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• Jméno: Leona Pekáriková

• Profese: Veterinární lékař

• MSD (od roku 2006) 

   Regional Technical Manager 

   (Skot - CZ, SK, HU, RO, PO)

•    Univerzita veterinárského lekárstva 

       a farmácie (Košice)

•    Veterinární správa 

•    Velkokapacitní teletník

   



O čem budeme dnes hovořit?

1) Spolupráce MSD s farmami a veterináři 

2) Ekonomický dopad respiračního  
onemocnění

3) Sonografie plic – nově propagovaná 
metoda

4) BAL – nový servis

5) Optifarm a Farm project – nové 
možnosti kalkulací
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Proč budeme hovořit o těchto 
tématech?

• Podáme Vám komplexnější obraz o servisu naší 
firmy

• Poukážeme na závažnost ztrát souvisejících s 
propuknutím respiračního onemocnění v chovu

• Ukážeme Vám jak Vám můžeme pomoci 
dosáhnout lepšího zdravotního stavu zvířat a 
zvýšení zisku farmy

• Informujeme Vás o novinkách
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Část 1 
Co pro Vás můžeme 
udělat?
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1. Řešení zdravotních 
problémů

2. Faremní audity 
(zoohygiena)

3. Audity dojení + školení 
zaměstnanců dojíren

4. Kolostrální  management 
– konzultace + praktické 
workshopy pro 
zaměstnance

5. Rychlá stájová 
diagnostika (průjmy, 
ketózy, práce s 
refraktometry…)

• Laboratorní vyšetření

• Široký sortiment vakcín 
a léčiv

• Sdílení zkušeností z 
terénu u nás i v 
zahraničí

• Ekonomické kalkulace + 
AME projekt

Dlouhodobá 
spolupráce
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Spolupráce s Labmediaservisem

Rychlé stájové diagnostiky 
patogenů
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Část 2
Ekonomický dopad 
respiračního onemocnění
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Přímé ztráty a náklady

Uhynulá zvířata

Náklady na léčbu + práci veterinárního 
lékaře

Zvýšené náklady na práci personálu
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Další náklady a ztráty

• Mortalita – mrtvá telata

• Výdaje spojené s odvozem do kafilerie

• Nemožnost prodat   –  telata

                                      -   vysokobřezí jalovice

                                      -   zástav (180 – 230 kg)

                                      -   jatečná zvířata 

• Nízká kvalita chovného materiálu

• Horší mléčná produkce 

• Zvýšené náklady na reprodukci v budoucnu 

• Zvýšené náklady na krmení

NEPOČÍTEJTE POUZE CENU MRTVÉHO TELETE!
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Ekonomický dopad zapříčiněný 
onemocněním do 2 měsíců věku

Po propuknutí respiračního onemocnění do 2 měsíců 
věku může dojít u postiženého zvířete ke snížení nádoje 
na 1. laktaci o 525 kg (studie). 

ZDRAVÁ TELATA



Malý přepočet na podmínky českého trhu

1 litr mléka – 1, 032 kg                  525 kg - 508 litrů

Cena za litr cca 8,90 CZK             508 litrů – ztráta 4521 CZK

                                                      na 1 prvotelku

Čistě hypoteticky

To vidíme jen možnou ekonomickou ztrátu v 
nádoji na 1. laktaci!
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Počet nemocných zvířat Ztráta v CZK
20 90 420
40 180 840
60 271 260
80 361 680

100 452 100



Proč je dobrý časný nástup laktace?

Správně vyvinutá a zdravá jalovice začne produkovat 
mléko o 15 dní dříve.

- Holštýn – optimální čas 1. porodu je 22 – 23 měsíců,

   aby byla zajištěna správná ziskovost 

- Při zpoždění nástupu laktace – 15 extra krmných dnů

- Pozdější porod                Pozdější návratnost investice
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Ekonomický dopad zapříčiněný 
onemocněním do 2 měsíců věku

Respirační onemocnění u telat masného typu do 2 měsíců 
věku ovlivní denní přírůstek i délku výkrmu.

(Studie – snížení denního přírůstku o 61 – 108 gramů,  
prodloužení doby výkrmu o 44 – 59 dní)

ZDRAVÁ TELATA 



Část 3
Sonografická diagnostika 
plícních změn
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USG plic aneb co na první pohled 
nevidíme
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• Respirační onemocnění není zvenčí často 
vidět

• Otázka je, jak měřit prevalenci respiračního 
onemocnění

    Viditelné klinické příznaky 

 X

    Neviditelné subklinické onemocnění

• Sonografie hrudníku je používána jako 
metoda umožňující odhalení změn na plících

• USG  - včasná diagnostika respiračního 
onemocnění
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Co nemusíme vidět?
Znehodnocení plic Zhrubnutí pleury



Skórování klinických příznaků
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Termokamera 
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(prezentace - Carolina Tejero Callego)



USG – co nemusíme vidět
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Zkušenost ze španělské farmy (studie prezentována Carolinou 
Tejero Gallego)

- Farma  – 66 telat na mléčné výživě

- Klinické příznaky – 18% telat bylo léčeno na základě klinických 
příznaků zjištěných chovatelem

- USG –  u 33% telat byly zjištěny změny na plících

18 %

82 %

Klinické skóre

Telata s klinickými 
příznaky

Telata bez klinických 
příznaků

33 %

67 %

USG skóre

USG - telata s pozitivním 
nálezem

USG - telata bez nálezu



Část 4
BAL – odběry 
vzorků



BAL 
- Nový servis pro naše klienty

- Loni na Farmářském Fóru – 
první informace – 
instruktážní video

- Od října 2019 jsme v ČR 
odebírali vzorky na 26 
farmách 
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Proč používáme tuto metodu?

• Lehce proveditelná

• Neinvazivní 

• Použití během 
propuknutí respiračního 
onemocnění

• PCR 

• Kultivace bakterií

• Citlivost na antibiotika



Co potřebujeme připravit z Vaší 
strany?

Vhodná telata pro odběr 
vzorků

• Telata s klinickými 
příznaky, neléčená

• Telata bez klinických 
příznaků ustájena vedle 
nemocných

• Déle nemocná telata 
(Mycoplasma), chronicky 
nemocná zvířata jsou 
méně vhodná

Personál, který bude 
asistovat při odběru 

vzorků

• Doporučení 3 osoby
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Co připravíme my?
• BAL katetr

• Rukavice

• Stříkačky

• Jehly

• Gázové kompresy

• Dezinfekce

• Fyziologický roztok

• Nádobu vhodnou na ohřátí fyziologického roztoku

• Zkumavky

• Voděodolný fix
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Jak budeme odebírat vzorky?
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Co je nutné udělat po odběru 
vzorků?

Vyplnit žádanku a 
transportovat vzorky do 
laboratoře
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Kolik vzorků odebíráme? 

 6 vzorků 

  -  individuální vyšetření – kultivace + antibiogram

  - následně vyšetření 2 směsných vzorků (3+3) - PCR

     SVÚ Jihlava – set pro vyšetření 7 patogenů

Mycoplasma bovis, Histophilus somni, Pasteurella 
multocida, Mannheimia haemolytica, Coronavirus, BRSV, PI 
3
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Coronavirus – skutečný problém?

29



Co následuje?

Nejlepší cesta, jak najít řešení situace, je společná 
schůzka všech zúčastněných stran (farmář, veterinář, 
výživový poradce, MSD….)

•  konzultace výsledků laboratorního vyšetření, dohodnutí 
dalších kroků (audity, úprava zoohygieny, kolostrálního 
managementu…..)

•  hledání možností pro zlepšení

•  stanovení priorit (co, kdy, kdo, kde….?)

•  sestavení vakcinačních protokolů, léčebných programů   
na základě stanovených výsledků a citlivosti z laboratoří

• stanovení cílů pro budoucnost (kalkulace…)
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Co by bylo zajímavé?
Systém z Velké Británie
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Část 5
Monitorování telat – 
AME projekt
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Monitorování zdraví + kalkulace
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Pár slov závěrem

Předcházejte chorobám

   Prevence Vám ušetří peníze

   Prevence není jen vakcinace

   Vakcinovat je celosvětový trend, použití antibiotik bude

      čím dál tím více sledované

   Zvažujte správný výběr vakcíny, načasování vakcinace 

      a dobře vyberte kategorii zvířat, kterou budete vakcinovat

   Pravidelně vyhodnocujte výsledky vakcinace a hledejte 

      prostor pro celkové zlepšení

34



Pokud už musíte léčit respirační onemocnění

Vybírejte antibiotika dle reálné situace na farmě a   
stanovené citlivosti z laboratoří

Zvažujte, jaké antibiotikum použijete 

     - injekční x perorální

     - celkové x antibiotika působící převážně jen v plících

     - krátkodobě x dlouhodobě působící
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O čem přemýšlet?

Správné investice a nízké ztráty 
pozitivně

ovlivní Vaše ekonomické 
výsledky 
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Děkuji za pozornost

Chraňme budoucnost 
společně
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