DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
- zveme vás na prohlídku
některých našich zajímavých realizací
14. 10. 2021

6. 10. 2021

Toušice (okr. Kolín)

Vrahovice (okr. Prostějov)

23. 9. 2021
Pomezí a Morašice

Pomezí (okr. Svitavy, do provozu v r. 2020)
Výstavba dvou produkčních stájí se
čtyřřadým uspořádáním lehacích boxů a
rybinové dojírny FARMTEC 2 x 16 stání s
inovovanou koncepcí rychlého odchodu.
Všechny dojnice jsou vybaveny vitalimetry FARMTEC. Využívají zde také řídící
zootechnick ý program FARMSOFT.
Investorem je AGRONEA a.s. Polička)

Nová čtyřřadá stáj s kejdovým provozem
má kapacitu 216 dojnic. Kejdu odklízí
řetězové lopaty, systém DELTA. Podélné
obvodové stěny objektu jsou opatřeny
svinovacími plachtami. Na stáj navazuje
nová rybinová dojírna FARMTEC 2 x 8 stání
s měřením nádoje Unipuls a identi kací
dojnic. Investorem je ZD Vrahovice,
uvedení do provozu v r. 2020.

Novostavba haly 140 x 19 m pro výkrm 53
200 brojlerových kuřat . Napájecí linky jsou
vybaveny automatickým systémem
proplachu. U haly jsou sklolaminátové
zásobníky krmiv vč. tenzometrů. Hala je
osazena senzory na měření teploty,
vlhkosti, podtlaku, obsahu CO2, intenzity
světla i amoniaku. Jsou zde topidla
WinterWarm s nepřímým spalováním.
Investorem je DZS STRUHAŘOV a. s.,
uvedení do provozu v r. 2021

19. 10. 2021 Bukovec (okr. Domažlice)

Morašice (okr. Svitavy, do provozu v 2020)
Po prohlídce farmy v Pomezí bude přejezd
(25 km) na farmu Morašice u investora ZD
Růžový palouček, kde je nově vybudovaná
stáj pro chov jalovic. Celková kapacita
bezsloupové stáje je 552 kusů, střecha je z
PUR panelů.

Novostavba dvou stájí s celkovou kapacitou 786 dojnic u investora ZEAS Puclice a.s. Po
celé délce krmného stolu jsou žlabové xační zábrany. Vysoké boční stěny jsou osazené
automaticky řízenými svinovacími plachtami. Na stáje navazuje novostavba kruhové
dojírny FARMTEC - 40 stání v paralelním uspořádání s automatickým ošetřením vemene.
Dojení probíhá vně kruhu, průchodnost, je přes 200 ks za hodinu. V čekárně je přiháněč
a na odchodu z dojírny je průchozí selekční branka. Uvedení do provozu již v r. 2016.

ORGANIZAČNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ
Začátek všech prohlídek bude od 09:00. Vzhledem k těžko odhadnutelnému
vývoji epidemické situace je nutné se na výše jmenované prohlídky farem
předem registrovat na emailové adrese: lkubkova@farmtec.cz
(uveďte prosím název akce, které se chcete účastnit a plánovaný počet osob).

Budeme vás následně emailem informovat o dalších podrobnostech,
případných změnách termínů a časů konání a aktuálních podmínkách.

