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Mezinárodní výstava EuroTier
2008 byla zaměřena nejen na tech-
niku pro živočišnou výrobu, ale také
na problematiku decentralizovaných
energetických zdrojů, bioenergetiku,
zpracování biomasy, faremní chov
ryb a další produkty spojené s cho-
vem hospodářských zvířat. Velké 
výstavní plochy si pravidelně prona-
jímají služby pro zemědělství, pora-
denské firmy, výzkumné a vývojové
organizace a další. Nedílnou součás-
tí výstavy jsou každodenní přehlídky
hospodářských zvířat..

Svým rozsahem se EuroTier řadí
mezi největší světové výstavy tohoto
druhu a jen málokterý významný ev-
ropský výrobce strojů a zařízení pro
živočišnou výrobu si dovolí nepre-
zentovat své nejlepší a nejnovější
výrobky na této výstavě.

Loňské výstavy EuroTier 2008 se
celkem zúčastnilo 1808 výrobců ze
46 zemí, kteří si pronajali více než 88
tisíc m2 výstavní plochy v krytých
a vytápěných výstavních halách.
Vedle toho se řada výrobků prezen-
tovala na volné ploše a zvláštních
předvadištích.

Jednotliví výrobci se na tuto výsta-
vu dlouhodobě a systematicky při-
pravují tak, aby na ní předvedli svůj
nejlepší sortiment. Novinky svého
vývojového a výrobního programu
připravují tak, aby byly poprvé vysta-
veny právě v Hannoveru..

Výrobci mají možnost přihlásit své
výrobky do soutěže o zlaté a stříbrné
medaile. Podmínkou pro přijetí expo-

nátu do této soutěže je mj. požada-
vek, aby výrobek předtím nebyl před-
váděn na žádné jiné významné
výstavě. Všechny novinky musí být
na výstavě prezentovány plně fun-
kční a v průběhu roku 2009 uvedeny
na trh.V letošním roce byly odbornou
komisí uděleny celkem čtyři zlaté
a 13 stříbrných medailí.

Rozsah výstavy a složitost proble-
matiky spolu s limitovaným rozsa-
hem tohoto článku neumožňuje
podrobně pojednat o všech novin-
kách a vývojových trendech technic-
kých technologických systémů pro
chov všech hospodářských zvířat.
Proto budou dále představeny hlavní
trendy a novinky pro chov dojnic.

�� Vývoj systémů 

pro ustájení dojnic

U příležitosti výstav EuroTier jsou
organizátory výstavy vyzváni přední
odborníci, aby zpracovali svůj pohled
na vývojové tendence v jednotlivých
technických a technologických systé-
mech. Pro letošní výstavu zpracoval
svou představu vývoje v oblasti systé-
mů pro ustájení dojnic Andreas Pelzer,
Zemědělské centrum Haus Düsse.

Při výstavbě nových stájí pro doj-
nice je podle A. Pelzera potřebné 
dodržet jasné členění stájového pro-
storu pro krmení, přehánění, odpoči-
nek a dojení. Nová stáj by měla být
nejméně dvouřadá s centrální krm-
nou chodbou a středovou přeháněcí
uličkou pro přesun dojnic do dojírny
a zpět. Doporučuje členění stáda na

čtyři skupiny. To umožňuje efektivní
management stáda.

Z hlediska stavebně technického
řešení stáje platí zásada, že stavba
a její části musejí v prvé řadě vyho-
vovat požadavkům zvířat a technické
řešení se musí přizpůsobit těmto po-
žadavkům.

Provedení stavby musí napomáhat
zejména snížení tepelné zátěže vy-
sokoprodukčních zvířat v období vy-
sokých venkovních teplot.

Doporučuje plánovat dostatečnou
výměnu vzduchu v rozsahu mini-
málně 800 m3/h pro každou dojnici.

Z hlediska stájového objektu do-
poručuje:
� orientaci stáje napříč směru pře-

vládajících větrů, 
� okapovou výšku min. 4 m,
� možnost plně otevřít boční stěny,
� vyhnout se místům, kde by okolní

budovy vytvářely větrný stín,
� minimalizovat střešní prosvětlovací

prvky,
� volit světlou barvu střešního

pláště, podle možností s tepelnou
izolací.
Výhodou jsou plně automaticky

ovládané boční stěny a využití tepel-
ných a vlhkostních senzorů, rychlosti
větru a intenzity slunečního záření pro
optimalizaci větrání. Tam, kde nestačí
k dostatečné výměně a rychlosti
proudění vzduchu, je doporučována
instalace vnitřních ventilátorů.

Krávy musejí mít neustále volný
přístup k napájecí vodě. Pro skupinu
60 dojnic se doporučuje vedle jedno-

ho velkého napájecího žlabu o délce
kolem 2 m ještě instalace minimálně
dalších tří jednomístných napáječek
nebo žlabů. Napájecí žlaby musí být
situovány tak, že pijící zvíře musí mít
možnost úniku v několika směrech.

Krmná chodba s jednostranně za-
kládaným žlabem by měla být široká
5 m a při použití oboustranných žla-
bů by měla být šířka krmné chodby
6 m. Pro pohodlný příjem krmiva je
doporučováno zvýšení dna žlabu
proti krmišti o 200 mm.

Použití samopoutacích zábran
v krmišti je zatím stále předmětem
diskusí. Ve stádech větších než
200 kusů je nutné zajistit ve stáji mi-
nimálně 50 – 60 míst se samopouta-
cími zábranami, aby mohl být
uskutečněn např. bezpečný odběr
vzorků krve, aplikace injekcí atd.

�� Nová řešení v oblasti

boxových loží

Velká pozornost musí být věno-
vána řešení boxového lože, které
musí zajistit pohodlné zaléhávání, le-
žení a vstávání zvířat. Polohu zvířat
v boxu musí regulovat vhodně nasta-
vené zábrany. Technické řešení bo-
xových zábran musí umožnit jejich
nastavení ve značném rozsahu tak,
aby je bylo možné přizpůsobit poža-
davkům zvířat na bezpečný pohyb
v boxu, pohodlné ležení a současně
zamezit nadměrnému znečištění bo-
xu nebo poranění zvířete. Boční zá-
brany z ohebného sklolaminátu jsou
jedním z nových jednoduchých řeše-
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Pojízdný MKV zavěšený na drážce, který může zakládat krmivo

i podestýlku

Vývojové tendence systémů

pro chov skotu 
Významnou možností, jak se seznámit s vývojovými 
tendencemi technických a technologických systémů pro
chov hospodářských zvířat a novinkami, je účast na
mezinárodních výstavách, kde si návštěvník může
exponáty svého zájmu podrobně prohlédnout, pohovořit se
zástupci výrobce a získat potřebné informace. V tomto
směru si velmi dobrou pověst získaly výstavy EuroTier, které
se konají každý druhý rok na výstavišti v Hannoveru.
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ní boxových zábran. Podlaha boxu se
doporučuje vyvýšit o 200 mm nad
úroveň hnojné chodby. Šířka boxu se
doporučuje 1150 – 1250 mm, délka
2500 – 2800 mm. Ložná plocha by
se měla budovat ve spádu 2 – 4 %
k hnojné chodbě.

�� Další technologické

prvky

Pohybové chodby musejí být čisté,
neklouzavé a musí umožnit bezpeč-
ný pohyb zvířat. V moderních stájích
činí podíl pohybových chodeb kolem
5 m2/dojnici. V moderních stájích je
potřebné zvýšit počet průchodů tak,
aby nejméně každých 15 m měly doj-
nice k dispozici průchod nejméně
2,5 m široký. V případě umístění na-
pájecích žlabů a drbadel v těchto
průchodech musí být jejich šířka
přiměřeně větší.

Šířka krmiště by měla být nejméně
4 m a šířka hnojných chodeb 2,5 m
a v případě podestýlaných boxů je
lépe volit šířku 3 m. Doporučuje se

plochu hnojných chodeb pravidelně
čistit. Pevné podlahy nejméně kaž-
dou hodinu.

Velký význam se klade na osvětle-
ní stáje. Doporučuje se zajistit světel-
ný režim 16 hodin světla o intenzitě
nejméně 150 Luxů a osm hodin tmy.
Pro osvětlení stáje jsou doporu-
čovány moderní světelné zdroje (vy-
sokotlaké sodíkové výbojky) se svě-
telným výkonem 130 lumen/W
a životností kolem 20 000 hodin.

Většina těchto požadavků je
v souladu s tím, jak se projektují
a staví moderní stáje pro dojnice
u nás. V úvahu je však potřebné vzít

také ekonomické aspekty. Zbytečné
nebo nedostatečně odůvodněné
předimenzování stájových prostor
stojí dost peněz a někdy může
i škodit. Např. předimenzované
chodby zvyšují emise škodlivých
plynů a mohou v případě použití 
roštů způsobit problémy v zimním
období v důsledku nedostatečně in-
tenzivního prošlapávání výkalů. Za-
tím nejsou žádné poznatky o tom,
že prodloužení délky boxu na
2800 mm přináší zlepšené zale-
hávání a lepší pohodlí pro dojnice.
Takové opatření by bylo potřebné
podložit dobře metodicky vedeným
experimentem. Je však třeba sou-
časně uvést, že kráva při zale-
hávání na pastvě využívá prostor
o délce až 3 m, takže při zalehávání
do boxu dlouhého 2500 mm je
v mírné míře omezována.

�� Vývojové tendence

systémů krmení 

Pro krmení jednoznačně převláda-
jí míchací krmné vozy různého tech-
nického a konstrukčního provedení.
Pro větší stáda se prosazují samo-
jízdné krmné vozy. Velký důraz se
klade na šetrné zacházení s krmi-
vem a zachování jeho původní struk-
tury.

Je znát zřetelný příklon praxe
i výrobců ke krmným vozům s verti-
kálními šneky. Omezuje se použití
nožů a hledají se další cesty, jak
snížit negativní působení pracovních
součástí krmných vozů na krmivo.
Zlepšuje se konstrukční řešení MKV
s míchací hřídelí a pádly. Objevují se
kombinace míchací hřídele s hori-
zontálním šnekem, která umožňuje
i rozebírání kompaktních balíků.

Je možno zaznamenat snahu někte-
rých výrobců o návrat stacionárních
krmných linek např. s nadžlabovými
dopravníky nebo automaticky říze-
nými krmnými vozy zavěšenými po-
jízdně na drážce nebo s programově
řízeným pohybem v krmné chodbě
(pamětníci si vzpomenou na elektric-
ký krmný vůz DOŽP 100, který byl
u nás vyráběn a provozován někdy
v osmdesátých letech minulého stole-
tí). Pro plnění těchto krmných systé-
mů jsou budovány centrální přípravny

se soustavou dávkovacích zásobníků.
Oživit stacionární krmné linky se po-
kouší několik firem. Firma Trioliet vyvi-
nula a dodává pojízdný MKV
zavěšený na drážce, který může za-
kládat krmivo i podestýlku.

Nadžlabové dopravníky se shazo-
vacím vozíkem vyrábí francouzská
firma Pellon.Vedle úplné automatiza-
ce procesu zakládání krmiva umož-
ňují snížit šířku krmné chodby na 
2 m, což se projeví také ve snížení in-
vestičních nákladů na stáje. Je však
obtížné dnes předpokládat, že tyto
systémy by mohly zažít renesanci
v našich chovech. V nedávné minu-
losti naše zemědělská praxe stacio-
nární krmné linky opustila včetně
koncepce centrálních mícháren a jen
těžko se asi bude hledat cesta
a ochota k jejich renesanci. Nicméně
jejich použití ve specifických podmín-
kách nelze vyloučit.

Automaticky řízený přihrnovač kr-
miva Lely Juno je dalším členem ro-
botických zařízení firmy LELY. Je
poháněn dobíjecí baterií a má dvě po-
honná kola s jednou opěrkou. Pohyb
je řízen ultrazvukovým senzorem. Po-
třebnou hmotnost zajišťuje vestavěný
betonový blok. Zabudovaný indukční
senzor umožňuje přesný návrat k na-
bíjecí stanici po každé jízdě. Celková
hmotnost je 575 kg a pojezdová rych-
lost 12 m/min. Naprogramovat je
možné až 16 jízd.

�� Vývojové tendence

systémů dojení 

Úplné, šetrné a pravidelné vydoje-
ní je podmínkou pro udržení dobrého
zdravotního stavu mléčné žlázy
a užitkovosti dojnic. Klíčem k tomu je
kvalitní příprava mléčné žlázy, plno-
hodnotná stimulace a dodržení
správného postupu dojení.

Správná příprava mléčné žlázy je
náročná na spotřebu lidské práce na
jedné straně a na druhé straně je
podmínkou pro dosažení a udržení
vysoké intenzity dojení, zkrácení ča-
su dojení, úplného vydojení a snížení
času dojení naprázdno.

Výrobci dojicích zařízení to dobře
vědí a snaží se situaci řešit. V sou-
časných dojicích zařízeních se běžně
používá automatická stimulace mléč-
né žlázy. Aby se dosáhlo šetrného
dojení, snižuje se hodnota pracov-
ního podtlaku hluboko pod 50 kPa
a vyvíjejí se pulsátory, jejichž para-
metry se mění podle průtoku mléka.

Současný stav techniky umožňuje
postupný přechod na individuální
řízení parametrů dojicího zařízení
podle vlastností jednotlivých dojnic.
Objevují se první čtvrťová dojicí za-
řízení s individuálním ukončením do-
jení jednotlivých čtvrtí, snižující
dojení naprázdno, míchání mléka
a objevují se i řešení, kde sběrač
zcela chybí, obdobně jako dojení
v AMS.

Automaticky řízený

přihrnovač krmiva Lely Juno

je dalším robotickým

zařízením firmy

Pro získání separátu pro podestýlku se osvědčily válcové

separátory kejdy 
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Nové konstrukce dojicích za-
řízení směřují k zajištění vysoké
stability podtlaku v průběhu celé-
ho dojení a eliminaci zpětného
toku mléka.

Rozsáhlé využití nových sen-
zorů umožňuje on-line analýzu
dojeného mléka, měření individu-
álního nádoje a automatické
zpracování a vyhodnocení získa-
ných dat pro řízení procesu doje-
ní i pro management stáda.

Dojírna se tak stává nejdůle-
žitějším zařízením v chovu dojnic
a centrem pro řízení stáda.

Samozřejmostí je uplatnění
polohovacích ramen pro optimali-
zaci umístění dojicí soupravy
a automatické ukončení dojení.
Polohovací ramena jsou často
využívána k automatickému do-
dojování.

Ke snížení přenosu infekce
mléčné žlázy dojicím zařízením
se ve větší míře začíná uplatňo-
vat mezidezinfekce dojicí soupra-
vy po podojení každé dojnice.

Systémy automatické sanita-
ce se vylepšují použitím růz-
ných vzduchových injektorů,
které vyvolávají intenzivní pul-
zující turbulentní proudění sani-
tačního roztoku. V důsledku
toho se zkracuje potřebná doba
sanitace a snižuje se spotřeba
energie na přihřívání sanitač-
ního roztoku. Tento způsob sa-
nitace je nezbytný zejména
u dojíren s velkými průměry mléč-
ného potrubí.

Konstrukční řešení dojíren se
stále zdokonaluje s cílem zlepšit
pohodu dojnice, zrychlit výstup
a nástup, optimalizovat polohu
dojnice na dojicím stání (inde-
xing) a zlepšit přístup dojiče
k mléčné žláze.

Pro dojení se používají známá
řešení stacionárních i rotačních
dojíren. Praxe se však již výrazně
odklonila od používání tandemo-
vých dojíren. Pro dojení větších
počtů dojnic se ve větší míře
uplatňují rotační dojírny. Výrobci
již zdokonalili jejich konstrukci
tak, že nehrozí nebezpečí roz-
sáhlejší poruchy, kterou by neby-

lo možné v době mezi dojeními
odstranit.

Rychle se rozšiřují automa-
tické dojicí systémy (AMS – doji-
cí roboty). Na trh jsou uváděna
stále nová a dokonalejší řešení
AMS, která již odstranila většinu
jejich dětských nemocí. Systémy
a prvky původně vyvinuté pro
AMS se postupně začínají uplat-
ňovat i v dojírnách.

�� Ostatní zařízení

Velkým problémem součas-
ných chovů dojnic jsou one-
mocnění pohybového aparátu.
Výrobci na tuto situaci reagova-
li širokou nabídkou zařízení pro
péči o paznehty principiálně 
řešených jako průchozí vany
s nuceným pohybem vody
a léčivých roztoků kombinova-
ných s mechanickou očistou
paznehtů pohyblivými kartáči
a následným osušením. O účin-
nosti těchto zařízení však zatím
chybějí relevantní informace
a zkušenosti.

K dobré péči o paznehty patří
také snižování vlhkosti podlah
a jejich znečištění výkaly. Pro ty-
to účely jsou ve stále větší míře
používány i v zaroštovaných
chodbách shrnovací lopaty a nej-
nověji čisticí roboty.

Pro ošetřování srsti byly na-
bízeny již dobře známé stacio-
nární i rotační kartáče.

�� Některé oceněné

exponáty a zajímavé

novinky

Zlatou medailí byl odměněn
automaticky řízený míchací krm-
ný vůz Innovado nizozemské fir-
my Schuitmaker Machines, který
se pohybuje po dráze vytyčené
indukční smyčkou zabudovanou
v podlaze. Dokáže bez obsluhy
automaticky naložit krmivo v si-
lážním žlabu (v případě potřeby
i v několika žlabech), zamíchat
a založit ve stáji. Je vybaven bez-
pečnostními senzory, které vůz
uvedou do klidu v případě, že se
na jeho dráze vyskytne nějaká
překážka.

Zajímavým exponátem oceně-
ným stříbrnou medailí je multipa-
rametrický senzor pro měření
fyziologických parametrů zvířat,
který dokáže měřit potenciál ků-
že, její elektrický odpor, teplotu
a svalovou aktivitu. Tyto paramet-
ry zaznamenává a následně jsou
vyhodnocovány řídicím počíta-
čem společně s dalšími daty (ak-
tivita, nádoj …).

Stříbro dostala firma GEA
Westfalia Surge – GEA Farm
Technologies za nový systém
určování polohy struků při doje-
ní v AMS pomocí 3D kame-
ry. Tento systém je rychlejší 
a lépe identifikuje i nepravidelně
umístěné struky.

Druhou stříbrnou medaili do-
stala tato firma za nové řešení
dojicí soupravy, u které je sběrač
mléka rozdělen na čtyři samo-
statné komory podle jednotlivých
čtvrtí, zcela nově je zde také ře-
šeno uchycení strukových návle-
ček, které se do těla sběrače
vkládají a pootočením zajišťují. Ka-
ždá čtvrť je jištěna samočinným
kuličkovým uzávěrem, který snižu-
je přisávání vzduchu při nasazo-
vání a snímání dojicí soupravy.

Velkou pozornost věnují výrobci
zdokonalování rotačních dojíren.
Vedle zlepšování provozní spoleh-
livosti podvozku jsou zdokonalo-
vány i další části. Např. firma GEA
Westfalia Surge věnovala velkou
pozornost konstrukci dojicího
stání u svých dojíren z hlediska
zlepšení nástupu a výstupu dojnic,
snadného přístupu dojiče k dojni-
ci, ergonomickému řešení praco-
viště dojiče, využití polohovacího
ramene a uplatnění nových funkcí
u automatického řízení procesu
dojení.

U rotačních dojíren byla v mi-
nulosti problémem jejich výměna
po skončení doby životnosti. Mo-
hutně dimenzovaný podvozek ro-
tační dojírny s kvalitní antikorozní
úpravou dává záruku provozní
spolehlivosti a dlouhé životnosti.

Na výstavě byla zřetelná sna-
ha výrobců eliminovat některé
nedostatky paralelních rotačních

T4C nejpokrokovější manažerský
systém
T4C manažerský systém zajišťuje úplnou 
kontrolu nad vaším stádem

Lely A3 je nejprodávanější dojicí robot i v ČR, 
protože:
– dojí nejrychleji, dojí nejčistěji,
– dojí nejekonomičtěji, má nejdelší životnost

Lely Astronaut A3
Jediný dojicí robot s komplexním technologickým 

vybavením

Rameno
vyniká rychlostí, silou 
a vysokou spolehlivostí

X-link dotyková obrazovka 
umožňuje snadnou kontrolu nebo změnu všech 
nastavení robota

MQC – C systém
poskytuje rozhodující informace o kvalitě mléka 
a zdraví vemena měřením podstatných parametrů 
dle jednotlivých čtvrtí v průběhu celého dojení 
/např. počet SB/

4Effect pulzátor
originální zařízení pro indi-
viduální čtvrťovou pulzaci 

Agro-partner, s. r. o.
Květnová 506/2
CZ-39201 Soběslav
Mobil: +420 602 413 891
e-mail: vlastahavlik@agropartner.cz
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dojíren. Jedním ze zlepšení je použi-
tí pomocného ramene pro dojicí sou-
pravu a integrace ovládacích prvků
do kompaktního sloupu umístěného
na konci každého dojicího stání.

Nové řešení zábran zlepšuje polo-
hu dojnice při dojení a zrychluje bez-
pečný výstup dojnic z dojicího stání.

Zcela nové řešení dojicího stroje
pro čtvrťově řízené dojení Milkpro
P4C vystavovala italská firma Milkli-
ne. Parametry pulzace jsou u tohoto
dojicího stroje řízeny individuálně pro
každou čtvrť v závislosti na průtoku
mléka. Po ukončení toku mléka ze
čtvrti se zastavuje pulzátor. Ve sbě-
rači jsou také zabudovaná čidla pro
měření měrné elektrické vodivosti
mléka v každé čtvrti. Exponát byl
odměněn stříbrem.

Automatické systémy dojení se již
staly jedním z rychle se rozšiřujících
systémů dojení a prakticky všechny
firmy v oboru mají dojicí robot ve
svém sortimentu. Nejrozšířenější je
AMS firmy LELY. Ten je také často
základem AMS jiných firem. Např.
AMS Merlin firmy Fullwood využívá
prvky LELY a doplňuje je vlastním
dojicím zařízením.

Na farmách s letní pastvou se
zatím AMS nepoužívaly, protože byl
problém s cestou dojnic k AMS
a zpět na pastvu. Tuto situaci se
pokouší změnit dánská firma S. A.
Christensen, která vystavovala
kontejnerovou konstrukci jedno-
místného robota včetně chladicího
tanku určeného pro dojení přímo na
pastvinách.

Stříbrnou medaili dostala firma
Fullwood za Fullexpert IMA, který
představuje in-line analyzátor para-
metrů dojeného mléka. Dokáže v mlé-
ce každé dojené krávy průběžně
měřit obsah tuku, bílkovin, močoviny,
laktózy, přítomnost krve a počet so-
matických buněk. Získaná data jsou
předávána do řídicího počítače.

Již na minulé výstavě EuroTier byl
představen funkční model čtvrťového
dojicího stroje MultiLactor německé
firmy Siliconform. Dojicí souprava po-
dobně jako u dojení v AMS nemá
sběrač mléka a používá strukové
násadce s přisáváním vzduchu Bio-
milker. Ve sloupu dojicího stání je za-

budováno polohovací zařízení, do
kterého jsou po ukončení dojení
v jednotlivých čtvrtích stahovány
strukové násadce s mléčnou hadicí.

Stálá pozornost je věnována kon-
strukci strukových návleček. V roce
2006 získala stříbrnou medaili firma
Happel za strukovou návlečku s při-
sáváním vzduchu v její hlavě. Letos
podobné řešení přinesla firma Milk-
Rite v kombinaci s návlečkou s troj-
úhelníkovým průřezem. Toto řešení
má přispívat k lepšímu odtoku mléka
a snížení podtlaku v hlavě návlečky,
což může pomoci, společně s kónic-
kým tvarem návlečky, k eliminaci 
šplhání návlečky a zaškrcování báze
struku. Nová řešení strukových
násadců a strukových návleček při-
nášejí šetrnější působení na struky
a urychlují odtok mléka z dojicí sou-
pravy.

Nový diferenciální pedometr Ful-
lexpert DPP firmy Fullwood dokáže
identifikovat aktivitu jednotlivých 
dojnic a také identifikovat čas a dobu
jejich odpočinku. Tak získává zoo-
technik důležité údaje nejen pro de-
tekci říje, ale i o pohodě jednotlivých
dojnic v průběhu celého dne.

�� Zdravé paznehty jsou

důležité

Nosným tématem letošní výstavy
byla péče o paznehty a kopyta hos-
podářských zvířat. Vedle pasivních
lázní byly nabízeny i aktivně působící
systémy s proudícím médiem kombi-
nované s pohyblivými kartáči.

K péči o paznehty a snížení emisí
čpavku přispívá častější čištění povr-
chu roštů. K tomuto účelu se začína-
jí prosazovat robotizovaná zařízení
s bateriovým pohonem, které na vý-
stavě EuroTier vystavovalo několik fi-
rem (Discover – LELY, De Boer,
Gea-Farm Technologies, JOZ Tech-
nik a další). Automatický čistič kopyt
a paznehtů firmy Schmidt Land- &
Gartentechnik byl oceněn stříbrnou
medailí. Je tvořen boxovou konstruk-
cí a v podlaze uloženým výškově
přestavitelným roštem s rotačními
kartáči. Protiběžně rotující kartáče
čistí paznehty nebo kopyta zvířat ve
dvou fázích – nejdříve na sucho a ná-
sledně na mokro. Čištění může pro-

bíhat buď s použitím čisticích pro-
středků, nebo je s vodou.

Cleanmeleon 3 německé firmy
Westermann je modulárně řešený sa-
mojízdný čistič roštů sestávající z čis-
ticí lišty, čisticích trysek a sušicího
zařízení. Jeho využití významně při-
spívá k čistotě zaroštovaných chodeb,
snižuje emise škodlivých plynů a zvy-
šuje bezpečnost pohybu zvířat. Byl
také oceněn zlatou medailí.

�� Separace kejdy

k dalšímu využití

Aktuálním problémem je separa-
ce kejdy a použití separátu pro kom-
postování a podestýlku. K tomuto
účelu se u nás osvědčily válcové se-
parátory kejdy. Novým výrobcem ta-
kových separátorů se stala firma
GEA Farm Technologies. Tento se-
parátor dosahuje u separátu sušiny
až 34 % a jeho výkonnost postačuje
pro kontinuální zpracování kejdy až
od 3000 dojnic.

Zajímavým řešením pro podniky
s produkcí a aplikací kejdy může být
přečerpávací stanice GP12 Duo Po-
wer firmy Wittrock Gülletechnik. Je
určena pro plnění dopravních a apli-
kačních cisteren, které tak můžou být
bez vlastního čerpacího zařízení. Po-
užití dvou čerpadel s výkonností
12m3 kejdy za minutu zvyšuje spo-
lehlivost a zkracuje časy plnění.
Úspory vznikají již při použití dvou
cisteren.

�� Vystavovaly i české

firmy

Na výstavě EuroTier 2008 bylo
také možné navštívit expozice ně-
kterých českých výrobců. Mezi vý-
znamné výrobce technologií pro
chov prasat a drůbeže patří firma
AGE, s. r. o., České Meziříčí. Vysta-
vovala mj. i zajímavý systém pulzní
ventilace stájí spočívající v přerušo-
vaném režimu činnosti ventilátorů.
Ty jsou v činnosti po dobu 60 se-
kund a poté jsou 240 sekund  v kli-
du. Během této doby dojde
k promíchání stájového vzduchu
s venkovním a následuje opět 60se-
kundové větrání. Tento systém prv-
ně použitý na amerických farmách
zjednodušuje řízení procesu klima-
tizace a zlevňuje celý systém.

Další významnou českou firmou
na výstavě EuroTier 2008 byla firma
Romil, která se v celé Evropě prosa-
zuje svými výrobky pro úpravu zrnin
pro krmné účely a přípravnami jadr-
ných krmných směsí. �

Článek byl zpracován v souvislos-
ti s řešením výzkumného záměru
MZE0002703101.

Doc. Ing. Jiří Vegricht, CSc.,

Výzkumný ústav zemědělské

techniky, v. v. i.,

Praha 6 – Ruzyně 
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