
přípravek humifi kace 
úspora steliva

snížení emisí  
amoniaku

zdravotní efekty * ztekucení kejdy zvýšení hnojivé 
kapacity

způsob aplikace

SOP C COW ANO ANO ANO  ANO
poprášení podestýlky

dávkovačem
1 – 2 x týdně

SOP C CALF ANO ANO ANO  ANO
poprášení podestýlky

dávkovačem
2 x týdně

SOP LAGOON  ANO  ANO ANO
aplikace přímo do kej-
dy vodou naředěného 

přípravku 1 x týdně 

* mastitidy, dermatitidy, somatické buňky, průjmy telat, respirační onemocnění
   ANO – vysoký efekt

KOMENTÁŘE CHOVATELŮ

•  Plošné použití antibiotik, chemické dezinfekce a nebo extrémní mrazy mohou negativně ovlivnit rychlost humifi kace 
podestýlky a rozklad kejdy v laguně. Zdravotní účinky přípravku SOP ve stáji zůstávají zachovány i za těchto 
podmínek.

• Přípravky SOP jsou dostupné i pro ostatní kategorie zvířat - masný skot, prasata, drůbež, ovce, koně, atd.

  

UPOZORNĚNÍ

Vyberte si správný přípravek pro řešení Vašeho problému

Jarmila Petrýdesová – hlavní zootechnik, ZD Rosice u Chrasti

Přípravky SOP používáme od září 2010. Vedl nás k tomu nedostatek slámy, neboť všechny provozy skotu máme 
stlané slámou. SOP jsme nejprve aplikovali na porodně krav, kde je dost velká koncentrace zvířat a jednoznačně 
mohu říci, že se snížil zápach a ušetřilo se vyhrnování podestýlky. Tím došlo k úspoře slámy i pracovních nákladů. 
Hnůj, který jsme z porodny vyvezli, jsme použili k zastýlání lehacích boxů na kravíně. Dále SOP používáme v 
individuálních kotcích mléčných telat, společných kotcích odstavených telat a u býků. SOP jsme také používali 
na odchovně jalovic, ale z důvodu vysoké koncentrace zvířat a nevhodně umístěných napáječek jsme od toho 
ustoupili. Tím chci říci, že jestli někdo zastává názor, že SOP mu vyřeší tyto problémy je to omyl. Velmi dobře 
nám SOP funguje u býků. V této stáji je velmi dobře oddělena krmná chodba s napáječkami od lehací části a 
také koncentrace zvířat je v pořádku. Na této stáji jsme se SOPEM začínali v září a po 11-ti měsících jsme ještě 
neprováděli vyklízení hnoje. Telata máme umístěna v dřevěných boxech. Dříve jsme je museli po každém teleti 
vyklízet a desinfi kovat. S přípravkem SOP jsme toto odbourali a mohu říci, že došlo i ke zlepšení zdravotního 
stavu. Snížil se i výskyt much a to podotýkám, že máme ve středisku centrální hnojiště. Mé zkušenosti se SOPEM 
jsou velmi dobré, ale mohu se s Vámi podělit i o zkušenost, že mi dalo velkou práci přesvědčit lidi, že pod zvířaty 
nebudou haldy slámy, ale " hnůj". 



Byl vyvinut pro zlepšení hygienických podmínek a pohodlí krav. 
Snadná aplikace - tento přípravek  je dodáván v práškové formě a aplikuje se jednoduše pomocí rozprašovače přímo na podestýlku.

Pro lepší zdravotní stav telat. Potlačuje množení patogenů a snižuje emise amoniaku.
Aplikace 2 x týdně pomocí speciálního dávkovače přímo na podestýlku.

Přípravek pro homogenizaci a ztekucení kejdy. Aplikuje se jednou týdně přímo do kejdy.

 •  Zlepšení pohodlí a čistoty ustájených krav i při nižší spotřebě 
slámy

•  Výrazně méně environmentálních mastitid (klinických i 
subklinických) a snížení počtu somatických buněk = více 
zdravotně nezávadného mléka

•  Výrazně méně environmentálních dermatitid (digitálních a 
interdigitálních ), fl egmón a nekrobacilóz

•  Urychlení humifi kace zvyšuje absorpční kapacitu podestýlky a ta 
je sušší i při výrazně nižší spotřebě slámy (až o 50%)

•  Méně spotřebované slámy znamená prodloužení intervalu 
vyhrnování podestýlky

•  Potlačení hnilobných procesů vede ke snížení zápachu a emisí 
amoniaku

•   Snížení počtu much a muších larev – nezahnívající podestýlka 
neláká mouchy ke kladení vajíček 

•  Úspora práce a motohodin

•    Radikální snížení výskytu průjmů a respiratorních onemocnění telat 
• Snížení zápachu a emisí amoniaku
• Úspora pracovních nákladů
• Snížení nákladů na insekticidy
• Sušší podestýlka, čistší telata

  

 • Snížení zápachu při skladování a manipulaci s kejdou
• Urychlení rozkladu krust a sedimentů kejdy
• Zvýšení tekutosti kejdy a snížení nákladů na míchání
• Snížení fytotoxicity kejdy na rostliny při její aplikaci 
• Snížení množství nitrátů
• Zvýšení hnojivé kapacity kejdy

  

SOP C COW KOMENTÁŘE CHOVATELŮ

SOP C CALF

SOP LAGOON

PŘÍNOSY SOP C COW

PŘÍNOSY SOP CALF

PŘÍNOSY SOP LAGOON

Václav Jalůvka – faremní zootechnik, Beskyd Agro Palkovice

Tomáš Růžek – ředitel, ZES Křivsoudov

Ing. Jiří Michálek – hlavní zootechnik, ZDV Nošovice

Přípravky SOP používáme od roku 2008, kdy jsme měli značné problémy 
s dermatitidami. Příjemným překvapením bylo znatelné zlepšení stavu 
končetin, které se dostavilo již po prvním měsíci aplikace. Na konci 
pátého měsíce byl počet krav s dermatitidou o 60 % nižší než na 
začátku. A protože během používání SOP nebylo třeba koupat, došlo i k 
úspoře materiálu, práce a času. Dalším přínosem bylo výrazné snížení 
zápachu v produkční stáji s gumovými matracemi a shrnovací lopatou, 
kde byl přípravek aplikován. To bezesporu přispělo k pohodě a lepšímu 
zdravotnímu stavu ustájených zvířat. Zlepšení prostředí ve stáji si také 
pochvalovali zaměstnanci, kteří zde pracují.

Pro přípravky SOP jsme se rozhodli z důvodu nedostatku steliva na našem 
podniku. Přes značnou spotřebu slámy bylo prostředí mokré, s extrémně 
silným zápachem, dojnice se bořily a byly velmi špinavé. Se SOPem jsme 
začali v polovině dubna 2008 na porodně, kde byla situace nejhorší. Pro 
urychlení působení jsme přistýlali piliny, což se ukázalo jako správné 
rozhodnutí. Už za měsíc se dostavily první výsledky. Podestýlka byla 
suchá, z porodny zmizel zápach a dojnice byly čisté. Časem jsme mohli 
odbourat vyhrnování každé dva týdny, v současné době vyhrnujeme po 
šesti měsících. Kromě výrazné úspory steliva jsme ušetřili spoustu práce 
a mnohonásobně zkvalitnili prostředí, ve kterém se zvířata připravují na 
porod. Porodna je suchá, bez zápachu a bez much. Stejně dobře nám SOP 
funguje v rozdoji a u odstavených i mléčných telat.

Přípravek SOP používáme nepřetržitě od roku 2007. Po 3 letech zkušeností 
jsme se dopracovali až na 70-ti % úsporu slámy. Dlouhodobě nás trápil 
nedostatek slámy, nutnost častého vyhrnování a příliš vlhké prostředí 
v odchovně pro 350 jalovic na hluboké podestýlce. S přípravky SOP 
se nám podařilo docílit za poměrně krátkou dobu výrazného zlepšení 
stájového prostředí.  Podestýlka je sušší než kdykoli předtím, zvířata jsou 
čistá a působení SOP vytvořilo z podestýlky pružnou a pevnou matraci, 
do které se zvířata neboří a ráda na ní leží. Navíc došlo k významnému 
snížení zápachu uvnitř stáje a redukci výskytu dermatitid. Zatímco před 
používáním SOP jsme ošetřovali kolem 20 případů dermatitid měsíčně, 
momentálně máme jedno kulhavé zvíře za měsíc. A jestliže jsme na začátku 
stlali téměř deset tun slámy měsíčně, v současné době jsme na třetinové 
spotřebě. Dalším příjemným překvapením bylo, že vyvážení podestýlky 
ošetřené SOP nebylo doprovázeno obvyklým zápachem, tedy ani tradičními 
stížnostmi a protesty našich sousedů.

 

 


