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Nenecháme mastitidu, aby vás okrádala
Současný ekonomický tlak na prvovýrobu mléka nutí chovatele přemýšlet
o každé koruně. Mastitidy jsou bezesporu
nejdražším onemocněním v chovu dojného skotu. Právě proto má investice do
účinného a prověřeného systému prevence mastitid obrovskou návratnost. To
potvrzuje řada spokojených chovatelů,
kterým se už podařilo takový systém najít.
Ing. Jana Míková, farma Kouřim
Již více než deset let používáme jako
dezinfekci po dojení Valiant Barrier.
Pouze jednou jsme podlehli cenově
lákavé nabídce jiného přípravku a zle
se nám to vymstilo. Téměř okamžitě
došlo k výskytu akutních mastitid, což
mělo za následek nejen ztráty ve formě
vylitého mléka, ale také vícenáklady na
léčení nemocných krav. Od té doby
Valiant používáme nepřetržitě a rozhodně ho nehodláme měnit. Navíc jsme
během zimy v roce 2012 zjistili, že se
nemusíme obávat používat Valiant i za
extrémních mrazů. Struky nepopraskaly, ale naopak byly i v tak náročných
podmínkách ve výborném stavu.
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Ing. Bohuslav Vacek, Vrchotovy
Janovice – Michaela Petržílková,
hlavní zootechnička
Ve Vrchotových Janovicích, kde dojíme 190 dojnic, používáme Valiant od

roku 2005. Během této doby jsme
zkoušeli i jiné přípravky, ale vždy jsme
se k Valiantu vrátili. Jako například na
jaře 2012, kdy jsme používali jiný přípravek s oxidem chloričitým, který
však nepřinesl požadované výsledky.
Počet krav se somatickými buňkami
nad 300 tisíc se každý měsíc pohyboval okolo 30 zvířat a měsíčně jsme
léčili 7 až 8 klinických zánětů.
Přestože byl přípravek bariérový, na
strucích velmi špatně držel a mezi
dojeními se často sloupl. Již po necelých dvou měsících používání pěnového přípravku Valiant Foam před dojením a bariérového Valiant Barrier po
dojení se počet krav se somatickými

buňkami nad 300 tisíc snížil na polovinu a počet klinických zánětů klesl
na dva za měsíc. Pěna před dojením
čistí pěkně, ale nedokážeme ji
s ničím srovnat, protože jsme jiné
pěnové přípravky nepoužívali. Co ale
dokážeme porovnat, je bariéra, která
na strucích dobře drží, a velmi výraznou barvu přípravku, která usnadňuje
kontrolu aplikace. V neposlední řadě
si na přípravcích Valiant ceníme toho,
že je můžeme namíchat na 14 dní
dopředu.
Pavel Liehman ml.
ABS cz s. r. o.
Foto archiv firmy

VALIANT VRÁTÍ VAŠE KRÁVY DO HRY
„Již po necelých dvou měsících používání přípravků Valiant se počet krav
se SB nad 300 tisíc snížil na polovinu
a počet klinických zánětů klesl na dva
za měsíc,“ Michaela Petržílková, hlavní zootechnička – Ing. Bohuslav
Vacek, Vrchotovy Janovice

Valiant již více než 15 let pomáhá chovatelům dojného skotu předcházet ztrátám způsobeným mastitidou. Ztrátám za mléko, které nemohou zpeněžit, nebo které dojnice kvůli mastitidě nikdy nevyprodukují.
Nesporným přínosem je také snížení nákladů na léčbu infikovaných zvířat. Sami nejlépe víte, že jsou to náklady opravdu vysoké. Valiant je
systém prevence mastitid, který je mezi chovateli velmi oblíben, což
potvrzuje rostoucí počet těch, kteří na něj spoléhají, a množství krav,
které jsou Valiantem denně ošetřovány.
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