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S Valiantem na mastitidy

P

řed osmi lety společnost
ABS uvedla na český trh
dezinfekční přípravky na
struky Valiant Barrier a Valiant
Teat Dip. Navštívili jsme několik
chovatelů, kteří přípravky Valiant
používají, abychom zjistili, jaké
s nimi mají zkušenosti. Toto jsou
jejich slova:

Josef Vitina – zootechnik, Agrochov
Sobotka
Před více než rokem se u nás začala zhoršovat situace se záněty mléčné žlázy, přestože
jsme po dojení struky dezinfikovali. V únoru
2006 už z toho byl opravdu velký problém,
denně jsme vylévali přes 500 litrů mléka.
Kůže na strucích krav byla rozpraskaná
a samý bolák, měli jsme vysoké somatické
buňky, objevovaly se klinické záněty a léčili
jsme v průměru 30 krav z 550 dojených. Na
doporučení známého zootechnika jsme zkusili
Valiant Barrier, ale protože jsme předtím
vyzkoušeli řadu různých dezinfekcí, moc jsme
nevěřili, že by nás mohl zachránit. Již po týdnu
jsme si ale všimli, že se začaly hojit praskliny
na strucích a brzy na to se vyloupala i stará,
odumřelá kůže a na jejím místě se objevila
nová, hladká a pružná. Mastitidy se přestaly
šířit, takže jsme léčili průměrně jen deset krav.
Z důvodu finančních úspor jsme při prvních
známkách zlepšení dvakrát přešli na jiné dezinfekční přípravky, ale problémy se vždy rychle vrátily. Takže jsme se pokaždé vrátili
k Valiantu, protože ten fungoval. Od října

2006 už používáme jen Valiant. Neléčíme více
než jednu krávu, ale stává se nám, že několik
dní nemáme žádnou. Somatické buňky jsou
pod 300 000, tržnost mléka odhadujeme na
99 %. Vysoká tržnost je pro nás velmi důležitá, protože peníze máme jen za dodané mléko.
Na Valiant nedám dopustit, mně jako zootechnikovi vyřešil velké problémy.
Vladimír Kaplan – ředitel, Vladimír
Zoubek a Petra Brandová – zootechnici,
Zemědělská společnost Ostřetín
Začátkem roku 2006 jsme se se somatikou dostali nad 350 000. Ze 465 dojených
krav jich bylo i přes 20 v léčení. V dubnu
jsme začali používat Valiant Barrier, i když
se nám zdál poměrně drahý. S napětím jsme
očekávali výsledky. Nejdříve jsme si všimli,
jak dobře pokrývá struky, je snadno viditelný a jediný vydrží až do příštího dojení. Pak
jsme zaznamenali nižší počet krav v nemocnici. Také somatické buňky začaly postupně
klesat a velmi se zlepšil stav kůže struků.
Oproti jódovému přípravku jsou struky více
v pořádku, nejsou popraskané a jsou zdravější. Díky tomu vymizelo lepení částic separátu do oděrek na strucích, se kterým dříve
byly problémy. Myslíme si, že celkovému
zlepšení napomohla i instruktáž v dojírně
a školení pro dojiče, které pracovníci firmy
ABS na našem chovu udělali. Podstatné
zlepšení nastalo po proškolení dojičů a po
drobných změnách, které navrhli pracovníci
ABS v postupu práce dojiče na dojírně a i ve
změně nastavení dojírny při vydojování
krav. Klademe velký důraz na přesný postup

všech operací při dojení, důslednost a pečlivost a rychlost. V prosinci loňského roku
jsme měli somatiku poprvé pod 250 000, za
první čtvrtletí 2007 máme průměr 193 000!
Léčíme v průměru osm krav. Spočítali jsme
si, že pět léčených dojnic v měsíčním průměru pro nás představuje jen na vylitém mléce
ztrátu 35 000 Kč. Dealerům konkurenčních
přípravků říkáme, že nebudeme nic měnit na
používané dezinfekci po dojení.
Ing. Jiří Bydžovský – zootechnik, ZEAS
Staré Hradiště, a. s.
Pokud jde o dezinfekci struků, vyzkoušeli jsme spoustu přípravků. Pořád se nám

„Jen jednou jsem přestal dělat
s Valiantem a musel jsem se k němu
vrátit, protože to je jistota.“
Ing. Jiří Bydžovský – zootechnik, ZEAS
Staré Hradiště

ale vyskytovaly velké problémy a hlavně
jsme nebyli spokojeni s tržností mléka. Asi
před pěti lety jsme přešli na Valiant. Situace se začala postupně lepšit, takže teď
máme „buňáky“ dlouhodobě pod 200 000.
Z 530 ustájených krav léčíme jednu, maximálně dvě a to při užitkovosti 10 868 litrů
mléka na laktaci. Za celou dobu jsem zkusil jiný přípravek jen jednou a musel jsem
se k Valiantu rychle vrátit, protože začaly
„lítat záněty“. Valiant je jistota. Ubylo mi
hodně práce, kterou jsem měl s NK testy,
sledováním vzorků na „buňáky“ a léčením
nemocných krav. Valiant nepatří k levným
přípravkům, ale na trhu není žádný lepší.
S Valiantem má zootechnik podstatně
méně starostí.

A proč je Valiant tak úspěšný?
„Na Valiant nedám dopustit, mně jako
zootechnikovi vyřešil velké problémy.“
Josef Vitina – zootechnik, Agrochov
Sobotka
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„Díky poradenství společnosti ABS
jsme objevili problém na dojírně a to
nám opravdu pomohlo.“ Petra
Brandová – zootechnička, ZS Ostřetín

Valiant obsahuje velmi účinnou a rychle působící dezinfekční složku, která
dokáže velmi efektivně zneškodnit drtivou
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většinu bakterií na struku. Svoji precizní
účinnost si navíc uchovává i při silném
organickém znečistění. Velmi účinně
působí i v podmínkách, ve kterých jiné přípravky, obsahující jód nebo chlorhexidin,
selhávají.
Podmínkou účinnosti přípravku je kontakt dezinfekce s bakteriemi. Valiant, díky
své viskozitě, pronikne do strukového
kanálku i do všech mikroskopických záhybů a prasklinek na kůži struku, takže efektivně likviduje i ty bakterie, ke kterým se
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Prasklinky v kůži struku jsou ideálním
místem pro množení bakterií

nadměrně husté přípravky vůbec nedostanou. Na rozdíl od příliš řídkých přípravků
však Valiant Barrier ze struků nestéká, protože okamžitě po aplikaci perfektně přilne
ke kůži, takže i přes malou spotřebu dokonale pokryje struk.
Valiant Barrier navíc obsahuje skutečnou, velmi kvalitní bariéru, která poskytuje perfektní mechanickou ochranu až do
příštího dojení. Tato bariéra zůstává po
celou dobu velmi pružná a prodyšná, takže
kůže struku může volně dýchat a nedochází k průniku bakterií prasklinkami.
Doplňkové dezinfekční látky (LAS
a kyselina mléčná) způsobí, že se na kůži
struku pod bariérou až do příštího dojení
vytvoří podmínky nevhodné pro množení
bakterií.
Dobrý zdravotní stav kůže je nezbytnou
součástí prevence mastitid! Přípravky
Valiant obsahují kosmetické složky, které
nejen dokáží zabránit vysoušení kůže, ale
na rozdíl od všech ostatních přípravků
zvlhčí i velmi vysušenou kůži a přispívají
tak k urychlení regenerace staré a poškozené kůže struků.
Valiant není jen řada kvalitních produktů, je to i poradenství a školení v oblasti

Výborný stav kůže struku díky
používání přípravků Valiant

prevence mastitid a hygieny mléčné žlázy,
které provádí pracovníci firmy ABS přímo

na farmách.
Pavel Liehman,
ABS, s. r. o.
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