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PD Močenok – Ing. Miroslav 
Svetik, hlavný zootechnik
Valiant Teat Dip sme začali používať zači-
atkom roku 2013. Tohtoročná zima bola 
bohatá na snehové zrážky a pri počet-
ných fujaviciach boli často snehom pokry-
té vnútorné ustajňovacie priestory. Kravy 
boli vo vlhkom až mokrom prostredí, 
vemená špinavé, počas mrazov citlivé na 
kontakt pri čistení. Na dezinfekciu sme 
potrebovali prípravok s rýchlym účinkom 
a dlhšou dobou pôsobnosti. Problém 
nám neriešil ani post-dip s 5000 ppm 
jódu, ani väčšie množstvo slamy, alebo 
častejšie pristieľanie. Na základe ponuky 
a referencií v zahraničných odborných 
periodikách sme sa rozhodli vyskúšať 

prípravok Valiant Teat Dip odporúčaný 
hlavne v zimnom období. Zaujal nás pre-
dovšetkým mechanizmus účinku, priľ-

navosť k pokožke a ošetrenie záhybov 
na cecku. Už po mesiaci používania PSB 
klesol v bazénovej vzorke pod 200 tisíc 
a tento stav udržiavame celý polrok. Ešte 
dôležitejšie je, že sa nám kravy nevracajú 
späť z produkčných skupín na prelieče-
nie. Za relatívne krátku dobu používania, 
asi 7 mesiacov, hodnotíme prípravok ako 
prínos. Sme si vedomí, že bez kvalitného 
prípravku na ošetrenie vemien si dnešnú 
výrobu mlieka nedokážeme predstaviť, 
aj keď sa jedná o fi nančne náročnú zá-
ležitosť.

Valiant vrátí vaše krávy do hry
Valiant již více než 15 let pomáhá 
chovatelům dojného skotu předchá-

zet ztrátám způsobeným mastitidou. 
Ztrátám za mléko, které nemohou 
zpeněžit nebo které dojnice kvů-
li mastitidě nikdy nevyprodukují. 
Nesporným přínosem je také sníže-
ní nákladů na léčbu infi kovaných 
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 ošet-
řovány.  

Pavel Liehman ml.
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Nenecháme mastitidu, aby 
vás okrádala
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e Současný ekonomický  tlak na prvovýrobu mléka nutí chovatele přemýšlet o každé koruně. Mastitidy jsou bezesporu nej-

dražším 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.


