
Kontaminace a potenciální riziko 

vzniku rezistence při hromadné 

medikaci krmiva v chovech zvířat

----------------------------------------

Ing. Martin Jeřábek (Tekro)



• 1) Medikovaná krmiva (dle zákona o 

léčivech) – výrobci MK 

– medikované premixy

– cca 25 % ATB

• 2) Hromadná medikace s využitím krmiva 

dle §9 ods.14 zákona o léčivech 

(stanovení podmínek KVS)

– pulvis, pulvis soluble

– cca 50 % ATB



Farma

Mokré krmení

Farma

Suché krmení

Výrobce MK Vlastní výroba na farmě



Hodnocení:

• Homogenita a obsah účinné látky

– hladina API v krvi – dostatečný léčebný 

účinek

• Kontaminace

– množství účinné látky v následném krmivu

• Amoxicilin 25 mg/kg ž.hm.; 1,5 μg/ml; 2 hod.; 3 dny

• CTC 40 mg/kg ž.hm.; 1,5 μg/ml; 4 hod.; 7 dnů



Varianta 1.

Farma

Mokré krmení

Farma

Suché krmení

Výrobce MK Vlastní výroba na farmě



Medikované krmivo:

• Přesnost míchacího zařízení 

– 1:10 000 (min. dávkování 2 kg/t KS)

– 1:100 000 (min. dávkování 0,5 kg/t KS)

• Homogenita – dobrá, pravidelné kontroly

• Kontaminace následné směsi

– >0,1 % - ideální stav

– >1,0 % - všichni – další opatření k minimalizaci rizika nežádoucích účinků

• Dávkování léčiva přímo do míchačky



2 zásobníky

=

Ideální varianta

A1

A1 + medikace



POZOR na zbytky krmiva!

Před medikací 1-2 dny

Před koncem medikace 1-2 dny

A1

A1 + medikace





Varianta 2.

Farma

Mokré krmení

Farma

Suché krmení

Výrobce MK Vlastní výroba na farmě



Mokré krmení:

• Léčivo ve formě MK

• Homogenita – dobrá

– obsah účinné látky 85-90 %

• Kontaminace následné směsi

– 1. následná 10-15 %!!!

– 2. následná 1-2 %!!!

100-150L



• Zoohygiena (infekční tlak cca 10 miliard CFU/cm2)

– nášlapné rohože, dezinfekce rukou

– dezinfekce celé sekce nízkým tlakem

1. Sekce

2. kontaminace

1-2 %

2. Sekce

Medikace

85-90 %

3. Sekce 4.Sekce

1. kontaminace

10-15 %

5.Sekce





• Medikace na koryto

– Kontaminace OK

– Homogenita: nehomogenní

1. Sekce 2. Sekce 3. Sekce 4. Sekce 5. Sekce 



DATAMIX

www.farmtec.cz



Varianta 3.

Farma

Mokré krmení

Farma

Suché krmení

Výrobce MK Vlastní výroba na farmě



Mokré krmení:

• Léčivo ve formě plv., plv.sol.

(autom. dávkování x man. přímo)

• Homogenita – dobrá

– obsah účinné látky 85-90 %

• Kontaminace následné směsi

– 1. následná 10-15 %!!!

– 2. následná 1-2 %!!!

100-150L



• Zoohygiena

– nášlapné rohože, dezinfekce rukou

– dezinfekce celé sekce nízkým tlakem

1. Sekce

2. kontaminace

1-2%

2. Sekce

Medikace

85-90 %

3. Sekce 4. Sekce

1. kontaminace

10-15%

5. Sekce





Varianta 4.

Farma

Mokré krmení

Farma

Suché krmení

Výrobce MK Vlastní výroba na farmě



Typ míchacího zařízení:

• Horizontální x vertikální

• Přesnost míchacího zařízení 

– 1:10 000 (min. dávkování 2 kg/t KS)

– 1:100 000 (min. dávkování 0,5 kg/t KS)

• Homogenita – v závislosti na dávce a typu míchačky!

• Kontaminace následné směsi

– Typ míchačky

– Násyp léčiva (přes zásobníčky x přímo)

– Dopravní cesty (šneky, výtahy, granulátory, expediční zásobníky)

– Vyprázdněnost zásobníků, čistota kukavozů x vleček

– Kontaminace 1–5 % (20 %)



Romill – přesnost 1:10 000 (2kg/t)

(www.romill.cz)

Agroing -vertikální míchačka

přesnost 1:10 000 (2 kg/t)

(www.agroing.cz)

Agroing - horizontální míchačka

přesnost 1:100 000 (0,5 kg/t)

(www.agroing.cz)



• www.romill.cz



Varianta 

medikace

Obsah účinné 

látky v krmivu

Kontaminace 

následného 

krmiva

Potencionální 

riziko vzniku 

rezistence

1. MK + suché 

krmení

OK x naředění     

v zásobnících
< 0,5 % malé x střední

2. MK + mokré 

krmení
85-90 %

1. KS 10-15 %

2. KS 1-2 %
velmi vysoké

3. Vlastní KS + 

mokré krmení

85-90 %
(při dávkování do žlabu 

nerovnoměrná dávka)

1. KS 10-15 %

2. KS 1-2 %
(bez kontaminace)

velmi vysoké
(střední)

4. Vlastní KS + 

suché krmení
95-99 % 1-5 % (20 %) střední (vysoké) 



Děkuji za pozornost…

Ing. Martin Jeřábek

Tekro, spol. s r.o.


