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.
RaOS a. s. Bojničky –
Ing. Stanislav Herceg,
vedúci zootechnik

znížili PSB na 200 až 250 tisíc, za dva
mesiace sa znížili PSB na 160 tisíc. A výrazne klesol počet mastitíd, pričom aj
staré recidivistky znížili PSB na 500 až
700 tisíc. Potom sme chceli minúť staré zásoby jódových prípravkov a PSB
išli hore o 100 tisíc. Opäť sme sa vrátili
k Valiantu Barier a somatika sa znížila
na 140 tisíc. V budúcom roku plánujeme použiť aj Valiant Foam pred dojením na základe kladných skúseností
s produktmi Valiant.

Začiatkom roku 2013, hlavne v zimných mesiacoch, keď nebolo dostatok
stelivovej slamy, sme dosahovali PSB
580 až 600 tisíc. Liečili sme množstvo
kráv drahými antibiotiki a zároveň používali na dezinfekciu po dojení jódové
prípravky. Súčasne sme začali s plošnou
dezinfekciou príkrmísk denne, ležovísk
1krát týždenne (po každom vyhrnutí),
ale aj tak PSB zostalo na úrovni 250
až 350 tisíc. Po konzultácii se SBS a. s.
Trnava a prečítaní článku v odbornom
časopise Náš chov sme zakúpili produkt
Valiant Barier. Už po jednom mesiaci sa

www.proﬁpress.cz

Valiant vrátí
vaše krávy do hry
Valiant již více než 15 let pomáhá
chovatelům dojného skotu před-
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cházet 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.
Pavel Liehman ml.
ABS cz s. r. o.
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