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V zemědělském družstvu Čechtice 
jsme se sešli se zástupkyní hlavního 
zootechnika Vladimíra Havlíka Janou 
Kočovou a faremní zootechničkou 
Monikou Zídkovou, které nám v krát-
kosti představily podnik a pověděly 
nám, jak vypadá jejich program pre-
vence mastitid.
Zemědělské družstvo Čechtice hos-
podaří v jižní části Středočeského 
kraje na necelých 2300 ha zeměděl-
ské půdy, z toho je 1870 orné. Kromě 
nosného programu bramborářství 
se v Čechticích zaměřujeme na pěs-
tování dalších plodin jako obilniny, 
řepka, kukuřice na siláž a jetelotrá-

vy. Něco přes 300 ha pak připadá na 
TTP. V oblasti živočišné výroby se za-
měřujeme především na chov skotu 
s produkcí mléka. Na farmě v Čechti-
cím máme v současné době ve třech 
stájích ustájeno 470 holštýnských 
krav a 260 krav plemene montbeli-
ard. Celková denní dodávka mléka 
do mlékárny činní 22 tisíc kilogramů, 
kdy na holštýnskou krávu v průměru 
připadá 43 a na montbeliardku téměř 
32 kilogramů mléka denně. V Nakva-
sovicích pak máme odchovnu býků, 
které porážíme na vlastních jatkách 
v Jeníkově. Jalovice odchováváme na 
farmě v Otročicích.

Vysoká somatika
Asi před šesti roky jsme začali mít dost 
velké problémy s vysokými SB z kont-
roly užitkovosti. Potřebovali jsme pro-
to rychlé a účinné řešení!

Nový systém dojení
Situaci jsme se rozhodli řešit změnou 
systému dojení. To zpočátku zname-
nalo, že některá zootechnička nebo 
zootechnik museli být denně na dojír-
ně, aby se nový postup přípravy před 
dojením dostal lidem co nejrychleji pod 
kůži. Přecházeli jsme totiž ze systému, 
kdy se nejprve struky otíraly vlhčenou 
utěrkou, pak se odstřikovaly a poté se 

začaly dojit na systém, kdy se nejprve 
provádí první střiky, pak se struky na-
máčí do dezinfekce, nakonec, těsně 
před nasazením dojačky, se struky 
otřou jednorázovou utěrkou. V nepo-
slední řadě jsme se rozhodli vrátit k Va-
liantu, který jsme znali velmi dobře, 
protože se v Čechticích řadu let použí-
val. Věděli jsme tedy, že ve Valiantu je 
jistota. Také jsme začali vyřazovat chro-
nické milionářky a krávy s hyperkerató-
zou, což často byla tatáž zvířata.

Další opatření
Hodně dbáme na dezinfekci po do-
jení, chceme, aby struky byly oprav-

Nenecháme mastitidu, Nenecháme mastitidu, 
aby vás okrádalaaby vás okrádala
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.
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du perfektně pokryté. Právě proto 
jsme na jedné z našich dvou dojíren 
vypnuli automatický odchod, aby zví-
řata nemohla odcházet s nevydezin-

fi kovanými struky. Dojičky je proto 
pouští až po důkladném provedení 
dezinfekce. Mezi další důležitá opat-
ření patří využívání systému faremní 

kultivace vzorků mléka. Vždy, když 
v KU některým kravám vyjdou vyso-
ké SB, uděláme jim NK testy a čtvr-
ťové vzorky mléka dáme na kultivaci. 
U řady krav tak odhalíme problémo-
vou čtvrť a tu následně přeléčíme an-
tibiotiky. Snažíme se také snižovat 
infekční tlak stájového prostředí, 
a proto do separátu pravidelně při-
mícháváme vápenec.

Současné výsledky
Po více než pětiletém používání Vali-
antu a dodržování všech zmiňovaných 
opatření jsme se v podstatě zbavili 
klinických zánětů. Na 640 dojených 
kravách míváme minimální množství 
zánětů za měsíc. Somatika z kontro-
ly užitkovosti se pohybuje těsně nad 
200 tisíci a k 250 tisícům se přiblíží jen 
výjimečně.

Plány do budoucna
V brzké době plánujeme celkovou re-
konstrukci stájí včetně nákupu nové 
dojírny a využití jedné ze starých do-
jíren čistě pro mlezivové dojení. Ur-
čitě budeme dále dodržovat všechna 
výše popsaná opatření, která jsme 
v prevenci mastitid zavedli a i nadále 

chceme používat Valiant. Ve Valiantu 
je jistota. Vyzkoušeli jsme „mraky“ 
přípravků a vždy jsme se k Valiantu 
vrátili. Ano, na Valiantu se dá ušetřit, 
ale vždy je to za cenu vylitého mléka. 
Jako zootechnici nedáme na Valiant 
dopustit!

Valiant vrátí vaše krávy do hry
Valiant již více než 15 let pomá-
há chovatelům dojného skotu 
předcházet ztrátám způsobeným 
mastitidou. Ztrátám za mléko, 
které nemohou zpeněžit, nebo 
které dojnice kvůli mastitidě ni-
kdy nevyprodukují. Nesporným 
přínosem je také snížení nákla-
dů na léčbu infi kovaných zvířat. 
Sami nejlépe víte, že jsou to ná-
klady 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.

Pavel Liehman ml.,
ABS cz s. r. o.
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„Ve Valiantu je jistota. Vyzkoušeli jsme mraky přípravků a vždy jsme 
se k Valiantu vrátili,” říká zástupkyně hlavního zootechnika Jana 
Kočová a faremní zootechnička Monika Zídková


