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Úvod
Zájem veřejnosti je v posledních několika letech zaměřen na problematiku týkající se

negativního působení zemědělství na přírodu. Příčiny lze nacházet ve struktuře, technologii
zemědělské výroby a také v neukázněnosti při práci s přírodními zdroji. V této době jsou a
budou aspekty životního prostředí v zemědělství a zemědělské politice stále důležitější, a to
jak v ČR, tak i v dalších zemích EU. Vstupem do EU převzala ČR řadu závazků a směrnic,
které upravují přístup a odpovědnost všech výrobců k životnímu prostředí. Tento trend musí
respektovat také zemědělství jako celek, zvláště pak živočišná výroba, která je z pohledu
ochrany životního prostředí největším znečišťovatelem, zvláště v oblasti ovzduší a vod.
Současně je v EU v chovech hospodářských zvířat věnována velká pozornost welfare zvířat.
Z těchto důvodů je nutné velmi uvážlivě přistupovat k výzkumu, ověřování a zavádění
nových technologií, které mohou výrazně snižovat zátěž jedné složky životního prostředí, ale
druhou neúměrně zhoršit. Je nutné vycházet z filozofie směrnice Rady 96/61/EC (IPPC), která
požaduje, aby se již v průběhu celého technologického procesu omezoval vliv znečištění a
nebylo nutné budovat nákladná koncová zařízení na jeho likvidaci. Zároveň je požadováno,
aby se snižovaly vstupy energií a materiálů. V živočišné výrobě, v současné době věnována
velká pozornost uplatnění kejdy tak, aby nebyla chápána pouze jako odpad, ale aby byla
následně zhodnocena v další zemědělské činnosti. Je tedy nezbytně nutné minimalizovat či
likvidovat plošné zdroje znečištění optimalizací (omezením aplikovaných herbicidů, hnojiv)
nebo snížením hustoty hospodářských chovaných zvířat na 1 ha orné půdy a snižováním emisí
dusíku do ovzduší. Je také nutné likvidovat či minimalizovat jednotlivé zdroje znečištění
životního prostředí, obzvláště vodních zdrojů omezováním průmyslové výroby a výstavbou
čistíren odpadních vod.
Na celkové produkci zemědělských odpadů se značnou měrou podílejí odpady ze živočišné
výroby – ročně se vyprodukuje 48 miliónů tun a tím odpady ze živočišné výroby představují
po průmyslu druhý největší zdroj odpadů. Je tedy důležité, aby producenti i chovatelé
věnovali zvýšenou pozornost těmto problémům. Tyto problémy se totiž stávají významnými
předpoklady pro limitování dalšího rozvoje celého odvětví. Dochází k paradoxní situaci, kdy
na jedné straně je kejda brána jako odpad, na druhé straně je řazena mezi organická hnojiva,
které mají svůj energetický, ekonomický a biologický potenciál, jež je nutno využít. Kejda
představuje organominerální, komplexní hnojivo s hnojivou vysokou účinností, kterou lze
srovnat s chlévským hnojem.
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Za nejvýhodnější je považováno bezstelivové ustájení s výkalovou koncovkou a
následným hnojivářským využitím kejdy z důvodů kultury a hygieny práce a ekonomické
efektivnosti. Bezstelivové stáje jsou provozně o 30 - 40 % levnější ve srovnání se stelivovými
provozy.
V zemědělství České republiky, v rozporu s celosvětovou tendencí, nastal v posledním
desetiletí objektivně nezdůvodnitelný odklon od bezstelivového ustájení, který přetrvává
dodnes. Za příčinu odklonu od bezstelivových stájí je možné považovat vysokou produkci
kvalitní kejdy nadměrně zředěné vodou, nevyřešené systémy podroštového odklizu kejdy,
možnost přítomnosti těžkých kovů, nedostatek skladovacích kapacit a nesprávná lokalizace
bezstelivových provozů bez vazebného propojení na půdu a nerespektování jejich
specifických podmínek.
Je nutné zdůraznit, že dané problémy a potíže lze odstranit a poté tedy vytvořit tak
potřebný komplex podmínek pro racionální využití kejdy. Lze hovořit o komplexu podmínek
technologických (systémy zpracování kejdy, systémy ustájení, skladovací prostory apod.),
organizačních (kvalita, způsob a doba aplikace kejdy, max. hustota zvířat na 1 ha orné půdy
apod.), legislativních (Zákon o hnojivech a hnojení, Zákon o vodním hospodářství,
mezinárodní dohody apod.), personálních (zodpovědná a kvalitní práce, know-how) apod.
Moderní boxové ustájení dojnic využívá pro pohodu zvířat při jejich ležení tzv. „matrace“
– tedy gumové podložky, které jsou částečně elastické a umožňují zvířatům izolované a
pohodlnější uléhání, ne pouze na holém betonu. Z hlediska welfare však ani toto řešení není
zcela ideální. Vzhledem k tomu, že tradiční stelivový materiál nemusí být na farmách chovu
skotu plně k dispozici, je nutné hledat vhodný stelivový materiál s dobrou plasticitou,
dovolující měkce kopírovat tělní povrch uléhajícího zvířete oproti tvrdé podložce stájové
podlahy. Příhodným médiem je separát kejdy skotu, speciálně upravený pro potřeby stlaní a
přistýlání v boxech.
Zpětné využití exkrementů zvířat ve stájových prostorách jako podestýlka je ovšem
spojeno s rizikem mikrobiální kontaminace prostředí. Exkrementy zvířat mohou být nositelé
patogenních mikroorganismů a původci různých onemocnění bakteriálního, virového,
plísňového nebo parazitárního původu. Vzít v úvahu toto riziko je zvlášť důležité v chovech
dojnic, kdy struky vemene dojnice jsou vystaveny přímému kontaktu se separátem a možnost
kontaminace a rozvoje onemocnění je velmi vysoká. Tím následně vzniká i možnost
kontaminace produktů určených pro lidskou spotřebu – zejména mléka, případně masa, s
negativním dopadem na hygienu a bezpečnost potravin.
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Cíle disertační práce
Hlavním cílem disertační práce bylo porovnání vlivu slamnaté podestýlky a plastického

steliva ze separované hovězí kejdy ve stelivových systémech chovu dojnic na vybrané
ukazatele kvality stájového prostředí, na chování dojnic a na čistotu povrchu jejich těla.
S tím úzce souvisejí dva dílčí cíle, a to:


Ověření vlivu termických procesů probíhajících v separátu hovězí kejdy při
jeho kompostování (při jeho úpravě na plastické stelivo) s ohledem na jeho
hygienizaci



Ověření, zda při uplatnění plastického steliva v chovech dojnic nedojde ke
zhoršení mikroklimatických podmínek ve stáji, zvýšení výskytu patogenních
agens ve stájovém prostředí, k negativnímu ovlivnění čistoty povrchu těla
dojnic, ani ke snížení mléčné produkce či zhoršení její kvality.

Veškeré experimenty byly prováděny ve snaze potvrdit věděckou hypotézu, že ze separátu
hovězí kejdy je možné vyrobit takové plastické stelivo, které bude mít vliv na zlepšení
welfare ustájených dojnic a nebude zvyšovat jejich infekční rizika.
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Materiál a použité metodické postupy

3.1

Plastické stelivo

3.1.1 Výroba plastického steliva ze separátu kejdy skotu
Výroba plastického steliva spočívá v odseparování tuhého podílu (separátu) ze surové
kejdy a jeho tepelném ošetření při kontrolovaném mikrobiálním kompostování v pásových
hromadách.
Technologická linka pro výrobu plastického steliva na středisku Petrovice sestává ze
separátoru kejdy, nakladače, překopávače kompostu, zařízení pro monitoring průběhu
kompostovacího procesu a prosévacího zařízení.
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3.1.2 Kontrola průběhu termického působení
Ve finálních kompostech (tedy plastickém stelivu) byla vždy stejným postupem
laboratorně kontrolována účinnost termického působení. Vzorky finálních kompostů byly
odebrány podle schválené metodiky (směsný vzorek z 5 odběrových míst v jedné
kompostovací hromadě) a transportovány v chladícím zařízení do laboratoře VÚZT, v.v.i.
nebo SVÚ České Budějovice. Do 24 hodin od odběru vzorků bylo provedeno vyšetření
počáteční mikrobiální kontaminace v odebraných vzorcích.

3.2 Metodický postup mikrobiologického vyšetření plastického
steliva
Při mikrobiologickém vyšetření se postupovalo podle kvantitativních mikrobiologických
metod v souladu s ČSN, v mezinárodním měřítku podle ISO a EN. Odběr vzorků vycházel
z ISO 5667-10:1992 a byl prováděn v souladu s ČSN EN ISO 5667-13:1997. Odběry vzorků
kompostu byly prováděny v souladu s ČSN 46 5735, dále ČSN ISO 10381-6:2011. Vzorky
byly

odebírány

do

skleněných,

polyethylenových,

polypropylénových

resp.

polykarbonátových vzorkovnic o objemu 500 - 1000 ml (podle druhu analýzy) a
transportovány do laboratoře v izotermických boxech při teplotě +6°C.
Mikrobiologická vyšetření byla zaměřena, v souladu s vyhláškou MŽP ČR č.382/2001 Sb.,
o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, na stanovení hygienicky
významných indikátorových mikroorganismů - termotolerantních koliformních bakterií,
enterokoků a salmonel.
Získané výsledky byly vyhodnocovány v souladu s mikrobiologickými kriterii pro aplikaci
kalů (viz Vyhláška. MŽP ČR o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě z r.
2001).
Stanovení indikátorových mikroorganismů v separátu bylo prováděnou v souladu
s metodami dle Acta hygienica, epidemiologica et mikrobiologica č. 1/2008, Praha, SZÚ. Pro
celkové hodnocení bylo vyšetření doplněno o stanovení indikátorů provozních - celkového
počtu mikroorganismů podle ČSN EN ISO 4833. Podle kvantity jejich výskytu můžeme
usuzovat jednak na stupeň znečištění vyšetřovaných vzorků a jednak na úroveň dosažené
hygienizace v různých variantách zpracování. Z toho je možné posoudit účinnost z hlediska
stanovení stupně hygienického zabezpečení. Při vyhodnocení je třeba mít na zřeteli, že takto
narostlé kolonie neodpovídají ve všech případech populaci vzniklé z jedné bakteriální buňky,
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proto výsledný počet kolonií narostlých na kultivačních médiích je označován jako KTJ
(počet kolonie tvořících jednotek).

3.3

Metodický postup hodnocení zdravotního stavu dojnic

Pro hodnocení zdravotního stavu pokusné skupiny dojnic byla využita faremní evidence
zdravotního stavu stáda a konzultace s veterinárním lékařem docházejícím na experimentální
farmu. V pravidelných intervalech (tzn. 1 x měsíčně) byl monitován stav onemocnění
pohlavních orgánů, postižení mléčné žlázy, postižení respiratorního systému, postižení
gastrointestinálního ústrojí, postižení pohybového aparátu a hodnocena dynamika incidence
těchto onemocnění.

3.4

Metodický postup hodnocení čistoty povrchu těla dojnic

Při hodnocení čistoty povrchu těla bylo postupováno podle metodiky Domanského
(Velebil a Domanský, 1968), upravené v roce 2007 (Šoch, 2007). Jednotlivé tělní krajiny byly
rozděleny do čtyř oblastí.

3.5

Metodický postup etologických pozorování a jejich analýzy

Pro analýzu chování a životních projevů dojnic byla použita metoda popisné (deskriptivní)
etologie. Průběžně, ve všech ročních obdobích, byly pořizovány etologické snímky s cílem
zjistit a následně analyzovat životní projevy dojnic v pokusné i kontrolní stáji, zejména pak
dobu stání, dobu ležení, dobu příjmu krmiva, příjmu napájecí vody a pohybovou aktivitu.

3.6

Metodický postup měření mikroklimatických podmínek

V rámci sledování mikroklimatu v experimentálních stájích byla monitorována teplota
vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, rychlost proudění vzduchu, katahodnota (množství tepla,
které je třeba odejmout z 1 cm2 povrchu nádobky měřícího čidla, aby se teplota na kapiláře
snížila z 38°C na 35°C) a vypočteny ochlazovací hodnoty vyjadřující ztrátu tepla z povrchu
organismu a termický komfort zvířat a dále byly průbězně monitorovány koncentrace
amoniaku (NH3), metanu (CH4), oxidu uhličitého (CO2) a oxidu dusného (N2O).
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3.7

Metodický postup hodnocení kvality mléčné produkce

Při hodnocení kvality mléka se vycházelo z dat kontroly užitkovosti, která poskytla
experimentální farma ZD Krásná Hora - středisko Petrovice.
Vzhledem tomu, že v experimentální stáji VKK byly vysoceprodukční dojnice a
v kontrolní stáji SK byly dojnice s nižší produkcí, bylo by porovnávání produkce mléka
z obou stájí zavádějící. Proto byly porovnávány údaje o užitkovosti z pokusné stáje VKK
v letech 2008-2010 s kontrolními údaji o užitkovosti z VKK z let 2005 a 2006, kdy byla stáj
ještě nastýlána slamou.

3.8

Zpracování naměřených dat

Pro zpracování naměřených hodnot byly využity standardní programy (software dodávané
k vybraných přístrojům, aplikace Micrososft Office Excel). Dále byly využity metody
statistického vyhodnocení dat (především

t-test a analýza rozptylu). Výsledky byly

zpracovány do grafů a tabulek tak, aby měly co největší vypovídající schopnost.
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4

Výsledky a diskuze

4.1

Výsledky mikrobiologického vyšetření

Reprezentativní

výsledky mikrobiologického

vyšetření

separované

hovězí

kejdy

v akreditovaných laboratořích SVÚ v Českých Budějovicích v roce 2009 v letním období jsou
uvedeny v tabulce 9 (hodnocení výskytu parazitů bylo prováděno v parazitologické laboratoři
ZF JU v Českých Budějovicích - Šoch et al., 2009a,b). Rozdíly v uvedených výsledcích a
výsledcích z dalších realizovaných mikrobiologických vyšetření separované kejdy a upravené
separovné kejdy nebyly statisticky významné (P > 0,05).
Tabulka 9: Výsledky mikrobiologického vyšetření separované hovězí kejdy a tepelně upravené separované
hovězí kejdy (KTJ. g-1)
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Byly zjišťovány i hodnoty parazitární expozice. V tabulce 11 jsou uvedeny hodnoty
výskytu sledovaných parazitů.
Tabulka 11: Výskyt parazitů v separované kejdě

Nízké nálezy parazitů v separované kejdě nasvědčují vysoké devitalizační účinnosti
zahřívacího procesu v kejdě během jejího kompostování a její bezpečnosti pro zvířata jako
plastického steliva po stránce parazitární infekce.
Jedno ze základních srovnávacích kritérií představuje obsah patogenních mikroorganismů,
zůstavajících v hnojivu po jeho ošetření. Jako nejvhodnější doposud používané metody
ošetření kejdy bylo využíváno aerace kejdy a anaerobního ošetření kejdy. Côté et al. (2006)
popsal vysokou redukci výskytu patogenních mikroorganismů při anaerobním ošetření kejdy.

4.2

Výsledky laboratorních analýz tělesných tekutin dojnic

V období 2008 – 2010 bylo již plastické stelivo v experimentální stáji kontinuálně
využíváno.
Statistické vyhodnocení výsledků analzy krve z hlediska krevních ukazatelů zjistilo
průkazné rozdíly v hodnotách hematokritu (p = 0.00733) a cholesterolu (p = 0.000265). U
ostatních parametrů (hemoglobin, obsah leukocytů, hladina glukózy, AF, GMT, CB) nebyly
mezi skupinami zjištěny statisticky významné rozdíly (P > 0,05).
Z hlediska minerálního profilu byly statisticky významné rozdíly mezi skupinami zjištěny
pouze u obsahu hořčíku (Mg) (p = 0.0184). U ostatních minerálních prvků nebyly zjištěny
žádné statisticky významné rozdíly (P > 0,05).
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Zjištěné hodnoty z rozborů krve a moči svědčí o tom, že zdravotní stav stáda je z hlediska
sledovaných parametrů v pořádku. Jako nízká se jeví jejich saturace především fosforem,
zinkem, mědí a částečně i vápníkem, což lze doplnit minerální krmnou přísadou. Vyšší
hodnoty sledovaných jaterních enzymů odpovídají vysoké užitkovosti stáda a tedy i produkční
zátěži organismu. Odpovídá to poznatkům publikovaným Šochem et al. (2006, 2009a,b).

4.3

Výsledky sledování zdravotního stavu dojnic

Tabulka 12 uvádí přehled vyskytujících se orgánových onemocnění v podmínkách
sledované

experimentální

stáje

v režimu

kontinuální

aplikace

plastického

steliva

ze separované hovězí kejdy v letech 2008 - 2010 a v roce poloprovozního ověřování - v roce
2007.
Tabulka 12: Sumarizace dynamiky incidence orgánových onemocnění v experimentální stáji v letech 2007 2010 (údaje pocházející výhradně z místních zdrojů na experimentální farmě)

Největší nemocnost dojnic v pokusné stáji se projevila v posledním roce pravidelného
monitoringu zdravotního stavu dojnic, v roce 2010. Oproti předchozím rokům enormně
narostla incidence gastrointestinálních onemocnění. Tento nárůst signalizuje závažný
systémový problém v oblasti výživy. Nelze jej však přímo spojovat s aplikací ověřované
plastické podestýlky ze separované hovězí kejdy (Šoch et al., 2007d).
Rovněž je dobře patrný i vzestup onemocnění pohybového aparátu, ke kterému došlo v
posledních dvou letech probíhajícího řešení tohoto grantu. Nejčetnější výskyt poruch a
poškození pohybového aparátu (633) byl zaznamenán v roce 2008 a relativně těsně za ním
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je druhé pořadí nejčetnějšího výskytu (588) pohybových onemocnění, zjišťované v roce
2009. Kromě úrazových a poúrazových stavů, vyvolaných v roce 2009 především poruchami
v metabolismu minerálů a disturbancí ve skladbě minerálních krmných doplňků, je zde
zjistitelná ještě jedna kategorie souvisejících příčin, a ta koresponduje s výše komentovanými
dietetickými problémy a digestivními poruchami. Ani tyto závažné stavy, vyvolávající těžké
pohybové poruchy však rovněž nelze spojovat se

změnou podestýlací technologie,

využívající plastického steliva ze separované kejdy, jako s primárně působící příčinou.
Podobné názory na danou problematiku publikovali i Šoch et al. (2006, 2007a, 2009a,b).

4.4

Hodnocení čistoty povrchu těla dojnic

Z hlediska úrovně čistoty povrchu těla dojnic ustájených na plastické podestýlce
ze separované hovězí kejdy hodnocené podle metody Domanského (Velebil and Domanský,
1968), upravené v roce 2005 (Šoch, 2005), bylo zjištěno pouze maloplošné znečištění.
Proto se znečištění vyskytovalo převážně na ocasu zvířat, který mohl zasahovat do oblasti
hnojné chodby, na kterou zvířata kálela. U dojnic ustájených na plastickém stelivu byl
částečný výskyt znečištění výkaly zjištěn ještě na hleznech, stehenních částech pánevních
končetin, zápěstí a záprstí, zcela ojediněle pak i na přední krajině břišní, krajině mečové,
vemeni a strucích. U dojnic ustájených na slámě byl počet znečištěných míst vyšší. Nemalý
vliv na znečištění obou skupin krav (pokusné a kontrolní) mělo i složení krmné dávky, což
potvrzují i Šoch et al. (2008a,b).

4.5

Analýza etologických pozorování

Z hlediska etologického sledování byly zjištěny dále uvedené skutečnosti. Ke zjištění
vhodnosti podestýlky ze separované kejdy, tedy plastického steliva, byla práváděna
etologické sledování trvající 24 hodin, a to v letech 2008 - 2010. Ze zjištěných údajů vychází
výpočet „CCI – cow comfort index“, index komfortu krav, vyjadřující jak velké procento z
dojnic v době hodnocení leží. Jeho hodnota v roce 2008 činila v průměru 0,57 u stáje
podestýlané plastickým stelivem a 0,44 u stáje podestýlané slámou. Průměrná doba ležení
jedné dojnice na plastickém stelivu činila 802 minut a 673 minut pro dojnice na slaměné
podestýlce. V roce 2009 byla průměrná hodnota CCI 0,54 u stáje podestýlané plastickým
13

stelivem a 0,46 u stáje podestýlané slámou. Průměrná doba ležení jedné dojnice na plastickém
stelivu činila 781 minut a 691 minut pro dojnice na slaměné podestýlce. V roce 2010 byla
hodnota CCI v průměru 0,46 u stáje podestýlané plastickým stelivem a 0,55 u stáje
podestýlané slámou. Průměrná doba ležení jedné dojnice na plastickém stelivu činila 663
minut a 796 minut pro dojnice na slaměné podestýlce.
V letech 2008 a 2009 byla doba ležení mírně ve prospěch plastického steliva. Zkrácení
doby ležení při aplikaci plastického steliva v roce 2010 ve srovnání se stelivem slámy v
kontrolní stáji bylo zřejmě způsobeno nedodržováním sušiny plastického steliva, která
přesahovala zejména v zimním období 30 %. Výkyvy v počtu ležících dojnic mohly být také
ovlivněny dojením, krmením, přihrnování TMR, prohrnování hnojných chodeb, čištění roštů a
průjezdy traktoru, atd.
Z výsledků vyplývá, že procento a doba ležících dojnic je přibližně stejná u stáje pokusné i
stáje kontrolní. Při sledování bylo také zjištěno, že oproti dojnicím na slaměné podestýlce
se dojnice na plastickém stelivu mnohem častěji vraceli do stejných boxů. Zajímavé je, že se
nepotvrdila hypotéza založená na přirozeném odporu zvířete vůči výkalům. Přesto, že si
dojnice na pastvě výkalu nevšímá, poněvadž zápach čerstvého výkalu je pro ni odpudivý, do
boxu stlaného plastickým stelivem vyrobeným ze separátu hovězí kejdy zaléhá jako na ostatní
druhy podestýlek. Byl také potvrzen velký význam napájecích žlabů umístěných v čekárnách
dojírny. Důležitý je poznatek, že dojnice si potřebují po svém návratu z dojení odpočinout,
tzn., že jich většina na určitou dobu ulehne. Proto je důležité, aby krávy po návratu z dojírny
nic nerušilo.

4.6

Výsledky monitoringu mikroklimatu ve sledovaných stájích

V rámci monitoringu mikroklimatu v pokusné a kontrolní stáji byla monitorována teplota
vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, rychlost proudění vzduchu, katahodnota, tedy množství
tepla, které je třeba odejmout z 1 cm2 povrchu nádobky měřícího čidla, aby se teplota na
kapiláře snížila z 38°C na 35°C a dále vypočteny ochlazovací hodnoty vyjadřující ztrátu tepla
z povrchu organismu a termický komfort zvířat a také sledovany koncentrace NH3, CO2, CH4
a N2O.
Z naměřených hodnot vyplývá, že během zimního období hodnoty často přesahovaly
500 W.m-2, v ostatních ročních obdobích se ochlazovací hodnota pohybovala na horní hranici
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optima. Vyšší ochlazovací hodnoty nemají tak výrazný vliv na zdravotní stav a příjem krmiva,
jako je tomu u hodnot nízkých. Během sledovaného období nebyly zaznamenány poklesy
produkce mléka ani narušení zdravotního stavu, chování dojnic nebylo výrazně ovlivněno.
Měření klimatických podmínek (teplota a relativní vlhkost vzduchu) neprokázala žádné
významné rozdíly mezi oběma stájemi.
V pokusné i kontrolní stáji průběžně probíhalo měření koncentrací a emisí amoniaku a
dalších sledovaných zátěžových plynů (CO2, N2O a CH4) společně s měřením teploty a
relativní vlhkosti vzduchu ve stáji s plastickým stelivem a v obdobné stáji se slamnatou
podestýlkou. Po celé sledované období 2007 – 2010 byly hodnoty emisí v pokusné
i referenční stáji vesměs velice podobné, měření ve dnech 5. 5. 2009 a 10. 6. 2009 prokázaly
výraznější pokles emisí amoniaku a metanu ve stáji s plastickým stelivem
Výrazný je pokles emisí metanu, může být dán tím, že dojnice neznečišťují svými
exkrementy lože z plastického steliva v takové míře jako lože ze slamnaté podestýlky,
ze kterého se následně uvolňuje více metanu.

4.7

Sledování kvality mléka z pokusné a kontrolní skupiny dojnic

Již v první etapě řešení projektu, kdy byla zahájena aplikace ověřovaného plastického
steliva do experimentální stáje, došlo ke zřetelnému zlepšení indikátorů stájové hygieny a
hygienické úrovně prvovýroby mléka
S ohledem na výsledky hodnocení kvality mléčné produkce během celé doby řešení
projektu lze tedy konstatovat, že v průběhu aplikace alternativního plastického steliva nedošlo
ke zhoršení hygienické nezávadnosti produktu mléčné žlázy, která by byla způsobena
specifickými vlastnostmi posuzovaného plastického steliva. Získané poznatky jsou ve shodě
s výsledky publikovanými Šochem et al. (2007).
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4.8 Ekonomické vyhodnocení technologie využití separátu hovězí
kejdy jako plastického steliva
Výsledná cena je tvořena náklady na vstupní suroviny, náklady na dopravu a separaci
kejdy skotu a náklady spojenými s překopáváním během procesu kompostování. Ostatní
náklady byly nulové.
Ze sledování ekonomických údajů vyplývá, že cena za jednu tunu použitelného separátu
(plastického seperátu) je řádově srovnatelná s cenou slámy, ve vztahu k welfare je
srovnatelná, nebo lepší, ve vztahu k ekonomice přeměny kejdy z chovu skotu je výrazně
výhodnější, protože je využita nejen tuhá frakce kejdy, ale tekutá frakce je velmi vhodná jako
zálivková voda na louky a pastviny.
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5

Závěr
Na základě zpracované analýzy mikrobiologických a parazitologických rizik pro separát

hovězí kejdy byly vybrány v chovech skotu nejčastěji se vyskytující mikroorganismy, jejichž
devitalizace termickým působením byla předmětem experimentu. pokusu. Po zjištění, že
zhruba po 14 dnech začal v plastickém stelivu narůstat počet enterokoků, byla prodloužena
doba termického působení a poté již separát splňoval veškeré zoohygienické požadavky.
Nebyly prokázány žádné negativní dopady plastického steliva na klimatické parametry
stájového prostředí ani žádný negativní vliv na pohodu zvířat. Z hlediska emisí zátěžových
plynů byl prokázán pokles emisí amoniaku a zejména metanu (snížení o 35%). Byl prokázán
pozitivní vliv na čistotu zvířat v oblasti vemene a struků. V produkci mléka. Hodnocení
kvality mléčné produkce během celé doby řešení projektu neprokázalo žádný negativní vliv
separované kejdy. Zlepšení indikátorů stájové hygieny a hygienické úrovně prvovýroby mléka
po zahájení experimentů s plastickým stelivem dokládají zejména poklesy hodnot
somatických buněk a coliformních bakterií v mléce.
V dlouhodobém sledování účinků plastického steliva vyrobeného z kejdy skotu, bylo
prokázáno, že toto stelivo, jak z hlediska mikrobiologického, tak vhodnosti při uplatnění pro
vyšší čistotu těla dojnic plně odpovídá požadavkům welfare pro chovy skotu.
Z ekonomického hlediska bylo prokázáno, že využití plastického steliva řeší problematiku
vztahu kejdy k životnímu prostředí (emisí amoniaku, metanu, problematiku pachů)
Technologie získání plastického steliva za pomoci separátoru a technologie kompostování
v pásových hromadách se při dlouhodobém ověřování plně osvědčila. Proto je možné
konstatovat, že cíl disertační práce byl splněn, jak z hlediska přeměny kejdy v chovech skotu
na bezzátěžový produkt, tak z hlediska zlepšení životního prostředí na farmách.
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Summary

In the long-term monitoring of the effects of plastic litter produced from cattle manure, it has
been shown that this litter fully meets the requirements of dairy cattle welfare, both in terms
of microbiological and suitability by applying for higher purity of cattle body. In economic
terms, it has been shown that the use of plastic litter manure solves problems related to the
environment (emissions, ammonia, methane, odor problems) better than using any other litter.
It also allows the use of from the slurry separated water for watering during dry periods and,
in terms of animal welfare, it is an element that can be recommended to every farmer.
Technology of getting plastic litter through the separator and technologies in composting piles
band prolonged verifying full worth. Therefore, it can be stated that the goal of the thesis was
fulfilled, both in conversion in cattle slurry to free products and in terms of environmental
improvements on farms.
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