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ZD Sedlejov, farma Sedlejov 
Ing. Miroslav Uhlíř, hlavní zootechnik 
a Antonín Pospíchal, faremní zoo-
technik
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 ob-
jevil problém s narůstajícími soma-
tickými buňkami a vzrůstajícím po-
čtem krav se somatikou nad milion. 
V okamžiku, kdy se somatické buňky 
vyšplhaly až na 350 tisíc a měli jsme 
přes 40 „milionářek“, museli jsme si-
tuaci řešit. Shodou okolností se nám 
v té době dostal do rukou Náš chov 
se solidními referencemi na přípravek 
Valiant, které se nám moc líbily.

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 dojič-
ky a postup přípravy krav před do-
jením, který jsme hned od začátku 
zavedli. Během školení bylo vše po-
dáno krásně „polopaticky“, tedy sro-
zumitelně pro lidi, kteří s kravami na 
dojírně pracují. Přínos nové přípravy 
před dojením pak vidíme v tom, že 
účelně kombinuje očištění a dezin-
fekci struků pěnou spolu s jejich sti-
mulací, takže krávy před nasazením 
dojaček pěkně spouští mléko a mají 
čisté struky.

Celý tento systém nakonec přine-
sl celkové snížení somatických bu-
něk a snížení počtu „milionářek“. 
Somatika se drží okolo 200 tisíc 
a maximálně se vyšplhá na 220 ti-
síc. Počet „milionářek“ se pak dlou-
hodobě 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 vyhovu-
je, že výrazně zelená barva přípravku 
po dojení umožňuje velmi jednodu-
chou kontrolu jeho aplikace.
Do budoucna se chceme dlouhodo-
bě pohybovat pod 200 tisíci soma-
tických buněk, a právě proto je jed-
ním z našich cílů mít dostatek zvířat 
na cílenou brakaci z hlediska zdraví 
vemene. Jeho dosažení nám částeč-
ně stěžuje ozdravná brakace, kterou 
v letošním roce ještě dokončujeme. 
Také chceme pokračovat v pravidel-
ném proškolování lidí na dojírně, 
protože dobře víme, že opakování je 
matka moudrosti.

Školní statek Poděbrady 
Daniel Fér, hlavní zootechnik
Na Školním statku v Poděbradech 
je ustájeno 100 kusů krav plemen 
holštýn, české strakaté, jersey a čes-
ká 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 ter-
mínů, 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 mastiti-
dy u našich kraviček. Když jsem pomá-

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

Valiant je správná volba 
v prevenci mastitid
Přípravky ř ady Valiant mají veške-
ré vlastnosti nezbytné pro skutečně 
účinnou prevenci mastitid. Naví c, ve 
vš ech tě chto vlastnostech zcela př ed-
č í  jaký koli konkurenč ní  př í pravek. 
Proto je Valiant více než 15 let zlatý m 
standardem v prevenci mastitid. Vali-
ant ř eš í  palč ivý  ekonomický  problé m, 
zvlá š tě  pak ve spojení  s odborný m 
poradenství m a š kolení m dojič ů , kte-
ré  odborní ci ABS prová dě jí  př í mo na 
farmá ch. Valiant je tou jedinou správ-
nou volbou pro vš echny chovatele, 
kteř í  chtě jí  mí t mastitidy dlouhodobě  
pod kontrolou.

ABS cz s. r. o.

Valiant – přes 15 let ú spě š né  
prevence mastitid
Souč asný  ekonomický  tlak na prvový robu mlé ka nutí  chovatele př emý š let o kaž dé  koruně . Mastitidy jsou 
bezesporu nejdraž š í m onemocně ní m v chovu dojné ho skotu. Prá vě  proto má  investice do ú č inné ho 
a prově ř ené ho systé mu prevence mastitid obrovskou ná vratnost. To potvrzuje ř ada spokojený ch chovatelů , 
který m se už podař ilo takový  systé m nají t.
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„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

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



skot

2/2014www.agroweb.cz
3

  
v sále v sídle ZD


