Opusťte málo účinné dezinfekce a používejte
Valiant
nedostižný přípravek na ochranu vemen před mastitidami
Valiant Foam

Valiant Barrier

Valiant Teat Dip

PĚNA PŘED DOJENÍM

BARIÉRA PO DOJENÍ

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

Poskytuje dokonalou péči při přípravě
vemene před dojením. Dezinfekční
složkou
je
Bioxid,
nejsilnější
oxidační činidlo s extrémně rychlým
dezinfekčním účinkem.

Nepřekonatelná ochrana vemene po
dojení. Okamžitý dezinfekční účinek
ihned po aplikaci. Díky své proměnlivé
viskozitě dokonale přilne ke struku,
vyplní všechny záhyby a praskliny
včetně strukového kanálku a ochrání
tak struky před možnou infekcí až do
dalšího dojení.

Ekonomická
bezbariérová
verze
Valiantu, kterou lze použít před i po
dojení. Okamžitý dezinfekční účinek
ihned po aplikaci. Působí na bakterie,
viry, kvasinky i plísně.

jediná pěna, která skvěle čistí
i dezinfikuje
používejte na čištění struků
místo vody

 činný i při organickém
ú
znečištění

osvědčená i v náročných
podmínkách s velkým
organickým znečištěním

bariera je velmi pružná,
nevznikají prasklinky,
kterými by bakterie
pronikaly na kůži

kosmetické komponenty
zabraňují vysoušení kůže,
působí protidráždivě a
zklidňují kůži

umožňuje dýchání kůže
skvělá kosmetika zlepšuje
stav kůže struků

účinná a dlouhodobá
dezinfekce s výbornou
kosmetikou
výborná čistící schopnost
nedráždí pokožku
během extrémně mrazivého
počasí doporučeno použít
místo Valiant Barrier
vhodný i na aplikaci
sprejováním

Dezinfekční složkou přípravků Valiant je oxid chloričitý/Bioxid s mimořádně rychlým a
dlouhodobým účinkem. Přípravky Valiant obsahují vysoký podíl kosmetických složek a
nezanechávají rezidua.
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Vyřešili jsme problém s mastitidami
Přečtěte si komentáře úspěšných chovatelů
Jan Pikula

hlavní zootechnik
ZD Kelečsko, 530 dojnic
Valiant používáme od roku 2004.
V minulých letech
jsme s přestávkami používali i
jiné přípravky, ale
vždy jsme se po
krátké době k Valiantu vrátili. Každý takový
pokus jsme draze zaplatili. Poslední tři roky
proto používáme už jen přípravky Valiant,
a to Barrier a Foam. Díky Valiantu a systému proškolování dojičů firmou ABS máme
dlouhodobě dobré výsledky. Počet SB za
poslední dva roky se v našem chovu pohybuje v rozmezí 150-200 tisíc s minimálním
počtem zánětů.

Jiřina Pospíšilová

hlavní zootechnička
Rolnická společnost Lesonice, a.s.		
480 dojnic
Valiant Barrier začal být na chovu využíván už
za dob působení našeho předchůdce a po našem příchodu
jsme s kolegyní
toto jeho rozhodnutí vyhodnotily jako krok
správným směrem. Na Valiantu oceňuji zejména snadnou kontrolu jeho správné aplikace a možnost jeho jednoduché přípravy na 14 dní dopředu. A sama skutečnost,
že se nám počet somatických buněk daří
dlouhodobě udržet na úrovni do 150 tisíc a
přitom nejsou výjimkou ani vzorky pod 100
tisíc, jasně vypovídá proč Valiant k plné spokojenosti využíváme i nadále. Kůň který dobře táhne se prostě nepřepřahá.

Miroslav Daranský

hlavní zootechnik
Rolnická a.s. Králíky, 620 dojnic

Valiant znám již několik let. Dávám mu
přednost před jodovými přípravky, které
podle mých zkušeností nedosahují požadované desinfekční schopnosti. Do nedávna jsme dojili 620 krav na staré dojírně.
Stáje jsou stlané separátem a stav struků
nebyl nejlepší. Potřeboval jsem skutečnou
bombu před i po dojení a to mám vyřešil
pouze přípravek Valiant. Na Valiantu Foam
oceňuji jeho čistící a desinfekční schopnost
a na Valiantu Barrier jeho barevný film, viditelný do dalšího dojení a také vysoký desinfekční účinek. Nyní dojíme na nové dojírně,
počet léčených krav je 2-3 za měsíc a výrazně se zlepšil stav struků. Chci výsledky a ty
Valiant má.

Ladislav Holuša

hlavní zootechnik
VOD Stěbořice, 420 dojnic
Ke konci roku
2011 jsme se
potýkali s vysokým obsahem
SB a vylévali jsme mléko
od více jak 30ti
krav. V rámci snahy tuto situaci vyřešit a
taky na základě kladných referencí jsem
začali v březnu 2012 používat Valiant. Naše
současné výsledky v porovnání s obdobím
roku 2011: Březen 2011 450 000 SB v KU a
vylévalo se mléko od 30ti krav. 		
Březen 2012 230 000 SB v KU a vylévá se
mléko od 10ti krav. Přípravkům řady Valiant
věřím a jsem spokojen.

Kamila Richterová

faremní zootechnička
Zemědělská a.s. Opava			
– farma Kylešovice, 450 dojnic
Než jsme začali používat přípravky Valiant,
měli jsme somatické buňky v bazénu 300 tisíc a vylévali jsme mléko od 30ti krav.
I v zimním období jsme stěží dosahovali
klouzavého průměru 300 tisíc somatických

buněk pro
mlékárnu,
což je hlavní ukazatel
pro výkup
mléka. Od
března roku
2012 používáme jen Valiant a vše se začalo zlepšovat již za dva měsíce, kdy jsme dosáhli 200 tisíc somatických buněk v bazénu
a vylévali jsem mléko jen od 15 krav. V současné době jsou naše vzorky od 150 do 200
tisíc somatických buněk a vyléváme mléko
od 5 maximálně 10 krav. S Valiantem jsme
dosáhli stability a provozní jistoty.

Ladislav Čermák

hlavní zootechnik
Agropodnik Košetice, 950 dojnic
Bez kvalitního
přípravku
na
ošetření struků
si dnešní výrobu mléka nedovedeme představit, i když se
jedná o záležitost finančně náročnou. Ale
pokud si spočítáme, kolik nás stojí jedna
klinická mastitida u našich vysokoprodukčních dojnic, je rozhodování jestli šetřit na
dezinfekčních prostředcích pro ošetření
vemene naprosto bezpředmětné. Náklady
na léčbu a znehodnocené mléko vysoce
převyšují náklady na nákup přípravků řady
Valiant. Dříve jsme používali prostředky na
bázi jódu i chlorhexidinu. Většina byla řídká, stékala ze struků a tudíž jejich spotřeba
byla vysoká a účinnost velice slabá. Poté co
jsme přešli na Valiant Barrier se počet mastitid snížil. Před rokem jsme navíc začali používat přípravek před dojením Valiant Foam
a vlhké jednorázové utěrky. Tento postup
před dojením všem doporučuji. Pěnový
přípravek perfektně uvolní za krátkou dobu
veškeré znečištění na struku, které se setře
papírovou utěrkou. Tímto je struk před dojením čistý a dostatečně vydezinfikovaný.
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