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Obraceč píce a mobilní hrazení pro ovce

Obraceč píce a mobilní hrazení pro ovce

Popis: Žadatelka v současnosti v rámci své zemědělské podnikatelské činnosti chová celkem 43 kusů ovcí v
pevném stádu a obhospodařuje celkem 21,35 ha trvale travnatých ploch nacházejících se v LFA, kde převážná
většina pozemků se nachází i v CHKO Orlické hory. Zčásti jsou tyto plochy spásány ovcemi a zbytek plochy (cca 12
ha) slouží jako krmivová základna pro získávání sušené píce ve formě lisovaného sena. 

Vlastní produkce sena zabírá činnosti spojené s posekáním, a následném zpracování trávy až do formy lisovaného
sena do kulatých balíků. V současnosti veškeré činnosti související se zpracováním píce na kvalitní seno si
žadatelka provádí sama bez účasti dodávek služeb od třetích osob. Po posekání trávy dochází k obracení posekané
píce. Nyní se obracení provádí taženým obracečem píce Deutch Fahr, r.v. 1979, prac. záběr 4 m, který se svým
výkonem, pracovním záběrem a náročností při přepravě s následným uzpůsobením pro obracení píce jeví jako
nevyhovující, jak z hlediska efektivity, tak i z hlediska časové náročnosti. Tento způsob obracení píce klade
vysoké nároky na časový fond pracovníka a techniky včetně zvýšení spotřeby pohonných hmot. Zejména v
poslední době pohonné hmoty se podílejí významně na provozních nákladech, neboť jejich pořizování je stále
dražší. Toto vše do určité míry limituje vlastní sušení píce a snižuje tak možnost získání sena o vysokých
nutričních hodnotách pro potřeby zimního ustájení chovaných zvířat z hlediska jejich výživy a udržení jejich dobré
tělesné kondice během tohoto ustájení. 

Na základě výše uvedených limitujících faktorů se žadatelka rozhodla pro nákup nového obraceče píce, který zvýší
pracovní záběr stroje a sníží tak časovou náročnost a náklady spojené s pohonnými hmotami při obracení píce.
Jelikož si v roce 2009 podnikatelka pořídila nový traktor zn. Zetor Proxima Plus 85, tak obraceč píce, který je
předmětem realizace projektu, lze na tento traktor velmi efektivně agregovat, neboť traktor splňuje nároky
kladené na hnací sílu pohonné jednotky. Zcela jednoznačně dojde k zvýšení pojezdové rychlosti při práci s
obracečem píce s větším pracovním záběrem stroje při zachování a možná i snížení náročnosti na pohonné
hmoty, což bude mít přímý vliv na výrazné úspory v nákladech. Vedlejšími efekty pak budou vyšší časový výkon
stroje tzn. při stejné časové jednotce bude obdělaná větší plocha možnosti sušení větších ploch. To také povede k
lepšímu plánování v nasazení stroje, kdy bude možné lépe rozvrhnout sušení sena v závislosti na povětrnostních
podmínkách a vegetačních cyklech na sušených plochách. Což povede k šetrné a zároveň rychlejší sklizni sena o
vysokých nutričních hodnotách pro výživu ovcí.

Dalším bodem realizace projektu je i pořízení mobilního hrazení pro ovce. Vzhledem k častým chovatelským
zásahům z důvodu např. značení zvířat ušními známkami, veterinárního vyšetření, třídění zvířat, celostátních
vakcinačních opatření, jakými byla v nedávné minulosti např. vakcinace proti katarální horečce ovcí tzv.
Bluetongue, apod., je manipulace se zvířaty pasených v pastevních areálech (na pastvinách) značně
problematická, jak z pohledu pracnosti nahánění, tak i z hlediska značné časové náročnosti prováděných zásahů.
Dalším výrazným faktorem ovlivňující zmiňované nezbytné chovatelské zásahy je i zvýšená rizikovost možnosti
poranění jak chovatele, tak i poranění vlastních zvířat. 

Žadatelka se rozhodla pro nákup mobilního hrazení, jako velmi vhodné technické zařízení, které pomůže účelněji
a úsporněji využít časový a lidský potenciál chovatele. Vzhledem k tomu, že takové zařízení žadatelka dosud
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nevyužívá a nevlastní, tak je realizace projektu prováděna s inovativním přístupem. Mobilní hrazení usnadní práci
chovatelce a žadatelce v jedné osobě, a dále povede k provádění nutných zásahů u chovaných ovcí bezstresovým
způsobem. Za pomocí mobilního hrazení a jeho multifunkčního použití lze účinným způsobem provést např. i
izolaci zvířete na pastvině (z důvodu poranění, případně z důvodu porodů), tak aby toto zvíře nebylo zbaveno
sociálního kontaktu se zbytkem stáda ovcí. A tím se významným způsobem při navracení zvířete do společnosti
stáda zkrátí doba adaptace. Nebude tudíž nutná vlastní izolace zvířete mimo pastevní areál. Dále lze vhodnou
modulací tohoto mobilního hrazení provést např. odchytávací/naháněncí uličku pro kontrolu zdravotního stavu
ovcí, označení ušními známkami a zjištění zdravotního a kondičního stavu u nově narozených jehňat. Případně
sestavení proháněcí uličky a vložením lavážní vany lze účinně provést plošnou prevenci nakažlivé hniloby
paznehtů ovcí ve formě koupele paznehtů v roztoku zelené nebo modré skalici. V zimním období mobilním
hrazením lze pak účinně přizpůsobovat vnitřní prostor ovčína, tak aby bylo možné v případě potřeby oddělovat
zvířata, která budou vyžadovat zvýšenou péči (např. bahnice v laktaci, oddělení berana od chovných bahnic z
důvodu řízené plemenitby, atd.)

Příjemce dotace: Olga Zahradníková
Realizace: 08/2012 - 07/2013
Celkové výdaje: 197 460,- Kč
Dotace přidělená MAS: 82 275,- Kč
Proplacená dotace: 82 275,- Kč
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