dojený skot

inzerce

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.
Zemědělské družstvo Hosín hospodaří v příměstské oblasti Českých Budějovic na 1250 hektarech
zemědělské půdy, kde pěstujeme
tradiční plodiny jako pšenici, ozimý ječmen, řepku a kukuřici. Dále
se věnujeme šlechtitelskému a rozmnožovacímu chovu prasat plemene česká landrase s celkovým počtem 1200 kusů zvířat. Samozřejmě
velmi důležitou součástí živočišné
výroby je pro nás produkce mléka, která probíhá na třech různých
farmách – v Dobřejovicích, Hosíně
a Hrdějovicích. Na každé z těchto
farem máme ustájeno 150 holštýn-
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ských krav a přes 200 kusů mladého
dobytka od nejmenších telat až po
vysokobřezí jalovice.

ké množství odpadního mléka a také
jsme věděli, že za dané situace je pro
lidi dojení velmi nepříjemná práce.
Spoustu krav dojili do konve a neustále tak museli hlídat, které mléko
může a nemůže do „packa”. Měli
spoustu práce navíc, která je jen zdržovala a zatěžovala je.

Problémy s mastitidou
Na začátku roku 2013 jsme měli
problémy s mastitidami, které jsme
potřebovali vyřešit. Každý měsíc
bylo mezi 20 až 25 kravami v léčení
s klinickou mastitidou, takže tržnost
mléka se pohybovala mezi 91 a 92
procenty. Somatické buňky od mlékárny byly na úrovni 350 až 400 tisíc.
V neposlední řadě celkové veterinární náklady byly přes 100 tisíc Kč měsíčně. Pochopitelně nám vadilo vyso-

Nutná změna
Shodou okolností jsme si v únoru
2013 v Našem chovu přečetli referenci na přípravek Valiant a na jeho
základě jsme se rozhodli kontaktovat
ABS a už v březnu začala naše spolupráce. Již od začátku jsme věděli,
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dojený skot
že jen dodání nového přípravku na
struky změnu nepřinese. A byli jsme
proto rádi, že lidé z ABS nám pomohli
najít slabá místa a zavést nový systém
prevence mastitid.

Plány do budoucna

šilo a začali jsme i trošičku pochybovat. Naštěstí jsme vydrželi a od konce
roku 2013 se můžeme pochlubit výrazně lepšími výsledky.

Naším cílem je snížit somatické buňky
pod 200 tisíc a s tržností mléka se chceme dostat na 98 %. V souvislosti s tím
vnímáme důležitost kvalitní práce lidí,
takže je chceme i nadále pravidelně
školit ve správných postupech. Poslední
naplánované školení dojiček a stájníků
proběhlo v dubnu, aby si znovu připomněli správné postupy a současně jsme
proškolili i nové lidi. Také si uvědomujeme, že situaci, kdy máme krávy ustájeny
na třech různých farmách s kombiboxy,
nám nejlépe pomůže vyřešit pouze nová
stáj. A právě výstavba nové stáje, do které převedeme všechny krávy, je naším
největším plánem do budoucna.

Současná situace
Nový systém prevence
Počítali jsme s tím, že celá změna
nepůjde jednoduše, hlavně jsme
přemýšleli, jak přesvědčit lidi, aby
opustili vyjeté koleje. Nejcennější
proto pro nás byla praktická část
celého systému prevence, kdy pracovníci ABS opakovaně chodili s našimi zaměstnanci na dojírnu a do
stáje a vysvětlovali jim, co a jak dělat správně. V neposlední řadě nám
také pomohli s nastavením dojírny.
Na základě jejich intervence jsme
jednali se servisem a upravili nastavení dojírny tak, abychom snížili výskyt hyperkeratózy.

První zlepšení
Během prvních tří měsíců se situace
významně zlepšila, ale pak s příchodem léta, někdy v červnu a červenci,
došlo ke zhoršení. Ne tedy úplně na
původní úroveň, nicméně ke zhoršení, což nás po pravdě řečeno vystra-
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Takže již přes rok se nám daří udržovat počet klinických zánětů mezi
pěti až osmi měsíčně, tržnost mléka
je 96% a somatické buňky se dlouhodobě pohybují mezi 240 a 250
tisíci. Nicméně stále vnímáme důležitost opatření, která nám k tomuto zlepšení pomohla, a také to,
že pořád máme co zlepšovat. Stáje
máme s kombiboxy, takže víme, jak
důležité je dobře a pravidelně stlát,
abychom udrželi struky čisté a také
jak důležité je struky před dojením,
během přípravy, perfektně očistit.
To samozřejmě klade nároky na
práci stájníků, kvalitu slámy a v neposlední řadě na kvalitu práce lidí
na dojírně. Proto pravidelně školíme všechny, kteří na dojírně pracují
a neustále stájníkům připomínáme
důležitost správného stlaní. Navíc
přecházíme na skladování slámy
pouze v balících a zastřešených prostorách.

Valiant vrátí
vaše krávy do hry
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. Va-
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„Nejcennější pro nás byla
praktická část celého systému
prevence, kdy pracovníci ABS
opakovaně chodili s našimi
zaměstnanci na dojírnu a do stáje
a vysvětlovali jim, co a jak dělat
správně,“ vysvětluje ekonomka
Ing. Marie Kučerová na snímku
s předsedou Ing. Jiřím Severou

liant je systém prevence mastitid, který
je mezi chovateli velmi oblíben, což
potvrzuje rostoucí počet těch, kteří na
něj spoléhají, a množství krav, jež jsou
Valiantem denně ošetřovány.
Pavel Liehman ml.
ABS cz s. r. o.
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