Název projektu:

Modernizace farem pro drůbež

Cíl projektu:

Investice vedoucí ke zlepšení podmínek zvířat

Společnost Výkrm Tagrea, s.r.o. ve spolupráci s Evropským zemědělským fondem pro rozvoj
venkova a Ministerstvem zemědělství uskuteční v roce 2016 významnou modernizaci dvou
drůbežích farem. Výsledkem projektu bude zajištění optimálních zoohygienických a
mikroklimatických podmínek pro vykrmované brojlery včetně výrazného snížení vnitřní
teploty v letních měsících a úspory energie v zimním období.

Farma Čekanice
Předmětem projektu je výměna částí technologie šesti hal a stavební úpravy na jedné hale
pro výkrm brojlerových kuřat. Výkrm brojlerů je provozován na farmě celkem v devíti halách.
V současné době 6 hal není v optimálním stavu a plánovaným opatřením je zamýšleno
zvýšení welfare zvířat. Nejzávažnějším problémem jsou zastaralé klimapočítače, nevýkonná
ventilace a na jedné hale dochází k trhání folie podhledu a vypadávání izolace.
Vlivem doplnění technologie ventilace a stavebními úpravami dojde ke zvýšení pohody
ustájených hospodářských zvířat, zlepšení mikroklimatu stájového prostředí, zlepšení hodnot
produkčních ukazatelů, snížení spotřeby zemního plynu a elektrické energie a tím i zlepšení
celkové ekonomické efektivity farmy.

Farma Lažánky
Předmětem projektu je výměna částí technologie a stavebních úprav šesti hal pro výkrm
brojlerových kuřat. Výkrm brojlerů je provozován na farmě v osmi halách. V současné době 6
hal není v optimálním stavu a plánovaným opatřením se zvýší welfare zvířat. Nejzávažnějším
problémem je nedostatečné tepelné a fyzické pohodlí ve stájích. V halách není zajištěno
ideální větrání a stabilní mikroklima, neboť ventilace nainstalovaná v roce 1999 je již
zastaralá. Nevhodné jsou motýlkové klapky v odtahových komínech a zastaralý klimapočítač.
Nedostatečný je i výkon jednotek pro odtah vzduchu na některých halách.
Výměnou a úpravou technologie a provedením stavebních úprav se zvýší pohoda ustájených
hospodářských zvířat, zlepší se mikroklima stájového prostředí a hodnoty produkčních
ukazatelů a celkové ekonomické efektivity farmy. Provedením rekonstrukce a doplněním
ventilačního systému dojde také k úspoře nákladů na vytápění, zvýší se tepelné i fyzické
pohodlí vykrmovaných zvířat.

