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Níže si můžete přečíst o zkušenostech 
některých chovatelů masného skotu, 
kteří SOP jako prevenci environmentál-
ních onemocnění již vyzkoušeli.

Zdeněk Novák – místopředseda a ve-
doucí živočišné výroby, ZD Francova 
Lhota
V Zemědělském družstvu ve Francově 
Lhotě chováme 800 kusů piemontů, 
z toho je 320 matek a 16 plemenných 
býků. Pro zimování zvířat máme v sou-
časnosti k dispozici tři starší stáje a nová, 
čtvrtá je krátce před dokončením. Právě 
během zimování jsou zvířata pod nej-
větším tlakem a naší snahou je udržet 
prostředí suché a s minimem patogenů. 
Na začátku loňského roku jsme se po-
týkali s určitými zdravotními problémy 
a situaci jsme chtěli rychle řešit. Právě 
proto jsme začali aplikovat přípravek 

SOP pro snížení množství patogenů 
v prostředí a situace se zlepšila. Další 
zimování jsme SOP používali už od 
samého začátku až do vyhánění na pas-
tvu a zdravotní stav stáda byl stabilní. 
Uvítali jsme novou granulovanou verzi 
přípravku, na kterou se už nemusí pou-
žívat původní aplikátor. Ten totiž svým 
zvukem některé matky s telaty dráždil 
a ty byly agresivnější než normálně. 
Granulovaný SOP se dá krásně rozházet 
rukou, nebo obyčejným aplikátorem na 
travní semeno. Kromě zdraví se nám 
líbila struktura hnoje z podestýlky ošet-
řené SOP. Hnůj po vyhrnutí na hromadu 
neubývá a vůbec z něj nevytéká voda, je 
vidět, že dobře saje. Na poli se pak krás-
ně rozmetá a v hnoji se do půdy dostane 
dost dusíku. Pro začátek letošní zimy 
máme SOP již nakoupený a budeme 
s ním pokračovat.

 Nám tele nezakašle...
Přípravky SOP jsou v ČR známy hlavně v oblasti úspory steliva a vysušení hloboké podestýlky. Zatím značně 
nedoceněnou oblastí jejich působení je prevence environmentálních onemocnění. Výrazného snížení výskytu 
průjmů a kašle telat, stejně jako mastitid z prostředí, metritid, nekrobacilóz či dermatitid lze přitom dosáh-
nout na všech technologiích ustájení, tedy nejen na hluboké podestýlce.
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Okrádá Vás špatné zdraví telat?

„Líbí se nám nová granulovaná verze SOP, která se dá krásně rozházet 
rukou, nebo obyčejným aplikátorem na travní semeno.“ 
 Foto archiv firmy
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Zlata Bartončíková – hlavní zootechnič-
ka, Podhoran Lukov a. s., farma Kašava
Na farmě v Kašavě míváme přes zimu 
ustájeno 350 až 400 kusů limousinů ve 
všech kategoriích. V reprodukci máme 
pět plemenných býků a 170 matek. Celé 
zimování probíhá ve čtyřech stájích, 
z nichž pouze jedna je na hluboké po-
destýlce a zbylé tři vyhrnujeme obden, 
kvůli výšce stlacího vozu. Všechny stáje 
jsou staré, takže musíme udržovat jejich 
věkem zatížené prostředí bez patogenů. 
Proto vždy po vyskladnění zvířat mecha-
nicky odstraníme hrubé nečistoty a stáje 
pečlivě vyčistíme vapkou. Po vyschnutí 
vše vybílíme vápnem, ve kterém je na-
míchaná dezinfekce. Nakonec, těsně 
před začátkem dalšího zimování, než 
přijdou zvířata domů, ještě všechny stáje 
přejdeme dezinfekčním postřikem. Zoo-
hygiena a prevence je pro nás opravdu 
alfou a omegou, protože věříme, že je 
lepší předcházet příčinám, než posléze 
řešit problematické důsledky.
A právě proto jsme se před dvěma roky 
rozhodli ve stáji s hlubokou podestýl-
kou vyzkoušet přípravek SOP, který 
sliboval prevenci řady onemocnění 
(snížení množství patogenů v prostře-
dí). SOP jsme začali aplikovat hned při 

naskladnění zvířat, takže jsme pak na 
jednom dvoře měli tři různé stáje pro 
porovnání. Chlév se SOP byl jediný, kde 
jsme neměli žádný infekt, telata byla 
úplně bez problémů. To vydrželo i v za-
tížených měsících, kdy se natelilo i 60 
krav. Navíc vůbec nebyly záněty pupků. 
Naproti tomu v ostatních halách, hlavně 
když se v únoru oteplilo, měla telata 
katary dýchacích cest, a jak začalo kašlat 
jedno tele, do týdne kašlala celá hala. 
V té době nám však SOP začal docházet, 
ale bylo už jen pár týdnů do vyhrnování, 
takže jsme další neobjednali, řekli jsme 
si, že už to vydržíme bez něj. Během 14 
dní, jak bylo teplo, nám některá telata 
onemocněla a o čtyři jsme přišli, takže 
jsme rychle SOP objednali zásilkovou 
službou.
Další zimu jsme SOP použivali už ve všech 
chlévech a můžeme říci, že letošní zimu 
byla opravdu všechna telata zdravá. Ve 
stáji bylo prostě ticho a klid, telata ne-
kašlala. Téměř zmizely i klasické průjmy, 
bakteriální infekce, které dříve bývaly 
každou zimu a bez antibiotik se to nikdy 
neobešlo. Takže i spotřeba antibiotik 
byla nižší. Celé zimování se bohužel bez 
úhynu telat neobešlo, ale na infekci nám 
neumřelo nic. Veškeré úhyny byly mrtvě 

rozené, nebo špatnou péčí nezkušené 
matky.
Zdravotní přínosy se týkaly i dospělých 
krav. Všimli jsme si, že jak je podestýlka 
sušší, kravám nemokvá rohovina na paz-
nehtech a drobná poranění a oděrky na 
vemenech se zanítily jen výjimečně.
 Když jsme na začátku letošního roku 
s paní ekonomkou a panem předsedou 
hodnotili poslední zimu, zjistili jsme, že 
náklady na léčiva jsou u dospělých krav 
pod 90 haléřů na rok a natalita stáda 
dosáhla 95 %. Co nás velmi mile překva-
pilo, byla úspora slámy. Přestože jsme 
přes zimu slámou záměrně nešetřili, stlali 

jsme prostě tak, aby pod zvířaty bylo su-
cho, ušetřili jsme třetinu slámy. Podestýl-
ka byla díky SOP opravdu sušší. Osobně 
považuji za velkou výhodu přípravku 
SOP i významné snížení koncentrace 
čpavku ve stájovém prostředí. Všem zví-
řatům a zejména novorozeným telatům 
s jejich nezralými plícemi se lépe dýchá 
a také pro naše pracovníky je práce ve 
stáji mnohem příjemnější. SOP je strašně 
fajn, telata se narodí do prostředí, které 
pro ně není tak atakující.
SOP je prostě poznat.
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„Chlév se SOP byl jediný, kde jsme neměli žádnou bakteriální 
infekci, telata byla úplně bez problémů.“  Foto archiv firmy
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