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SOP systém představuje řadu přípravků nové generace, které zabraňují množení škodlivých patogenních 
mikroorganizmů ve stájovém prostředí a naopak vytváří příznivé podmínky pro rozvoj prospěšných hu-
mifikačních bakterií. Na rozdíl od dezinfekcí, které působí pouze krátkodobě, přípravky SOP působí na 
prostředí ve stáji dlouhodobě a navíc snižují koncentraci čpavku ve stáji. Tím výrazně snižují infekční tlak 
na ustájená zvířata.
Vysoký infekční tlak stájového prostředí ve spojení s vysokou koncentrací čpavku vede k narušení imunit-
ního systému zvířat, které pak daleko hůře odolávají infekcím.

Během předporodního, porodního a poporodního období dochází k významnému snížení obranyschopnosti 
imunitního systému a právě v této době je riziko nových infekcí  extrémně vysoké. 
Přípravky SOP působí přímo na potlačení patogenních mikroorganizmů ve stáji a nepřímo vytváří příznivé pod-
mínky pro rozvoj mikroorganizmů prospěšných. Tohoto efektu je dosahováno ve všech systémech ustájení.

PŘÍNOSY PŘÍPRAVKŮ SOP

Zdravotní efekty

Je prokázán silný vztah mezi  zatížením prostředí environmentálními mikroorganizmy a množstvím somatických 
buněk. Vyšší zatížení prostředí znamená i vyšší riziko vysokého počtu somatických buněk. Podobný vztah platí i 
pro onemocnění končetin a mastitidy.
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Dermatitidy způsobují velké ekonomické ztráty.  Každý případ dermatitidy znamená ztrátu 1,5 litru mléka na 
krávu a den (Cornell University, USA).

Snížení koncentrace čpavku ve stáji má mimořádný význam pro posílení imunitního systému zvířat.

SOP udržuje mikrobiální zatížení kotců telat pod dlouhodo-
bou kontrolou. S produkty SOP můžete dosáhnout efektivního 
a dlouhodobého snížení výskytu patogenních bakterií, které jsou 
nejčastější příčinou silných průjmů vedoucích až k úhynům telat.  
E. coli je častou příčinou mnoha těžkých průjmů, zejména u telat 
do 5 týdnů stáří. SOP efektivně snižuje koncentraci čpavku, který 
se uvolňuje z podestýlky a významně přispívá ke kašlání a respira-
torním problémům. Ty jsou také častou příčinou úhynu telat.

Úspora steliva

Přípravky SOP urychlují humifikační proces v podestýlce a tím udržují zvířata ve větší čistotě a komfortu. Pode-
stýlka ošetřená SOP má díky vyššímu podílu humusu lepší absorpční schopnosti, je sušší a plastičtější. Proto je 
spotřeba slámy je nižší a umožňuje i prodloužení intervalu vyhrnování. Nejvýraznější úspora steliva je dosahová-
na v systémech hlubokých podestýlek, kde lze interval vyhrnování prodloužit až na několik měsíců.
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Efekty při skladování kejdy

Práce s kejdou je pro mnoho farmářů obtížná. Pevné části obsažené v kejdě mají často tendenci se hromadit a 
vytvářet usazeniny a povrchové krusty. Navíc často dochází k převaze hnilobných bakterií a kejda pak zahnívá a 
produkuje vysoké množství amoniaku a velmi nepříjemného zápachu.
SOP Lagoon stimuluje mikrobiální aktivity, které vedou ke zvýšení tekutosti a homogenity kejdy a ke snížení emisí 
amoniaku a nepříjemného zápachu. SOP efektivně redukuje povrchové krusty a sedimenty na dně kejdových jí-
mek. SOP navíc stimuluje bakterie, které transformují přítomný dusík do formy, která je velmi snadno asimilována 
rostlinami.

ŘADY PŘÍPRAVKŮ SOP

SOP PRO DOJNÝ SKOT 

Nejdůležitějším zdravotním efektem je snížení počtu environmentálních mastitid, somatických buněk, dermatitid 
a průjmů a kašlů u telat. Výrazně snižuje výskyt patogenních mikroorganizmů v podestýlce a snižuje nepříjemný 
zápach. Pracuje efektivně ve všech typech ustájení.

 

C COW 
 pro krávy  a jalovice

C CALF
pro mléčná telata

přípravek ve formě 
prášku, který se apli-
kuje pomocí speciál-
ního práškovače

dávkování: 
C Cow 
10g/zvíře/týden
C Calf 
6g/zvíře/týden

EASY COW
pro krávy a jalovice

EASY CALF
pro mléčná telata

přípravek ve formě 
granulátu, jednodu-
chá aplikace rozháze-
ním rukou přímo na 
podestýlku

dávkování: 
Easy Cow 
50g/zvíře/týden
Easy Calf 40g
40g/zvíře/týden

GOLD COW
 pro krávy a jalovice

GOLD CALF
pro mléčná telata

přípravek se přidá-
vá denně do krmení, 
odpadá tak ruční ap-
likace

dávkování: 
Gold Cow
 2g/zvíře/den
Gold Calf 
1,5g/zvíře/den

LAGOON  
pro ztekucení kejdy

přípravek se rozmí-
chá s vodou a apliku-
je se přímo do laguny

dávkování:
aktivace ( 3 týdny) - 
2g/m3/týden, dále 
2g/zvíře/týden
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SOP pracuje efektivně ve všech typech ustájení.

Komentáře chovatelů:

Ing. Jiří Michálek – hlavní zootechnik, ZDV Nošovice

Dlouhodobě nás trápil nedostatek slámy, nutnost 
častého vyhrnování a příliš vlhké prostředí v odchov-
ně pro 350 jalovic na hluboké podestýlce. S příprav-
ky SOP se nám podařilo docílit za poměrně krátkou 
dobu výrazného zlepšení stájového prostředí.  Pode-
stýlka je sušší než kdykoli předtím, zvířata jsou čis-
tá 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 pří-
padů dermatitid měsíčně, momentálně máme jedno 
kulhavé zvíře za měsíc. A jestliže jsme na začátku stla-
li téměř deset tun slámy měsíčně, v současné době jsme na třetinové spotřebě. Dalším příjemným překvapením 
bylo, že vyvážení hnoje z podestýlky ošetřené SOP nebylo doprovázeno obvyklým zápachem, tedy ani tradičními 
stížnostmi a protesty našich sousedů.

Václav Jícha – faremní zootechnik, ZEAS Puclice

Zástupce ABS nám nabídl SOP jako přípravek pro vysušení podestýlky a úsporu steliva, což pro nás, vzhledem 
ke stavu podestýlky v seníku, byla představa rozhodně zajímavá. Co nás však z nabízených přínosů lákalo ještě 
více, byla prevence environmentálních onemocně-
ní, hlavně tedy Coli zánětů. Proto jsme se rozhodli 
SOP vyzkoušet. V současné době používáme SOP v 
seníku o něco déle než tři měsíce a výsledky překo-
naly naše očekávání. Dříve jsme ze stavu dojených 
krav léčili rozhodně více než čtyři procenta. Mo-
mentálně se počet léčených pohybuje pod hranici 
dvou procent a navíc případný zánět má rozhodně 
mírnější průběh než dříve. Na Coli záněty v podsta-
tě nebrakujeme a snížil se i počet zmetajících krav. 
Kromě snížené brakace jsou tedy i citelné úspory na 
vylitém mléce a léčiv spotřebujeme také méně. Ve-
dle výrazného zlepšeni situace s Coli záněty se nám 
také podařilo snížit frekvenci vyhrnování na polovinu a úspora slamy je minimálně padesátiprocentní. Navíc je 
podestýlka mnohem sušší a v seníku je cítit i méně čpavku.
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SOP PRO MASNÝ SKOT

Tato řada byla vyvinuta speciálně pro ustájení masného skotu a 
je výborným řešením zejména pro zimoviště masného skotu.
Výrazně snižuje výskyt patogenních mikroorganizmů v podestýl-
ce, snižuje nepříjemný zápach a emise amoniaku ve stáji.  Díky 
lepšímu prostředí pro zvířata výrazně klesá výskyt respiratorních 
a průjmových onemocnění u telat a také zánětů pupků. Urychlu-
je humifikaci podestýlky i při výrazně nižší spotřebě slámy, kte-
rá pak dokáže absorbovat výrazně více tekutiny. Méně použité 
slámy znamená prodloužení intervalu vyhrnování podestýlky a 
úsporu práce. 

C BEEF
pro krávy a telata

přípravek ve formě prášku, 
který se aplikuje pomocí spe-
ciálního práškovače

dávkování: 
10g/zvíře/týden

EASY BEEF 
pro dojnice a telata

přípravek ve formě granu-
látu, jednoduchá aplikace 
rozházením rukou přímo na 
podestýlku

dávkování: 
50g/zvíře/týden

GOLD BEEF 
 pro dojnice a telata

přípravek se přidává denně 
do krmení, odpadá tak  ruční 
aplikace

dávkování: 
2g/zvíře/den

Komentáře chovatelů:

Ing. Karel Gergela – hlavní zootechnik, Zálesí, a. s.

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 nad-
měrně 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. Výsled-
ky předčily naše očekávání, za celou dobu zimování tele s infekčním průjmem.  Také došlo 
k výrazné úspoře slámy, pohonných hmot, práce a času. Výrazně se zlepšilo prostředí pro zvířata i ošetřovatele a 
zlepšila se i celková imunita ustájených zvířat. 

František Farka - majitel, Farma Todně

Na naší farmě v Březí chováme masný skot plemene limousine v počtu 120 kusů 
včetně telat. Od listopadu do dubna využíváme jako zimoviště rekonstruovanou 
stáj K 85 s otevřenou jižní stěnou, kde se také odehrává 95 % všech porodů. V mi-
nulé sezóně jsme v části stáje vyzkoušeli přípravek SOP a v porovnání s předcho-
zím rokem, kdy jsme museli dvakrát během zimování vykydat vrstvu asi 40–50 
cm, jsme tentokrát hnůj vyváželi pouze jednou na konci zimování a dosáhli jsme 
50% úspory slámy. Tento rok budeme SOP využívat po celé stáji.
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Zlata Bartončíková - hlavní zootechnička, 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 hlu-
boké podestýlce a zbylé tři vyhrnujeme obden, kvůli výšce 
stlacího vozu. Všechny stáje jsou staré, takže musíme udr-
žovat jejich věkem zatížené prostředí bez patogenů. 
Zoohygiena a prevence je pro nás opravdu alfou a ome-
gou, 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 jsme začali aplikovat 
hned při naskladnění zvířat, takže jsme pak na jednom 
dvoře měli tři různé stáje pro porovnání. Chlév s SOP byl 
jediný, kde jsme neměli žádný infekt, telata byla úplně bez 
problémů. To vydrželo i v zatížených měsících, kdy se nate-
lilo 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, tak do týdne kašlala celá hala. Další zimu jsme 
SOP používali už ve všech chlévech a můžeme říci, že letošní zimu byla opravu všechna telata zdravá. Téměř vy-
mizely i klasické průjmy, bakteriální infekce, které dříve bývaly každou zimu a bez antibiotik se to nikdy neobešlo. 
Zdravotní přínosy se týkaly i dospělých krav. Všimli jsme si, že je podestýlka sušší, kravám nemokvá rohovina na 
paznehtech a drobná poranění a oděrky na vemenech se zanítily jen výjimečně.

SOP PRO PRASATA

SOP pro prasata výrazně zlepšuje kvalitu prostředí a navíc pomáhá ke ztekucení odváděné kejdy. Významně sni-
žuje nepříjemný zápach a koncentraci čpavku v ovzduší. Zvířata jsou čistší, lépe se jim dýchá a celkově jsou ve 
větší pohodě.

PŘÍPRAVKY SOP JSOU K DISPOZICI TAKÉ PRO:

•	 drůbež
•	 ovce	a	kozy
•	 koně

C PIG
pro prasata na slamnaté po-
destýlce

přípravek ve formě prášku, 
který se aplikuje pomocí spe-
ciálního práškovače

dávkování: 
1-2g/zvíře/týden

GOLD PIG 
pro prasata ve všech typech 
ustájení

přípravek se přidává denně 
do krmení, odpadá tak  ruční 
aplikace

dávkování: 
80g na 1 tunu suchého
 krmiva

PIG LAGOON  
pro ošetření tekuté kejdy 
pod rošty, ve sběrných jím-
kách a kejdových zásobní-
cích
přípravek se rozmíchá s vo-
dou a aplikuje se do kejdy

dávkování:
aktivace ( 3 týdny) - 
2g/m3/týden, dále 
0,4g/zvíře/týden
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SOP EASY  je granulovaná forma 
SOP. Jeho aplikace je velice jedno-
duchá. Požadované množství gra-
nulí se rozhazuje buď přímo rukou 
a nebo lopatkou rovnou na pode-
stýlku 2 x týdně.

SOP LAGOON je dodá-
ván v práškové formě, 
kterou je třeba nejdří-
ve rozmíchat v malém 
množství vody a ná-
sledně se pak 2 x týdně 
aplikuje přímo do lagu-
ny. 

APLIKACE SOP

SOP GOLD je nejnovější verzí přípravku SOP. Jeho aplikace je nejjednodušší a nej-
efektivnější. SOP GOLD se přidává přímo do krmného vozu a přípravek je tak apli-
kován do stájového prostředí denně přes výkaly ustájených zvířat. SOP GOLD pro 
neodstavená telata se zamíchá přímo do zkrmované mléčné směsi.

SOP C je dodáván ve formě prášku. 
K jeho aplikaci je zapotřebí speciální-
ho rozprašovače, kterým se přípravek 
rozpráší přímo na podestýlku 2 x týd-
ně.

Říjen 2013


