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Valiant – přes 15 let úspěšné
prevence mastitid
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.
ZD Sedlejov, farma Sedlejov
Ing. Miroslav Uhlíř, hlavní zootechnik
a Antonín Pospíchal, faremní zootechnik
Naše farma, kde dojíme okolo 300
holštýnských krav s užitkovostí téměř
10 tisíc kilogramů mléka, leží přímo
v Sedlejově mezi Jihlavou a Telčí.
Před více než rokem se na farmě objevil problém s narůstajícími somatickými buňkami a vzrůstajícím počtem krav se somatikou nad milion.
V okamžiku, kdy se somatické buňky
vyšplhaly až na 350 tisíc a měli jsme
přes 40 „milionářek“, museli jsme situaci řešit. Shodou okolností se nám
v té době dostal do rukou Náš chov
se solidními referencemi na přípravek
Valiant, které se nám moc líbily.

Celý tento systém nakonec přinesl celkové snížení somatických buněk a snížení počtu „milionářek“.
Somatika se drží okolo 200 tisíc
a maximálně se vyšplhá na 220 tisíc. Počet „milionářek“ se pak dlouhodobě pohybuje do deseti kusů,
což je množství, se kterým se dá
účinně pracovat. Současná tržnost
mléka navíc dosahuje hodnot přes
98 %. V neposlední řadě nám vyhovuje, že výrazně zelená barva přípravku
po dojení umožňuje velmi jednoduchou kontrolu jeho aplikace.
Do budoucna se chceme dlouhodobě pohybovat pod 200 tisíci somatických buněk, a právě proto je jedním z našich cílů mít dostatek zvířat
na cílenou brakaci z hlediska zdraví
vemene. Jeho dosažení nám částečně stěžuje ozdravná brakace, kterou
v letošním roce ještě dokončujeme.
Také chceme pokračovat v pravidelném proškolování lidí na dojírně,
protože dobře víme, že opakování je
matka moudrosti.

Rozhodli jsme se Valiant vyzkoušet
a kontaktovali zástupce ABS. Jak
jsme brzy zjistili, Valiant není pouze
dezinfekce na struky před dojením
a po něm, ale celý systém prevence
mastitid. Velkým přínosem tohoto
systému bylo jistě školení pro dojičky a postup přípravy krav před dojením, který jsme hned od začátku
zavedli. Během školení bylo vše podáno krásně „polopaticky“, tedy srozumitelně pro lidi, kteří s kravami na
dojírně pracují. Přínos nové přípravy
před dojením pak vidíme v tom, že
účelně kombinuje očištění a dezinfekci struků pěnou spolu s jejich stimulací, takže krávy před nasazením
dojaček pěkně spouští mléko a mají
čisté struky.

„Chcete i vy ozdravit svá stáda?
Začněte u sebe.“ Daniel Fér,
hlavní zootechnik – Školní statek Poděbrady

hal v dalších podnicích zaučovat naše
absolventy na pozice zootechniků,
volba byla jasná: Valiant Foam a Valiant Barrier. Chcete i vy ozdravit svá
stáda? Začněte u sebe.

Školní statek Poděbrady
Daniel Fér, hlavní zootechnik
Na Školním statku v Poděbradech
je ustájeno 100 kusů krav plemen
holštýn, české strakaté, jersey a česká červinka. Celkem má statek 200
kusů skotu včetně zástavu. Současná
užitkovost dosahuje 9500 kilogramů
mléka při užitkovosti prvotelek 8800
kilogramů.
Účastnil jsem se hodně seminářů na
téma mastitidy. Slyšel jsem mnoho termínů, co to vlastně je, ale jen jeden je
správný: „Mastitidy jsou nemoci lidí,
které se projevují na kravách“. Vzal
jsem si ten slogan za svůj a vyléčil jsem
tu svoji nemoc a začal používat Valiant
Teat Dip. Potažmo se vyléčily i mastitidy u našich kraviček. Když jsem pomá-

„Velkým přínosem systému Valiant jistě bylo školení pro dojičky
a postup přípravy krav před dojením, který jsme hned od začátku
zavedli.“ Antonín Pospíchal, faremní zootechnik – ZD Sedlejov,
farma Sedlejov
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Valiant je správná volba
v prevenci mastitid
Přípravky řady Valiant mají veškeré vlastnosti nezbytné pro skutečně
účinnou prevenci mastitid. Navíc, ve
všech těchto vlastnostech zcela předčí jakýkoli konkurenční přípravek.
Proto je Valiant více než 15 let zlatým
standardem v prevenci mastitid. Valiant řeší palčivý ekonomický problém,
zvláště pak ve spojení s odborným
poradenstvím a školením dojičů, které odborníci ABS provádějí přímo na
farmách. Valiant je tou jedinou správnou volbou pro všechny chovatele,
kteří chtějí mít mastitidy dlouhodobě
pod kontrolou.
ABS cz s. r. o.
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