
Využití pokročilých 
technologií v chovu prasat

Roman Stupka, Jaroslav Čítek

Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Katedra chovu hospodářských zvířat



Precizní zemědělství

 Moderní přístupy hospodaření v rostlinné i 
živočišné výrobě.

 Mezioborová disciplína, která efektivně 
spojuje poznatky z technických, 
biologických a ekonomických věd.

 Cílem PZ je zajištění trvale udržitelné a 
kvalitní produkce potravin a krmiv, při 
zajištění kontroly a evidence vstupů, 
ochrany životního prostředí, půdy a zvířat.

 Optimalizovat a zlepšit zemědělské procesy 
k zajištění maximální produktivity.

Předvádějící
Poznámky prezentace
I z těchto důvodů tato již více jak 20 let stará myšlenka není do praxe zavedena zdaleka tak, jak se na začátku rozvoje precizního zemědělství předpokládalo. Mnohé z problémů ve vztahu mezi technickou a biologickou stránkou precizního zemědělství byly podceněny a ukázaly se během vývoje být daleko hlubšími, než se původně předpokládalo. Proto se v praxi běžně používají pouze některé prvky tohoto původně komplexního systému (např. navigace strojů, výnosové mapy, hnojení podle zásobenosti živin). Celkový potenciál precizního zemědělství je tak využíván pouze částečně.Posláním Centra precizního zemědělství při ČZU v Praze je proto především snaha o komplexní a systémové využití potenciálu precizního zemědělství směrem k zajištění trvale udržitelné a kvalitní produkce potravin a krmiv, k zajištění kontroly a evidence vstupů, k zajištění ochrany životního prostředí a ochrany půdy jako základního výrobního prostředku zemědělské prvovýroby.a vyžaduje rychlé, spolehlivé a měření procesů, jejich automatizaci,  elské oblasti a / nebo koordinovatautomatizované stroje takovým způsobem, který optimalizuje energiispotřeba, používání vody a používání chemikálií pro škůdcekontrola a růst rostlin. Na vyšší úrovni po shromážděníinformace z mnoha heterogenních systémů, oceněnyvědecké znalosti mohou být organizovány ve forměinteligentních algoritmů pro lepší nahlédnutí doprobíhajících procesů, zdůvodněte současnou situacia dělat předpovědi na základě heterogenních vstupů, vyrábětvčasná varování o možných nebezpečích, která ohrožují EUkultivary a vylepšené automatické řídicí signály, založené nareakce rostlin (Kacira, Sase, Okushima, & Ling, 2005; K € orner& Van Straten, 2008). A
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Oblasti zavádění pokročilých technologií 
v živočišné výrobě
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Senzory

 Individuální identifikace zvířat (např. Prasnice) - čipy

 Kontrola a tvorba mikroklimatu ve stáji – teplota, vlhkost, CO2, NH3

 Míchání KKS, on-line vážení zvířat, kontrola sil



Kamery
 Bezpečnostní kamery
 Dohled
 Automatická analýza obrazu

 Kamera

 Infrakamera

Příklady využití:
 Individuální rozlišování zvířat
 Optické vážení
 Vyhodnocení zdravotního stavu
 Posouzení welfare



Roboty
 Úspora pracovních nákladů

 Bezpečnost pracovníků, ochrana zdraví

 Kvalita provedení pracovní operace

Příklady využití v chovu prasat:
 Očista stájí a dopravních prostředků

 Nahánění zvířat

 Vedení kance

Předvádějící
Poznámky prezentace
Nechte novou pračku přívěsu (TW) dělat špinavou práci! Až dosud nikdy neexistoval systém dálkového ovládání, který by umýval vnitřek těch špinavých vícepodlažních přívěsů na přepravu zvířat. Snižte fluktuaci svých zaměstnanců s touto pětiosou robotickou rukou s variabilní rychlostí. Pětiosé robotické rameno dělá veškerou špinavou práci, zatímco dvojice 24 voltových stejnosměrných elektromotorů pohybuje TW kolem. To vše pomocí dálkového ovladače, s obsluhou MIMO přívěs!EVO Cleaner je nový řídicí systém, který umožňuje robotovi provádět dva pohyby současně. Díky tomu je robot mnohem rychlejší (30-50%). Protože se robot mezi pohyby nikdy nezastaví, je také snazší provést přesnější program. Robot bude při pohybech citlivější a měkčí.Skutečné koště, které čistí podlahy stájí prasat rychleji, snižuje plísně a mikrotoxiny, šetří krmivo a snižuje zátěž na práci.Výrazně snižuje čas a práci nutnou pro detekci říje u prasnic. Umožňuje přirozenější kontakt nosu a nosu mezi kance a prasnicemi při cvičení kance. pomáhá udržovat bezpečnost člověka. I dobře vycvičení kanci mohou být nepředvídatelní a nebezpeční. Pět set liber Boar Bot 2.0 je dost svalnatých na to, aby ovládlo kance s člověkem na dálku; a zároveň jednodušší na ovládání. Nejnovější technologie, která vás ochrání při pohybu prasat. Variabilní rychlost, variabilní šířka Bumper Bot může pohybovat libovolnou velikostí nebo počtem prasat stisknutím tlačítka na dálkovém ovládání. Snižte zranění svých lidí i prasat!



Drony

 Především využití v RV

 Při miniaturizace využití ve velkých stájích indoor

 Kontrola outdoor systémů chovu



Virtuální realita

 Prezentace projektu budoucí farmy chovatelům

 Vzdálená kontrola a návštěva zvířat

 Výuka, vzdělávání a školení personálu



Sběr dat, vyhodnocení a řízení
 Individuální nebo skupinový monitoring zvířat 

= kontinuální přenos dat
 živá hmotnost

 spotřeba krmiva

 počet selat a jejich životaschopnost a další

 On-line informace o chovu

 Řízení / management - využití softwarových nástrojů



Vážení Optimalizace 
krmení

Stav KKS v 
sile

Termín 
vyskladnění

Úspora 
nákladů

Zvýšení 
uniformity

Kontrola 
zdravotního 

stavu

Monitoring
stáje

Kontrola 
welfare

Individuální 
monitoring 

zvířat

Optimální 
využití 

růstového 
potenciálu

Zlepšení 
realizace

Zlepšení 
rentability

Usnadnění 
administratrativy
(evidence zvířat, 

dotace)

Kontrola pracovních 
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Využití nástrojů precizního zemědělství v chovu prasat



Možnosti využití v chovu prasat
Kategorie prasnic

 Identifikace zvířat - pomocí analýzy obrazu a strojového učení, čipů
 Monitoring kondice
 Individuální krmení
 Sledování pohybu zvířat, zajištění welfare
 Detekce říje
 Monitoring  porodu – zahájení, průběh
 Životaschopnost selat
 Kontrola zdravotního stavu



Monitoring zdravotního stavu
• Nadměrná nečinnost, nebo zvíře bez pohybu

• známka nemoci
• ohrožení predátory
• cítí nebezpečí

• Manuální kontrola je pracná, subjektivní, časově náročná, 
nákladná

Možnosti řešení:
• Akcelerometry využívány u skotu, pouze pohyb jedné tělesné

partie, možné omezení pohybu
• Analýza obrazu

• neivazivní
• není omezena živostností baterie
• zpracování probíhá v reálném čase



Predikce porodu
Měřitelné změny pomocí analýzy obraz

• změna chování před porodem je způsobena změnou hormonálního stavu
• stavba hnízda v pozdní fázi březosti
• zvýšení pohybové aktivity 16 hod. před nástupem porodu

Normální pohybová aktivita“ (48–16 h a.p.).
Zvýšená pohybová aktivita “(16–4 h a.p.)
Snižování pohybové aktivita “(4 h - porod)), 
prasnice tráví více času v leže



Kontrola průběhu porodu

 On-line průběh porodu

 Počet selat

 Intervaly mezi selaty

 Životaschopnost selat

 Alarm porodníka



Životaschopnost selat
 Postnatální hypotermie je významný důvod úhynu selat, hlavně v bezstelivových 

systémech

 Kontaktní měření vyžaduje manipulaci, pracovně náročné

 Tělesná teplota – dobrý indikátor zdravotního stavu (oči, uši, vemeno korelují s rektální t.)

 Analýza obrazu: automatické nalezení selete – ucha – změření teploty – chyba měření 
0,4°C, zvážení selat

Předvádějící
Poznámky prezentace
Novorozená selata jsou náchylnější na chlad než na tepelný stres a stres z chladu je jedním z nejvýznamnějších stresorů, se kterými se setkáváme v raném věku (Herpin et al., 2002). Selata obvykle po narození pociťují náhlý pokles teploty okolí (rozmezí: 15-20 ° C), což obvykle vede k poklesu tělesné teploty o 2 až 4 ° C (Lossec et al., 1998). Schopnost udržovat teplo je velmi omezená z důvodu nedostatku hnědého tukového tuku selat, relativně velkého poměru povrchu těla k objemu a řídké srsti (Herpin et al., 2002).



Sledování mateřského chování
Zalehávání selat
 Náchylnější jsou lehčí selata, s horší schopností úniku (měně obratná, životaschopná a tráví 

více času u prasnice) je jich více u vícečetných vrhů.

 Prasnice zalehávají díky - hormonálním změnám při porodu (nejvíce zalehnutí v den 
porodu), fyzické neschopnosti - únava, individuálnímu vrozenému mateřskému chování

Možnosti řešení
Pasivní

 Využívání porodních boxů

 Porodní kotce s možností pohybu prasnice a únikovým prostorem pro selata (welfare prasnice)

Aktivní zabránění zalehnutí
 Plácnutí (Hutson et al., 1993), Kapky vody (Hutson et al., 1993), Elektrický výboj (Friend et al., 

1989), Zvukové rázy (Manteuffel et al., 2014), Vibrace podlahy (Manteuffel et al., 2014)
 Manuální dohled – sele kvičí (95% přežívá do 1 min, 33% do 4 min) s následnou pobídkou pro 

nereagující prasnici

 Automatický monitoring vokalizace: obtížné rozlišení zalehnutí vs. stres při manipulaci

 Analýza obrazu - přesnější

Do fixačních porodních kotců zařazovat jen prasnice s nevhodným mateřským chováním.



Kontrola teplotní pohody prasat

 Vnímání teploty (reálná a pocitová) je ovlivněno více faktory
 typ podlahy

 vlhkost vzduchu

 rychlost proudění vzduchu

 mění se s věkem zvířete

 Dobrým ukazatelem odpovídajícího prostředí a pohody je chování zvířete

 Shlukování, choulení, vyhledávání chladných míst

 Hodnocení přímým pozorováním nebo automatický on-line monitoring 
obrazu





Kondice prasnic
 Ultrazvuk vs. analýza obrazu

 Možnost řízená výživa ve skupinovém kotci dle aktuální kondice

 Zlepšení užitkovosti a optimalizace nákladů na prasnici

Předvádějící
Poznámky prezentace
Information on the daily growth rate of pigs enables the stockman to monitor their performance and health and to predict and control their market weight and date. Manual measurements are among the most common ways to get an indication of animal growth. However, this approach is laborious and difficult, and it may be stressful for both the pigs and the stockman. As a consequence, manual measurements can be very time-consuming, induce costs and sometimes cause injuries to the animals and the stockman. The present work proposes the implementation of a Microsoft Kinect v1 depth camera for the fast, non-contact measurement of pig body dimensions such as heart girth, length and height. In the present work, these dimension values were related to animal weight, and two models (linear and non-linear) were developed and applied to the Kinect and manual measurement data. Both models were highly correlated with the direct weight measurements considered as references, as demonstrated by high coefficients of determination (R2 > 0.95). Specifically, in the case of the non-linear model based on non-contact depth camera measurements, the mean absolute error exhibited a reduction of over 40% compared to the same non-linear model based on manual measurements



Kategorie předvýkrm a výkrm

 Identifikace zvířat - pomocí analýzy obrazu a strojového učení, čipů

 Precizní krmení

 Sledování uniformity

 Sledování pohybu v kotci, welfare

 Monitoring zdravotního stavu

 Plánování a optimalizace managementu výkrmu

Možnosti využití v chovu prasat



Automatická detekce a sledování prasat
Monitoring welfare

 agresivní chování

 mikroklima

 kontrola zdravotního stavu

 počet zvířat v kotci - optimalizace

 odhad spotřeby KKS – doba strávená u koryta





Optické vážení
Umožňuje zjištění individuální hmotnosti v průběhu výkrmu

Využití:
 Selekce dle hmotnosti – řízení uniformity

 Efektivní řízení spotřeby KKS

 Odhad spotřeby KKS

 Management výkrmu

 Vyrovnání skupin



Individuální identifikace zvířat
 RFID čipy

 Obrazovou analýzou celého těla (strakatá plemena)

 Obrazovou analýzou hlavy



Závěr
Pokročilé technologie umožňují sběr velkého množství různorodých 
dat v reálném čase z široké škály pracovních procesů, jejich 
průběžné uklání a analyzování a díky softwarovým aplikacím jejich 
využívání v řídících procesech v chovu prasat. Lze je využívat k 

 automatizaci,
 optimalizaci,
 kontrole,
 řízení pracovních procesů.

Jejich využití se bude nadále rozšiřovat.
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