnej výroby 
prejavuje v  ideálnych pod-

mienkach na ruji a  násled-
nom zabrezávaní.

Oprasenie sa zvýšilo 
z  83 % na 90 %, pôrodnosť 
je 88 %. Výrazne sa zvýšila 
mliečnosť prasníc, na dvad-
siaty ôsmy deň sa pôvod-
ne odstavčatá odstavovali 
o  hmotnosti 7,5 až 8 kg, 
teraz majú pri odstave 9 kg 
a viac. Ďalšou výhodu novej 
technológie je väčší počet kŕ-

mení v dlhšom časovom pás-
me, ktoré nemusí kopírovať 
pracovnú dobu ošetrovate-
ľa. Pri pôvodnej technológii 
neboli prasnice ani fyzicky 
schopné prijať v  krátkom 
čase tak veľké množstvo kr-
miva.

Podľa Pavla Vicenca na-
pomáha nová technológia 
MamaDos taktiež identifi-
kovať u  prasníc zdravotné 
problémy. Ošetrovateľ má 
prehľad ako každá prasnica 
posledných sedem dní prijí-
mala krmivo, a  to v kilogra-
moch aj v  percentách. Tieto 
informácie sa porovnávajú 
s  limitmi a  sú farebne rozlí-
šené. Pokiaľ prasnica prijala 
70 % a viac krmiva z  limitu, 
je údaj v  zelenej farbe, roz-
medzie 40 až 70 % je v žltej 
farbe a  príjem pod 40 % li-
mitnej dávky je v  červenej 
farbe. Červená signalizuje 
u  konkrétnej prasnici nie-
jaký problém, väčšinou už 
má zvýšenú teplotu a  ošet-
rovateľ na to môže okamžite 
reagovať.

Samoobsluha v pôrodni
Akonáhle majú dojčiace 
prasnice ešte hlad alebo 
chuť, samé si povedia, aby 
dostali pridané. Táto filo-
zofia je základom novej 
technológie MamaDos od 
firmy SCHAUER, ktorú ako 
prvá v Českej republike 
využíva od konca roku 
2018 Agra Řisuty, s. r. o. 
V stredisku Drnek ju 
inštalovala třeboňská 
spoločnosť AGRICO, ktorá 
rakúsku firmu zastupuje 
na českom trhu. Po ročnej 
prevádzke sme sa prišli 
spýtať na prvé skúsenosti.

Technológia MamaDos 
je určená dojčiacim prasni-
ciam. Prvé tri dni má prasni-
ca dostatok mlieka pre všet-
ky ciciaky, postupne však 
u  nej začína jeho produkcia 
klesať, pritom rastúce ci-
ciaky ho požadujú čím ďalej 
viac. Aby sa tento stav neod-
rážal v zlej kondícií prasníc, 
je potrebné ich kŕmnu dáv-
ku postupne zvyšovať. A  to 
MamaDos dokáže. Každá 
prasnica si sama reguluje 
množstvo krmiva ťuknutím 
do nerezovej sondy, ktorá je 
umiestnená vo zvode dávko-
vača krmiva do žľabu. Den-
nú dávku určuje počítač na 
základe kŕmnej krivky pri-
delenej jednotlivej prasnici 
podľa kondície alebo počtu 
narodených prasiatok.

S modernizáciou aj 
repopulácia

Spoločnosť Agra Řisuty 
chová v súčasnosti približne 
200 prasníc s  priemernou 
ročnou úžitkovosťou 29,5 
odstavčiat a 1 700 ošípaných 
vo výkrme. Za rok dodá 
na bitúnky okolo 5 000 ja-
točných zvierat, čo v  živej 
hmotnosti predstavuje pri-
bližne 560 ton. Základom 
chovu prasiat je uzavretý 

obrat stáda a výrazný tlak na 
biosekuritu a  pohodu zvie-
rat. Pôrodňa s  odchovom 
sa nachádzajú v  stredisku 
Drnek, výkrm je situovaný 
na strediskách Malíkovice 
a  Ledce, čo síce spôsobuje 
menšie problémy s  presu-
nom zvierat, ale vzhľadom 
k  zásadám biosekurity je 
tento stav ideálny. Cudzie 
autá jazdia pre jatočné zvie-
ratá len na dve strediská, 
k  prasniciam a  prasiatkam 
sa vôbec nedostanú. S ohľa-
dom na welfare sa prasné 
prasnice chovajú na hlbokej 
podstielke v  skupinových 
boxoch a na odchove je v jed-
nom boxe menej prasiatok 
ako je doporučená plocha na 
jedno prasiatko.

„S  modernizáciou pô-
rodne prasníc a  eroscentra 
v  roku 2008 bola spojená 
repopulácia základného 
stáda prasníc,“ povedal pre 
týždenník Zemědělec Pavel 
Vicenec, vedúci živočíšnej 
výroby. „Zakúpili sme 200 
prasničiek od firmy CBS – 
Czech Breeding Services, 
ktorých zvieratá sú šľach-
tené v  rámci národného 
šľachtiteľského programu. 
Vedeli sme, že s  pôvodným 
zdravotným stavom prasníc 
by sme neboli ani v  moder-
ných maštaliach konkuren-

cieschopní. Druhá vlna mo-
dernizácie prebehla v  roku 
2016, keď sme odchovňu 
prasiat v  inom objekte so 
starou nefungujúcou tech-
nológiou nahradili odchov-
ňou pristavenou k  maštali 
s prasnicami. Kapacita novej 
maštale je 1 050 odstavčiat. 
A v roku 2018 sme do pôrod-
ne nainštalovali automatic-
ký kŕmny systém MamaDos. 
Modernizácia maštale, pri 
ktorej dlhodobo spolupracu-
jeme s  firmou AGRICO pre 
jej spoľahlivosť a  náväznosť 
jednotlivých technológií, 
bola spolufinancovaná Eu-
rópskou úniou.“

Pôvodný stav už 
nevyhovoval

Kŕmenie prasných pras-
níc na hlbokej podstielke 
zabezpečujú dve kŕmne sta-
nice Compident od firmy 
Schauer riadené počítačom. 
S  ohľadom na menšiu in-
vestičnú náročnosť zvolili 
v Řisutoch v pôrodni jedno-
duchú technológiu suchého 
kŕmenia prostredníctvom 

reťazového dopravníka a ob-
jemového dávkovača bez 
akejkoľvek elektroniky.

„Pri  objemovom dávko-
vači sa musela jednotlivým 
dojčiacim prasniciam podľa 
kŕmnej krivky ručne zvyšo-
vať alebo znižovať kŕmna 
dávka,“ popisuje pôvodný 
stav Pavel Vicenec. „ Bolo to 
veľmi náročné na obsluhu, 
pokiaľ prasnica nežrala, mu-
sela obsluha kŕmnu dávku 
znížiť, keď ubrala neskoro, 
zostávali zbytky v  žľaboch 
a  tie sa museli opäť ručne 
vyberať. Tento stav sťažoval 
ošetrovateľom prácu a  na-
viac predražoval ekonomi-
ku prevádzky. Preto sme sa 
rozhodli kŕmnu technológiu 
v  pôrodni vylepšiť. Bol som 
sa na MamaDos pozrieť na 
dvoch rakúskych farmách 
a naozaj ma táto technológia 
uchvátila. A  tak sme ju na 
jeseň roku 2018 inštalova-
li u  nás. Naďalej sa kŕmna 
zmes dosypáva niekoľkokrát 
denne pôvodným reťazovým 
dopravníkom na suché kr-
mivo. Je dôležité, aby pred 
každým krmením dopravník 

zmes doplnil. Staré objemo-
vé dávkovače sme odmonto-
vali a  nahradili novou prie-
hľadnou spádovou trubkou 
s  elektrickým šnekom a  po-
hyblivým senzorom. Systém 
MamaDos je na všetkých 54 
pôrodných miestach.

Vyspelá technológia

Pôvodnú technológiu 
v  pôrodni doplnil elektric-
ky poháňaný šnek, spádová 
trubka s kapacitou dávky na 
jedno kŕmenie asi 2,5 kg, 
mechanický senzor v  žľabe 
a  samozrejme elektronika. 
Vznikol tak inteligentný dáv-
kovač riadený počítačom 
Topo, ktorý obsluhuje aj dve 
kŕmne stanice Compident 
pre prasné prasnice. Systém 
je doplnený o  NFC techno-
lógiu pre okamžitú kontrolu 
kŕmneho miesta pomocou 
aplikácie na mobilnom tele-
fóne Schauer Smart Control.

A  ako zariadenie v  pô-
rodni funguje? Po pôrode 
sú dojčiace prasnice kŕme-
né len dvakrát denne od 

6. a 14. hodiny, od 6. dňa po 
pôrode štyrikrát denne (od 
6., 10., 14., a 17. hod.) a od 
20. dňa po pôrode dostáva-
jú prasnice krmivo päťkrát 
denne, naposledy približne 
o 20. hodine. U každej pras-
nice je pre jednotlivé kŕme-
nie nastavené množstvo 
kŕmnej zmesi podľa kŕmnej 
krivky, naviac rozdelené do 
niekoľkých porcií po 200 
gramoch. Prvá porcia vy-
padne v  daný čas automa-
ticky, o  tie ďalšie si už musí 
prasnica ťuknutím do čidla 
povedať. Ako ciciaky rastú, 
dostávajú prasnice viac kr-
miva, ku koncu odchovu 
príjmu niektoré z  nich až 
12 kg kŕmnej zmesi za deň. 
Mladé prasničky sú schop-
né prijať 70 až 80  % dávky 
nastavenej podľa kŕmnej 
krivky od obdobia 15 dní po 
pôrode. Nastavenie kŕmnej 
krivky a  jednotlivých porcií 
môže byť v každom podniku 
iné, záleží na genetike a výži-
ve prasných prasníc.
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Potvrdené prínosy technológie MamaDos

Potvrdené prínosy technológie MamaDos

Pavel Vicenec.

Pri systéme MamaDos si každá prasnica sama reguluje množstvo 
krmiva ťuknutím do nerezovej sondy, ktorá je umiestnená na 
zvode dávkovača krmiva do koryta.

S vekom prasiatok sa dojčiacim prasniciam automaticky zvyšuje 
počet kŕmení a množstvo krmiva

Nová technológia od firmy 
Schauer je v stredisku Drnek 
v pôrodni prasníc vo všetkých 
pôrodných boxoch.

Technológia MamaDos sa veľmi osvedčila, požadované očakávania 
týkajúce sa ošetrovateľov a dojčiacich prasníc boli stopercentne 
naplnené.

Prasiatka majú pri odstave v priemere o jeden kilogram väčšiu 
hmotnosť ako pri pôvodnej technológii

V každej zo šiestich sekcií s deviatimi pôrodnými boxami ovláda 
kŕmenie MamaDos jeden ovládač Schauer

Kontrola a údržba zariadenia MamaDos je veľmi jednoduchá.
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