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 Těmice najdete
na vysočině necelých 20 kilometrů jihozápadně od Pelhřimova. Na farmě je
ustájeno 300 holštýnských krav s celkovou denní dodávkou mezi 6 až 7 tisíci kg
mléka. V Těmicích je prevence mastitid
již řadu let opravdu na špičkové úrovni
a tomu odpovídají i výsledky. Somatické
buňky z mlékárny jsou od 80 do 90 tisíc
a počet klinických zánětů se pohybuje
okolo tří za měsíc. Těší nás proto, že si
hlavní zootechnik, Stanislav Krejčí udělal čas a podělil se s námi o zásadní body
v prevenci mastitid.

Špičková práce na dojírně
Na dojírně máme čtyři pracovnice,
které si vzaly kvalitu práce za svou.

4/2015

Poctivě dezinfikují struky a hlavně
opravdu pečlivě provádí první střiky,
čímž odhalí i velmi slabé klinické záněty. Na dojírně 2 x 10 dojičky vždy
připravují skupinu pěti krav:
Z každého struku odstříkají minimálně tři střiky do hrnku
1. Namočí struky do dezinfekční
a čisticí pěny – již řadu let spoléháme na Valiant Foam.
2. Jednorázovou papírovou utěrkou
otřou struky a hlavně jejich hrot –
jednou utěrkou jednu krávu, aby neroznášely bakterie z krávy na krávu.
3. Nasadí dojačky na čisté struky.
4. Po dojení namočí všechny struky
do bariérové dezinfekce – již rok
používáme Valiant Barrier.

Hlavní zootechnik Stanislav Krejčí před nově zrekonstruovanou
porodnou
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dojený skot
přenášely bakterie na zdravé krávy. Pokud se nám tyto chronické krávy nedaří
léčit, ze stáda je vyřazujeme!
Víme, že dlouhověká kráva je pro nás
ekonomicky významná, ale musí být
zdravá! A právě proto dbáme na to,
aby v Těmicích byla prevence mastitid
na vysoké úrovni a úspěšná!

Pro mě jako pro zootechnika jsou
největším pokladem kvalitní lidé
a to platí i na dojírně. Pokud se
mohu na práci lidí na dojírně maximálně spolehnout, je to pro mě obrovská deviza!

Odhalení klinických zánětů
Odhalení i velmi slabých klinických
zánětů je pro nás naprosto klíčové.
Když totiž neodhalíte klinické mastitidy včas a neléčíte je, z krav se stávají
chronické a šíří bakterie na zdravé
krávy. Také víme a máme ověřeno, že
jakmile starší kráva dostane klinický
zánět, je téměř nulová šance ji vyléčit. A z toho důvodu co nejlépe vyhledáváme klinické záněty, i slabé, a co
nejdříve je léčíme!

Ukázkové zaprahování
Na farmě v Těmicích už řadu let zaprahování provádí dojičky, protože
vím, že jsou sehrané a mohu se na
ně spolehnout. Vždy pečlivě dbají na
to, aby postup zaprahování byl co
nejhygieničtější. Jen dvakrát jsem za
svou kariéru zootechnika nezaprahnul krávu antibiotiky a hned po otelení měly obě zánět. Proto dnes na-
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Valiant vrátí vaše krávy do hry

Odchovna jalovic v areálu ZD Těmice

Zátka totiž dokáže perfektně uzavřít
kanálek a zabrání vstupu bakterií do
struku po celou dobu stání na sucho.

prosto všechny krávy zaprahujeme
antibiotiky. V dubnu 2014 jsme navíc při zaprahování začali používat
strukové zátky, protože v Těmicích je
prostředí pro sušky náročné. Steleme
u nich jedenkrát za den a už po 12
hodinách je podestýlka prošlapaná
a mokrá. Strukové zátky nám opravdu pomohly vyřešit problém s vyšším
výskytem klinických zánětů hned po
otelení až do dvou měsíců laktace.

Skupina „zánětek”
Za důležité považuji také to, že problémové krávy – s klinickým zánětem,
s chronicky vysokými somatickými
buňkami a opakovaně pozitivním NK
testem – máme ve zvláštní skupině
a dojíme je až na konci dojení, aby ne-
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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.
Pavel Liehman ml.
ABS cz s. r. o.
Foto archiv firmy
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