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Osnova

● Diagnostika

● Způsob aplikace vzhledem k množství  

postižených zvířat

● Způsob perorálního podání

– podání do napájecí vody

– podání formou pulvis

– podání formou premix



Diagnostika

● klinické vyšetření, znalost zdravotní 

problematiky v chovu

● pitva uhynulých zvířat

● laboratorní vyšetření

● antibiogram, zvláště při použití ATB            

s indikačním omezením



Způsoby aplikace
vzhledem k množství  postižených zvířat

individuální hromadná



Způsob perorálního podání

● do napájecí vody

● formou pulvisu

● formou premixu



Podání do napájecí vody

výhody

● rychlost podání

● zvířata, která již 

nepřijímají potravu, 

stále ještě pijí

● odpadají problémy 

homogenitou             

a kontaminací         

nevýhody

● část přípravku končí 

pod rošty či                

v podestýlce

● některá ATB, přestože 

jsou deklarovaná jako 

vodorozpustná se ne 

vždy dobře rozpouští



Podání do napájecí vody

Doporučení

● komerční medikátor, míchání roztoku                

v zásobníku v průběhu medikace

● před medikátor zařadit vodoměr

● miskové napáječky

Legislativa žádné konkrétní požadavky nemá, 

řídíme se obecnými pravidly o používání léčiv.

Na ÚSKVBL je jako veterinární technický 

prostředek schválen pouze jeden medikátor.



Podání formou pulvis

mohou být aplikována jak individuálně, tak hromadně pomocí 

medikačních vozíků (součást mnohých sypkých technologií)    

či míchačkami krmiva

Výhody

● rychlá možnost podání

Nevýhody

● zvířata, která již nepřijímají potravu nebudou medikovaná

● míchací zařízení, váha

● chovatel musí zajistit odborný dozor nad zpracováním       

a aplikací (homogenita, kontaminace)



Podání formou pulvis

Celý proces hromadné aplikace ATB musí být 

schválen KVS, která stanoví veterinární 

podmínky a opatření, za kterých může chovatel 

dané zařízení provozovat.

Lze použít pouze zařízení, které je součástí 

hospodářství. Nelze použít pojízdné míchárny.



Podání formou premix

Výroba medikovaných krmiv se provádí na 

základě předpisu pro výrobu medikovaného 

krmiva ve schválených míchárnách krmných 

směsí.

Legislativa, ale umožňuje, aby povolení k výrobě 

medikovaných krmiv získal i farmář, který chová 

zvířata a kdy součástí hospodářství je zařízení 

na výrobu medikovaných krmiv (tzv. farmářské 

míchárny).



Podání formou premix

výhody

● za homogenitu          

a koncentraci ATB     

v medikované krmné 

směsi odpovídá 

schválená míchárna 

krmiv

● chovatel nemusí mít 

schválené míchací 

zařízení

nevýhody

● relativně dlouhá doba 

dodání medikované 

krmné směsi      

● zvířata, která již 

nepřijímají potravu 

nebudou medikována

● chovatel musí zajistit 

odborný dozor nad 

aplikací a musí 

zabránit kontaminaci



Děkuji za pozornost


