


Byl vyvinut  pro zlepšení hygienických podmínek ustájení masného skotu. 
Snadná aplikace - přípravek SOP je dodáván v práškové formě a aplikuje se jednoduše pomocí rozprašovače přímo 
na podestýlku.

• urychluje humifi kaci podestýlky i při výrazně nižší spotřebě slámy
•  humifi kovaná podestýlka je sušší a dokáže absorbovat mnohem větší množství tekutin
•  méně slámy znamená prodloužení intervalu vyhrnování podestýlky, úsporu práce a motohodin
• čím delší je interval vyhrnování podestýlky, tím vyšší efekty SOP přináší
• potlačuje hnilobné procesy, snižuje zápach a emise amoniaku
•  díky zlepšené hygieně prostředí významně snižuje ztráty telat a zlepšuje zdraví končetin
• zlepšuje pohodlí a čistotu ustájených zvířat
•  snížení výskytu průjmů a kašlání telat = výrazně nižší úhyny

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

• V zimovištích je nutné dodržet prostor alespoň 6m2 na zvíře.

• Přípravky SOP jsou dostupné i pro ostatní kategorie zvířat - dojný skot, prasata, drůbež, ovce, koně, atd.
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Na zimovištích máme přes zimu 550 krav a jalovic v pěti stájích. I při vysoké spotřebě slámy, častém 
přistýlání a vyhrnování bývá prostředí vlhké a plné čpavku. V době telení je situace ještě složitější, 
protože se objevují problémy s hygienou a následně zdravím zvířat, což nadměrně zvyšuje veterinární 
náklady. V roce 2009 jsme se proto rozhodli vyzkoušet přípravek SOP, který sliboval úsporu slámy, 
sušší podestýlku, lepší hygienu prostředí a zdravotní stav zvířat.  Aplikovat jsme začali 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 sliboval snížení 
infekčního tlaku ve stájích. Výsledky předčily naše očekávání, za celou dobu zimování jsme neměli 
tele s infekčním průjmem.  Výrazně se zlepšilo prostředí pro zvířata i ošetřovatele a zlepšila se i 
celková imunita ustájených zvířat. Během první sezony jsme ušetřili 45% slámy oproti minulému roku. 
V následujícím roce jsme díky zkušenostem z předchozího roku dokázali lépe využít kvality přípravku 
SOP a snížili jsme spotřebu slámy o dalších 15% oproti předchozí sezoně.

S přípravkem SOP jsme začali v zimě 2010. K jeho použití nás vedla především potřeba zlepšit stájové 
prostředí, neboť v uzavřených zimovištích byla vysoká koncentrace čpavku, podestýlka byla vlhká, 
což vedlo k problémům s končetinami ustájených zvířat, navíc docházelo k úhynům telat. Po první 
zkušenosti můžeme konstatovat, že jsme nezaznamenali ani jeden úhyn telete (kromě dvou při porodu), 
plemenní býci měli končetiny 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, jednak 
nezapáchal a jednak se velice dobře díky své sypké struktuře nakládal.

Po dvouletých zkušenostech se SOPem u dojného skotu, jsme se rozhodli ho vyzkoušet i u masného 
skotu. Pátrali jsme totiž po řešení dvou největších problémů a to vysoké koncentrace čpavku ve stájích 
a velké spotřeby slámy. Přípravek jsme aplikovali na dvou farmách – Rychaltice a Metylovice. Na první 
farmě, která je nová, jsme za celou zimu nemuseli vyhrnovat hnůj, prostředí bylo suché a bez zápachu. 
Na druhé farmě také došlo k výraznému zlepšení stájového prostředí, navíc jsme byli velice příjemně 
překvapeni výrazně nižší spotřebou slámy. Oproti minulé sezoně jsme snížili spotřebu o 68%. Kromě 
toho došlo k úspoře pracovní síly, pohonných hmot a času.
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