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V tomto článku si můžete přečíst
hodnocení jednoho ze zákazníků,
který přípravky SOP na zimovišti
masného skotu použil.

Zálesí, a. s. – Ing. Aleš Svízela,

ředitel závodu Agro a Ing. Karel

Gergela, hlavní zootechnik

Na zimovištích masného skotu
v Polichně a Kladné Žilín máme přes
zimu 550 krav a jalovic v pěti stájích.
I při vysoké spotřebě slámy, častém
přistýlání a vyhrnování bývá prostře-
dí vlhké a plné čpavku. V době telení
je situace ještě složitější, protože se
objevují problémy s hygienou a ná-
sledně zdravím zvířat, což nadměrně
zvyšuje veterinární náklady.

Zaujala nás nabídka firmy ABS na
použití přípravků SOP, které nabízely
úsporu slámy, sušší podestýlku, hy-
gienu prostředí a lepší zdravotní stav
zvířat. Proto jsme při naskladnění
zvířat v říjnu 2009 začali s aplikací
přípravku SOP ve dvou ze tří OMD
na farmě Polichno a v jedné stáji na
farmě Kladná Žilín. V listopadu, kdy
velmi rychle roste počet narozených
telat, jsme navíc aplikaci rozšířili
o přípravek SOP pro telata, který sli-
boval snížení infekčního tlaku ve stá-
jích. A jak se časem ukázalo, jde
o významnou prevenci průjmu 
a kašle. Jelikož jsme chtěli prvních
přínosů SOP dosáhnout co nejdříve,
využili jsme doporučení ABS hned

od začátku výrazně snížit množství
slámy. Bylo však těžké odolat nutká-
ní přistlat do sekcí stejně slámy jako
dříve. Naštěstí jsme ale vydrželi, což
se ukázalo jako správné rozhodnutí
a už po 14 dnech se dostavily první
výsledky. Podestýlka byla viditelně
sušší a ve stájích byl o poznání 
menší zápach.

�� Kvalitnější prostředí

a méně slámy

Podestýlka po dvou týdnech jako-
by ztuhla, vytvořila velmi suchou, 
pevnou a pružnou matraci a výrazně
ztmavla. Prostředí tak bylo suché,
zvířata čistá a do podestýlky se ne-
bořila jako dříve. Snížení zápachu

bylo tak výrazné, že stačilo projít 
od ošetřovaného OMD k neošetřova-
nému a okamžitě byl cítit zápach.
Nebylo třeba ani chodit dovnitř do
stájí, aby si člověk všiml velkého roz-
dílu. Prostředí se zlepšilo nejen pro
zvířata, snížení zápachu si pochvalo-
vali i naši pracovníci.

Už po měsíci a půl jsme dokázali
spolehlivě říci, že nám SOP šetří 
40 % slámy.Tato úroveň úspory vydr-
žela až do vyhánění zvířat na pastvu
v dubnu letošního roku. Nejen že šet-
říme na slámě jako takové, ale také
jsme citelně snížili náklady 
spojené s její sklizní, lisováním a ma-
nipulací. Dřívější nadbytečná ma-
nipulace se slámou nám navíc nepří-
jemně narušovala agrotechnické lhů-
ty sečí objemných krmiv a orby.

�� Méně hnoje, méně

vyhrnování

Celková produkce hnoje byla díky 
úspoře slámy logicky nižší. To spo-
lu s mnohem sušší podestýlkou 
umožnilo snížit frekvenci vyhrnování

www.agroweb.cz

Úspora steliva a zlepšení zdravotního

stavu na zimovištích masného skotu

in
ze

rc
e Vysoké náklady na stelivo a manipulaci s ním, stejné jako vlhké prostředí s vysokou koncentrací čpavku trápí mnoho

chovatelů skotu. Na základě velmi pozitivních zkušeností s přípravky SOP v chovu dojného skotu jsme se rozhodli
nabídnout jejich výhody také chovatelům skotu masného. Mezi hlavní přínosy přípravků SOP patří výrazné snížení
emisí amoniaku a nepříjemného zápachu, sušší hluboká podestýlka i při významně nižší spotřebě steliva, zlepšení 
a posílení imunitního systému zvířat a snížení výskytu much.

Podestýlka ošetřená SOP je

bez zápachu a výrazně sušší 

i při nižší spotřebě steliva

„Jedna z ošetřovaných OMD na farmě v Polichně, kde jsme díky SOP uspořili slámu, pohonné hmoty,

práci a čas, zlepšili prostředí pro zvířata i ošetřovatele a posílili imunitu zvířat,“ říká Ing. Aleš Svízela 

– ředitel závodu Agro, Zálesí, a. s.
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hnoje během zimních měsíců. Zatímco
dříve jsme museli všechny sekce vyhr-
novat alespoň třikrát, díky SOP jsme do-

kázali v ošetřovaných stájích tuto frek-
venci snížit na jedno až dvě vyhrnování
za celé zimování. Drobivá struktura po-
destýlky ošetřené SOP navíc urychluje
proces vyhrnování, což se zamlouvalo
obsluze mechanizace a přineslo to 
i další úsporu nákladů a času.Velmi mi-
le nás také překvapilo, že krusta na la-
guně, ve které skladujeme hnojůvku, se
začala rozpouštět a během zimy se vý-
razně ztenčila.

�� Lepší zdravotní stav

zvířat

Důležitým přínosem bylo viditelné
posílení imunity krav, jalovic i telat.
Dříve, když jsme za vlhkých a mrazi-
vých dnů přišli do stáje, bylo slyšet,
jak téměř všechny dospělé krávy 
kašlou. Ve stájích ošetřených SOP
se i v takových dnech ozývalo jen
sporadické zakašlání. U telat byla si-
tuace stejně příznivá. Chovu masné-
ho skotu se věnujeme již řadu let, ale
ještě jsme nezažili, abychom za ce-
lou zimu neviděli tele s infekčním

průjmem. Výskyt kašle se také výraz-
ně snížil. Díky zlepšení zdravotního
stavu všech zvířat v ošetřo-
vaných stájích šetříme i na veterinár-
ních nákladech.

�� SOP prostě funguje

Jsme přesvědčeni, že SOP funguje
a má pro nás významný ekonomický
přínos. Díky SOP jsme výrazně snížili
náklady na slámu, práci strojů a zkva-
litnili prostředí jak pro zvířata, tak pro
ošetřovatele. SOP nám také šetří čas,
který mohou naši zaměstnanci věno-
vat důležitějším věcem, než je sláma,
hnůj a práce s nimi spojená. V nepo-
slední řadě jsme posílili imunitní
systém zvířat a šetříme tak i na veteri-
nárních nákladech. Přípravky SOP
můžeme doporučit všem chovatelům
masného skotu s podobnou technolo-
gií ustájení.

V čem tkví úspěch přípravků SOP?

Přípravky SOP využívají unikátní-
ho systému biotechnologie a doká-

žou tak cíleně působit proti 
množení všech nežádoucích mikro-
organismů a současně podporo-
vat množení mikroorganismů pro-
spěšných. Díky tomu významně 
redukují množství patogenů způ-
sobujících respiratorní a průjmo-
vá onemocnění, onemocnění kon-
četin, environmentální mastitidy
a metritidy. Zároveň s tím zvyšu-
jí absorpční kapacitu podestýlky 
a snižují emise amoniaku. Vý-
razně tak přispívají k úspoře 
steliva, zlepšení stájového pro-
středí a celkového zdravotního stavu
stáda.

Další významný přínos používání
přípravků SOP je v oblasti kejdového
managementu, kdy dochází k roz-
pouštění krust a sedimentů, snížení
emisí amoniaku, snížení zápachu
a zvýšení hnojivé kapacity skladova-
né kejdy. �

Pavel Liehman ml.

ABS cz s. r. o.

www.agroweb.cz

„Za dvacet let praxe jsem

nezažil, abych za celou dobu

zimování neviděl tele 

s infekčním průjmem.“ 

Ing. Karel Gergela – hlavní

zootechnik Zálesí, a. s.
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