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ZD Výčapy
Bohumil Pospíchal, hlavní zootechnik

Zemědělské družstvo Výčapy se na-
chází na Vysočině jižně od Třebíče. 
Dvě stáje, kde máme dohromady 
ustájeno 600 dojených krav, najde-
te v Horním Újezdu a přímo ve Vý-
čapech. Ve stádu je 97 % krav H100 
a poslední kontrolní rok jsme uzavřeli 
nad 9000 kilogramů mléka.
Na začátku roku 2012 se začal obje-
vovat problém s rostoucím počtem 
klinických mastitid a také se zvyšo-
val počet somatických buněk. V po-
lovině roku přesáhl výskyt akutních 

případů 5 % z dojených krav a so-
matika se vyšplhala přes 300 tisíc. 
Situaci jsme se pokoušeli zvládnout 
zoufalými pokusy, kdy jsme na zákla-
dě výsledků somatických buněk (SB) 
z kontroly užitkovosti (KU) vylévali 
mléko od „milionářek“ a přeléčovali 
je. Ani nebudu raději zmiňovat, ko-
lik to stálo peněz, ale vliv na soma-
tiku a akutní záněty byl minimální. 
Situaci bylo potřeba řešit! Některé 
chovy ve skupině AGRO 2000 v té 
době k dezinfekci struků úspěšně 
používaly přípravek Valiant. Kolego-
vé zootechnici mě přesvědčili, abych 
ho také zkusil.

Valiant – přes 15 let úspěšné 
prevence mastitid
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.

Struky je třeba do dezinfekce po dojení namáčet celé
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Nejtěžší bylo vysvětlit lidem, že změ-
na má smysl. Ale pokud v dojírně 
2 x 10 máte neustále na každé straně 
minimálně jednu krávu dojenou do 
konve, tak je nutné něco změnit! Již 
po dvou měsících používání Valiantu 
byly znatelné první výsledky a celý 
rok 2013 proběhl bez problémů. 
A to i přes skutečnost, že jsme na 
jedné z farem začali stlát separátem. 
Ze stlaní separátem jsme měli po-
měrně velké obavy, ale zdá se, že vše 
funguje. Akutních zánětů bylo okolo 
1 % a průměr SB do 200 tisíc.

Dříve totiž krávy byly ustájeny na gu-
mových matracích, které v roce 2013 
prošly úpravou. Namontovali jsme 
na zadní okraj boxu hranol a začali 
na jedné farmě stlát štípanou slámu 
s vápencem a na farmě druhé separát 
s vápencem. Výborné bylo, že hned 
druhý den všechny krávy krásně ležely 
v boxech. Díky tomuto opatření zmi-
zely otlaky hlezen a meziročně jsme 
snížili brakaci o 20 %. Dnes brakujeme 
už jen na nohy a reprodukci a zbytek 
je brakace na mléčnou užitkovost. Do-
stává se nám dokonce i březích jalo-
vic, kterých jsme v roce 2013 prodali 

50 kusů. Stáje máme staré, 14 a 19 let 
po rekonstrukci, a jsem velmi rád, že 
i přesto se nám poslední roky daří do-
sahovat dobrých výsledků.

Po dvou letech používání Valiantu 
mohu říci, že okolo zánětů trávíme 
desetinu času než dříve. Sestavu z KU 
si dnes spíše jen kontrolujeme. „Mili-
onářky“ stále nějaké máme, jsou ale 
bez klinických případů. Navíc zpeně-
žíme 98 % mléka a to je při dnešních 
cenách to hlavní.

Před Valiantem jsem nejrůznějších 
přípravků vyzkoušel docela dost, a to 
i bariérových s chlorhexidinem a jó-
dem. Účinek u nich nikdy nebyl ta-
kový jako u Valiantu. Pravdou je, že 
Valiant rozhodně není nejlevnější, ale 
tyto peníze se nám bezpečně vrací ve 
zdraví zvířat.

Valiant je správná volba 
v prevenci mastitid
Přípravky řady Valiant mají veškeré 
vlastnosti nezbytné pro skutečně účin-
nou prevenci mastitid. Navíc, ve všech 
těchto vlastnostech zcela předčí jakýkoli 
konkurenční přípravek. Proto je Vali-

ant více než 15 let zlatým standardem 
v prevenci mastitid. Valiant řeší palči-
vý ekonomický  problém, zvláště pak 
ve spojení  s odborným poradenstvím 
a školením dojičů, která odborníci ABS 
provádějí přímo na farmách. Valiant je 

tou jedinou správnou volbou pro všech-
ny chovatele, kteří chtějí mít mastitidy 
dlouhodobě pod kontrolou.

ABS cz s. r. o.
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„Stáje máme staré, 14 a 19 let po rekonstrukci, a jsem velmi rád, že 
i přesto se nám poslední roky daří dosahovat dobrých výsledků,“ 
říká Bohumil Pospíchal, hlavní zootechnik ZD Výčapy


