
V tomto článku najdete komentáře 

některých chovatelů, kteří přípravky 

SOP na zimovištích masného skotu 

s úspěchem používají.

František Farka
majitel, farma Todnì
Na naší farmě v Březí chováme mas-

ný skot plemene limousine v počtu 

120 kusů včetně telat. Od listopadu 

do dubna využíváme jako zimoviště 

rekonstruovanou stáj K 85 s otevře-

nou jižní stěnou, kde se také ode-

hrává 95 % všech porodů. V minulé 

sezóně jsme v části stáje vyzkoušeli 

přípravek SOP a v porovnání s před-

chozím rokem, kdy jsme museli dva-

krát během zimování vykydat vrstvu 

asi 40–50 cm, jsme tentokrát hnůj 

vyváželi pouze jednou na konci zi-

mování a dosáhli jsme 50% úspory 

slámy. Tento rok budeme SOP využí-

vat po celé stáji.

Milan Šebelka
majitel, farma Ranèice 
Přípravek SOP jsem použil na novém 

zimovišti, které nám slouží zároveň 

jako porodna a kde je tedy podestýl-

ka velmi zatížená. Použití SOP nám 

přineslo až 40% úsporu slámy a velmi 

jsem byl spokojený i se stavem pode-

stýlky, která byla po celou dobu zimo-

vání pěkně suchá.

 
Ing. Karel Gergela
hlavní zootechnik, Zálesí, a. s. 
Luhaèovice
Na zimovištích máme přes zimu 550 

krav a jalovic v pěti stájích. I při vy-

soké spotřebě slámy, častém při-

stýlání a vyhrnování bylo prostředí 

vlhké a plné čpavku. V době telení 

byla situace ještě složitější, protože 

se objevovaly problémy s hygienou 

a následně zdravím zvířat, což zvyšo-

valo veterinární náklady. Proto jsme 

se před třemi lety rozhodli používat 

přípravek SOP, který sliboval úsporu 

slámy, sušší podestýlku, lepší hygienu 

prostředí i zdravotní stav zvířat. Apli-

kovat jsme začali ve dvou ze tří OMD 

na farmě Polichno a v jedné stáji na 

farmě Kladná Žilín. Výsledky předčily 

naše očekávání a za celou dobu zi-

mování jsme neměli tele s infekčním 

průjmem. Výrazně se zlepšilo prostře-

dí pro zvířata i ošetřovatele a zlepšila 

se i celková imunita ustájených zví-

řat. Během první sezóny jsme ušetřili 

45 % slámy. V následující sezóně 

jsme díky zkušenostem z předchozí-

ho roku dokázali lépe využít kvality 

přípravku SOP a snížili jsme spotřebu 

slámy o dalších 15 %. Úspory slámy 

jsou opravdu veliké, stejně jako úspo-

ry času a motohodin při vyhrnování 

podestýlky. Přípravek SOP budeme 

rozhodně používat i tuto zimu.

Ing. František Novák
jednatel, Srubovka s. r. o.
S přípravkem SOP jsme začali v zimě 

2010. K jeho použití nás vedla přede-

vším potřeba zlepšit stájové prostředí, 

neboť v uzavřených zimovištích byla 

vysoká koncentrace čpavku, podestýl-

ka byla vlhká, což vedlo k problémům 

s končetinami ustájených zvířat, navíc 

docházelo k úhynům telat. Po první 

zkušenosti s přípravkem SOP můžeme 

konstatovat, že jsme nezaznamenali 

ani jeden úhyn telete (kromě dvou při 

porodu), plemenní býci měli končeti-

ny ve výborném stavu, ani jeden při 

přechodu na pastvu nekulhal. Došlo 

také k výrazné úspoře slámy (až 60%) 

a i manipulace s vyváženým hnojem 

byla daleko jednodušší, protože ne-

Úspora steliva a zlepšení zdravotního 

stavu na zimovištích masného skotu

Vysoké náklady na stelivo a jeho manipulaci, vlh-

ké prostředí s vysokou koncentrací čpavku a špatný 

zdravotní stav zvířat během zimování trápí mnoho 

chovatelů masného skotu. Stále se však rozšiřují řady 

těch, kteří tyto problémy úspěšně vyřešili s pomocí 

přípravku SOP. Mezi hlavní přínosy přípravků SOP 

patří výrazné snížení emisí amoniaku a nepříjemné-

ho zápachu, sušší hluboká podestýlka i při významně 

nižší spotřebě steliva a také zlepšení a posílení imunit-

ního systému zvířat a snížení výskytu much.

„Tentokrát jsme hnůj vyváželi pouze jednou na konci zimování a dosáh-
li jsme 50% úspory slámy,“ sdělil Farntišek Farka – majitel farmy Todně

„Použití SOP nám přineslo až 
40% úsporu slámy a velmi jsem 
byl spokojený i se stavem pode-
stýlky,“ dodal Milan Šebelka – 
majitel farmy Rančice

„Výsledky předčily naše očeká-
vání, za celou dobu zimování 
jsme neměli tele s infekčním 
průjmem,“ potvrdil Ing. Karel 
Gergela – hlavní zootechnik, 
Zálesí, a. s., Luhačovice
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zapáchal a velice dobře se díky své 

sypké struktuře nakládal.

Ing. Miroslav Kleis
hlavní zootechnik, Beskyd Agro 
Palkovice
Po dvouletých zkušenostech s příprav-

kem SOP u dojného skotu jsme se roz-

hodli ho vyzkoušet i u masného skotu. 

Chtěli jsme totiž vyřešit dva největší 

problémy – vysokou koncentraci čpav-

ku ve stájích a velkou spotřebu slámy. 

Přípravek jsme aplikovali na dvou far-

mách – Rychaltice a Metylovice. Na prv-

ní farmě, která je nová, jsme za celou 

zimu nemuseli vyhrnovat hnůj, prostře-

dí bylo suché a bez zápachu. Na druhé 

farmě také došlo k výraznému zlepšení 

stájového prostředí, a navíc jsme byli 

velice příjemně překvapeni výrazně 

nižší spotřebou slámy. Oproti minulé 

sezóně jsme snížili spotřebu o 68 %. 

Kromě toho došlo k úspoře pracovní 

síly, pohonných hmot a času.

V čem tkví úspěch 
přípravků SOP?

Přípravky SOP využívají unikátní tech-

nologii, která cíleně potlačuje množení 

nežádoucích mikroorganismů a sou-

časně podporuje množení mikroorga-

nismů prospěšných. Díky tomu zvyšují 

absorpční kapacitu podestýlky, snižují 

emise amoniaku a výrazně tak přispí-

vají k úspoře steliva a zlepšení stájové-

ho prostředí. Zároveň s tím významně 

redukují množství patogenů způsobu-

jících respiratorní a průjmová onemoc-

nění, onemocnění končetin, environ-

mentální mastitidy a metritidy. Řada 

chovatelů si navíc pochvaluje méně 

problémů se zanícenými pupky telat.

„Oproti minulé sezóně jsme snížili spotřebu o 68 %. Kromě toho 
došlo k úspoře pracovní síly, pohonných hmot a času,“ podotkl 
Ing. Miroslav Kleis – hlavní zootechnik, Beskyd Agro Palkovice

„Po první zkušenosti s přípravkem SOP můžeme konstatovat, že jsme 
nezaznamenali ani jeden úhyn telete, plemenní býci měli končetiny 
ve výborném stavu, ani jeden při přechodu na pastvu nekulhal,“ 
sdělil Ing. František Novák – jednatel, Srubovka s. r. o.

Skvělé řešení pro zimoviště masného skotu

Úspora slámy a sušší podestýlka

Méně čpavku a zdravá telata

Jednoduchá aplikace

SOP je doporučen KEZ pro ekologické zemědělství

SOP SYSTÉMKEZ
DOPORUČUJE

PRO EZ
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