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Nenecháme mastitidu, aby vás okrádala
Současný ekonomický  tlak na prvovýro-

bu mléka nutí chovatele přemýšlet 
o každé koruně. Mastitidy jsou bezesporu 
nejdražším onemocněním v chovu dojné-
ho skotu. Právě  proto má investice do 
účinného a prověřeného systému preven-
ce mastitid obrovskou návratnost. To 
potvrzuje řada spokojených chovatelů, 
kterým se už podařilo takový systém najít.
Ferdinand Kopač ka, Posobice, SHR

Valiant Barrier jsem zač al používat už 
př ed ř adou let a nyní k ně mu používám 
i pě nu př ed dojením Valiant Foam. Já 

sám považuji Valiant za osvě dč ený př í-
pravek v provozu, a proto se ho nebojím 
doporuč it i ostatním chovatelů m.
Volfířov, a. s., David Fronc, ředitel

Produkty řady Valiant používám již několik 
let na velmi odlišných typech technologie 
stájí produkčních krav. Somatické buňky se 
vždy pohybují mezi  60 až 130 tisíci ve 
všech ročních obdobích. Tato čísla jsou ale 
v dnešní době  v chovech v ČR běžná, a to 
i při velmi různé kvalitě krmiv. Problém spíše 
u nás bývá ve výskytu klinických mastitid ve 
stádě, jako ukazateli  fungujícího manage-

mentu stáda. Dnes já a lidé, se kterými pra-
cuji, požadujeme co nejméně pod 10 % 
krav s detekovanou mastitidou ročně z prů-
měrného ročního stavu krav. Zvířata, u kte-
rých se problémy neustále opakují, musí být 
z chovu vyřazena bez ohledu na užitkovost, 
fázi laktace a počet laktací. Všechny naše 
kroky, které se týkají problematiky výskytu 
mastitid ve stádě, směřujeme k tomu, aby 
naše ekonomické ztráty, které výskyt masti-
tid ať už přímo nebo nepřímo způsobuje, 
byly co nejmenší a zisk ze stáda byl naopak 
co největší. Takto využíváme produkty řady 
Valiant jako jeden z několika nástrojů, jak 
toho docílit. Nemyslíme si, že je Valiant lék 
na všechny naše chyby a na všechny pro-
blémy našich krav, ale je to vyzkoušená 

součást systému prevence mastitid, která 
funguje a pomáhá nám vydělávat peníze. 
Dobrý systém prevence je třeba vytvořit 
a snažit se minimalizovat chyby svoje a lidí, 
kteří se o krávy starají. Je to o práci, kterou 
někdo buď dělá a snaží se dělat ji dobře, 
nebo přemýšlí, jak se jí co nejúspěšněji, 
skoro možná úplně, vyhnout. Běžně za po-
užití všech možných výmluv na všechno 
možné. Tyto naposled uvedené se snažím 
ze svého dostřelu a blízkého okolí svých 
krav zcela a důsledně slušně řečeno mini-
malizovat až vynulovat. �

Pavel Liehman ml.
ABS cz s. r. o.

Foto archiv fi rmy

Valiant již více než 15 let pomáhá chovatelům dojného skotu předchá-
zet ztrátám způsobeným mastitidou. Ztrátám za mléko, které nemo-
hou zpeněžit nebo které dojnice kvůli mastitidě nikdy nevyprodukují. 
Nesporným přínosem je také snížení nákladů na léčbu infikovaných zví-
řat. 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.

VALIANT VRÁTÍ VAŠE KRÁVY DO HRY

`  „Valiant já sám považuji za osvě dč e-
ný př ípravek v provozu, a proto se ho 
nebojím doporuč it i ostatním chova-
telů m.“ Ferdinand Kopač ka, Posobice

`  „Valiant je vyzkoušená součást systé-
mu prevence mastitid, která funguje 
a pomáhá nám vydělávat peníze.“ 
David Fronc, ředitel – Volfířov, a. s.
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